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STCDSNIEUWS 

. Liefdadigheidsuitvoering. 

»Sneeuwwitje en de. zeven 
dwergen". 

Op Zaterdag 21 December a.s. om 

6.30 uur n.m. zal een tweede opvoe- 

ring plaats hebben van: ,Sneeow- 

witje en de zeven dwergen”". 

Een beperkt aantal plaatsen is ver- 

krijgbaar vanaf Zaterdag 14 December 

in de Societeit Brantas”. 

Sluiting zaaldeuren precies 6.30 uur. 

Het kapwerk: wordt wederom gratis 

verzorgd dooc Maison Irene. 

Contactdag der N.I.S.V.O. 

(Nederlandsch—indische Sociale 

Vrouwen— Organisatie). 

  

In verband met de buitengewone 

tijdsomstandigheden werd door de 

N.LS.V.Ox op 8 December j.!. io het 

N. LS. V. O.-huis Kramat 19 te Bata- 

via-Centrum een cootactdag gehouden, 

welke in de plaats trad van het jaar- 

lijksche congres. Den avond tevoren 

had een reunie plaats, waarop onder 

meer aanwezig was bet nieuwbenoemde 

Volkraadslid, mevrouw J.C. Neuijen- 

Hakker, 

Van de 22 afdeelingeo waren er ll 

vertegenwoordigd, t. w. de afdeelingen 

Bandoeng, Batavia, Buitenzorg, Djem- 

ber, Djocja, Klaten, Oengaran, Sema- 

rang, Soerabaia, Solo en Tegal. 

Na de aaowezigen welkom te heb- 

ben geheeten, wijdt de wd. presidente, 

mejuffrouw S.J.H. B. van Joost, een 

afzonderlijk woord aan de bezielende 

figuur van de eminente presidente 

mevr. C. H. Razoux Schpltz-Metzer, 

dia siada- de Oprichting:der Organisatie 

de gongreseen heeft geleisi en zich thans 

belaas nog in het bezette Moederlaod 

bevindt. Vervolgens brengt spreekster 

temige: punten naar voren, waarvan de 

belangrijkste waren : 

le. Her weglaten der toevoeging 

»voorheen I.E.V.V.O,” aan dev paam 

#N. I. S. V. O.". 

2e. Het ledental der vereeniging, dat 

sedert Juli 1939 stabiel is: gebievem 

3e. Het verheugend feit, dat thaos 

wederom een een niet politiek georien- 

teerde vrouw als lid in den Volksraad 

is benoemd ter bebartiging der vrou- 

wenbelangen, welke uiteraard het best 

bij cen vrouw gewaarborgd zija. Im- 

mers door deze benoeming is de wensch 

van verscheidene vrouwenorganisaties 

in vervulling gegaan. 

te.:Dis in verband met den: vermin- 

derden Hoancieelen steun der Regee- 
ring geboden zuinigheid, waardoor uit- 

breiding vanibet.sociale werk nietio die 

mate kon plaats vinden, als het Hoofd- 

bestuur der N: I: S. V:O, zich die had 

Voargesteld. 

Tenslotte brengt spreekster de wen- 

sclieljkheid- naar voren van berzitting 

nemen in den Voogdijraad door leden 

der N.I, S. V. O. en het weder instel- 
len van her Instituut van Vrouwelijke 

Politie. 
Voorts houdt het Hoofdbestuurslid 

voor Onderwijszaken, mevrouw I. Ter- 

laak, cea. causesia- over. het. onderwije- 

pasisiana: co" dt: opvoeding, welke 

het fundament behooren te zijn voor 

alle sociale hervormingen. Spreekster 

behandelt dan de &€ojarige huishoud- 
Cursussen, welke door mevrouw Razoux 

Scbultz io het leveo zijo geroepen en 

wijst er op, dat de leerlingen dezer 

instellingen een jaar lang onder vrou- 

welijke leididg werken en 
Spreekster legt er deo nadruk op, dat 

de meisjes die deze cursussen bezoeken 

den dagelijkscben omgang met beschaaf- 

de vrouwen, die haar z00 gaarne voor 

leeren. 

het leven, voor de gezinstaak willen 

vormen, 100 Noodig. hebben. 

Bedoelde @&€ojarige buishoudcursus 

in een werkschool, waarin arbeid ver- 

richt wordt, weike het gevocl en den 

smaak der vrouw vormt voor orde, 

vlijt en oauwkeurigheid. Naast dezen 

cursus onderhoudt de N. I. S. V. O. 

&ka-en 
z0omede tweejarige lagere nijverheids- 

scholer. 

Tenslotte behandelt spreekster de 

opleidingsscbolen voor het voorberei- 

dend onderwijs en zet het doel biervan 

uitvoerig uiteen. Spreekster wijst in 

dit verband op de belangrijke taak, 

welke de abituridoten dezer kweek. 

scholen te vervullen hebben, wanneer 
zij straks als leidsters van kleuter -en 

voorklassen zullen optreden. Tenslotte 

deelt spreekster mede dat de N.I S.V.O. 

met bet nieuwe schooljaar nog eenige 

andere hoopt 

openen. 

Vervolgens boudt het toegevoegde 

Hoofdbestuurslid tevens presideote van 

de afdeeling Buitenzorg mevrouw F. 

Thung-Willekes Mac Donald een lezing 

over de NISVO en bet werk van den 

Voogdijraad en de Vereeniging Pro 

Juventute. 
Spreekster bepleit het contact tus- 

schen de NISVO en den Voogdijraad 

ea Pro Juventute, welk contact als 

doelstelling moet hebben het medewer- 

ken aan de verheffing van bet peil 

der Europeesche gemeenschap in Indi, 

waartoe de NISVO zich in haar geheel 

ook vooral op het terrein van werk- 

zaambeid ioteosief actief behoorde te 

tweejarige costuumcursussen 

Cursussen te kunnen 

interesseeren. 

Spreekster wijster op, dat de NISVO 

die samenwerking slechts kan bereiken 

door huisbezoek om daarmede een 

duidelijk ,inzicht te verkrijgeo in de 

groote sociale misstanden in.het ge- 

zinsleven dezer maatschappij. Door dit 

bekendheid worden 

kverkregen met de huiselijke omstandig- 

heden der betrokkenen en zal boven- 

dien de keuze van het onderwijs voor 

ben wordeo vergemakkelijkt. Spreekster 

vestigt ten siotte de aandacht op het 

feit, dat de NISVO, vrijstaand van 

alle politieke inmenging, zeer zeker in 

staat-zal zijo in rauwe samenwerking 

met andere op sociaal terrein arbeiden- 

huisbezoek zal 

jde vereenigingrn, vele misstanden in 

de maatschappij op te lossen. 

Io dit verband beveelt spreekster in 

de aandacht der aanwezigen bet boekje, 

samengesteld door bet Verbond der 

Vereenigingen Pro Juventute in Neder- 

landsch-ladiz, welk werk cen overzicht 
bevat van alle thans'in Indi& bestaand: 
instituten voor de jeugd ea in deze 
vitgave volgeoa een. speciaal schema 
zijo gerangschikt. 

