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Wat de vijand wenscht. 

Oonze vijand ia de lucbt wenscht 

ons te zien. 

Hij wenscht ons tezien bewe- 

gen, hij wenscht ons te zien lopen. 

Eo hij ziet ons het liefst loopen 

in groepen, stoeten, in menigte. 

Waoneer bij ons in grooten 

getale ziet, dan heeft hij pleizier 

van zija kostbare machinege- 

weerkogels en zijn bommen. 

GUN HEM DAT GENOE- 

GEN NIET! 
De vijand in de lucht haat viets 

meer dan leege straten, 

aloon-aloons. Hij is diep teleurge- 

steld, wanneer hij een stad ziet die 

UITGESTORVEN SCHIJNT, 
Maak daarom dat Ulw stad, 

Uw pleinen en straten uitgestor- 

ven schijveo, zoodra hij nadert. 

Het is een eerste voorwaarde 

voor zelfbehoud. 
Verschuil U, verberg U, laat 

de vijand U viet zien, En laat hij 

U vooral nergens zien bewegen. 

leege 

    
Uw electrisch licht. 

ledereen begrijpt dat tijdens een 

nachtelijk alarm nergens licht of vuur 

mag zijo, daar anders de vijaod 

waardevolle aanwijzingen krijgt. 

Uw licbt brandt ecbter door : 

1 Wanneer U vergeet bet uit te 

draaien of uit te blazen en U een 

plaats zoekt in Uw schuilloopgraaf of 

elders, 

2 Wanneer de luchtdruk van een 

bomontploffing een bepaald s0ort licht- 

schakelaars omhoog of omlaag doel 

klappen. 

Deze beide dingen gebeuren. U kunt 

dit gevaar vermijden door voor het 

naar bed gaan de hoofdschakelaar van 

bet electrisch licht in Uw buis uit te 

draaieo. 

Doe dat elken avond voor het sla- 

pen gaan! Het is een kleioe inspan- 

ning die een heel groot nuttig effect 

hebben kan, 

De gaskraan. 

Sluit de hoofdkraan van Uw gas- 

leidiog voor het naar bed gaav. Het 

blijkt bij luchtalarm vaak te wordeo 

Vergeten, 

Een bomexplosie doet soms de gas- 

leididg springeo, waardoor uitstroo- 

mend gasin brand kan raken en groote 

vernielingen kan aanrichten, 

Ook zonder brand is bet ontsnap- 

pend gas gevaarlijk. Het is omzichtbaar 

en kan Uw schuilplaats binvendringeo. 

Een gasmasker helpt nietia het miost 

tegen DIT gas. 
Eo, 4 propos, hebtge een angloev 

cen voorraad arang in buis? Anders 

kunt ge niet koken en nieteten in het 

geval geen gas beschikbaar mocht zijo, 

  

STADSNIEUWS 

  

RICHE THEATER, 

Nog heden t/m Zaterdag 28 Febr. 

Gong's vroolijke en melodieuze musical 

SAILING ALONG" 

met de bekoorlijke Jessie Matthews— 

flashlights. 

De dikwjls op ,,lampoe cen- 

ters” aangebrachte, doorschijoen- 

de blauwe afscherming is niet 

Overeenstemming met bet voor- 

schrift: diffuus licht. 

Afscherming 

Een afdoende voorziening is 

het beplakken van den binnen- 

kant van het lensglas met zes 

elkaar liggende velletjes 

boterhampapier. Dat geeft het 

voorgesciifeven diffuus licht en 

is goedkoop. 

Over 

Ea vergeet vooral niet het 

militaire voorschrift: den reflec- 

tor te verwijderen en te vernieti- 

gen. Kan hijer niet uit, dan zwart 

verven of zwart lakken.     

  

  

Jessie Matthews, de beroemde Engel- 

sche ster, overtreft zicbzelf in haar 

»Bailing Along”. Zij 

zocht naar roem, maar vond liefde, 

Een opgewekte en lucbtige symphonie 

van London stad en het rivier leven. 

Komt en Ziet &&n van de beste mu- 

sicals, die Engeland in den laatsten 

tijd op de markt beeft gebracht. 

nieuwste film 

Politie - rapport. 

Proces-verbaal opgemaakt contra I., 

Wwonende desa Djabop, terzake diefstal 

van eetgerei en lijfgoederen, ter geza- 

menlijke waarde van f 4.35, 

deele van C. H., beheerder - eigenaar 

van hotel ,,Riche”. 

ten na- 

Proces-verbaal opgemaakt contra I., 

wonende desa Djaboo, terzake diefstal 

van een beurs, een gouden dames pols- 

horloge met gouden schakelketting en 

2 tasschen ter gezamenlijke waarde van 

f 25,60, ten nadeele van L. A., wonende 

Semampirstraat 7. 

Proces-verbaal opgemaakt cootra D., 

zonder vaste woon- en verblijfplaats, 

terzake diefstal/van een paar schoenen, 

ter waarde van f 1,— ten vadeele van 

S,, wonende desa Bandjaran. 

B., wonende desa Bandarkidoel, doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van lijfgoederen en eetgerei, 

ter gezamenlijke waarde van f 2.90, 

D., wonende desa Bandarkidoel, doet 
aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van lijfgoederen en eetgerei, 

ter gezamenlijke waarde van f 1.00, 

Proces-verbaal opgemaakt contra T., 

wonende desa Bandarlor, terzake heling 

van een gouden dames polshorloge met 

gouden schakelketting, ter waarde van 

f 25.- 

T.T, T., wonende desa Ringigsirab, 

doet aangifte van diefstal uit zija van 

woning zijo rijwiel, ter waarde van 

f 25.— 

M., wonende desa Bandjaran, doet 

aangifte van diefstal, middels braak, 

van eetgerei en liffgoederen, ter geza- 

menlijke waarde van f 3,95. 

Op den openbaren weg te Dan- 
dangan had een aanrijding plaats tus- 
schen een wielriider, genaamd O. |, I,, 
wonende Klentengstraat en een Indo- 
nesisch meisje, geoaamd S, wonende 
te Dandangan, tengevolge waarvan 
laatsgevoemde licbt werd gewond.   

H., wonende desa Semampir, doet 
aangifte van diefstal van lijfgoederen, 

ter waarde van van f 1,98. 

O.H.K., wonende Dohostraat, doet 

aangifte van diefstal van twee blokken 

tobralco, ter waarde van f 20,—, 

Proces-verbaal opgemaakt contra 

K., wonende desa Bangsal, terzake 

diefstal timmergereedschap, ter 

waarde van f I,—. 

van 

  

Brief aan de Inheemsche 

Christenen uit de Grooten 

Oost, welke bij Leger en Vloot 

verspreid zijn door onze 

gansche Archipel. 

Bruinkleurigen, zwartoogigeo, 

jullie keurige zwarte haardos op jullie 

kop, ik, de oude Pa van der Steur, 

welke vifftig jaar (dit jaar is mija 

vijftigste dienstjaar) in Indit gewerkt 

heb, ik richt mij thans tot de duizen- 

den zonen van de verschillende eilan- 

den ia de Groote Oost, welke onze 

Nederlandsche taal kennen 
Ik was hedenmorgen in €€n der 

kazernes, het komt er niet op aan 

waar, want ik kom in vele kazernes. 

Ik was daar lectuur gaan deelen. 

