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STADSNIEUWS 
  

    

Gemeenteraadsvergadering 

(Vervolg) 

Hierna volgde de behandeling van 
het subsidie - aanvraag van bet bestuur 

van de oudbeidkuadige Verceviging 

»Majapahbit” t: Modjokerto voor 

het jaar 1941, dat wegers de tijds- 

Omstandigheden niet kon worden aan- 

genomen. Ook bet 

Comi & Kediri van de Vereenigde Prins 

Berohard en Spitfire fondsen om gelde- 

verzoek van het 

lijke bijdrage voor een rizuwe torpe- 
dojager Jan van Galen” kon niet 
worden op ingeraan. Daarna vo'gde 

het voorstel tot het doen van uitgavea 

uit de post voor ,Oavoorziere Ul:- 

gaven” der begrooting 1941, dat zo1- 

der stemming werd aargeromer. Het 

voorstel om het Coliege van Burge- 

meester en Wethouders 
tot gozdkeuring van de projecten, de- 

te machiigen 

tail, begrootingenenz. voor de we:ken 
tb. v. de 

Modjoroto en voortzetting der werk- 

zaambeden voor het bandjirvrijmaken 

van de 

kampongverbetering van 

vaa den linkeroever Brantas 

werd in bebandeling genomen, waarbij 

het lid Roosseno navraa3 had gedaan 
tLa.v. de verstrekking der subsidi”, 

waarop door den Voorzitter werd 

bzantwoord, dat de Gemzente Kediri 

tot beden nog geen bericht had ont- 

vangea voor een mogelijke iotrekking 

van gzno2mde subsidie. De heer Saijers 

stelde voor, cm een gedeelte daarvan 

te gebruiken voor verdedigingswerken 

t.a.v. van de burgers, wat ook werd 

aangenomen, met dien verstade, dat 

de noodzakelijkste verbeteringen der 

kampongs uitgevoerd diende te wor- 

den. Daarna werd overgegaan tot het 

voorstel om den Burgemeester te mach- 

tigeo tot beheersaanvraag van 2 stuk- 

ken groad, groot 698 m2, gglegen in 

de dessa Djagalavior, voor uitbreiding 

bet 
»Djagalan”, dat z.s. werd aangeromen, 

van. terrein van de buurtpasser 

nadat de Voorzitter bet noodige had 

toegelicht. 

Het voorstel tot vaststelling van een 

verordening op de 

duurtebijslag werd 

Ook het voorstel van eeo verordening 

toekenning van 

een hamerpuat. 

tot het tegengaan van uitlokking tot 

het plegen van ontucht werd z,s. aan- 

genomen. Hierna volgde de beandeling 

van een verordening tot wijziging en 

van de ,,Zsekenhuis- 
verordening” Stadsgrmeente Kediri, 

die te aanwezigen. Voor deze 

gelag Id was dan ook R. Mohd. 

. Salim als Hoofd der Ziekeninrichting 

»Gambiran” aanwezig. Het was de 
heer Saijers, die steeds het verscbil 

van tarief opmerkte t.a.v, patienten 

t.g.v. bedrijfsongevallen en particulie- 

ren. Dokter Sslim gaf hierbij de ver- 
klaring, dat het feitelijk door den 
Dienst van de Volksgezondheid is 

geregeld, zoodat het vanzelfsprekend 

ea aaovulling 

is, dat gemeentelijke-ziekenhuizen ook 

die regeling toepassen. Bij artikelge- 

wijze behandeling werd dan ook deze 

agendapuat aangenomen. Het voorstel 

van een verordening houdende vast- 

stelling der bijzondere voorwaarden 

van opneming, tarieven en verpleeg-   

kosten voor patierten met vrije arisen- 

keuze in hzt Gemeente'ijk Z'ekenhuis 

te Kediri kwam aan de orde, De heer 

Sa'jers was van meering, dat het 

bedrag f 6,— nog te hoog was voor 
cen tweedea klasse - tarief, waarbij 

men gcen behandelend geneesheer 
Hij stelde 

bedrag tot f£ 5,— t:rug te 

bam van de 

het 

brergen. Verschillende heeren - leden 
hadden 

waarbij 

gemeente. 

voor 

ook hun meenirg gezegd, 
de Voorzitter tozn overging 

tot bet houden van stemming. Geb'eker, 

dat 8 

verlaging van f5,— en 2leden tegen. 
ledea voorstemden voor een 

Dus wasf5,— het tarief 2de klasse 

dokterskosten, 

f 6,— inclusicf de dokterskoster, doch 

exclusief de terwijl 

geen vrijz artsenkeuze. Hierna volgde 

de artikelgewijze bebandeling, die dan 

ook werd aangenomen met de ver- 

andering van f 6,— in f 5,— 

Daarna volyde de Rondvraag, 

waarbij verschillende heeren gebruik 

badden gemaakt. De heer Ten Broek 
had de vrasg gedaan, of het mogelijk 

z0u zijn, wanneer de Gemeente of- 

voergoorer in Ringiasirah zou maker, 

daar bij het complx nieuwe huizen 

geen aanwezig afvoergooteo zijo. 

Hisrop zal er werk van gemiakt 
worden, om den cigenaar van ge- 
noemde huizen te verzceker, gooten 

De heer deed 

de vraag, of van gemeentewegereeds 
schui kelders gemaak worden t. b. v 

de schoolen. Hierop verklaarde de 

Voorzitter, dat bij reeds met Ir. D.H.F. 

Obertop de 

gegaan en geconsrateerd, dat schuil. 

te maken. Rossseno 

largs schoclen waren 

loopgraven wel voodzakelijk zijn en 
dat ouders van leerlingen ook bereid 

verklaard hebben een gedeelte van de 

onkosten te zullen bijdragen. Waar de 
inning van bijdrage van ouders der 
kinderen niet mogelijk wasen, zal de 
gemecente wel voor den aanleg zorg 

dragen. D: heer Saijers maakte be- 

kerd, bij 

hotels heel wat gasten waren, zoodat 

dat er cenige Chineesche 

er kans bestaat voor een epidemie- 

explosi». De Voorzitter merkie op, 

dat dit het van de Ge- 

zondheidscommissie zou zijn, die in de 

juist werk 

a.s. vergadering gekozev zou worden, 

Voorts deed gencemd lid de vraag, 

of het 

zijn van 

Diet eenijszinvs mogelijk zou 

gemeearewege bijdrage te 

verstrekken voor het I.E.V.-clubbuis, 

dat reeds als Mi'itair-tehuis zou wor- 

den afgestaan. De Voorzitter zou dit 

vraagstuk bij cen volgende gelegen- 
heid behandelen. Daarna werd bet 

camouflage-vraagstuk behandeld, dat 

in deze tijden zeer zeker tot de nood- 

zakelijkheden behoord. Er 

dringend beroep worden gedaan op 

z0u een 

de ingezetenen van onze gemeente, 

om hua huizen te camoufleeren. Niet 

meer aan de orde zijade, sloot de 

Voorzitter om 9 u 25 m n.m. 