Na een korte pauze nseemt het aan 
het Hoofdbestuur toegevoegde lid voor 

heden, mej. M. 
wood. 

peopagaada-nangelegen 
V. .Benjaminsutt-Bandoeng, het     

Spreekster koos tot onderwerp ,,De 

Arbeidsbemiddeling vau de NISVO”, 

memoreereode het ovntstaan 

arbeidsbemiddeling, oorspron- 

kelijk op bescheiden voet was ingericht 

dezer 

weike 

als onderdeel van het Secretariaat van 
het Hoofdbestuur te Batavia. 

Naar het voorbeeld van dit Batavia- 

kantoor werd in 1939 in Bandoeng een 

soortgelijke arbeidsbemiddeling 

steld, welke tot taak heefc 

en meisjes aan werk te belpen, in het 

inge- 
vrouwen 

bijzonder aan een werkkring van huis- 

houdelijken aard. Spreekster zet uiteen 

hetgeen noodig is voor de inricbting 

van een behoorlijke registratie en doet 

mededeeling van de in Bandoeng met 

de Arbeidsbemiddeling gedurende het 

loopende jaar bebaalde resultateo, 
Tenslotte doet spreekster een beroep 

op de aaowezige afgevaardigden voor 

het verkrijgen van medewerking, welke 

zou kunneo bestaan i- het doorzenden 

van de in hare afdeelingen binnenge- 

komen aanvragen om werk. Door di 

streven te steusen toch wordt aan bet 

doel om aan vrouwen en meisjes een 

menschwaardig bestaao te verschaffeo, 

beantwoord. 

Dan oeemt de wd. presidente het 

Wwoord en vraagt de mkening der afge- 

vaardigden omtreot de-door haar ia de 

Openingsrede genoemde onderwerpen, 

terwijl tot stot diverse, door d- afier 

lingeo naar vore.. geb achi SY 

genheden werden behandeid. 

De wd. presideote besioot dezen 

Contactdag o.m. door de volgende 

Wwoorden vaa een Romeinsch wijsgeer 

te citeeren: 

mAls gii voor Uzeif wilt leven, moet 

gij voor Uw naasten leven.” 

N.V. Kediri Stoomtram Mij. 

De opbrengst bedroeg over: 

November 1940 f 14200 (voorl. opg.) 

November 1939 ,, 30557 (defiv. ,, ) 

Sinds 1 Jabuari 
1940 ,, 191088 (voori. . ) 

Hertzelfde tijd- 

vak 1939 ,, 266316 (defin. 

SPORT. 
VOETBAL. 

Kediri-Veteranen versus 
V. O. C. - elftal 

Na de bekerwedstrijden van de vo- 

rige week, krijgen wij op aaostaande 

Zondag, 15 Dec 

wedstrijd tusschen de Kediri-Vetezanen 

en een V.O.C.-elftal. De opbrengst 

komt ten goede aan bet Spiifirefonds. 

») 

een interessaoten 

De elftallen komen uit ia de onder- 

volgende opstellingeo: 

KEDIRI-VETERANEN : 

Cietoo 

Bussecius Tas Ping Djwan 

Wallis de Vries v.d. Eeckbout Haosen 

Koudijs Priaseo Cat 

Soembadji Nie Swan Tiat 

@ 
v. Galen Woesthof 

Meek Everhbardt Meyes 

Staupe Hartsteen Laaurens 

Heerman  v. d. Voort 

Laurens, 

V. O. C.-ELFTAL: 

        

  

  

Hoofdstraat 

   
   

        

   
   

  

J.G.W, DEKKERS — 

  

Transporteeren, 
Handet in Nieuw- en 

  

Wij leveren U 

de origineel 

JENSEN 

LUIDSPREKERS 
Geschikt voor alle 

Amerikaansch fabrikaat 

Compiset met kast 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H 

KEDIRI — 

  

Tweedehandsch Meubilair. 

- Kediri 

Residentslaan 37 - Madioen - Tel. IIO. 

  

   

   

          
toestellen 

  

Radio - Goldberg 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

- Tel. 70. 

  

BRANTAS 

Teletoon 250 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koeikasten. 

  

STADSGEMBENTE KEDIRI. 

                

  

  
  

J.M.C.S. Van Viiet | Goedang Garemstr. 

MUTATIES in de Europeesche en met hen gelijkgestelde bevoiking 
van de Stadsgemeente Kediri in de maand Nov. 1940. 

————— —— —— 

Gevestigd : Adres: Aangekomen van: 

Mevr. EE. Swact TSemompir 13 | Soerabaja. 
Madioen. 

  

  

  
    | Modjoroto 50 

G.B. Tan Aloon-aloon str. 91 | Soerabaja. 
C.M.B. Dixon Semampir 52 Malang 
R. Puik Balowerti 8 Bandoeng 
Mevr. W. de Jong Hotel Riche Malang 

Vertrokkeo persoven : Adres : | Vertrokken naar: 

Me). EA. Corbet | Krenteagsir. |M aroen, 
. Doro | Kp. Dalemser, | Tocloengagoeng. 

J.Ch.M. Gaytoc Jacob | Koewakstr. Britar. 
Mevr. W.H.C. Swart Bandarlor Koewarasan. 
T.H. Phoa Buitenzorg. 
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VOORAF al Specia 
ATTENTIE! 

Gong uiterst spannende Detective film 
met den beroemden griezel-aceeur BORIS KARLOFF esa. uitstekende krachten. 

in de rol van Mr. Wong, en is zijn naam alleen reeds een waarborg voor het succes van een dergelijke | 

Drie geheimzinnige moorden, waarbij de verdachten orschuldig zijn. spannende film. 
Ongetwijfeld een ontspanningsfilm 

EXTRA ATTRACTIE: Het pieuwste 
N.B.I Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondag 15 en Maandag 16 Dec. 

Mr. Wong, Detective” 

     

RICHETHEATER — 
d. 

29 IM” 00x Gee 22 Josie) 
Naar bet beroemde werk van DAPHNE DU 

Een film, die wij bet publiek warm aanbevelen, 

haar te komem zien! Z!E CHARLES LAUGHTON in de grootste rol van ziju film-Carrikce. 

le Extra! He: nieuwste ,, 

van de eerste orde! 

Gaumont British News" 
»GAUMONT BRITISH NEWS" 

Extra Voorstelling! 

ZIET Karloff 

Komt dit zien!! 

  

  

WARNER BROS 

.You Can't Get Away With Murder” 
met de sterreo HUMPHREY BOGART — GALE PAGE — BILLY HALOP esa. bekenden. Hier is een 

machtige film met sensaties in machinegeweer-tempo! Amerika's dreigende waarschuwing aan de onder- 

wereld, hard tepen hard — geweld tegen geweld — dood om dood. 
Ben film die U tot den laatsteo meter boeit ! 

