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STADSNIEUWS 
  

    

Stadsgemeenteraad 
vergadering. 

De agenda van de vergadering van 

den Stadsgemeenteraad van Kediri, 

te houden op MAANDAG den 

26sten JANUARI 1942, ten 6.30 

ure p,m. in de vergaderzaal 
van het G:meentehuis 

is als volgt: 

Puot 1. Voorstel tot benosming van: 

a, cen lid van het Dagelijksch Bes- 

tuuc der Europeesche 

te Kediri: 

b. twee of vier leden van de Com- 

Begraafplaats 

missie voor de vaststelling van Kie- 

zerslijsten als bedoeld bij art, 15 der 

Kiesordonnantie-G:meenteraden (S:bl. 

1941 No: 451): 

c. twee leden en drie plaatsvervan- 

gende leden v/h Stembureau a's be- 
doeld bij art. 32 (2) drr b.g. Kiesor- 

donvartie : 

Punt 2. Voorstel 

in de vacature van leden der Gzz0nd- 

heidscommissie uit dea 

tot voorziening 

Stadsgemcen- 

het 

wegens vertrek van de heeren D.J. 

ZAAL en JAHDI: 
Punt 3. Voorstel 

stelling van het cursusjaar 

teraad, ontstaan door aftredeo 

tot radere vast- 

voor de 

G:meentelijke vervo'gscholen te Kediri, 

Puut 4. Voorstel tot oplegging van 

een vergoeding aan 

a. den gewezen Keurmeester bj/h 

Gemeentelijke abattoir 

b. den Gemeente - Controleur en 

c. den 2e Commies bij de G:meen- 

te-Secretarie 

Punt 5. 

vaststelling van de begrooting van de 

Voorstel tot voorloopige 

begrootiagsrekening over het dieostjaar 

1940: 

Puat 6. Voostel tot vaststelling van 

1942 te 

subsidies aao verschillende instellingen 

Puat 7. 
van de begrooting van Ontvapgsten en 

de voor bet jaar verleenen 

Voorstel tot vas:stelling 

U.tgaven van de Stadsg?meerte Kediri 

voor het dienstjaar 1942, 

Punt 8. Mededeelingen: 
I. Besluit van het College vas 

Gedeputeerden van den Provincialen 

Raad van Oost-Java dio. 13 Januari 

1942 No. F 14/2/1, 
keuring van het Raadsbesluit van 30 
December 1941 No. 148, waarbij is 

gelast tot den aankoop van het per- 

ceel R.v. E. verp. No. 676, gelegen 

aan de Bandarlorstraat , 

2. Besluiten van idem ddo. 13 

Januari 1942 No. F3/2/17 en F 3/2/18 

houdende goedkeuring van de door 

den Raad op 30 December 1941 vast- 

gestelde 5de en Gde begrootingswij- 

zigingen 1941 : 

3. Motie van de Perserikatan 

Goeroe Asal Normaalschool” (de P. 
N. S.) afd. Soerabaja, betreffende de 

door den Oud-Kweekscholieren Bond 

(O.K.S.B,) afd. Soerabaja ddo, 11 

September 1941 
nopens benoeming van normalisten tot 

Leider van de Cursussen voor Volks- 

onderwijzere in de Provincie OostJava. 

houdende goed- 

aangenomen, motie 

Puot 9. Rondvraag.   

£ ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR- DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHINT 

DINSDAG EN VRIJDAG 
AGENTEN 

          

UITSLAG yan melkonderzoek gehoudenop Sl Jan. '42, 
  

Naam der melkerij en woonplaats | Kwaliteit der melk 

Mevr. Bosveld, Merirjan Kediri 

Cordier d: Croust, Seloredjo N yandjoek 

J. C. Gaillard, Semampir Kediri 

Hotel Paree Paree 

Hwan Gwan Kiet, 

Nio Tiauw Hie " 

Mevr. L.H. Scbrauwen, Madjenang Kd. 

Tjice Sian Bo, Dandangaa Kediri 

Vrouwe Tini, Bantengan Wates 

RICHE THEATER. 

Hedenavond "/m Zaterdag 24 Jan. 

Warner Bros uiterst spannende en 
mooie film. 

»THEY DRIVE BIJ NIGHT” 

(Verborgen Furie) 
met G:orge Rafi—Ano Sheridan—Ida 

Lupiro — Humphrey Bogart e. v. a. 

bekende sterren. 

G:o, knap, maar koud en vastbeslo- 

  

ten, Aon ontmoet een beau:y, vol 

laaieode allures .. . dan gaat er wat 

gbsuren.,. en alles gebeurt er cook 

  

werkelijk in den nacht. Twee vrouwen 
minden hem, beiden even schoon,., 

de eene was cen engel, die haar leven 
voor hem geofferd zou hebben z00 hij 

wenschte. , de andere e hter was 

vasibesloten om hem in het ongeluk 

te storter, indien hij baar liefde on- 

beartwoord lief. En fi'lm, die door 

iedereen ygezien moet worden ! 

MAXIM THEATER. 

Hedenavond en Vrijdag 23 Jaruari. 

Het 

Univerzal's grootste Avonturen film 

»THE GREEN HORNET 

STRIKES AGAIN” 

(De nieuwe avonturen van de 

Grosne Wesp) 

met Waren Hull—Keyz Luke—Anne 

Nagel e.a. uitstekende kracbten. 

twecde tevens slotgedeelte van 

Deze laatste deelen van deze span- 

nerde film zijn Ac'ievolier en gewel- 

diger dan al het voorgaande ! 
Met andere woorden ? 

Mist dit niet | 

Mutatie Jav. Bank. 

De Directie van de Javasche Bank 

maakt hierbij bekend, dat de Heer 

M. Soekardi, beroemd werd tot waar- 
bj het 

Ageatschap te Pontianak. 

nemend Kasgetmp'oyeerde 

Politie - rapport. 

S., wonende desa Nyadiredjo, doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van lijfgoederen en sieraden, 

ter gezamenlijke waarde van f 19,15. 

S., wonende desa Ngadiredjo, doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van een kaia en kebaja-speld, 

ter gezamenlijke waarde van f 2,70. 

M., wonende desa Madjenang, doet 

anogifte van diefstal van lijfgoederen, 

ter waarde van f 1,—. 

Proces- verbaal opgemaakt contra 

R., wonende desa Semampir, terzake 

AL MG) io. 31 (2 

  

Toestand van 

bedrijf 

   Voldoende Zeer goed | 

i 

i 

Goed Goed 

Zeer goed Goed 

Goed Voldoende 

Goed | Voldoende 

Goed | Voldoende 

Goed | Goed 

Goed Volioende 

Goed Voldoende 

  

lichte mishandeling van P., worerde 

desa Kemasan. 

Proces-verbaal opg 

zonder vastz woon- en 

terzake diefstal lifgoedi ren, ter 
waarde van f 2,50:en nadeele van S., 
wonende desa Bandjaran. 

sakt contra S., 
verblijfplaats, 

  

var 

B, wonende desa Ba'o-werii, dost 
aangifte van diefstal van lijfyoederer, 

ter waarde van f 2,75, gepleegd door 
zijo bediende, D., wonerde desa Ka- 

rangtengah (Blitar), die thans voort- 

vlucbting is, 

Proces-verbaai ct 
wenende te Kediri, 

  emaakt contra A., 
terzake versprei- 

dipo, van onrust verwekkende geruch- 

ten. 

