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Slachtoffer eener woekeraar. 

Reeds meerdere keren hadden we 

omtrent dit geva', hetwelk de aan- 

dacht van verscbillende 

scheen te trekken, gepubliceerd. Op 

17 December a.s. zal de berechting 

weer plaats hebbeo bij den Landraad 

alhier. Thans kunnen we nog eenige 

bizonderheden publiceeren, welke we 

uit betrouwbare bron hebben verno- 

men. Het Hoofdbestuur der P,P.P.P.A. 
(Vereesiging ter bestrijding van ver- 

koop van vrouwen ea kinderen), 

welks zetel te Djokjakarta was, zond 

den heer Darmesoegito als afgevaar- 

digde alhier om een onderzoek in te stel- 

len naar de waarheid en toestand van 

genoemd geval. Op Diosdag j.I. vond 

het iotervieuw plaats, hetwelk we 

hieronder laat volgeo : 

instanties 

»Ik moet mezelf opoffereno, zoo 

begon 9.S.,” anders zou mijn vader 

gegijzeld en ontslagen worden, en dan 

konden zijn kinderen hun studie niet 

voorzetten. Ik had mezelf opgeofferd, 

al had mija vader me niet er toe 

gedwongen. De meesten waren van 

meening, dat het mijn vader was, die 

er toe was overgegaav, maar ze had- 

den bet bij het verkeerde eind. Inziende, 

in welk een situatie mijo ouders zich 

bevonden, besloot ik vast mezelf op 

te offereo. Doch nu ik dat gedaan 

heb, wilde Moebarak niet aan zija 

beloften nakomen, doch diende zelfs 

een civiele aanklacht in omtrent va- 

ders vroegere schulden, die feitelijk 

als voldaan beschouwd werden. Ik 

laat me dat z00 maar niet welgeval- 

leo. Ik geloof aog in het recht en dat 

recbt zal ik verkrijgen, 

noodigis, zal ik bij den Gouverneur 

Generaal op audieotie gaan. Ik ver 

trouw, dat er in deze landen recht 

bestaat. 

&n waar het 

Vaders schulden. 

Eerst waren de schuldbrieven van 
pa inderdaad aan ons gegeven en 

dacht ik, dat we inderdaad bevrijd 

zulleo zija van genoemde schulden. 

Doch weet U, wat er toen gebeurde? 

Na een paar dagen kwam bij terug, 

vroeg de schuldbrieven terug, zeggen- 

de, dat bij ze noodig had, om die 

met zijn belastiog te vergelijkeo (?). 

Wij vertrouwden hem en gaven ze 

terug. Maar wat bleek nu? Hij dieode 

een civiele aanklacht in, opdat mijn 

vader veroordeeld zal worden. Vindt 

U dat niet treurig? Gelukkig werd 

die aanklacht steeds uitgesteld, zoodat 

we nog ruimer kunnen ademhalen. 

Io de maand December 1940 was 

ik persoonlijk naar den Assistent Resi- 

dent van Kediri gegaan om eenig 

advies te vrageo. Deze was z00 bereid- 

willig geweest en adviseerde mij om 

een civiele aanklacht io te dienen bij 

den Landraad alhier. Ook kan ik een 

crimineele aanklacbt indienen, doch ik 

verkoos de eerste boven de laatste, In 
de maand Februari 1941 had ik ook 

Mr. Maria Ulfah om advies gevraagd, 

doch het spijt me te moeten zeggen, 

dat ik van baar geen antwoord 

had gekregen. Vindt U dat niet vreemd?   
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Toen had ik den Adviseur voor Indo- 

nesische Zaken geschreven en op 30 

Maart had ik aatwoord gekregen met 

advies om een aanklacht in te dienen 

bij dea Raad Igama en bij den Land- 

raad, wat ik ook had gedaan. Ik za! 

U nogeen leuk ,,verhaaltje” vertellen”, 

z00 sprak zij met 

verder," ,,op een dag kwam Moebarak 

haastig bioven en vroeg, of de tjikars 

met de beloofde barangs gekomen 

wareo,” Ik zeide natuurlijk vao neen, 

doch hij beweerde reeds toegestuurd 

te hebben en specifieerde nogmaals 

voor mij de toekomstige dingen, die 

beloofd werden. Doch de tjikars waren 

maar niet gekome», hetbleek fantasie 

van hem geweest te zijo. Als ik hem 

vroeg omtreot de beloofde sieraden 

dan antwoordde bij, dat die dingen 

nog te Semarang besteld waren eo tot 

heden nog oiet klaar waren gekomeo. 

Voorts zeide bij nog, dat ik niet 

ongerust behoeft te zijn, aangezien bij 

een van de betrouwbaarste Arabieren 

van de stad was. Maar nou geloof ik 

hem niet, natuurlijk. 

Ik zal U nog een staaltje vertellen : 

Op de Labaran kwam Moebarak bij 

Ons met een gevulde tasch onder de 

arm. Ik was natuurlijk blij, aangezien 

ik verwachtte, dat hij de bewuste 

sieraden zou meenvemen in verband 

met de Lebaran en ook, daar hij toen 

beloofd had, ze in de poeasadagen te 

zullen bezorgen. Maar weet U, wat 

daaria zat? Alvast geen sieraden na- 

tuurlijk, doch rauw geitevleesch plus 

22 djamboes ea 14 mangga's .... 

(treurig, red.). 

droevige - oogen 

Annonieme brief 

Dezer dagen had pa een anonieme 

brief ootvangen met afzender een 

zekere Oemar Basat. Daario stond, 

dat schrijver “wist, dat mija getuigen 

allemaal zonder uitzondering een mei- 

need hadden afgelegd en dat omtrent 

dit geval cen aanklacht ingediend kan 

worden. Bo weet U, wat we hadden 

geconstateerd? Ten eerste, dat een 

zekere Oemar Basat niet bestond en 

ten tweede, dat genoemde brief getikt 

bleek te zija van een schrijfmacbine 

die Moebarak vaak had gebruikt, als 

bij ons schreef” U kunt natuurlijk zelf 

concludeeren, wat er achter stond,” 

z00 eindige S.S. met haar verklaringeo. 

Verboden toegang voor 
Arabieren 

Thans kuosen we mededeelen, dat 

in de onderoeming, waar S.S. woonde, 

cen plankje verrees, waarop stond: 

Verbonden voor Arabieren). We juichen 

dit initiatief van den Administrateur toe, 

Mutatie, 

Naar we vernemen, is de heer R. 

Soegihardjo, Adjunct-Boekhouder van 

den Regentschapsraad alhier, beooemd 

tot Controleur Financienen Bedrijven 

van den Regentschapsraad Kediri. 

Clandestiene Pandhuis. 
Dezer dagen is het de Politie gelukt, 

een clandestiene pandhuis te ontdekken 

in de dessa Ngronggo van bet onder- 

district Pesantren. Deze waren Hadji 

Sjafei ea Saleh, behoorende tot de 

rijke ingezetenen aldaar. Als bewijs- 

stukkeo werden twee koffersia beslag 

genomen, inhoudende grootendeels 

kleedingstukken,   

Cambrics voor lijken. 

D2 Regent van Kediri aihier heeft 

een voorstel ingediend bij den Hoofd- 

penghoeloe middels het 

Departement van Ecoromische Zaken, 

cambrics op te koopen vooi de wik- 

keling van lijken. 

heeft men in deze 

met de schaarste van yenoemde stof. 

De commissie van de Moskeekas zal 

dan ook direct bijees komen om ge- 

noemde voorstel te hehandeleo. Het 

is reeds te bezien, dat men dit 

stel toejuicht en natuurlijk aangeao- 

men zal wordeo. Naar we vernemen, 

zal voorloopig een bedrag van f 400.- 

beschikbaar gesteld worden, De Mos- 

keekas, welker gelden onge veer f 6000.- 

bij de Volkscredietbank gedeponeerd 

werden, zal niet al te vezl schaden. 

