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STADSWACHT— ALARM. 

Wanneer het noodig mocht blijken, de Kedirische Stadswacht, 
hetzij voor oefening, hetzij voor werkelijk alarm, plotseling 
bijeen te roepen, zal dit alarmsignaal worden gegeven door 
cen rondrijdende auto of autos, waarop een meertonige fluit 
is gemonteerd. 

Dit signaal heeft dus niets te maken met de Luchtbe- 
schermingsdienst en zal binnenkort voor oefening eenige malen 
worden geprobeerd. 

Zooals men weet. dient voor de L.B.D. sirenegeloei, n.l. 
een janktoon gedurende 3 minuten bij luchtalarm en een vlakke 
toon gedurende 3 minuten voor het signaal: Alles veilig. 

Het publiek wordt er dus nogmaals opgewezen, het alarrn- 
signaal van de rondrijdende Stadswachtauto niet te verwarren 
met de hierboven genoemde signalen voor de Luchtbescher- 
ming. 

  

  

STADSNIEUWS 
  

  

  

  

Protestanische kerk. 

Aan de Protestantsche gemeente te 

Kediri wordt bekend gemaakr, dat 
Ds. W.J. Sch:dder Zondag 21 De- 
cember a.s. des voormiddags om 9 uur 

zijn intrede hoopt te doen. Na afloop 

van den dienst wordt in de consisto- 

riekamer yelegenheid gegeven nader 
kennis te maken met den nicuwen 

predikant. 

Maandag 22 
Madioen een Wijdingsavond plaats des 

December heeft te 

avonds om 7.30 uur. Donderdag 25 

December (Iste Kerstdap) preekt Ds 

W.C. de Jong des voormiddags om 

9 uur te Madioen en Vrijdag 26 Dec 

(2de Kerstdag) op bet zelfde tijdstip 

te Kediri. 

Zondag 28 December preekt Ds. 

de Jong des voormiddags om 9 uur 
te Magetan. Woesdag 31 December 

(Oudejaar) preekt Ds. de Jong des 

namiddags om 7,30 uur te Madioen, 

terwijl de dienst te Kedtri op dien 

dag nader bekend zal worden gemaakt. 

Kerstfeest. 

Het Kerstfeest voor de Protestant- 

sche kinderen zal Maandag 22 Dec, 

in het kerkgebouw worden gebouden 

voor de kleintjes en de kinderen tot 

co met de derde klasse van de lagere 

school. Voor de grooteren heeft het 

feest plaat op Dinsdag 23 December. 

Met het oog op de verduisteriag is 

de aanvang op beide dagen bepaald 

op 4 uur des middags. Men wordt 

verzocht geen kinderen beneden de 

4 jaar mede te nemen.   

De Commandant der Stadswacht, 

(Th. P.J. DUYNDAM). 

Levend begraven. 

Op Woersdag j.I. vond de berec'"- 
tng plaats van een moordenaar, die 

in demaand Februari van dit jaar een 
vrouw had vermoord, omdat zij haar 

Zooals het 
reeds in ons blad werd gepubliceerd, 

schuld kwam opeischen. 

heerte de vrouw Kasilahen de schulde- 

naar Sakidjar. B-iden woonden ia de 

dessa Blimbing van het onderdistrict 

Goerah en waren buren, Sakidjan had 

een schuld van een kwartjs, doch kon 

na lanyen tijd maar viet terugbetalen. 

Op dien bewusten dag, was S. na een 

dobbelpartij 
Aangezien Kasilah waarschijolijk bet 

geld noodig had, kwam zij dien mor- 
gen vroeg bij Sakidjan, wekte hem en 
cischte zijn schuld. Deze was opge- 

erg laat thuisjekcman, 

staao doch aangezieo hij nog geen 

geld had, kon bij maar nog vi2t terugbe- 

talen enbe!oofde dat hij voor dat kwar- 

tje, voor haar in dienst zal komen. 

waarscbijnlijk niet 

ivgenomen met ditantwoord en wierp 

S. onaangename woorden toe. Door 

deze daad was Sakidjan ..mata-gelap” 

De vrouw was 

geworden en gaf een vuisslag op baar 

borst, z00dat zij den grond neerviel 

en bewusteloos werd, Dcor deze daad, 

besefte S. wat hij pas gedaan had. De 

vrouw was roerloos blijven liggen en 

was zij vaalbleek. Sakidjan meende, 

dat de vrouw dood was en inziende, 

in welk eeo situatie hij zich bevond, 

maakte hij een groote 

kamer en begroef de vrouw daarin, 
nadat hijde oorknoppenen haar haar- 

speld had afgenomen, Daarna ging 
bij oaar het pandhuis om de dingen 

te verpanden en begaf hij zich na 

naar zija vrouw, die in 

dessa woonde. Een uur na dit voorval 

kuil io zijo 

een andere 

was de vader van genoemde moor- 

denaar naar zija huis toe gegaav, om 

| dat K.   
  