G. B, H., wonende Klentengstraat, 

doet aangifte van diefstal van een be- 

drag ad f 10.— 

M , wonende desa Bandjaran, doet 

aaogifte van de den 

openbaren weg, Hoofdstraat Kediri, 

van lijfgoederen, 
f 1.50. 

vermissing op 

ter waarde van 

Mr. S.H., wonende desa Modjororo, 
3 

doet aangifte van dieftal van pluimvee, 

ter waarde van f 0—. 

Proces - verbaa 
vrouwe S.H.L 
straat, 

opgemaakt contra 
vonende Bandjara-- 

crtredrg van Art, 

ier ,Luchtbescher- 
1939” Sib. 1939 

terzake 

ming - ordonnan 
No. 581. 

    

BEMOEDIGEND 

  

Slot 

De fout te Londen. 

Wat de operaties ia deze gebieden 
betreft. Gezien de omstandiyheden, 

mogen wij zeer tevreden zijn. De 

Commentators hutteren altijd 'n0g 

wel met het boemannetj: ,,langdurige” 

oorlog en het tweede boemannerje 

»onderschatting” van den vijand maar 
dat kan ons weinig 

want de feiten z 

kan van een har 

vrees aanjagen, 

    a even anders. Men 

ja vol Britten viet 

verwachten dat zij vele divisies tot 

io de puntjes bewapend en beschik- 

kend over een groote vliegmacht 

zulleo tegenhouden. Het terugtrekken 

der Britteo op zich zelf bewijst niets, 

bewijst ook niet dat de Japanoer als 

soldaten door de tegeopa: tij onderschat 

werd. Het bewijst slechts, dat de 

Britten oiet klaar wareo. Voor hua 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

VRIJDAG 23 JANUARI 1942 

  

ADVERTENTIE TAR!EF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

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

z.9. 
Abonnements 

kleine aankondigingen f1.— per plaatsing. 
advertentia gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING 

25e Jaarsang 

  

  

Zoojuist Ontvangen 

  

  

H.M. V. KOELKASTEN 
Att. f 550.- 

f 620.- 

1 805.- 

Zeer laag stroomverbruik -- 100 WATT, 

6 ft. 

6 ft de Luxe met Night Watch 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

  

Is er een excuus alhoewel een niet macht hebben bet initiatief, genomen, 

  

geheel steekhoudend excuus, Zij moe- 

hebben 

uiterst mosilijke 

ten overal vechten en z00 

  

zij te kampen met d 

   

kwestie van juste dislocatis va 

krachten, het voor hen meest bran- 

derde probleem. Dat foutsn akt 

worden is logsch, rst 

        

gecomplicserd. De 
Esge    Diet yenezen is van de 

opvatting van ht aanhouden van 

de massa. 

Ook in Engelard doet massa” 
niet af aro de weerbaarheid van bet 

land, Eke soldaat die in Esngeland 

rondioopt zorder ingelijfd i ij 

bet tank.of pastserwapen, of bij d REREI 

  

gsmotoriseerde of cafalerie-regimerter 2 

sodaat die 

            

    

     

  

is een mproductief is en Ha " 

beter ergers anders kan worden in- | mal » u 
yezet, bijvoorbecid in Ma'akka. ,E . - 
is ri ts 100 yevaarlik voor de ve " yg 

lisheid van het land a's mil 

servatisme”” zeide Liddell ir 

waarlijk de oorlog hecft hena 
meer dan honderd procsot be 
gelik gesteld. Dit volmond 
nen sehijat    

len lege » 
een heksertoer. 

Nederlanders. 

Over de krijosverrehting 
paraatbeid van onze cigen str     ten mogen wij tevreden zijo. 

het leger als de vloot en de lucht 

cma ae 
VENDU - & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

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

  

    

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de 
Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en gentschap 

Tweedehandsch Meubilair, Java Koelkasten 

buitengewesten) 

Menbelmakerij



De uiterst 

  

verv 
U gezien moet hebben ! 
V ooraf: 

Defiin, 

Het laatste Actueele Wereldnieuws | — 

20 th. Century Fox succesvolle wereldschlager 

die U gezien moet hebben ! — 

  

ag 
. RICHE THEATER 5 

  

(Verborgen Furie) 

en uitstekende film met een mooien inhoud. Van begin tot eind zult U zonder 

ing de bheele film met gespanven aandacht volgen. 

  

fila... 

»Verborgen Furie 

Nog Heden 23 en Zaterdag 24 Jan. 
boeiende filmschlager 

»THEY DRIVE BY NIGHT” 

met GEORGE RAFT —ANN SHERIDAN—HUMPHREY BOGART—IDA Lupino e.a. beroemde sterren. 
een momentje van 

is De fim die 

let voor kinderen beneden 16 jaar — 

Zondag 25 en Maandag 26 Jan. 
90 

sIN OLD CHICAGO 
met TYRONE POWER — ALICE FAYE — DON AMECHE e.a. groote sterren 

Een grootsche en g@veldige Hollywood Super - cen meesterwerk met adembenemende climax: 

Voor 

Special! Vanat 27 Jan. 1/m 1 Febr. Als Voorilm, de Marine Vlicgt 
  

  

  

2 

  

mm
em
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n 

' 
| 
  vb Vanaf Zondasg 25 Jan. 

RICHE THEATER 
NL. OM 5.30 UUR EN 7.65 N.M. 

  

Slechts 

17 jaar en ouder aa 

Ka anang 

mmm Sapna Homnman maan mana maman 

TWEE Voorstellingen io het 

- MAXIM THEATER 5 ERA 

Vanaf 26 Jam. Geen bioscoopvoorstellingen. Tot nader te bepalen datum 

& 
  

want die hebben blijkbaar overwogen 

dat Indis de hardste noot z0u zija om 

te kraken em zijn eerst met de minder 

harde eitjes begonneo. Waarom anders 

Diet op ons afgekomen? De stelling 

dat men eerst in het bezit moet zijn 

van de Philippijneo, Singapore en Ma- 

lakka om Indi& te kunnen veroveren 

s een al even onbeweren en daverende 
de stelling dat 

pore moet hebben om ergens 

    

   

  

sikale nonsens als 

  

es in den Pacific te kunnen 
geeren. 
Singaore is een & szijdig voordeel. 

Het heeft, bezit der 
gealliseerden, is bet voordeel dat de 

zoolang het in 

nd met machtige strijdkrachten kan 
rden tegemoetgetreder. Singapore 

    

ter bet opereeren van den vijand 
kan ook 

Met 

meer recht nog 

hinderen. 

