
  

— KEDIRISCHE COURANT 
aa aw 

ADVERTENT!E- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

DRUK- EN UITGAVE - 
KEDIRI - SNELPERS 

Algemeene Leider J.D,L, v, WAARDENBURG 

  

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

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

  

  

VERSCHINT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

  

REDACTIE- EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT 1 1.50 PER KWARTAAL, 

2.9. kicine aankondigingen f 1.— per pisatsing. 
Abonnements advertentie go) tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

BIJ VOORUITBETALING. 

102 

  

  

STADSNIEUWS 

Regeling Mulo-eindexamen '41 

Bij besluit van den Directeur van 

Onderwijs en Eeredienst van 10 De- 

cember 1940 No. 38124/A is een nieu- 
we regeling vastgesteld betreffende het 

afcemen van Mulo-eindexames van het 

jaar 1941. De regeling luidtals volgt: 

Aan iedere Gouvercemenis, gesub- 

sidieerde en gelijkwaardig verklaarde 

particuliere Muloschool wordt onder 

voorzitterschap vao betrokken 

directeur een eiodexamen-commissie 

gevormd, bestaande uit de leerkrachten, 

die gedurende het cursusjaar 1940-1941 
met de lessen in de 3- klasse(n) belast 

Waren. 

De oudst bij het Mulo in dienst zija- 

de leerkracht wordt door den Voor- 

zitter als Secretaris der commissie aan- 

gewezen. Voor zoover het eerste rap- 

port nog niet mochbt zija uitgereikt, 

dient dit zoo spoedig mogelijk te ge- 

schieden. Uiterliik 1 Maart wordt het 

tweede rapport verstrekt, Vanaf 1 

Maart tot uiterlijk 15 Mei worden voor 

alle vakken proefwerken voor de leer- 

lingen der gegeven, 

waarbij er rekening mee dient te worden 

gehoudeo, dat zij regelmatig over deze 

periode moeten worden verdeeid. Deze 

proefwerken worden voor alle examen- 

vakken zoodanig ingericht, dat de 

geheele examenstof, zij het dan ook in 

gedeelten, wordt bestreken. (b.v. voor 

Geschiedenis €€n proefwerk over In- 

dische, &€n over Nederlandsche en &en 

over Algemeene). 

  

  

den 

examen-klassen 

Uit de cijfers voor deze proefwer- 
werken en rekening houdende met mon- 

delinge beurten wordt op, de gewone 

Wwijze ee 3e rapportcijfer afgeleid. 

Opmerking: Voor de vakken 

Nederlandsch en Engelscb, welke tot 

dusverre ook mondeling geexamineerd 

werden, zullen aaa iederen leerling 

bovendien minstens twee mondelinge 

beurtea worden gegeven, waarbij een 

onderzoek dient te worden ingesteld 

nsar de kennis van de onderdeelen 

dezer vakken, vermeld in artikal 18 

lid 2 ca 3 van het Reglement voor 

het cindexamen Mulo. 

De voor het 3de rapport gemaakte 

scbrifteliike proefwerken worden met 

de opgaven en de toegekende cijfers 

bij den betrokken Mulo-directeur in- 

geleverd, die deze tot 1 Januari 1942 

in zija arcbief aanheudt. Op 20 Mei 

Wwordt cen vergadering der eindexamen- 

commissie gehouden. Op deze verga- 

dering worden de examenlijsten als 

volgt ingevuld: 

Il. Einddiploma A. Voor de 

vakken Nederlandscbe taal en lezen, 

Eogelsche taal en handelscorrespon- 

dentie, Maleisch, Handelskennis, Boek- 

heuden, Biologie, @Geschiedenis en 

Aardrijkskunde de drie gedurende bet 

cursusjaar 1940 — 1941 toegekende 

rapportcijfers, waaruit het eindcijfer 

wordt bepaald door het cijfer van het 

le en 2e rapport te vermeerderen met 

2 x het cijfer van het 3e en deze 
sam te deelen door 4, (op bet aldus 

verkregen cijfer wordt 100 noodig het 
ig artikel 14 lid 4 van het Reglement 
voor het eindexamen Mulo genoemde 

toegepast).   

VRIJDAG 20 DECEMBER 1940 

b. Voor de vakken stenografie en 

typen alleeo het 3e rapportcijfer. 

II. Binddiploma B. Voor alle 

examenvakken de drie gedurende het 
cursusjaar 1940-1941 toegekende tap- 

portcijfers. waaruit bet eindcijfer word 

bepaald door het cijfer van het le en 

2e rapportte vermeerderen met 2x bet 

Cijfer van het 3e en deze som te dee- 

len door 4. (Op het aldus verkregen 
cijfer wordt zoo noodig het in artikel 

14 lid 4 van bet Reglemeot voor bet 

eindexamen Mulo genoemde afron- 

dingssysteem toegepast). 

Il. Einddiploma C. Voor alle 

met uitzondering van examenvakken 

typen de drie gedurende het cursusjaar 

1940-1941 toegekende rapportcijfers, 

waaruit het eindcijfer wordt bepaald 

door het cijfer van het le en 2e rap- 

port te vermeerderen met 2x het cijfer 

van bet 3e en deze som te deelen 

door 4. 

Voor het vak typen alleen het 3e 
rapportcijfer. 

Oomiddellijk na het iovullen der 

examen-lijsteo wordt door de commissie 

aan de hard van de in act. 23,24 en 

25 van bet reglement voor bet eind- 

eXxamen Mulo vermelde normanregeling 

beslist aan welke leerlingen het eind- 

diploma “Ta-worden toegekedd. Aan 

de geslaagde leerlingen wordt onmid- 

dellijk pa afloop der vergadering de 

uitslag bekend gemaakt. Op de uit te 

reiken cijferlijsten wordt evenals tot 

dusverr» voor leerlingen van Gouver- 

nements of gelijkwaardigverklaarde 

muloscholen geschiedde ook vermeld 

het 32 rapportcijfer v-or de vakken 

teekener, bandwerken en gymnastiek. 

Voor de bepaling van de uitslag van 

bet examen blijven deze cijfers echter 

buiten bescouwing. 

De vietgeslaagde leerlingen moeten 

v60r 25 Mei aan den betrokken school- 

directeur opgeven, of zij aan het in 

Mei en Juni af te nemen examen voor 

extranei wenschen deel te nemen. 