bartelijk daok te hebben betuigd aan 

de aaoweziger, de vergadering. — 

na 

De ziekenhuisuitbreiding 

Io aansluitiog op het door den raad 

io de vergadering van 24 Maart 1941 
genomen besluit om de tweede klasse 

van de ziekeninrichting Gambirsn opeo 

te stellen voor particulieren met vrij 

artsenkeuze, heeft het hoofd van deze 

ziekeninrichting geadviseerd om de   

bestaande tweede klass 

  

wijze van 

proef gedurende den tiji van &enjaar 
open te steilen voor pa ten met 

vrijz artsenkeuze en voor dit dos het 

verplegend personeel | te breiden 

met twze mantri's. een zickenoppasser 
en eenig dieostpersonee 

In bet advies wordt tevers opge- 
merkt, dat de kosten « verpleging 

ad f 5,— per dag (wasronder begre- 
pen lig-, eet- en verpi-eykosten) te 

  

  

laag zijn en ia verband t de plaats 

gzhad hebbende prijss'iising van de 

voedingssmiddelen op ! 0,— gesteld 

dienen te worden, Het college van B. 

h 

met dit advies kunnen vsreenigen. Er 
& W. ende gemeenteras hebben 2    

is met het oog op deze proefnemirg 
een afzonderlijke veror 

steid. Voor kinderen b 

tijd van 12 jaar 

ning vastge- 
den den leef- 

vooralle ca'egorie&n 
van verp'eegden zal de he'ft van het 

per 

rekening wordeo gebra 
tarief van f 6,— 

  

picegdag in 
Voorts zal 

  

voor het g-bruik van de operatie- of 

van £ 15,— 
iog wore 

kraamkamer een bedrag 

aan de patisoten ia reke     
gebracht. De overige in de verorde- 

  

ning opgenomen voor:chriften en 

  

rieven zijn opgemaakt aan de ha 

van de vigeerende verordening van de 
gzmeente Madioen. 

In de 
ook wijzigingen en aanvulligen san- 
gebracht. Over de 

k'inische behandeling 

patidoten is een afzonderlijke regeling 

ziekeohuisverordening zija 

opname en poli- 
   van ongevals- 

getroffen. De verp'segkosten van de- 
ze patiinten zijn voor de tweede, 

derde en vierde kl 

onderscheidenlijk f. 6,- f. 3,- en £. 1,50. 

Het door de werk 

se vastyesteld op 

"ers verschuldigde 

  

bedrag van f het eerste voor 

consult van ee jevalspatiBot en 

het tarief van £. | per week voor 

poliklinische beha ng komer over- 

C.B.Z. te Soera- 
Voor de 

cen met de door 

baia toegepaste even, 

behandeling van door ongevallen ge- 
troffen personeel worden voorloopig 
geen abonnement met de bedrijven 

vol-   gesloten, aangez nog geen 

doende gegevens h -romtreot beschik- 

baar zijo. 

De verplich:i y den onderne- 
mer om de kosten van geneeskundige 

“bulp te dragen besvaat slechts gedu- 

rende ten hoogste €€1 jaar ra den 

dag van het ongeval, zo0dat, irdien 

cok na dezea termija geneeskundige 

hulp wordt verstreki—tenzij en voor 

z00 lang de onderoemer verklaart de 

kosten te willen drayen —slechts ver- 

  

haal bestaat op dev patigot. 

Vergrooting Buurtpasar. 

Io verband met den grooten toeloop 

van verkoopers bicdt de nieuwe buurt- 
pasar in Djagalan geen voldoende ruim- 
meer, zoodat de gemeenteraad besloot 

Over te gaaa tot vergrooting van bet 

terrein, Voor dit doel heeft de gemeente 

twee aangrenzeode s'ukken grond, ter 

gzzamenlijke oppervlakte van 698 M., 
tegen een prijs van f 199,— kunven 
koopen, De geheele kosten bedroegen 
in verband met de eyaliseering en de 
Omrastering van bet terrein een bedrag 

van f 2000,—. Ia de laatstgehouden 
zitting van den gemeenteraad is de 

burgemeester gemachtigd om bet beheer 

over deze stukken grond aan te vragen.   
    

Zoojuist Ontvangen 
Mamah 

    

PEANANA MN AA MAPAN ah 

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 fi. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

f 530.- 

f 620.- 

f 805.- 

Zeer laag stroomverbruik -- 100 WATT. 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 
  

  

De duurtebijslagen. 

D2 duurtetoeslager, die ook het 

regentschap in overeenstemmirg met 

de landsregelingen aan zijn ambtenaren 

hecft toegekend, zullen in dit jaar een 

uitgave van niet minder dan f 24.218, — 

vergen. 

RICHE THEATER. 

Hedenavond en Woensdag 7Jan 
20 th. Csotuiy Fox 

dynamische productie 

»LITTLE OLD NEW YORK' 
bekende 

vervullen, w.o. 

sterren 
de hcofdrollen Alice 
Faye — Richard Greene — Fred Mc 
Murray — Brenda Joyce — 

waarvan honderden 

Andy Devine e.v.a. 

Ben zeer mooie film met een goed 
verhaal en vol afwisseling. Gegaras- 

deerd 100 pCr. amusement ! 
Mist dit 

MAXIM THE: 

en Donde 

niet!! 

TER 

dag 8 Jan. 
Metro's nieuwste Doktersfilm 

DR. KILDARE'S STRANGE CASE" 

Lew Ayres — 

    

met Laraine Day — 

Lionel Barrymore — Emma Duna e.a 

uitstekende spelers, 

Beo nieuwe reeks romantische avont- 

uren van den jongen dokter. Verleide- 

lijke pati#oten . ... en lieftallige ver- 

... Dr. Kildare heeft 

bet eerst hevig te pakken! 

pleegstertjes . 
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Mutaties. 

De Javasche Bank maakt hierbij 
at de Hser AF. Wenas, 

-Chef van de 

    

bekend, 

enoemd werd tot Adj 

afdeeling Effectenzaken op het boofd- 

  

kastoor te Batavia. 

Potitie - rapport. 

W.L P., wonende te Pandean doet 

aangifte van verduistering van cen 
bedrag aan contanten ad f 33,75 ge- 
pleegd door H,, wonende te Ngadi- 
loewib. 

H., wonende te Pandean doet aau- 

gifte van diefstal van een houten bank 

ter waarde van f 1,47. 

    

      

T.S.D., wonende te 

aangifte van diefstal 
ter waarde van | 6.80 

L K.P., wonende te Pandean doet 

van diefsral van een bedrag 

ntanten ad f 7.— 

ronende te Bandarkidoel    doet 

vao diefstal, midd 

    

graving, van lijfgoederen t 

van f 1.05. 

T. wonende te Bandarkidoel doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van liffgoederea ter waarde 
van f 20.55 

R., wonende te Ngadisimo doet 

asngifte van diefstal, middels braak, 

van lijfgoederen ter waarde van f 3.30. 

www 55... @ an Gg 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
  va 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Menbelmakertf 
/ gentschap : 

Java Koeikasten. 
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     @ 

  

Lir. 
RICE THEATER — 

  

  

   
en 
Ezo 1007, amusementsfilm, 

Vooraf! 

  

   

      

Heden 

D: Spscisls fila «/d 

met cen goed verhaal en vol afwisseliog. 

V : 13 jaar en ouder ! 

len Gen. 

  

Bes 

  

s van wij 
  

   

      

  

Dondzrdag tm 8 Zaterdag 10 Jan. 
Metro's succesvolle filmschlager 

& 6. 

SANDY HARDY MEETS DEBUTANTE 
— (Ady Hardy loop: cen blauwije) 

l c JUDY GARLAND — MICKEY ROONEY — LEWIS STONE — ANN | RUTHERFORD e.v.a. 

