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TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

den niet waard. 

De inkomsten uit het pasarwezen 

bedroegen f 1529,59 en uit het siacht- 

buis in f 805, —, 

de rooigelden en bet 

onderscheidelijk f 157,70 en f 96,86 
opbrachten. Verder droej de zieken- 

iorichting Gambiran f 473,70 bij, de 

winkelgalerij f 155,— en bet sportpark 

het geheel terwijl 
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(exclusief de vermakelijkheidsbelasting) 
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RICHE THEATER. 

Heden avond en Woensdag 10 Dec, 
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6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 
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GS. C. V. T) een bedrag van f 700,-— ontvangen an an 
a si .erein | » THE HOUND of be KER- Hoest niet zonder Uw mond te bedek- | VOOr den aanleg van het sportterrein | » En Ma 0. 

2 kake oo dores dau she MIS Oan vi DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
| Over de maanden Javuari tot en (D2 Hond van de Baskervilles) 

Laat U niet aanhozsteo. 
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Churchill's verjaardag. 

Naar 

zonder geslaagde 

wij vernemen heeft de bij- 

viering 

verjaardag van Cburchill io de socie- 

teit Brantas een bate opleverd van 

ongeveer f 470, — ten behoeve van 

van den 

met November van dit jiar heeft de 

gewone diznst ia bet geher! f 19,064,58 
Opgebracht en de buitengewone dienst 

f 9641,79, genocmde 

maanden voor het dieonstjaar 1940 nog 

f 11.658,16 werd 

be- 

terwijl over 

een bedrag groot 

ontvanges. Het totaal - generaal 

draagt derhalve f 211,364,53. 

Als gevolg van de toeksnning van 

met Richard Greene— Basi! Raihbone 

—Wendy Barris e.v.a. 

Ben nachtmerrie van verechrikking 
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de ,, Churcbill-tanks”. Voorts bracht | duurtetoeslayen aan de daarvoor in | op de heid ai geo d2 
cen dansdemonstratie van mej. Luurs | aanmerking komende gemeenteamb- | sprook uit d- on“ rwereld ba ya Dateng won a S20UAgn 
nog f 43,— op. Ten slotte werddoor | tenaren met ingang van 1 September | dadiy mensch: brein Ove Janet oa 
een der societeitsleden nog eeobedrag | ji,, moet rekening worden gehouden | beurtenis . Jaar wat voor het diens'jaar "40. 
van f 20,—, betwelk bij aan de rou- | met een betaling van totaal f1550,— | tock Hoimes? E- Detec . 
lette gewonnen had, als ,gewetensgeld” | over de laatste vier maanden van dit | die in de Msesie Talen ter wereld is Totaal Goeraa 
voor het goede doel geofferd. jaar. Voorts is ia verband met de | vertaald: neen: Beste Detect aa sn - BNN 

Algemeene vergadering, 
door de proviocie bewerkstelligde in- 

doel aan de gemeente heeft geschenken. 

Roman is ver! loor de 201h Cen- 

4   

    

  

passing van maandlooners met terug- | tury Fox. aangifte va , 

Woensdag 10 December a.s. des | werkende kracht tot 1 Augustus 1939 , HEATEI ter waarde 
avonds om 9 uur heeft een alyemeene | .., meerdere uitgave noodig van MAXIM HEATER. Fe s, H, wo 4 

ledenvergadering plaats van de socie- | 4 1549, Woensday 10 Jonderdag 11 Dec. 1. “ “ a 
4 r te odjosroto t a teit Brantas. Op deze vergadering D2 kosten voor de ophooging van | — De goo: ongkok film — j 

ba ba wiziging van de statuten | et Prinses Juliana Jeugdsporterrein |, THE COUNTRY GIRL" MJ NNI -x 
ehandela, 

" .. 

w. ten bedrage van f 700,— komen niet met vooraans e Chin. Artisten. . , . | ji ! | . & | 
anneer op het boven aangekon- | ter Jatste van de gemeente, aangezien CS Nee | f | L | 

digde tijdstip het vereischte aantal | ge Prinses Juliana Jeugdsticbting cen Poli! rapport. Pa ! Ar PUT 
leden niet aanwezig mocbt zijr, wordt bedrage van f 700,— voor genoemd . . a rw de vanf 2 3 L U K WER K 9 

op denzelfdeo dag om 9.30 uur een Tegen S, won de te Naretjo we « ad Bangsa Ad A 1 

vergadering met dezelfde agenda ge- 

houdeo. 

Gemeente - ontvangen 

De .ontvangsten” van de gemeente 

Kediri over de 

hebben wat den gewonen dienst be- 

reft f 8923,37 bedragen en wat den 

buitengewonen dienst betreft f 896,15. 

Het totaal is f 9819,52, 

Het aandeel in de opbrengst van 

de landsmiddelen bedroeg deze maand 

slechts £ 975,—. De personeele belas- 

maand November 

derhalve 

"onder zeer 

C.O. V.1,M, - Bazaar. 