EXTRA ATTRACTIE! 
Zaterdagmiddag 4.30 u. 

ATTENTIE! 

N.B. 
UNIVERSAL 

Zondagmorgen 

MAXIM THEATER 
Vanaf Heden t/m Zondag 15 DeC. 

(Onschuldig Veroordeeld) 

10 u. 

Nog Heden en Morgenavon 

Psramount opzienbarende fiimschlager dJama ca 
met Eogelaod's arootsten karakterspeler CHARLES LAUGHTON — de lieftalige MAUREEN O'HARA 
— LESLIE BANKS e.v.a. uitstekende Eogelscbe krachten. 
MAURIER. En verbaai van intriges, romance, avootuur en mysterie en bevat een stormachtige actie, 

welke U tot het einde in voortdurende spanning houdt. 

Het nieuwste ,Gaumont British News” 

Extra Voorstelling! 
Maandag 16 en Dinsdag 17 Dec. 

66 

Ae tin sLOve in a Bungalow” ox tero 
mer NAN GRBY — KEMT TAYLOR ea. Een film vol dolie situaties eo romantische wendingen. 

Kortom gen dolvermakelijke comediefilm, die niemand missen mag. — 

  

  
  

Spovrwegtoezicht, 

Naar we vernemen, is de heer I:. 

JJ. Heyting, Tngenieur bij de afdeeling 

Spoortoezicht te Bandoerg. belast met 

het algemeen en dagelijksche toezicbt 

op de spoorwegen van de Kediri—, 

Malang-, Modjokerto-, 

en Probolinggo Stoomtram Maatschap- 

pijen, voorzoover hem daartoe op- 

dracht wordt gegeven op de spooren 

tramwegen van alle particuliere spoor- 

en tramwegmaatschappijen op Java, 

Madoera en Sumatra. 

E.L.S. Paree, 

Bij besluit van den Directeur van 

Onderwijs en Eeredienst van 3 Dec. 

il. is bepaald, dat bij de Gouverae- 

ments Europeesche Lagere School te 

Paree dagelijksch zal worden school- 

gehouden van 7 uur tot balf een, met 

twee rusttijden van een half uur, d.i. 

van 8 u. 30 m. tot 9 uur es van 10.30 

tot 11 uur. 

RICHE THEATER. 

Heden 13 en Zaterdag 14 Dec. 

Pasoeroean-, 

Paramount sensationeele, krachtige, 

opzienbarende film 

.JAMAICA INN” 

(De Gier van Jamaica) 
met den Engelschen karakter-acteur 

Charies Laughtor-de liefrallige Maureen 

O'Hara—Leslie Banks e.a.v. sterren. 

Een 
avoatuur en 

verhaal van intrigue's, romance, 
mysterie en bevat een 

stormachtige actie, welke U van begin 

tot eind in voortdurende spanning 

houdt. 
Ziet.... de actie, als moordlustige 

zeeroovers de  Cornwalische kust 

terroriseeren ! 

Zier 

benemende 

... her angstwekkende- adem- 
drama, als groote-horge 

schepen tegen de hooje rotsen te 

pletrer siaan 

Zie .hoe her dappere meisj: en 

de korne jongeman zwaren, om alles 

  

in her werk te steller, om cen einde 

aan de merdoogenlooze wreede hande- 
lingen van cen krankzinnigen terreur 
te maken ! 

MAXIM THEATER. 

Heden 13 t/m Zondag 
Warner Bros 

wereld-drama 
»YOU CANT GET AWAY 

WITH MURDER" 
(Onsebuidig veroordeeld) 

met Humpbrey Bogart — Gale Page— 

15 December 

sensationeel onder- 

Joba Litel eva. uitstekende krachten. 

Naam eo woonplaats 
  
Sameosteling | Hoed. bei 

Melkonderzoek. 
Het melkonderzoek door de Gemeente Veearts op 9 December 

1940 heeft het voigende resultaat opgeleverd: 
  

id. Toestand 
: bedrijf 

  

Directeur van Sing-Sirg! 

Hoe is bet ware karakter der revol- 

verheldeo uit de onderwereld 

laf? 

mijl,' de moeilijke gang van het doo- 

zija 

zij Krijgt de berucbt» ,laatsie 

denhuis naar den 

ben klein op bet laatste oogenblik ? 

Warden Lewis B. Lawes, ex-dir:cteur 

van Sing-Sing, die alles hierover weet, 

electriscben stoel, 

openbaart U dit in deze sensationeele 

waarschuwing aan bet gangster-dom! 

Politierapport. 

EJ.A. S., wonende Balowerti No. 38 

doet aangifte van oplichting van een 

bedrag ad. f 5,—, gepleegd door een 

persoon genaamd C. Volgens kranten 

berich. is genoemd persoon bereids te 

Malang gearresteerd. 

Bericht ontvangen, dat den beer A. 

E.B,, wosende Porjanan door den hond 

van deo her J.H. M, wonende Dan- 
dangan, werd gebeten. Genoemde heer 
werd ter geneeskundige behardeling 
naar bet bospitaal ..Gambiran” alhier 

opgezonden. De Veearts is bereids in 
kennis gesteld. 

J.A.F. W., wonende Djagaianlor doet 
aangifte van diefstal van diverse goe- 
deren ter waa-de van f 83,50. 

H, A,, wonende Singonegaran doet 
aaogifte van dizfstal van 2 koperen 
sloten ter waarde van f 2.— 

Tegen A., wonende Potjanan werd 
Pp. v. opgemaakr, terzake lichte misbar- 
deling van R., wonende Pakelan.     

1. Mevr. Bosveld, Meritjan zeer goed goed voldoende 

2. Cordier de Croust, Seloredjo zeer gped goed goed 

3. J. Gaillard, Semampir goed goed goed 

4. Hao Gwan Kiet, Paree zeer goed goed voldoende 

5. Hotel ,Paree” Pn goed goed voldoende 

6. Nio Tiauw Hie £ zeer goed goed voldoende 

7. Mevr. Schrauwen, Madjenang zeer goed zeer goed goed 

8. Tjioe Sian Bo, Dandangan joovoldoende goed voldoende 

9. Vrouwe Tini, Bantengan onvoldoende goed voldoende 

Humpbrey Bozart, de bekerde ac- INGEZONDEN 
teur uit vele groote filmwerkeo ihans Een treurig geval, 

in cen nieuw meesterstuk van de pen 

vao Warden Lewis, E Lawes, ex- | (Buiten verantwoordelijk- 

beid van de redactie) 

Het is ongetwijfeld te betreureo, dat 

in cen groote gemeente als Kediri bij 

een urgert gevalals een moeilijke be- 

valiing geen directe gemeeote dokters- 

Dat bij een 

bevalliig bet leven van een vrouw 

bulp is te verkrijgeo, 

Op het spel staat 'aat zich begrijpen. 