A dy praat zich weer vast mz a opscbeppery en zit heerlijk in de kooci. Opgepast . . Broad- 

» . hier komt Andy om d op stellen te zetten . . . met acht pop cp zak! 

na film die U tot | e moment zal amuszerer — NVoor alle leeftiiden. — 

Vooraf! De Spsc. VI begrafeni wijen Gen: Berenschot. 

& MAXIM THEATER — aan an 
  

Lew Ayres — Larraine 

"ks romantisc! 

      

lo! 

eggy Mo 

    

    lijk 

paar vroolijks wurtjes sd 
hk, Vooraf! We Spec flm « 

artjes vol m 

    

Vriidag 9 tm Zondasg 1! 

muzikale 
1 van rbumba en 

  

Woensdag 7 en Donderdag 8 Jan. 

Day « Lionel Barrymore » 

»Dr, KILDARES STRANGE CASE“ 
Verleid he den jongen dokier, 

  

     

6 en Woensdag 7 Jan. 

20 th. Century Fox dyaamische productie OLI TTLE OLD NEW YORK” 

bekoorlijke ALICE FAYE — RICHARD GREENE — FRED Mc. MURRAY ea. zeer bekeade 

Bereoschot. 

  

avonture: ljke patienten . i Palige 
— Kemt allen d nicuwste Dokter f zier — 

2 Begrafenis van wijlen G Berenschort. 

—Komt en Oordeelt— 

  

a
a
 

— 
A
i
 

  

a
a
 

e
n
o
 

Jan. 
kale ktucht G N , »ARGENTINE NIGHTS 

ran Constance Moore — The Ritz Brothers en de 

imusementsflm met rhyibme en tempo. 
ta bekoorlijke do: keroogiye senor'ta's erz. enz. roept Ul om een 

lie zang en jo'ijt, mede te make 
Voor alle leefiijden ! 

/d begrafenis van wijlen Gen. Berenschort. 

  

  

, wonende te Lirbojo werd 

     opgemz terzake 
joedere      ter waarde   

O., wonende 

e Litbojo werd 

  

    

  

L.S.D. Pesant iost 

aangifte van d il van ijwiel 

ter wa 15. — twelk op den 

opzobarenweg Pandea onbeheerd 

was geplaats, 

G.H.M, wonende te Madj-nang doet 

aangifte van diefst: » Nifgoeder 

  

ter waarde van 

   aangifee 
ter waard 

Tegen 
Kepandj 

gemaakt terzak     
f 6.— 

wonende te 

  

ter waarde 

van N., 

  

e Goerah 

Tegen K., wonende te Lodojo werd 
proces- verbaal opgemaakt terzake 

diefstal van een rijwiel ter waarde 
van f 20,— ten nadeele van S., wonende 
te Ngoenoet. 

TEN.P., 
doet aa 

Wonende te 
fte van 

Ringingsirah 
diefstal van een 

      

rijwiel ter van f15.—, hetwelk 
cerd was gep'aats. 

waa 

  

op zijn erf onbe 

Door de politie werd aanyebouden 

    

     

     
      

      

  

   

  

   

de persoon van M., wovende te Mo- 
djoagoeng terzake pogirg tot diefstal, 

iddels ondergravirg, ten buize van 

M, wonende te Lirbojo 

L. EK, « & Ssmampir dot 
| ie van diefsiah, middels ivklim- 
! en verbrekin ren 

ca een bedrag aan cor ter 

9 iike waarde van f1 

Worende te Seiosopande doet 
gfte van diefstal van ec» rijwiel 

en lijfgosderen ter yeramenlijke waarde 
van f 19,35 

Berichi ontvangen, dat 

worende te Sberabaja door 

H. Bauwer, wone 

  

gifte 

ad contan'en 

  

L.L, wonende 

     
    

  

t- Kampoengdalem 
dost aangfte van diefstal van ecn 

»|ter waarde van f 25.—, hetwelk 

toko Oranjs osbehecrd was 
gep'laats 

Tegsn M, woneade te Modjoagoerg 
verd proces- verbaal opyemaakt ter- 
    

    

    

   
   

Doo polisis 

P, 

iel ter 

ten nadeele van 

2 Dandangar. 

H. T., wonende te Pakelan doet 

aangifte van middels inklim- 

ming, van lijfae co ter waarde van 

f 11.30. 

Mevrouw T.L., wonende te Semam- 

  

    

  

diefsial van en 

f 1.50 

aangifte van 
    pomp ter wa 

te Baloewerti, 

Oopgemaakt ter- 

an een jas ter waarde 

ende , ten nadeele van S., won 

NE 

j procesrverbaal opgemaakt terzake 

  

wonende te Ngampel   
  

»g van G.M. en 
Modjoroto. 

van lichte mishand 

P. de V., woneode 

T. Ha 
Dohostraat w 

Tegen wonende aan de 
aan de id proces-verbaal 

opgjemaakt terzake prijsopdrijvirg van 

wit goed. 

de Tegen T., wose 

(Grogol) 
maakt terzak2 disfstal van lijfko deren 

f 1.85, 

vas K., wonende te Kemasan. 

te Tjowekan 

werd procss- verbaal opge- 

ter waarde van ten padeele 

  

Beste Kinderen 
vele In 

krijg met de j 

de bii'ven welke ik nu 

irwisseling, is de vrij 

  

algemeene vraag: ,,Pa, boe is 't met 

Kersifeest geweest?"” Het zou mij niet 

    

moyelijk zija al deze bri-ven te beant- 

woorden en daarom tracbt ik maar te 

volstaan met &€&s brief door tusscher- 

komst van de pers, Het was ren Kerst- 

feest zonder Kerstboom en zonder al 

di: mooie versicringer, welke de Oud- 
Sreurtjes gewoon zija. Ook was het 

een Kerstfecs' zonder de Bestuursleden 

de Bond van Oud- Sreurtjes. 

Ook de Hzeren van ons Gestichts- 

bestuur en de 

dat i2dere 

ni t 

van 

autoriteiten zooals wij 
jaar gewoon zijn, waren 

aanweziy. Elkeea beefi zija p'ichi 
   en het is een mociijke plicht. Pa zijn 

cigen lIeuze is altijd ,,Plicht gaat v66r 

nToch zcggen, dat 

ons Ksrsifeest goed geslaagd is. On- 
danks de duurte van al de grondstof- 

  

ale mogen we 

fen hebben wij onze kinderen kurnen 

  

van esn reusacht gs berg 
Ekkind van ons dui- 

ze0dkoppig gezin heeft het roodige 
kunoen krijgen. Hot publiek van Ne- 
derlandsch 

we kleeren nie 

Indi heeft ons zeer mild, 

  

tuim, overstelpend en vriendelijk gc- 
holpen. Wij behocfden ook niets te 

bezui en haddeo rum genceg om 

ook armen en zieken buiten ons ge- 

sticht met allerlei verrassingen 
der blij 
het bidden 

Er zija heel 

te ge- 

God heeft 
denken wel 

weinig Oud- 

Steurtjes thuis geweest en dat bad Pa 

bun zelf ook aangeradeo met het cog 

Wij ge- 

dachten drie van onze jongens, 

bj de 
voor het Vaderland zijn omgekomen. 

ken en te maker. 

boven en 

gemaakt. 

op hun Nationale plichten. 

welke 

Lucbtvaardieost in den strijd 

Hunne io 

Boek 

troon 

pamen zija geschreven 

es Levens des Lams naar den 

van God. Wij 

zeker met cen traan van we moed in 

gzdachten ze   de ooger, maar toch met een gevoel 

vao voldoening in het hart, dat zij 

hun levea mochten opoffereo io zulk 

eerlijken vij 

in gruwelijken 
een moote 

Nederlanders 

oorlog ms3en strijden. Aan onze zijde 

is het recht, de ridderlijkheid en de 

Ferheid, Aan de zijdz van onze tegen- 

standers is het vuil het 

Ea als ik bericbt krijg, 

dat deze of gene van orze jongens 

gevallen is, dan, ik herhaal bet, gliostert 

er een traan van weemoed en droef- 

strijd als 

dezen 

Verraad en 

het onrecht. 

heid in mijn oog, maar als ik in ge- 

dachten staar op hun lijken, dan zeg 

mijo hart: 

»ln Gods hoede zijo zij wel 

geboren.” 

