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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(S. C.V. T) 

De Consultatiebureaux de S.C.V.T. 

verstrekken U gratis of tegeneen ge- 

ringe vergoeding een volledig onder- 

zoek. 

  

N. V. Kediri Stoomtram 
Maatschappij. 

De Opbrengst bedroeg over : 

Januari 1942 £ 29500.— 
(voor!. opgave) 

Januari 1941 £ 20245.— 
(defin. opgave) 

Chnineesch burgerfront 
opgericht. 

Op Zondagmorgen j.I. werd in onze 

stad Kediri den Chineeschburgerfront 

ia opgericht met het doel, om deze 

tiiden vaa oorlog bu'p te verleenen 

aan de slachtoffers. A's voorzitter werd 

gekozen, de heer Tan Khoen Liong, 

beheerder de 

»Oost-Java” alhier, Vice-Voorzitters, 

de heeren Lien Sing Yong en Kwa 

Swie Bing, Secretaris Njo Sioe Gie 

penningmeester Liem Siog Twan en 

adviseur Djie Ting Hian. Ook de kin- 

derverzorging is in het 

de C. B.O. opgeoomer, voornamelijk 

de 

slacbtoffers van dezen oorlog werden. 

Genoemde kinderen zullen verder door 

de C.B.O. verzorgd worder, de op- 

voering ircluis, totdat ze zelf hun brood 

van Busmaatschappij 

program van 

van kinderen, waaraan ouders 

kunnen verdienen. 

De voorlichting zal natuurlijk niet 

achterwege gelaten worden, 

Luchtalarm in Kediri. 

Op Dinssdagmorgen j.l. klonk de 

cerste in Kediri. Esrst 

wilde men gelooven, dat het 

werkelijkheid was. men geloofde nog 

aan een loosalarm. Daarom was het 

verkeer kalm doorgegaan, Doch toen 

men constateerde, dat de L.B,D.-diens- 

ten haastig doch ordelijk hun posten 

bezetten, begon men pas te beseffen 

en zocht iedereen onderdak of schuil- 

plaatsen. Alle toko's waren dan ook 

luchtalarm 

Diet 

en na een uur waren de gesloten 

straten verlateo. Om 1 uur 20 klonk 

eindelijk het ,,alles veilig” en ving bet 

normaal verkeer aan. 

Op Donderdagmorgen j.I. om 10 

uuc klook weer de sirene, Doch thans 

zagen we, dat het publiek dan ook 

direct zich haastte de naastbijzijnde 

scbuilkelders te bereiken of onderdak 

gingen zoeken. De diensten waren 

geheel paraat en bezetten in een mi- 

nimum van tijd hua aangewezen pos- 

ten. Ook nu waren de straten geheel 

verlaten terwijl alle toko's gesloten 

waren. Om ietsje voor twaalven klonk 

eindelijk ,,alles-veiligsigoaal”” en ging 

het gewone leven door.   

VRIJDAG 6 FEBRUARI 1942 

Kediri onder water. 

Door de onophoudeljke reygens in 

      

de laatste day 

de Brantas bizonder gestegen odat 

an Kediri, gelegen aav 

  

een gedeelt: 

  

de oevers van de Brantas, op Woer 
dag j.l. onder water stond, Kampong- 

meter onder water, dalem stond 

zoodat het water ook over de straten 

siroomde. 

D- kisntengstraat was yeheel order 
alboewel het 

was, Ook gen gedcelte van de Hoofd. 

water, niet z100 hoog 

straat en Semampirstraat was onder 

water, terwijl in Bardarlor de erven 

de Het is 

dan ook sedert jaren gebeurd, nadat 

de dijken werden aangelegd, dat Ke- 
in 

inwoners blank stondeo. 

diri overstroomd werd. De regeos 
de laatste dagen wareno dan ook on- 

    

ophoudelijk gsweest, zoodat bekend 

geval het gavolg was. Zeer betreuren 

is het, dat ia de tijden, wo de 
     

    

bandjir moesten meema , dangezien 

bij lucbtalarm grootendeels der schuil- 

kelders van Kediri vol met water zijo. 

Wij dat de 

200 spoedig zullen ophouden zcoda 

    

hopen dan ook, reg 

we dan veiliy bij luchtalarm kunuen 
schuilen. 

Mutatie Jav. Bank. 

De Javasche Bark maski hierbij be- 

kend, dat de Hser R. M. Gondosoe- 

wirjo, Bockhouder bij het Agentscbap 
te Djokja, io gelijke functie werd over- 

geplaatst paar bet Agentschap te Ban- 

doeng. 

  

Drie Russen tegen 

Hitler. 
  

Budenny. voroshilov en 

Timoshenko. 

Drie gewezen miliciens van het kei 

zerlijke Russische leger, dri» tragiscbe 

en slecht-uitgeruste strijdkrachen, die 

in de loopgraven het Oostelijk 

front tusschen 1914 en 1917 bijna van 

van 

hongzr omkwamen, snijden nu Hitler 
den pas af. 