Het heeft zich bij mij 

voorgedaan. Op Woensdayavond 11 

volgende 

dezer kreeg mijn vrouw de bareweeitn. 

De gemeentevroedvrouw afd. Propa- 

ganda die toevallig bij mij in huis 

woont, had de eerste hulp verleend 

en constateerde dat de bevalling niet 

gemakkelijk zou zijauen de tegenwoor- 

digheid van een dokter noodig achtte 

Zij adviseerde de gemeertedokter i.c. 

Dr. Partiradjawaoe te roepeo, Ik stuurde 

mija broer naar dokter Patty toe, maar 

deze weigerde pertinent te komen zonder 

cen brief van de gemeentevroedvrouw- 

Trisoing. 

Daarna ging mija broer naar dok- 

ter Salim eu orgelukkig was deze op 

het puot te vertrekken naar een ande- 

re bevalling. Toeng ging ik de vroed- 

vrouw Trisning opzoeken, die bezig 

was bij en cen 

Chineesche dame op Pasar Paing. De 

adviseerde mij 

bevalling vao 

vroedvrouw Trisoing 

om maar een andere vroedvrouw te 

roepeo. De particuliere 

Soegarmi bad ik toen gehaald, doch 

deze had dezelfde bevinding de 

vroedvrouw 

8 De 

gemeente vroedvrouw afd. Propaganda 

en met haar brief liet ik de heer 
Djojoprajitno, de echtgenoot van de 

gemeente vroedvrouw afd. Prop. naar 

dokter Patty. Het was omstreeks 12 

uur 'soachts. Dokter Patty kwam niet 
cens voor, maar alleen mevrouw Patty 
die de heer Djojo met eeo paar klap- 
pen tracteerde, zeggende dat hij maar 
naar een andere dokter moet gaan. 
Een voetenveger kreeg bij op de koop 
toe geworpen. Een pracht tooneel, 
voorwaar ! 

De Djojo giog daaroa met 
wijn broer naar de particuliere dokter 
R. Slamet, doch deze voelde zich niet 
wel en kon niet komen hbelpen. Voor 

beer 

  De sleutelpositie 

| van Frankrjjk, 
De inhoud van een publicatie 

4 over een Britsche invasie. 

bekende Engelsche publicist 

Jamas Marlow beeft een boekje ge- 

schreven van ongever 100 pagina's, 

Waario wij cen ander geluid vernemen 

dan hetgeen wij overa! hoordeo, sedert 

Hitler met zija horden, na den val van 

Fraokrijk, aan bet Kanaal srond, gereed 

voor deo laatsteo kracbttoer. Van dat 

oogeoblik af bebeerschte &£o gedachte 

de geheele wereld—Engeland, zija 

bondgenooten, de vijand en de neu- 

tralen gelijk—de iovasie in Engeland. 

Deze invasie is nog niet tot werke- 

lijkheid geworden en de vraag, of zij 

alsnog zal volgen, moet onbeant woord 

blijveo. Veel is er in korteo tijd ver- 

anderd en vooral in de laatste maan- 

den zija herhaaldelijk toespelingen 

gemaakt op de ontwikkeling van 

Eogeland's kracht ia de richting van 

een offensief. O.m. hebben verschil- 

lende leden van de Britsche regeering— 

onder wie Wioston Churcill, de Brit. 

sche premier—zeer duidelijke aanwij- 

voor 't komende 

offensief. De mogelijkheid en wensche- 

lijkheid van dit offensief nu worden 

zingeo gegeven 

zelfde dag, 

veren. 

controleerd.   

  

  

de tweede maal gingen mijn broer en 

de heer Djojo naar dokter Salim, die 

reeds thuis was en deze kwam direct 

om bulp te verleenen. 

Ik laat in het midden hoe de pu- 

blieke opinie over het onderhavige is, 
maar bet feit dat de gemeente zooveel 
kosten heeft uitgegeven voor de af- 
sdeeling hygitae, vind ik de handeling 
van de gemeentedokter verre van 
toelaatbaar. De hygitne afd. Propat 
ganda, de vroedvrouw die hiervoor 
op kosten van de gemeente heef, 
gestudeerd en de mantrie hygitne 
ondervinden op die manier geen me- 
dewerking. Ik hoop dat de gemeente 
hierover een onderzoek zal instellen 
en zulke gevallea tot het verleden 
zullen behooren. 

Soekirman. 

Dandangan Kediri. 

Geen overwinning zonder een 
Britsch offensief. 

Een beschouwing van de plannen voor een 
inval in Duitschland en bezet gebied, 

Wachtwoord van den njieuwen dag. 
ai 

door James Marlow besproken in zija 
boekje, dat tot titel De 

Gaulle's France is the key to the 

coming invasion of Germany”. 

draagt: 

Frankrijk: de sleutel tot den 

inval in Dultschland. 

Het boekje is in de eerste plaats 

bedoeld als cen hulde aan generaa! 

Cbarles De Gaulle, den leider van 

alle vrije Franschen, doch het noemt 

in de tweede plaats dezen moedigen 

Franschen generaai den—althans de 

door hem voorgestane strategie —sleutel 

tot den komenden inval in Duitschland 

welke den oorlog in bunnenland zal 

brengen op een munier die de be- 

Woners van dat laod niet voor moge- 

lijk bebben gehouden en welke Hitler 

en zijo ,gangsters” definitief van den 

aardbol zal wegvageo. . 

Het is bierom, dat het boekja een 
waarde beeft, omdat het zich ontrukt 

aan—wat Marlow zeli noemt—een 

.obsessie”, n.I. de obsessie van den 

Duitschen inval in Eogeland, welke 

door Bogeland's krachtige verdediging 

tot dusver niet kon worden onderno- 

men. 

»Maar", zegt Marlow ,,met een 

detensie van Engeland tegen vijande- 

Ijke aanvallen alleen kan de oorlog 

niet gewoonen worden. Zij zal de 
. 

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

dat ze bij U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- | 
   



  

Onafbankelijkheid van de ongelukkige 

landeo, welke nu zuchten onder de 

nazi-tyrannie niet kerstellen. Zij zal 

geen enkel neutraal land een waarborg 

scheoken tegen de bedreiging van te 

Worden geregeerd door brute kracht 

in plaats van door recbt. Zij zal voor 
de wereld de grondbeginselen van 

beschaving der democratie niet reddeo. 

Zij zal zelfs Eageland niet kunven 

behoeden voor toekomstige gevaren 

en oorlogen. Op z'n hoogst schenkt 

zij eenigen tijd uitstel van executie”. 

»Deze zienswijze doet niet af aan 

de waarde van Eogeland's tegeowoor- 

dige defensieve acties of aan de af. 

doendheid van de Britscbe blokkade 

van Duitschland en de landen, welke 
door de Duitsche weermacht zijo bezet. 
De herhaalde overwinningen van Brit- 

sche gevecbrsvliegtuigen op Duitsche 

Vliegtuigen hebben alie verwacbtingeo 

Overtroffen eo zijo alleen al voldoen- 

de om vertrouwen te schenken in de 

viteindelijke Britscbe suprematie in de 

lucht, Doch dit is wellicbt een lang- 

durig proces”. 