Sport. 
Scbaakwedstrijd P. T, M.— 

Koedawanegpati. 

alhier, om 

Zooals men weet 
tijdeo te kampen 

voor 

Zooals eerder vermeid vond op 

Zaterdagavond j.l. de revanche - wed- 

strijd plaats tusschen P. T.M. van 

Modjokerto en die van de plaatselijke 

schaakslub Koedawanengpati. De uit- 

slag is als volgt: 

P.T.M. Koedawanengpati. 

1. Soewarno—Soemarko 1—0 
2. Boesono— Soemeto 0—1 

3. Sofjan—Moekardani 0—1 

4. H. Mochamad — Tadjib Ermadi O—1 

5, H, Arif—Soewirjo 0—1 

6. Wijono—Boecbari 1—0 

7. Soemardjo — Ranoe 0—1 

8. Arsat—Soetijono 0—1 

9. Soejoso— Adi 1—0 

10. Soekasman— Adb. Soekiman |—0 

  

   

  

11, Sanoesi—Darmojoewono 1—0 

12. Soemali—Soemargo Oa 

13. Soebadi—Socdomo 1—0 

14. Soeharto— Tjipto 0—1 

15. Soesilo—Ba:oeki 1-0 

16. Abd. Soekoer—Soerjadi O—1 

17, Salim—Toelces 1—0 

18. Rasjid—Mocdjosemedi 1—0 

19. Oemar —Soebarto 0—1 

“Srard 9.10 voor Kediri. 

RICHE THEATER. 

Vanaf Woensiag 16 Dec. t/m 

Dinsdag 23 Dec. 

zal zoowel in Riche als io het Ma- 

xim Theater worden vertoond de 

filim ,DEN VADERLANT 

CHETROUWE" 

Dezo film, we'ke door deskundigen 

cen meestersiuk 

genoemd, 

namen van bet 

sche landschap « 

Dan 
tafereelen van 

dagen tusschen "den 

Mei '40. 

Vervolgeos komt een kaappe reporta- 

ge van de wijze, waarop Nederlandsch 

lndi# na den va! vao het moederland 

den strijd voorizet en 

maakt om de entegriteit 

gebied te verdedigen. 

p haar gebied wordt 

yang! aan met enkele op- 

reedzame nederland- 

Gir den 10 en mei '40, 

Volgen enkele scbrijnende 

moederland in de 

10 en 15 en 

  

zich gereed 

van dit 

Zoowel de militaire-als de maritieme 

voorbereidingen voor de verdediging 

van dit land en zijo volk zija op 

bijzonder suggestieme wijze in beeld 

gebracht. 

Deze speciale attractie gaat aan 
de Hoofdfilm. Vooraf dus verzoeken 

wij beleefd, om vietsn te missen van dit 

ongewoon vroegtijdig te 

komen ! 

filmwerk,   

  

Abonnements advertontie ie.    geroduceerd ta 
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2he Jaargang 

  

Zoojuist Ontvangen 
Mapammaa,   

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

  

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

100 WATT. 

ELEEFD AANBEVELEND 

N.V. N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

    

UITSLAG yan melkond 
  

Naam der melkerij eo woonplaats | Kwaliteit der melk 

    

  

Mevr. Bosveld, Meritjan Kediri 

Cordier de Croust, Seloredjo N yandjoek 

J. C. Gaillard, Semampir Kediri 

Hotel Paree Paree 

Hwan Gwan Kiet, 

Nio Tiauw Hie " 

Mevr.L.H. Schrauwen, Madjenang Kd 

Tjice Sian Bo, Dandangan Kediri 

Vrouwe Tini, Bantengan Wates 

Politie - rapport. 

M., wonende te Mritjan doet aangifte 

van diefstal vao een rijwiel ter waarde 

van f 15.—, hetwelk op den opeobare 
weg Dohostrrat onbeheerd was ge- 

plaatst. 

K., wonende te Modjoroto doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van lijfgoederen ter waarde 

van f 6.10. 

R.R., wooende te Madjenang doet 

aangifte van diefstal van lijfgoederen 

ter waarde van 10,30. 

S., wonende te Bandjaran doet 
aangifte van diefstal van lijfgoederen 
ter waarde van f 9.65.   

Oavoldoende Voldoende 

Goed 

| 
Goed 

    

    

IPMAT HET A1 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snels 

pers Drukkerij 

immers beter, netter en 

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de 

Snelpersdrukkeril ! 

U verbindt zich 

tot nieis! 

drukt 

Ked, 

  

NAN @ — 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR VH-BRANTAS 

  

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

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubeimakeri 
Handel in Nieuw- en Agentschap : 
Tweedehandsch Meubilair. Java Koeikasten.



   

          

  

en   

. RICHE THEATER 5 
  

Heden 16 en Woensdag 17 Dec. 

20 th. Century Fox Super Schlager 

ATTENTIE! Woensdag 17 Dec. 3als voorprogramma ,,Den Vaderiant Ghetrouwe 

Een film, die U van begin tot 

Donderdag 

»SUEL”" 
het einde boeit. V oor 

  

I8 tm Zondas 21 
Eihel Vance's wereldberoemde Novelle sESCAPE" 

Met de eminente sterren, ROBERT TAYLOR 
vooraanstaande krachten. 

Met her beroemde trio, TYRONE POWER — LORETTA YOUNG en ANNA BELLA in de hoofdrollen. | 

NORMA SHEARER 

alle leeftijden. 
  

(Ontvlucht.) 
CONRAD VEIDT e.v.a. 

Ben meer dan schitterende film met een mooi en boeiend verhaal. Wij kunnen deze mooie film een 
ieder warm aanbevelen. 

ATTENTIE! 
WERELDNIE 
VOORAF gaat de film 

UWS. 

Nlet voor kinderen beneden 17 jaar. 

.Den Vaderlant Ghetrouwe”" en Het laatste 

  

— MAXKIM ThHEATER 5 
Woensdag 17 en Donderdag 18 Dec. ” 

Metro brillante muziekale productie »PICK A STAR“ 

Met JACK HALEY — PATSY KELLY — MISCHA AUER en bet humoristische kampioen ,,double” 
STAN LAUREL en OLIVER HARDY. 

Fen zeer goede film, vol afwisseling, gezonde humor, meesleepende melodicen, daps 
E 

Vooraf als Speciale Extra: 

a 24 karaats Amusementsfil 

  

m, die niemand missen mag. 

»Den Vaderlant 
  

Ghetrouwe” 

(Schoonbeidsconcours. ) 

schoorbeid. 

Vriidag 19 tm Zondag 21 Dec. 
Warner Bros uitstekende films 

  

chlager 

AWBERRY BLONDE" 
Met de beroemde sterren JAMES CAGNEY — OLIVIA DE HAVILLAND — RITA HAYWORTH e.a 
bekende spelers. 

Een film, die U geen moment van verveling zal bezorgen zie OLIVIA als nimmer te roren 

om te stelen gewoon! 

VOORAF ! Dz Speciale film: DEN VADERLANT GHETROUWE 
  

Russen trekken 
Iran binnen. 

Troepen werden overal harteHjk 

ontvangen. 

  

ass” meldt: 

Langs den geheelen weg door het 

gebied van Iran, ontmoeten de Sovjet- 

troepen een warm en vriendschappelijk 

onthaal van de zijde van stadsmevschen 

en dorpelingen. In bet dorp Hamarlu 

waren een 300 menschen bijeen om 

In het 

brachten kinderen druiven 

onze cenheden te ontmoeten. 

dorp K. 

voor de mannen van het Roode Leger. 

Elkaar overtreffend in gastvrijheid noo- 

digden de boeren in het dorp A'uchjuji 
de Roode soldaten ten eten. 