“5. 

hem op te z0oeker, Oagelukkig was 

de deur niet goed gesloten en kon hij 

z00 gemakkelijk in de kamer komeo, 

Toen hij de pas omwoelde grond 

daar zag, was hij toch nieuwgierig 

geworden en b-yon hij te graven, Doch 
wie bescbreef -in verbazing, toen hij 
een bleeke vrouwelijke hand zag en 
direct sloeg bij 

teeken, dat er 

De politie was ter plaatse gekomen 

»de kentongans, ten 

cwmand werd vermoord. 

en direct werd naar S. gezocht. Dien 

zelfden middag werd Sakidjan dan 

ook door den Loerah van Klande- 

ran gearresteer! coin zijn vooronder- 

zoek had hij al'ss bekend. 

Onder presedium van Mr. Sjarif 
Hidajat had S 
bekend, z00dat de berechting dan ook 

idjan dan ook alles 

vlot verliep. Alleen het merkwaardige 
en het bizondere van dit geval was, 
dat Kasilah in feite niet gestorven was, 
toen zij door S. begraven werd. Dr. 
Mardjono, die als getuige werd voor- 
geroepen kon dit 

gezien bij lijkschouwing gebleken was, 
dat in baar longea wat zand werd 

Dochi dit gevai kon niet 

door leeken worden 

constateeren, aan- 

gevonden. 

geweten, wat 
natuurliik voor S. verzachtende om- 

standigheden beteekende. Doch een 

feit was, dat Kasilah levend begraven 
was. Sakidjan zwoer bij hoog en laag, 

dood was, toen toen reeds 

hij haar begroef. 

Het O.M, acbtte de schuld bewezen 

te hebben, doch in verband met de 

verzachtende omstandigheden eischte 

hij &€s jaar. Doch het vonnis luidde 

vijf jaren met aftrek van IO maan- 

den preventieve hechtenis. 

Mr. Soejoedi komt verdedigen 

Ia ons vorige nummer hadden we 
gepubliceerd, dat de berechting van de   
  

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

  

Zoojuist Ontvangen 
mama 

  

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 tt. 

6 ft. 

# 

f 

6 ft. de Luxe met Night Watch f 

Zeer laag stroomverbruik - 

550.- 

620. - 

805. 

100 WATT, 

BELEEFD AANBEVELEND 

N. V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

»Woekeraar" om 17 December dezer 

z0u plaats hebben. Doch if verb 

met het van Mr 

een bekende advocaaten procureur te 

   

  

verzoek Soejoedi, 

Djokjakarta, die a's vertegenwoordiger 

van de vereeniging P. P. PL. PLA zou 

overkomer, en genoemde S S. zou 

verdediger, werd genoemde berechting 
uitgesteld to: den Tden Januari 1942 

  

op verzoek van Mr. Soejoedi, Deze 
was op 17 December j I. ook elders 
cen zaak gaan verdedigen. 

RICHE THEATER. 

Jag 21 Dec. 
De Verfilming van Varce's were'dbe- 
Hedenavond t/m Zon 

  

roemde novelle 

»,E SC APE" (Ontvlucht) 

met Uw gelizfde sterren, Norma 

  

cai 
rer en Robert Tay!or in de hoofdrol- 
len, bijgestaan door Conrad Veid: — 

Nazimova— Philip Dorn— Bor ita Gran- 
Ville e.v.a. 

  

Een kans op de millioen met hun 

leven op het spel indien zij faalden ! 
Ben film van intenser spanving zal roy 

gemaakt moeten worden ! Beslist niet 

aan te bevelen voor Zenuwachtige per 

E-hel Vance's boek ,,Escape” 
wist de harten van meer dan 10 mil 

sonen | 

lioen menschen te boeien, en een nog 

grootscher opgang zal het filmwerk 

hebben waarin de sprekesde figuren 
tot levende beelden komen. Het is een 
Groote Metro Scblager! Een eveve- 
ment, dat niemand missen mag ! 