  

Singapore 
n oiet openhouden 

  

evenveel recht, ja met 

  

poneeren wij het tegengestelde van de 

aloude stelling hierboven gememoreerd,   

vamelijk dat het bestaaa van Singapore 

en de Phillippijnen aan een zijden 
draadje hangt als Japan kans ziet India 

te veroverer. Dan zijn inderdaad alle 

verbindingslijaen verbroken: dat beeft 

de vijand een actieradius die form'da- 
bel is: 

noemt 

dan eerst is Singapore wat men 

volledig omsingeldj dan zija 
alle banvoerwegen naar Singapore 
verstoord. Het vasthouden aan een 

steiling uit de oude doos, is iets wat 

we z00 gauw mogeliik van ons af 
dienen te schudden. Als dat—z00 ver- 

volgen wij—straks alles weer io het 

reine is, dan zal men moeten toegeven 

dat de 

deed huiveren er ee aanval 

paraatheid is die den vijand 

op te 

wager, hetgeen weer ten gevolge heeft 
gehad dat de verbindingslijnen intact 

bieven, het kardinale feit is dat den 

bondgenooren een van deticle bespaard 
werd. Wel done Indi. 

Zoo is in feite de toestand. 

  

Soldaten 
  

in Sumatra's rimboe 
  

Een bontjas is de trots en glorie 
van militairen uitkijkpost 

Verhalen gaan van Post 

tot Post 

De Deliplanter als Jan 

van Schaffelaar 

Op Niecuwjaarsmorgen ga ik de 

posten langs, — vele posten van man- 

nen-in-uniform, ergens ter Oostkust 

de, Deli Crt.”, De lucbt is blauw 

    

|. met 

bt. 

Dieuw en 

champagnekleurige 

  

    trepea zonl Alsof hetjaar werke- 
lijk mooi en bli begionen 
wil. De auto vreet kilometer na kilo- 

meter, tot ,ergens voor den z00veei- 
sten keer cen band omboog gaat en 

twee kanten mij aan cen geweermond 

  

chten staan strak, 

  

entificeeren. Wanneer 

zijo, en onze papieren 

h de 

een zon- 

  

a getoond,      

  

ontspannen zi 

n onzer soldaten tot 

  

nigen, optimistischen lach. De geweer- 

  

dalen omlaag. 

— Veel heil en zegen in het nieuwe 

jaar! Wat is er voor nieuws? 

Er heerscht een verscbrikkelijke en 

Vvoortdurende pieuwshonger op de een 

TIame posten.   

Ik vertel beknopt en snel de aller- 

laaiste berichten uit Sumatra's hoofd- 

stad. 

— En wat is hier voor nieuws? 

Duimen op 

Ze zegyen nicts. De duimen gaan 

omboog. 

—Gaat het nog al met de stemming? 

—Het is dik voor mekaar ! 

Dat is her, 

Het gaat als een roep over de geheele 
wat men overal hoort. 

Oostkust, en zeer zeker nog wel ver- 9 

der, 

gzest en de 

'tis dik voor elkaar met den 

stemming onder onze 

mannenen jongens io militairen dienst. 

Daar beerscht een sfeer van groote 

saamboorigheid, kameraadschap en van 

gezond, veerkrachtig optimisme. 

Alle mogelijke kleine veeten, onaan- 

gznaambeden, stands- en bezoldigings- 

verschillen zijn met &€n slag opgeruimd. 

Een 

machtige positie 

heel deftige Deliaan, met een 

io de burgermaat- 

schappij, heet nu ook voor een heele- 

maal niet deftig r . ... t- 

publiekelijk ,,de bolle” of, als hij iets 

met de gamellen te maken heeft, ,de 

singkeh   

tieomaal 

tsotsch op als op het HoogWe1Edel- 

Gestrenge Heer van v 6r 8 December 

1041. 

Er vindt een gweldige innerlijke 

vetlap” en bij is er z00 

verandering in de Indische simenleving 

plaats, bu zij gemobiliseerd is, En het 
is lang geen verandering ten kwade, 

De manneo in dit land zija nooit ter 

wereld z00 volkomen kameraadschap- 

pelijk, zoo gebeel censgezind en voor 

honderd procent democratisch geweest. 

De verandering voltrekt zich cok 

ik doel daarbij niet 

io bet bijzonder op de uniform, maar 

io het uiter!ijk : 

ook in ander opzicht. De marnen en 

M-dao verliezen hun 

(eventueele) kantoorkleur en 

buikjes. 

jongens van 
bun 

Militair geheim ? 

En ik weet niet of ik een militair 

geheim verklap, doch ik zal het er 

maar Op wagen : sergeant Daane laat 

zijo baard en zija snor groeien, en dat 

staat lang niet gek. Wanneer ik ser- 

geaot Daane ergens op Sumatra met 

snor,en baard ontmoet, denken wij 

beiden oogenblikkelijk aan bet V.O.C., 

waar hij met zooveel enthousiasme 

propaganda voor voerde,—tot de dag 

van 8 Dec. kwam en ook het V.O.C 
uit elkaar zwermde: elk naar zijo taak 

en post. ,,Maar nu hebben ze er enorm 
Daane, ,dat 

ze bij het V.O.C. z00 goed geoefend 

hebben. Ea je kan merkeo in dienst, 

wie V.O.C -er geweest is. Dat zijn 

van de beste!” En bij beefr gelijk. 

voordeel van”, zegt sgt. 

Dz stemming onder onze soldaten 

is dus prachtig. En dat is de bodem 
waarop ook de humor bloeit, in het 

soldatenleven. Er komen vu al ver- 

schilleade verhalen los. 

Gz hebt het verbaal misscbien al 

gehoord van Hans de Leeuw? Hans 

de Leeuw dieot ,ergens op Sumatra”, 

waar de luit, ze maonen elken ochtend 

wat gymnastiek laat doeo, om pbysiek 
in de best mogelijke conditie te b!ijven. 

Op een vaa die gymuastiek-ochten- 

den moet de heele troep met den rug 

op den grond gaan liggen, en met de 

beenen fietsbewegingen maken: een 

bekende oefening voor het loswerken 

van de gewrichten ia heup en knie. 

Hans de Leeuw heeft blijkbaar niet 

veel zin Hans gaat plat op den grovd 

liggeo en blijft plat op den grond lig- 

gen. 

De andere beenen fietsen. Hans z'n 

beenen fietsen niet,   

—Vooruit Hans, meedoen ! 

Zegt Hans: 

—Ik freewhbeel, luit. 

Si non & vero .... 

Op het schavotje. 

Een ander verhaal is dat van een 

stoeren Deliplanter, die ergens op 

een zeer hoogen uitkijkpost was ge- 

plaatst, boven op een soort schavotje 

van een eenigszins wankelen, van 

bamboe opgetrokken toren. Er kwam 
een onderofficier, 

iospecteeren. 

van den 

mannetje niet, want onze p'anter had 

zich prachtig gecamoufleerd. 

— Hela | Wie ben jij? roept de 

sergeant of de korporaal. 

Dz bamboe-toren beefde. 
En als een donderwolk kwam een 

machtige 

om de posten te 

Hj keek naar het topje 
toren, maar herkende zija 

gromstem boven uit 

den toren : 

van 

— Ik ben pot- hier -en -gioder Jan 

van Schaffelaar, sergeant ! 

Soldaat en burger. 

Scbitterend is viet alleeo de kame- 

raadschap ooder de soldaten, 

ook die 

maar 

tusschen de soldaten en de 

burgers, waar zij maar met elkander 

io aaoraking komen. 