Iedereen spreekt vol minachting over 
de Duitschers en over hun pogingen 

om bet Iraansche volk in oorlog te 
de bevriende Sovjet- brengen tegen 

Usi e en Engeland. De dorpsmenschen 

    

» mede, hoe Duitsche agentenin 

eerden dat de Duitsche troe- 

  

verscheidene Transkaukasi- » reeds 
   adden bezet en zij deden eden 

  

bet Iraansche volk met der- 

  

u te intimideeren, 

  

Maar de propaganda der Duitsche 

agenten faalde volkomen. Wanneer de 

Sovjet-soldaten of bevelhebbers in de 

straten verschijoen, worden zij onmid- 

dellijk door een vriendschappelijk ge- 

stemde bevolking omringd. , De Sovjet- 

vrienden chen zijn onze en wij 

  

Iraansche 

intellec- 
ttouwden heo”, zeggen 

  

handwerkslieden, 

  

kooplieden. 

   
» steeds met bewondering 

naar wat in de Sovjet-Unie 

tand werd gebracht. Wij koester- 

    

den 

te hu'p zou komen 

: hoop, dat het Roode Leger ons 
tegen een even- 

tusele bedreiging van de nazi's”, 
De plaatselijke bev'o'king is sterk 

onder den indruk vao bet feit, dat de 
Roode legersoldaten 

  

mijn en mjjlen 
liepen door de boomgaarden en geen 
enkele vrucht wegoamen, geen enkel 

bloemperk bescyadigden. Waar onze 

cenheden ook gelegerd zijn, de bevol- 

king brengt hun meloenenen druiven. 

De nadrukkelijke weigeering van 
onze Roode legermannen om iets 

»Oom-niet”” te nemen, verwondert de 

bevolking. De Duitsche fascisten spaar- 

» Bo'sjewisten ” 
Een 

O, deed zija best om den 

den geen moeite, de 
als halve wilden uit te beelden. 

zekere   

bewoners 
” 

indruk bij de 

dat de 

al zija bezittinvgen en kleederen zou- 

den berooven. 

Thans 

Overtuigen, 

te vestigen 
» Bolsjewisten iedereen van 

kan iedere Iravees zich 

dat 

vrienden zija gekomen. 

wij io huo land als 

Terwijl de Roode legertroepen har- 

telijk verwzikomd worden, helpt de 

bevolking hen op alle 

Jong 
begeleidt de troepen naar de naastbij- 

Honderden 

inwoners van steden en dorpen bieden 

de detachementsofficieren bun diensten 

en medewerking aan 

plaatselijke 

mogelijke manieren. en oud 

zijnde bewoonde streken. 

Io alle plaatsen, door het Roode 

leger bezet, neemt het leven zijn ge- 

wone verloop: de toko's zijn geopend 

de markten vertoonen een levendigen 

handel en de plaatselijke autoriteiten 

voeren hun geregelde bezigheden uit. 

Hutten en villa's. 

D: ,Kramaya Zwezda"-correspons- 

dent, het Roode leger in Iran 

vergezelt, geeft zijo indrukken als 

volg weder: 

»De weg naar Pekblevi. Nu en dan 

ziet men even een paar 

die 

boomen en 

witte muren van luxueuze villa's, die 

een scherp contrast vormen met den 

zwarten achtergrond van de klei-but- 

Deze villa's 

de 

ten van de Iraneezen. 

waren de 

Duitsche agenten. 

De nazi's leefden op grooten voet 

die zich hier 

gevestigd hebben, noemden zich zeer 

bescheiden : Wulf, werktuigkundige 

Schoer, mecanicien Platte, 

Rotenberg, koopman 

Maar 
spionnen, 

z0merverblijven van 

io Iran. De Duitschers, 

bouwer 

- @nz. 

  

in werkelijkheid wareo bet 
stel sabotage- 

agenten, die een schreeuwerige nazi- 

allen een 

propaganda voerden, en allerlei sa- 

menzweringen uitbroedden, Zij maak- 

ten er geen geheim var, dat zij van 

Iran een springplank wilden maken 

tot een aanval op de UISSR. 

» De bruggen en de hoofdwegen, 

waarover wij gingen naar Pekblevi, 
waren door Duitsche aannemers ge- 

legd. De hoofdwegen 

de Russische grensen en waren bere- 

leidden naar 

kend voor een suellen opmarsch van 
Duitsche troepen. Gzruchten van de 

bewegingen van onze troepen door 

de bergen kwamen spoedig ter oore 

van de Duitsche agenten. 

Op de vlucht. 

Oamiddellijk verlieten zij hun villa's 

en vluchten overhaast naar Pekhblevi. 

Ea toea de Sovjet-vliegtuigen boven 

Pekhlevi zoemden, poetsten de nazi's 

ook daar onmiddelliik de plaat. Zij 

vluchten 266 hals over kop, dat 2ij 

verscbilleode belangtijke documenten 

vergaten uit de laden van hun les- 

senaars mede te nemen. Fototoestellen 

en films lieteo zij acbter, evenals hun 

stalen helmen en verschillende emble- 

men der nazv's, ja zelfs hun lidmaat- 

schapskaarten van de nazi-partij. 

»De bevolking van Pekhlevi kwam 

met een gevoel verlichting de 

Sovjet-troepen tegemoet. Zij groette 

Roode 

minzaam en vriendscbappelijk en de 

van 

de soldaten van het Leger 

Iraneesche soldaten dachten er niet 

aan de wapens op te nemen, inaar 

vervolgden bun dagelijkschen arbeid. 

De waarheid omtrent de Russen 

was onmiddellijk, met het gevolg, dat 

heel het verdichtsel 

laster de jareolang gevoerde 

nazi-prapaganda vereween als soeeuw 

voor de zon. De Iraneezen ontdekten 

spoedig, dat de Russen als vrienden 

kwamen. De koopliedeo openden hun 

weldra had de 
dagelijkscb 

van leugen en 

van 

zaken wederom en 

stad weer het gewone 

aanzien. 

Wij zochten omgang met officiereo 

yan bet Pekblevi-garnizoer, luitenant- 

kolonel Aghayusuf Khan en anderen 

en dineerden met hen. 

Eerlijke buur. 

Kapitein Nezari zeide: ,Er bheeft 

altjd vrede en vrieodschap bestaan 

tusschen Iran en Sovjzt - Rusland. 

Sovjet-Rusland was steeds een eerlijke 

buur, dien wij vertrouwdeo en die 

ons steeds behulpzaam was. Wat 

bewoog Duitschland, dat zoo veraf 

ligt, zich metonze zaken te bemoeien ?” 

Kapiteio Bagberi zeide : ,, Wij hebben 

nimmer kwade trouw van de zijde 

van Sovjet-Rusland ondervonden. De 

Duitschers 
mogelijke verhaaltjes over de U.S.S.R. 

rond. Zoo vertelden zii, dat de Russen 

al hua vliegtuigeo verloren hadden, 

logen en strooiden alle 

hun geschut ea dat Russen alles wat 

zij op bun pad tegeokwamen, vernielder. 

W', officieren uitIrao, hebben niet 

slechts gehoord, maar ook met eigen 

oogen gezien: de Russische vliegtuigen, 

de Russische kanonnen en de goede 

bewapeniog van Russische officieren 

en manschappeon. Zij zija ons vriend- 

schappelijk gezind. Wij weten thans 

dat Sovjet- Rusland sterk en dat zija 

zaak rechtvaardig is.   

Luitenaot - kolonel Aghayusuf Khan 

en alle officieren van het Pekhlivi- 

garnizoen gaven uiting aan bun dank- 

baarheid tsgenover het Rovde leger 

voor hun wellevendheid en hun vriend- 

schap tegenover Iraanschc officieren 

en manschappen getoond. 

»Wij zija geen politici. Wi zijo sol- 

daten, En soldaten gelooven in feiten. 