Wij zullen deze drie manaen eens 

nader in beschouwing nemen. De ge- 

schiedenis heeft 
toegewezen. alleen dat zij het commian- 

hun belangrijke rol 

do voeren over de grootste legers, 

weike oosit op den aardbodem werden 

bijeengebracbt doch -ij 
roepen hun ,leeken' -intelligentie, moed 

zija ook ge- 

en verbeeldingskracht te stellen tegen- 

over de militaire tradities en de koude, 

meedoogenlooze wetenschappelijkheid 

van de Pruisische oorlogsmacbtne, 

Enkele jaren geleden stond naast 

deze mannen nog een 

maarschalk Tukhachefsky, Indien deze 

nu nog dezelfde plaats zou hebben 

bekleed, weet niemand water tusschen 

Rusland en Duitschland 

kokstoofd. Doch de Russen waren 

100 verstandig hun potentieele vijfde 

te maken, toen 

vierde figuur 

z0ou zija be- 

colonne onschadelijk 

het nog tijd was, en de latere gebeur- 

tenissen bebben naar men mij heeft 

verteld, duidelijk aangetoond, dat zij 

gelijk hebben gebad met bun veroor- 

deeling van den in ongenade gevalleo 

en maarschalk zija mede-verraders, 

        

  

Budenny 

Laten wij cerst Bud 

bezien. Hij z0u reg 

sche revo'ut 

  

puerilla in Span 
geloopen. 

Hj 
geo stoeren 

  

kop 

    

z0u 
cm hoort, 

ygsa blike 

den senen van 

aanvoerder bezit. 

Benigen jaren gele 
dcoodkalm 

»documentaire”, 

geas 

wasschen, 

  

  

tusschen dezen ce 
  derlijken 

Cnwrehill onlangs 
sprak 

Doch op het oor!o rrein 

deny allermiost k 
woon. Hj vocbt re 
Japanschen 

hebben 

gemaakt. 

1918 vocht hij met 

Valerie succesisve 

oorleg 

strijd hem 

la den 

Oostenrijksche ea 

zijn heldendaden 
hem tot een bijn 

Hijfwasleep d 
van bet Rood- | 

burgeroorlog 
4 , 

Oaverm     
evenals z 

  

den strijd 

drocgen veel L 
het Wit Russisc 

dan twintig jaar 

In den Russisc 

van 1920 trad | 

grond en de 

  

evenals Lenin 
dering voor 

  

Het vorige jaa 

bij het begin van 

werd Budenny 

  

tot opperbev 

leger in Rusland. 1 

Voro 

De volgende va 

aanvoerders is me 

Op 60-jarige 

de bolsjewistische 

ia de zoon van 

Donau-bekken 

Vier - en - dert 

Voroshilov naar 

wonen van het 

de sociaal - democ 

daarop volgende zeven 
bj ia bailingschap 

genissen van Siberi 
enkele maanden in 

ire agen 

seen gozet, j 

    

get 

toeo 

or het opzn s 

Mn kan zi en 

dramatisch contrast is 

Kozakkenrus 
achtige Pruisische otfic 

        

(aukasische f 

Londen 

  

elre t de 

ja k ijo we 

m 

fi men voo 

      

av en en kin- 

    

kaanh:t Du 

Jie jaren ma 
jendarisch f 

      

liye tactiek 

1 de tegensi: 

  

che camj     
joemd r Stalin b 

van bet Sovjet 

is ou 58 jaar oud 

rilov. 

trio Roo 
chalk Voros 

kijd is bij eea van 
Oude Garde. Hij 

arbeider uit het 

    

   

  

  

  geleden ging 

tot het bij- 

j 

de co      

   tische partij- 

jaren br 

of in de ge 

    

: door, beboudens 

Bakoe waar hij 

met Stalin tezamen was Toen de tweede 

Russische revolu tie uitbrak, w 

  

Verosbilod benoemd tot voorzitier van 

  

de commissie, belast 

van Petrograd. Y ije 

met de verdediging 
feitelijke militaire 

  

(3 
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— RICE THEATER 5 
  

og slechts 

W arner 

Heden & en Zaterdag 7 Febr. 

uitstekende filmschlager 

sIHE WAGONS ROLL 
AT NIGHT” (De Wreker) 

Sylvia Sydney evo Humphrey 
Albe — Joan Leslie e.s 

verhaal uit het circuslc 
fe reeds vele groote fi'ms van dezen 
2100 €€a als deze. 

Bros 

Bogart, 
sterren           

  

   

        

2-spanning ! 
moet hebben!! 

Wereldnieuws 

alarmkreet uithuildep, naar hun posten 

snelden, zoodat onmiddellijk na het 

vallen vao de eerste bommen de eerste 

bulp aan de gewonden kon worden 

verleemd, Het transport dezer gewon- 

den ging eveneens vlot en goed, met 

taxie's, vrachtauto's ziekenauto's par- 

ticuliere auto's en zelfs ia zijspanwa- 

gens van motorfietsen stroomden zij 

aan. De noodhospitalen hadden iu 

zeer korten tijd 75 gewoaden beban. 

deld: de overigen werden voorname- 

lijk vaar de C, B.Z. gebracht, 

De nieuwe C.B.Z. behoefde deze 

keer nog niet te worden gebruikt 

Overigens was men ook daar paraat, 

en een ieder bevond zich opzijn post.   