    

  
            

   

gebied te verdedigen 

Zoowel de militaire- 

voorber o 

van dit e 

bijzond me 
gebracht, 

Deze 

de Ho 

    

wij beleefd, om » 
ongewoon film 

komen ! 

MAXIM THE 

"Hedenavond t/m Zo 

Warner Bros meer 

productie 

   

              

   

  

VENDU - & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Teleftoon 2850 
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

buitengewesten) 

Meubelmakerij 

Agentschap : 

Java Koelkasten. 

  

s
i



  

  

  

Met de emineote sterren, 

Een meer dan schitterende film met een mooi en boeiend verbaal. Wij kunnen deze moo'e film een 
— Nl@f voor kinderea beneden 17 jaar. — ieder warm aaobevelen. 

ATTENTIE! Vergeet niet te komen zien: 

RICHE THEATE 
Heden I9 Im Zondag 21 Dec. 

Ethel Vance's wereldberoemde Novelle sESCAP 

ROBERT TAYLOR — 
vooraanstaande krachten. 

NORMA SHEARER 

De Speciale voorfilm 
»Den Vaderlant Ghetrouwe”. 

(Ontvlucht.) 
— CONRAD VEIDT e.v,a, 

  

  

NB! Zaterdagmiddag 430 Excra Voorstelling! —— — — 

Maandag 22 tm Woensdag 24 Dec. 

.... Woensdag 24 Dec. voor her laatst: ,Den Vaderlant Ghetrouwe" 

ni MAXIM THEATER 5 
  

met de beroemde sterren 

om te stelen gewoon! 

Heden 
Warner Bros witstekende filmschlager 5 TR AW 

  

ATTENTIEI Komt alleen zien! De Speciale film: 

N B ! Zaterdagmiddag 4.30 u. | 
« &.. Zondagmorgen 10 u.$ 

met bekende en vooraanstaande Malaya-sterren. 
Een uitstekend gespeelde film met vecl songs-muziek en goede kumor. Ock aan actie cr sjatr rg zal 

bet niet ontbreken. 

19 tm Zondag 21 Dec. 

ERRY BLONDE" 
JAMES CAGNEY — OLIVIA DE HAVILLAND -— RITA HAYWORTH e.a. bekende spelers. 
En film, die U geen moment van verveling zal bezorgen zie OLIVIA als rimmer te voren ...... 

DEN VADERLANT GHETROUWE 

Maandag 22 en Diensdag 23 Dec. 

De groote Maleische filo TERANG BOELAN 

  

| MALAYA“ 

  

»STRAWBERRY BLONDE" 

Een film, waar een ieder over spre- 

ken zal bij het verlaten van dezaal.... 

James 
Olivia 

voren, 

Een 
een briljanteo rolbezetting en een over- 

Cagney is buitengewoon en 

de Havilland is a!lsnimmer tc- 

om te stelen gewoon! 

film eenig in haar soort, met 

vloed van romance en dol komische 

scenes! Een film, die U geen moment 

van verveliag zult bezorgenen U van 

de eene lachbui in de andere storten 

zal! James Gagoey en Olivia de Ha- 

villand .. van bet 

publiek ! Rita 

mannen voor op moeten passen ! 

twee lievelingen 

Hayworth waar alle 

  

De Gouverneur van O.-Java 
heeft de voigende Circulaire 

aan den Prov, Raad van 
Oost-Java toegezonden: 

»Ter Raadsvergadering van 15—17 
het College 

van Gedeputeerden reeds toegezegd, 

October j.!. werd door 

dat het minimum-loon van losse koelies 

z0 worden gesteld op f 024. Deze 

to 

  

egging is inmiddels uityevoerd. 
Voorts werd besloten de minimum- 

loonen voor vaste koelies in de eerst- 

aan de 

beschik- 

bace middelen nader te bezien en daarbij 

volgende Raadsvergadering 

  

and der kosten en van de 

de mogelijkbeid te overwegen deze te 
verhoogen tor f 0.30. 