Op Dinsdag 2 December had 

groote belangstelling de 

reeds eerder aangekondigde Covim- 

bazaar plaats, die tot een ongedacht 

groot succes leidde. Rzeds v66r het 
aanvangsuur stroomden de koopsters 

binnen en werden algemeen de inzen- 

dingen geroemd, welke roem ten zeerste 

verdiend was. 

cieteit 

bezet met tafels, waarop de keurig en 
Brantas was rondom geheel 
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S, wonznde te Bangsal doet aangifte 
van diefstal van cen sarong ter waarde 
van f 2.— 
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ting (20 opcenten) bracht f 230,30 | smaakvol uitgestalde handwerken. P, wonende te Semampir doet aan- J.G.W DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250 
| | erat ane 

op, de verpondingsbelasting (10 op- Menig werkstuk getuigde van uren gifte Tn diefstal, middels ondergravic Si & 

centen) f 92,12 en de inkomstenbelas- | geduldig werk der inzendsters. Wij | Van liifgoederen ter waarde van! 2,65. Emballeeren 

ting (7 opcenten) f 464,52. Van de 

overige belastingen noemen wij nog 

de vermakelijkheidsbelasting met een 

opbrengst van f 733,16: de reclamebe- 

lasting met f 45,32, de wegenbelasting     noemen alleen reeds den z6er artistie- 

ken stand van geborduurde bagorar- 

tikelen, het keurige, zelfgemaakte speel- 

goed en suikerwerk, kussens, kleedjes, 

tea-cosies, figuurzaagwerk, enz., die   H.A. B. de P, wonende te Potjan 

diefstal, 

an    
doet aangifte v middels in- 

  

goederen ter waarde 

  

klimming, van 
van £ 4,65.   (Ook voor Europa en de 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Tweedehandsch Meubilair, Java Koelkasten 

buitengewesten) 
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Tee RI Tg 
— RicChE THEATER — 
20 th. Century Fox groote Detectivefilm 

sIHE HOUND OF THE BASKERVILLES“ 
Met RICHARD GREENE — BASIL RATHBONE — WENDY BARRIE e.a.v, 

Ben film die tot den laatsten meter boeit. Niet voor kinderen beneden 17 jaar —— 

Donderdag 1! tm Zondag 14 Dec. 
Metro's Top- Prestatie    

Mzt 4 van de grootste sterren van bet witte doek: 
CLARK GABLE — SPENCER TRACY — CLAUDETTE COLBERT en 

OOM TOWN“ (Petroleum Stad. ) 

HEDY LAMARR, 
Het film - evenement waarvan roem haar reeds lang vooruitgereisch is, is dan eindelijkook bier gearri- 

veerd. Inderdaad io elk opzicht een groot filmwerk, hetwelk U beslist niet moogt missen. 
Niet voor kinderen beneden 17 jaar 

  

  

Vooraf: Het laatste Wereldoieuws. 

& MAXIM THEATER — Re 2... 

Woensdag 1O en Donderdag Ii! Dec. 
i i .. Degroote Tiongkok fila THE COUNTRY GIRL “HA 

Met vooraanstaande Chip, Artisteo. — — Niet voor kinderen beneden 17 jaar — — 

Vriidag 12 tm Zondag M4 Dec. 

  

  (De Regen kwam 

— MYRNA LOY — 

regisseur Clarence Brown in film gebracht. 
Zie de geweldige aardbeving in Ranchipur, die gebouwen doen wankelen en ineenstorten met donde- 

rend geweld. 

THE RAINS CAME" 
  

GEORGE BRENT e. v. a. goede krachten, 

Zie de enorme branden en de viammen van de brandende stad huizenhoog oplaaier, 207. enz. 
Nimmer nog werden zulke scenes op het doek getvenaard. 

zal dit slechts kunoen betreuren ! 
Voor 17 jaar evo ouder 

De lang verwachte 20tb. Century Fox Super Schlager 

Met de beroemde sterren, 
TYRON POWER 

De beroemde roman van Louis Bromfield is bier inderdaad op fantastische wijze door den knappen 

Wie deze film mist, 

  

In den Zadel! 
  

Slot 

Over de prestaties van bet Duitsche 

»striidros” in Noorwegen, Holland, 

Belgit en Fraokrijk spreken een dozija 

andere knipsels uit de nazi-pers. Elk 

op, dat 

voort kunnen 

ervan wijst er opoieuw 

oorlogen altijd 

schuiven over glooieode en welver- 

zongde landouwen en dat de siag- 

velden niet altijid het ,,gemak” bieden 

van een uitgebreid net van bruikbare 

niet 

wegen. 

»Wij mogen niet vergeten”, merkte 

de overste eens op, dat tanks en 

gemotoriseerde divisies lang niet alle 

bergen kunnen beklimmen, al kunoen 

hellingen nemen. Zij 

kuonen geen rivieren doorwaden en 

zj heel wat 

zij kuoven den geest geven in moe- 

rassen en zwaren modder. Een woud 

kan evenzeer een tankval zijn als bet 

Engelsche Kanaal, Wij mogen niet 

zonder meer aannemen dat onze oor- 

logen uitgevochten zullen worden in 

open terrein of geplaveide heerbanen. 

Als wij in oorlog geraken, dan zullen 

we hem moeten aanvaarden, waar hij 

ook mag vitbarsten—misschien dat de 

bemel weet waar dat precies zal zijo, 

wij weten het in ieder geval niet. 't 

kan gebeuren in de moerassen van 

Labrador, temidden van de sneeuw- 

bedekte bergen van Alaska, op de 

gletschervelden van Groenland, io de 

Mexicaanscbe woestijn of in tropische 

osrwouden, Het leger, dat we nu aan 

het opbouwen zijn, moct geprepareerd 

zjs op een strijd 

het Westelijk halfrond ookj daarbij 

moet meo dus ook denken aan de 

in welk deel van 

meest uiteenloopende klimaten en 

terreingesteldheden, die de menscb 

kent. 