Thans kennen we de feiten, De feiten 

zija aao Uw zijde en weerspreken de 

Duitschers”. 

Bij het krieken van den volgenden 

dag trokken wij op naar Resbt. Dz 

bevolking de Sovjet - 

troepen. De stad had een vroolijk en 

feestelijk aanzien. Hier ontvingen wij 

bet nieuws van de onderhandelingen 

in Teberan, tot regeling van bet coo- 

flict tusschen de U. S. S. R. en 

Engelaod aan de eeve zijde en Iran 

aao den anderenkant, welke berichten 

groote voldoening verschaften. 

De order die werd uitgegeven door 

de regeering van de Sovjet, waaruit 

verwelkomde 

gelast werd dat de Sovjet-troepen viet 

verder moesten opmarcheeren in Iran, 

hangende deze onderhandelingen, werd 

door alle Iraneezen opgevat als een 

nieuw bewijs van de vriendschap van 

de U.S. S.R. tegenover Iran”, 

Tass meldt verder, dat, volgens het 

Iraansche persagertschap, de regeering 
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van Iran besloot, baar diplomatieke 

vertegenwoordigers uit Duitschland, 

Itali8 en Roemeni& terug te roepen. 

Het voegt daaraan toe, dat de pers 

in Irao de taak van de nieuwe regee- 

ring bespreekt, zooals deze is voor- 

gelegd aan de Medj'is op 21 Septem- 

ber als regeeringsprogram : 

»Geleid door de belangen van het 

land stelt de regeering zich voor: 

pauwe samenwerking te onderhouden 

met de regeeriageo van die landen, die 

gemeenschappelijke belangen met Iran 

hebben  juridiciaire hervormingen ia 

te voeren, het leger en de politie te 

reorganiseerenj ecomische en finan- 

cieele bervorming in te stellen, bizon- 

dere aandacht te wijden aan de ont- 

wikkeling den landbouw: de 

natiooale iadustrie te bevorderen: den 

van 

aanleg van straatwegen en spoorwegen 

ter band te nemen voor zoover de 

financitn van bet land zulks toestaan: 

de administratieve lichamen te reorga- 

teoslotte het openbare 

onderwijs en den volksgezondheids- 

dienst te verbeteren. 

niseeren en 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 
| 
  

  

Prima kwaliteit. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
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MEDEDEELING. 
Met ingang van ll December 1941 wordt de 

kas yan DE JAYASCHE BANK te KEDIRI 
inclusief Zaterdag, om 

11.30 y. m. (half twaalf) gesloten. 
Na lluur kunnen stortingen boven f 1,000. — 

niet meer worden aangenomen. 

op alle werkdagen, 

De Agent van de Javasche Bank.   
  

  

Balkan — Ouislings. 

Roemenis. 

Een zeldzaam wezen was Celea 

Codreanu, stichter en leider der IJzeren 

Garde in Roemeni#, en een van Him- 

mlers beste geldbeleggingen. Zijo wer- 

kelijke naam is Zeliosky en hij is geen 

Roemeen maar Pool. 

Zijo partijdoctrine is 
cen mengelmoes van 

middeleeuwsch econo- 

door 

»ST. JORIS" 

miosche ideeten en de 

anarchistische theorie 

van het geweld van Bakoevin. 

Het mysticisme der Grieksch-katho- 

lieke kerk speelt ia zijn beweging een 

groote rol. Hij gelooft in het gebcuk 

van geweld en heeft drie moorden 

gepleegd. De meest spectaculaire hier- 

van is de moord op den burgemeester 

van Jassy. De IJzeren Garde heeft haar 

hoofdkwartier te Boekarest in het Groe- 

ne Huis, een imitatie van het Bruine 

Huis Munchen. In den tuin van dit 

gebouw stond een klein hutje omgeven 

door loopgraven en verdedigd door 

mitrailleurs. Dit was de abode van 

Celea Codreanu. De organisatie der 

IJzereo Garde werd uitgebreid en ver- 

beterd door agenten der gestapo en 

S.S. lieden, De fondsen over welke 

de garde beschikte kwamen uit de 

brandkast van de Duitsche ambassade 

te Boekarest ea hare antisemietische 

pamfletteo werden gedruktin Duitsch- 

land, Roemeni# wordt overstroomd met 

pamfletten en vlugschrifteo, die samer- 

gesteld en gedistribueerd werden door 

den— Weltdienat — Gartenstrasse, Er- 

furt, onder supervisie van Luitenaot 

Kolonel Fleischhauer. Diens afgevaar- 

digde consul van Pottere, alias Peter 

Farmer, alias Whingese, alias Le 

Clergue zorgde ervoor dat de producten 

van den Weltdienst overal ter wereld, 

in elke gewenschte hoeveelheid aan 

rechtsche, antisemietische en nazipar- 

tijen en partijtjes vertrekt werden. Cod- 

reanu's wetboek droop eenvoudig van 

bloed, 

E'k vergrijp werd gestraft met dood- 

schieten of doodsteken. Koning Carol 

bezocht in dezen tijd Hitler in Berch- 

tesgaden. Een heftige woordenwisselng 

ontspon zichener wordtuit betrouw- 

barg& bronven vernomen dat Carol nog 

harder schreeuwde dan Hitler. Na zijo 

terugkomst te Boekarest werden Celea 

Codreanu en vijftien van zijn meest 

gevaarlijke aavbangers gearresteerd. 

Eenige dagen later werden ze op ,de 

vlucht doodgeschoten” dit beteekende 

nog niet het vervietigen der ijzeren 

garde, die een nieuwen leider kreeg in 

Nicolas Stelescu, minder mystiek en 

meer officieot dan Codreanu. Maar het 

zaad gezaald door de gestapo en het 

propagandaministeri van Dr. Paul Josef 

Gobbels, is opgegaan, Roemenit onder 

zijo nteuwen dictator Generaal Anto- 

nescu, is volkomen nazi geworden, ja 

erger nog, het is cen gevangene der 

nazis. De millioenen marken, die Him- 

mler in Celea Codreanu iavesteerde, 

hebben een rijke oogst opgeleverd. 

Yugoslavit, 

Een van Hitlers meest waardevolle 
helpers in de politieke disintegratie 

van Yoegoslavit is Dr. Ante Paveliten, 

heer en meester der Croatische Ustachi, 

De lijst van moorden welke op naam 

van Volksgenosse Paveliten staat is 
z00 lang als de weg raar Jacatra, Nadat   

bij vier moorden bedreven had. vlucht- 

te hij naar Weenen, waar hij echter 

van de politie 23 uur dea tijd kreeg 

om het land te verlaten, Hongarije 

in den persoon van de toenmaligen 

premier Julius Gombos bood hem 

asyl aan, basis voor zija nieuwe mis- 

daden, Op bet landgoed van Gombos 

werden Croatische veenmoordenaars, 

door officieren van het Hongaarsche 

leger onderwezen in het gooien van 

bommen, het werpen van handgranaten 

en in bet gebruik van geweren en 

revolvers. Met Hongaarsch en Duitsch 

geld werden de gelederen der Ustachi 

opgebouwd, en luitentaot Soost, leder 

der Erbardt Brigade en heden de 

uitvoerende beul van Reinbard Hey- 

drich, onderwees de Ustachi in ,tbe 

gentle art of murder”. Eeo betere 

leermeester was moeilijk te vinden. 

Met hoeveel toewijding Aote Pavelitch 

en zija vrieodeo leerden, bleek ten 

duidelijkste toen op 9 November 1934 

de Fraosche minister van buitenland- 

sche zaken M, Barthou en 

Alexander van Yougoslavi€, te Marseil- 

le door leden van de Ustachi vermoord 

Koniog 

werden. 