Het examen voor de extranei wordt 

afgeromen volgens bet bestaaode 

reglement, met dien verstande, dat 

geen correctirnormen zulleo worden 

verstrekt. Men raadplege evenwel de 

hormen van vorige jaren en zorge er 

voor dat de normale maatstaf wordt 

aangelegd. Bij leerlingen eener Gou- 

vernements of gelijkwaardig verkiaarde 

school, die aan het examen voor ex- 

tranei deelsemen, worden op de cijfer- 

lijsteo ook opgenomen de op het derde 

rapport toegekende cijfers voor teeke- 

nep, handwerken en gymoastiek, 

Conferentie J.1.B. 
In aansluitivg op onze publicaties 

omtrent de Conferentie van J. I. B. 

albier, kuanen we als nog het officieele 

programma hieronder melden. 

24 December 1940. Receptie met 

opvoering, gehouden aan de B.P. M. 

straat. 

25 December. Besloten vergadering 

en Tentoonstelling van bandwerken 

van J.I.B. dames afdeeling. 

26 December. Excursie paar Pana- 

taran (Blitar). 's Avonds: Besloten Ver- 

gadering. 

27 December. Reunie-avond. In de 

middaguren, wordt een voetbalwed- 

strijd gehouden om de J.I.B. beker, 

tusschen J.I.B. conferensisten en v.v. 

DOHO Kediri,   

Javaansche kunstkring. 

Dezer dageo werd onder leiding van 

den heer Soewito, hoofd der Ver- 

volgschool Aloon-aloon a'hier 

Javaansche Kunstkriog opgericbt. Het 

cen 

doel hiervan is, om de Javaansche 

kuast te beoefenen en ze tevens te 

bevorderen. Er is reeds een verzoek- 

scbrift ingediend aan de Regentschaps- 

raad eno de Gemeente albier ter ver- 

krijging van subsidie. 

RICHE THEATER. 

Heden 19 t/m Zaterdag 21 December 

Warner bros hoogst Actueele film. 

»BRITISH INTELLIGENCE”. 

(Britsche Geheime dieost) 

met Boris Karloff en Margaret Lindsay 

in de hoofdrollen. 
Een film, die het spionnagewerk in 

oorlogstijd toont. Het thema is forsch 

en grimmig, &€a dat de producers reeds 

lang het publiek hebbea willen brengen 

Spioonen en hua duister werk hebben 

de dagbladen en der publieken geest 

reeds lang gevuld, en nu komt ,,British 

Intelligence” het spionnayewerk tooven 

in een kokend Europa. 

Margaret Lindsay speelt de rol van 

een meisjz dat als een Duitsche spionne 

poseert, maar voor het Britsche gou- 
vernement werkt, terwijl zij terzelfder- 

tijid een Eogelsche spionne ia Duit- 

scheo dienst is. Boris Karloff beeldt 

den Duitschen super-spion uit, die de 

Engelschen tot wanhoop brengt. De 

activiteiten van dit tweetal zijo hoe- 

wel fictief tocb uiterst 

vormen voorvallen welke momenteel 

realistisch, en 

in Europa weer aan de orde van den 

dag zijo. 

Adembenemende ,dog-figbts” in de 

lucht, zees'agen, ev zelfs de duikboo- 

tenoorlog komen in de film voor. Om 

deze reden mag ,,British Intelligence” 

in de filmannalen vermeld worden als 

de eerste film van een nieuwe era: de 

oorlog in geluid weergegeven, zonder 

eenige overdrijving of opsmuk. De be- 

roemde oude oorlogsfilms werdep, z00- 

als men zich berianeren zal, alle ver- 

vaardigd, lang voordat het doek begon 

te spreken. 

De voornaamste achtergronden van 

de nieuwe spionnagefilm zijn Engelsche 

en Fransche landgoederen, dorpen ach- 

ter de linies, de bureaux van hooge 

Britsche, Fransche en Duitsche spion- 

bage-agenten, enz. De glimpjes van den 

oorlog, omvangrijk als deze was, zijn 

echter slecbts kort in de complete film. 

Politie rapport. 

A., wonende Ringinanom doet aan- 

gifte van diefstal van €€a sarong ter 

waarde van f 1,—. 

T., wooende Bandjaran doet aao- 

gifte van diefstal van lijfgoedereo ter 

waarde van f 1,40. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon genaamd K., wonende 

Bandarlor, verdacht van diefstal van 

eea balk ter waarde van f1,— ten 

nadeele K., woverde Bandarlor. 

A.P.A. ten B., wonende Dandangan 

doet aangifte van diefstal van een 

stalen-ring ter waarde van f8,—, 

Tegen S., wonende Setorogedong 

werd P. V. opgemaakt, terzake lichte   

23e Jaargang 

            

  

Ook al weigert Uw toestel in den nacht, 

laat het Goldberg dan even weten! 

Ee€n telefoontjs is voldoende om te profiteeren 

yan de service, waar U alas Radio-Goldberg- 

klant recht op heeft! 

Radio - Goldberg 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

Hootdstraat 51 Kediri - Tel. 70. 

Residentslaan 37 - Madioen - Tel. 110. 

  

       
    
   

J.G.W, DEKKERS — 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — Teleftoon 250 
  

  

    

         
         
    

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 

mishardeling van B., zonder vaste 

woon-en verblijfplaats. 

Tegen S, wonerde Boerengan werd 

P. V. opgemaakt, terzake lichte mishan- 

deling van S., wonende Boerengan. 

R.S., wonende aan de Aloon-aloon- 

straat doet aangifte van diefstal van 

een rijwiel ter £ 20,— 

hetweik onbeheerd voor bet pavi'joen 

waarde van 

was geplaatst. 

Tegen R., wonende Ngronggo werd 

P.V. opgemaakt, terzake verduistering 

Van een rijwiel ter waarde van f 15, — 

ten nadeele van S., wonende Tinalan. 

Voor het Poolsche leger. 

En de Poolsche vluch- 

telingen. 

Het Soer. Hardelsb!. meldt : 

Kort na bet uitbreken van den oor- 

log, hebben de zeer weinige hier te 

lande aanwezige Poolsche onderdanen 

zich samengevoegd, met het doel om 

kleedingstukken etc. gelder, te ver- 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Tweedehandsch.Meubilair. 

  

Meubelmakerij 
Agenischap: 

Java Koelkasten. 

zamelen voor de Poolsche oorlogs- 

slachtoffers, welke aan den greep van 

de Duitsche hebben 

weten te ontkomen. 

overweldigers 

Eokele malen heeft dit comit& een 

beroep gedaan op de offervaardigheid 

der ingezetenen hier te lande en heeft 

het tot dusver daarvoor steeds gehoor 

weten ie vinden, zoodat zoowel zen- 

dingen in geld als kisten met gedragen 

betrokkenen 

in Engeland konden worden ge#xpe- 

dieerd. 