En schoon schielijk het oog 

hun brak. 

Open gaat het op den grooten 

morger, 

Rustig ziet mijn oog op het wrak. 

Es a's in gzdachten een blo:m op 
het graf strooi en mijn koie buig tot 

het gebed, dan zeg ik: 
»Welk een dag van ruste zal bet 

Wwez.n a's ws onsterfelijk uit den dood 
verrezen.” 

Knielen voor Gods dankaltaar, amen 
Jezus, Maak dat waar. 

Jullie vraagt bet mij kinderen in al 

Mjijo jullie brieven boe het Pa gaar. 

   OER 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

99 

77- jarige leeftijd in aanmerking ge- 

nomen gaat het zeer goed. Het gezicht 

ennuen dan bet gzhoor gaat achbteruit, 

maar het hoofd blijft helder, Dat is 

een groote reden om God te danken. 

Ik kan mija werk nog doeo en de Hzer 

heeft mij order mija groote jongens 

en ondar mija oudere meisjas zooals 

Zuster Visser en Tante Brusse, goede 

helpsters en helpers gegeven. Het jaar 

mag 
kort. Ea mija dooden, welke vielen op 

ik sluiten zonder financieel te 

bet veld van eer betreur ik niet a's 

degenen die geen hoop hebben. Geen 

volwassen kind verlaat zija inrichtirg 

gebed om 

en die zegenbede 

becft volle waarde want : 

zonder een laatste een 

eeuwigheidszegen 

»Waar Jezus komt daar zegent 
Hi, 

Dat doet Hij U, dat doet Hij 

mij, 
Komt Hzer tot ons, komt ook 

tot mij, 

Verlost ons Heer en maakt ons 

vrij”. 

En nu sluit ik deze brief met een 

bartelijken groetaan jullie allen. Moe- 

dig treden wij 1942 in en zullen onder 

biddend opzien tot God onzen p'icht 

vervullen tegenover God, het Vader-   land en ons Vorstenbuis. 

aa Ge Ba | 

ERIJEN SCHRAUWEN” 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

Kediri en Paree en 

Pad 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van da groote ziekenhuizen te 
de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
aa aa aa 

NIEUWE UITGAVE of HERDAUK van J. B. WOLTER"S 
UITG. Mi, BATAVIA. 
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OPROEPING 
Voor vrijwillige Registratie 

ten hehoeve van den 
Burgerdienstplicht 

De Resident van Kediri roept hier- 

bij alle ingezetenen der residentie 
Kediri, zoowel mannen als vrouwen, 
van alle om zich 
vrijwillig schriftelijk aan zijn kantoor 
cp te geven voor het vervullen van 

burgerlijke corlogsfuncties. 

landaarden op, 

Benoodigd zij vele hulpkrachten voor 

werkzaamheden op het gebied van: 

A. Hulppolitie, Ordonnansendienst ten 

behoeve het bestuur, 
Administratieve 
Landskantoren : 

B. Luchtbescherming : 
C- Roode Kruis, mobicle medische 

Colonnes, Noodhospitalen en bloed- 

transfusie 
D. Onderwiis : 
E. Diensten ten behocve van de spoor- 

wegen, de P.T. T, 
wegen en bruggen, en regeling 

van aan- en afvoer. 

censuur en 

Diensten op de 

onderhoud van 

Ten aanzien van hen, die zich vrij- 

willig aanmelden, zal zooveel mogelijk 

rekering worden gehouden met den 

wensch van betrokkenen nopens de 

op te leggen werkzaamheden. 

Bij de aanmelding dient opgegeven 

te worden: 

a. Naam en voornamen 
b. Landaard 
c. Geslacht 
d. Leeftijd 

&. Gehuwdof ongehuwd, bij gehuwde 

vrouwen aantal en leeftijd van 

inwonende Kinderen 
f. Genoten onderwijs 

g- Beroep 

h. Speciale bekwaamheden 

i Welke werkzaamheden men bij 

voorkeur wenscht te verrichten. 

Indien men reeds bij het Cent'aal 

Kantoor voor de Statistiek is geregi- 

streerd, dient zulks vermeld te worden 

onder opgave van het registratienum- 

mer. 
Zij, die reeds Fata burgerdienstplich- 

tige zijn aangewezen, werkzaam :ija 

in vitaal verklaarde bedrijven, dan 
wel deel uitmaken van de stads- en 

landwachten, behoeven zich niet nog- 

maals op te geven. 

Kediri, 30 December 1941. 

De Resident van Kediri, 

E.L.J. TYDEMAN. 

Aa aan aa 

Ook mijn hartelijken davk a20 het 
lodische publiek, hetwelk mij 1941 

meer dan mooi geholpeo heeft. 

Ik weosch U allen Gods beste zegen. 

Bidden en strijdeo wij 
vrijheid. 

alleo voor de 

De oude Papa 

  

Japan '). 

In 't verleden ligt het heden. 

De invloed van den Wereldoorlog 

(1914 — 1913) 

1 

Bij bet uitbreken van den Wereld- 

oorlog was Japan nog voornamelijk 

een agrarisch land. H:t was op indus- 

trieel) gebied nog geen errstige con- 

current van Europa. De industrie !ever- 

de nog zooals elke pas beginnende 

industrie, pruileboel. 

Tengevolge van den oorlog is Jipan 
evenwel een geducbte concurrent van 

Europa geworden, zoowel in Europa 
zelf als op de rest van de wereldmarkt! 

le. Doordat het Westen toen de mark- 
ten ia het Oosten tijdelijk heeft moeten 

loslaten (gebrek aan scheepsruimte, 

opslorpiag van arbeidskracht door de 

oorlogsindustrie, het uitvallen van 

Duitschland.): 2e. doordat het Westen 

aan Japan zelfs moest vragen om het 

van producten te voorzien, die het zelf 

meer koo maken. 

Het industrieele apparaat is toea 

dan ook geweldig uit- 

gegroeid! Maar dat door 

Diet alleeo: het beeft JALOMO. 

Ondervindiayg opgedaan 

en de kwaliteit van zijn producten 

daardoor sterk leeren verbeterenj het 

beeftook kapitaal vergaard en daarmee 

een zwak punt van zijn industrie voor 

een deel doen verdwijnen. Japan kwam 

dus gesterkt voor verdere concurrentie 

uit den oorlog te voorschijn ! 
Een gunstige omstandigbeid is ook 

geweest, dat Jazan z00 goed als niet 

heeft behoeven te vechten, dus zonder 

groote oorlogsschulden bleef, d.'. dus 

z2onder het bandicap van hooge be- 
lastingen om die oorlogsschulden te 
betalen. In Europa drukten diz hooge 
bzlastingen sterk op het bedrijf! 