De defensieve kracht van 
Duitschland. 

Na de Britsche vliegtuigproductie 
te hebbea vergeleken met de Duitsche 

en — met typische Britsche openbartig- 
heid— te hebben opgemerkt, dat meo 
vooral niet moet denken, dat Duitsch- 

land een tekort heeft aan geoefende 
vVliegers, schrijft Marlow, dat bet zelfs 

met dagelijksche overwioningeo in de 

lucht op groote schaal een zeer aan- 
rienlijken tijd zal duren alvoreng 

Duitschland genoeg verzwakt is om 

nan opgeven te denken. 

»Wat de blokkade betreft” aldus 
Marlow ,mag aangenomen worden, 
dat—ofschoon er in Duitscbland en in 
de bezette landen zonder twijfel een 
stijgend tekort zal ontstaan ban voe- 
dingsmiddeleo en grondstoffen voor de 

industrieele productie — de Duitschers 
er wel voor zullen zorgen, dat zij zelf 

bet laatste te lijden hebben van de 

gevolgen van deze economische oor- 

logvoering. 

Bij ber opmaken van plannen om 

Hitler op de knieso te krijgen, moet 

men wel bedenkeo, dat hij: cen enorm 

leger van ongeveer 7 millioen goed 

geoefeode mannen tot zijn beschikking 

beefc. Dit leger is in booge mate 

gemechaniseerd, gelijk andere volken 

tot hua scbade weten. Het ligt niet in 

de lija van het Duitscbe opperbevel 

Om toe telaten, dat dit legerin verval 

geraakt. Een deel wordt gebruikt om 

toezicht te houden op de volkeo in 

de landeo onder de nazi-kaplaars. Het 

grootste deel ervan is echter nog in 

Duitschland, gereed om elk oogenblik 

Op te rukken. Elke maaod wordt dit 

leger grooter door nieuwe recruten en 

io bet buidige 

neemt dit kolossale leger ook niet af 

door verliezen in gevechten, 

Terwjji dit groote leger intact blijft, 
heeft Duitschland reden om zicb sterk 
te voelen. Bn terwijl 't zich 'sterk 
Voelt — sterker, in feite, dan eenig 
ander volk —is er geen reden te ge- 

looven, dat de nazi-leiders om vrede 
zullep . smeeken, “ zelfs waoneer hun 
vloot op den boden van de zee ligt, 

waoneer hun luchtmacbt telkens en 
telkens weer verslagen wordt en of- 

schoon de economische iospanning hun 
volk enorme beproevingen oplegt. 

stadium van oorlog,   
  

Moe en waar de kilap zal 
kunnen vallen. 

Het beeld, dat men in Eogelaod 
van den oorlog heeft, moet zich ver 
ruimeo, Het Britsche volk is een in 
zijn vastbeslotenbeid om de uiteindelijke 
overwinning te behalen. Het moet 
eraan denken, hoe deze overwinving 
kan worden behaald. De overwionivg 
zal oiet komen door thans stil te blijven 
zitten en de Duitscber buiten het land 
te houden. Zij zal'siechts komen door 
dat eoorme leger, dat er prat op gaat 

harde pog nooit te ziju verslagen, 
klappen toe te brengeo. Het moet 
'overwonsen wordeo. De klap zal 
mogelijk vallen in een of meer van de 
landen, welke de Duitschers onder dea 
voet geloopen hebben. Wellicht ook 
valt hijia Duitschland zelf. Dat zou 
het meest afdoende zijo, want zoodra 
het Duitsche volk beseft, dat er iets 
is gebeurd, dat het voor onmogelijk 
had gehoudenj zal bet geloof in de 
salmacht” van Hitler en io de onver- 
slaanbaarheid van zijo hordeo, onber- 
stelbaar gescbokt worden, met de 
daaropvolgeode demoralisatie, welke 
het pad vaar de overwinoing voor de 
strijdkracbhten der vrijheid zal effenen. 

Het denkbeeld ,,de inval in Engeland”" 
heeft utgewerkt. 't Hzeft ons in actie 
gebracht zooals noy nimmer tevoren, 
Het heefr geleid tot maatregelen, 
welke een ernstig - bedoelden ioval in 
dit land oomogelijk maken. Deze denk- 
Wijze zal ons op de hoede doen blijven 
voor de verdediging van ons geliefde 
vaderland, eo daarin zullen wij oiet faleo. 

»De .ioval in Duitschiand” moet 
thans onze gedachre zijo. Zij is de 
gedachte aan de overwinning. Voor- 
waarts!, is het wachtwoo'd van den 
nieuwen dag”. 

Het Britsche plan staat vast. 

Marlow baalt vervolgens verscbil- 
lende verklaringen aan van leden van 
de Britsche regeering, erop wijzend, 
dat Engeland zich op eeo Offensief 
voorbereidt, waarvan de duidelijkste 
wel was, die weike de Britache minis- 
ter van Bevoorrading, Herbert Mor- 
rison, aflegde, toen bij op 19 Augustus 
1940 in het Lagerhuis zeide: ,,Ik kan 
U verzekeren, dat zij, die verantwoor- 
delijk zija voor de uitrusting van de 
Britsche strijdkrachten, niet stilstaan 
bij de gedachte aan defensie. Het plan 
voor onze productie is opgemaakrt, 
gebaseerd op de veronderstelling, dat 
Onze taak zal zijneen wereld-offensief, 
wanneer bet oogenblik daarvoor is 
aangekomen.” 

De meening van bet offensief wordt 
gedeeld door generaal De Gauilee, de 
vader van het idee van eea geme- 
chaniseerd leger, die —-zooals generaai 
Guderian, opperbevelbebber van de 
Duitsche ,pantzerdivision” zelf heeft 
toegegeven — Duitschland Je tactiek 
aan de haod deed, waarmede het in 
Mei en Juni 1940 zijo eiger vaderland 
overrompelde : de man, die in 1932 de 
Fransche regeering ervoor waarschuw- 
de, dat een vieuwe oorlog anders zou 
Wworden gevoerd dan de wereldoorlog, 
in zija boek ,,Au file de I€pee”, dat 
door de Duitschers werd verheven 
tot standaardwerk over de moderne 
gemechaniseerde oorlogvoering, de 
man, die er met het kleine tankcorps, 
waarover hij het bevel voerde, ten 
Zuideo van Abbeville op 30 en 31 
Mei 1940 io slaagde 10 kilometer in 
de Duitsche linies door te dringen, 
honderden gevangesen te maken en 
een aanzienlijke hoeveelheid materieel 
buit te maken: de man, die weigerde 
zich ovder Duitsche heerscbappij te 
stellen en die naar Eogeland uitweek, 
waar bij thans bezig is een leger uit 
te rustea overeenkomstig zijn ecigen 
idee, waarvan het verloop van den 
oorlog heeft bewezen, dat het het juiste 
was. 