Gelukkig zija berichten hier ontvan- 

geo, dat het Poolsche Leger, bestaan- 

de uit ca. 20.000 man en eenige dui- 

zenden Poolsche civiele vluchtelingen, 

kleedingstukken aan de 

die na de ineenstorting van Prankrijk, 

Zwitserland mochten bereiken, daar 

liefderijk zija opgevomen en geschiedt 

de verzorging van 't hoog noodzake- 

lijke daar door het Zwitsersche Roode 

Kruis en door de Zwitsersche bevol- 

king zelf, zoo goed dit onder de hui- 

dige omstandigheden mogelijk is. 

Voor bet comit€ hier wordt ecbter 

de sfeer van zijn werkzaambeder vit-



    

  

  

    

  

— RIC HE THEATER - 

    

  

Nos Heden en Morgenavond. 
WARNER BROS hoogst actueele film 

   

  

9 
met BOR 
nende film, die U het spionragewerk io oorlogstijd toont. 

bladen en den publieken geest reeds lang gevuld en nu komt ,British Intelligence” bet spionnagewerk 

Adembenemende ,,dog-fights” in de lucht, zeeslagen en zelfs de duikbooten toonen in een kokend Europa. 
oorlog komen in de film voor. 

Kortom : 

ATTENTIE! 

N.B.I 

GONG'S uiterst boeiende 

RITISH INTELLIGENGCE xrsde Geteime Dicae 
KARLOFF — MARGARET LINDSAY — e.a. uitstekende kracbten. 

Spionnen en bun duister werk hebben de dag- 

Een film, die U in voortdurende spanning houdt ! 
Komt dit z'en! 

Voorzf een bijzondere voorfilm es het ,Briti 

Zaterdagmiddaa 430 u. 

Engelsche productie 

.»I Killed .the COumtf" 0 soosie den graon 
met de Engelsche sterren SYD WALKER en BEN LYON in de 

Eenfilm met een spannend verhaal en die U tot het einde boeit. 

opwinding, een ware ontspanning. 

Zondag 22 en Maandag 23 Dec. | 

Extra Voorstelling! 

boofdrollen. 

Komt dus allen deze uitstekende Ergelsche film zien! 

VOORAF : ber ,Gaumont British News" 

Hen boeiende en span- 

sh Gaumont News" 

Voor liefhebbers van actie en 

  

  

gebreid, doordat na de ineenstorting 

vao Frankrijk, 80000 man van bet 

Poo'sche Leger, die in Fraokrijk stre- 

den, Evgeland wisten te bereiken en 

die ver van bet vaderland den strijd 

tegen den gemeenscbappelijken vijaod 

voortzetten. Met dit 

Frankrijk tienduizeoden Poolsche viuct- 

leger zijo uit 

telingen eveneens naar Engeland ge- 

komen en hebben daar een goed on- 

derdak gevonden. 
Door her Engelsche Roode Kruis 

wordt al het mogelijke gedaar. ook 

z0rg en bulp aan deze Poolsche onder- 
danen toe doch acht het 

Poolsche Comit6 het een plicht, ook 

het zijne ertoe bij te dragen, de zorgen 

Eogelsche Roode Kruis 

zooveel bet in 

te wijzen, 

van het te 

helpeo verlichten en 

zijn macbt ligt, hulp aan zijn landge- 
nooten te verstrekken. 

0. 

Het is de bedoeling, om z0owel aan 

   
de Poolsche viuchtelinger, o,w. ca. 

20.000 kinderen, alsook aan de mili- 

tairen, die in Engeland den harden 

  

    

strijd te land, ter zee en in de lucbt 

meevechten, de hardheid van 't be- 

staan draaglijker te maken en doet 

het Comite oprieuw een beroep op 

allen, die iets kunnen missen 

Neet alleen cen bescbeiden bedrag 

in geld is welkom, maar vooral ook 
zullen met dankbaarheid in ontvangst 
worden genomen, giften in natura, als 

leerer, thee koffie, sep e.d. 

geld kunnen onder het 

hoofd , Voor de Poolsche Vluchtelin- 

  

worden gestort bij de R-dacti:s 

  

plaatselijke dagbladen, terwiji 

bj 
Tanah Abarg West 
bij ond-rstainde adressen van dames- 

het Poolscbe Consulaat t» Batavia, 

130 en ook »0. 

  

  

leden van di 

bazar 

nomen en mad 

Comite aile giften dank- 
st zullen 

delijks 
n ontu worden ge- 

    

zu'len worden 

verantwoord. 

D- adress 

Hst Poolsc Coosulaat — Tanah 

Abang West 130, Batavia-C 

Mevr. E. Hart— Tanah Abarg West 

99, Batavia- C 

Mevr. G, Moore, Engeische Kerk- 
weg 5. 

Mevr, Z. Przybylkiewics—Taoah 

Abang West 130, Batavia-C. 

Voor Soerabaja: 

Mevr. C. Keller-Sobiszdwra —Goe- 
44, Telf, Z. 2483. 

   

  

bengboul 

MAXIM THEATER 
Geen bioscoopvoorstelling! 

Optreden van het ,Wajang Orang” gezelschap 

.NGESTI PANDOWO" 

Onthoudt U van oordeel! 

Als er geen zekerheid is. 

Wij lazen in het Soer. Handelsbl. 

het ondervolgende: 

Zijoe Excellentie de Legercomman- 

dant dzed, naar Aseta meldt, de vol- 

gende circulaire uitgaav: 

Uit particuliere berichten is geble- 

ker, dat van de na de capitulatie van 

het Nederlandsche leger in Nederlavd 

aanwezige officieren van het Konink- 

ljk Nederlandsch”'ndische Leger, een 

gedeelte zich met een zekere vrijheid 

Neder'and be- 

viodt, terwijl de overigen elders zijn 

van beweging nog in 

geinterneerd. 

Dit 

afbankelijk zijn gesteld van het al daa 

niet teekenenen van eene verklaring 

verschil in behandeling zou 

dat men geen handelingen zou ver- 

richten welke den vijand benadeeler. 

Uiteraard trekken deze berichten in 

het in het officierskorps, 

sterk de aandacbt. Zij vormen bet 

Oonderwerp voor beschouwingen, waar- 

in o.m, de vraag aan de orde wordt 

gesteld, of het afgeven vao vorenbe- 

doelde verklaring niet io strijd is met 

n van 

bijzonder 

de krijgsmanseer en de plichte 

den officier. 

Ik acht het daarom noodig, er na- 

drukkelijk op te wijzeo, dat bier te laode 

niets met eenige zekerheid bekend is 

omstandigheden, waaronder 

betrokkenen zich Nederland 

tiide var het afgeven van de verklaring 

van de 
io ten 

bevonder. 

Ocsbekerd met de capitulatievoor- 

waarden en met mogelijkerwijs door 

d:n opperbevelhebber gegeven voor- 

schriften, weet men Oo. m. nieis om- 

trent den status van de na de capitulatie 

io Nederland aanwezige officierer. 

