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Een long-onderzoek zonder Rintgen- 

onderzoek is onvolledi 

  

AAA 
aa 

Uitvoering Darja Collin, 

Zaterdag 17 Januari a.s. des avonds 

om 7.30 uur geven Darja Collin en 

Edmte Monod de Froideville, 

medewerking van den pianist Josef 

Bodmer, cen dansavond in de socie- 

met 

Dzze u'tvoering is uit- 
leden 

teit Brantas. 

luitend toegankelijk voor de 

van den Kedirischea kuostkriog, er 

Het 

programma omvat werken van Cho- 

pin, Debussy, Poulenc, Satie Lully, 

Milboud, Soriabine, Wieoiawsky, Was- 

sillenko, Albeniz, Gounod ea Stra- 

winsky. Het bestuur vestigt er nog- 

cens de aandacht op, dat de voorsiel- 

ling in verband met de bijzondere 

tijdsomstandigheden om half acbt des 

Wordt geen toeslag gebeven. 

avonds aanvangt. 

Gemeente-ontvangsten. 

Ia de maand December 

vorige jaar hebben de ontvangsten 

van de gemeente Kediri wat betreft 

den gewonen dienst f 23. 846, 10 be- 

dragen en wat betreft den buitenge- 

wonen dienst f 580,82. Het totaal 

bedraagt derhalve f 24.426,92. 

Het aandeel in de opbrengst 

de landsmiddelen was f 15,586, — groot. 

De belastiagen brachten de navolgende 

bedragen op: personeele belasting (20 

opcenten) f 362,60: verpondingsbe- 

lasting (10 opcenten) f 97,—: inkom- 

stenbelasting (7 opcenten) f 394,94, 

vermakelijkheidsbelasting f 945,13, re- 

clamebelasting f 48,24 en wegenbe- 

lasting f 642,55. Verder bracht het 

abattoir in het geheel f 1052,—, de 

grondhuur £ 12,50, het 

£ 94,16 en de rooigelden f 95,50. Ten 

slotte noemen wij nog het verguanings- 

recht met een opbrengst van f 420, —: 

de winkelgalerij met f 177,50: het 

sportpark (exclusief de vermakelijk- 

heidsbelasting) met f 270,25 en de ver- 

van de ziekeniorichting 

ten 

van bet 

van 

straatgeld 

pleeggelden 

Gambiran (evo andere inkomsten) 

bedrage van f 546,40. 

In het vorige jaar bracbt de gewo- 

ne dienst in bet geheel f213,910,68 op 

en de buitengewone dienst f 10.22261, 

terwijl voorts voor het dienstjaar 1940 

nog een bedrag van f 11.791,45 werd 

ontvangen. Het totaalgeneraal bedraagt 

dus f 235.791,45, zoodat de raming 

van f 187,779,— werd over- 

schreden. Ia bovengenoemd totaal- 

generaal is tevens begrepen een sub- 

sidie van de regeering groot f 19,600,- 

voor werken ten behoeve van de ver- 

betering van toestanden in kampongs, 

welk bedrag uitsluitend is besteed voor 

de baodjirvrijimaking van de Westhelft 

van de gemeente, 

verre   

Aflossing van leeningen. 

Door den voormaligen gewestelijken 

Kediri 

leening aangegaan, waarvan de op- 

brengst 

van pasars 

raad van werd destijds een 

bestemd was voor den bouw 

De 

aflossing van deze leening, die thans 

en winkelwoningeo. 

door het regentschap geschiedt, vordert 

jaarliiks een bedrag van f 17.320,—. 

Dit bedrag 

op de pasars bekostigd. Voorts dieot 

wordt uit de afscbrijving 

een bedrag aan rente te worden be- 

taald, betwelk dit jaar f2427,— be- 

draagt 

Reserves en fondsen. 

Het regentschap heeft een reserve 

gevormd voor de kosten van buiten- 

landsche verloveo van zijn ambtenaren, 

waaraan dit jaar wederom ezv bedrag 

van f 1000,— wordt toegevorgd. De 

reserve ten behoeve van persio?nen 

aan niet-Europeesche locale ambtenaren 

bedroeg op ultimo December van bet 

vorige jaar f£ 5200,—. Aan het Euro- 

peesch locaal pensioen foods moet door 

het regentschap dit jaar een bedrag 

van f 2188,— worden bijgedrayen. 

Aanvang nieuw cursusjaar. 

Bij besluit van den directeur van 

Oaderwijs en Eeredienst van 25 

November 1941 is bepaald, dat met 
ingang van bet cursusjaar 1942/1943 

het cursusjaar van de Gouvernements: 

a. Inlandsche Vervolgscholen 

b. Inlandsche scholen voor de Klein- 

handel 

c. Normaalscholen voor Iolandsche 

hulponderwijzers 

d. Normaalschool voor lnlandscbe 

hulponderwijzeressen 

e. Inheemsche Muloscholen 

zal samenvallen met het Mobamme- 

daansch Nieuwjaar. Deze laatste 

zinssnede dient volgens den Iospec- 

teur van het Inlandsch Onderwijs als 

volgt te worden geinterpreteerd : 

De Poeasa vacantie, beginnende op 

1 Poecasa duurt 35 dageo. De scholeo 

worden dan geopend op de le dag 

van de tweede week der maand 

Sjawa', te rekenen met het schooljaar 

1942/1943 zal het schooljaar derhalve 

io de toekomst aanvangen op de le 

dag der 2de week van de 

Augustus en 

maand 

Sjawal instede van 1 
tegelijk met de jaarlijkscbe verscbui- 
ving der Poeasa steeds vroeger io het 

kalenderjaar vallen. Het is de wensch 

van den Directeur van Onaderwijs en 

Ezredienst, dat ook de Volksscholen 

een overeenkomstige regeling volgen, 

teneinde aansluiting op voortgezet 

onderwijs te verkrijgen. 

Ongevalspatienten. 