De Ustachi gaven en geven nog 

steeds een eigen kracht uit, betaald 

met het geld der Duitsche belasting- 

betalers. Wanneer zich in bet 

buitenland vertoonen, zijn ze in het 

bezit van Duitsche diplomutieke pas- 

poorten en ook hier heeft Himmler 

wederom in ruime mate zijo onkosten 

goed gemaakt. Verraaden de activiteiten 

van de vijfde colonne in Yougoslavig 

staken het met leeuwenmoed vechtende 

leger ia den rug. Hitlers meest voor- 

name agenten zijn nog steeds in leveo, 

Ante Pavelitch, Milan Stojadivowitch 

en Matschek, alle drie spelen nu een 

groote rol in de onderdrukking van 

een der dapperste volken van Europa. 

Roetheni:. 

Roethenit is maar een klein landje, 

haast onbekend en tot voor kort zelfs 

voor den reislustigao Europeaan terra- 

incognita. Dit landje is echter van 

groote strategische beteekenis voor 

elke macht die expansie op de Balkan 

najaagt. Het hoeft dus viet te ver- 

wonderen, dat Hitler en zijo beuls- 

knechten ook in dit kleine onbedui- 

dende stukje aarde naar geschikte 

@uislings gezocht hebben ea deze ook 

vonden. De bevolking van Roethenig 

bestaat uit boeren, ia ontwikkeling 

cenige honderden jaren bij omringende 

volken ten achter. Er waren eenige 

tientallen duizenden Joden, 

handwerkers en kleine kooplieden en 

cen te verwaarloozen aantal Hon- 

gaarsche boeren en schapenfokkers. 

Het hoofdstadje 

Doorenroosje is een klein dorp, Uzho- 

rod of zooals de Hongaren het nu 

noemen Uagvar. Koeieo varkens en 

geiten speeldeo vreedzaam in de stra- 

ten van dit dorpje. De koster van 

den pope Voloshin zat op den stoep 

der kerk en spuwde afen toe verveeld 

naar de gauzen en eenden, die erhun 

dagelijksch bad namen in de groote 

plas welke men ,,kerkplein” noemde. 

Dit dorp bezit een cafe ,,het caf& 

Corunna” en hier kon men dagelijks 

de mannen vinden, die gedeeltelijk 

door de Hongaren en gedeelteliik 

door Himmler werden betaald om mee 

te helpen aan de verbrokkeling en 

verovering van de Czechoslowaaksche 

republiek. Daar was vooral de pope 

meestal 

van dit land van   

Bekendmaking. 
van Kediri 

maakt ingevolge art. 128 (2) der Stads- 

gemeenteordonnantie bekend, dat de 

begrootingsrekening van Uitgaven en 

Ootvangsten van de Stadsgemeente 

De fd, Burgemeester 

Kediri over bet diensijaar 1940, van 

af heden gedurende 2 weken op zija 

kantoor (Gemeente-secretarie) voor een 

ieder ter inzage is neergelegd. 

  

  

Bekendmaking. 
De fd. Burgemeeste Kediri 

maakt bekend, dat bet ontwerp der 

begrooting van Uitgaven en Ont- 

vangsten van de Stadsyemeente Ke- 

diri voor bet dienstjaar 1942 met 

toelichting, aanvangende heden gedu- 

rende Vier weken op zijo kantoor 

voor een ieder ter lezing is gelegd. 

Kediri, 16 December 1941. 

vaa 

na AS 

Voloshin. Een onopgsvoeide, nietswe- 

tende maar siluwe priester der Slo- 

waaksche kerk. Esrzuchtig en gierig 

was bij een gemakke'ijk slachtoffer 

der nazi-agenten, die hem een onaf- 

hankelijk Roztheni# onder zija leider- 

scbap voorspiegelden. Zijn secretaris 

Batchisky was even dom als gierig. 

Zeer geziene gasten in dit illustre 

caf€ waren ook de heeren Revay en 

Brody, waarvan Brody door Budapest 

en Revay door Berliin werd betaald 

en geinstrueerd. Elken ochtend en 

elken middag kon men deze twee 

terroristen in bet cafe ,, Corunna ” 

vinden, verdiept in het schaakspel, 

Opmerkzame konden 

er echter de ontdekking doen, dat de 

figuren op bet scbaakbord soms uren 

niet van plaats verwisselden. De hee- 

ren hadden dringender zaken en het 

schaakbord diende als maskeering. 

Een sensatie was de komst van Prin- 

ses Stefanie von Hohenlohe, een van 

Hitler meest gevaarlijke agenten. De 

mooie ,, Steffi” zooals men haar in 

Weenen noemde kwam uit bet Jood- 

sche Getthc, de Leopoldstadt en op 

een goeden dag lukte het haar om 

den senielen en halfkrankzionigen Vorst 

Hohbenlohe ertoz te brengen, baar te 

Zij en haar opgeblazen 

moeder waren jareo de riste der 

Weensche society, maar niettegenstaan- 

staande dit bezit de , mooie Steffi ” 

het kasteel Leopoldskroon bij Salzburg, 

voorheen het ciyendom van den be- 

roemden regisssur Max Reinhardt. 

Op het oogenb!ik staat zij iv de Ver- 

      

toeschouwers 

trouweo. 

  

eenigde Staten op de lijst om als 

Duitsche agente gedeporteerd te wor- 

den, 

Maar om tot onze geschiedenis terug 

te keeren, Steili was ook in Ungwar 

een reuzen succes ende heeren Revay, 

Brody en Voloshin luisterden met ge- 

naar haar verhalen, 

Rijk. Naar de fabe- 

gen die Hitler zija 

toekomen en naar de 

spaonen aandac 

uit het Derde 

lachtige beloo: 

getrouwen liet 

wonderbaarlijk goede behandeling die 

ziju tegenstanders in de concentratie- 

kampen ondervonden. Haar voorraad 

goud en onderscheidingen deden de 

  

  

rest. Ba voor dat deze eenvoudigen 

van geest, haar bedoelingen door had- 

den, waren ze gezworen agenten der 

Plotseiing begon- 
Over 

gestapo geworden, 

de Duitsche 

Roethenit te scbrijven, over zij» scboor- 

beid, zija delfstoffeo, zijn graan ev zijn 

dapper onderdrukt Volosbin, 

Brody en Revay werden opgehemeid 

als nationale leiders van een groot en 

bescharfd volk, en deze kleine winke'!- 

advocaten, dorpsschoolmeesters en po- 

pen werden op een goeden dag wakker 

beo kravten— 

volk. 

en bevonden dat zij beroemd waren. 

De goede pope Voloshin had geen tijd 

meer om den mis te lezen en zich te 

bekommeren om de zede'ijke scban- 

Hj zat ge- 

streek 

daaltjes zijner schaapjes. 
wich'ij voor zich uitte kijker, 

zich onder de kin en dacht over een 

grooter Karphato-Ukraine en 

de ro! die bij erbij zou kuanen spelen. 
Op een dag werdhet der regeering te 

Praag te bonten ze arresteerde Brody 

en Revay. 