Ziin zij als krijgsgevangeneo be- 

schouwd? Op welke wijze is de ver- 

klaring van hen gesischt? Ev vooral, 

wat is de juiste inhoud van bedoelde 

verklaringen? Wij weten het niet, 

weshalve bet vestigen van 

cen oordeel voorshands on- 

mogelijk is. 

Men houde dit goed voor ocogen en 

voorkome daardoor, dat den collega's, 

die de verklaring hebben geteekend, 

ovrecht wordt aangedaan. & 

Wj allen huldigen het beginsel, dat 

geen militair wordt gestraft, dan na   een behoorlijk geleid onderzoek en 

  

| |   
nadat betrokkene in de gelegenheid is 

gesteld zich te verdedigen, Men houde 

dit beginsel vooral in eec ernstige zaak 

als de onderhavige in eere. 

Zou men zich subjectief op de vage 

gegevens in deze zaak al een oordeel 
omtrent betrokkenen willen vormen bet 

zij 100, doch men boude dit voor zich 

lot tijd en wijle men over volledige 

gegevens beschikt en bekend is met de 

omstandighedea in Nederland onder 

welke meerbedoelde ve-klaring is af- 

gegeven. 

Men bederken voorts, dat de bror- 

nen waaruit men thans put, ook ye- 

gevens bevatten, waaruit valt afte lei- 

den, dat verreweg het grootste gedeelte 

van het officierskorps van de Konink- 

lijke Landmacht z0u 
bebben afgegeven, hetgeen reeds tot 

voorzichtigheid bijhet vormen van een 

oordeel maant. 

de verklaring 

dat be- 
schouwingen over deze aangelegenheid 

er toe zouden leiden, dat twijfel ont- 

staat over de vraag, welke gedragslijn 

men in voorkomend geval als krijas- 

gzvangene heeft te volgen, wordt van 

deze gelegenheid gebruik gemaakt de 
aandacht te vestigen op bet onverkort 

Teneinde te voorkomen, 

van kracht zijode voorschrift, opgeno- 

men als noot van het 

van Oorlog bij artikel 

Reglement 

Departement 

10 vao bet 

betreffende de weten en 

gebruiken van den oorlog te land 

(Bco b'z. 23), luidende: Het is aan 

krijosgevangenen, behoorende tot het 

Konioklijk Nederlandsch-lndische Le- 

ger, verboden zich op eerewoord te 

doen in vrijheid stellen.” 

D:z Legercommandast. 

GJ. Berenschot. 

  

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkeri). 

    

Snelheid en kracht van 

Groote verwarring bij de 
Italianen. 
    

Zij moesten vrijwel alle materieel 
etc. achterlaten. 

Cairo, 16 December (Reuter). De 

speciale medewerker vao ,Reuter” bij 

het Njj!- eger, Desmond Tighe, schrijft 
verder nog: ,,Dezelfde tooneelen van 

verwarring zagen wij bij aankomst in 
het ieis teo Zuiden van Sidi Barrani 

gelegen Italiaansche kamp te Tomma: 
stukken veldgeschut lagen overal ver- 

spreid. De Italiaansche officieren waren 

zoo haastig vertrokken, dat zij zelfs hun 

handkoffers haddeo acbtergelaten. Ka- 

pitein Hurley zeide: ,, Wij haastten ons 

z00veel mogelijk, ten einde te trachten 

den siag bij te houden, doch de Brit- 

sche imperiale strijdkrachten rukten op 

met een snelheid van ongeveer 80 KM.   per dag. Toen hoorden wij het gebul- 

der van het Britsche scheepsgeschut, 

dat Sidi Barraai bombardeerde”. 
Toen de Australische fotografen in 

4 de nabijheid va» Sidi Barrani kwamen, 

1 trokken zij mijlev eo mijlen ver door 

streken, waar overal door de Italianen 
achtergelaten transport-middelen waren 

Duizenden vierkaote meters 

am
a 

te zien, 

Woestijn waren overdekt met goed aan- 

gelegde opslagplaatsen van benzine, 

waarin drums, elk 180 liter benzine 

zelfde dag, 

veren. 

controleerd. 

  

  

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

De volkomen nederlaag der Italianen. 

    

het Britsche offensief 

hadden een geducht, overrompelend gevolg. 
  

vulden onzen benzine-vonrtdurend uit 
deze opslagplaatsen aan. Ook 'zagea 

wij in uitstekenden toestand verkeeren- 

de opslagplaatsen van ruwe olie. 

De gebeele uitrusting van een modern 
leger lag op een hcop bijeen. Niets 
was weggehaald. De voorraden van de 

Italiaaosche troepen in de omgeving 

van Sidi Barrani vormden een pracb- 
tigen buit voor de Britsche troepen, die 

thans voor allerlei operatie-doeleinden 

van Italiaaosche vrachtauto's gebruik 
makes”. 

Een Iraliaansch vliegtuig wierp op 
een nacht een salvo bommen in de 
nabijheid van Sidi Barrani uit. De Aus- 

tralische fotografen vernamen van den 
officieelen Britsche oorlogs-fotograaf, 

kapitein Keating en van een anderen 
Britschen camera-mao, dat deze bom- 

men, in de nabijheid van den auto der 

Britscbe fotografen neerkwamer, waar- 
door de chauffeur werd gedood ea da 

uitrusting der fotografen en alle door 
hem genomzu films vernietigd werden. 

Sidi Barrani is cen puinhoop 

Sidi Barrani werd door kapitein 

Hurley als &&n groote puinhoop be- 

schreven. Hij zeide bieromtrent: ,De 

Britsc e vloot heeft haar werk goed 

gedaan”, Het gedenkteeken, dat door 

de Italiaoeo in November van dit jaar 
was opgericht, om de bevrijding van 

Italiasen vao de ,,E)yptiscbe tyranoie” 

bevattend, werden aangetroffen: wij | te vizren, was nog intact gebleven. 

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Un Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 

Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om 

dat ze bij U thuis (Kotta) worden 
weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

radiotoestellen op de- 

toestel is 

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

  

DJABA   De abonnementsgelden bedragen : 
1,— per maand voor €€n boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€a boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 

Wordt lid van 

LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij, 

ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &€n 
gulden. 

KOTTA 

   



    

Toen de Austialische fotografen dit 
standbeeld te Sidi Barrani fotografeer- 

den, trok jpist een meer dan 3 KM. 
lange stoet Italiaansche krijsgsge- 
vangenen voorbij. 