Mjjoe KleineBode van Huis, waarvan 

ik er elke week drie duizend vijf 

honderd gebruik voor de kleine luideo, 

gebeele Arcbipel, 

taal lezen, 

daar 

met 

verspreid in onze 

welke onze Nederlandsche 

spreken en scbrijveo. Ik 

een heele groep aan en op mijo vraag: 

nLees jullie onze Nederlandsche taal”, 

wareo er een paar tientallen bij elkaar, 

welke mij lachend zeideo: ,,Pa, U 

heeft het ons zeif geleerd en hier 

heeft U een heele groep, die allemaal 

Mulo-diploma hebben ea nu hua 

krachteo wijden aan bet leger. 

Het achteruitgaan van mijn oogen 

is oorzaak, dat ik de gelaatstrekken 

Diet meer allen kan onderscheiden, 

maar ik hoorde daar nog eenige na- 

men noemen, welke bekend zija in 

trof 

ons huis en voorkomen io ons stam- 

boek. Ik had vanmorgen catechesatie 

met vijfhonderd kinderen van de 

Amboneesche Gouvernementsschbolen. 

Dat zija meest kinderen der kazerne 

en kinderen vao gepensionneerden uit 

Stellig is het getal de kampongs. 

catechesanten van bovengenoemde 

landaardeo, welke ik in die vijftig 

jaren van mijo verblijf in Iadig gehad 

heb, minder dan 5000. Velen 

dergenen, welke als kind op mija 

catechesatie girgen zijna nu reeds 

gepensionneerde ambtenaren, gepen- 

sionneerde onder-officieren, brigadiers, 

enz. 

Thans heb ik weer 
deren en kleinkinderen op miju ca- 

techesatie. Jullie kent allemaal Pa z'0 

manier: drie versjes zingen uit ons 

eigen liederenboek, een gedrukt blaadje 

lezen met een plaatje er bij uit de 

bijbelsche geschiedenis, Oud- en Nieuw 

Testament en dan vertellen. Zoo beb 

ik voor zeer velen van jullie gedaan. 

Jullie weet, ik heb 156 platen Oud 

Testament en 156 platen Nieuwe 

Testament. En ik beb jullie allen 

verteld: de mooie bijbelsche verhalen, 

ook de oorlogen, welke de Israeliti- 

sche volken hebben voeren, 

Jullie keot Mozes en Jezua en Samuel 

niet 

van bun, kiv- 

moeten   

  

Zoojuist Ontvangen 
Maman, 

H.M. V. KO 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

    

ELKASTEN 
f 550.-' 

f 620.-— 

f 805.- 

Zeer laag stroomverbruik -- 100 WATT, 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 

  

  

en Gideon en Simson en Jefta en 

Nehemia en jullie kent al de vijf 

broeders der Macabeeeo. Met glinste- 

renode oogen en stralende gezichten 

hebben jullie geluisterd naar het ver- 

baal van de kleine Gedeonsch bende, 

welke met driehonderd dappere mao- 

nen een panniek wisten te doen ont- 

staan, waardoor den weg gebaand 

werd tot den overwinning yan de 

vijaoden van hun land. 

Jullie konden baast niet stil bljven 

zitten op de baoken in onze kerk, 

ik jullie vertelde van de helden Dav 

ea Jonathan. Jullie waren fanatiek, als 
ik jullie de geschiedenis teekende van 

Juda, den Macabee&r, welke met den 

bil in den eenen hand en de Godsba- 

nier in den anderen hand, hoog op- 

gestoken den beldendood stierf in de 

bergen van Palestina. 
Bruingekleurde broeders met jullie 

zwarte ocogen, glinsterend als diamaot, 

vol gloed ea vuur, met jullie golvende 

  

   

  

haardos, yan opgewekt 

leven. Ik, de oude 77-jarige Papa, die 

jullie zooveel jaren onderwijs heb 

mogen geveo, ik kom tot jullie met 

een boodschap, een boodschap van God. 

Jullie mooie cilanden moge tijdelijk 

in handen zijn van den vijand, geeft 

den moed niet op. Stapal voor plicbt 

en ecer, Maakt bet leven groot ja bet 

kleine. Geeft dea moed niet op om te 

herwinnen wat verloren is. Maar weet, 

Amboneezen, Menadoneezen en al de 

getuigende 

  

I3 KEDIRI 

  

  

zonen uit den Grooten Oost, weet, 

aan Gods zegen alle 

geestelijk lev    
neezen en yac 

  

Oost 

het vroeger was, 

Toen 

aan mija 

den Groote 

  

ik 'mijn werk begon fa 
   

   

        

    

      

    

ouden huis te 

ik Ambone 

ea deugd 
verminder 

de plaats 

een hart 

vol tranen 

Lieve, 

de 

den E 

dat go 

ld 

ru 

  

   

          

  sieraden voor e 

terug in alle 

geboden. 

De Heer zegt imun .K 
tot mij, gij afkeer 

zal U afkeeringen gene 

zonden wegnemen,” Bui 

sten plaats voor Goden zijneo : 

U sterkte en Uw 

  

  

    

ea den Heer 

  

toevlucht zijo, 

Ana @ —.. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS KED IRI — Telefoon 250 
  mas: 

VEND 

Dinsdag 3 Maart "42, tea 
Heer s. G. H, 

s £ LESTARIE bu 

UTIE 

hbuize vao wijlen den WelEdelG: 

STORM 
KERTOSONO. 

Indien noodig wordt deze verdutie op 4 Maart '42 voortgeret,



Univessal's 

  

Zondag 1 en Maanda9g 2 Mrt. 

De exotische filmdiva SIGRID CURIE — BASIL RATHBONE 

VICTOR Mc, LAGLEN e.v.a. groote sterren in 

Machtige 

RI O" 
Een grootsch opgezette productie, die U tot het einde boeit, 

Een meesterwerk, dat u nog langen tijd, zal bijblijven 

Voor 16 jaar en ouder ! 

— RICHE THEATER 
Nog Hedenavond 

Vooraf! 

Voor 

  

Avonturenfilm 

  

| 
| Om te onthouden ! 
| Allen op Zaterdag 3 voorstellingen, nl. 

om Su—7Tu—9u n.m. | 

Alle andere dagen 2 voorstellingen, tw: | 
om 5.30u en 7.45u n.m. 

27 en Zaterdag 28 

Zondagmorgen Matinee 

Het Indisch Nieuws No. 1 
&a Het Nieuwste Atueele Wereldnieuws 

alle leeft ' | 

  

Gong's vroolijke en melodieuze Engelsche romance 

IIII..SAILING ALONG“ || 
met de lieftallige Engelsche ster JESSIE MATTHEWS 

en andere vooraanstaande artisten. 

Een meer dan schitterende film met een goed verhaal, 

vol afwisseling en pittige dialoog. 

Zie JESSIE MATTHEWS, die zichzelf overtreft in 

deze, haar nieuwste film! 
Met recht kan hier gesproken worden, dat Sailing 

Along &£n van de beste musicals is, die Eogeland in den 

laatste tijd op de markt heeft gebracht! 

10 uur 

  

  

  

  

Jonge Zonen van Indi 

      

Ik beb o.m. gelezen datgenen, wat 

Ds. Wielinga over jullie schreef om- 

trent jullie belde in bet Palem- 

bangscbe en hjj oemde daar alle 

landaarden, waarmee ik de halve 

eeuw van mija arbeid geestelijk con- 

tact heb gehad. 