Bedenk ook, dat als een machine 

gebrek aan brandstof krijgt, zij ter 

plaatse den geest geef:! En hoe is 't 

met paarden? Wel, ik beb ze zien 

loopen en loopen, dag in dag uit, 

met pauwelijks 

verzorging. Nee, ik geloof niet dat 

U of ik, of zelfs onze kleinkinderen 

den dag zulleo beleven, waar op bet 

leger geen paarden 

zal hebben. 

oogenblik zouden wij onze viervoeters 

voldoende voer en 

Amerikaansche 

meer noodig En op bet 

alleen dan ,aan den dijk kunoen zetteo” 
als wij pers€ het risico van een natio- 

Dale ramp op ons zouden willen nemen”.   

Het Amerikaaosche Departement 

van Oorlog maakte onlangs bekend, 

dat de Cavalerie thans over 22.000 

paarden beschikt. Niet voor niets 

viodt men verreweg de meeste daarvan 

op de verschillende posten langs de 

Mexicaansche grens, waar het terrein 

ootzaglijke moeilijkheden oplevert voor 

gemechaniseerde of gemotoriseerde 

eeoheden. Het aantal legerpaarden zal 

thans snel vermeerderd worden, even- 

als — natuurlijk — het aantal ,,echte” 

cavaleristen (ter onderscheiding van 

nbenzine-cavaleristen”). Van de onge- 

veer &€a millioen dienstplichtigen, die 

Uacle Sam heeft opgeroepen, hebben 

er b.v. 26.000 tot hua groote verbazing 

ervaren dat bet leger niet alleen maar 

geronk van motoren als dagelijksche 

kost biedt, maar dat er nog zooiets 

als het getrappel van paardenhoeven 

bestaat: 29.000 man, die opgeleid zijn 

tot toegewijde kamermeisjes van de 

schoone dames, die in de stallen 

trappelen van ongeduld om eens met 

hun beenen te coguetteeren. 

Ja, bet zija fraaie dieren, deze Ameri- 

kaansche legerpaarden. Eo ze zijo heel 

wat beter dan het vrij ellendige paar- 

denvieesch, dat in den vorigen oorlog 

van lioks en rechts bijelkaar gesleept 

en naar Fraokrijk verscheept werd. 

Het paard van 1941 is beter gefokt 

en afgericht, heefteen levendiger tempe- 

rament en een krachtiger constitutie 

dan de ruin vao 1917. Dit is een prach- 

tig resultaat van het wijs beleid en 

den vooruitzienden blik van de remon- 

1920. Io 
dat jaar iostalleerde het Departement 

van Oorlog, dat in de jaren 1914 — 

1919 op dit gebied vo!op leergeld had 

betaald, de z.g. Regeerings Remon- 

teerings Dienst (Governement Remount 

Service). D2 opzet was natuurlijk om 

het Amerikaansche paard, dat maar 

al tezeer verwaarloosd was, eeo nieuw 

en beter leven te geven en de fok 

op hooger peil te brengeo. Dit uitste- 

kende plan is nu twintig jaar lang op 

onopvallende, maar systematische wijze 

uitgewerkt en thans plukt men er de 
vruchten van: bet leger wordt thans 

uitgerust met betere paarden dan welk 

land ook, dat zich herbewapende, ooit 

heeft kunoen krijgeo. 

teerings - deskundigen van 

Wie van Amerika slechts de wolken 
doorzevende steden kent, zal z'n ooreo 

Diet gelooven als hij hoort, dat het 

legereen keus kan maken uit ongeveer 

tieo millioen volwassea paarden. Dit 

is licfst twee maal zooveel als in 1920   

nadat de oorlog z00'n zware tot ge- 

heven had van het Amerikaansche 
paard. Men vergete niet, dat tiendui- 

zeoden paarden en muildieren naar 

Europa overgebracht waren en daar 

na dea Wapensiilstand achtergelaten 

Wwerden. Waar het paard ook nog 

snel uit het transportwezen begon te 

verdwijaeo, vond de Regeering — 

vooral ook met mogelijke behoeften 

van het leger in de toekomst — het 

hoog tijd worgen om io te grijpen. 

Het z0u ons te ver voereo om bier 

Uit te weiden over de wijze, waarop 

dit geschiedde. We volstaao dus met 

de mededeeling, dat de fok op on- 

gedwongen wijze onder controle werd 

gebracht en dat 700 prachtige dek- 

hengsten, verspreid over bet geheele 

land, ter beschikkiog werden gestel 

serieuze fokkers, die verder 

ook voor prijzep, races e, d, aan- 
gemoedigd werden. De resultaten— 

Veertieo- tot vijftienduizend prachtige 

veulens - van goeden - huize per jaar— 

hebben de stoutste verwachtingen over- 

troffeo. Het Amerikaansche Cavalerie- 

paard van 1941 is dan ook ,,met z'n 

tijd meegegaan”” en voldoet aan de 

hoogste eischen, Het is sneller, ge- 

hoorzamer, goed op adem en heeft 

een groot uithoudingsvermogen. 

van 

Tot groot verdriet van de vele 

menschen, die de stille hoop koester- 

den om evenals io 1914-'18 schande- 

lijke wiasten te putten uit een ont- 

wrichten en bandeloozen paarden- 

handel, heeft echter het leger ook op 

dit puot al lang zijo maatregelen ge- 

troffeo. Ea het kom »u niet meer 

Voor dat voor een zielige Rossinante 

een buiteosporig bedrag betaald moet 

wordeo. Het arme beestje maakt nu 
zelfs geen schija van kans om onder 

de bevelen van President Roosevelt 
te komen. 

Slechts ruiceo vao 4 tot 8 jaar, 

met een gewicht van 975 tot 1150 
pond komeo voor legeraankoop ia 

aaamerking. Militaire paardenartsen 

keuren elk paard ea indien bet niet 
Voldoet aan de voor de cavalerie ge- 

stelde gezondbeidseischeno, wordt het 

niet aangekocht. 