Toen de Australische fotografen 
voorzichtig verder trokken in de rich- 

ting van Bug Bug, er zorg voor dragend 

landmijoea en vijandelijke bommen- 

werpers te vermijdeo, kwamen zij langs 

verlaten Italiaansche macbinegeweer- 

posten, welke op een afstand van een 

paar meters aan elke zijde van den 

weg waren ingericht. Een Italiaansche 

officier kwam, wuivend met een witten 

dork, te voorschija en deelde in ge- 
broken Engelsch mede, dat zich 20 

Italianen in de beide loopgraven be- 

vonden. 

D: chauffeur van den auto der 
Australische fotografen haalde zijn'ge- 
weer te voorscbijn) hij bezat echter 

geen ammunitie. Daarop besloot het 

gezzIschap vSpel van bluf” te 
spelen, alle Italianen werden krijgs- 
gevangen genomen. 

Eeo Britsch convooi kwam langs: 
de gevangen genomen Italianen wer- 

een 

den door dit convooi in vracbtauto's, 
welke reeds vol krijgsgevangenen wa- 

ren, mede genomen. 

Ook Bug Bug was overvol met 
Italiaansche krijgsgevangenen, die zaten 
te rooken en op opyewekte wijze met 

elkander sprake. 

Itali8 blijkt zijin Lybische soldaten 
slecht te verzorgen 

Cairo, 16 Dec. (Reuter) De speciale 

medewerker van Reuter bij het Nijl- 

leger, Desmond Tigbe, schbrijft: ,,Kapi- 

tein Frank Hurley, 

Australiscbe strijdkrachteo io het Verce 

Oosten torgevoegd als fotograaf, deed 
mij een levendig verbaal van de er- 

varingen van een aantal Australische 

forografen, die vijf dagen lany bij de 

Britscbe impeciale troepen in de Wes- 
telijke woestijn hebben doorgebracht. 

Frank Hurlzy is erin geslaagd een 
voiledige film van bet Britsche offen. 

“sief te maken. 
Kapiteio Frank Hurley, die tijdens 

den wereldoorlog in Frarkrijk als of- 

ficieel fotograaf fungeerde en die met 

Shackleton en Mawson vijf tochten 

naar de Zuidpool heeft gemaakt, be- 

Bcitscb: troepen na 

een tocht van ongeveer 64 km. eea 

kamp aantroffen, waarin zich ongeveer 

2000 ellendig uitziende Lybiscbe krijgs- 

gevangenen bevonden, die door een 

Officieel aan de 

schreef hoz de 

aantal ,, Tommies” bewaakt werden, 

Een sergeant-majoor gaf den gevan- 

genen, in groepen van 20 man tegelijk, 

water: dit water werd verkregen uit 

cen indertijd door de Romginen in de 

barde rotsen uitgehouwen waterleiding, 
welke thans niet meer gebruikt wordt. 

Van het kamp te Nibeiwa zeide 
kapitein Hurley dat dit een onverge- 
telijken aanblik bood. Ia het kamp 
heerschte de stilte van het graf, daar 
iedereen zich uit het kamp verwijderd 
had, met uitzondering van de Britsche 
soldaten, die waren acbtergelaten om 
Britsche tanks, welke tijdeos den strijd 
beschadigd waren, te bewaken. Overal 
lageo Italiaansche dooden, wier lij- 
ken gehecl onder het zand bedolven 

waren. 

Kapitein Hurley telde in het kamp 
van Nibeiwa 38 Italiaansche tanks: 
sommige taoks waren vernield, doch 
andere waren onbeschadigd acbrerge- 
laten, Mulezels en honden zwierven, 
op zozk naar voedsel, roudom de 
opslagplaatsen van ammunitie en ande- 

re voorraden. 
In de nabijneid van Nabeiwa 

troffen de Australische fotografeo cen 
ander kamp aan, waarin zich op zijn 
minst 7000 of 8000 Iraliaaosche krijgs- 
gevangenen bevonden, die in groepen 
lachend en rookend bijeen zatep. Hur- 
ley zeide, dat dez: Iraliaaosche krijgs- 
gevangenen gocd gevoed en gekleed 
waren en een scherpe tegenstel:ing 
vormden met de Lybische krijgsgevan- 
genen. 

Het benzine-tekort in Italis. 
Rsme, 16 December (Reuter). De 

Italiaanscbe luchtmacht experimenteert 
met steenkool-gas als brandstof voor 
Vliegtuigen. Het Italiaansche nisu 
agentschap Stefani verkliart, dat 
op een vlisgveld nabij Milaan proeven 
ziju genomen. Een Breda - vliegsuis, 
u'tgerust met een motor van 85 p.k. 
geschikt voor verbranding van ste 
koolgas, steea op en kiora tot een 
hoogte van 45 meter. 

  

   
  

De grootste koloniale veldslag. 

Rome, 16 September (Reuter). ,De 
grootsre koloniale veldslay in de ge- 
schiedenis” aldus beschrijft de ,,Giornale 
d'Italia" de militaire operaticsin Noord- 
Afrika. Veelbeteekenend den nadruk 
leggend op de Britsche kracht in 
Noord-Afrika, verklaarde het blad : 
» Het Britsche opperbevel heeft 3000.000 
man uit 4 deelen Van het B.isc « 
Rijk en 890 pantserwagens en tarks 
in den strijd geworpen. Met zulke 
krachtige strijdmiddelen geloofe het 

krachtigste wereidrijk €ba van de as- 
vOlken uit den strijd te kunnen werpen. 
De gebcurtenissen van de komende 
dagen zullen bewijzen, dat dit een 
verkeerde berekening is”. 

Antwoordend op de vraag van een 
Amerikaaoschen journalist, die sprak 
vas de voordeelen voor Engeland van 
een aparten vrede met Itali8, verk'aarde 
het blad: ,,Italid is op post en zal niet 

terugtrekken”. 

  

Italiaansche gevangenen gaan 
naar Br. Indiz, 

New Deihi, 17 December (Reuter). 
Vernomen wordt, dat internserings- 
kampen ia Britsch - Indi& worden op- 

gericht teneinde minstens 20.000 Ita- 

liaansche gevangenen uit de Westelijke 
Wwoestija te ontvangen, die naar ver-   wacht wordt spoedig naar Britsch-Indig 
zullen worden gebracht. 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

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

algemeen belang. 
Inlichtingen bij 

    

den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

    
   

    

Kediri en Paree 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
en de meeste Doctoren 

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN' 

BEKENOMAKIN 6. 
De Regeut van Ngardjo:k roepr bij 

deze gegadigden op voor de levering 
van steenslag, breuksteen en grind ten 

behoeve van het onderhoud der 

gen, in beheer bij het Regentschap 

Ngandjoek gedurende het jaar 1941 
hoeveeiheid resp 6305 

305 ea 120 M3. 