Identiteitsplaatjes ! 

Enkele gewonden en dooden konden 
niet direct worden geidentificeerd, daar 

zij niet van identiteitsplaatjes waren 

voorzien. Het is daarom, dat nog eens 

een dringend beroep op het publiek 

Wwordt gedaan, zich een dergelijk plaatje 

te verschaffen. Zslfsio de eenvoudigste, 

meest primitieve uitvoering is het nog 

altijd beter dan gebeel niets ! 

De aangerichte ravage. 

Op ooze ronde na het bombarde 

ment eerst op Toen- 

djoengan, waar tientallen koelies van 

den L.B.D.-opruimingsdienst de straat 

schoonveegden van puin en glas, dat 

kwamen wij 

  

TEMNTIEI wat U vooral niet 

speciale exira film 

  

wel onze 

siiheid”. 
issen man: 

.De prijs voor v 

  

    HONOLULU" ! "AYLO R s cpelers. 
ari htvaart- 

L t stoan | 

mn. ia 

ssel naar de 

     

   

  

    

  

  

gen 
7.45 u.   

Kit it) Togende Wi 
        

Eerste Juchtaanva! op soerahaja | 

  

. 
rgegeven. De 

"skundige dieost, 

  

ordonnansen, 

  

, :zerploeger, 

oftelijk en dapper 

  

Schade en siachtoffers in 
ca vrouwep, 

Stag cenirum van de BR bezig op 
Jap Lungmdord: 

fe gevierdbot. Zij 
jding hun plicbt 

t! Soerabaia kan nog 

  

Irouwen de toekomst 
  

wat gedaan kan wor- 
J af oh asi Nog te veel zorgeloosheid 

an 
Tot z00ver onze verslaggever, Wij 

bise thans pog hetpavolgende o'eel van Soerahaja heeft bij | kune 

    ga i san toevoegen, 

Ht totale aantal slachtoffers ten- 

   zen eersien luchtaan- 

    

        

    
    

    

at 31 dooden, o. w. vijf 

  

83 zwaargewonden, ea 

  

aantal dezer slachtof- 

  

ayon van sector XII,     
commandopost in het 

  

dsgebouw aan Kaliasin is   

vvaartoe de zwaarst ge- 

s'raten en kampongs, n. |. 

  

»gan,  Kaliasir, Baliwerti gan, ,      

  

   

   

    
   

      

kampong Mergejoso 
bad bet 

  

ertor, en deze 

  

waar te verduren, 

men het in deze sector 

wel uit bet feit dat in 

st van de commando- 

asin 14 dooder, o. w: 

, en 51 

acbt. 

    

gewonden 

iler echter terdege voor 

  

rekend, en dez2 comman- 

  

dan ook een spzciaal 
cieele erkentelijk gekre- 

bomba 

    

  

(men 

  

inderdaad volkomeo ver- 

  

kentelijkheid strekte zich 

s terecht tot de gansche L.B. 

D. orgavisatie uit. Er is, zooals reeds 

uit het relaas van oozen verslaggever 

  

overigen 

iiterend      , 8 werk gepresteerd, 

Alles g 

   
9 snel en zeker, zonder eeni- 

gg opwiading of iets, wat ook maar 

ia d2 verste verte naar paniekstem- 

ming zweemde 

De medische autoriteiten waren in 

het bijz 

per 

s 

verscbeidene, 

  

r vol lof over het bulp- 

  

dat onmiddellijk in groote 

  

e opkwam, es waarvan er reeds       stiptbe'd gewerkt. Berichten werden toen de sirenes nog bun 

  

  

PA 6. 

OERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

   

  

      

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. 
Pa aan 

  

  

  

, NIFUWE UITGAVE of KERORUK van J. B. WOLTER'S 
Ullo. Mi, BATAVIA, 

Druk: prijs, Oo : for- 
Auteur(s) Titel Bestemd voor ingonseveb, Dang o 

HOLST- ONGEWER- | Middelb. en 15 3.90: —.— t 259 pags. 
VOOGD, D:. | VELDE Gyan. Oa- 
C. en Dr. H.I DIEREN: derw. Novb. 1941 141, X 23 
C. DELSMAN | MENSELIJK 

LICHAAM 
1 

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

MARASOE- | PELITA I Maleis leesb. | 4, 0.40, —.— | 80 pags. 
TAN (OES- io Arab. ka- 
MAN) rakters Nov, 1951 145 X 201/, 

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

LAMEIJN j. | WARING- | Soend. leesb. | 1, 0.40, —.— | 80 pags. 
(SOERTADI- | KAS over hygiene 
RADJA) v. desa sch. Decb. 1941 137, X 20.2 

BENIGNUS, | WEKELIJKS | W.L.O. en Iol | 10, 0.45,—.— | 44 pags. 
BR. en P.A.J. | CIJFEREN 1 | Ooderw. 
LUYBEN Decb. 1941 1 13 X 191, 

MARA SOE- | SOEAR Mal. leesb. 4, 030, —.— | 64 pags. 
TAN, P. de in Ar. Kar. 