Het College Gedeputeerden 

van den Proviosialeo Raad van Oost- 

Java beeft een circulaire aan de locale 

van 

ressorten gezonden, nopens de opname 

en poliklinische behandeling van on- 

gevalspatienten in denzin der ,,Onge- 

vallenregeling 1939” in de Gouver- 

nements Burgerlijke Zizkeninrichtingen 

en daarbij o.m. heeft medegedeeld, 

dat door elk ressort dient te worden 

beslist, of voor ongevalspatienten als 

ic. een afzonderlijk tarief en zoo ja, 

welk zal la de 

gehouden  Raadsvergadering 

werd omtrent dit onderwerp besproken 

wordea berekend. 

laatst   

en werd een verordeniny vastgesteld 

tot wijziging en aanvulling van de 

»Ziekenverordening — Stadsgemeente 

  

Kedirr" van 27 Juri 1939, afye 
kondigd in het Bijvoegsel van bet 

Provinciaal Blad van O Java van 

25 September 1939, Serie B. No. 8. 

Der Verordening is dan a's volgt: 

Artikel 

De ,,Ziekenbuis - verordening Stads- 

gemeente Kediri” ondergaat de vol- 

gende wijziging eo aanvulling : 

A. De laatste 

lid (Ll) letter D sub b wordt geschrapt 

voorkomende 

zinssnede van art. T 

en het komma-teeken 

achter het woord ,,poliklinieken” wordt 

vervangen door eea punt-teeken, 

B. Tusschen de artikelen 1 en 2 

wordt ingevoegd een nieuw artikel, 

luidende. 

Artikel Ia. 

(1). De verpleegkosten voor in de 

Ziekeninrichting opgenomen arbeiders 

in den zin der ,,Ongevallen - regeling 

1939” (Staatsblad 1939 No. 256) en 

schepelingen in den zin der ,Schepe- 

linger-Ongevallenregeling 1940 (Stb!. 

1940 No. 447), wien in verband met 

hun bedrijfsarbeid een ongeval is over- 

komer, we'ke verpleegkosten ten laste 

van de werkgevers komen, bedragen 

per verpleegdag en “per persoon: 

  

ia de 2de klasse £6.— 

». Ide» 4 "3 — 

Ade, 0 550 n... 

(2). Boven de verpleegkosten wordt 

bij opname betaald £ 2,50 voor bet 

eerste consult. 

Bij poliklinische behandeling wordt 

io rekening gebracht f 2,50 voor het 

Iste consult en vervolgens f I.— per 

week. 

ikel 2, 

) treedt in werking 

Art 

Deze verordeoi 

met ingang van C 
   

  

adag na dien harer 

afkondiging. 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 17 Jan. 

Charles Boyer en Margaret Suilavao 

in Universal's machtige productie 

»BACK STREET” 

Zie twee der besie sterren van het 

racbtig dramatisch 

filmwerk gebaseerd op &€a der be- 

roemdste romans van de wereld : Fan- 

proken boek ,Back 

166 

witte doek in ee 

nie Hurst's veeib 

Street”. Een licfdesgeschiedenis 

zuiver, z00 teeder en emotioneel, dat 

U er sterk van onder den indruk zult 

komen doch U tevens vervullen met 

bewondering. Een man en een vrouw, 

die elkander lief- 

schiedroezen! Hij geeerd en ia het 

  

een oosterfelijke 

middelpunt van aller belangstelling..... 

zj door vele mannen begeerd, gaf 

het moederschap, een veilig tehuis, 

cen en rijkdom op, om eenzaam in de 

scbaduw van zijo bestaan te 

bunkerend naar de weinige oogenblik- 

keo, dat hij bij haar kon zijo! Een 

film die piemand missen mag. 

leven, 

MAXIM THEATER. 

Hedenavond t/m Maandag 19 Jan, 

De groote maleische film 

ooit vervaardigd 

»MOESTIKA DARI DJEMAR”   
  

Zoojuist Ontvangen 

  

M.V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

Zeer laag stroomverbruik -- 100 WATT. 

  

ELEEFD AANBEVELEN 

  

N. V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 

    

met Rd. Mochtar—DHALIA e.a. zeer 

bekende Indonesische spelers. 

Verfilmd naar het bekende verhaal 

van de ,1001 Nachi”. Een Populair's 

Super productie ! 

Politie - rapport. 

O K H, (Toko Madioen), Dohostr. 

No. 17 Kediri, doet aangifte van dief- 

stal van provisi&o en dranken ter ge- 

zamenlijke waarde van f 57,55. 

G, Insulindestraat No. 2, doet aan- 

gifte van diefstal van zija sarong, ter 

waarde van f 1.— 

D, wonende dessa Singonegaran, 
doet aangifte van diefstal van lijftgoe- 

deren, ter waarde van f 3.— 

S, wonende dessa Djamsaren, doet 

aangifte van diefstal van zijo rijwiel 
met op den bagagedrager een kist 

electrische zekeringen tocbehoorende 
aan de Asiem, ter gezameolijke waar- 

de van f 28,75, welk rijwicl onbeheerd 
voor eea perceel in de Kientengstraat 

was geplaats. 

M.S, wonende dessa Bandarlor, dost 
aang'fte van diefstal van een portidre, 
ter waarde van f 1.20. 

K, wonende dessa Djamsaren, doet 
aangifte van diefstal, middels onder- 
graving, van lijfgoederen, ter waarde 

f 1,15. 

S, wonende Semampirstraat, doet 

aangifte van verduistering van zijo 
riiwiel, ter waarde van f 25,—5 ge- 
pleegd door T, wonende dessa Patje, 
Ngandjoek, die thans voortvluchting is 

    

13 — KEDIRI 

  

  

INGEZONDEN STUK 

Buiten verantwo: van de Redactie, 

  

De Paus en de oorlog 

Van bevrie 

bet volgende uitko 

    Ie ont 

  

agen wij     
uit de K 

  

sche Courant : 

Pauselijke rede. 

Om nog even cenige andere be 

  

     
onder den loupe te ner 
we met het bericat d 

woord zal richten 

Waar blijkbaar vergund 

rede o c    

  

   

    

    
    

     

    

sche 

  

zijo, 
gangsterbende. 