Hoeveel van jullie Jndische jongens 

bebben als kinderen op mija cateche- 

satie gegaan. Daar heb ik jullie altjd 

bepaald in onze heilige roeping voor 

God en bet Vaderland. Es» nu mag 

ik trotsch op jullie De 

heldenmoed van jullie vaders ea voor- 

vaders is er nog. Mocbt ook bet 

oude geloof, waar het kwijnend is, 

opleveo: waar het gestorven is, ber- 

boren worden. Het trof mij, dat Ook 

Ds. Wielinga jullie daarbij bepaalle 

En hoewel ik geen gevaren van den 
net jullie kas, 

k bij en met jullie 

| ik metjullie aeer 

Es 

voor 

zijo. oude 

  

1 ieele 
oorlog meer deelea 

in gedachte ben 

    

   

      

ik bid met   veld 
den oorlog 

voorvaderen 

den bl 

  

strijd on- 

  

rer vaderen moed en kracht gaf. 

Ik scbrijf het voor julle op es 

Isat het voor jullie drukken, zooals 

ik voor e alles opschreef en liet 

drukkep, toen jullie nog mija cate- 

chesanten waren. En als je het leest, 

denkt dan maar, dat den ouden grij- 

zen Papa bij juli is es voor jullie 

bidt. Hier heb jullie het: 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

  

immers beter, netter en 

goedkooper, 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets!   

Zie erbarmend op ons vetr! 

Om erbarming, God en Heer! 

Om erbarming, smeeken wij 

Heer! wie is een God als Gij, 

Wie cen God, z00 goed, z00 groot? 

Hoor ons, red ons uit den nood! 

Overal dreigt zwaard en dood. 

D' oorlogsvlam stijgt in de lucht, 

Vrede, vreugd en zegeo vlucbt j 

"t Krijgsheir stroomt aan alle kaot, 

Als cen zondvloed, over 't land, 

Alles smijt het in zijn vaart, 

Als een hagelstorm, ter aard, 

Bloed en dood begeert zija zwaard 

Zien wij al die gruwlen aan, 

Siddrend moeten wij vergaan! 

Om erbarming smzeken wij , 

Ben erbarmend God zijt Gij! 

Ocb! gedenk niet aan de schuld, 

Die ons hart met scbrik vervult: 

Red ons spoedig! schenk geduld ! 

Allea volk en Overheetin, 

Dringen tot U met gebesn : 

Wat is onze eigen macht 

Tegen Uw geduchte kracht ? 

Zoo Gij in het gericht wilt gaan, 

Acb! hoe zouden wij bestaan ? 

Wij vergaan! ach! wij vergaan! 

Jezus Chbristus! met het boed, 

Dat voor snoode zondaars boet, 

Treedt G' uit loutere menschenmin 

Voor hen bij den Vader ia: 

Wees daar onze Voorspraak, Gij! 

Om erbarming smeeken wij: 

Och! om redding smeeken wij. 

Gii, almachtig” God! wiens wil 

Tot de stormen spreekt: weest stil ! 

Spreek nu ook onze bee 

Tot het zwaard: keer in de schee! 

Spreek nu tot de tweedracht: wijk ! 

Weer bet oorlog uit Uw rijk! 
Want de wereld is Uw rijk. 

t Menschdom om die gunst verheugd 

Looft dan Uwen raam vol vreugd : 

Met de barpen in de hand 
Dankt U 't volk van ieder land. 

Hoor ons! boor ons (smeeken wij) - 
Een ontfermend God zijt Gij ! 

Voor de vrede vechten wij. 

Wordt vervolgd.   

De ontsnapping 

Slot 

Zuid - Amerika 

Maar als deze landen ooverhoopt in 

Hitlers handeo zouden gerakes —-zij zijo 

met de nieuwste vliegtuigen die Hitler 

Op stapel heeft staan zelfs uit de lucbt 

te veroverea—dan verkeert het Pana- 

ma-kanaal in doodelijk gevaar, Daar- 

Oom vroegen wij,—ook alweer enkele 

maanden geleden—, zija er sindsdien 

verscheidene malen op teruggekomen: 

»Is het Panamakanaal wel voldoende 

verdedigd ?” 

Wij verstonden daaronder tenminste 

een bezetting van een dertigtal ge- 

stoomlijnde divisies en een groote 

harmovische luchtvloot en de noodige 

navy, want dat alles zal minstens 

noodig zija. 

Immers zooals wj reeds schreven, 

niettegenstaande, de zalvende en mis- 

leidende, prachtigen vloed van woor- 

den van Summer Welles en z00 nu 

en dan van Hull, die, alhoewel tocht 

wetende hoe zijn politiek van weder- 

keerige contracten ia de afgeloopen 

tien jaren onbruikbaar is 

gebleken en de Zuid - Amerikaansche 

staten wars en weerspanning heeft 

gemaakt, daarmee koppig blijft door- 

gaar, zijo wij ervan overtuigd dat 

ingeval Duitschland en Japan een 

aaoval op de Midden- en Zuid-Ameri- 

kaansche landen ondernemens, de brand 

in Zuid- Amerika zal losbarsteo en 

wij weten niet zeker hoe de groepe- 

volmaakt 

riog zal uitvallen. Waarschijolijk ziet 

die groepeering er alsvolgt uit. Argen- 

tini2 Peru, Bolivia, Paraguay en mis- 

schien Chili, (dat is de onzekerste noot), 
tegan Brazili#, Uruguay, Venezuela en 

Columbia, terwijl de kleine landen 

van Midden - Amerika zich bij e&n der 

partijen zullen aansluitep, al paar den 

aard der diverse beestjes. 

Wij zija tot deze groepeering ge- 

komen naar nauwgezette bestudeering 

van dit onderwerp en veel verschil 

zal er in de practijk straks wel niet 

zijo. 

Men vergete bovendien niet, dat 

gzld z00 ontzaglijk veel doet in Zuid- 

Amerika : 

zeer veel ontevredenheid heerscbt in 

men vergete niet dat er 

Zuid - Amerika, men vergete viet dat 

  

er zeer veel weggeschopte dictatortjes 

rondloopen, die o z00 graag weer 

dicht bij het vuur zouden zittep: men 

vergete niet dat Zuid - Amerika noch 

van Eogeland noch van Amerika in 

de toekomst economisch fbts te ver- 

wachten heeft: Men vergete niet dat 

het thans ,,de” kan is voor Argentinis, 

Dit alles bij elkaar maakt Zuid: 

Amerika een brandpunt van onze- 

kerheid, een waar eldorado voor 

Hitler c, s, om er zich ia rond te 

wentelen, en men kan erop rekenen 

dat hij het doet als een varken in 

cigen mest. 