Tusschen Kerstmis en Nieuwjaar 

kwam een b.a. van een onzer cultuur- 

  

“BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

  

  

mijnen langs cen eenzamen post, er- 

gens ia onze Sumatraaosche rimboe, 

ea terwijl bij zicdh bij de cootrole 

ideotificeerde, vroeg hij eeosklaps: 

— Leg jongeos, waar zouden jullie 

bou morgen eens zio in hebbeo. 

Een van de soldaten 
spontaan, wellicht met een weemoedige 

betere 

reageerde 

herinoering aao 

Kerstdagen io Deli: 

— Kalkoen, meneer! 

Eo lachend liet hij meneer passeeren. 

Doch tot 

onbeschrijfelijik eothousiasme van onze 

jongens, werd daar den volgenden 

dag, io diea rimboe-post, door middel 

van vele etensdrayers, een allerheerlijkat 

menu met kalkoea opgediend. 

Dien middag schilderde men voor 

dezen post een uithangbord: ,,Ia de 

vette kalkoen”. 

vroegere, 

stomme verbazing en 

De ,warme kleeding”. 

En dan is er nog bet verhaal 

die bontjas. 

Ge zult u herinn'ren, lezers, 

van 

hoe 

cenigen tijd geleden ook in ons blad 

eea oproep voorkwam, waarin om 

warme kleeding werd gevraagd, voor 

de soldaten die des nachts ,ergens 
op Sumatra” op hooge stellages uit- 
kijk - dienst verrichten, en menschen 
van de luchtbescherming, op hun 
nachtelijke en eenzame uitkijkposen 
in de rimboe. 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Prima kwaliteit,     Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

NIEUWE WITGAVE of HERDRUK van J. B. WOLTER"S 
UlT6. Mi, BATAYIA. 
  

  

Druk: prijs: Oo : for- 
Auteur(s) Titel Bestemd voor ab, Tn o 

GROND- WASBEHAN:- | Nijverheids- 53 145, —.— Tag pags. 
HOUD, I. es | DELING IN | onderwijs 
A.F.M. INDIE Novb. 1941 | doorschoten 
KAMP 

HOLST- ONGEWER- | Middeib. en 1 15 3.90: —.— | 259 pags. 
VOOGD, Dr. y VELDE Gyan. On- 
C. ea Dr. H. | DIEREN: derw. Novb. 1941 1141, X 23 
C. DELSMAN | MENSELIJK 

LICHAAM 
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'Wel nu, aan die oproep is zeer 

goed gevolg gegeven, en onder de 

warme kleeding, welke men voor dat 

doel ontving, bevond zich ook een.... 

prachtige dames- bontjas, met een 

vossenkraag (,de oogies zaten er nog 

in, meneer”). 

Die bootjas is de trots en de glorie 

van een militairen uitkijkpost, ergens 

op Sumatra. 

Zij hangt op een steiling, hoog 

io de rimboe en ieder die daar des 

nachts zija waarnemings-post betrekt, 

bult zich in de warme zaligheid vao 
deze geweldige bontweelde, uit een 

beroemd Parijsch modehuis, en koes- 

tert zija ruige kia 

kraag, met de glinsterende oogjes en 

in dev zachten 

den machtigen vossenstaart. 

Die jas is daar cen soort poesaka 

geworden, ook voor onze Indonesi. 

sche broederen op dien post. 

En zij heeft 

Daam ontvangen, die met eenzekeren 

inmiddels reeds een 

eerbied en liefde gefluisterd wordt 

—D: djas moessang. 

Wie uitkijkdieost hecft is niet alleen 

senang kan nooit behoorlijk zijn plicbt 

doen, heeft geen veine, wanneer hem de 

»djas moessang” niet om de schouders 

hangt, 

Die jas beschermt niet alleen tegen 

de kilte der tropennachten, maar ook 

tegen pech, tegen onopletrendheid en 

in sommiger oogeo zelfs tegen de 

kogels en bommen van dev vijand. 

Ho haar hziligheids is zoodanig 

groot, dat een onzer Indonesische 

broederen bet kort geleden bestond 

te trekken, 

toeo bij voor een belangrijke bood- 

haar ook des daags aan 

schap werd uitgezonden. 

Het was omstreeks 110 gr, in de 

schaduw, de 

klappers, maar Kromo sloeg de djas- 

de rarten hijgden in 

moessing Om zijn duone schouders 

en voelde zich gelukkig en sterk.   

  

Mevrouw, onbekende schenkster 
van deze bontjas, waarvoor gij mis- 

schien eens vele honderden guldens 

hebt betaald, —gij hebt er onze jon- 

gens voor duizenden guldens genoegen 

ea afleiding mee bezorgd, daarginds, 

ergens in de rimboe van Sumatra! 

Chabar angin. 

Ach, en z00 zijo er nog wel meer 

verhalen. Ze gaan van post tot post, 

vao wacht tot wacht, langs de geheim- 

zinnige draadlooze 

rimboe: de ,,chabar angin”. 

telegraaf van de 

En ze worden gretig beluisterd en 

verteld, in de 
een tent, terwijl de schildwacht, buiten, 

verder rust-kamer, of 

met zijn oogen het duister doorboort 

en zijn ooren spitst bij elk geluid, en 

de maan op den loop vanzija scherp- 

geladen geweer glimmert. 
Voor hem is bet op dat oogenblik 

de tijd niet voor verhalen, voor humor 

en verpoozing. Hij staat op wacht. En 

het is oorlog. Eeo bittere, werkelijke, 

echte oorlog, Een oorlog die heel dicht 

bij ons is. Maar een oorlog, dien wij 

zullen winner, En dien wij al volledig 

gewonnen hebben, wanneer het winnen 

vao een oorlog geheel enal van den 

goeden geest onzer soldaten afhangelijk 

was. 

Zoo is het Maar die goede 

geest en dat gocde moreel, spelen niet- 

niet. 

temin een zeer belangrijke rol. Zij zijo 

in ieder leyer van het groo:ste gewicbt 

en op kriticke momentenz-| de schaal 

haast altijd in bet 
troepen met den meest kameraadschap- 

voordeel van de 

pelijken en goeden geest overslaan. 

—Gaat het nog al met de stemming ? 

—Het is dik voor mekaar ! 
Dat is hetnieuws van onze posten, 

op Nieuwjaarsmorgen 1942. 

Hat is dik voor elkaar. 
Ook ter Oostkust van Sumatra staat 

de weermacht pal en paraat. 

  

HET WERK DER OMROEPERS. 

  

Meer plichten dan alleen wat Zeggen. 

  

Wat men niet hoort. 
De klok slaat zes uur. De openings- 

marsch kaalt door den aether. Een stem 
zegt: ,Goedeomorgen, luisteraars—bier 

is de Nirom te Batavia..,” En daarmee 

s de omroeper zija dagtaak begonnen. 