Men kan nauwelijks ander 

  

ten, de Pa 

met de w 

rijk, Sp 
katholiek 

  

aan dea 

evenwicht, 

vonkje brand ku 
Opmerkelijk is h 

der democratie voornamelijk gevoerd 

    

wordt door de meer uitgesproken 

Protestansche landen Eageland, Ame- 

rika, Nederland en Nc x», Zwe- 

  

den bleef neutraal, terwijl Rusland 

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — KEDIRI — Teletoon 250 
  

Op Woensdag, 21 Januari I942 ten buize van den We 
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Hurst's veeibesproken boek 

  

twee der beste sterren van 

Het 

door 

Vooraf: laatste 

“4 

Een film, die 

ATTENTIE! 

wij, 

"
“
-
 

B
e
a
 

Nog slechts 

Universal meer dan schitterende filmschlager 

Actucele Wereldnieuws ! 

Zondasg 18 en 

Johnny Weissmuller in de grootste Tarzan film 

sTARZAN FINDS A ZON“ pp 
(TARZAN'S VERBANNING) 

oud en 

Zondagmorgen 

F3 Dn ie ai saia aa 
RICHE THEATER — 

Heden 16 en Zaterdag 17 Jan. 

s»BACK STREET” 
met CHARLES BOYER en MARGARET SULLAVAN in de hoofdrollen. 

Een prachtig, machtig filmwerk, gebaseerd op &€n der beroemdste romans van de wereld: Fannie 
Een aangrijpeod en realistisch uitgebeeld meesterwerk 

met cen diepmenscbelijken inhoud, waarin de allesoverheerschende liefde tusschen een man en een vrouw, 

Ikander voor de wereld niet mochten liefhebben, wordt weergegeven. Gaaf en overtuigend gespeeld 

»Back Street". 

Hollywood ! 

  

warm kunnen aanbevelen. jong, 

IO uuc Matinee — 

Voor alle leeftijden 

Nlet voor kinderen beneden 17 jaar -— 

£ 

  

De grootste 

“4   

  

Een film die op alle plaatsen groote successen boekte, 

Vooralle leeftijden. 

JEMAR”“ 

— MAXIM THEATER — 
Heden 16 tm Maandag 19 Jan. 

maleiscbe film ooit verwaardigd 

sMOESTIKA DARI 
Naar het bekende verhaal van ,1001 nacht”. 

gespeeld door Rd. MOCHTAR — DHALIA ea. goede krachten. 

bb 

  

Vooraf! Het Actueclen Oorlogsnieuws ! 

atheistiscb, althans piet roomsch-katho- 1 de Kedirische Courant, dat gedeelte 4 Engeland waarschuwde, dat, als het 

liekis. China heeft zijn eigen godsdienst | waario hij de strijders v6Or en tegen | z00 voortging, bet nog eens groot 

doch wordt geregeerd door destreng | de democratie tracht te groeperen, | berouw zou hebben van zija dwaas- 

protestantsche Soong familie, 
Wij kunnen 

dit 

van den sebrijver van 
tukja slechts twee dingen veronder- 

stellen: of bijis dom, of hij is oneerlijk. 

Ook wij hadden graag de tekst willen 
hebbe n de kerstboodschap van 

    

en betreuren het dat de 

      ten ons wel allerlei redevoeringen 

  

  hebben voorgegelegd die alleen belang- 

rijk waren door de belangrijkheid van 
de persoon die ze heeft uitgesproker, 
maar dat ons deze toespraak van den 

met zekerheid waaryan wij 

   
en zeggen dat zij, ook wat de 

sud betreft, hoogst belangrijk moet 

onthouden werd. 

  

geweest, 

  

min als bovenaangehaalde schrij- 

ver verwacbten wij dat de rede ,,bes- 

  

traffend voor de gangsterbende” zal 
zijo. Maar om een andere reden, De 
Paus is en blijft, ook in oorlogstijd, 
Opperhoofd van de geheele Kerk, 
ook van de Kerk in de oorlogvoerende 

en Vader van alle Katholieken, 

    

volk en tot wel 

De Paus 

volk of toteeo partij, 

ket gewoel van 

welk e partij ze     
oren behoort niet 

hij staat 

  

de strijd en de 

  

eldheid volkeren. Evermin 

    

Christus zelf zal hij ooit partij kiezen 

tusschen stijdende vorsten en regeer- 

ders, tenzij de strijdenden eenstemmig 

  

verzoeken zich over hun 

De 

en de leeraar 

willen uitspreken. 

    

  

de verdediger 
  

       

  

van het recht en vao de waarbeid, 

bet is zijo taak eginselen yan recht 

en arheid te rkondigen en te 

bandhaven. En als de Paus een vredes- 

boodschap richt tot de wereld, dan 

zal zijo woord nietzijn een verkettering 

van wat scbrijver ,de gangsterbende” 

noemt, (welk nut zou dit trouwens 

  

en), maar een wijzen op de foutea 

  

die de wereldonrusthebben veroorzaakt, 

en op de eenig ware middelen om de 
eldvreee te 

  

berstellen en blijvend 
te grondvesten. Eo daarom kan eenieder 

evenals naar 

den Evngel, 

naar de woorden van de Paus, 

dis van goede 
de kerstboodschap 
Juisteren 

wilis, 

van 

een Duitscher of een Vichyman, even 

Nederlander of 

Omdat de Paus, 

goed als een een 
Engelschman, 

de 
ieder 

boven 

storm uit, de waarheid zegt die 

mag hooren en overwegen tot 

grooter heil van de menschheid. 