Na den oorlog is Japan nog mweer 

den weg opgegaan van bewuste 

inodustrialiseering.  Daartoe 

werd het gdwongen door verschil- 
lende omstandigheden : 

Ma het 

oorlogsjaren in industrie geinvesteerde 
lo. kon grdurende de 

kapitaal niet waardeloos laten worden. 

20. Dz 
booge industricele 

die tijdecs de 

der 

oorlogsjsren naar de stad waren ge- 

arbziders, 

corjur ciuur 

migreerd, bleken grootende e's onbe- 

kwaam om weer rustig op bet land 
te gaan wonen. 

30. De oorlog had geleerd, dat het 

in oorlogs:ijd gevaar!ijk is, in de 
fabricage goederen afhar kelijk 

zijn van bet 

van 

te buitenland, vooral 

wat betreft bepaalde goederev. Van- 

dear, bet Japan zich ,se!f-supporting” 

givg maken op bet gebied van de 

tuwijzer-en staalproductie, ofschoon 

dit inbield, 

groore reserves zCU moeten aanlegygeo 

dat het tegen oorlogstijd 

van ijzererts en steenkoo!. 

do. 

nauwend, 

het buitenland verbinderd belemmerd 

of 

D- bevolkirgs aan was werd be- 

terwijl de emigratie of door 

werd, of voor de lagere werkers in 

Japan niet in aanmerking kwam, om- 

dat ze of niet tegen hzt k'imaat kon- 

den, of niet zouden kunnen ccncur- 

reeren tegen de i .heemsche bevo'king 

(Cai- of tejen andere immigranten 

veezen!). 

Zslfs in de cigeo kolonitn hebben 

zich nog niet veelJ panners gevestigd I! 

Is 1931: Korea 400.000 Japanners 
(In Japan zeif 200000 

Korearer) 

180.000 Jap. 

Saghalien 9.000 

Mandaatseil 7.000 , 

Maotsjoetkwo 

220.000 Jap. (van de 
30.000 000 inwoners ) 

Io 1937, oa Sjaar Japansch rejiem, 
teIde Mandsjocikwo 35 mi!. 
wasronder 400.000 Japanners (voor- 

Formosa 

slechts 

inwosers, 

pamelijk soldaten en ambtenaren ). 
Het totaal van alle in het buitenland 

wonende Japanners bedroeg in 1931 
Ya miljoen! 

Over het algemeen schijnt de Ja- 

panaer zijo land niet gaarre blijvend 
te verlateod. Is bet tijdvek 1923 t/m 

1932 was bet totaal der vertrekkenden 

174000 ea dat der 

137000 la 10 jaar 

emigratic-overschot van 37.000!!! 1 

terugkeerenden 

dus maar een 

Zelfs in heteigen land is de Japanner 
gzen enthousiaste kolonist: Het zeer 

due bevolkte Yezo 

levruchtbaar gebied, doch slechts met 

is cen niet on- 

moeite kan de regeering door middei 
van financieele aanmoediging en 

uiterst zwakke kolonisatis van dit 

gebisd bewerksteliingen. Voor cen 

groot deel is hisr weer het koudere 
kiimaat voor verantwoordelijk. 

Dit alles bevreemdt zooveel te meer, 

dat onder hen, die van 

(5 50, der 

bevolking), de armoede zeer groot is, 

als men weer, 

den landbouw leven 

hetyeen wel blijkt uit de verschiliende 

Meestal 

stukjes land z00 klein (H- '/,-1 ba.), 
pachtersopstanden. zijo de 

dat van gehuurden arbeid geeo ge- 
bruik kan worden gemaakt. 

D: ondervoeding en de kindersterfte 

zija onrtustbarend. Faillissementen van 
pachters en boereneigenaars zija aan 

de orde van den dag (V6or 1930 -- 

1/6 25   der pachters elk jaar),   

Zoo bleef er dus voor Japan niet veel 

anders over dan voortgezette indus- 

trialisatie, teneinde het land te bevrij- 

den van de drukkende last der steeds 

toenemeznde overbevolking ! 

Maar 

kelijk tot imperialisme ) want naast het 

industrialisatie voert gemak- 

zocken oaar emigratie - mogelijkheden 

komt dan nogj de drang naar de ver- 
werving van afzetgebieden ca grond- 

of brandstoffenlandeo. 

Daarbj was de blik voorloopig nog 

op Mandsjoerije en Crina gericht, 

Vooral op Mandijoerije, omdat de te 

  

verwachten weerstand het ge- 

ringste Isek en de mogelijkheden er 
vele waren. Het heeft ijzereris, bruik- 

bare steenkoo', hout terwis! de bodem 

er vrucbibaar is en de Chineesche 

bevolking talrijk genoey om er 
b:hoorlijk afzetgebied « 
Bovendien leek het als 

bied geschikt. Ook China 

arondstoffen (ijzererts, sie 

cen 

    

te maker. 

kolonisatizge- 

katoen), en kan door zi 
vo'king van gewellig af: sebied zijo. 

In Mantsjoerije is sinis 1931 (,onaf- 

hankelijke staat onder uvereiniteit 
van Japan ') de serijd fe elijk beslisr 
Elke andere mogendbeic 

terrein moeten prijsgevc 

eft hier bet 

In Cdisa is de strijd 

gang. 
“60 het ,incideni” (19 

een reeds voldongen fei 

handel 
groeiende, zoowel wa 

gg in vollen 

D: economische pc 

7) met Chipa 

De Japansche 

ciratie was 

met China was levendig   en 

  

len import als 

den export betrefr, terwijl hetin China 

slechts 

  

geinvesteerde Japansche kapitas 

"Eng 
Alleen, de te'kens teruke-rende Cbi- 

neesche boycots van Jan 

  

werd overtroffen door h sche, 

iosche waren 

en de opkomende eigen Chineesche 
indusrrie bsnevens de 
heid van China baarde 
zorg. Vandaar de buidiye oorlog met 
China! (Juli 1937—heden). 

jroeiende een 

en Japanocrs 
  

wordt lid van den 

Uu 

  

  

  

    

LEE SBIBLIOT HE EEK 

Natuurlijk zijo er uit de industri- 
aliseering ook moceilijke binvenlandsche 

sociale problemen voortgesproten : 

arbeidsgescbillen, stakingen, klassebe- 

wustzijo, achterbuurteo, 

werkloosheid! Als eenmesal 

der moderniscering van de 

jazelfs reeds 
hat pad 

icdustrie 

is betreden, is het mogelijk dit niet 

Dat betee- 

kent: steeds intensieve mechaniseering 

   

stceds verder op te gaan. 

en doelmatiger inrichting en organisa- 
tie der bedrijven. Doch dan komt een- 
maa! het oogenb!ik, waarop de werk- 
loosheid aan de deur begint tekloppen. 