De man, die de Britsche legerleiding 
adviseert bij de voorbereidingen van 
het wereld-offensief: de man tenslotte, 
Wwiens advies is: .,Wii moeten aanval- 
len. Doch niet met een expeditie- 
leger van mannen in gevechts-uitrusting 
met bet geweer op den schouder. 
Tanks en kanonnen. Meer kavonnen 

BOERDERIJEN ,.SCHRAUWEN” 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 226 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

3 PP aa IS 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN'   

    

| €a tanks. Duizenden vliegtuigen. Tien- 
duizenden vliegtuigeo”. 

»De man” — 200 zegt Mariow — 
nis onverbrekelijk verborden met den 
komenden inval in Duitschland, in zoo 
sterke mate als men zich nauwelijks 
kan voorstelleo. 

De mocilijkheden zijn niet 
onoverkomelijk. 

Er zijo zeer werkelijke en zeer groote 
moeilijkheden, doch men moet niet 
denken, dat zij onoverkomelijk zijo. 
De ervaring in dezen oorlog leert ons, 
dat geen moceilijkheid te groot is voor 
groote geesten en groote mannen van 
de daad. Men is daarom gerechtigd 
uit te zien naar den dag — die mis- 
schien vietz00 ver meer af is — waar- 
op tiendnizenoden Britsche gevechts- 
Vliegtuigeo en bommenwerpers de 
Duitsche lucht zullea verduisteren, 
waarop onder de bescherming van een 
machtige gevechtsvloot een groote vloot 
transportschepen miliioenen mannen 
en vele duizenden tarks zal ver- 
voeren. voor den eindstrijd tegen 
de Duischers. De vernietiging van 
bet enorme Duitsche leger is ab- 
soluut noodz-kelijk voor den toe- 
komstigen vrede in de wereld. Her is 
geen gemeenplaats te zeyyen, dat d 
torkomst var de beschaafde wereld 
afhangt van den komende inval in 
nazi-Duitschland — de moderne Mo- 
loch, welke, om zijn bunger te stillen, 

het offer van alle vrijz volken eischt”, 

De eerste bevelhebber van 
het tankcorps. 

Londen, 9 December (Reuter) Het 
politiek van srel tocnemende kracbt 
van bet Britsche leger, wordt ge- 
markeerd door een nieuwe benoeming, 

yal Tavk Corps”. De eerste, die deze 
fuoctie zal bekleeden, is geveraal-ma- 
joor Giffard Leguesne-Martel. 

Marctet diende ia den vorigen oorlog 
bij den staf van het tank-corps eo is 
plaatsvervangend directeur geweest van 
de afdeeling ,,mechanisatie” van bet 
ministerie van Oorlog. 

  

    
  

Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren :   

nl. die van bevelhebber van bet ,,Ro- |   

      
    

        

      

MAX, FACTOR: artikelen 
Thans compleet 

verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko ,,MILADY” 
Aloon-aloon-str.— 15 

KEDIRI. 

  

  

  

  

Dloemenhandel ,Besoeki" 
p/a ORION Telf. No. 97. 

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefd aanhevelend. 

  

TOKO 66. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Nieuw en goedkoop stof 

voor 

Gordiinen 

Portier's 

T, NATHIRMALL 
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LUCHTB 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. s2. 

  
ESCHE 

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

15 Dec. "40 Kediri 9 um, 
Ds. Jookhof. 

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Tosloe gagoeng, Ngandjoek, ea., te 

Paree 7 30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zosdag. 

  

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

2e H. Mis 7.30 uuc v. m. 

Lof 5.30 uur 9. m. 
te 6 aur v. m. Stille H. Mis 

1.30 uuc v.m.  Hoogmis 
5.30 uur n.wm, Lof 

6G uur n.m. 

  

lath. Javanen 

EA 

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

  

Ben groot huis met groote v66r- en 

achtererf — — — — 

ft 30,— 's maands 

insaande 1 November 1940 

te bevr. Ked. Snelpers Telf. 83. 

  

TENG HONG TJIANG 
vENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 64 — Teief. No, 107 

Venduties 
20 December '40 

Hr. H.Ch. Nanlohy 

Ringinsirah 24 Kediri. 

3 Januari "41 
Hr. G.J).C.A. Honing 

Sf, Poerwoasiie 
te houden in onze toko 

Hoofdstraat Kediri. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelak. 
Tweedehandsche meubels 

Enballeeren en transporteeren 
  

een mooie tennisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag 

achter Soelpersdrukkerij 

6,— 

gelegen 

p.m. 

  

Voor Uw meubilair evo ontwerpen 

geroutineerde toekangs en cerste kwa- 

liteit meubelhou: 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resuitaten. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

  

  

  

  

 



  

  

Buiteniandscb ovorzicht overgenomen: di: hot:-Sean.. Hbid. 

  

DE BRITSCHE OVER WINNING' 2272 merana 

  

Algemeene terugtocht van het Italiaan- 

sche leger in Westelijke woestijn aan- 

gevangen : Bitten maken 20.000 gevan- 

genen en grooten oorlogsbuit. 

Londen, 12 Dec. (Reuter). Gemeend 

wordt, dat twee Italiaansche divisies 

tusschen 14.000 ea 17.000 maa sterk, 

in het gebied van Sidi Barrani zijn 

ingesloten, 

Cairo, 12 Dec. (Reuter). Volgeos de 

laatste verkenningsberichten van de 

RA.F. ootwikkelt zich in de Weste- 

lijke woestijn een algemeene Italiaao- 

sche terugtocht. 

Cairo, 12 Dec. (Reuter). Volgens 

een communigu& van bet Britsche 

hoofdkwartier werden naar scbatting 

20.000 man 

vangen genomen. 

Italiaansche troepen ge- 

Voorts werden tanks, kaoonsen en 

uitrusting van allerlei soort buitge- 

maakt. 

Cairo, 12 Dec. (Reuter). Volgens 

een communigu& van het Britscbe 

hoofdkwartier de Italiaaosche 

terugtocht in Westelijke richting voort. 

duurt   

In de Soedan biijven Pritsche” pa 

trouilles den 

stoken. 

vijand met succss be- 

De Grieksche opmarach, 

Athene, 12 Dec. (U.P.). Volgens 

officieele broonen sloegen de Griekes 

cen Italiaaoschen tegenaanvel op de 

Mokrahoogten met zware verliezewaf. 

De Italianen hadden daarbij reserves 

van keurtroepen in den strijd gewor- 

peo. 
Een communiguk van het ministerie 

van Oorlog meldt dat de Grieksche 

Opmarsch in verschillende sectoren-van 

het front voortduurt, ondaoks de hef- 

tige reaetie van den vijaod. 

Gevangenen en veel buit vielen in 

handen der Grieken. 