Een van de eischen is ook, dat de 
paarden dooker gekleurd moeten zijn 
(variaties van bruin tot zwart). Lucht 
gekleurde paarden (schimmels, vaiken 
en isabellen)!) worden uitgesloten, 
daar deze erg zichtbaar vavuit de lucht 
zijo. 

  

   

      

   

      

   

   

  
  

Zonder daar klakkeloos Op voort 
te borduren vergeten de leger - auto- 
riteiten niet, dat zj in den eersten 
Wereldoorlog de kost gaven aan 
923.580 paarden en 232.475 muildie- 
ren, en ook niet, nat in dien Vierja- 
rigen titenischen strijd in totaal 
4.625.000 paarden gebruikt werden. 
Verder hebben zj viet de oogen 
gesloten voor de ervaringen van 
Generaal Franco ia den Spaanschen 
Burgeroorlog : niettegenstaande al de 
buitenlandsche (Duitsche ea Italiaan- 
sche) hulp die bij in den VOrm van 
gemechaniseerde divisies kreeg, zag 
bj zich gedwongen zija bereden 
Cavalerie te verti&avoudigeo, alvorens 
hij zich vast in het dictatoriale zadel 
kon werken, 

De jammerlijke mislukkingen van de 
Japansche gemechaniseerde eenheden 
io de ruwe, doorploegde deelen van 
Chia en Manchukwo vormen een 
andere waarschuwing voor de Ameri- 
kaansche Regeering om niet dezelfde 
flaters te riskeeren en in bepaalde 
Gebieden niet hart en hand te ver- 
panden aan wijzen van oorlogvoering, 
die daar slechts OP papier In pracrijk 
zija te brengen. Te laat is Japan zich 
bljkbaar bewust geworden van het 
gebrek aan Vooruitziendheid van de 
militaire leiders, Het tracht dit nu 
9oed te maken door, volgens Ameri- 
kaansch voorbeeld, ,,om te beginven” 
oiet minder dan 7500 dekhengsten 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 
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"ia circulatie te brengen'” (De 700 
Viervoetige papa's van de Amerikaan- 

sche Cavalerie schijaen daar tegenover 

cen nietig troepje ). Men rekent een 

paardenstapel noodig te hebben van 

1.500.000 paardeo, waarvan de 

1.000.000 van een leeftijd vao 5—17 

jaar, geschikt voor bet leger.—(Tokio 

Gazette van April 1939 nr. 22). Dit 

is geheel in overeenstemming met een 

Officieele bevestiging, dat Japan een 

wanhopige en oogenblikkelijke behoefte 

aan paarden beeft en dat de leger- 

leididg de plank missloeg, toen men 

China binoentrok met een grooten- 

deels gemechaniseerde oorlogsmachine, 

waarbij voortdurend ,,brokken gemaakt 

werden” en die vastliep op de Cbi- 

neesche bergen rivieren, woesstijaheu- 

vels en andere aardrijkskundige hinder- 

nisseo, die toch heuscb wel op de 

kaarten van China van 1936 voor- 

kwamen ! 

Deze en dergelijke lessen worden 

reeds twintig jaar zorgvuldig door de 

Amerikaansche legerleiding bestudeerd 

en daarbij heeft zij zich voortdurend 

voor oogen gehouden, dat bij paarden 

— ia tegenstelling met het mechanisch 

vervaardigde oorlogstuig—de produc- 

tie niet zoomaar versneld kan worden, 

zooals dat b.v. in de vliegtuigindustrie 

gebeurt. In iedere fabriek kuonen wij 

nieuwe werkplaatsen maken, nieuwe 

machines opstellen, meer arbeiders in 

dienst nemen en dag en nacht in 

aa an a5— 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI w ATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  ma TA 

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. 
MN 
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NIEUWE UITGAYE of KERDRUK van J. B. WOLTER'S 
UlTb. Mi, BATAVIA. 

  

  

  

Druk: prijs, : . Auteur(s) Titel Bestemd voor aa —- ter 

LEEUWEN, | EPLEK EN Leesboek voor | 1, 3,75 4.25 302 pags. W. L. M. E. | LYRIEK M. O.-Gymo. 
(IND. UITG.) | & Kweeksch. | Oct. 1945 15.7 X 23.7 

LAMAIN, LANGS RIj- | Christ. L 1, 0.85, —.— | 96 $ 
P. en R. ZIJL- | PENDE vel: Goderw. Ned, Hang STRA DEN IVB ndie Novb. 1941 13'/4 X 181, 

COURT, J.F. | WOORDEN- | Ned. Taaim. 1: 0.40: —.— | 26 pags. H-A. DE LA | LIJST Bij voor het Inl. 
"EEN NIEU- | Onderwij Novb. 1941 14, X 20 
WE WE- 
RELD” 

BOSWINLEL, | WOELANG | Jav. Taalm. 1: 0.45: —.— 1 64 pags. G.enR. WIG- | BASA III H.J. S. NJADISAS- | AKS. LATIN Aug. 1941 | 191, ye 138 

GROND- WASBEHAN-: | Nijverheids- 55 145, —.— 186 S KU en pElng IN | onderwijs ae 
.F.M. NDI Novb. 1941 eh ov doorschoten 

HOLST- ONGEWER- | Middelb. en 1: 3.90: —.— 1 259 pags. VOOGD, Dr. | VELDE Gym». Oo- 
C. en Dr. H. | DIEREN : derw. Novb. 1941 14, X 23 
C. DELSMAN | MENSELIJK 

LICHAAM 

DORPE, C. | CORRES- Voortgezet 2. 1.75, —.— | 112 pags. 
v. d., en G. PONDENTIE | Onderw. en 
H.H. ZAND- part. gebruik | Novb. 1941 20,8 X 291, 
VOORT 

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

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

    an 
2—.—... 