Een dagtaak overigeps waar de buiten- 
staanders maar weinig van weten. Nu 

en dan hooren ze een aankondiging 

of een bericht en zeven keer per dag 
de nieuwsbericbten, maar dat is dan 

ook alles, Dat wij zeggen..." alles wat 

u hoort. Eeo omroeper heeftecher nog 

wel wat meer te doen. Dat-valt cr- 

der... dat wat u niet hoort. Alfred van 

Sprang geeft bhiervan in de ,Nirom- 

Bode” eeo kort overzicht, 

Er zijo op bet oogenblik vijf om- 

roepers. Vier manvelijke en sinds enkele 

weken €€n vrouwelijke. 

schappen en eigenaardigheden Ioopen 

sterk uitsen. Hun 
en dezelfde, het zorgen voor een vlot 

verloop van betprogramma. Wat zich 

daar acbter afspeelt is van minder be- 

Een fout is pas een 

fout als de luisteraars het hooren. Maar 

als de luisteraars bet ook hooren is 

bet een onberstelbare fout, Onberroe- 

pelik. Het vermijden van zulke fouten 

en het zorgeo voor eea vlot verloop 

van bet programma is een deel van 

het omroepswerk, dat u niet hoort. 

Het komt natuurlijk wel voor, dat 

cen omroeper tusschen twee aankon- 

digingen met zijn armen over elkaar 

io de coatrole-kamer zit en rustig 

meeluistert. Maar het kan ook anders. 

Er zijn dageo, dat alles tegelijk schijot 

te komen, Dan rent de omroeper heen 

en weer, Telefoneert rechts en links, 

Stuur oppassers uit. Neemt snelle be- 

slissinvgen. Maar.... onboorbaar voor 

buiten, Er kuonen zich de meest ver- 

rassende en onwelkome situaties voor- 

Hun eigen- 

taak is echter een 

lang... voor u. 

l 

doer, maar... in de meeste gevallen 

blijft u er onkundig van. 

U merkt er niets van als een spre- 

ker op bet laatste oogenblik niet met 

de lichtseinen van de microfoon weet 

Om te gaan en begint te praten voor 

D: 

moet bet opkoappen. U hoort bet niet 

de microfoon open is. omroeper 

als er een gramofoonplaatin het pro- 

ding 
minuten ergens vandaan gebaald moet 

gramma mist en het in twee 

worden. De omroeper zorgt ervoor. U 

merkt er niets van als er onder het 

Omroepen onduidelijk geschreven me- 

dedeelingen een soms zrifs ingrijpende 

programma-wijzigingen in de studio 
geschoven worden. Maar de omroeper 

moet er wijsuit ziente wordeo. Uziet 

dan dz 

grimasser, die soms voor bet contro- 

Diets van oowaarschijnlijke 

levenster van de omroepcabine gemaakt 

worden om den omroepers ergens aan 

te herineren. Als de omroeper ze be- 

grijpt is bet in ozde. Hij leeft alleen 

cenige oogenblikken onder hoogspan- 

ning en zucht even opgelucbt als alles 

tenslotte goed afgeloopen is. Die dingen 

gebeuren. Elken dag. Ea het is de sport 

van ons werk om er een oplossing 

voor te vinden voor de luisteraars er 

ook maar het minste van vermoeden. 

Vele plichten 

Io de controle-kamer zijo zes tele- 

Ook die verschaffen 

den omroeper het noodige werk. In 

de eerste oorlogsdagen meer dan te 

verwerken was, P. T. T. - berichten. 
Inlichtingeo over het programma. Me- 

dedeelingen van den L. B. D. Op- 

drachten van den programma - leider. 

foontoestelleo, 

Navragen naar omgeroepen verorde- 

Berichteo 

Het telefoonkantoor over lijouitzen- 

ningen. aan zeevarenden.   dingen. Eo verder nog de dagelijksche   
  

gesprekken met Bandoeng over inter- 

ne mangelegenheden, met de operators- 

van-buitenuitzendingen, die zich mel- 

den omde verbinding te controleeren 

en de telefonische voorbercidingen 

over de uitzending van de Brandaris 

uit Londen. De omrozper moet al die 

gesprekken behandelen en uitvoeren. 

Nog meer plichten rusten op de 

schouders van den omroeper. D- stu- 

dio's dienea gecontroleerd te worden 

  

   

voor de uitzendingen. De militaire 

wacbt moet weten wiz er binnen ge- 

laten kunnea worden. Medewerkers 

worden ontvangen. Er most overieg 

  

met hen gepleegd worden over micrc- 

foonopstelling, 

bet programma. Aa: » 

over de lengte van 
uwe sprekers 

moeten de geheimen « Stinver- 

lichting in de studio onbuld wordeo. 
E:0 te kort programma moei op pas- 

Als 

diecen 

sende wijze aangevuli worder, 
een uitzending te la-g er 

maatregelen genomen t- worden om 

de achterstand z00 spo dig mogelijk 

in te loopen. Het ver'oop van elke 

uitzending wordt in ces logbork ge- 
schreven. De gramofsonplater, die 

buiten bet vastgesteile programma 

gedraaid wordzn, mo in verbard 

met de auteursrechten ingescbreven 

worden. Dat alles ga tusschen de 

aankondigingen door. Fi u hoort 

er ricts van. 

Het 

De nisuwsberichten 

nicuws 

kken op het 

Oogenblik verreweg nveste Juis 

teraars. Een van de belangrijke on fer- 

swerk is dan 

het 

deelen van het omroej 

ook het 

Bovendien : r 

de eerste plaats beoord 

voorl-zen cisuws, 
een omr dt 

  

wo 
d 

wijze, waarop bij het nicuws bekend 

paar te 

maakr. Er gaan natuu ik de nood ge 

  

voorbereidingen aan omroepen 

vooraf. Soms is bet cchter wel ecrs 

onmogelijk om iets voor te bereiden. 

  

In dezeo tijd gebeurt het meer dan 

eens, dat onze nieuwsdienst roj op 

her laatste oogenblik met berichten 

komt. Het is zelfs ge n uitzondering, 

dat ze den omrosper onder bet lezen 

eenvoudig onder d2 neus gsschoven 

   worden. Op goed ge'uk moet hij er 

dan maar uit zien te komen. Maar het 
snel weten van het nisuws wecgt na- 

tuuclijk geheel 

verspreking, die 
de enkele 

    
p- tegen 

omroeper zoukun- 

nen maken. 

Overigens besft elk» omroeper een 

eigen manier van voorbereiden, Jaap 

de Vries leest de 

en hij weer, 
berichten even door 

  w misleiderde 2 

welke 

hebbe 

n neemt er u'tge- 

wendingen zitten en 

de klemioon mo: 

  

der Rijst daarent 

  breid zijn tijd voor Na zijo voo be- 

reiding zien de vs len met berichten 
er uit als cen compositie-in-klad van 

eea slordigen componist, Pijlen, sirepen, 

klemtoonteekens, verbindinyshaken en 

andere fantastiscoe aanduidingen zwe- 

  

vea onder ea boven de woorden. En 

ander kan er cenvoudig gseo wijs uit 

worden. Maar var der Rijst zelf voelt 
zich pas op zijn yemak als hij het 

nieuws in zoo'o partituurvorm voor 

zich heefr. 