S Decb. 1941 133 X 20.3 

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

145 X 20.3 

ROTTER, A NEW Voortgezet en | I, 0.35, —.— | 28 pags. 
CH. J. M. COURSE OF | Mulo Onder- 

ENGL. VO- | wijs. Jav. 1942 131, X 20 
BULARY 

BOEDIJN, PLANTKUN- j Ind. Middelb. | 2, 3.25.—.— 253 pags. 
Dr. K. B. en DE— H.B.S. 1 & Gymo. O:- 
J. R. KUPE- | UITG. 11 derw, Jan. 1942 15 X 23”, 
RUS           
  

Ta |———  —..... 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - €. 

aa 

   



  

  
  

    
  

  

      
Nieuw aanplakbiljet van de Konink- 

lijke Marine voor de werving van 
Inheemsche schepelingen. 

Eenieder kent de pakkende aanplakhbiljetten voor 
de werying yan personeel voorde Zeemacht, waarmede 
de Marine Voorlichtingsdienst het vorige jaar voor den    
dag is gekomen. De sel 

voerd, is verwerkt. 
Het lijdt geen twij 

  

zinnen ,De Marine roept”, en 
»Saja orang Marine, toeroetlah saja !”, z 
gevleugelde wocrden geworden, evenals 6 
»De vijand luistert mee', waaronder ds 
pagne tegen het onvoorzichtig 
wegingen destijds aanving. 

Thans heeft de Marine Voorlichtingsdi 
cen nieuw aanplakbiljet laten vervaar 
ste yan de werving yan Inheemsche sc 

De hierboven geplaatste verkleinJe re 
zien, welk een pakkendeen animeerende 
deze nieuwe poster, dis in levendige k 

  

jn welhaast tot 
uitdrukking 

Marine de cam- 
Over scheepsbe- 

   
  

raten 

    

  

   
of de Marine Voorlichtings- 

dienat is er ook dit jaar in geslaagd sen krachtig wer- J 8 
kend propagandamiddel te verkrij   n. 

  

  

Overal rondgeslingerd was, Het res- 

tauraot , Tip-Top” en ,, Het Gazellehuis” 

wareo 

vervield. De bom was neergekomen 

op de achterzijde van het Gazellehuis. 

Ta het restaurant hadden vele menschen 

gezeten, die het blijkbaar niet roodig 

hadden gevonden om een schuilplaats 

Op te zoeken. Velen van hen werden 

gewond. De ruiten van alle winkels 

gztroffen en waren grondig 

in den omtrek waren versplinterd. 

Op Boeboetan had een bom cen 

grooten krater in den weg geslagen, 

De kampong-Kaliasin heeft het bijzovder 

zwaar te verantwoorden gehad. Hier 

zija veel dooden en gewonden onder 

de bevolking gevallen. In &&a woning 

werden 6 personen gedood, alleen de 

baby van 3 maanden kreeg slechts 

een wond aan een der voetjes. Eco 

bom was gelukkig presies in een put 

gevallen en had geen verder onheil 

gesticht. Ook hier was echter niets 

van verslagenheid te merker. De 

menschen waren allen weer bezig om 

z00 mogelijk huo huisjzs te herstellen, 

terwijl de L.B.D. de dooden en ge- 

wonden weghaalde. 

Zwembad getroifen. 

Groote schade werd ook aangericht 

in de omgeviog van Kaliasin, Tegal- 

sarie en Pregollan. Het nieuwe zwem- 

bad en een zestal huizen ia den om- 

trek kregen voltreffers en werden ge- 
heel of gedeeltelijk verwoest, Ook de 

L,B.D.-cantine in het zwembadgebouw 

moest het ontgelden. De ravage aan 

de woonhuizen was vreeselijk maar 

toch kregen wijy den indruk, dat het   

geen al tezware bommen zijo geweest, 

Hier zija echter verscheidene dooden ) 

en gewonden gevallen, 

Aan Emborg Malang is bet ook 
toegegaan. Het gebouw van de Jon- 

gensweezen-inrichting en het aangren- 

zende pension kregen voltreffers te 

incassecren, Ook tusschen twee andere 

pensions aan deze straat, opeen kerk- 

hof en op het achrererf vao de Nirom 

vielen brisantbommen. Onder de kam: 

pongbevo'king vielen enkele slachtof- 
fers. Enkele tokotjes en de gevel van 

»Pasar Toendjoengau” werden zwaar 

beschadigd door denluchtdruk van de 

aan de overzijde van de straat ont- 

ploffende bommen. 

Enkele opmerkingen. 