Bij beiden 

ia overvloed voor 

vond men bewijzen 

hun verraad 

en de inmenging van bet Derde Rijk, 
16 Maart 1939 marcheerden Horgaar- 

schen Chust, de 

nieuwe hoofdstad van Karpatho-Ukra- 

Hondvedtroepen 

ine binnen en smeten den goeden pope 

Voloshin de trap van het regeerings- 

gebouw af. En Chust, dat voor eenige 

korte weken een ro! speeide op de 
is weer een 

de 

pope leest zija mis en droomt van een 

Grooter Ukraine, dat onder Hongaarsch 

bewir.d ten doode is opgeschreven. De 

voorpaginas der kranten, 

klein, smerig, dorpje geworden, 

sakristaan zit weer op het stoepje vao 

de kerk en spuwt met veel nauwkeu- 

righeid naar de ganzen en eenden, die 

er bun dagelijksch had nemen, in het 
plasje dat nu wederom het ,, 

is geworden. In ieder geval zijn deze 
toch 

kerkplein” 

drie mannen een goedkoope, 

rendabele geldbelegging ge- 

Hon- 
uiterst 

weest voor Himmier en zija 

gaarsche trawanten, 

Slowakije 

Is Slowakije volgden de nazi-ageoten 

tactiek. Ze 

vonden Slowaken die er op uit waren 
een andere zochten en 

gouvernementsbaanijes te bemachtigen, 

ze verspreidden anti -semietische pro- 

paganda en de Slowaken van oudsher 

Jodeohaters -en - vreters, lazen met 

verbazing hoe makkelijk men in het 

Derde- Rijk aan baantjes, zaken en 

geld kwam. Men doodde en beroofde 
de Joden, een leuke sport en men werd 

er rijk mee, S.S. 

ia drommen en 

en S.A. mannen 

het 

duurde niet lang of de Slowaken lispen 

verscheneo er 

er in zwarte uniformen rond, die veel 

weg hadden van de kleeding der S.S. 
in Duitschland, Zz noemden zich de 

Hlioka Garde, Hlinka 

hun cersten leider. 

Ia Maart 1939 kwam de dorpspas- 

naar pastoor 

toor Tisso aan de macht. Dom, eer- 

zuchtig en gierig, lijkt hij veel op zijn 

Roetheenschen coafrdz, pope Voloshin. 

Ook hij verbeelde zich een rol in de 

interoationale wereld te zullen spelen 

en ook hij was niets anders dan een 

met een beloften betaalde agent der 

gestapo. Hij is een kleine mannetje 

wiens geestelijke horizont niet verder 

reikt dan de stadsgrenzen van Bra- 

tislava, hoofdstad van dit acbterlijke 

landje, Zijo adviseurs en henchmen 

  

  
  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, ea., te 
Paree 730 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

Mis 

Mis 

te Kediri le H 

2e H 

6 uur v. m. 

7.30 

5.30 uuc 0. mw. 

Siille H. 

130 uur v.m. — Hoogmis 
5.30 uur n. im. Lot 

Oaoderricht Kath. Javanen 6 

uur vm. 
Lof 

6 uur v.m Mis 

uut 9. 

TENG HONG “TOTANG 
VENDUHOUDER 

MEUBEL 

TRANSPORT 

  

KEDIRI - Klentengs 

Adres voor: 

Moderne en antieke m 

  

Staalmeubels en 

chroomd of gelakt. 

  

Tweedehandsche me 

  

Emballeeren en transport 

  

gen mooie tennisbaan voor 

Woensdag en Zaterdag 

achter Srelpersdrukkerij p.m. 
f6,— 

Dinsdag 
gelegen 

mama 

waren twee duistere persoonlijkheden. 

   

    

Dr. Durcansky de advocaat en Sano 

Mach een baoktoet en oneerlijk 

jouroalist. 

Dr. Durcaosky bekwaam 

rechtsgeleerde had zij iensten reeds 

langen tijd aan de gestapo verkocht 

en zijo leerling Sano Mach werd al 

gauw benoemd tot hoofd der Hlinka- 

garde. 

Ds goede Mach had nu volop 

  

en ambitie om zich met het org 

  

    

    

   

seeren van Joodsche pogroms bezig 

te houden, Hoe meer men hem te 

Berlijn inprentte, hoe voordeeliger de 

vervolging van werd, wan- 

izier weet te 

me k niet te ver- 

won Yisso als Dur- 

cansky en M 

  

mannen van Slowak     
   

    

    

    

   

  

Slowaken betreur 

zeersie, dat r mannen van 

het moreele 4 een Tisso 

hebbea verlei van het 

politieke testament cersten 

leider Hlinka, af te w Dit po- 

litieke testameot lu ,Wat 

er ook moge 

trouw aan de 

en Slowa 

  

repub 
eed 

choslowaaksche 

zwoer een beiligen 

groeve van Hlivka om 
   

       
   

  

wil te onderwerj 

Hlinka reeds ve 

voordat d 

blies, Slowaaksche re pemen 

heden, op Tissos bevel, deel aan de 
moordpartij op busa Russische broeders, 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Beley van Hongkong hegonnen. 

  

  

Britsche troepen werden naar het Hong- 
kong-eiland teruggetrokken : deze sterke 
vesting kan het echter lang uithouden. 

  

  

Singapore, 15 Dec, (Reuter). Volgens 

berichten, welke hedenmorgen uit 

Hongkong werden ontvangen, kan een 

  

wi 9 van hevig artillerievuur plaats. 

Singapore, 15 December (Reuter). 

Mulitaire kringen te Londen deelen 

mede, dat de Britten hun troepen uit 

Kowloon naar Hongkong terugtrekken. 

Dit verloopt overcenokomstig het 

daartoe opgemaakte plan. 

Singapore, 15 Dec, (Reuter). Het 

beleg van Hongkong is begonnen. 

Het lijdt thans dat 

Kowloon, dat van het Hongkong-eiland 
geen twijfel, 

door slechts 3'/, Km. water wordt 

gescheiden, in Japansche handen is, 
Het is waarschijjolijk dat Japansche 

artillerie, welke zwaar vuur met de 

batterijen te Hongkong uitwisselde, op 

de heuvels achter Kowloon is opgesteld. 

Communigu€ der Ned.- 

Indische weermacht 

Aneta meldt uit Batavia de tekst 

van het zesde communigu€ der Ned. 

Indische weermacht. 
Het luidt 
Bionen het gebied van Nederlandsch- 

Indit vonden gedurende de afgeloopen 

24 uren geen vijandelijkheden plaats. 

Op enkele plaatsen werden ongea- 

Vliegende vlieg- 

Ba. vi 

dentificeerde alleen 

tuigen waargenomen. 
Het gisteren gemelde bericht inzake 

het tot zinken brengen van twee Ja- 

pansche schepen door onze Marine 

kan officieel worden bevestigd. 

Manila's middag - Communigut 

Manila, 15 Dec. (Reuter). Het 

heden te 16,00 uitgegeven communigue 

2Idt dat de vijandelijke activiteit he-   

den beperkt bleef tot de lucht. 

Japansche vliegtuigen wierpeo om- 

streeks het middaguur bommen in de 

nabijheid van Nicholsfield. 

Se Manuel Rokas 

Amerikaansche leger geplaatst, en als 

  

yator is bij het 

adjudant tosgevoegd aan generaal Mac. 
Arthur 

Geen landingspogingen op Britsch 
Noord - Borneo. 

Sandakan, 15 Dec. (Reuter). Ondanks 

de geruchten welke het tegendeel be- 

weren, werden geen landigspogingen 
bombardementen vitgevoerd op 

Britsch Noord - Borneo. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

  

van 

Camilla Kenyon 

119) 
Een voortdurende doorn in hetoog 

van onze voldoening, en wat erger 

was, een zeer groote hinderpaal voor 

het cindelijk in bezit nemen vao den 

schat was de tegenwoordigheid van 

onze beide gevangen Het 

waren niet bepaald prettige roovers. 

Ongelukkig genoeg hadden we van 
de collectie juist de twee slechtste 

individuen als kampgenooten gekregen. 

Als Chris niet vioekte, weende hij 
heete tranen, hetgeen tante Jane—van 

wege haar 

aandeed, dat we haar geen oogenblik 

met hem aileen durfden laten uit angst, 

dat we hem bij onze terugkomst gevlo- 
gen zouden vinden. Hij vertelde, dat 

bj ais , aanvkomend jongeman” een 

roovers. 

gevoelig hart—zoo sterk 

  

  

De granaten komen neer in Hong- 

kongs voornaamste woonwijk. 

Het Hongkong-eiland is sinds het 

begin van dea oorlog op het beleg 

voorbereid, en zwaar gescbut zal elke 

invasispoging welke over het water 

ondernomer, kunnen moet worden 

Vernietigen. 