Het College van Gzdeputeerden heeft 

na yezette overweging, in verband met 

de omstandigbeid, dat de momenteele 

finaocieele positie de opvoering dezer 

koelies tot f 0.30 

kunsen besluiten om 

loonen voor vaste 

wogelijk maak: 
deze aangelegenbeid reeds thans tot 

eren oplossing te brengen door met 

ingang van 1 Januari a.s. de bedoelde 
loonen tot evengenoemd misimum van 

f 0.30 te verhoogen. 

  

Pa van der Steur schrijft ons: 

Wi hebben cenige honderden jongens 
van ons, oud - pupillen, verspreid bij 

leger en vloor. Momenteel weet ik 
niet hoe ik door de 

.veldpost” 

honderden 

instelling van de 
De 

nu verspreid 
hen bereiken zal 

jongens zija 

en daardoor zijn bun adressen mij niet 

bekend. 

Ek jaar met Kerstfeest komen er 

drommen militairen en matrozen tbuis 

Voor velen is de ,Oranje Nassau" 

Srichting van Pa van der Sicur het 
cenige tehuis, dat zij gekend hebben.   

Het dat ze met 

Kersfeest 

Dat verlangen is siet al'eeo bij hus : 

ik zelf verlang ook dikwij's beel sterk, 

spreekt van zelf, 

verlangen thuis te komen. 

dat zij bet Kerstfeest thuis vieren. Dan 

wordt er altijd nog eens recht gezet, 

wat io geestelijken zin scheef gezakt 

is. Maar nu dit jaar, kan dat n'e'. 

Ik z0u aa0 al mija oud - pupillen 

#Blijf ou dit 

met die oorlogstoestand liever in eigen 

willen aanraden : jaar 

kring. Van elkeer, man of vrouw, 

jongeo of meisje, leerlirg of volwassene, 

worden tegenwoordig vele p'ichten 

geeischt. Het Kersfeest wordt op alle 

plaatsen in lodis, waar kerkeo zijo, 
gevierd. En ik roep jullie allen toe: 

Op bergen en in dalen, 
Ea overal is God, 

Waar wij ook immer dwalen, 

Of stijgen. daar is God. 

Omlaag, in de vlakte, bij het kanon 

of bij het mitrailleur, Ook daar is God. 

Hoog in de luchr, bij de motor ir 

je vliegtuig, 
Overal is God. Met andere woorder: 

cen kerstzegen kan je overal vinden 

Daarvoor hoef jz niet bepaald thuis 
te komer, 

Hoewel ik in mija zeven en zever- 

tigste jaar ben, hoop ik tocb, dat God 

mij noj spaart voor mijo werk tot wij 

de overwinning behaa'd hebber. 

Eka mijner jongens, eeo militair 

schreef mij: 

»Pa, ik ben nu nog hier, (toen roem- 
d- bij de plaats vao zijn garnizoer) 
maar morgen niet mee. 
Mochtik vallen, Pa, en ik U niet meer 

zien kan, weet dan, dat mija laatste 

gedachten zullen gewijd zijn aan het 

buis, waar ik ben opgevoed. In gedacb- 
ten ombe's ik U. Ik sluit tien 
gu'den in voor het Kersifeest. Mijo 

gebed is, dat God de ,,Oranje Nassau” 

Stichting en U, mijn grijze pleegvader. 

nog lang spaart, opdat de oorlogswee- 

bier 

Ten er een plek mogz vinden, zooals 

ik militaire wees er && maal gevonden 
beb.” 

»Mjn 

mogelijk jullie plichten op de plaats, 
oud-pupillen, doet zooveel 

waar je bent. Klungel niet noodeloos 
van de eene plaats naar de andere en 

denk er aan, wat Pa jullie thu s geleerd 
heefi: 

Gij heb", O albestierend Koning, 
D: plaats bestemd voor ieders 

woning, 
De king waarin bij werken moet.   

Blijf dus waar je bent en ga oaar de 

kerk, waar jz iets goeds voor jz hoofd 

en bart kunt ontvangeo. 

Wij hebben voor ons Kersifeest op 

mijn oproep ruim genoeg gekregen. 

Al de begeerde nicuwe kleeren, welke 
wij met Kersifeest gewoon zijn te geven, 

hebben wij, ondarks de duurte der 

stoffen, kunoen laten maken. Alleen 

elastieken ballen, die onze vierhonderd 

schoo!jongens altiji eik €so krijgen, 

zijo er niet. Daarvocr geven we wat 

anders in de plaats. 