 



  

  

ploegen laten werken. Niet -aldus 

indien wij - verwaande menschen, die 

denken,. dat wij alles kunven — meer 

paardes willen hebben! Want dan 

merken wij, dat we ,spijkervast” aan 

vijf jaren noodig om cen paard, rijp 
voor den militairen dienst, af te 

leveren... Vijf jaar—en geen menscb 

kan daar iets aan veranderen ! 

(Uit ,,Geeft acbt”) 
de wetten der Natuur zitten: er zija 1 
  

DE SOVJET ACHTER DEN OERAL. 

  

Kazakstan, merkwaardige republiek van 
pioniers, half paradijs van graanvelden, 

half woestenjj. 

  

Industrialisatie van een 

Nomadenland. 

nik ben in Berlijo geweesten ik heb 

in Londen gewoond. Maar er is geen 

betere stad dan Alma Ata. Alma Ata 

heeft het meeste groen van alle steden 

in de U. S. S. R." 

Deze vroolijke chauvinistiscbe op- 

snijder was kameraad Orestov, hoofd- 

redacteur van de ,,Kazakstan Prawda”, 

die met twee collega's gekomen was 

Om mij te zien vertrekken met de nieu- 

we luchtlijn tusschen U. S. S. R. en 

Chuongking, Hongkong en de Vereeni- 
gigde Saten. Wij bevonden ons in de 

verlaten hal van 't Alma Ata vlieg- 

veld, vijf dagen sporens ten zuid-oosten 

van Moskoy, laatste station van Sovjet- 

Rusland twee uur in den morgen. 

Het was 1941 juist eep half jaar, 

voordat Hitler's aanval op de Sovjets 

de wereld begon te splijten. 

Het laatste had ik Alma Ata tien 

jaar geledea gezien, bij de opening van 

den berozmden Turk-Sib spoorweg— 

de eerste ,,reus'” van het eerste vijf- 

jarenp'ap, die voltooid werd — een 

smalle spoorlija van duizend mijlen 

door de woestijo, die Siberi2 met Turk- 

estan verbindt. Ik behoorde toen tot 

eea dertigtal jouroalisten van over de 

geheele wereld, die daar tezamen kwa- 

men, komende per specialen trein, op 

dien historischen Mei-dag ia 1930, 

waarop de verbinding tusschen noord 

en zuid tot stand kwam io Azi&. Woeste 

mannen uit de steppen kwamen even- 

eens, nadat zij weken te paard hadden 

gezeten, om het groote ijzeren paard 

te zieo, dat hun deso'ate verder zou 

gaan door trekkeo, 

Ik werd betrokken enliet bijna bet 

leven in een buoner wilde festiviteiten. 

Twee van ons, die door een vallei 

wandelden, zagen plotseling ongeveer 

duizend ruiters in woeste vaart op ons 

afkomen, dronken van snelheid zwaai- 

den zij in hua zadels, terwijl zij oiet 

voor of achter zich'zagen. Wij redden 

ons leven door ons naar de renuende 

paarden te wenden en hem met ge- 

biedende gebaren te gelasten zich te 

verspreideo. Toen het voorbij was, 

voelde ik een schok van ontzetting 

wegens de roekelooze kracht van dit 

ongestemde land. 

Thans was ik teruggekomen naar 

Alma Ata en was ik de eerste Ame- 

rikaansche, die met de nieuwe luchtlijn 

z0u reizen naar China. Ik kon toeo nog 

niet weten, dat deze afgelegen lucbtijn 

bionen zes maanden als gevolg van 

den oorlog de voornaamste weg van 

de Sovjet-Unie paar de buitenwereld 

z0u worden. Maar ik vond, dat het 

lot mij guostig gezind was en ik beide 

het kantoor van de ,,Prawda” op, om 

Pte zeggen, dat ik op mija doorreis wel 

iets wilde versemen over den groei 

van Kazakstan. 

Nachtelijke bezoek 

»Wij komen dadelijk,” Tr) 

aotwoord, Zij kwamen om 1 uur va 

middernacbt, vijff uren padat ik hen 

had opgebeld eo hen reeds lang had 

opgegeven. Twee Kazaks en een Rus, 

hoofdredacteuren van verschillende 

bladeo. Zij maakten hua verontschul- 

digiag voor laat komen. Het 

schijot, dat hun auto te goed was. 

Het was een van die vieuwe ,,ZIS” 

modellen, gebouwd als een Buik, veel 

hp. ea laag van model een uitstekende 

auto voor goede wegen. De wegnaar 

het vliegveld van Atma Alta was niet 

goed en de regens waren beyonnen te 

valleo. Zij hadden ten siotte hun 

mooien redactiewagen in de modder 

achtergelaten, de 

treeplak, en hadden den verderen af- 

staod afgelegd io een vrachtauto. 