Men blijve ons van het ljjff met 
ziekelijke verbaaltje van deo ,,zacht- 

moedigen” dicator Vargas eo derge- 

ljke. Het is ons een onbegrepen 

raadsel hoe er nog menschen van 

ervariog zijo, meonschen, die het ge- 

heele gedoe van Hitler en alle an- 

dere dictaturen in Europa van nabij- 

hebben meegemaakt, die nog ver- 

schillen scheppen en ondekken tus- 

schen dictators en dictators. Het is 

waarlijk of de menschen onzinzuchtig 

zijn geworden. Hen dictator is en 

blijft een dictator en de concentratie- 

kampen in Brazilie en in Peru ea io 
Argentinig zijo niet mioder ellendig 

en onmenschelijk dan waar ook elders 
ter wereld, « 

Verhaaltjes van zachtzinoige dic- 

tators zija te beschbouwen als dae- 

magogische propaganda en het is 

ons onbegrijpelijk dat zelf de groo- 

te dagbladen dergelijke nonseos op- 

nemens, zooals nog kortelings is 

geschied. De mooie garnering om 

Vargas goedmoedig dicatorschap, be- 

staande uit eeen kwijlerig verhaal 

over zijn dochter en vrouw is al 

s#BOERDERIJEN 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

pai 

even misselijk als de onzin die de" 

Nirom over Anita pleegt en 'de onzin 

over Stalins dochter. 

. 

Om onze beschouwing thans te 

vervolgen en te komen tot de ont- 

snapping : . 

Waarachtig niet ! 

Beginoen wij met Churchills 

dedeeling, dat de ontsnapping ,eea 

Voordeel!” is, zeer sterk in twijfel 

te trekken, want — en hier komen 

wij dan tot het verband tusschen de 

Ontsnapping van het Duitsche eskader 

uit Brest ea onze beschouwing over 
Zuid-Amerika — deze ontsnapping 

uit Brest was noodzakelijk om straks 

den oversteek naar Amerika 

veel kans op ontdekking te 

ondernemen. 

zonder 

kunnen 

Wil de Duitsche vloot straks Ame- 

rika bereiken, dan kan zij dat niet 

doen door dwars door de drukste 

scheepvaartroute vao de wereld heen 

te breken, terwijl de vijand danook 

nog hulp uit de Middellandsche Zee 

kan krijgen. Juist de woorden van 

Chburchill waarmee hij trachtte aan te 

duiden welk voordeel er gelegen lag 

io de ontsoapping van de vloot uit 

Brest en het zoeken van toevlucht 

in Helgoland, wijzen er op hoe groot 

het gevaar is. Churchill zeide dat daar- 

door het gevaar voor raideren door 

de ontsnapte Duitsche schepen in de 

drukke scheepvaartroute behoorlijk was 

Inderdaad. Maar dat 

raideren lag waarschijjolijk niet in de 

bedoeling vao Hitler, voorzoover wij 

dat kunnen zien zoodat dus van 

»Voordeel” voor ons niet gesproken 

kan worden. 

verminderd, 

aa ny 

SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 

TS 

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. 

  

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. 

    

        De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

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

DJABA -! tab 

—  LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

ulden betaalt en UI 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &a 
gulden. 

KOTTA 
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OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m, 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea, te 

Paree 7.30 uurn.m, 

De kans. 

In Helgoland opgesloten zal de 

Duitsche vloot weinig kans hebben 

naar het Zuiden uit te breken, maar 

het heeft alle gelegenbeid, evenals de 

Bismarck, om den noord te verdwijaeo. 

Gezien de suelheid die bedoeld eskader 

kan ontwikkelen, gezien het volkomen 

intact zija van de Duitsche vliegdek- 

vloot, die waarschijolijk in den loop 

der jaren nog in gualiteit is toegenomen, 

Zuid-Sumatra moet 

behouden blijven. 
Als nu deze scbepen ter beschikking 

komen bij de ontwikkeling vaa Hitlers 

planoen ia Amerika, en waarom zou 

Darlan zija schepen niet inzetten tot 

beveiliging van eigen gebied in Ameri- 

ka, waarom zou dan Hitler zija vloot 

in Brest laten alwaar de vijand dag 

eo nacht op den loer ligt? De Frao- 

sche slagvloot houdt de Engelschen 

vast. De Eogelsche slagvoot is niet 

beschikbaar, en de Amerikaansche is 

In de huidige omstandigheden. Dit 

feit op zich zelf is reeds een 

nadrukkelijke tegenspraak van de vele 

in omloop gebrachte geruchten 'om- 

trent de beimelijke voornemens van 

Chungking om een afzonderlijken 

vrede met Japan te sluiteo aldus het 

B.N. 

China's leider combineert in zich 

de eigenscbappen van een idealist en 

een realist. Deze scbijobare tegenstrij- 

De Japansche opmarsch naar Ran- 

goon wordt gestadig voortgezet. Wij 

moeten blijven terugtrekken. Het ver- 

vult ons met diepe zorg. Wij willeo 

niet in herhalingen vervallen en dus 

zullen wij oiet nogmaals de redenen 

tot die bezorgdheid opsommen. Het 

verlies van RRangoon zou desastreus 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

   

      

ijo, dat will jd her- i $ 6 aur 

is een voorspoedige doorbraak der | niet klaar. Tn willen wi) dan nog ten her digheid bestaat in wezen echter viet, te Kedirt Ps U Daus 7 2 san, : : 7.30 uur vm 

Duitschers om den Noord niet slechts Mahan, Clausewitz, Het verlies van Singapore was ellen- et Maa dee Bengan Lof 5.30 uur . 

een kans, maar een vrij zeker succes. Haushofer en Badse. dig: het verlies van Singapore en Ran- Ai Bi CE Ta te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 
5 .v. 

Men vergete toch niet dat Hitler De omsingeling van de oceanen, | 9001 is desastreus. Het eenige dat de Slaprarecen kl “di . “ —. 130 yur v.m.  Hoogais 

Z00 maar voor de aardigheid deze de . Rooseveld Chiang weet misschien be- j . 

iets waarom men ons in den beginne ebicle zoude kuonen verlichten (voor- 5.30 uur o. ». 

vloot uit Brest heeft weggehaald : Dat 

Hitler voor de aardigheid het raidereo 
genoeglijk witlachte, is geen sprookje! komen !) z0u zijn een behoud van Zuid- 

Sumatra, Palembang is wel gevallen, 

ter dan welke andere Chinees ook, 

dat pacteerea met Japan op dit 
Oaderricht Kath. Javaoeu 6 uur am. 

  

Zij is een realiteit, en het ware te 

wenschen dat men in Amerika tot dat 

besef kwam, en het ware te wenschen 

dat ook Churchill tot dat besef komt, 

alhoewel bet hem als marine deskun- 

dige en evenals zijo Collega's aanhan- 

oogenblik niet anders kan beteekenen 

das van China een Japansch winge- 

west maken in denzelfdeu 

Korea en Manchukuo. Dat hij met 

zija energieke echtgenoote de lange 

reis naar Delhi heeft gemaakt, is wel 

het sprekendste bewijs, dat hij het 

heil vao zija dapper strijdend land 

met die schepen in de Noordzee heeft 

opgegeven. Hij heeft toch een bedoeling 

gehad en die bedoeling kan slechts 

verband houden met de preparatieven 

voor de aanstaand coups in de lente. 

'Tot die coups behoort de verdere 

omsingeling van den Atlantischen 

Oceaan, een aanval op de Nederland- 

sche eilanden, og Martivigut en Cayen- 

ne. 

doch het lijkt ons absoluut noodzake- 

ljk Zuid-Sumatra met alle kracht te 

verdedigen en dus niet te beschouwen 

als ,buiteobezitting”, maar als Java 

zelf ! 

Al£ wij de Japanoers blijvend kun- 

neo bezighouden in Zuid-Sumatra, kua- 

nen wij Rangoon misschien redden, ea 

daarmede de Japansche plaanen om 

door Britsch-Indiz te trekken ea de 

Indische-Oceaan te omsingelen, in de 

war sturen. 