Na aldus allereerst de z00 verdien- 

de lof aan L. B. D., B. M.O. en alle 

organisaties welke zich z00 goed van 

hebben toege- 

zwaaid, moeten ons enkele opmerkin- 

bun taak kweten te 

gen van bet hart. En deze opmerkin- 

gen zija gericht tot het publiek, dat 

zich althans gedurende de eerste pha- 

se van den alarmtoestand rog lang 

niet in overeenstemming met de z00 

dikwijls herhaalde voorschriften en 

waarschuwingen heeft gedragen. Dit 

ge'dt vooral voer bet Inheemsche deel 

van het publiek, dat van deze voor- 

scbriften en waarschuwingen ook wel 

meerdere malen moet hebben kennis 

genomer, maar daar dan toch wel 

bijzonder weinig blijk van gaf. 

iiZoo ging, oomiddellijk nadat de 

sirenes hun waarschuwing hadden   

geuit, 

Wonen 

in de straat waar wij zelve 

(Goebeng) het Inheemsche 
verkeer rustig door. Kooplieden met 

matjes en draagbare warongs liepen 
rustig voorbij, en prezen hun waren 
aan. Dogcars rolden langs achter hun 

sjokkende paardjes, ijkars bolderden 
traag voort, en tax's op zoek maar 

een vrachtje zetten dit zoeken ijverig 

voort, Iaheemsche werklieden burkten 
gezellig langs de straat, en bestaarden 
aandachtig de blauwe lucht, in pret- 
tige afwachting van wat er komen 
ging... 

  

Aan den dood ontsnapt 

Wij zagen op bet Nirom-erf ecen 
prachtig bewijs van de onschatbare 
waarde van een dit stonden vier 

  

agenten eenvoudige 'uilloopgraaf. 
Op wacht. Toen de aanval kwam, 
Vluchtten zij tezamen met nog en 
Irdonesischen omroeper in de schui!- 

  

  

  

loopgraaf. Ezn bom « or precies 
Op Can der schilders! - op 
twee tot drie meter afstand van de 
loopgraaf. De vijf worden 

  

tot aan hun borst onder 

dolver, doch bleven 

ongedeerd. 

leaarde be- 

ctisch gehcel 

    

Toen zij na een h Waren uit- 
graven, waren zij or den schok 

als verlamd, Zij koo niet spreken 
en twee van hen werden door den 

den L.B.D. genceskundigen dienst va 
wegaebracht, De omroen 

hoofdwozdz door een neerv 

  

kreeg cen 
ende balk 

ch kwam spoe- 

  

van de schuilplaats, d 

dig weer in bet Nicom 

na verbonden te z 

   cbouw terug, 

  

2 agenten 
werden naar buis ges'uurd, omdat zij 

ien doen, Het 
eenige slachtoffer was cen hond, die 

builp'aats zat 

geen dienst meer ko 

  

  Oook in de ook in de 

ea z00 bedo'ven werd timen hem 

  

niet mer kon vinden 

Het is de verdienste « 

aan de in deze giraat 

verbondan personen, dat dit gelukkig 
snel afgeloopen was. ' 

  

ooral cen jo ge 
vrouw, geassisteerd door een maar 
schatting vijfienjarigen knaap, bebben 

zich daarbij hoogst verdienstelijk ge- 
maakt. Het gevaar voor cigen leven 

niet achtende, he 

  

en zij zelfs tijders 

de period» dat de vijandelijke bomuen- 

i werpers zich boven de stad bevonden,   

de Irheemsehen tot dekki g nemen 
aangemaand, de dogcars en ijikars 
volgens voorschriie doen uitspanren 4 p 5 

  

   
  

  

  

  

  

mean ini Praise yana Da aa asi 

Eeo verbijsterend oogenblik was het, 

toen wij tijdens de alarmperiode, zeer 

kort voor den aanval, door de nabij- 

gelegen Floresstraat zich een groep 

Inheemsche kinderen in ri en gelid 

zagen voortbewegen, klaarblijkelijk de 

lerlingen van een of andere school, 
dis zich onder geleide (!) begaven — 

ja, waarheen eigenlijk? Naar bu    

Hat was uitermate dwaas, maar bo- 

venal levensgevaarlijk. De door ons 

bisrboven reeds aangedu'de L. B. D,- 

dame maakte er overi 

eokele 

kinderschaar in een 

   2ns korte metten 
    mee, ia was de 

    

       

Iplaats ver 

dwenen, en zij waakt 

zij er bleven. Dat wa 
Maar blijkt uit d    

  

De Japansche doelen   Het w     

Dienaang 
opmerkiny 

  

die zich w 

boven Sosrabaia 

opmerker, hoe, 

    

was hst, 

  

   

    

  

  

   

  

de onvoorzich: van de siraten | welke men 

de schuilplaatser gedreven. beluisteren 

5 

De abonnementegelden bed | 
#l—p | 
f 1,75 per maand voor twee bc 
f 2,50 per maand voor dri | 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls m | 
Indieo Ud | 
beclt, | 
ruiit het bc | 
voor 30 boeken toch c | 
gulden | 
Wordt lid van | 
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Ked. Snelpers Drukkerij. 
Na 

F 

  

  

  

        

   

    

   
   

  

      

   
     

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEM 

lederen Zondag, 9 uur vm, 
Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea, te 
Paree 7.30 uucn.m, 

aan Naa man MN 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

te Kediri le H. Mis 6 vur . m. 