Het eerst in 

Voor 
tijdeliike werkloosheid voorlsopig nog 

tijden van laag - cor- 
janetuur. cen deel werd die 

or sterken familie- 

    

opgevangen do 

band, die verp'icht tot het onderhou- 

den van deecoi.omisch mi 

dzo. Doch da 

  

der geslaag- 
industrisIseering becfi 

        

    

     

heeft dit oude familiesy.teem reeds 

veel verzwakt enzal hetin de toekomst 

DOg moer verzwaki lodusicie 

handel halen de rboider uit 

familiemilieu op het platreland, In de 

stad wordt bij ee. fstandige 'oor- 

(rekker, die geheel voor zich zelf moet 

z0rg?n, Diet voor zija familiege 

schap werki, doch «rin o van 

  

ziekte of iets der. 

onderbouden word 

  

. Zoo ontgroet hij 

aan zijo familie. In tijdenvan depresi 
z0cbten velen bun familie op het land 
wzer op, maar zij voeldener zich niet   

   
Zeer konden 

vorgenin hetoude familiebedrijf, 
bet 

meer thuis, zich niet meer 

  

vaarin 

gsoloeter stesds kariger werd 

   

  

beloond. Hun behoeften waren in de 

stad ook veranderd, En ze keerden 

dan ovk 200 spordig mogelijk terug    

    

naat « oveel m 

  

er yenoegens en 

vrijheid van beweging verschaffende 

    

stad, waar het ontgroeiis ysproces dan 

cd. Daar ock 

de 
    onvermijdellik voorischr 

de patriarchale verhoudirgen in 
indus:rie door vedere moderniseering 

n, moest de werk-   steeds meer verdwen 

  

Radioluisteraars, 
Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.RLA.N.I.) 

dient daarmade Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

I.P. (oenweas 27. 

Batavia - €. 

  

De abonr 

met dien veistande, 

DJABA 
LEESSEZELSCHAP 

ntsgelden bedragen : 
f£1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken te 
f 2:50 per maand voor drie boeken 

dat U z00 dikwijls moogt ruilen als 

Indien U duseen abonnement voor &en boek 

heclt, waarvoor U Gen gulden betaak en u 
ruilt het boek iecderen dag, dan betaalt U 

voor 30 boeken toch niet meer dan cen 

gulden. 
Wordt lid van 

Ked. Snelpers Drukkerii. 

   
tegelijk 

U wil 

KOTTA 
LEFSBIBLIOTHEEK 

  
  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 

Te Kediri (Baloewertistraat), 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, 

Paree 7.30 uur n.m, 

9 uur v.m. 

Blitar, 

Ca, ta 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE 

ledaren 

KERK 
  

Zondag 

te Kedicdi Ie H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5 

  

7.30 wur 

530 uur 

Onderricht Katr. Javar 

    

TENG ng ING a Ji ANG 

    RI — Kler 

  

VENDUTIE 

Op Woensdag, 7 Januari 1942 

Vm. 9 uar, 

wegens vertrek va We'Ed 

  

Hee M. Ng. SOEDIBJO 

Wedoano 

PASAR PAINGSTR. 10 — KEL IRI, 

Adres voor: 

      

  

Moderne tieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakt 

Tweedehandsche 

Emballeeres en 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

  

Woensdag en Zaterdag, gelege 

achter Srelpersdiuk rij p.m. 

f6,-— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 
geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

teit meubelhout 

    

Zeer billijk is prijs en levering met 
garantie, 

Voor Uw jutie gegarandeerd 

ae r litaten 

Ispakken voor alle plaat 

    

nslotte een nie 

     Vroeger bield 

     

tiotiem cc 

      

economische 

met als gevolg 

loor 

            

  

GROOTE STROOIDOOS F 

KLEINE STROOID 

RESIDENTIE APOTHEEK 

1 
0.65 00S 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

Weer landingen op West-Malakka 
  

  

Landingen aan de mondingen van Pe- 

rak-rivier en Bernanz:rivier scheppen 

bedreiging voor Britsche linkervleugel. 
  

  

Londen, 5 Jan. (Reuter). Alhier wordt 
uit gezaghebbende bron verk! 

  

ard, dat 

de Japanvers nieuwe landingen hebben 
verricht op de Westkust van Malakka, 
aan de mondingen van de Perak-rivier 
en van de Bernan-rivier, 

G:meend 
troepen niet groot in aantal zijn, doch 

wordt, dat de gelande 

de bedreiging van de Britsche linker- 
flank blijft bestaan. 

MacArthur bijt van zich af. 

Washingtor, 5 Jan. (Rcuter). Het 
departement van Oorlog meidt, dat 

  

gisteren het leger van generaal Mec 

Arthur 

zware verliezen afsloeg. 
cen Japasschen aanva! met 

  

»een der 

sirds bet 

den corlog door 

Deze actie werd geroemd 

zwaarste nederlagen we'ke 

uitbreken van de 

Japanse! e irdringers werden geleden”. 

Dz slag vond plaats teo Noordwesten 

van Mavila. 

De verliezsn der Amerikaans heen 

Philippijosche troepen zijn kleir. 

  

Het oppercommando. 

Ook Nieuw Zeeland tevreden. 

Washington, 4 Jar. Aneta (Reuter) 
bij 

uitsprak ten aanzien 

Fraser verklaarde toen zija mee- 
be- 

nozming van Wavell, dat bij het ver- 
ning van de 

trouwen van het gemeenebest genoot 

en dat de benoeming zeer goed geacht 

voldozning werd en algemeene zou 

geven. 

Fraser uitte eenzelfde voldoening 

over Pownali's benoemirg 
Hart 

Dieuwen post kwam met 

en 2side, 
dat admiraal eveveens op zija 

een groote 

reputatie, 

D2 Nisuw-Z: 
rechtstreeks ge 

Wavell's 

verbinding 

  

   

    

»dsche regeering is 
dpleeyd betreffende 

benoemirg en staat in zeer 

bet 

oorlogskabinet en Churchill. 

nauwe met Britsche 

Britsche persstemmen. 

Londen, 4 | 9. (Router). Het tegen 

de as-mogendhaden gerichte vereenig- 
de commando, onder generaal Wavell, 

  

dt door de ochtendbladen al w 

  

meen warm toegejuicht, 

De , Times” schrijfi: , De besraande 

hulpbronven der geallieerden ko 

op geen 

gemobi'seerd 

den 

andere w doeltreffender     

      worden  teneinde 

defensieve ro!, welke bun thans 

toebedeeld, te blijven vervullen of de 

bases te behouden, die 

    

met 

  

de ,mobiisarie va 

hulpbronoen geallieerder, 

  

hoe volkomen deze ook moge zijn, 
op zichzelf niet Idoende is. 

    

SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubioors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

122) 

Ik beb er 

gezorgd, dat alles geheim bleef.” 
» We het 

hoe noemt u dat ook @ 

z002eel mogelijk voor 

zija op cen 

    aardige masier te we 

antwoordde de Spanjaard, die op zijo 
gemak gaan 
Dugald Shaw en Cu:bbert een sigaar 

was zitter, nadat bij 

aangeboden had, en zelf, na verkregen 
vergunaing, met een uiterst 2 den 
g ter ceen had opgestoken, en die 
op het oogenblik nog niet de m 
neiging toonde, om ons gevankelijk 
naar de Santa Marineesche gevange- 
nis-cellen weg te voeren. ,, Maar 
voordat ik verder ga, moet u ma 
eerst eens vertellen—heeft u misschien 
tijdens uw verblijf hbier—eh—bezoek 
gehad ?" 

tevr   

    

ste 

      

EUILLETON, 

  

De Daily Telegraph” spreekt van 
»deze unieke, prachtige en stoutmoe- 

dige procfneming tenaanzien van de 

samenwerkicg tusschen de geallieerden” 

Pacific een 

de 

strijdtooneelen in de besprekirgen te 

beeft 

komt dit alleen omdat hij hetz 

en verklaart: ,Indien de 
voornamere p'aats dan ardere 

Washington ingenomen dan 
akste 

  

punt in het anti-as-frort vormten dat 

daar een onmidellijke tegenactie drio- 

gend noodig is. 