D2 aanbesteding zal in het openvaar 

we- 

tot een van 

worden gehouden in het R-gentschaps- 
kantoor van Nyandjok op den 1O0den 
Januari 1941 ten 9 ure 

Toschrijvingsbiljetten en 

  

oormid 

leveringe- 

    voorwsarden zija in genocmd 
kosteloos verkrijgbaar op we 
vanaf 8 uur des voormid'ags lor 1 ur 

des namiddays. 

Ng 

  

ek, 16 December 1940. 
Ds Regent voo 
Prawirowidjojo 

  

md, 

  

Dankbetuisging. 
  

     Hiermede betuig ik « :an 

Dr. R. Slamet o de- 
rijke behandeling tij ziekte    
van mijn echtyenoot. 

Mevr. Neyendori. 

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

  

  

Ben groot huis met groote v66r- en 

achtererf — — — si 

f B0,— 's maands 

ber 1040 

Ked. Snelpers Telf 83 

ingaande 1 Nover 

te bevr, 

MAX FACTOR artikelen 
Thans compleet 

verkrijgbaar bij de 

  

agent: 

Toko ..MILADY” 
Aloon-aloon-str.— 15 

KEDIRI. 

    

pa ORION Teif No. 97. 

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

bloem stelling van Za 
stukken, kransen etc. 

Beleefd aanheveleni. 

    

TOKO GG. 
| BOMBAY-WINKEL 

Verkriigbaar 

Nieuw en goedkoop sicf 

voor 

Gordiinen en 

Portier's 

T. RATHIRMALL   
    

  
  

Bloemenhandel ,Besoeki” 

  

  

   

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten 

22 Dec. "4D T.-Agoeng 5 um. 
Hr. v/d Vlugr. 

25 Dc. '40 Kediri Bu n.m 

25 Dec. 40 Blitar | wordi nader be- 
31 Dee. '40 Kediri | kend gemaskt. 

5 Jan. "41 Kediri 9 u. v.m. 
D. Skken. 

Bitar 6 u. o.m. 
Ds. Sikken, 

  

27 0 

31 

JAVAANSCHE 

  

Doopsbediening. 

  

Meleische Kerkdiensten, 

H. 8. Matulessy 
D-c. 40 Mudioen 6.30 uur o.m. 
Dee. 40 Kediri 9 uuc v.m. 
Dc. 40 Madioep 9 uur v.m. 

, Nya 4 uur nm, 
« 40 Birar 630 uur ».m, 

Dec. 40 M 430 uur o.m. 
uur n.m. Kedii 8 

OOST- JAVAANSCHE KERK 

Di 
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24 December 1940 
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in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf 
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Buitenlandsch oversicht -overgenomen :uit het Soer. Hbid. 

HOE DE ITALIANEN LOOPEN. 

  

Graziani's leger gedesorganiseerd: Itali- 
anen trekken zelfs op Derna terug. 

Strijd bij Bardia duurt voort. 

    

Cairo, 19 Dec. (Reuter). Verkennings- 

vluchten toonen aan, dat afdeelingen 

van Graziani's gedesorganiseerde leger 

niet alleem op Tobroek, doch zelfs 

op het 150 KM verder gelegen Derna 

terugtrekken. 

Londen, 19 Dec. (Reuter). Volgens 

het Italiaansche communigut duren de 

gevechten in het gebied van Bardia 

voort: belargrijke concentraties van 

Britsche troepen wordeo uit dat gebied 

gemeld, 

Ook wordt melding gemaakt van 

Britsche luchtaanvallen op Milaao, 

Genua en Vercelli. 

Grieken vorderen langzaam 
maar zeker. 

Londen, 19 Dec. (Reuter). Volgens 

laatst ontvangeo berichten bombar- 

deert de Grieksche artillerie nog steeds 

Chimara, Tapeleoi en Kiisura. 

De Grieken, die nieuwe aanvallen 

uitvoerden, hebben belangrijke ver- 

sterkte posities bezet. 

Het nieuws van den Italiaanscheo 

terugtocht uit Klisura werd onder de 

Grieksche troepen verspreid, en be- 

moedigde hen te midden van de be- 

proevingen, welke de wioter hun oplegt. 

Een heuvel voorbij Oostrovitsa, 

velke door de Grieken werd bezet, 

was bestrooid met lijken van Ita- 

liaansche soldaten en officiereo, van 

wie sommigen blijkbaar warea gestor- 

ven van honger en uitputting, 

Athene, 19 Dec. (Reuter). In den 

kustsector dreven de Grieken door 

een bajonetaanval het vierde regiment 

grenadiers, de lijfwacht van den Ita- 

liaanschen Koning, op de vlucht. 

Londeo, 19 Dec. (Reuter). Volgens 

een bericht van United Press staken 

de Italianen Kilsura en Tapeleni io 

braod. 

Duitsche expeditiemacht. 

New York, 19 Dec. (Reuter). De 

Correspondent van de ,New York” te 

Belgrado meidt van de Italiaanscb- 

dat Duitsche 

troepen door den Breonerpas Itali 
Joegoslavische grens, 

binnenstroomeo. 

Te Tritst, waar de concentraties 

gestadig toenemen, 

aan boord van transportschepen. 

Ramingen, die de correspondeat wit 

embarkeeren zij 

betrouwbare bronnen heeft ontvangen, 

stellen het aaotal Duitsche troepeo in 

Itali£# op veel meer dan 50.000 man, 

terwijl militaire deskundigen te Bel- 

grado verklaren dat de berichten in- 

het embarkement wijzen op 

militaire bewegingen van groote af- 

zake 

metirgen. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

  

Camillia Kenyon 

36) 
Drie of vier verschillende stemmen 

zeiden tegelijk: ,,jal” Mr. Tubbs met 

een verootscbuldigend kuchje —cm 't 

effect te neutraliseeren—met 't o0y op 

& »ve tucel verhangen van de bord- 
Is 
Stoot op een misthoornj op 'tzelfde 

@ogerblik viel bet gliosterende dolk- 

mes door den schok van zijn vinger 

af en kwam, met de punt naar bene- 

den, viak nsast dea voet van tante 

Captain Magnus als eer soort 

  
  

Volgens semi-officieele Duitsche 

bronnen te Belgrado zal heden in den 

loop van den dag mogelijk een raming 

worden gepubliceerd van de sterkte 

der ,Duitsche expeditiemacht " die 

zich thans in Italia bevindt. 

De Grieksch-ltaliaansche 

oorlog. 

Algemeene nederlaag voorspeld. 

Athene, 19 Dec. (Reuter). Tijdens 

ecen vergadering van deskundigen op 

landbouwgebied verklaarde de Criek- 

sche premier, generaal Metaxas: ,,De 

slag in Albanit zal eindigen met eeo 

algeheele nederlaag der Italianen”. 