Het mivisterie van openbare veilig- 

beid meldt, dat alles inbet binnenland 

van Griekenland rustig is. 

  

De overwinning in Afrika. 
Nieuwe verklaring van Churchill: 

Londen, 12 Dec. (Reuter). Met aan- 

zieolijk minder voorzichtigheid sprekend 

dan Diosdag j.l. kondigde de Britsche 

premier, Wioston Churchill heden in 

het Lagerhuis aan een ,overwioning, 

welke op bet Afrikaaosche oorlogstoo- 

neel van bet grootste belang is". 

Winston Cburchill ziospeelde op zijo 

vorige verklaring, waarin bij zeide, dat 

een Britsche colonne de kust tusschen 

Sidi Barrani en Bukbuk. had bereikt, 

daarmede dev voornaamsten weg, waar- 

langs bet Italiaaoscbe leger zou kunnen 

terugtrekken afsoijdeo. 

Cburchill vervolgde : 

»De vraag was toen, of de insluitende 

posities, welke de strijdkrachten vam 

generaal Sic Maitland-Winson na een 

schittereod vitgevoerdeo marsch door 

de woestija hadden veroverd, zou kun- 

nen worden gehandhaafd en of betop 

deze wijze gespannen net opalle pun- 

ten kon worden uitgebreid tot aan de 

zee." 

»De sterke steliing Sidi Barrani”, 

aldus vervolgde Churchill, ,,en de ver- 

schillende versterkte posten ia de om- 

yeving, bleken ezn enorme hindernis te 
zijo, doch Sidi Barrani werd veroverd 

en her geheele kustgebied, bebalve op 

cen of twee punten, is thans in banden 

van de Britscbe en imperieele strijd- 

krachteo. 

Tot dusverre zijn reeds 7000 yevan- 
geuen te Mersah Matruh aangekomen. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

  

van 

Camiila Kenyon 

34) 
Plotseling scbrok ik op. Neevo, ik 

vergiste me niet, Miss Browne had 

bet over mij! Ongetwiifeld, ik was 

de Jonge Persoon, wier aansluiting 

bij de expeditie tot stand gekomen 

ljorecbt 

tegenov erde gevoelens van vriendschap 

was door motieven, welke 

en onderling vertrouwenstonden, wel- 

ke de zielen van deandere deeinemers 

vervulde. Ik was ber, die.door slink- 

sche manoecuvres getracht had ben   

Wii weten Dog niet hoeveel Italianen 

zijo gevangeu genomen bij-de uitvoe- 

ring van de omsingelingsbeweging, doch 

het zou geen verbazing behoeven te 

wekken, indien minsteos het grootste 

deel van drie Italiaansche divisies— 

waaronder afdeelingen Zwarthemden 

—hetzij vernietigd,“heczij gevangen ge- 

momen is." 

»Daar Sidi Barrani een der Italiaan- 

sche voorposten was van de troepen, 

welke Egypte binnenvielen en welke 

zich voorbereidden op een verderen 

Opmarsch in de richting vao bet bin- 

menland”, zoo ging Churchill voort, 

»SCbijat bet wel aannemelijk, dat aao- 

zienlijke hoe veelheden oorlogsmateriaal 

aldaar zullen worden aangetroffen. De 

achtervolginog in Westelijke richting 

wordt krachtig voortgezet en de Brit- 

sche luchtmacht en de vloot bombar- 

deeren den voornaamsten weg, welke 

door de terugtrekkende Italianeo ge- 

bruikt kan worden-en belangrijke ver- 

@veringen—bebalve die, welke tijdeos 

de omsingeling plaats hadden —zijo.reeds” 

gemeld." 

nTerwijl het nog te vroeg is om zich. 

een oordeel te vormen over de afme- 

tingen van de operaties, is hes duide- 

lijk, dat zij eem overwioning vormen, 

weike op dit Afrikaarsche oorlogstoo- 

neel van bet grootste belang is en de 
hoogste lof komt den geseraals Wavell 

van de 

van een van de 

tegenwoordigbcid ea sreun 

leden te berooven, 

z0nder wie de expeditie een lichaam 

z0nder ziel geworden ware | 

Ik was bet, die door mijo. denken. 

en mijo spreken de leden, die zich 
bewust. waren, siechts uit-supesieure 

motieven te haodelen, dagelijks be- 

leedigde. Io de dageo van ovafgeproe 

ken hard: werkem, welke' voorsons 
lagen, zou de- z00 even genoemde 

jonge persoon (met andere woorden 

ik) geea deel bebben. Ic deo drukken 

bijeokorf zou zij slechts de sceptische, 

critische hommel zijo. Derhalve was 

bet duideljk, dat zij' niet de minste 

aanspraak op cen- gedeelte van den 

scbat kon: doen geliien, Zou 'bet daar: 

en Maitland-Wilson ea hun stafoffi- 

cieren toe, die deze bijzonder ingewik- 

uithoudiagsvermogen en durf toonden- 

De geheele episode moet bezien 

worden tegen den achtergrood van het 

| feir, dat nog slechts drie of vier maan- 

den geleden“onze ongerustheid ten aan- 
zlen van de verdediging van Egypte 

ernstig was. Deze ongerustheid is thans 

voorbij en de Britsche garantie, dat 

Eg9ypte doeltreffend zou worden ver- 

dedigd tegen alle invallers, is op alle 

manieren nagekomen.” 

Langdurige en luide toejuichingen 

volgden op deze woorden, 

De vai van Sidi Barrani, 

Goede strategie. 

Cairo, 12 Dec. (Reuter). Gemeld 

wordt, dat de verovering van Sidi 

Barraoi dagea van strijd 

plaatsbad. 

In een door de leiding van de Brit- 

»a drie 

sche marine te Alexandri# uitgegeven 

communiguk, wordt gemeld dat de 

terugtrekkende Italiaansche troepen 

door de Britsche oorlogsschepen hevig 

wordei bestookt. Intusschen blijft ook 

de Britsche luchtmacht aanvallen. De 

Royal Air Force is in de lucht boven 

de Westelijke Woestija heer en mees- 

ter. 

. Ia een door de leiding van de 

Britscbe luchtmacbt in het Midden- 

Oosten te Cairo uitgegeven communi- 

gu& wordt melding gemaakt van bij- 

zonder 'krachtige luchtaanvallen, welke 

op het vliegvcld te Ei-Adem zija 

uitgevoerd. 

De Britten hebben bij hun aanval 

in de Westelijke Woestija een goede 

strategie gevolgd, De Italiaansche di- 

La zija door de Britsche asavallen 

io teen staat van volslagen wanorde 

gebracbt, De vijandelijke linies bestom- 

den vit eea aaotal gewapende kampea. 

De Britten wisten door @nkele kam 

pen heen te brekeo en zich een weg 

naar de kust te buoen: Tal van ge“ 

vechten werden geleverd, voordat de 

Britten de vijandelijke batterijeo kon- 

den vernietigen. 