Ook de wijze « 
scbillend. Er is w 
die er 

in omroepen is ver- 

cens een luisteraar, 

  ziin verwondering over uit- 
spreekt, dat de Nirom maar &€n mar.- 

nelijke omroeper heefr, maar dat ligt 

dan gebeel en al aan 'smans siecht- 

Ontwikkeid gehoor. De stemmen loopen 

En 

van spreken ook, Jaap de Vries spreekt 

wel degelijk uiteen de sneiheri 

het vlugst. Daaroa komea A fred 

  

Sprang, Bert Garthof, Anita Rambor.- 

net eo Tom van der Rijst, Overigens 

is het tempo vaak afhankeliik van de 

de be- 

paalden tijd verwerkt moet worden 

hoeveelheid nieuws, io een 

Stuk voor stuk hebben de omroepers 

Als 

controle-kamer tjap gadjah-sigaretten 

hun eigenaardigheden. er io de 

liggen dan weten we, dat Anita Ram- 

Staat 

foon op den rand van de tafel dan is 

bonnet dienst heeft. de micro- 

Tom van der Rijst binnen, Bert Gar-1 

  

  

    

bof zit het liefst 

tusschen zijn vingers voor de micro- 

met een sigaret 

fooo. Eno Jaap de Vries voelt zich niet 

ongelukkiger dan wanneer bij in een 
gekoelde studio moet omroepen, Maar.. 

al die dingen zija er slechts om het 

omroepen z00 goed mogelijk te doen. 
En dat is het eenige belang, dat & er 

bij hebt, 

Angeltjes. 

Een omroeper heeft uiteraard aller- 

Het 

iemand 

Ep 

er komea heel wat verschilleode talen 

lei moeilijkheden te overwinnen. 
dat 

alle talen van de wereid spreekt. 
bestaat natuurlijk niet, 

in den omroep voor. In ondesling 
overieg wordt dan de beste oplossir- | 
gen g De Rusland 

heeft ons vaak perten gespeeid. Toep 

z0cbt. oorloy i 

de Duitscuers steden met de meeston- 

uitsprekelijke namen veroverden heb- 

ben we eikaar wel ceas aangekeken 

ea de Russen uit het orkest de namen 

Lentailea keeren acater elkaar laten 

Nu de 

plaatseo bj rissea 

voorzeyyen. Russen diezelide 

tegeiyk beroveren 
vait de uispraak hei was lichter, 

Ja tweeerlei opzicat. Overiyens becft 

  

elke omroeper 200 zjn cigen woorden, 
die hem tot waunhoop brengen, cike 

keer ais bij ze weer ia het nicuws 
tegeikomt. Niemand was dan cook 

z00 blij ais Asita Rambouset toen 

Amerika van den ooriog begon del 

te nemen en de iso-aliouistische sena- 

toren tor het verledeo beboorden, 

Heloas voor haar ucemt de icusiria- 

Er 

enkele kiassieke voorbeeiden van ver- 

isaue ecbrer noy steeds 10x. zijo 

sprekingen en vergissingen. Intusschen 
zija dat de dingeo, die Ge Iwsteraars 

  

  

olijkbaar her beste versiaao.... BE 

afgezaagde, tuendurzcomaai berhaulde 
aaakovdiying kan soms ivcens de 

mecest verrassende moelijkheden ver- 

Oorzaken. 

Het is gebeurd, dat een van de 

Omtoepers in plaats van het gebrui- 

kerijke ,Hier de Nirom mer de bicuws- 

berichten”, op ceu avond zei ,Hies 

de nmieuwsberichten mer de N.com?. 

Die dagelijkscue, vaste aaskovar ingen 

  

scojjoeo het verraderlijkst. Zoo is er 

esus in de bewrsberichten gesproken 

van ,Vereenigde Vrauweoperen” io 
plaats van ,Verwesiyde Prauwesveren”, 

terwijl de markt oiet lusteloos maar... 

bewusteloos was. la de producten- 

Dokeerinyen is bet 

  

zame product 

la 

weerberichten 

Garihot 

citroneiloa 

  

opgeiezen. td, 
dat we noy 
becfi Beri 

o0 v 

  

O.tauld, d 

    

    

    

    

    

   

verwachting voor — Noora - Sumatra 

Was... chte wind ea toenemende 

bevolking.. Bs betis poy niec 200 

erg lang gsleder, dat er cer 

gevlieg'svlechiuige rgeschote 

He eiscbe publiek stelt verspre- 

kingen van omrocpers op prijs. Om- 
rospers die cen fout maker 

bezorgza den luisteraars een minder- 

Wwaardigheidscowmplex on wekke d 

indruk van eea robot. Esa opvartig 

die we her I.dische publiek gaar 

ter overweying aaubevelen. Bekekei 

van het standpuat der omroepers 

atuurlijk... 

Verborgen talenten. 

Ec zijo denken dat menschen, cie 

omroepen een baan is om hone 

    

jaar bij te worden. Andere me 

maken de Nirom bet verwijr, 

  

moet 

  

omroepers van alles 
Beide 

bovenstaande 

1toepen abuis 

  

mort 

  

   
omroeper meer aan 

dan... ru en dan wat zeyg dat 

ze alles moeten doen is ook niet waar 

Z2 willen alles doen. Osder ons 

gezegd: niemand van ons kar vok- 

dige bevrediging vinden in alleen 

maar omroepeo, Daarom probeerer 

we onze activiteit ook op ander ge- 

bied te ontplooien. 

Anita Ramboonet verzorgt bijvoor- 

beeld in de eerste plaats onze wereld- 

het Nederland 

Engelsch (vroeger cook in bet Fraoscb), 
uitzendingen in en 

ze werkt —z00als ook de anderen — 

entbousiast mee aan de hoorspelen, 

    

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeny, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7.30 uurn.m, 

  

ROOMSCFI-KATHOLIEKE KERK 

lederen Longag. 

  

te Kediri le H. Mis 6 uut v, m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. am. 

Lof 5.30 uur am. 
te Our vm, oule H, M 

7.30 uuc vm Hoogmis 

5.30 aur Lot 

| Onderricht Katb. J 

TENG HONG TITANG 
VENDUHOUDER — CC 

  

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — 

  

KEDIRI - eng 68 T 

Adres voor: 

Moderne en anstieke meubels 

Staameubels ea ledikanten ver- 
curoomd ot ge 

Tweedehandsi meubels, 

  

Emballeeren en tra 

  

porteerer 

een mooie tennisbaan voor 'Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, yeley 

acbter Srelpersdrukkeriyj p.n 
t 6,— 

Voor Uw meubi 
yeroutincerde toekar 

  

Uw Voor ven 

  

Inpakken voor alle piaarser 

aman 

   

    

vertaalt ea bewerkt manu ea 

schrijf soms ook 
haar stem vatuwr 
Woordeo van bart tot hart en als de 

mocder i familie Bouwers 

schen haakjes., de geestelijke vader 

    

    

    
    

  

   

  

   
    

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De 

pers Drukkerij 
immers beter, neiter en 

goedkooper. 
Vraagi offerte bij de Ked. 

Sneipersdrukkerij! 

U verbindt zich 

tot niets!   
 



      

NN aja Ne Tn an An? » 

    

  

Buftenlandsch overzicht overgenomen vit het Soer. Hbld. 

De krachtige tegenstand op Luzon 

  

Tokio erkent kracht van MacArthurs 

op Luzon, en deelt mede, dat de Japan- 

sche opmarsch uiterst langzaam vordert. 

  

Washington, 22 Jan. (Aneta) 

Radio-Tokio erkent dz heftigheid van 

den 

gensi 

en geeft toe dat de Japansche troepen 

slechts in staat zijn ,,met een slakken- 

gang 

Amerikaansch-Philippijoschen te- 
nd op het Bataan-schiereiland, 

  

enkele meters per uur te vor- 

de 

barricaden, en bet vuur der verborgen 
deren in verband met krachtige 

artillerie. 