Maar hun lokaal enthousiasme luwde 

door dit alles in geeo geval. De slechte 

w2g was voor hen een bewijs van de 

nieuwbeid vao het vliegveld. , Wij 

hebben nog z00veel wegen te bouwen”, 

zeiden zij. De weg zal in het voor- 

jaar prachtig verhad zijo.”” 
Het personeel van het vliegveld sliep, 

wat de vliegtuigen vertrekken eerst 

met zonsopgang. Mijo kamer, die ik 

deelde met cen Russische moeder met 

kiod met besteming Urumbci, was niet 

bescbikbaar voor een nachtelijk ge- 

sprek. Maar Orestov eo zijn vrieoden 

vonden het heel gewoon, dat wij zaten 

op twee stoelen en cen paar kisten 

Onder het eenige, naakte lampje van 

de hal, ea dat wij zo0 al pratende de 

rest van den nacht doorbrachten. 
Siods de dagen van dea voorspoed 

in Califoroi& heb ik niet meer zulk 

lokaal patriottisme, zulke pocberij, ge- 

hoord, 

Het herinnerde mij er aan, dat de 

Sovjet - Uaie niet hetzelfde is als Mos- 

kou, en zelfs niet hetzelfde als Euro- 

peesch-Rusland, maar een groot ver- 

bond van vele naties, elk met haar 

cigen taal, geestesgaven, initiatief en 

kracht, Dzze Kazakstaners zagen Mos- 

kou als ,,bet ceotrum”, waar zij ont- 

moetingen hadden met andere repu- 

bliekeo om plannen en budgetten vast 

te stellen. Maar Kazakstan beteekende 

op zichzelf ook nog iets! 

Allereerst kreeg ik van het cadeau 

zeven massieve boekdeelen, fraai ge- 

bonden. .,Uitgegeven in het begin van 

dit jaar ter gelegenheid van het twin- 

tigjarig bestaao der Socialistische 

was 

hua 

modder tot over 

  Sovjet Republiek Kazakstao.” Afbeel- 

  

  

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. 
    

katoenvelden, 
. 

dingen van graanen 

tractors, oliebrovnen en koperraffoa- 

derijen waren samengevoegd met 

enorme statistieken, waartusschen weer 

volop verzeo van Kazaksche dichters 

waren afgedrut, alle ter eere van Stalin, 

de Sovjet- Unie, eerste liefde, den 
lentetijd en Kazakstan! Ik wilde deze 

boeken wel gaarve bezitten, maar ik 

zei tot de gevers, dat er geen plaats 

zou zijo bij mija bagage in bet vlieg- 

tuig. Of zij boeken wildea nazenden 

per post? Zij beloofden het mij, waar 

ik kreeg ze nooit. Ik veronderstel, dat 

zij deel uitmaakteo van die duizenden 

tonnen Sovjet- propaganda, die door de 

Amerikaansche postautoriteiten in zee 

zija geworpeo. Hoe jammer! De 

plaatjes van Kasakstan vormden zulk 
een prachtige propaganda! 

Kazakstan. 

»Kazakstan is meer dan een millioen 

vierkante mijlen io opperviakte”, zei 

Orestov. ,,Het is grooter, dan de 

voornaamste landen van Europa teza- 

men. De vergelijking is vergeeflijk. De 

1.029.000 vierkaote mijlen van Ka- 

zakstan staan inderdaad gelijk met 

Duitschlaod, Frankrijk, Itali8, Holland, 

Bzlgig, Oostenrijk, 

Hongarije, Tsjecho- 

Slowakije—4et ,licbaam van Europa”, 

met uitzonderiog van Sparjz Scandina- 

vi&, Polen en Turkje) Wi zija de 

  

Densemarken, 

Rozmeoi' en 

grootste republiek van de Unie, 

reikende van bet Uzralgebergte tot 

China, van de seceuwvelden van 

Siberi#'s Altai tot aan de blauwe 

Kaspische Zee. Wij hebben-van alles: 

graan, vee, katoen, alle soorten van 

delfstoffen, Ia koper nemen wij de 

cerste plaats in de Usie in, in kolen 

da derde. Oas Balkhash-meer is half 

zout en half zoet water: aan zija 

oevers leven tijgers alsin Indi#. Alma 

Ata is de stad van de appels, de 

oorspronkelijke Hof van Eden. De 

plantkundige Vavilov zegt, dat de 

aanwezigheid van ongzveer honderd 

verschillende soorten wilde appelen 

aantoont, dat de appel van deze sirek 

afstamt. 

Ia weerwil van de Hof van Eden- 

mythe gaf Orestov toe, dat de helf 

vaa Kazakstan's expansie 

woestija is, een nutteloos half millioen 

vierkante mijlen. ,,Maar onze Academie 

van Wetenschappeo is bezig met 

exploraties. W'j hebben al 240.000.000 

acres land gevonden dat gescbikt is 

yoor ontginnirg. Ben groot deel ervan 

heeft natuurlijk irrigatie noodig. Maar 

er zija ook m 

grondeo. Onze fabriekea 

zich te ontwikkeleo. De waarde van 
onze industrieelc productie is al hooger 

dan die van on:e landbouwproductie. 

Wij produceeren ia industrieel opzicht 
dertienmaal zoovsel als in den tijd 

vao den Czaat 

eoorme 

eralen in de woeste 

beginnen 

  

Kazakstan, land van de no- 

madenruiters, 5 reeds trotsch op 

Zija industrialissic! Mijo gedachten 

gingen terug caar bet uitgesterkte 

sedert mijo vertrek 

rheen was gereisd, 

sneltrein! Op den 

'oortrokken wij de 

zageo graanvelden 

van enorme uityesirektheid, de grootste 

graaoboecerijen er wereld. Velden 

vol jong groen strekten zich uit tot 
afgewisseld door 

zektbeden braakland, 

gebied, waar ik 

van Moskou d 

Vijf dagen io c« 

tweeden dag 

Wolga-vallei en 

aan dea horizos, 

even groote uitges:   

Op dea tweeden avond, terwijl het 

laod langzaom-aan droger werd, be- 

reikten wij het zuiden van den Oeral 

en zagen het vroegere fort Orenburg 

van den Czaar, dat den toegang vormt 

tot Sovjet-Aziz en Kazakstan. 