Dit 

geallieerde staatslieden 

dat de 

grootere 
betcekent geerszins, 

en 

eenheid van bet front of de onderlin- 

ge afhankelijkheid 
vergeten hebben. 

De, Daily Mail” 

gzn »verward denken' 

van alle frontea 

waarschuwt te- 

'. De weerga'm 

van ezn nederlang der geallicerden in 
den Pacific z0u een zeer ernstige uit 

hebber. Het 

bijvoorbeeid 
werking in Rusland 
verlies van Singapore 
zou haast een even grooren slag voor 

Timosherko 

Wavell. 

De 

dat ,, China en 

beteekenen ls voor 

» Daily Express” wijst er cp, 

Britsch-I dis gerocg 
been kunnen 

brengen om de Japanners te verslean”, 
Ht b'ad verklaart : 

strijjdkrachten op de 

»Niet de mankracbt, doch de kricht 

  

wapeoen is bet probleem der 
cerden” 

  

"en de, Diily Express” 

  

  

concludeert: , De invasie in G:oot- 

Brittann/8& is nog en middel voor 

Hitler om een goeden dierst aan de 
s te bewijzen en de p'annen 

in beide halfrorden 

war te suren. 

gzheele 
der gsa licerden 
in de 

Het Britsche leger en de luchtmacht 
moeten samenwerken om de vlieyve'- 

Dan kur: 
af: 

den onrecmbaar te maker. 

Den wij ons concetreeren op de 

zonlerijk: doeleinden van de as. 

"J3" antwoordde Mr. Shaw, 
oek, d 
De Spanj ard begoo te lacher, 
»Diar heeft u 

» ba- 
at ons niet bepaald sanstond.”      

'tantwoord op uw 

vraag. Dienzelfde mannen zije, terwijl 
smokkellading in een Mexi- 

dicht bij de 
grens, aan 't lossen warer, een beetje 
te vroo'ijk door 't gebruik 

ze een 
Caiansche havenplaats, 

van veel 
koppigen wijn en daardoor te spraak- 

Gzen wonder, dat 

bet als een loopend vuur'je, rondge- 
zaam geworden. 

gaan is, wat het doel bun vol- 
g 
was het verhaal overal in onze hoofd- 

stad bekend. 

teiten ter oore, die onmiddellijk last 

gaver, dat de 

van 

  

reis was. Na cen paar weken 

't Kwam onzen autori- 

  zaak onderzocht moest 

Dit onderzoek werd aan de 
marine opgedragen, 
worder 

zoodat op het 

oogenblik de marive van Santa Marina 
deze baai bewaakt.” Met 

ironischen trek op zijn knap gez'cbt 

wees de Sparjaard bij deze woorden 
naar het kleine dat op 

van de baai 

een licht- 

ranke schip, 

een paar mijl afstand 

voor anker lag. 
» Op weg biernaartoe,” vervolgde 

de Spanjaard, ,, hebben we Panama 

aangedaan, om zekere informaties in   

Een Japansche nederlaag 
  

  

Enorme Japansche verliezen 
an 

Keurtroepen door Chineezen verslagen 

Chungking, 5 Jan. (Reuter). Gezaghebbende Chineesche kriagen verklaren, 

dat de Japanners in den opmarsch tegen Changsha zes divisies gebruiken. 

Vier van hun beste in Chioa aanwezige divisies werden bij den aanval 

ingezet, en twee werden er in reserve gehouden. 

Toen de Japansers op 1 Januari de buiteawijken van Changsha bereikten» 

verdedigden slechts drie Chineesche divisies de stad. Met den rug tegen den 

muur werd aan den overmachtiyen vija:sd krachtig tegenstad geboden, en na 

vier dageo van bevige man-tagen-man gevechten werd de bloem van het 

Japansche leger io China verslageo. 

E:n Chineesche zejsman verklaarde, datde Japansche verliezen omstreeks 

20.000 man aan doo 

  

n en gewonden bedrager, en hij legde er den nadruk 

op, dat Japanmers de stad nooit hadden bezet, z00 als beweerd werd. 
Hij msesde, dat de Japansche positie in Midden - China ernstigzal bein- 

vlosden, waar verwacht wordr, dat de Chiveesche troepen verderen druk 

zullen blijven u'toefenen. 

  

Rusland. 
  

Duitschers aan centrale front 

met omsingeling bedreigd. 

Londen, 5 Jan. (Reuter). De wijd 
uitgespreide armen van de Russische 

nijptang gaan het 

Moskou- front hoe hoe meer 

paar elkander toe te buigen en bedreigen 

voort zich aan 

anger 

Hitlers vluchtende leyers met omsic- 

gzling. 
D: Russen bevisden zicbt thars 

binnen een afstand van 40 kilometer 

van Mojaisk, aan den hoofdweg tus- 

schen Moskou en Smolensk. 

Mojaisk, dat circa 185 kilometer ten 

Wesien 

bionen het def nsiegebisd van Moskou. 

Male-Yarco- 

slavetz twee dagen geleden, maakt:n 

de 

Borovsk, een s'eutelstad, 24 ki'ometer 

ber- 

van Moskou gelegen is ligt 

Na de heroverirg van 

Russen gisteravond bekend dat 

meer naar het Noorden gelegen, 

overd is. 

40 Kilometer 

Mojsisk gr!eger, 
ten Zuidoos'en van 

Borovsk de 

dichtst bij de hodfds'ad gelegen plaats, 

die door de Dui'schers was bezet. 

D2 Duitsche stellingen te Mojaisk — 
reeds vanuit bet Noorden b?dreigd— 

was 

worden thans errstig in gevaar gebracbt 

door den Zuidelijken arm van de Rus- 

sische nijptang. 

Mojaisk was de 

Duitscher 

om Moskou in te sluiteo. 

sp, vanwaar de 
uitgingen bij bun pogirg 

Ia gezaghebbende kringen te Londen 
werd heden opgemerkt, dat de Russeo 

twee sailiaots hebben geforceerd in de 

dat 

hot offensief in den Mojaisk-Borovsk- 

sector het gebied tusschen de saillants 

Duitsche lirie en bet lijkt er op, 

in tweeBa sp'itst, zoodat het zich mo- 

gelijk zal ontwikkelen tot een dubbele 

nijprang-bewegino. 

te winnep. Tot mijn voldoening kan 
ik zenger, dat mijn veronderstellingen 

door de antwoorden, die :k kreeg, 

bewaarheid werder. Ik sprak er een 
aanta!l menscher, die de bestemming 

yan de Amerikaansch-Er gelsche groep 

toeristen die zich op de ,, Rufus Smith” 
ingescheept had, heel handig geraden 

hadden. Bij ons vertrek bebben we 

onmiddellijk koers paar Leeward ge- 

zet. Maar u zult moeten toegeven, 
dat mijo komst u geen materieel ver- 

lies berokkend heeft. Behalve het 

zeer betreurerswaardigen feit, dat ik 
door mijn verhaal de schuld beo, dat 

u zichzelf nu als — zooals deze jonge 
dame zei—zeeroovers, met uw goed- 

zict, heb ik verder 
niets op mija geweter, is 't wel? En 

dat om de ecnvoudige redep, dat u 

Diet gevonden heeft, wat u zochr, 

zoodat ik den eisch: teruggeven of 

mee naar Santa Marina, niet 
stellen. 

vinden, madam, 

kan 

Sreelsgewijs keken wij eers naar 
elkaar. Die dubbelzinnige woorden 
van den Spanjaard, die lichtplagende, 
schertsende toon, welke nog vreemder 
door zijn hoofsche manieren aandeed... 
we wisten niet, wat we ervan denken 

moesteo.   