Wat het 

van het betoog van 

tweede gedeelte betreft 

den sebrijver in 

om tot de conclusie te komen dat 

»de verdediging der democratie voor- 

namelijk gevoerd wordt door de meer 

uitgesproken Protestaotsche landen”, 

als tegenhanger, al wordt dit 

niet uitdrukkelijk beweerd: ,dat de 

totalitaire landen meer uitgesproken 

Katboliek zijo'', geloof ik niet dat 

het de om deze 

lasterende in sinuatie te weerleggen. 

de schbrijver hebben 

aangetoond dat Duitschland en Japao 

Katholiek 

kunnen we verder praten. Alleen zou- 

met, 

moeite waard is 

Wanneer zal 

meer uitgesproken zijo, 

den wij willen protesteeren tegen de 

Nederland order 

de meer uitgesprokeo Protestaotsche 

Als men bedenkt dat tegen- 

over een eindeloos 

meerderheid een Katholieke 

minderheid bestaat, 

rangschikking van 

volkeo. 

verdeelde protes- 

tantsche ? 

maar 166 groot, 

en z00 hecht aaneengesloten, en z00 

iovloedrijk, dat het de aodersdeokeo- 

de 

meest besloten tegenstanders van bet 

bang om bet hart werd, en dat de 

N.S.B. systeem wares, ea nog steeds 

zijo, de Katho'ieken met Bisschoppen 

aan het hoofd, die nooit, zooals z00- 

veel anderen, ook hier in India, de 
hebben 

aanbeden of ontzien, dan zal zelfs de 

tijzende zon van Mussert 

scbyijver in de Kedirische Courant, 

indien hij eerlijk is, moeten toegeven 

dat strijd tegen het Nazisme niets 

met het Protestantisme, striid voor de 

totalitaire staatsvorm, niets met Ka- 

tholicisme te maken heeft, en dat, 

wat Nederland betreft, de beste de- 

mocraten en de hardste tegenstanders 

van Mussert, zija geweest onze Ka- 

tholiekeo. 

P. 

  

Uit de Pers. 

De slag om den Atlantischen 

Oceaan is feitelijk de slag om 

de wereld. De beteekenis er- 

van is niet te overschatten. 

Armada's van koopvaardijsche- 

pen, beschermd door oorlogsbo- 

dems en vliegtuigen. 

Siot 

Io die lang vervlogen dagen waser 

slechts &€n stem die tegenhen in praatte, 

een stem die stem die schold, die vleide   en dreigde en pleitte, een stem die   

heid—de stem van Winston Churchill. 

Thaos in dezen man de geweldige taak 

opgelegd om alle schade, aangericht 

door voorgangers, te herstellen. 

In den vorigen oorlog heeft de Dvit- 

sche onderzeeboot-campagne Engeland 

haast het onderspit doen delven, on- 

danks Duitscbland niet meer dan 150 

Ubooten kon laten varen (tegen 664 

geallicerde destroyers) en bet aan de 

Noordzee slechts een paar U-boot- 

bases bezat. Thans is zija U-boot-vloot 

waarschijnlijk even sterk, z00 niet sterk, 

en het heeft bases tot zija beschikking 

vanaf de Poolzee bij Noorwegeo, tot 

aan de Golf van Biscaje. 

Zijo aanvalsmethoden worden voort- 

durend veranderd. Dat is de laatste 

maanden pas aan bet licht gekomen. 

'Tot Juli gebruikte Engelaod de 

West - Afrikaaosche haven Freetown 

als een van de voornaamste verzamel- 

die den 
moesten 

havens 

Atlantischea 

voor convooieD, 

Oceaan over 

steken en rond de Kaap kwamen. Na 

Juli werd deze baven niet meer ge- 

bruikt. De reden hiervan was, dat de 

Duitsche onderzers — ondanks de be- 
weringen van het tegendeel van de 

Vichy -regeering — Dakar, op 570 

mijl afstann ten noord - westen, als 

basis gebruiken. Zij haddeo van de 

convooien die uit Freetown kwamen 

al zooveel tot gesischt, dat Eogeland 

zich genoodzaakt zag deze basis te 

verlaten en zijn schepen onder groote 

moeiliikheden midden in den Atlan- 

tischen Oceaan te verzamelen. 
De Nazi's maakten van eeo bui- 

tengewoon vindingrijk methode gebruik 

om de convooien uiteen te slaan. Een 
zestal onderzeetrs, met afgezette ma- 

Cbines, lag ergens langs de route van 

hetconvooi. Als de Eogelsche schepen 

dan naderenden, zette 

Onderzee#rs zijn machines aan en girg 

er vandoor. Dat vertrek werd natuur- 

ljk radiografisch opgevangen door de 

een van de 

escorte-vaartuigen van het convooi, 

die onmiddellijk begonnen den onder- 

zeetr te achtervolgenen daardoor het 

aan de 

genade van de overige onderzeetrs 

overlatend. Vicby - vliegtuigen deden 

vluchten vanuit Dakar om de bewe- 

gingen van de convooien te rappor- 

teeren aan de U-boot-commandanten. 

Admiraal Darlan zal een heeleboel te 
verantwoorden hebbeo, als deze oor- 
log voorbij is, 

convooi vrijwel oobewaakt   

Maar er komen dagelijks meer tee- 

kenen dat de Duitschers steeds groo- 

teren tegenstand ondervindeo bij hun 

pogingen de zee -toegangswegen te 

beheerschen, Elf Amerikaansche koop- 

vaardijschen zija tot ziokeo gebracht 

(voordat Amerika aan den vorigen 

oorlog deelnam, waren er 22 schepen 

naar den bodem der zee gezonden) 

en drie destroyers werden door U- 
de Greer, de 

Kearny en de Reuben James. 

De laatste zook en er viel een 

massa menschenlevens te betreureo, 

De manoen die de schepen van den 

Amerikaanschen Kust - patrouilledienst 

bemannen zullen dea Duitschen U- 
booten nu niet veel kans meer geven 

booten aangevallen — 

en Amerikaansche zeelui die met ver- 

lof te New York zijn, hebben verteld 

dat Amerikaansche schepen van den 

Atlantischeo patrouilledienst verschil- 

lende Duitsche onderzee&rs tot zioken 

hebbea gebracht en andere ettelijke 

malen hebbenaangevallen, zonder ech- 

ter zeker van het resultaat te zijo. 

Amerika maakt minstens 50 
escorte-vaartuigen voor Engeland aan, 

waarschijolijk corvettes. Maar het kon 

nog wel eens een tijd duren voordat 

het getij van den slag om den Atlanti- 

schen Oceaan ia het 

Eogeland verloopt. 

thaos 

voordeel van 

Armada's van den 

Atlantische Oceaan. 