Het station van Orenburg had een 

co'ffeurssalon, een kamer voor eerste 

hulp bij ongelukken, een rusikamer 

voor moeders met zuigelingen op de 

tweede verdieping. De kleine drogist- 

winkel was vol cold cream, tanden- 

borstels, likdoornpleinters, antiseptische 

middelen, alles door 

baar voor iedereen. 
elkaar en zicht- 

Het boekstalletje 
verkocht dikke deelen over ,, Wegen- 

aanleg”, ,Cursussen voor chauffeurs"”, 

Technische handleidingen voor spoor- 

wegwerkers”, , Verhalen van Poolsch- 

ten”, ,De jonge natuuronderzoeker”, 

»Veranderingen in de 

der Communistische Partij” en 

Litterature 

Fraosch 

samenstelling 

La 

Ioteroationale in het 

Over de rumoerige menigte huilde 

cen nog stationsradio, 

Buiten 'tstation laadden vrouwen stof- 
kolen, terwijl een man aan het per- 

rumoeriger 

ronbuffet met een groot mes brooden 

in tweeda hakte, waartusschen bij Iap- 

ioch dik. 

Na dit intermezzo van ruw, maar 

bruischeod leven reden wij door de 

woestijo. Grauwe laaghangende wolken 

pen vleesch legde van een 

hingen over de eindelooze steppe. Met 

tusschenruimten van vele mijlen pas- 

seerden wij nu en dan een dorp, leelijk 

en primitief, verloren in de modderbrij. 

Daarna werd het land nog 

met alleen hier en daar een kudde 

die 

io tenten van 

leeger, 

schapen of runderen, bewaakt 

werden door herders 

buiden. Er verschenen kameelen van 

beide soorten, die met &co ea die met 

twee bulteo. Dit gezicht vervulde mij 

met een gevoel van triomf, want eens 

bad ik een verscbil van meening met 
die volbeid, dat 

€@a-bultige kameelen alleen in Afrika 

voorkomen en dat ik die nimner kon 

h-bben gezien ia de U. S.S. R. Maar 
nu weet ik, dat ze in Kazakstan alles 
hebben beide 
kameelen. 

mijo hoofdredacteur, 

zelfs soorten van 

Wordt vervolgd, 

T— Nog altiid 

et
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in voorraad. 

  

PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloergagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7.30 uurn.m, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

  

te Kediri le FI. Mis 6 uut ym. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uuc 0. m 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H is 
1.30 uur v.m.  Hoogmis 

5.30 uur o.m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 vur om, 

TENG HONG TJI ANG 

MEV 

TRANSPORT — O 
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KEDIRI — Klentengsiraat 68 — Talef. No, 

  

VENDUTIES: 

10 December 1941 v.m. 9 uur 

ten huize van den heer 

H. HESSEL, 

M.W. 

Kediri 
    Vakonderwij 

Semampir 23, 

Adres voor: 

Moderne en antieke 

  

    

    

Staalmeubels en vers 

chroomd of gelakt. 

Tweedeh 

Emballeeren en transporteeren. 

cen mooie tenor soor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegea 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 

t6,- 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 
geroutincerde toekar cerste kwa- 

  

liteit & 

Zeer billijk io prijs en leve 

     

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
goede resultateu. 

Iopakken voor alle plaatsen 

te leveren if 
N 

3 | & 
“ 

& 
2 

Door eigen import ziin wij in staat de beroemde k 

CARIBONUM producten, z. a ip 

) carbonpaner in diverse soorten, W 
TI 

Scbrijfmachinelinten in alle breedten, & 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten " 

N. V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ W 
2 Ny 

  

    

   
  

GROOT 

   
E STROOIDOOS F1.— 

KLEINE STROOIDOOS 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
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Bvitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid grens en de spoorwegen. De grens- Jis tegen dichterbij gelegen punten z00- | oorlogsverklaring va de V.S. ook den 

compagnie ligt thans in de voorste Fals Singapore Hongkong, doch deze | oorlog te verklaren. 
Ana . defensieposten. groote Britsche voorposten zullen hun Hj verklaarde voorts, dat gemeld 

e S I 1) m7 1g erre 0S en, Hongkong aangevallen iot kalm, zonder vrees en krachtigoo- | was hoe de Japaoners het Tahische 
ati - der oogen zien. Ned. Indi2z kan ook | gebied waren binnengeval!en. 

a Ba aan aa ana okio, 8 Dec. (Reuter). Officieel | worden gerekend om ten volle de »Engeland verzekerde Thailand, dat 

Len aa La troepen | verplichtingen in het kader van de | een aanval op Thailand zal worden 
laandagmorgen bij Zonsopgang een | ABCD-overeenstemmin k 7 r $ gnate komen. | beschouwd als een aanval op ons”. 

gi lan Ye 5 - F Ti i Ook Thailand werd door Japan aan mapun 28iMonkosa hai, Kana. ya as Lena mang agan 
at « .- : . , , ongkong, - euter/. Nes e landingen op Malakka d | &. i 

gevallen: reeds in den ochtend werd de (gen viegruigen bombsrdeerden Kow. gedaan langs (radio) - telegrafisch bu 
sara " Singapore, 8 Dec. (Reuter). De | een boodschap aan Chiang Kai Sjek 

4 . . 005. 
Ihaische tegenstand gestaakt, en cerste Japansche landing vond plaats | z00d hem mededeelende dat Engeland 

' , . d Luchtaanval op Penang. om 1,00 te Kota Baroz, aan de Noord- | en China tezamen den vijand zullen 
onde:handelingen zijn gaande. Penang, 8 Dee. (Reuter). Penang | Pvnt van Malaya, nabij de grens van | beswijden. 