    
   

   

Juur vm. 

uur om. 
H. Mis te Blitar 

  

TENG HON "TJTANG 

RANS 

  

Adres voor: 
M3    

    

   
   

     

Dinsdag 

gelegen 

  

   
twerpen 

rste kwa- 

  

meubelhout 

1g mer 

rantie, 

s en lev       
  3 

arandeerd 

taten.     

    

waar de bommen insloegen. 
( co op re van 

aa 

Wij do ler maar lieverhet    

  

DINI HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drul 
immers beter, netter en 

    

goedkooper, 
Vraagi offerte bij de Ked, 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets 

  

Verbandartikelen, enz. | 

DE RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFCOON No. 

VOOR UWE 

Medicynen, 

52. 
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" Bultenlandsch overzicht overgen omen uit het Soer. Hbid, 

Aanval op Singapore aanstaande. 

Hoewel nog geen inlichtingen orntrent 
een landingspoging werden ontvangen 
blijkt uit alles, dat deze spoedig zal komen 

  

andelijke vliegtuigen zetten op 

  

» hoogte hun duikbom- en machi- 

  

co op bet eiland voort. 

  

zaken ecbter betrekkelijk 

de of slachtoffers. Ook de 

» baven werd aange- 

   

    

Je Marinebasi 

ioor vijande- 

  

hipop , 

    
men in brand werd yezer, 

   
     

vliegtuigen 
Esn vijandelijk 

vernistigd, en veimoe- 
Gea teiwijl er €&a door de 

    isgtuigso werd besct 

  

    

slieden in de V.S. 

        

van Klevens en 

Dr. van Mook spreken 

en duidelijke woorden 
MR DR 

De hoofdredac 1 A le, welke sinds het begin van den oorlog 
st voor heel het Britscbe Imporium in 

ks mats ongelukkig is geweesr, 
id vestigt er dan de aandacht 

nd in den Pacific 

doch zelfs kritick 
ikk 

zijn op de zaak der 

  

niet slechts    
    

   

   
doch tevens op die van 

  

geheele "Westkust van 

rd-Amerika”. 

  

i blijfe steeds bameren op 
dat ,het tot staan brengen 

an momenteel het meest be- 

     ter wereld is en niet met 

  

adruk gewezen kan worden 

  

   
heid ket z00 gron- 

t cerst te dozo”, 

  

- bladen verleeren 

  

vooraanstaande p'aats aan 

van beide 

  

coggetuigen 

slag ia straat Makassar en 

Java Bode    
looi van d 

   

  

erlandsch: sche b!a-       
esa sterke geallicerde lucht- 

    

2n Juisterden he- 

ndachtia naar de heeren van 

   
Hj voelde 

vertrouwenwek- 

  

ija polser, met 

  

thyshmus van het 

niet, hoe lang bij ziek was 

ycest. De 

en had hem weerloos ge- 

koorts was kem de baas 

    

delooze wegen had hij 

jaagd en door dorst ge- 

  

lichaam voor'sleepend als 
aren last. Ek 

boven zijn hoofd ge- 
rsens vit zijn schedel 

r dikke, doffe glazen 

      vreeselijke 

   
Achte 

  

bad bij menschen gezien, die 
r hem heea bogen, bekenden 

    

    
   

   

    

  

ieo beroemden 
or de litteekens van de 

    

zen sabelwonden misvormd, 

4 glimlach tot een grijns maak- 

aar, zonder aan- 

    

zelfbewuste nieuws- 
wetenschap. En de 

schudde het hoofd over       
ngen en de krachti-        den rug en vo 

de hee v 

rooten strijd met 
   en | ge wil, om va al de nog ongeleefde 

on dood. Die was | uren van bet leven geen enkel te 

  

  

Kleffens en van Mook. Het meeren- 

deel der gasten bestond uit journalis 

ten, doch verscheidene vooraanstaande 

burgers en vertegenwoordigers van 

Oofficieele kringen waren ook tegen- 

woordig. 

Tot de officieele gasten behoorden 

o.a, luitenaot-ter- zee Paul Smith, 

brigade -generaal Surles, het Hoofd 

der afdeeling Europeesche 

genheden van bet State Departement 

Ray A'herton, de onderminister van 

Oorlog, Robert Patterson en zijn co!- 

lega John McCloy, de gezant van 

Nieuw - Zeeland, Walter Nash: de 

adviseur vcor Politieke Aangelegen- 

heden, James Clement 

Aangele- 

Dunn en ver- 

scheidene andere functionarissen van 

het State D:partement, terwijl van 

Nederlandsche zijde oud-minister A.O. 

H. Dijxhoorn en de chef van den 
marinestaf, schout-bij-nacbt J.W. Ter- 

mijtelen, aanwezig waren, die door 

den Nederlandschen gezant, dr. A. 

Loudor, aan de overige gasten wer- 

den voorgesteld. Dr. Loudon was 

vergezeid van de hecren Meyer Rar- 

neft ea Wiyermar, resp. marine-en 

militair-attachke bij de Nederlandsche 
Nederlandscbe gasten 

brdden na de voorstelling cen ovatie 

legatie. Alle 

in ontvangst te nemen. 