Langs de Noordelijke convooi-route 

varen regelmatig armada's van 50 of 

meer koopvaardijschepeo, die worden 

beschermd door Amerikaansche en En. 

gelsche schepen en door vliegtuigen 

uit Groenland, IJsland en de Farotr- 

eilanden. De Atlantische Oceaan is 

nog steeds het ,,niemandsland” uit den 

tweeden wereldoorlog. 

Het resultaat van den siag is nog 

Maar er is wel een 

aanwijzing. De convooien worden in 

de Noordelijke flaok bewaakt. Zij heb- 

ben weinig of geeabescherming in de 

Zuidelijke flank, vanwaar de verrade- 

lijke Duitsche onderzeegrs steeds ko- 

men. De oplossing voor bescherming 

aan de Zuidflaok is een kleine eilan- 

dengroep, die aan Portugal behoort— 

de Azoren. Zij is nog steeds Portu- 

geesch en zoo lang zij Portugeesch 

blijft, is de positie voor Engeland in 

den Noordelijken Atlantische Oceaan 

nog niet hopeloos. En mocbt de toe- 

steeds onbeslist. 

stand hopeloos wordep, dan zal Ame- 

rika of Engelaod de Azoren wel be- 

zetten. 

Dat is de tip voor denslag om den 

Atlantischen Oceaao. Houdt een o0g 

op de Azoren. Als die eilanden bezet 

worden, weet dan dat declimax in den 

meest vitalen slag van dezen oorlog 

bereikt is. 

(Onze Courant). 

  

Langs de fronten. 

  

Laat ons tot besluit van de week 

een reis langs de fronten onder vemen. 

Het is een betrekkelijk bemoedigende 

reis. Gedenken wij de vele dooden 

die wij niet zienj Gedenken wij de 

fabelachtige offers aan goederen die 

gebracht werden. 

  

-BOE 
KEDIR 

Hun OMInO IMAN JEANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

In Rusland. 

In de Sovjet-Usie gaat alles naar 

wensch. Buitengewoon bevredigend is 

van dit front bet bericht 

Russische doorbraak in het centrum 
tusschen Mosjaisk eo Malo Yaroslavets, 

Verwijzende naar bet kaartje waarop 
wij in ons blad van 1 December een 

overzicht gaven van de meest gevor- 

derde Duitsche positie op 29 Novem- 

ber j.I. zooals staat aangegeven, zal 

bet ons gemakkelijk vallen bet groote 

succes der Russische wapenen nader 

Uiteen te zetteo, 

De omarming vao Tula vanuit Ocel 

is geheel opgegeven. De Duitschers 
zijo bier zelfs ver acbter Kaluga terug- 

geworpen, De Duitsche linie van heden 

buigt dus bj Orel sterk vaar bet 

westen terug ea is 't volkomen begrij- 

pelijk dat de Duitschers Malo Yaro- 

slavetz moesten ontruimen, 

van de 

waar de 

daar gelegerde troepeneenheden hoe 

langer hoe meer op de flanken bedreigd 

werden door de vanuit Kaluga ope- 

reerende Russische legers van generaal 

Zhukov. De 
kan meo zich voorstellen 

Duitsche voorste linie 

te loopen 

van Orel vrijwel recht naar bet noor- 

den, ten westen van Kaluga ea Mos- 

jaisk maar Volokalamsk. Het 

is dus in deze sector wel belangrijk 

verkort. Ten noorden van Moskou is 
de omarming van Kalioim en Klia ook 

opgeheven, zoodat wij het Duitsche 

front in dezen sector waarschijolijk 

moeten loopende 

Volokalamsk naar Bologoje, een zeer 

belangrijk spoorwegknooppunt tusschen 

Ralinip/Moskou en Novogoroe/Leain- 

grad. 

front 

denken als van 

Aan bet Leningradfroot is de toestand 

ook wel zeer ten gunste der Russen 

gewijzigd. Zooals men weet is Tichwin 

in handen der Duitschers geweest, 

alhoewel slechts luttele uren, 

De omarming van Leningrad evo het 

gevaar voor afsoijding der directe 

verdinding Moermansk - Moskou is 

thans opgeheven, Zelfs viel Volkov 

den Russen reeds ii handen, zoodat 

de directe verbinding Moskou-Lening- 

grad binnen niet al te langeo tijd weer 

geheel zal zija hersteld. Wij mogen 

gerust zonder al te veel optimisme 

verwachten, dat ook Bologoje den 

Russen bionen afzieobaren tijd in hao- 

den zal valleo. Dan zal ook Novogorod 

aan bet limeomeer niet lang meer te 

houden zijr. 

In verbaod met de situatie als in 

het voorgaande geschetst, mag worden 

aangenomen dat de Duitscbers zullen 

terugvallen op de lija Briaosk, Vijasama, 

Rschew, Ilmenmeer en op deze livie 

zullen trachten stand te houden. Briansk 

blijft draaipunt. Verliezen zij deze stel- 

ling dan komt het heele Duitsche leger 

in de Oekraine met Charkow als basis 

in de lucht te hangen. Dan zullen zij 

het heele boven Donetzgebied moeten 

prijsgeveo. Hen Russische aanval in 

deze richting magin de komende week 

verwacbt wordeo, teozij een Duitsche 

aanval op Turkije roet in het eten 

gooit. 

De Russen doen op het oogenblik, 

wonderen, doch al te snel gaat de 

Opmarsch niet, in elk geval niet z00 

snel of de Duitschers hebben den tijd 

zich een behoorlijk diepen verdedigings- 

DERIJEN SCHRAUWEN” 

Pa NE aan 

  
  TEE IRR 

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.  



    

    

       

  

  

  

  

OoSsT - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistreat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Nygandjoek, e.a., te 

Paree 7.30 uur n.m, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

  

dienen. 

  
  

te Kediri le H. Mis 6 uur vm, 
2e H. Mis 7.30 uur w. m 

Lof 5.30 uur am. 
te Blitar 6 uur v. m. Stille 

7.30 uur v. m 

5,30 uur nm. 