De premier zeide verder : ,,Ons leger 

is in goede handen. Generaal Papagos 

en de andere bevelhebbers doen hun 

plicht op schitterende wijze”". 

De sterkte der Italiaansche 

troepen. 

Athene, 18 Dec, (Aneta Reuter). De 

fascistische verklaringeo, dat de Griek- 

sche troepen tot dusver ia Albanit 

slechts een ,,onbeteekenend aaotal 

Italiaansche hulptroepen” ontmoetten, 

werd door her dagblad ,,Estia" beant- 

woord met d2 verklaring dat 7 eerste 

klasse Italiaaosche divisies aan den 

strijd hebben deelgenomen, 

talrijke speciale eenheden, 

Alpini, Bersaglieri, grenadiersen lanciers. 

alsmede 

ioclusief 

De actie in de lucht. 

Athene, 19 Dec. (Reuter), Zeer 

nauw samenwerkend met het Grieksche 

leger bombardeerde de R.A.F. gisteren 

op hevige wijze de belangrijke haven 

van Volona, die met Durazzo thans 

den eenigen toegang naar of uitweg 

uit Albavi2 vormt. 

Het hoofdkwartier vao de R.A RF. 

meldt, dat de aanval zeer geslaagd is, 

en gericht was op cen watervliegtuig- 

basis, bavens eo pakhuizen. Alle bom- 
men vielen in het doelengebied en 
brand brak uit. 

Er bestond krachtigen tegenstand 
van Italiaaosche jacbtvliegtuigen en een 
lucbtgevecht werd geleverd, dat 20 
minuten duurde. Gemeend wordr, dat 
een Italiaaosch vliegtuig werd neerge- 
schoten. Een Britsch vliegtuig moest 
op den terugweg een nocdlanding 
maken, doch alle andere toestellen zijo 
veilig io bun basis teruggekeerd. 

Duitsche militairen in Itali8, 

Londen, 19 Dec. (Reuter). En 
Ondercaan van een neutraal land. die 
sokele dagen geleden uit Itali8 te 
Londen arriveerde, verklaart, dat in 
het district van Rome Duitsche kanon- 
niers zijn gestationneerd, evenals andere 
Duitsche troepenafdeelingen, die spe- 
cialisten worden genoemd, en die tot 
taak zouden bebben, instructie te 
geven aan de Ita'aansche militairen. 

Jane terecbt, waar bet totaan bet heft 

io 't Zand verdween. Mr. Shaw zeide 

kort: ,lk viod, dat we ons bij de 
verdeeling van den schat—voor 't 

geval, dat er iets gevondeo wordt— 

aan onze oorspronkelijke overeenkomst 

moeten houdeo. Ja !” 

Tante Jane's ,ja” steeg als een 

gesmoorde jammerkreet uit de diepte 

van baar zakdoek op—welke z00 nat 

en ontoereikend voor 't absorbeeren 

van tante Jaoe's tranenvloed begon te 

dat ik haar, uit gewoonte, 

den mijne toestak. 

Alieen van Cuthbert Vane kwam 

een ,aeen” z00 rustig en beslist, dat 

de Schot met een glimlacb, die zija 

geheele gezicht een ander aanzien gaf, 

hem even de hand op zijo s€houder 

legde. 

Vervolgens baalde mr. Tubbs zulk 

een gewicbtig witziend document te 

worden, 

e
n
 

  

   
  

Bondgenooten met 
antipathiesn 

Duitschers en Italianen 
Vooral den 'laatsten tijd doen vele 

geruchten de ronde inzake de geringe 

sympatbie, welke Duitschers en Ita- 

lianeo — die io: den vorigen oorlog 

elkander bestreden-in den grood van de 
zaak voor elkaar hebben. Het volgende 

bericht — dat de Romeinsche car- 

respondent van het Engelsche week- 

blad ,,News Review" aan zijn blad 

seinde in Mei 1938, ter gelegenheid 

van het tegenberoek van den opperhun 

aan il duce del fascismo — moge 

illustreeren dat dit al zoo was. lang 

voor Duitschland de ,,as” domineerde. 

»De verschijning van de Duitsche 

uniformen wekte bij de bevolking ont- 

stemming. Een groep 

bruinhemden trok de aandacht van 

een Italiaanschen winkelier, die zijn 

sight-seeing 

overbuurman toeriep: Kijk, buurmao, 

de Duitschers zijn gekomen”, waarop 

de buurman sarcastisch antwoordde: 

»Gia?" (nu al?) 

Iemand vroeg een groep straat- 

arbeiders, bezig met het berstellen vao 

een weg, of zij paar de ,as” Berlija- 

Rome z0chten. Onder de aotwoordeo 

was o.m. het volgende: ,,Nee, die is 

bier miet, waarom zoekt U niet op de 

via del Malcontenti ?” 

De ondertoon van antipathie kon 

worden misverstaan io Rome's 

welkom aan Hitler. De leider van s.s., 

Heinrich Himmler, was voortdurend 

op post met een afdeeling vas bet 

niet 

doodskoppen-regiment, Hitler's elite- 

ljtwacht, De fiihrer werd'overal gescha- 

duwd door Szpp Dietrich, den bevelheb- 

ber van Hitler's persoonlijke lijfwacbt. 

Tallooze iowoners kwamen terecbt in 

een haastig ingericht concentratiekamp, 

juist buiten de stad, wegens het maken 

van beleedigende opmerkingen. Som- 

migen beschreven de indrukwekkende 

festiviteiten als de groote hegrafenis- 

marsch" van de ,as”. 

Opvallend was ook de houding van 

Paus Pius XI. Zijoe Heiligheid gaf 

opdracht alle musea en galerijen van 

het Vaticaan te sluiten tot de geiiai- 

formde nazi's waren vertrokken”". 

Britsch - Indi& 
Moet en geestdrift der Britsch-In - 

dische troepen. 

New Delhi, 18 Dec. (Rtr.)' 

Een voortreffelijke rol werd door de 

Britsch-Indische troepen gespeeld tijdens 

de gevechtenin de Westelijke woestija 

en in een te New Delhi uitgegeven 

comwmunigu€ wordt de kalmte beschre- 
ven, waarmede zij de aanvallen der 

duikbommenwerpers ondergingen. 

Britsch-Iodische eenbeden behoorden 
tot de eerste die den aanval uitvoerden, 

bij dag en bij nacht voorwaartsrukten 

en met de Britscbe troepen, tanks en 

artillerje deelbamen aan den bliksem- 

snellen opmarscb, die resulteerde in de 

bezetting van de eerste van de kracbt 

tig verschanste kampen der Italianen. 

Op dienzelfden dag en in de volgende 

voorscbijo, dat ik begreep de oorspron- 

kelijke overeenkomst van de deelne- 

mers aan de expeditie voor me te 

hebben. Toen hij 't me voorlegde, 

zag ik, dat ik goed geraden had. 