Zware Italiaansche verliezen 

in Rusland 

Moskou, 5 Jan. (Reuter). In een 
bulletin van het bureau vav voorlich- 

ting wordt de nadruk gelegd op de 

zware verliezen, die door het aan bet 

Russische froot strijdende expeditie- 

geleden lage 

moreel van de Italiaansche troepen. 

leger werdeo en het 

Volgens een Italiaanscben kapiteir, 
die z'ch vrijwillig overgaf verloren twee 

drie Italiaaosche divisies elk 

ongeveer 3,000 man, terwijl de derde 

2,600 man verloor. Twee regimenten 

van de 

cavalerie werden vernietigd. 

Ook bet zwarth-mden-legioen leed 

zware verliezeo. Het verloor bijna 50 

sterkt2 procent van torale 

1,500 man. 

zija van 

Verklaard wordt dat 

Italiaansche soldaten naar 

de 

bet 

ea 

meeste 

einde 

dat 

de Italiaven 

aanhoudende twist heerscht. 

vaa den oorlog verlangzn 

tussen de Duitschers en 

De situatie op Malakka. 

Singapore, 4 Jav. (Reuter). Seb'y 

Walker, Reuters speciale corrrespor- 

dent me!dt: 

»Zooals reeds te voorzien was, zijn 

onze troep2n in het gebied direct ten 

Zuideo 

Ofschoon er 

van Ipoh  teruggetrokken, 

rog geen aanwijzingen 
zijn welke hun nieuwe posities zijn, 
mag toch worden aangeromen, dat 

deze zich ten Zuiden van Bidor be- 

vinden, weg van het 

tooneel van de Japarsche landing in 

beneden-Perak den in Noord- Zuide- 

like 

krvist. 

alwaar een 

richting leidenden  hoofdweg, 

Bidor ligt ongeveer 112 kilometer 
ten Noorden van Kuala Lumpur. 

D2 Japanners volgen onze van bet 

Ipoh-dstrict terugtrekkende trorpen 

dicht op de hielen met gepantserde 

nik zal u dit zeggen, Senor Gonza- 
les”, zeide Dugald Shaw, na een 

oogenblik aarze'er, ,bet is waar, det 
we tot dusver slechts een zeer klein 

gedeelte van hetgeen we zoeker, 

gevonden hebben. Mzar te wille van 

de eerlijkheid wil ik u niet verheler, 

dat we weter, waar de rest zich 

bevindt en dat we vaar alle waar- 
schijolijkheid, met die rest in ons bezit 

dit eiland zullen verlater."” 
Io de donkere, irdolente oogen van 

bezoeker kwam opeens een 
geheel andere uitdrukking. Door zijn 
even- dichtyeknepen oogleden heen, 

bestudeerde hij het gewicht van Du- 
gald Shaw. Ea 't leek, of het smalie, 

energieke gezicht eo de open blik van 
de rustige grijze oogen hem volkomen 

bevredigde. Zijn eigen gezicbt belder- 
de zienderoogen op. 

»Zoo komen we er niet, Mr. Shaw”, 

zeide hij beleefd, ,,we moeten elkaar 

begrijpeo en dat zal beter gaan, als 
iku een paar dingen verteld heb. 

»Ezn paar jaar geleden, iets later 

ia den tijd, werd bet schip, hetwelk 

de marine van Santa Marina verte- 

genwoordigt, ,, La Golondrina”, het- 

zelfde, dat u daar ziet liggen, gecom- 

onzen 

striidwageos, waartoe kleine tanks, 

pantserwagens en ,,Bren-guo-carriers”” 

behoorer. De gewoonte 

wordt aan hun grondtroepen volle 

steun uit de lucht verleerd. Zij doen 

vastberaden pogingen de snelheid van 

Onzen terugtocht te forceeren, doch 

Onze trozpen zijo in reeksen hardnek- 

kige achterhoedegevecbten gewikkeld. 

De verschillende eenheden 

het ware , waarbij de 

eene eenheid de oprukkende pantser- 

strijdkrachten in gevecbt wikkelt, ter- 

wijl de andere in Zuidelijke richting 

voorttrekt, 

den 

getrouw, 

spelen als 

» baasje over ” 

waarna laatstgenoemde 

vijand bezighoudi: de 
cerste eenheid verder gaat. 

terwijl 

Zooals in vorige gevechten zijn 

Onze grondstrijdkrachten om zich vrij 

te maken op hun eigen initiatief aao- 

gzwezeo. 

Van andere tooneelen zijn er ech- 

ter aanwijzirg”n, dat de situatie in de 

lucht ietwat beter wordt. Uit 

komt bemoedigend nieuws, 

Burma 

dat wij 

verdere belangrijke raids uitgevoerd 

hebben op Opper-Thailand, Langs de 

Westkust van Malakka heeft onze 

luchtmacbt door middel van bommen 

en machinegeweervuur aanvallen uit- 

gavoerd op Jipansch: scheper, welke 

hoogstwaarschijolijk trachtten verster- 

kirgea aan te voeren vcor hun over 

zee aangevoerde landingstroepen in 

h:t gebied van Beneden- Perak. 

Selangor werd eea vijandelijk vlieg- 
beneden gehaald. In bet 

gebied boven Singapore slaagden 

gisternacht 24 Japansche vliegtuigen 

er slechts ia enkele strooien butter, 

zonder eenige militaire beteekenis te 

lo 

tuig oaar 

Vervieler, terwijl zij minder dao 10 

slachtoffers maakter. 

De laatste 24 uur is er weioig 

verder nieuws omtrent eerigen voor- 

uitgang met betrekking tot de dcor 

de Japan ers in Beneden- Perak uit- 
gevoerde landing of omtrent de situ- 

atie rond Kuntan.” 

GAAT HET OM 

DRUKWERK ? 
De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

  

goedkooper. 

Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 
    

mandeerd, om een inspeciic-reis langs 
de kust van onze Republiek te maken. 
We besloten Leeward ook aan te 
doen, omdat bet eiland sinds 'ang niet 
bezocbt was. Ter wille van een goed 
bcgrip even dit: ik ben geen zeeoffi- 
cier, wij behoeven er, door de ligging 
van ons land, geen marine op na te 

“houden: voor inspectiereizen wordt 
»La Go'ondriva” gebruikt, die cen 
Amerikaarschen gezagvoerder, een 
zekeren Jeremiah Bowles, uit Massa- 
Chusetts heeft, maar op zulke reizen 
ga ik altijd, als de vertegeowoordiger 
van Zijo Exellentie mee. Toen we 
voor Leeward aangekomen waren en 
ik, in de boot, aan wal ging, zag ik 
tot mijn niet geringe verbazing een 
kleine sloep in de baai voor aoker 
liggen. De toestand van de hut.en 
de aanplanting wees erop, dat er nog 
kort geleden iemand gewoond had, 
en ik wist, dat de oude Duitsche 
copraplanter, de houder van &€n van 
Oonze concessies, maanden geleden 
vertrokken was. Bij ons onderzoek 
van de hut vondeo we niets dat ons 
cenige nadere aanwijging geven kor, 
't was duidelijk, dat degeen, die hier 
gewoond had, in weken niet in de hut 
geweest was. Op ons geroep kregen 
we geen antwoord.   Wordt vervolgd. 

Aw“ 101015 555555.
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