. had hedenochtend 7.00 een luchtalarm, | Thailand. sIedere:"vogrberciding weike wij 

— Acht Japansche vliegtuigen bescho- Deze landing werd ecbter verijdeld. konden treffen hebben wij getroffen, 

M nila, 8 December (U.P.). Esn | De operaties op Malakka. ten het vliegveld met machinegeweren. Hierop volgde een landing 13 mij- | €8 WI zullen stevig van ons afbijter. 

uisterpos: van U. P et bore, 8 Dicombsr (Reuter). | Er vielen gen siacbtoffers. len verder naarhet Zuiden, bijSabak. | Et bestaat sen NAUWe OYereenstem- 
, B.C. op, betwelk | p Mun aUe 1200 door! Sok werden Japansche vliegtuigen wing met de Amerikasnsehe. zee ea 

. , ut 2 : , " boven het vasteland tegenover Perang Japansche schepen trokken luchtstrijdkrachten en met de erkend 

, kn ,Fa gemeld: er werden bommen geworpen terug doeltreffeode Nederiandsch - Iadische 
, : en bc PGN 

i n en zija versche'dene slachtoffers, Singapore, 8 Dec. (Reuter). Volgens weermacht. Wi zullen O53 best doen. 

r | Ke — ! officieele mededeeling van het front | P2 Waanzinnige ambitie, welke de 
$ , LI Siaafsche nzvolging van in Malakka werd te 740 verklaard, | Wortel is van alle kwaad, moet worden 

t c u iwe . , : ana Na 
n . 5 “ | Nazi - methoden dat alle vijandelijke oppervlaktevaar- uitgerukt. Dzze taak zal waarschijolijk 

3 8 2 Zu uland . moeilijk en langdurig zijo. 
' | Londen, 7 Dec (Aneta Reuter). | tuigen met groote snelheid terugkeeren. Wij beb . iifel 

, 20 yu! 8 s Wardan pon | Ben diplomatieke cos espondert meld Enkele op de kust achtergebleven PN aan ae 
MP In cen slaafsche savolging der nazi- | troepen werden bevig gemittrailleerd. | “2 "eChivaarcigheid Van Onze TA9X, 

» 2 ad f of dat onze kracht en wilskracbt 
, LN am D »n viel Jana souder waarschu- . BN PN 

. t groote rikaansche eta- Maatregelen te Manila voidoende zija om 1 e oorstaan. 

2 " 1 i ij hebben 4/5 deel Iki 
issement in den Pacific aan en Manilla, 8 Dec. (Reuter). De auto- “5 6 an rela der evo Ta 

1 van eze aan onze zijde. in 

se 700 sede, | dompelde hiermee 2 continenten in den | riteiten namen alle Japansche handels- | | pa 
j i . N et verleden moge ons licht hebben 

, hepen voor | S0rlog. De aanv: Pearl Harbour | buizen w.o. banken over. De Japansche . 
8 Da bg . . . gefiikkerd, maar thans laait het op en 

$ blijkt verraderlijk zijs uitgevoerd, | onderdanen werden gearresteerd, Er ' 3 
J ' . in de toekomst zal er licht zijo dat 

s p F , | het moment, toe Roosevelt wacbtte | werd een censuur ingesteld, zoowelop over alle landen en zeeen schijot” 

" . . | op bet antwoord jn persoonlijke | inkomende als op uitgaande telegram- " 
: I boodschap aan « keizer, in een | men. Malakka, 

c 1 terste poging om senigen persoon 

, De siti te bereiker, van wis verwacbt wordt, Engeland. Contactbesprekingen te 

N iat hij sen mati invloed zou . , Singapore. 

. " ' u'tosfenen op de sorlogshitsende Ja- Verklaring van Churchill Siogapore, 6 Dec. (Rzuter). In den 

: ( pansch2 militairiston. loop van de volgende week zuilen te 

, Oorlogsverklaring reeds Singapore ioformeele besprekingen 

) Of de laatstgenoemden bang waren aangeboden. worden gehouden tusschen Britsche 

voor den invloed van dit beroep en autoriteiten uit de Engelsche gebieden 
: p . Lan Londen, 8 Dec. (Reuter). Churchill fin het Oosten en die der omliggende 

gotracht hebben, herland reddeloos te 
binder s MT AA “litiek, zal maskte bekend, dat bij gisteravond | landen over de tbans gev olgde werk- 
inden aan ressie-polit dj drdi 2co- 
Maan 2 P 1 telefonisch met Roosevelt sprak. mijze voor het colirdineeren der eco 

missehisn nooit bekend worden, nomische voorlichting en de moge- 
DesaanvalMopNb so MMno wan Hij deelde mee, dat Engeland aan | lijkheid van verbetering van her con 

| Hikaa . d 1 k . tact over economische vraagstukken. 
gsliikaan de Dussche aanvallen op | Japan den oorlog verklaarde De besprekingeo zullen plaatshebben 

J ie Poo!sche vliegvelden en werd ken- Cburchill zeide, dat het Britsche | onder leidiag van minister Duff Coo- 

v nelijk gedaan om de Amerikanen te | kabiret machtiging verleerde tot on- | Per. 

- verrassen. De sfstand vande Hawaii: | middellijke oorlogsverklaring aan Japan. De conferentie zal worden bijge- 
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