Onderricht Katb. Javanen & uur ».m 

  

  

1665 is het jaar, wa 
Mariniers werd opger 
hebben de Mariniers bij : 
genheden groote diens 
Vaderland bewezen. 
zij 
en 
omstandigheden mag rekenen 

TENG HONG baka 
VENDUHOUDER — 

het Korps 
Sindsdien 

Irijke gele- 
aan het 

L00 vyormen 

welks moed 
k onder alle 

  

ME 

  

TRANSPOR 

KEDIRI — 

  

ook thans een korps or 
plichtsbesef ons vo 

Klentengs 

Adres voor: 
  

  

Geef je op voor dit keurkorps, dat 
in alle deelen van ons Koninkrijk en 
op alle zeeen roemrijke wapentfeiten 

heeft bevochten. Sluit je aan bij deze 
mannen die stuk voor stuk vervuld 
zijn van den wil het Vaderland te 

Binnenkort begint bij de 

Onderstaande coupon uitknippen, op een brieikaart plak 
den WERVINGSAMBTENAAR, DEPARTEMENT DER 

an 
an 

Gaarne zou ik V 

.Kom bii de Marinier: 

Naam: ea 

Adres —-- 

Leeftiid: —— 

Deli yo0i vadaland an Cekomsi bi di 
KONINKLIJKE MARINE 

Te mmatma ae aa 

Moderne en aotieke m 

    

Staalmeubels ledika 

    

en ve 
chroomd ef gelakt 
Tweedehandsche meubel 

Emballeeren en transporteereo 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, 
acbter Snelpersdrukker 
f6,— 

  

  ij po 

   Voor Uw meubil 
geroutinserde toekangs en eerste kwa- 

ir en ontwerpen 

Koninklijke Marine een nieuwe 
mariniersopleiding. Europeesche 
jongens van de lagere school van 

15 jaar en ouder kunnen daarvoor 
worden aangenomen. Zij kunnen 

het brengen tot adjudant-onder- 

officier met f 489—- per maand 
plus toelagen en met pensioen. 

liteit meu    

    

   

Zeer billiik in prijs eo lever 

Voor Uw vendutie gega 

goede resuitaten. 

Inpakken voor alle pla 

    

front thans voldoende yec 

is, om een steuotuit te bal 

  

n opzenden aan 
MARINE — BATAVIA.C. 

  

sen zullen zeker blijven aanva 
den vijand geen rust gunnen, — 

inli nboekie 4 U het inlichtingen roote doorbraak is de komende dagen 
s" ontvangen s " niet te verwachtan, T, 

  

Russen ook maar men 

beteekent, 

  

dat zij rust moeten 

en adem moeten bale 

    

In verband met 
F ljkt een Hitler -stunt 

week wel te verwachten. 
Genoten onderwils 

De berichten uit Bulgarije en Hon 

garjje sc 9 wat de soort     

  

    

    

   

  

treft te wi ip de   

Turkije. De over 
   sadeur Steinbhar 

mede vermoede 

Nu is een 

cea mogelijkhei 
zija oliereserves 

  

  

linie te scheppeo. Wat de Duitschers 

momenteel te zien geven aan gevech- 

ten zijn typische vertragende gevechten. 

Toeo de Duitschers op 22 Juni Rus- 

land binnen vielen was de strijd voor 

hen definitief verloren zoo schreveo 

wij destijds, Toen het bleek dat de 

bliets niet opging en Duitschers den 

tijd moesten nemen om Op adem te 

komen, ongeveer midden Juli van bet 

vorig jaar, was bet reeds duidelijk dat 

zij vimmer Moskou zouden bereiken. 

Ea toen zij tenslotte drie pauzes noo- 

dig hadden om den laatsten aanval te 

Oondernemen was het duidelijk dat het 

keerpunt gekomea was. De Duitschers 

zetten daar hua laatste volwaardige 

reserves in en hebben deze grondig   

  
opgesoupeerd. Een verovering van 

Russisch gebied of het behoud van 

een goed deel Russisch gebied behoeft 

men niet meer te verwachteo. Hier 

loopt de strijd zeer spoedig af, teozij 

een Turksche veldtocbt der Duitschers 
gunstig verloopt. Dit wil natuurlijk 

nog niet zeggen dat de Duitschers den 

strijd zullen staken. Integendeel Hitler 

is er nog steeds, en bij zal nog wel 

eens een stuot uithalen die de geheele 

wereld met stombeid slaan zal. 

Stunt te verwachten 

Hijzal daartoe echter niet, overgaan 

alvorens zija rug in Rusland gedekt te 

weten, Het ziet er naar uit dat de 

  

  Duitsche positie aauv het Russisch 

jacht op olie een van de pur 

   permanent op het program 

bezetting van den Kauk 

  

veel stommiteit ondernomen van &fn 

zijde, wat bij voorbaat mis 

    

    

  

hield, is langs den noord 
mogelijk. We hooren we 
van dit strijdtooneel der Ru 

  

de operaties op de 

toch op, dat de Di       

front trachten de | 

  

  lot betere tijden,   
  

      

     

       
      

VOOR UWE 

  

Medicynen, 

Verbandartikelen, enz. 

DE RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52.     
  

  

   



  
  

Le
ti
as
 

  

  

Bottenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Waarom Singapore blijit zwijgen 

  

  

De in gang zijnde operaties dienen door 

geen enkele aanwijzing aan den 

vijand te worden onthuld. 

    

Londen, 14 Jan. (Reuter), In gezag- 

bebbende kringen te Londen werd he- 

den verklaard, dat de afwezigheid van 

nicuws uit het Verre Oosten verband 

feir, dat de operaties 
beveihebber 

de opstelling van zijn 

», en de    
t wenscht te onthullen, noch 

  

bige andere wiize voor den vijand 
inlichtingen wenscbt te geven 

laard wordt dat hoewel de ope- 

  

n0g gaande zijn, ditniet betee- 

  

, dat de terug it is be8indigd 
  of dat de Britten thans gen geregelden 

slag leveren. 

De samenwerking in Birma. 

5 Jan. (Reuter) 
logsvoorbereidingen der Britscb-Chi- 

Rangoon, Ee oor- 

he militaire samenwerking zijo 
   as goed gevorderd. 