Eeo doorloopend aanvallen van Pa- 

lembang door de onzen, doorloopende 

aanvallen op de Japanners in die buurt, 

het blijvend bezet houden van het zui- 

delijk deel van de straat van Malakka 

TENG HONG TJLANG 
VENDUHOU 

trant als 

      

COMMISSIONNAIR 

ger van Mahan, moeite zal koste met 
NDERNEMING 

engsiraat 68 — Telat, Nc 

  

deze moderne verovering der oceanen 

door de verovering van land vrede te 

hebben. Mahan echter is ook maar 

cen menscb, en bet lijkt verstandig 

naast Mahan ook Clausewitz. Hausho- 

fer en Banse niet te vergeten. 

enkel kan zieo in een hecht bondge- 

nootschap met de andere volken, die 

zich tegen de Japavsche poging om 

Oost-Azit eeo 

Aziatische volkeo wurgende hegemo- 

nie te vestigen, met alle krachten 

waarover zij bescbikken verzetten. 

China heeft reeds vier en een half 

jaar achtereen gestreden, geheel alleen, 

Adres voor: 
Moderne en anti 

Staalmeubels 

chroomd of gelakt. 

  

meubels, 

De Fransche vioot een 

ibels 

bindende factor. 

Nu wij toch bij Frankrijk zija aan- 

geland, moeten wij ook de mogelijk- 

heden voor Darlan in dit verband 

wel even nader bekijken. Hij zal waar- 

ia voor de andere en ledikanten ver- 

Churchill zal dat moeten doen en Tweedehandsche meubels 

elk optimisme in deze, een optimisme 

waarvan bij blijk gaf in ziju heden 

gehouden rede, is volkomen misplaatst | 

Emballeeres em transporteeren 

  

schijaljk de Fransche vioot die een | Bij God, we hebben genoeg onzin | en straat Soenda, kunnen mogelijk de | tegen een geweldige Japansche over- | era mooie tennisbaaa voor Dinsdag 

troef blijft in zijn vieze en duivelsche | geslikt! omsingeling van den lndischen oceaan macht. Millioenen van zija zonen en | Woensdag en Zaterdag, geleuen 

handen niet uitlevereo. Zeker zijn wij De mensch heeft van Churcbill— | voorkomen ! dochteren hebben het offer van hun achter Sselpersdrukkerij pm. 

daarvan niet, maar er is ongetwijfeld leven in dezen beroischen strijd ge- f6,— 
geheel tegen zija zin overigens — een 

soort God gemaakt en daarom zija Onze oliepositie. een groote kans dat hij die vloot niet geven. Zou het dan niet bereid zijn     

  

  
uitlevert. Maar bet ligt geheel in den | vejen telkens weer teleurgesteld uitge- Eo hoe noodig dit is, ook voorons, | dezea strijd voort te zetten, thans in | je leven omstandi 

vulgeo aard van dezen schandknaap | komen. Dat verwijte men Churchill | "at de olie-aanvoer betreft, blijkt uit | oauwe sameowerking met machtige | hemiddelaar tusschen 

Hitler te belpen bij zija aanval Op | njer, maar zich zelve, want waarlijk is Churchills laatste belijdenis, zooals wij | bondgenooten? De vraag stellen is | hewust deel van het Indi 

Amerika. cen mensch altijd nog een mensch ge- die gisteren in ons blad hebben ge- | baar gelijkertijd beantwoorden. de Brische Kroon te v 

De groote Fraosche siagvloot ligt | bleveo, met fouten, met misrekeningen, plaatst, waar bij zelve laat doorsche- Voor China is wel bet meest waar- 1 Chiang Kai-Shek, wiens sya 

in Orao, ia Dakar, io Casablanca 

klaar om uit te varen. Het zijo prach- 

tige schepen deze Fransche ,,men of status 

in het-kort, een onvolmaaktwezen en 

nog steeds is het een mensch niet mo- 

gen gelukken den van God 

meren, dat ook aan de verdediging van 

het Midden-Oosten nog veelontbreekt! 

't Heeft niet den miosten zin naar 

devol de ljke 

menschenreservoir, dat India beet. De 

oorlog heeft China nog dichter bij 

steuo van het onmete 

      

   

    

met het streven van het 

Congres als 
worden veronders 

    

    

    

war”, De Dunkergue, de Jean Bart, | deelachtigte worden, schuldigen te zoekeo. Wij aa lenjee Bete Gebioeht dan poorbero, Het is dit verband verheugend, 

de Richelieu. Zij zija second to none. « geen poginnen in bet werk. Het Britsch e bedreiging van den Birmaweg | dat er sen nau 

Zy zija buitengewoon sael en er is we imperium is in nood, ia diepen nood, | heeft de Chineesche regeering een den Chi 

maar een enkel Eagelsch slagschip, dat Eindigen wij onze beschouwing met | €n dus zijo wij in nood. taak opgelegd, die zij volkomen begrijpt | ' Vs en cen persoor ats 

een snelheid kan ontwikkelen als de | eea enkel woord over bet strijdtooneel Wij moeten vechten en nog eens | €a aanvaardt. Het zenden van groote lawabarlal Nehbru tot is ge- 

Fransche. in deo Pacific. vechten voor alles dat we waard zijo. Chineesche troepenmachten naar Birma, komen. Blijkbaar heijfe de 

Wu h Zuid-S waar zij reeds in strijd met den vijand ban dit geheel en al inzich 

aa ij moeten trachten Zuid-Sumatra | Kewikkeld zijo, is een indicatie van de gengel en Insienten 
ea   
  

  

        
    

te behouden om aan dezen oorlog snel 

cen eind te kunnen maken. Er zijo 

  

  
strategie die China blijkbaar voorve- 

    
   

    

   

ten aanzien van d 
  lemocratie ea 

      

    

        

   

     

    

     

      

   
      

  

     

      

    

        

   

  

    
          

4 mens is te volgen. Deze strategie laat 

NIEUWE UITGNVE of HER RUK Yan , . WOL ER'S maar twee alternatieven, Of de oorlog rich aanzien als Zuid - en Zuid- west- overigens voor d 

ja is snel ten eind, of het Britsche im- Wwaats gericht. Dat wil zeggen, dat zi politieken 19 

UlTb. Mii, BATANIA. perium gaat ten onder. gecombineerd dient te morder, met de hebben old, 9 

De Japansche vloot gaat met rappe an behoeft te bareo, Nebru 
p' 3 

Na Oostwaarts georifoteerde oorlogvoe- 

. Druk: prijs, Omvang: for- | cijfers ter ziele. Wij moeten zorgen 5 : ai ist dan nationa 
Auteur(s) Titel Bestemd voor 4 —geb. t ring van Britsch-lndis, De bedreiging 

Ape 3, aa dat de grootste slagkracht zal zija ver- | va nuit het Oosten voor dit voornaamste arzelen de parti 
1 

gekoz 2 a 

BENIGNUS, | WEKELIJKS y W.L.O.en Iol | 10, 0.45,—.— Va pags. dwenen voor en aleer de Japannets | jeef van het Britsche Imperium is thans je Tg on too Bus 

BR. en P.A,J. | CIJFEREN 1 | Onderw. en Duitschers elkaar op tweeplaatsen | .ie maten grooter dan die van it werd aange 

LUYBEN Decb. 1941 13 X 19'/z de hand kuonen reiken, d.w.z., v66r het Westen en zal dit blijven, zeifs 

MARA SOE- | SOEAR Mal. leesb. 4, 0.30, —.— | 64 pags. dat : : Volledig in geslaagd zullen | vanneer het doel van het a. s, voor- 

TAN, P. de in Ar. Kar. zija de omsingeling der oceanen te | sargoffensief van Hitler het Nubije 

NES, M Decb. 1941 133 X 20.3 | voltooien. en bet Midden-Oosten zou zijo. 