Hevige strijd op Malakka 

Londen, 15 Dec. (Reuter). Militaire 

kringen verklaarden, dat zeer hevige 

gevechten worden gemeld van het 

middendeel van Malakka. 

Aan bet Kedahfront 

Britsche eenigszios 

getrokken. 

werden de 

troepen terug- 

De verliezen zijn aan beide zijden 

wellicht groot, doch daarover zijn nog 

geen inlichtingen beschikbaar. 

Te Manila verborgen Japanners 

gearresteerd 

Manila, 15 Dec. (Reuter). Door de 

autoriteiten werd vandaag een inval 

gedaan in een groot huis aan deo rand 

der benedenstad, waar zij een aantal 

Japansche mannev en vrouwen aan- 

hieldeo, die zich daar verborgen hiel- 

den om aan interneering te ontsnappen. 

Alle mannen wareo gewapend. 

Presideot @uezon heeft een besluit 

uitgevaardigd met een verbod tot 

hamsteren, terwijl bij tevens een 

strengere naleving eischte van de anti- 

oorlogswiostvoorschriften. 

Versterking luchtstrijd- 
krachten noodig 

Londen, 15 Dec. (Reuter). Het ge- 

heele stragische aspect beschouwend, 

schrijft de News Chbronicle and 

Morning Post” in een hoofdartikel, 

dat zij meent, dat indien zulks 

noodzakelijk is, elk risico dient genomen 

te wordea om d2 positie der gealli- 

eerdenin het Pacific - gebied te herstel- 
len, verklarend, dat de veiligheid van 

Singapore bovenal afhankelijk is van 

de superioriteit in de lucht. Engeland 

en Amerika moeten gezamenlijk zoo 

sael mogelijk luchtversterkingen naar 

het Malaiscbe schiereiland aanvoeren, 

zegt het blad. De bevoorradingslijneo 

naar Rusland en China, 

Op het Europeesche en Aziatische vaste- 

land in den strijd gewikkeld zijo, zijo 

wier legers 

grootendeels aangawezen op Singapo- 

re, z00 verklaart de ,, News Chronicle 

tante verloren had, aan wie tante Jane 
hem buitengewoon sterk deed denken 

en dat, wanneer hij deze lang betreur- 

de bloedverwante had mogen behou- 

den, hij zeker een beter mensch ge- 
worden z0u zijo: nu was bij in slecht 

gzzelscbap geraakt, waardoor zijn 

hoogere natuur in den knel gekomen 

was. Tante Jane zag in de merkwaar- 
dige gelijkenis met de taote van Chris 

aanwijzing va hooger hands 

daarom besioot ze van de gelegenheid 
te profiteeren, om zijo beter-ik, dat 

waarschbijolijk nog wel teekenen van 

leven vertoonde, tot grootere energie 

op te wekken. Volgens hem moest zij 
beginnen, ter verkrijging van gunstige 

Condities, met zijn handen los te ma- 

ken, want Cris had als jonge man 

zija pols verstuikt, die daardoor zeer 
gevoelig was. Ea de oorzaak, waar- 

door hij die pols verstuikt had! Hij 
had een kind uit een put gered, een 

kind, dat door ziju wreedaardigen 

dronken vader er moedwillig in ge- 
worpen was. Was het daarom te 
verwonderen, dat Chris zija geheele 
leven lang afschaffer gebleven was, 
en dat bij het nu nog z0u zijo, als hij 
niet ia zulk slecht gezelscbap geraakt 
was! 

een   

     Hankean Un naa al 

and Morning Post”, en voorraden 

moetenaan de Russische en Chineesche 
legers toegevoerd worden. 

Volgens het blad zal echter ook 

eenmaal de beurt aan de Britsche en 

Amerikaansche mankracht te velde 

komen en wanneer daarbij nog die 

van Ruslanden China gevoegd wordt, 

dan zal bet lot van denaanvaller be- 

zegeld zijo. 

Dertien helden 

Singapore, 14 Dec, (Reuter), Van- 

daag werd bekendheid gegeven aan 

het dappere optreden van luitenant 

Close en twaalf Britsche-Indische so'- 

daten, die op het vliegveld Kota 

Babru waren achtergebleven en door 

achterhoedegevechten omsingelde Brit- 

sche troepen in staat stelden te ont- 

snappen. De details hiervan worden 

echter nog geheim gehouden. 

De eerste landing der Japanners te 

1.00 uur op 8 December werd afge- 

slagen, doch in den middag arriveer- 

   

den andere Japansche troepen, die door 

Vliegtuigeo werden gesteund, welke 

AN PA TEA MAP pe DN NG PATIN 

  

— “am 

laatste verscheidene uren lang onze 

stellingen bestookten met uit de laag 

vliegende toestelleo geworpen bommen 

en handgranaten en met mitrailleur- 

vuur. 's Middags werd de toestand 

onhoudbaar en na de. gebouwen en 
alles op bet vliegveld wat van waarde 

was, te hebben vernietigd, begonnen 

onze troepen te evacueeren, met ach- 

terlating van luitenant Close en zija 

twaalf Britsch-Indisrs. Moedig vech- 

tend onder druk te land en van uit 

de lucht, en omringd door branden, 

hielden deze dertien mannen de Japan- 

ners lang genoeg bij de baal vast om 

alle nog overgebieven verdedigers in 

staat te stellen zich bij de hoofdmacbt 

te voegen, Over bet lot van luitenaot 

Close en zija kameraden is niets be- 

kend, doch het wordt zeer onwaar- 

scbijnljik geacht dat zij dit hebben 

overleefd. Alle overlevenden van Kota 
Bahru brengen de grootste hulde aan 

Close en zija manschappen, zonder 

wier dapperheid en vastberaden het 

zij waarschijnlijk oimmer zouden zijo 

ontsnapt. 
  

DE RUSSISCHE OPMARSCH. 
Moskou, 15 December (Reuter) De correspondent van de ,, Pravda'" 

meldt op 14 dezer, dat de Russische troepen bun cffensief met succes voort- 

zetten, zoowel ten Zuiden als ten Zuidwesten van Tula. Zij veroverden 32 

dorpen. 

Moskou, 16 December (Reutzr), Volgens de ,, Pravda” is de spoorweg- 

sectie tusschen Tikhvin en Volkhov geheel vrij van vijandeo. 

Karakter der huidige situatie. 

Londen, 14 Dec. (Reuter). De be- 

richten omtreot het Oostelijk front 

afkomstig uit vijandelijke zoowel als 

Russische bronnen, geven een duide- 

ljk beeld van 

welke zich daar ontwikkeld heeft zegt 
de Times ia een hoofdartikel. 

de nieuwe situatie, 

»Van zija gewone terughoudendheid 

voor het eerst afwijkend, heeft het 

Russische Opperbevel een merkwaar- 

dig beeld gegeven van het laatste 

Duitsche offensief tegen Moskou met 

bekendmaking van 's vijands volledig 

veldtochtsplan—bewijst genoeg dat er 

heel heel 

documenten zija prijs gemaakt, ” zegt 

de Times. 

Het artikel vestigt verder de aac- 

dacbt op de enorme sterkte van de 

wat gevangenen en wat   

fascistische strijdkrachten, waaraan de 

Russische troepen het hoofd moesten 

bieden, zeggend dat desniettegenstaar- 

de de Duitsche opmarsch nergeos in 

verhouding was met al zijau vorige 

offensieven. 

Moskou was dan ook de zwaarste 

proef, schrijf de Times, en de Russen 

bleken beter tegen slagen bestand te 

zija dan hun vijanden. 

De Duitschers maken nu bekend, 

dat zij hun troepen terugtrekken, z00 

zegt de Times, doch in menig opzicbt 

lykt het er op, dat zij zelfs daartoe 

riet in staat zijo. 