Het contact tusschen de Britsche en 

Chineesche sraven duurt voort. 

Japans verpletterende nederlaag. 

Chungkirg, 15 Jan. (Reuter) 
De Chineesche militaire woordvoer- 

der verklaarde hedenmiddag tijdens de 

persconferentie, dat de siag om 

Changsha thavs is besindigd met den 

terugtocht der Japanoers over de Sint- 

siong-rivier. 

De Chincesche voorhoede bereikte 

reeds den Zuidelijken oever van deze 
rivier. 

In de strijd van de laatste 10 dagen 

—de Chineezen hebben op den Sen 

Januari bet tegenoffensief bij Changsha 
ingezet— verloren de Japanners 60.000 

man aan dooden en gewonden. 
De Chineezen maakten ruim 1000 

gevangenen, 

De woordvoerder verklaarde, dat van 

de 70000 Japanners die voor Cbangsha 

streden er slechts 10.000 in slaagden 

door het Chineesche cordoo te 

ontkomen en den Noordelijken oever 
van de Sirtsiang te bereiken. 

Velen hunner droegen Chineesche 

boerenkleerer, sommigen zelfs vrou- 

wenkleeren.   
  

EEN OMSINGELING DREIGT. 
  

  

Duitschers Bij Mojaisk in 
...gevaarjijke positie 

  

Napoleons voorbeeld laatste kans ! 

  

Kuibyshev, 15 Jan. (Reuter). Terwijl de berovering van Medya de 

Russen op minder dan 60 K.M. ten Zuiden van den grooten weg van Mos- 

kou paar Smolensk brengt, wordt Hitlers leger van 100.000.man in de punt 

van het saillant van Mojaisk ook aan de frontzijde bedreigd uit de richting 

van Dorokhovo. Dit leger kan alleen terugtrekken langs den weg, waarlangs 
scbrijver ver- ook het leger van Napoleon is teruggetrokken. Ken militair 

klaarde beden in de ,Isvestia”, dat de Russische troepen in de nabijheid vao 

Dorokhovo 5 tot 9 K.M. zijn opgerukt in de richting van Mojaisk. 
In verschillende sectoren van het front bij Leningrad verloren de Duit- 

schers volyens Radio-Moskou g'steren ongeveer 600 man en generaal-majoor 

  

Privallov verklaarde in de ,,Krasnaja Swesda”, dat bijna de geheele Ooste- 

lijke oever van de Volkhov-rivier, die tusschen het Ladoga-en bet Ilmenmeer 

troomt, ten Oosten en ten Zuiden van Levingrad thans van Duitschers is 

  

oever hebben heroverd, 

He 

kov in de Ookra'ise 
   

De gevechten. 

Londen, 15 Jan. (Reuter). Toegevend, 

dat gisteren een krachtige aanval van 

de Russen op de Duitsshe linie in het 
centrale (Moskou-) front plaats vond, 

beweerde de Duitsche radio, dat een 

Duitsche divisie de Russen io de flank 

aanvielen hun aanval tot staan bracbt 

  

Ht Russische blad ,Pravda”' ver- 

  klaarde beder, dat het Zuidwestelijke 

front ,zicht uitstrekt tot de poorten 
   

  

van Taganrog”, welks inwoners de 
Russische granaten kunnen hooren 

Ontploffen boven de Duitsche defensie- 

linie. De guerilla's rondom die stad 

voeren hun activiteit op 

Volgens cen aanvulling van het 
Russische middagcommun'gue hebben 
de Russen aan een niet nader genoemd 

front 8 Duitsche tanks, 22 veldkanon- 

nenen98 mfhinegeweren buitgemaakt, 
Een eenheid wist tot in den rug 

van den terugtrekkenden vijand door 
te dringen en doodde in een bevig 
gevecbt meer dan 100 Duitschers. 

Kalinin bezocht het front. 
Moskou, 14 Jan, (Reuter). Kalinio, 

Opperste Sovjet 

bracht op Zondag 

president van de 
der Sovjet - Unie, 

an Maandag j.!. eeo bezoek aan de 

-uiverd en de Russen tevens het dorp Novie Kirishi op den Westelijken 

verluidt, dat hevige gevechten woeden in de omgeving van Khar- 

heroverde stad Kalinin ( welke naar 

hem genoemd is) en aan andere plaatsen 

in dat gebied, weike kortjeleden uit 

Duitsche handen bevrijd waren, z00 

meldt Radio-Moskou. 

Kalinin bezocbt 

Leger aan bet front. 

ook het Roode 

| Duitschers erkennen gevaar 

der guerilla's 

Moskou, 15 Jan. (Rsuter). Volgens 

een aanvullend Russische communigue 

was veldmaarschalk Von Reichenau, 

Duitsche 

leger, genoodzaakt te erkennen, dat 

bevelhebber van het zesde 

de guerilla's den Duitschers zware 

verliezen toebrengen. In een door de 

Russen buitengemaakte dagorder die 

betrekking heeft op den strijd tegen 

de guerilia's, deelt de veldmaarschalk 

mede, dat kolonel Hitz en tien leden 

van zija staf door hen zijn gedood. 

Een andere groep guerilla's doodde 

5 officieren. 

Verder verklaarde Von Reichenau, 

dat leden van de guerilla - afdeeling 

»dood aan de indriogers” verscheidene 

aanvallen op eeo Duitsch transport 

hebben uitgevoerd.   

Bevroren Duitschers 

Lissabon, 14 Jan. (Reuter). Volgens 

een reiziger, die uit Frankrijk te Lis- 

sabon is aangekomen, zija omstreeks 

2000 gewonde Duitschers met bevro- 

ren ledematen uit Rusland te Marseille 

aangebracbt in verband met het gebrek 
aan medisch materiaal aan het Ooste- 

ljk froot. 

Vao velen dezer soldaten werden 

in het Mont Olivet-ziekeohuis te Mar- 

seille de armen en beenen afgezet. 

Een Balkan - front. 