SIAFEL Zeker zal Japan misschien een paar Wij gelooven nog steeds, dat behalve 

COURT, |. | BEN NIEU. | Ned, Taatm. | 2, 0.70, —.— 88 pagi. | lie aanyalien op Java cok biiwize | Birma Thailand en lado- China a!s 
H.A. DE LA WE- v. Mal. spre- woordenl. van test, doch schatten wij Japan niet opjecten op het Chineesche 

(M. RASJID) | RELD IV | kendeo Juli 1941 16 pag. 03 | verkeerd, best het de scbranderbeid Mande Conagne stan, Dat” Chiang | seriike 
£ “ die wij het toedenken, dan zal hij naar | Kk, Gheks o voor bet ber 

pperbevel zich ook uitsterkt | is 9 vel 

ROTTER, A NEW Voortgezet en | 1, 0.35, —.— $ 28 pags. bet Oosten en het Westen varen, en | (A1 Yeze tanden, is reeds veelzeggerd. blikbaar 

CH. J. M. COURSE OF | Mulo Onder- het zuiden als lastigste obstakel voor , .. 
ENGL. VO- if Jan. 1942 13 20 Een actie op groote schaal ia deze 

. et laatst bewaren. . 
BULARY un | Tg het bi , richting kan ecbter alleeo succes beb- 

2, 3.25 Amerika en bet Midden- Oosten, de ben, wanneer vanuit Britsch-Iodie een 

BORDIN, PEANTKUN- Ind. Middelb. ,3.25.—.— 1 253 pags, kurken waar alle geallicerden op dri- | K eschtige druk op de Japansche strijd- 

Tr, IS. 2. ED, DE— H. B.S. ym. On- ven zijo de meest kwetsbare schakels . ' . 

J. R. KUPE- | UITG. II derw, Jan. 1942 15 X 23, in denk D Lol | krachten ia Birma wordt uitgeoefend. 

RUS n den keten, Daaraan za" O.'. z00we Chiangs reis naar Britsch-lndit heeft 
Japan als Duitschland, volgende de) .citer Maarblykelijk ook een politiek | Het groote 

SNIJDERS, J. | PIKIREN DI- | Rekeoboek v. | 1. 0.40,—.— | 112 pags. methode de methode van de ,,s0ft spot 0. gevolgen he 

M. en R.SA- | SIK BAN- d. Jav. Meis- doel gehad. Beter dao de Britten zijn | ge betrek 

LjoEN | pJOER GA- | jes Ver- Jan. 1942 143 X 201, | voor alles aandacht besteden. de Chineeschen in staat, om de extreme | Britsch-In 

RAPEN I Volgsch, elementen io het kamp der Britsch- kas dat Aa at 
. , . bei vertegenwoordigers van 

STAVAST, | ONS EIGEN | Holl. lol. Oo- | 3, 0.75, —.— 176 pags. Chiang Kaysshek ladische ationalistea ervan te Ovet- | landen zal de onderlinge samen 

W. ea G BOEK VI | wis tuigen, dat bet ia hun eigen belang | king niet anders dan ten yoede 

KOK Pebr. 1942 17X 21 en Nehru. is buo eischen op dit oogenblijk te me: Men heeft de gemeenseha 

soeria Di |sorNGA | Mal. Leeso. | 1. 0,50. —.— | 10 pas. Me matigen, Het spreekt wel vanzelf, dat | ara heefi, van eka 
RADJA MELOER I v. Jav. Het bezoek van den Chineeschen | bet nationalistische China meer ver- | kunnen kennisaemen en 

Soend. Scho- | Febr, 1942 13.6 X 21,7 | generalissimus en madame Chiang Kai | trouwen geniet ooder de naar onaf- scbien het voornaams 

leo Shek aan Britscb-Indit heeft zija bij- | baokelijkheid strevende Inditrs dan de gelegenheid gew 
. : den weg te nem praat ove 

WALTRIDA, | oMHOOG Leesboek 4. 0.95, —.— 110 pags zondere waarde. Dat Chiang die se- | Britsche regeering en bet Parlement | 4. gorlogsmoebe a en den 

MAT. DE HARTEN | voor R. K. dert den Japanschen inval io China | van Westmioster, dat straks de beloften | stillen wensch van de Chineezen 

CRIJNS. BR. | IIA Scholen Febr. 1942 137 X18 Jnooit meer zija land heeft verlaten, | van lord Linlithgow ea Amery zal | bet met Jepan maar op sen accoordje 

ALBERTUS - het wenschelijk achtte om in persoon- | bebben te bekrachtigen Bovendien Naa or hebben te bocken, beeft 

SAMOET SITI KARO J Ial. Onderw. | 1. 0.50,—.— | 120 pags lijk en direct contact te komen met | maakt het politieke verleden van Chur- | een imponeerend dementi gekregea 

SASTRO- SLAMET III | lezeo Javaans den Britsch - Indischen onderkoningen | chill, speciaal wat de Britsch-Indische | door Chiangs historische reis. Wel- 

WARDOJO Septb. 1941 137 X 19.6 en de leiders van de nationalistische | kwestie betreft, hem eenigszios suspect hieht is de Cord Ogv orng Pl dit.zog 
, z r de ya v gd 

beweging in de groote Britscbe | bij de heetgebakerde nationalisten. Wij | hierdoor bag pieuwe fase gekocen 

Bea AAAAE MENARA Kroonkolonie is zeker veelzeggend | meeven dan ook, dat er onder de | De naaste toekomst za! dit uitwijzeo, 
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: Bementanasen Overzicht overgesomen, uit het Soer. "Hbd, 

Aan vooravond van sag om Java 
  
  
  

Bezielende woorden van den Legercom- 
mandant tot onze strijdkrachten, onze 
bondgenooten en het burgerfront. 

    

Vechten voor ons bestaan. 

Zijae Exceilentie de Legercommandant hield gisteravond de volgende toe- 

spraak voor de radio: 

»Mannen van het Koninklijk Nederlandscb-Indische leger, gij allen weet, 

dat ik slechts bij uitzondering het woord tot U richt. Ik ben er, evenals gij, 

van overtuigd dat wij dezen oorlog niet met woorden kunnen winnen. 

Wanneer ik dan, op dit oogenblik, gedurende eenige weirige minuten Uw 

aandacht vraag, zult ge begrijpen dat daarvoor dringende redenen bestaan. 

De voornaamste dezer redenen is deze: 

Ik wil U, als mao tegenover man, als soldaat tegenover soldaa1, zeggen, 

dat ik op U allen rekeo. Dat gij allen mija volste vertrouwen hebt. Waar gij zijt 

en wie gij zijt: of ge in een primitief onderkomen aan de kust den horison 

in het oog houdt, of door een bommenrichtkijker staart naar Japansche eex- 

heden beneden U, of ge medemarcheert in den troep, of hem aaovoert: ik 

reken op UI en ons geheele land rekent op U, 

De berichten, welke mij bereiken 

over troepen, die in contact 

Wwaren met den vijand, hebben mij 

verheugd. De geheele wereld bewon- 

dert de wijze, waarop gij van U afbijt, 

de manier waarop gij vecht. Uw 

schitterende agressieve geest, welke 

maakt, dat overal waar de vijand zija 

klauwen naar uitsteekt, hij letterlijk eo 

figuurlijk zija vingers brandt, zal Indie 

kunnen redden. 