Minister van Kleffens. 

Minister Van Kleffers voerde bet 

eerst het woord en darkte voor den 

hem verleenden spreektijd vaa 15 
minuten, hetgeen hij een groote ver- 

betering nozmde in vergelijking met 
de 3 miruten, welke hem gedurende 

zija laatste bezoek aan Washirgton 

verleend werdeo. Spreker wees op 

het verschil dat er bestaat tusschen 

de omstandigheden tijdens zijo vorige 

bezoek en die van thans. Thbans zija 

denzelfden strijd gewikkeld 

tegen ,onze vijanden””, die, ofschoon 

wij io 

aan elkander verschillend, dit met 

cikander gemzen hebben, dat zij geen 
waarde hechten aan vrije instellingen 

en geweld verkiezer. Voortf zija zij 

beiden meedoogenloos en gewetenloos, 

doeh vindingrik. 
Minister Vao Kleffens waascbuwde 

cen ieder deze vijanden inderdaad als 

beschouwen welke 

waarscbuwing daarom noodzakelijk is, 

omdat wij geallieerden beminnelijk zijn 

eu geneigd, zelfs vijanden met een 

zeer ernstig te 

zekere mate van milde welwillendbeid 

te beschouwen. 

Met betrekkiag tot de Duitschers, 

legde spreker toehoorders 

uit, dat deze vijandeo blonde haren 

oogen hebben doch de 

regels van honkbal of cricket niet 

kennen. Zij zija 

aan zijn 

en blauwe 

er op uit ons te 

vernietigan—economisch en politiek — 

en wij bebben daarom dien overeer- 

komstig te behandelen. 

Wat de Japanners berefr, herinnerde 

miovister van Kl-ffens er zijo aandach:ig 

luisterende tozhoorders aan, dat er 

sinds bet begin van de iwintigste eeuw 

verliezeo, nameo den strijd met dev 

deod op 

En dan was zij er gewees, Irene, 

zijo vrouw. 
Eens, en het was geweest cp bet 

oogenblik dat de kracbten hem dreig- 

den te begeven, en hij zich wilde 
laten vallen in het onbegrensde Niet, 

toen had zij hem bij den naam geroz- 

pen. En hij had die stem vernomen 
en was teruggekeerd uit het Niets in 
het Jets, dat leven heet. Maar met 
haar te leven, dat was veel.., 

Hij verwonderde zich erover, dat 

zij pist naast hem zat. Hij was eraan 

gewend, met zija eersten bewusten 
blik haar oogen te ontmoeten — de 

oogen, die het waken nooit moe 
werden. Hij miste haar, Misschien 

was zij in de andere kamer, waarvan 
de deur half openstond. Hij had haar 

doch hij deed 
het niet, omdat hij zich te mat voelde. 

Hij had slechts de haod behoeven 

uit te steken om de bel aan te raken, 

maar ook dit was hem te veel mocite. 
Hij bad niet den minsten lust om 
cenige beweging te maken. Hij was 

tevreden met het bewustzijn dat hij 
bet kon doen. 

wel kunven roepen,     

n Japan een atmosfeer heerscht, welke 

door de geheime vereenigingen —zooals 

die vao ,de Zwarte Draak” — ia het 

even geroepen was, welke het als 

haar hoogste roeping beschouwdeo, 

het land tot een aan tezetten. Na een 
langen tijd van agitatie en schenden 

van internationale en andere wetten 

wordt deze vereeniging als de meest 

eervolle beschouwd. In een dergelijke 

atmosfeer was het element van goede 

nabuurschap van weinig nut. Na den 

Duitschen inval nameo wij daarom de 

voorzorg, een zoo sterk mogelijke 

militaire macht op te bouwen en wij 

ziju dankbaar voor Uw hulp in dezen. 

Wij vervietigden Tarakan v66r het 

kon worden veroverd, De vijand was 

meedoogenloos en liet Nederlandsche 

patifoten uit bet hospitaal van Tarakan 

verwijderen om plaats te maken voor 

apansche gewonde soldaten. De Ja- 

pansche diplomatie heeft een eigen 

smaak. Minister Van Kleffens haalde 

evkele welbekende feiten aan over de 

wijze waarop de z.g. handelsbesprekin- 

gen werden begonven, die typisch is 

voor de Japansche diplomatie. Indien 

men zegt: ,Zijn er goede Duitschers?” 

dan moet het antwoord zija de Duit- 

schers collectief buiteogewoon ge- 
vaarlijk zijo. ,, Ec loopt een bloedroode 

lj3 door het Duitsche denkeo. Zij 
voelen voortdurend de behoefte te 
laten zier, dat zij bang zijo voor 
biemand. De Italiinen werden door 
misister Van Kleffens gekeomerkt als 
een vreesachtig volk van domme men- 
schen. Spreker haalde een rede van 
William Pitt in het Lagerhuis aan, 

Wwaarin deze lang geleden verklaarde, 

dat oorlog beter is dan bedaring. 