Hevige gevechten op Malakka. 

Singapore, 22 Jan. (Reuter). 

Het communigut van beden meldi, 
dat in het Noordoostelijke deel van 

  

Johore ten Noorden van Mersing con- 

tact is geweest met vijandelijke groe- 

pen, die in Zuidwaartsche ricbting op- 

rukken, en de Britsche troepen, die uit 

cen hinderlaag cen deel van den vijand 

met succes aanvielen, een aantal ver- 

liezen toebrachten, waarbij zij z-If 

slechts geringe verliezen leden, 
Ia het Westen duren de heviye 

gevechten in de omgeving van Bnkit 

Payong voort, terwiji actie van pa- 

trouilles wordt gemeld uit de omyeving 

van Batu Pahat. 

  

DE STRATEGIE DER V.S. 

  

Denkbeeld van offensieve 

defensie wint veld 

  

Evenwicht wordt hersteld 

Los Angeles, 21 Jan. (Aneta). Ti- 

dens cen bezoek aan de Westkust 

voerde de correspondent van Aneta 

aesprekken met vele vooraanstaande 

personen en verantwoordelijke leiders 
van de openbare meening en vond 

Onder hen niemand, die bereid was de 

gedragslija van een defensieve strategie 

in den Stillen Oceaan, waarvan onlangs 

ecenige hooggeplaatste personen te 

Washington de voorkeur schenen te 

geven, te onderschrijven. Integendeel: 

zoowel als de militaire 

de 

algemeen over eens, datin den oorlog 

de politieke 

leiders aan Westkust zijn het er 

offensieve ectie 

Hat 

ders toegepaste beginsel van 

met Japan alleen een 

  

door de 

      

yss bi 

Nederlar 

»offensieve defensie” wordt hier alge- 

it op succes. 
  

meeo goedgekeurd. 

De jongste rede van den minister 

van Marise, kolonel Frank Knox, welke 

werd opgevat als cen zich aansluiten 

door de Vereenigde Staten bij Chur- 

chills voorkeur voor het Buropeesche 
front ten koste van dat in het Verre 

Oosten, 

i doen toenemen onder de Ame- 

  heeftongetwijfeld de bezorgd- 

hei 

    

die beseffen welk een mosilijke 

1 den Stillen Oceaan moet 
rikave 

  

verricht 

sladenaan de Wesrkust van alle 

  

verwerpen de bewering, 

    

verdediging tegen Hitler moet dat de 

worden voortgezet ten kosie van de 

verdediging tegen Japan. Zoo schreef 

  bet ,,San Francisco News” onlangs: 

  

Toegegever, dat diteen wereldoorlog 

  

Is uit €8a stuk en dat de nederlaag van 
  Hitler ons militaire doel is, het heetste 

front is voor ons momenteel het Verre 

Oosten. In verband biermede en in 

verband met het feir, dat de Russen de 

  

's thans op devlucht hebben ge- 

  

   

   

lopen wij, dat de regeering 

thans pogingen doet om het evenwicht 

teberstellen ten gunste van den treurig 
verwaarloosden Pacific”. 

Bovendien wor nu het lot van 

Singapore op bet spel staat en Japan 

ds meer concentieert   n aanvallen ste 

  

op de vitale verdedigingspunten in 

Nederlandseb-Indi, twijfel uitgespro- 

ken Over de vraag of het — zeifs wan- 

neer het rijk van Hitler zou ineeostor- 

ten—werkelijk z00 eenvoudig zou zija 

hun 

domineerende positiein de Pacific indien 
de Japanners te verdrijven uit 

men hun zoutoestaan de voornaamste 

rategische bolwerken, die de scheep- 

  

vaartroutes bebeerscben, te veroveren. 

De laatste off 

fende de Amerikaansche lucbteo vloot- 

  

icele berichten betref-   

actie tegen de Japanners in Neder- 

landsch-Indiscb gebied hebben echter 

het dat 

zuiver defensieve politiek in de bedoe- 
vertrouwen versterkt, geen 

ling ligten dat president Roosevelt en 

premier Churchill ondanks hun vroege- 

re neigingen in werkelijkheid veel meer 

voorrang verleenen aan de behoeften 

van het Verre Oosten dan algemeen 

wordt beseft. Men hooptinelk geva', 

dat zulks het geval is, wart vooral 

aan de Westkust bestaat een vo komen 

begrip en medeleven voor de bezorgd- 

heid van Australi2, het ongeduld van 

Nederland-Icdit en de ontstemming van 

China over de politiek, die neer komt 

Op het minder belangrijk achten van 

het Verre Oosten dan de andere fronten. 

In cen duidelijke poging om de ver- 

Koox, dat bet 

verslaan van de Japanners een gemak- 
klaring van kolonel 

kelijke taak zal ziin wanneer cenmaal 
Duitschland en Itali8 verslagen zijn te 

neutraliseerer, zond de democratische 

senator Walter F. G:orge gisteren via 

het 

information de boodschap aan Chira, 
kantoor van den coddinator of 

waarvan gisteren reeds melding werd 
gemaakt, terwijl president Roosevelt 

—paar men weet—gisteren ook tijdens 

cen persconferentie duidelijk maakte, 
dat alles in het werk wordt gesteld 

Om een groote mate van steun naar 

het Zuidwestelijk deel van den Pacific 

te zenden. 

De Westkust is 

minded“,doch zooals de hoofdredacteur 

viteraard ,.Pacific- 

van cen der voornaamste bladen aan 
de Westkust tegevover den correspon- 

Aneta verklaarde : ,,Zelfs 
wanneer men de zaak op de meest 
dent van 

objectieve wijze beschouwt moet men 

tot de conclusie komen, dat het kort- 

zichtig en in de hoogste mate onjuist 

z0u zija indien de Vereenigde Sraten 
zonder onmiddellijk alle beschikbare 

bulpmiddelen te mobiliseeren en zonder 
een z00 krachtig mogelijken strijd te 
leverer, aan Japan zou toestaan toegang 

te verkrijgen tot de bronnen van de 

meest vitale grondstoffen, vanwaar het 

veei bloed en inspanning zou kosten 

om het te verdrijven,“ 

Deze meeningen werden ongetwijfeld 

op zeer nadrukkelijke wijze onder de 
aandacht 

en hebben bijgedragen tot het herstel 

van betevenwicbtio de Amerikaansche 

van Washington gebracbt 

strategie. 

Japansche landing op Nieuw 

Guinea verwacht 

Verklaring van Australischen 

minister 

Melbourne, 22 Jav. (Reuter), De 

minister van Lucbtvaart, Drakeford, 

dat het 

z0u zija iodien heden een Japansche 

verklaarde, niet overwacht 

landing ergens op Nieuw-Guinea plaats 

heefr. 
Hj zeide : ,,Het is door hun opera- 

ties duidelijk, dat de Japanners meer 

can Ega vliegdekschip, gesteund door 

marinestrjjdkrachten en aan de kust 

gestationveerde vliegtuiyea nabij de 

Bismarckarchipel hebben. 