Mannen, er is geen aanleiding tot 

pessimisme, maar zeker ook niet tot 

lichtvaardig optimisme. Er is reden 

tot zakelijkheid. Zakelijke beschouwing 
der feiten en omstandigheden leert 

ons, dat de vijand, aan het einde 

van zijn verbindingslinies ageerend, 

wanhopig strijdend om olie en voedsel, 

vandaag of morgeo zal trachten Java 

te veroveren. 

U en ik, wij allen tezamen, solda- 

ten van het Konioklijk Nederlandsch- 

Indische Leger, staan gereed den ons 

opgedrongen strijd 

Wjj zullen hem den voet dwars zetten. 

Duizenden Britteo, Australitrs en Ame- 

rikanen staan thans op Java aan 

onze zijde, 
Hoe zeer zinken de kleine dingen 

in het niet, nu het gaat om ons aller 

bestaan. Of wij in Holland of in 

Indig geboren Nederlanders zijv of 

Indonesi&rs: wij allen weten, dat wij 

vechten voor ons bestaan en dat van 

onze gezinnen. 

Het zal een zware strijd zijo, een 
strijd, die bloed: beteekent, en vuur 
en kruitdamp. Maar aan onze zijde 
strijdd het recht, achter ons allen 
staat het heilig weter, dat wij een 
rechtvaardigen srijd strijiden voor ons 
Koniokrijk. 

FEUILLETON 
HET. INDISCHE GRAF- 

MONUMENT 

Roman van 

Thea Von Harbou 

onze 

te aanvaarden. 

6) 
»jawel, mijoheer,” antwoordde de 

bediende met een blik over den schou- 

van zija meester. 

Oowillekeurig keek Fiirbringer om. 

Achter hem stond de Indicr. 

Fiirbringer koikte tegen den bedien- 
de, zette zijn hoed op en givg naar 

de huisdeur. 

Io den tuin werkte de warme, voch- 
tige Maartlucbt bijna verlammend op 

hem. Hij haalde diep adem. 

Voor de tuindeur stond de auto, 

waarvan de Indite had gesproken. 
De chauffeur sprong van zijn plaats 
en zette den motor aan. Het scherpe 
licht der lantaarns viel op zijn Azia- 

tisch gezicht. Hij yro: 
plaats weer ir, met de 

bet stuurrad. 

le, en nam zijn 

handen aan   

Tot dusver verliep alles in ladig 

volgens programma, Nergens vonden 

de orde-brengers uit het land van de 

rijzende zon de producten, welke ze 

noodig hebben. Hongerig dwalen ze 

rond tusschen rookende puinhoopen, 

Laat ook de komende slag om Java 

verloopen volgens programma, volgens 

ons programma. Zij mogen het niet 

hebben! Ikeisch van U allen: eenheid, 

rechtvaardigheid, trouw aan uw be- 

gioselen, trouw aan de Koningin. 

Eerst den oorlog wionen, bier op 

Java, dat onze vaderen maakten tot 

een land, dat ieders bewondering 

afdwingt. 

Soldaten van ons leger: gij allen, 

van welk ras gij moogt zija en van 

welken stand: gaat er, schouder aan 

schouder met onze duizenden Ame- 

rikaaosche en Britsche bondgenooten 

op los! Vededigt U niet passief, doch 

valt overal aao. Gelooft in Uw aan- 
voerders, weest bezield met den on- 

uitroeibaren geest 

ouders! 

De hand aan het geweer: 

klaren blik de komende dagen tege- 

moet. Laat ons nageslacht trotsch 

kuonen zija op ons en laat hen, die 

sterven en hen die zulleo, 

niet voor niets hun leven hebben ge- 

geven. Hun bloed zal vruchten van 

vrijheid dragen. 

van onze voor- 

met 

sterven 

Voor Oranje en Nederlandsch-lodit ! 

Tot onze bondgenooten. 

Soldiers of the British Empire, 

Men of the migh'y States of America. 
Fighters for democracy, not in the 

Fiirbringer stapte in. Het zachte 
licbt der electrische lampen straalde. 

Da Indiir legde een reisdeken over 
zijo koietn, sloot bet portier, en nam 

plaats naast den chauffeur, Als een 
schim gleed de auto over het vochtige 
asfalt. Weldra bield zij voor het 
station sti) de Indidr maakte het 
portier oper, Fiirbringer stapte uit. 

»Aan wiea behoort die auto?” 
vroeg bij. 

»Aan u,” antwoordde de Indiar. 

Fiirbringer zeide niets. Hij ging de 
trappen naar bet station op, en zag 

de schaduw van den lndidr naast zicb. 
»Welken trein nemen wij?” vroeg 

hij over zijo schouder. 
»De extratreid van den vorst wacht 

op u, Sahib,” zeide de Inditr. 

»Ea waarheen gaan wij ?” 

»Naar Genua.” 

»Ea dan verder met de boot?” 

nja, Sahib. Met bet jacht van den 

Vorst.” 

Fiirbringer vroeg niet verder, 

Toen hij, een sigaret rookend, in 
den gemakkelijken stoel aan een raamp- 

je van deo coup& zat, ev het zachte, 
voorzicbtige rollen van de wielen   

last place to you, who by many thou- 

sands have come toJava to figbt wih 
us for the preservation of justice, I 

want to say a few words. 

A moment ago | addressed the men 
of the Royal Netherlands Indies Army, 

1 have pointed out to them that a 

I have 

demanded from them unity, justice, 

devotion to our principle of freedom 

aod democracy and devotion to our 

@ueen, I have urged them to get at 

the enemy, to hit him wherever he 

can be found. 

heavy fight is awaitiag us. 

l also count on you, our allies. Oo 

many battlefiels, you British, American 

and Australian soldiers, have showa 

1 expect that also in 

this country you will show your fa. 

mous bravery. So . . . fight shoulder 

to shoulder with our men, united in 

spirit as good brothers in .arms for 

the great cause which is dear tc all 

of us! 

your courage. 