Vervolgeos verklaarde hij, dat een 

van de dingen waarvoor hij naar 

Washington is gekomen is na te gaam 
hoe de Vereenigde Siaten reageeren 

op de oorlogsomstandigheden, en zeide: 

»Wat ik heb gezien, geeft wel moed”, 
Tot dusver waren de Amerikanen in 

1 

| 
In de diepe stilte die io huis heersch- 

te, klook de bel niet luid, maar met 

cigevaardige beslistheid. 
Firbringer hoorde de voetstappen 

van den bediende, die de trap af 

kwam, en over bet portaal langs zijn 

kamer naar de huisdeur ging. Toen 
ecen poos rust. 

Het wachten vermoeide hem, bij 

sloot de oogen. 

Toen hij ze weer opende, was het 

met de voorstelling, dat iemand hem 
aankeek. Hij draaide zija hoofd om... 

Naast zijn bed stood de bediende. 

»Neem mij niet kwalijk, mijoheer”, 

fluisterde hij, ,,er is iemand. die mija- 

heer wenscht te spreken.” 

"Het spijt mij zeer”, antwoordde 
Fiirbrinoger met een gevoel van prik- 

kelbaarheid dat hem anders vreemd 
was, ,ik kan natuurlijk niemand ont- 
vangen."" 

»Dat heb ik dezen heer ook gezegd, 

maar bij liet zich niet wegsturen,” 
zeide de bediende. 

De toon waarop hij sprak, gaf 
Fiirbringer aanleididog, om hem aan 

te zien, Het gelaat van den jongea 

man was eebigszins ontsteld, 

  

  

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten, 

te leveren 

  

vrede werkende burgers. Het is een 

mooie taak voor de pers het publiek 

de noodzaak van tegenstand tot het 

Uiterste bij te brengeo. 

Dr. van Mook 

Dr. Van Mook, de tweede spreker 

begon met denraad, het verleden niet 
te vergeten. Hij herionerde er de ver- 

gaderde journalisten, die ook op de 

tribunes van de volgepakte groote 

eetzaal zateo, dat jaren geleden ,,Mein 

Kampf.” en het programma van Ta- 
naka werden gepubliceerd en door 

bijoa iedereen in de democratische 

landen als fantastisch werden be- 

schouwd. Het waren echter program- 

ma's van regeeringeo. Wij moeten 

even stilstaan eo dit bedenken en in 
de toekomst dergelijke z.g. fantastische 

plannen niet meer z00 licht opvatten. 

De wereld is geweest als een stad, 

die alleen door politie-agenten wordt 

bewaakt, terwijl een bende roovers 

planven ter berooving van de burgers 

opsteldeo, enerin slaagden, de agenten 

een voor een'te overrompelen. 

Daarna meer ia bet bijzonder den 

oorlog in den Pacific besprekende, 

wees Dr. Vao Mook erop, dat Japan 

vao 1931 tot 1941 het programma 

van Tanaka beeft uitgevoerd, eerst 

stap voor stap, doch met versnelden 
pas nadat de tweede were!doorlog 

was uitgebroken. 

Steeds kreeg het wat het wilde en 

het beraamde steeds plannen om nog 

meer ta krijgen. Dat Japan Neder- 

laodsch-ladi& oiet aanviel in Juni 1940 

was enkel een gevolg van de nood 

zaak troepen te oefenen in het uit- 

voeren van landingen en het vechten 
in de wildernis, De geallieerde landen 
konden daar weinig tegea doeo. Wij 
hadden geen vereenigd opperbevel 
en overmin een gemeenschappelijk 
doel, beide sterke punten van de 
asmogendheden. Gelukkig was er 
tenslotte eenige coordiratie vooral na 
de bezetting van Iodo-China. 

aa en aan Dan Dn 

T— Nog altiid in voorraad. TA 

: 
: 
: 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Kn ae aa DN Si Sk 
»Wat is er dan?” vroeg Fiirbringer, 

»Ken je dien beer niet ?” 

»Neen. Ik heb hem nog nooit ge- 

zien. Hij is nog nooit hier geweest.” 
»Hoe ziet bij er dan uit?” vroeg 

Fii bringer, meer om de uitdrukking 
van het gelaat van zija bediende, dan 

om de tegenwoordigheid van den 
onbekende op zichzelf. 

nHij moet een buitenlander zijo, 

mijoheer. Hij heeft een huid als leem 
en spreekt vreemd Duitsch.” 

»Zoo... Zeg dan aan dien heer, 

dat het mij leed doet, hem niet te 
kunnen ontvangen. Ten eerste, omdat 

bet over tienen is, en ten tweede, 
omdat ik te bed lig en pas zwaar 
ziek ben geweest !” 

De bediende aarzelde. 
»Dat heb ik ook al aan die beer 

gezegd,” meende hij mia of meer 
hbulpeloos, 

»Eo drong hij er toch op aan, mjj 
te spreken?” 

»Ja, mijoheer.” 

«Ea heeft hij 
noemd ?" 

»Neen, mijoheer.” 

zija naam niet ge- 

Wordt vervolgd. 
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