Ik wil de waarscbuwing uitsprekeo, 
dat te verwachten is dat Japan een 

volledigen militairen aanval op Nieuw- 

Guinea zal inzetten met het doel bases 

te verwerven, vanwaar aanvallen op 

het 

worden onderncmen. 

Er komt weinig vicuws van de ge- 

bieden op Nicuw Guinea, welke op 

Australische vasteland kunnen 

21 dezer werdan aangevallen. 

In bepaalde gevalien is er reden om 

  

aan te nemen, dat de Japanrers radio- 

stations op punten, welke werden aar- 

gevallen, buiten werking hebben pesteld, 
De Jipanners herricuwden beden- 

ochtend hun aanval op Rabaulj een 

aanval vliegtuigen werd gemeld, dat 

te 09.00 p!. tijd boven de stad vloog. 

De kansen van Ned. - Indie 

New York, 22 Jan. (U. P.). Ben 

hoofdartikel in de bladen van de Scripps 
Howard - groep verklaart, dat de op- 

merkingen van president Roosevelt en 

van dr. van Mook ongetwijfeld de 

vrees der Nederlander en Chineezer, 

dat de Vereenigde Staten den Pacific 

z0udea verwaarloozen, hebben doen 

bedarer.   

  

Het artikel nladien 

Mac. Arthur en Sinyapore voor onbe- 

paalden tijd kunnen standhouden ev.a- 

als destijd bet geisoleerde Tobroek, 

zegt verder : 

doch wanneer 

tjd dekking 

aan Neder- 

helfdbaftige 

verdediging tegen ee overweldigende 

overmacbt den verren Pacific mogelijk 

redden, waot Nederlandsch-lndit is een 

dan z00veel te beter, 

zij nog slechts eenigen 

bieden 

bun 

kuonen blijven 

landsch - Iadig zal 

gebied van beslissende beteekenis in 

den slag in den Pacific, zoowel van 

een strategisch standpunt ais op het 

gebied van voor de oorlogsiodustrie 

onontbeerlijke grondstoffen. 

Er is nog steeds een goede kans, 

dat generaal Wavell, geveraal Brett 

Hart Nederlandsch-Ind:& 
de Veree- 

nigde Sratan en Engeland er snel ge- 

en admiraal 

kunren behouden wanneer 

onderzeebooten noeg vliegtuigen ea 

been kunnen zenden”. 

Ned.-Indit. 

Steun aan gemobiliseerden. 

Tengevolge van de algemeene mo- 
bilisatie 

mocilijke 
is een aantal  personen in 

financieele omstandigheden 

geraakt. Ditzijn in hoofdzaak de per- 

sonen die zelfstandig een beroep of 

bedrijf uitoefenep, dat na hun mobi- 

lisatie worden moest of 

waarvan de inkomsten belangrijk zijo 

stopgezet 

teruggeloopen en de werknemers die 

in diest waren bij een werkgever, die 

de loonbetaling aan zija gemobiliseer- 
de employe's heeft gestaakt. Wel is 

     

      
      

VOOR UWE 
  

  

   DE RESI 

  

  

Londeo, 22 Jao. (U.P.), 

L'historie se r€pete... 

Zoo trok ook Napoleon terug, 

langs dezelfden weg. 

Moskou, 22 Jan. (Reuter). Een 

aanvulling op het te middernacbt 

uitgegeven Sovjet-Russische communi- 

gu€ meldt, dat de restanten van de 

uiteengeslagen Duitsche divisies —de 

zevende, de 32ste en 197ste infante- 

rie-divisies en de derde gemechani- 

seerde divisie—teo Westen van Mo- 

jaisk voortdurerd door de Sovjet— 

Russische strijdkrachten worden be- 

stookt en zware verliezen lijden. 

Russische vliegtuigen  vernielden 

Dinsdag j.!. drie Duitsche tanks, 725 

vrachtauto's met ammunitie, infanterie 

Zij bliezen 

een opslagplaats voor ammunitie op, 

  

en levensmiddelen. ook 

vernielden vier treinen en sloegen 

drie bataljons iofanterie uiteen. 

Het communigue. 

Moskou, 22 Jan. (Reuter), Het 

Russische middagcommunigu€ meldt, 

dat in den afgeloopen nacht de Rus- 

sische trozpen bun actieve opzraties 

tegen de Duitsche hebb:n 

voortjezet. 

troepen 

hat voor deze pzrsonen, voorzoover 

zij kostwinners zijo, mogelijk een 
kostwionerstoelage va: overheidsweye 

te vragen, doch ook op deze wijze 

b'ijven er gevallen welke thans nict 

g heel bevredigend kuncen worden 

opgelos", 

Daarom is na een ten Departemen- 

te van Justitie gehoudan bespreking 

door een aantal vertegenwoordigers 

van de bij deze aangelegenheid be- 

trokken departementen en van orga- 

nisaties van werkgevers en van veerk- 

de beschouwirg 

genomeo of terzake nadere voorzie- 

ningen noodig zijn en zoo ja, welke. 

Verwacht mag worden dat binner- 

kort voorstellen terzake zullen worden 

nemars vraag in 

gedaan.   
Medicynen, 

Verbandartikelen, enz. 

ENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

  

    

Militaire druk zal verhoogd worden. 

  

Binnenkort de genadeslag. 

  

Waarnemers meenen, dat Rus'and mogelijk 

voorbereidingen tref om den druk op Finland te veshoogen. 

Wellicht zal io de eerstvolgende weken worden getracht Fipland den 

genadeslag toe te brengen, in verband met het terugtrekken op groote schaal 

der Duitsche troepen van het Finsche front. 

Bevrijding naar Duitsch begrip. 

Bero, 21 Jan. (Reuter). Ofschoon 

de Duitschers oorspronkelijk beweer- 
den, dat de veldtocht 

cen 
tegen Rusland 

mbevrijdingsoorlog”' was, heeft 

Rosenberg, gouverneur van de bezette 

gzbieden is bet Ooster, thans ver- 

klaard, dat er geen beloften gedaan 

kunnen worden met betrekking tot de 

politieke status dezer gebieden, aldus 

meldt de correspondent van de ,,Bas- 

ler Nachrichten” te Berlijr. 

Hun toekomst is ol. afhankelijk van 

de hulp, welk zij aan het Duitsche 

leger voegde hij er nog 

aan toe, 
verleenen, 

De winst bij Mojaisk. 

Londen, 21 Jan. (Reuter). Het 
Russische middagcommunigu€ meldt : 
»Gedurende de bezetting van de stad 
Vereya, dertig km. ten zuiden van 

Mojaisk, veroverden de onder com- 
mando van Efremov staande strijd- 
krachten, volgens onvolledige opga- 
ven, elf Duische tanks, 46 kanonren, 
87 mach'negeweren, 24 loopgraaf- 
mortieren, meer dan 1000 mijoen en 
een groote hoeveelheid andere mili- 
taire uitrustinger, 

Meer dan 3000 Duitscbe officieren 
en manschappen bleven op bet siag- 
veld achter. 

SAAT HET OM 
DRUK WERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

  

goedkooper, 

Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

aa 

Radioluisteraars, 
Iwordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 

U dient daarmade Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

JI.P. Coenweg 27. 

  

Batavia - C.. 
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