Griekenland en Joegoslavig 

sluiten overeenkomst 

Londen, 15 Jar. (Reuter). De schep- 

ping van eeo Balkan-bond, politieke' 

militaire en economische samenwerking 

en een vereenigde defensie - politiek 

van haar leden nastrevend, is bet doel 

van de heden tusschen Griekeoland 

en Joegoslavi& op het ministerie van 

Buitenlandsche Zaken te Londen geslo- 

ten overeeokomst. 

De overeenkomst lepter den nadruk 

op, dat het gebrek aan onderling 

begriipen tusscben de Balkanvolken 

door de agressors is uitgebuit en dat 

in de toekomst de basis vao de politiek 

moet zijo ,de Balkan voor de Balkan- 

volken." 

De overeenkomst voorziet in een 

groote mechanisme voor raadpleging 

en samenwerking io zaken van gemeeo- 

schappelijk belang met een gemeen- 

schappelijkea generalen 

gemeenschappelijke 

cen gemeenschappelijke 

politiek en een gemeenschappelijke 

buitenlandsche politiek. 

De overeenkomst treedt in werking 

vavaf den datum van de uitwisseling 

der ratificatiedocumentten, 

spoedig mogelijk zal plaats vindeo en 

ziet een latere toetreding van ardere 

staf en een 

defensiepolitiek, 

economische 

welke zco 

Balkan-laoden, die worden geregeerd 

door vrije en wettige ingestelde regee- 

ringen, ooder de oogen. 

Nederland. 
— 

De vrees voor ,bijltjesdag”. 

Londeo, 15 Jan. (A. N. P.). De 

»Nederlandsche” bladen van 14 De- 

cember a.p. drukken 

waarschuwing af betreftende het bezit 

van wapens. De regelmatig terugkee- 

dezen 

Oprieuw een 

rende waa schuwingen van 

aard schijaen te wijzen op een kwel- 

lende vrees van den kant van den 

bezetter, dat de Nederlanders wellicht 

doodelijke wapens zouden kunnen 

verbergen den dag dat de 

onderdrukten de kaos krijgen jacbt 

te maken op bun onderdrukkers. De 

nieuwe waarschuwing wijst erop, dat 

de bevolking niet voldoende beseft 

wat onder wapess wordt begrepen 

en maakt verder bekend, dat naast 

het bezit van vuurwapen, gifsprociers 

en wapens waarmede wonden kuanen 

voor 

worden toegebracbt door slaan, soij- 

den, steken en stooten, alsmede ont- 

ploffingsmiddelen ook dat is verboden 

van dolkeo, kampeermessen, boksij- 

zers, gummistokken en alle andere 

cigen-gemaakte, gekochte of gekregen 

voorwerpen, bestemd tot het toebren- 

gen van verwondinger. 

maa 

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! 

De waarschuwing besluit met de 

bedreiging, dat zeer strenge straffen 

mogen worden verwacbt voor dege- 

nen, die in het bezit worden gevonden 

van cenig wapen van deze lange lijst. 

Deze verordening richt zich klaar- 

blijkelijk tegen bijlen, ijzeren staven 

lood gevulde stokken, die 

Volgons vele aanwijzingen in de hui- 

zen van Nederlaoders verborgen wor- 

den gehouden voor gebruik op den 

grooten dag. 

en met 

  

  

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 
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BOSWINKEL | WOELANG | Jav. Taalm. 1: 0.45: —.— ta pags. 
G. eoR. WIG- | BASA III H.J. S. 
NJADISAS- AKS. LATIN Aug. 1941 19, X 13.8 

GROND- WASBEHAN-:- | Nijverheids- 1 5: 1.45, —.— | 86 pags. 
HOUD, I. en y DELING IN | onderwijs 
A.F.M, INDIE Novb. 1941 doorschoten 
KAMP 

HOLST- ONGEWER- | Middelb. en 15 3.90: —.— | 259 pags. 
VOOGD, Dr. | VELOE Gym». Oa- 
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BENIGNUS, | WEKELIJKS | W.L.O. en Iol | 10, 0.45,—.— | 44 pags. 
BR. en P.A.J. | CIJFEREN 1 | Onderw. 
LUYBEN Decb. 1941 | 13 X 19", 

MARA SOE- | SOEAR Mal. leesb. 4, 030, —.— | 04 pags. 
TAN, P. de io Ar. Kar. 
NES, M Decb. 1941 13.3 X 20.3 
SJAFEI 

COURT, J.F. | EEN NIEU- | Ned. Taalm. | 2, 0.70, —.— | 88 pags. -- 
HA. DE LA| WE WE- v. Mal. spre- woordenl. 
(M. RASJID) | RELD IV kendeo Juli 1941 16 pags. 

14.5 X 20.3             
  

De Bewegingen van demotorverkeersmiddelen te land in Nederi.-Indit 

gedurende de maand Nov. 1941 bewerkt volgens de gegevens 

betreffende afgegeven en ingetrokken nummerbewijzen. 
  

            Persorenautos JAutobusserf Vrachtauto's | Motorriiwielen ID-iewieliae mororvoertuigen Algemeen totaal | 

West-Java 18389 776 4604 4800 82 28651 1213 1076 28788 

Midden-Java 5574 489 1169 1569 218 9079 321 311i 9089 

Jogjakarta 1076 79 89 205 26 1475 39 30 1484 

Soerakarta 1373 53 211 290 8 1935 70 75 1930 

Oost-Java 14045 562 2583 3825 595 21610 893 802 21701 

Java en Madoera 40457 1959 8656 10689 989 62750 2536 2294 62992 

Sumatra en eiland. 11560 4555 6332 2556 133 25136 788 1960 24964 

Borneo 2349 243 624 598 45 3859 124 99 3884 

Celebes 1440 638 475 917 12 9482 88 85 3485 

Molukken 125 53 81 45 — 304 9 4 309 

Timor en Ond, 147 48 82 95 — 372 9 6 375 

Bali en Lombok 732 393 243 1608 — 1536 48 A1 1543 

Buitengewesten 16353 5930 7837 4379 190 34689 1066 1195 34560 

Ned.-Indit 56810 7889 16493 15068 1179 97439 3602 3489 97552
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