Onder hua handteekeningen bad hij 

een soort vau codicil neergeschreven, 

waarvan de korte inhoud was, dat ik 

verklaarde, geen enkele aanspraak op 

een deel van den schat te hebben. 

Te oordeelen naar de manier, waarop 

mr. Tubbs bet voorlas, was hij heel 

trotsch op de ontelbare: ,voornoemds” 

en ,daarenbovens” en de overige 

mooi klinkende pbrasen van zija kunst- 

werk, terwijl Miss Browne met zuik 

cen tevreden gezicbt paar het opdreu- 

nen, zat te luisteren, alsof eik woord 

ecen nagel aan de doodkist van mija 

hoop was. Ea terwijliedereen yespaa- 

men zat toe te kijken, zette ik. met 

groote, brutale letters, miju handtee-   
  

dites nog twee kampen, terwiji zij bo- 

vendien nog aan -andere geveehten 

deelnamen. 

Het communigu€ voegt hieraan toe: 
nDe groote geestdrift en moed van de 

Britsch-Indische troepen, toen zij in 

actie kwamen, werden door vele waar- 

nemers opgemerkt, terwijl bun houding 

tijdens de vijandelijke duikbombarde- 

menten kalm en vastbesloten was. On- 

danks de krachtige zandstormen en de 

koude winden hebben de Br.-Indische 

troepen altijd een vooraanstaande rol 

gespeeid in de gevechteo, waarmede 

zij duidelijk hebben bewezeo, uiterst 

geschikt te zija voor de geheel nieuwe 

methode van oorlogvoeren”. 

De positie van 
Ned.-Indit. 

Samenwerking met Britsche 
kolonizn. 

Londen, 17 Dec. (A.N.P.). Tijdens 
bet heden in het Hoogerhuis gehoudea 
debat, legde de minister van Kolonito, 
Lord Lloyd, enkele verklaringen af over 

het koloniale vraagstuk. 

De aanleiding daartoe vormde de 
rede van Lord Farringdon, Labourafge- 
vaardigde die aandrong op nauwe 
sameowerking tusschen de Britsche en 
de geallieerde koloni&o, zoowel tijdens 
als na den oorlog. 

Lord Parringdom bepleitte de oprich- 

ting van een interkolonialen raad, om- 

vattende de Britten, Praoschen, Belgen 
en Nederlanders, en evertueel tevers 

de Portugeezen. 

De Labourafgevaardigde Lord Ad- 

dion legde den nadruk op het belang, 

door zijn part aaa deze kwestie ge- 
hecht. 

Minister Lloyd aotwoordde, en onder- 

streepte het verschil tusschen de Fran- 

sche en Belgische kolonifn eenerzijds 
en Ned. Indiz aoderzijds. 

Eerstgenoemde zija meer direct 

afhankelijk van het moederland, en 
behoefden s:erkeren directen steun 
dan Nederlandsch-lodit, dat een uit- 
gebreide en machtige eenbeid vormde, 

Daarom kon Ned. India gedurende 
den oorlog op den ouden voet door- 
gaan, mede dank zij zijn geografische 

  

  
positie. 

denddg || twee dagen veroverden de Briteeh-lo. | Ned. India voerde in vredestijd een 
millicen ton suiker per jaar uit alsmede 
olie tin, rubber, kinive enz. Reeds 
voor den oorlog bestond overleg io- 
zake den afzet dezer producteo. Er 
bestonden tin-, rubber-, suiker- en thee- 
schema's. De samenwerking tusschen 

Britsch- en Nedelandsch-Indit is sedert 
den oorlog op dit en op andere ge- 

bieden nog uitgebreid. 

Met Ned. Indit bestaan tal van ge- 
meenschappelijke problemen waaronder 

de afzet van oliezaden, sisal en andere 
vezelstoffen. Ook zija er gemeenschap- 

pelijke belangen tusschen Malakka en 

Ned. Indig, tevens terzake van verkoo- 

pen aan dollarlanden alsmede contrdle 

op goederen die oorlogswaarde bezitten, 
en die daarom den vijand niet mogen 

bereiken. Al deze gemeenschappelijke 
problemen werden berhaaldelijk be- 

sproken. 

De gouverneur van de Straits is 
gemachtigd, met Batavia rechtstreeksche 
besprekingen te voeren, wanneer dit 
noodzakelijk is. 

De Nederlandsche regeering en het 
Britsche gouvernement zijo beiden der- 
mate overtuigd vao de noodzakel'jkheid 
van het onderhouden van contact, dat 
kort geleden een gemengd Britsch-Ne- 
derlandsche commissie voor economi- 
sche zaken is opgericht. Deze commissie 
zal vaak bijeen komen. 

De hoop bestaat, dat deze samen- 
werking na den oorlog zal worden 
voortgezet, doch het zou natuurlijk 
fout zijo, te trachten reeds thans den 
omvang der speciale doeleinden als 
zoodanig na de oorlogssamenwerking 
te omschrijveo. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

  

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 

tot niets! 

Hat 
Nog alftild in voorraad. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 

  

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. 
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te leveren. 

N.V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

KN MAN, 
kening, Oowillekeurig giog er cen 

zucht van verlichting op toen het ge- 

beurd was, alsof een groote gewicbtige 

gebeurtenis tot een goed einde was 

gebracht. En eigenlijk was dat ook 

200, want mu was de weg voor de 

kaart van Violet vrij. 

Nu geloof ik wel, dat ik 't op dat 

oogenblik eigenlijk aaa mija waardig- 

heid verplicht geweest was, om op te 

staan en weg te gaao. Miss Browne 

bad zich zo0veel moeite gegeven,om 't 

me duidelijk te maken, dat ik een 

buitenstaander was, dat het op zijn 

zachtst gesproken indringerig genoemd 

kon worden, als ik bieef om de ont- 
hulling van het groote gebeim bij te 

wonen. Ik geef dus toe, dat ik me met 

waardigheid van mija zetel had moe- 

ten verheffen en weghad moeten gaao, 

Edoch... tusechen weten, wat je doen   moet en doea is cen groot verschil. | 

Want ofschoon ik van alle materieele 

voordeelen, welke de kaart ons zou 

kunnen brengen, uitgesloten was, trok 

ze me toch als een magneet aan: bij 

de gedachte, dat ik haar te zien z0w 

krijgep, zat ik al te snuiven vas 

plezier, Misschien was ik van alle 

amanwezigen wel degene die juist door 
't ontbreken van alle Inng-bij-de- 

grondsche verwachbtingen in de beste 

conditie was, om van haar romanti- 

sche essence te genieten. 

Wordt vervoigd. 
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