»Eeuwigdurende” 

vriendschap. 

Verdrag zal. geteekend 

worden. 

Shanghai, 12 Dec. (Havas). Ur 

Belgrado wordt veroomen, dat, vaar 

verwacht wordt, morgen tusschen Joe- 

goslavi£ en Hongarije een verdag zal 

worden gesloten, voorziende io eeuwigr 

durende vrieodschap en vrede tusschen 

deze beide landen. 

Griekenland. 

De Griekscls-Italiaansche 

oorlog. 
De huip der: Aibaneezen. 

Athene, 11 Dec. (Reuter). 

De Italiasen ondervinden groote 

moelliikheden ten gevolge van het 

van, cenig 
rijkdom, 

aaodeel in den gouden 

die bioneokort de Harding 

Browse-expeditie, als beloonirg voor 

baar vertrouwen en ondernemingsgeast, 

te beurt z0u vallen.? Miss Browne 201 
better zeerste apprecieeren, alis de 

vergadering haar mesaing, te diea op- 

zichte zou willen uitspreken. 

Met. een kieur alis wuur e0 een 

gevoel, alsof ik mijm ooren niet kon 

gelooven, bleef“ik doodStil zitten onder 

dezen onverwachten frontaanval, wane- 

door de gekreele- stille, warme dampr 

kring plotseling' eleccrisch geladen leeki, 

Tante Jane zat met open mond en 

groote oogen Miss Browne gefasab 

neerd aan te staren als een verschrikt 

konijo, dat plotseling ecen boa cogr 

om niet een. wenschelijke maatregel.|. strictor. voor zich-ziets Me. Hamilton 

zija, om de Jonge- Persoom een 

stuk te. laten onderteekeneo,» waaria 

ze schriftelijk eo formeel afstand deed 

H. Tebbs-trok “ee praimenmondja, 

alsof bij wilde gaan fluiten, tewijl hj 

afwisselend de wuivende toppen van     

Optreden van ongeregelde #ilbanpesche 
troepeo. Bovendien worden zij onop- 

houdelijk door de Britsche luchtmacbt 

gebombardeerd. Men meent, dat de 

Italiasen tbans trachten te Chimara 

stand te houden. 
Door de Grieken wordt: verkiaard 

dat zfj niet slechts voor hua .vrijheid 
strijden, doch dat bet doel van bun 

strijd oak is de Albancezen van de 

Italiaanscbe heerschappij te bevrijden. 

Tsjecho-Slovakije. 

Miinchen-grenzen niet 
langer erkend. 

Door Britsche regeering. 

Londen, 12 Dec. (Reuter). Dr, 

Benesj  verklaarde, dat de Britsche 

regeering de te Miiochen vastgestelde 

grenzen van Tsjechoslovakije niet 

erkent. 

Deze verklaring werd afgelegd oa 

de eerste formeele bijeenkomst van 

dea Tsjechoslovaakscheo raad van 

state te Londeo. 

Dr. Benesj gaf te kennen, dat deze 

aapkondiging is gebaseerd op cen van 

de Britsche regeering ootvangen of- 

ficicele nota, 

Japan 

Verdragen bekrachtigd. 

Tokio, 11 December. « Reuter), 

Hedenocbtend heeft eea voltallige 

zitting van-den Geheimen Raad, welke 

  

door. den Mikado. werd bijgewonad, 

plantsgebad,. waarin de door Japan 

met Thailand en Iran gesloten wriend- 

schaps- verdrageo werdeo bespraken 

en goedgekeurd. Bedoelde verdragen 

zija vervolgeos door de Japansche 

regeering bekracbtigd. 

Directeur gendarmerleschool. 

Fukuoka, 12 Dec. (Domei). Generaat- 

majoor Saburo Miura,. die benoemd 

werd tot directeur van de gendarmerie- 

school te Tokio, acriveerde bedenoch- 

tend per vliegtuig -uit Shangbai te 

Fukuoka, op doorreis naar Tokio. 

Tweede contact - conferentie. 

Tokio, 12 Dec. (Domei). Hedenoch- 

tend van 11 uur 20 tot 12.40 had de 

tweede contact-conferentie plaats tus- 

schen de regeering en de hooge leger- 

€eD marine-autoriteiten, 

Aan de conferentis werd deelgeno- 

men door premier Konog, dea minister 

zonder portefeuille Baroo Kiicbiro 

Hiranuma, den mioister van Buiteoland- 

sche Zaken Matsuoka,. den minister 

van Marine Oikawa, den sous-chef 

van den generalen staf:luitenantgeneraal 

Osamu Tsukada, den sous-chef vas 

den marinestaf vice-admiraal Nobutake 

Kondo, geoeraal-majoor Akira Muto 

en schout - bij-nacht Takazumi Oka.   
Radioluisteraars, 

wordt lid van den Band 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. 

  

  

YA aan Anita in veorrasa 10 

Nog aitiid In voorraad. 
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CARIBONUM producten, za. 

Carbonpapier in. diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijt-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDRSCHE SNELPERSDRUKKERIJ:    

  

de paimen bekeek of met zfjo slimme 

fretsoogjes de stemming van de ge- 

zichtea om hem heen trachtte af te 

leideo.. Captaia. Magpus. zat. ailanlai: 
balanceertoeren uit te halen met een 

lang dolkmes, dat hij: uit zija gordel 

te voorscbijo had getrokken : na elk 

succes keek hij met z00'n siinkschen, 

valsch-loerenden blik om zich heen, 

dat onwillekeurig de gedachte aan de 

eene of andere middernachtelijke sa- 

Wenzwering bij je opkwam. Eo wat 
Mr. Vane betrof gedurende de eerste- 

paar minuteo was bij blijkbear 'te veel 

Wet andere dingew bezig om :de ware 
bedoeling van de speech van Miss 

Browne te kunnen vatten. Maar toea 

de beteekewisi tot- hem begoa door te 

drioger, was het de mocite waard, 

Om de uitwerking,ervan te zien. Eerst 

kwam er een loodrechte rimpel tus- 

scbem zijo- wenkbrauwen: maar toeo, 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
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Nana 
toen hij begon te begrijpen, bloosde 

by tot in ztjn hals van drift en veront- 

waardiging. Je kon zien, dat: ,,Neen 

| mana: 2095. dat. ganh. 100 maan: mict' 
bem als oouitgesproken protest op de 

tong lag. Daarna teachtte bij den blik 

vao Mr. Shaw op te vangen, wat 

| hem-niet lukte, daan de man met het 
lidteeken de cenige: ter vergadering 

was, die met zijo tanden gegroefd In 

zija onderlipj onbewegelijk: voor zidi 

vit zat te kijken. 

Miss Higglesby Browne stond og 

“het puot, Om-hraar triomfzang opnieug 

aan te heffeo. Maar juist toeo ze bj 

wijze van voor bereidenden maatregal 

diep adembaalde, sprong ik op. 

Wordt vervolgdk   
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