Tot het burgerfront 

Leden van bet burgerfront, 

Van onze soldateo wordt straks een 
ernstige strijd gevraagd. U weet, velen 
reeds bij ondervinding, dat het tegen- 
woordig gaat om een totalen oorlog. 
Het is niet meer zoo, dat de soldaat 
alleen den oorlog voor zijn land kan 
voeren, de soldaat moet nu weten, dat 
dappere burgers achter hem staan. Dat 
sterkt zijn moreel, Daarom burgers : 
geen vrees, geen wankelmoedigheid. 
Staat pal acbter onze strijders aan de 
fronter, trouw aan Groot-Nederland 
en Oranje. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Koed. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

  

  

  

Hollanders osbiea Pa 
De bevelhebber Australische 

troepen in Malakka, generaal - majoor 

Gordon Benuett, heeft kans gezien na 

de overgave van Singapore naat Suma- 

tra uit te wijken en bevindtzich thans 

te Padang, 
Dit beuglijke nieuws werd gisteren 

op het departement van Oorlog bekend 

door een telegram uit Padang van een 

oorlogscorrespondent verbonden aan 

het bureau legervoorlichting, waaraan 

wij het volgende ontleenen : 

Ik had hedenmiddag een kort onder- 

houd met den comandant der Austra- 

lische verdedigers van Singapore, 

generaal Gordon Bennett, over de 

bijzonderheden betreffende den val van 

Singapore. De generaal verzekerde mij 

dat de Australische troepen bet verlies 

van Singapore even sterk betreuren 

als de Eogelschen. Zij hebben gedaan 

wat zij konden om de stad te behou- 

den, Zij vochten op de drie belang- 

rijkste stellingen ia de defensielijn met 

twee bataljons in elke stelling en wisten 

tot het einde stand te houden. Gebrek 

aan water, de onophoudelijke bombar- 

dementen en de groote overmacht 

dwongen tenslotte tot overgave van 

de stad, 

In een tweetal hospitalen was op 

dat tijdstip nog slechts water voldoende 

voor 24 uur. Sinds 7 Februari waren 

de bombardementen z00 zwaar dat 

van een groep van 400 Australiers 

na drie dagen nogslechts 14 man over 

waren. Niettemin hebben de verdedi- 

gers tot het laatste moment stand 

gehoudeo”, 

der 

Op de vraag van den oorlogscor- 

respondent of de Hollanders in Malak- 

ka goed gevochten hebben antwoordde 

de generaal ,,wonderful.” Hij had bij- 

zondere woorden van lof voor de 

Hollandsche officieren die de Britten 

krachtig hebben bijgestaan en prachtig 

werd bebben verricht. Alle Britten, 

de AustraliBrs in even groote mate   

als de Engelschen, zijn trotsch op de 

Hollanders in Malakka en daokbaar 

voor hua prachtige militaire prestaties. 

Geen ,,Aussie” vergeet de gastvrije 

feesteliike ontvangst in Indie tijdens 

den overtocht naar Singapore, aldus 

de generaal. 
Alvorens de stad werd overgegeven 

gaf de generaal aan de soldaten nieuwe 

kleeding en voor twee dagen voedsel. 

Eerst na de overgave deed hij een 

poging tot ontsnapping met enkele 

getrouweo. Toen bij de kust bereikte 
bleek de door een Chinees beloofde 

boot niet aanwezig te zijo. Eev officier 

zwom toen met levensgevaar eenige 

malen heen en weer om twee losdrij- 

vende prauwen met pagaaien te haleo, 

Met behulp van een Chinees werd 

daarop zee gekozeo. Eerst echter in 

cen verkeerde richting, waardoor zij 

bijaa op een eiland ia handen der 

Japanoers waren gevallen. De Japan- 

ners hadden reeds via Tokio omge- 
roepen dat generaal Gordon Bennett 
gevangen genomen of gedood was. 
Zij zouden hem graag te pakken 
hebben gekregen. 

De Chineesche leidsman wilde na 
deze mislukte pogiog terug naar Sin- 
gapore. Dit voornemen werd echter 
door de officieren die den generaal 
vergezellen verijdeld. Deze nam daar- 
na zelf het commando der prauwen 
op zich. Na veel ontberingen door 
dorst en moordende hitte werd einde- 
lijk cen launch ontmoet waarmede 
de veilige overwal werd bereikt, waar 
een controleur van bet Binnenlandsch 
Bestuur den generaal en zijn gezel- 
schap zeer hartelijk ontving. De ge- 
neraal was vol lof over de bulp en 
de gastvrijheid welke bij overal op 
zijn tocht door Nederlandsch - Indie 
had ondervonden. Hij zal niet verge- 
ten wat Sumatra voor hem heeft 
gedaan. 

Het onderhoud met generaal Gor- 
don Bennett eindigde met de met 
volle overtuiging , uitgesproken ver- 
klaring van den Australischen bevel- 
hebber dat hij zeker weet dat de 
Amerikaneo, de Britten en de Hol- 
landers met de Chineezen den oorlog 
zullen winoeo. 
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Medicynen, 

Verbandartikelen, enz. 

DE RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

  

oader zijo voeten bespeurde, kwam 

de Indisr binnen. 

»Dit hadt u vergeeten, Sabib,” 

zeide hij halfluid, en legde een brief 

op het bronzen rooktafeltje. 

Het was de brief van den vorst, 
eo daarin het briefje, dat hij aan zijo 

vrouw had geschreven. 

»Goeden nacht, Sahib,” zeide de 
Indier. 

»Goedeo nacht...” 

1. 

Aan boord van de 
»Esjcapoer”. 

Lieve vrouw! 

Mijo twee telegrammen en den 
brief, dien ik in Genua op de post 

deed, heb je, naarik hoop, ontvangen. 
Je bent dus niet meer ongerust, al 
begrijp je ook nog eveomin als ik, 

wat dit alles moet beteekenen. Ik zou 
alleen dit willen weter: Of je kuot 

begrijpen, waarom ik erin toestemde, 
je zoolang in ongerustheid te laten, 
terwille van een gril van een onbe- 
kende. Het was geen eerzucht of 
verlangen paar roem, het was veeleer 

bet plotselinge inzicbt, dat ik stond 
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voor een kans, die het leven onder 

duizend menschen slechts “aan &€— 
biedt—en ook aan dezen slechts in 
cen enkel uur. Jij, die mija planven 

en ontwerpen meer lief hadt, dan ik 

zelf ze kon liefhebben, die den roes 
van ontwerpen en scheppen met mij 
deelde, jij zoudt de laatste geweest 
zijn, die zich geplaatst had tusschen 
mij en zulk een verheven doel—daar- 

op heb ik vertrouwd, en daarom ben 

ik gegaao. 
Het onmogelijke schijot werkelijk- 

heid te zullen wordeo: ik ben aan 
boord van het jacht, dat mij naar 
Indi brengt —naar het land, van 

welks beelden, sagen en monsterach- 
tigheden wij bet liefst droomden, als 

de lente ons in het bloed zat en wij 
plannen maakten voor zwerftochten 

waarvoor de wereld te klein was. 
Ea jij waart koen als een jonge ade- 
laar in de vlucht van je lieve ziel... 

Dat je nu niet bij mij bent, Irene... 

Ik zit op het dek onder de zonne- 
tent en adem frissche lucht de Mid- 
dellaodsche Zee in, die wij beiden 

kenneo—die geheel verzadigd is van 
den geur, dien geen andere zee ter 

wereld beeft, den geur van de god-   
  

aa 

delijke schoonheid der Levante, De 
volkomen stilte wordt slechts verbro- 

ken door bet geluid van de stoom- 
machines, wier kracht bet fijoe vaar- 

tuig doet trillen. Stoommachines be- 

hoorea op den oceaan. Op de wate- 
ren van Homeros mogen slechts 

bruine zeilen zich welven boven fraai 

gebouwde vaartuigen, of meer naar 
het Oosten de pronkende barken van 

Kleopatra, Over deze golveo, die zich 
uitspreiden voor de schepen, ligt een 

vroolijke, trage zinlijkbeid, die tot 
klank wil worden: nooit heb ik z00 
goed als nu begrepen, hoe de blinde 
ziener der goden kwam aan bet fcaaie 

sprookje van de sirenen 

Wordt vervolgd, 
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