Volgens het blad blijft Ruslands 

taak ecbter- toch nog reusachtig en 

de Duitsche weerstandkracbt is niet 

lamgeslageo terwijl de Duitschers 

slechts ia een enkel opzicht geslaagd 

  

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 - €. 
  

Tante Jane vond het verschrikkelijk, 
toen de man met het litteeken haar 
vertelde, dat de pols van Chris hem 

niets kon schelen. Ze zeide, dat zulke 

gevoelens in een man, die nog geen 
week geleden zelf de degradatie van 

het gevangene-zijau ondervonden had, 

niet te pas kwamen. Ze zeide, dat er 

waarscbijnliik sommige karakters wa- 

ren, die zelfs door den veredelenden 
invloed van bet lijden niet verzacht 

werden, 
Captain Magnus gedroeg zich an- 

ders. Hij was z00 verbitterd en, bij 

buien, zoo razend van woede, dat 
zelfs een bedreiging met straf geen 

invloed op hem had. Hj vloekte met 
cen welbespraaktheid en een hard- 
nekkigheid, een betere zaak waardig. 

Wat mezelf betrof, ik kon onmogelijk 

in zijo vabijheid blijver. Soms leek 
het me toe, alsof ik de dagen, welke 

nog moesten verloopen voordat de 

»Rufus Smith” ons af kwam halen, 

onmogelijk kon doorkomen, als ik de 
voortdurende tegenwoordigheid van 
dien verscbrikkelijken man zou moeten 

dulden. 

Maar erger dan dat alles was, dat 
't cen reden voor Dugald Shaw en   

Cuthbert was om nooit tegelijk het 

kamp te verlaten, De mogelijkheid 
diende voor oogen gehoudem te wor- 

den, dat de roovers zouden weten 

vrij te komen, en van de afwezigheid 

vas de beide mannen zouden profi- 
teeren, door zich van de wapenen 

en 't kamp meester te maken, met 

Cookie en €€a en twee van ons als 
aandachtige toeschouwers. Want aan 
Cookie zouden we in zulk een geval 

niet veel hebbeo. Niet, dat hij niet 
looyaal en tot op zekere hoogte 

moedig was, maar hij was oud en 

had zijn gebeele leven lang zich voor 

den wil van een ander moeten buigen. 

Het was niet waarscbjjolijk, dat bij 

het lang tegenover een paar amok- 
makende woestelingen zou uithouden. 

Geen wonder, dat het probleem: 

wat moeten we met die twee roovers 
beginner, ons een dag en een nacht 

bezighield. 
Natuurlijk was het Cuthbert Vane — 

die de ingewikkelde puzzle op zijn 
gewone nuchtere manier met eenpaar 
Wwoorden ontwarde. 
»Waarom zouden we ze eigenlijk 

niet op de manier van de hap- hap 

paar hun vriendjestoesturen?” vroeg bij.   
  

aa ana 

zijn, ofschoon zelfs dat succes in de 
Oekratoe verkleind is door het over- 
brengen door de Russen van hun 
industrieele middelen en de vernieling 
van dergelijke fabrieksmachines, welke 
niet weggevoerd konden worden. 

De opmarsch vordert. 

Londen, 15 Dec. (Reuter). De oor- 
logscorrespondent van de ,, Pravda ” 
meldde : 

De eenheden van geoeraal Merets- 
kov, die den vijand acbtervolgen, 
braken met succes den tezenstand 
van zija achterhoede. Op 13 Dec. 
zuiverden deze eenheden den spoorweg 
van vijandelijke troepen, waarna zij 
zich aansloten bij de eenheden, welke 
in de richting van Volkhov opereeren, 
Het betreft hier een spoorwegsectie 
van de Noordelijke lijn van Tikhvio 
naar Volkhov. 

Ia aodere sectoren van het front 
rukken onze eenbeden eveneens op, 
waarbij zij den vijand voortjagen zon- 
der hem ook maar een moment rust 
te gunnen. Op 13 December verover- 
den wij eeo strategisch belangrijk 
punt, en bevrijdden Meretskovs een- 
heden zeventien dorpen van: de 
fascister. 

De buit groeit. 
Moskou, 15 Dec, (Reuter). Nieuwe 

gegevens omtrent de verliezen aan 
uitrusting van de Duitscbers bij hun 
terugtocht werden vermeld in een 
aanvulling van het middagcommunigue 
van heder. Op een enkelen dag ver- 
overden de Russen 24 tanks en pant- 
serauto's, 186 vrachtauto's, 54 loop- 
graafmortieren en een groote hoe- 
veelheid andere uitrusting, Ook van 
het Donetz-front worden groote aan- 
tallen boitengemaakte kanonnen en 
vrachtauto's vermeld. In bet gebied 
van Tula snedeo guerilla's telefoon- 
draden naar bet locale Duitsche hoofd- 
kwartier door en namen daarna een 
groote ammunitie vervoereode colonne 
buit, 

Nederland. 
Hoe Nederlandsche piloot 

Duitsch ammunitie 
schip vernielde. 

14 December (A.N.P.). 

Het ministerie van Luchtvaart maak- 
te bekend : Een Duitsch bevoorradings- 
schip ,vloog de lucht io en verdween 
in de golven” toen het hedenochtend 
buiten de Noordsche kust door een 
Hudsor-bommenwerper, gevlogen door 
een sergeant-majoor van de Konink- 
ljke Nederlandsche Marine, werd 
gebombardeerd. 

De ervaren piloot behoort tot de 
luchtmacbt vao de Konioklijke Ne- 
derlandsche Marine, welke toegevcegd 
is aan het Kust-commando en was 
op een offensieve patrouillevlucht 
toen hij een vijandelijk schip dicht 
onder de kust waarnam. Hij dook op 
het schip neer en wierp van mast- 
hoogte bommen met vertraagde wer- 
king uit. Drie bommen troffen het 
schip. Rondvliegend om de Resultaten 
van zija werk te zien, zag de ser- 
geaotmajoor-vlieger leden der beman- 
ning overhaast trachten zich te redden. 

De piloot zeide : ,Eenigen trachtten 
de booten te vieren, doch de meesten 
konden daarop niet wachtea en sproo- 
gen overboord. Ik vroeg me verwon- 
derd af wat eigenlijk al die haast 
beteekende, doch vond dit binnen 
enkele minuten zelf vit. Met donderend 
geweld en onder bet uitbarsten van 
vlammen vlogen wrakstukken de lucht 
io. Ik zag en voelde letterljik de 
ontploffing. Het moest een munitie- 
schip geweest zijn en het verwondert 
me nu niets, dat de bemanring zich 
uit de voeten tracbtte te “makeo”. 

Londen, 

De eerste paar oogenblikken leek 

het o»gelooflijk fantastiscb, maar hoe 

meer je erover dacht, des te uitvoer- 

baarder werd her, Het was teekevend 
voor Cuthbert, dat hij het geen se- 
conde als iets fantastisch zag. De 
scherpe omtrekken van een feit waren 

bij hem nooit vervaagd en verdoezeld. 

Als hij dingen zag, dan was het als 

een geheel dat stond, en waaraan niet 

te veranderen viel. Ik was ervan 

overtuigd, dat bij den vloekenden, 

tierenden Magous met dezelfde ge- 

moedsrust waarmee hij een brood en 

een blik scheepsbeschuit, naar 

bestemming zond, over de klippen 

z0u zetten en zou laten zakkeo. Alleen 

zou bij er goed zorg voor dragen, om 

hem niet te bezeeren. 

Een algemeene gevoelsopstand was 
't gevolg van dit besluit. Tante Jane 
builde en Chris huilde. Als z'n taot 
geleefd had, zou dit hem nooit over- 

komen zijo, Captain Magnous overtrof 
zichzelf, wat de hoeveelheid en ver- 
scheidenheid van zija verwenschingen 
betrof. 

huo 

Wordt vervolgd.
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