Wij hebben ruim genoeg voor onze 

kinderen gekregen en darken aille :, 

die medzbielpen. Door bet bevolen 

getemperde licht zullen we dit jaar 

Kerstboom hebben. Het is al 

moeilijk, in zulk een groote in- 

geeo 

heel 

richting als de onze, om met bet licht 

dat wij onze arbeid 

kunneo verrichter, Ook ons muziek- 

Corps, bet f!uitorkest en de Jazz-band, 

hebben door onverwachte 

z00 te werken, 

indeeling 

van velen onzer jongens bij leger en 

vloor, een klap gekregen en zal dat 
Diet zoo voltallig zijo, als met voor- 

gaande Kersifeestea. Deze week nog, 

op een 

morgen nogj dertig van ons in de 

Kerstpak heb ik hun 

vertrokken er onverwachts 

militie. Hua 

meegegever, 

Wij bebben knielend in mijn kantoor 

met bun allen geb:den. A'len ontvingen 
ezn laatsten zegen en een laatste om- 

helzing en een reispznning. Mijn laatste 

woord aan hun was: Moet jullie vallen 

jongens, in deze ongelijken strijd, waarin 

wij strijden voor rechten vrijhzid, valt 

dan meteere en vergeet nimmzrwat Pa 

julliz allsn geleerd heefi: ,lo Gods hand 

is iedere zoon vanhet Vaderland” Pa 

groet ju'lie allen in de verte en zegt: 

»Tot zizns op gen Kerstfeest, waarin 

wij de overwiaoniog hebben behaald 

en het een Vredesfeest zal wezen meer 
dan ooit. 

Ik dank U, geachte Redactie. als 

ge z00 vriendelijk wilt zijo dit woordje 

ia Uw blad op te nemer. opdat de 

ruim vierduizeod oud-pupillen in de 

laode bet zullen weteo. De Oude Papa 

verlangt wel jullie te zien, maar hij 

roept ons toe: ,,Blijf waar je bent en 

vervul daar onder biddend opzien tot 

God, je kleine of groote plicht voor 

God en voor het Vaderland. 

Papa   

Balkan — Ouislings. 

Slot: 
Hongarije. 

Aan den benedenloop der Donau 

ligt een der mooiste stsden van Europa, 

Bbedapest, sleutel tot het Oosten, 

Wanneer de avond valt, en de milli- 

oenen lichtjzs aangaan ziet deze oude 

Hongaarsche stad er uit als een sprookjz 

vit de ,Juizend en &€n nacbt”. Nie- 

mard die dit aanschouwt heeft, 

Diet zijo hart een plekjz 

reserveeren voor deze elgante, lichtzio- 

nige en toch z00 zwaarmoedige stad 

aan den Dorau. 

Io de stad der tsigeuners, geboorte 

plaats 

zal 

diep ia 

van de overbeerlijke gulyas 
staat een grijs gebouw, de gevangenis 

voor politieke misdadigers. Dit grijze 

huis heeft een cel No. I Majsor Fererc 

Szalassy of zooals de Hongaren 't 

zeggen, Szalassy Ferenc, bet hoofd der 

mHungaristische Parti”” oftewel de 

»Piikruisers”. Zijn straf duurt drie 

jaren, maar voor zijo aanhargers is 

hij meer dan een leider. Hij is voor 
hun een Messias, die de oude heerlijk- 

heid van Koning Mathias zal doen 
berrijzen. 

Majoor Szalassy is een apart type 

Hitler. Hij is eeo katholiek mysticus 

ap 

  
  

en al zijo orders en bevelen beginnen 

met de woorden ,.Ik weet dat Jezus 

Christus dit wenscbt”. Zija programma 

is een getrouwe kopie van dat der 
Duitsche nazis en hij noemt bet 

»Grooter Hongarije”. Hongarije beeft 
het 

grootste gedeelte van zijn traditioneel 

door den vrede van Trianon 

grondgebied verloren, en de roeppaar 

revisie van het verdrag had io dit 

land altijd volgelingen uit alle partijen, 

standen en gelooven. Szalassy heeft 

hiervan gebruik gemaakt cen 

activistisch rivisionisme te spreken, ge- 

koppeld aan bet, in Hongarije altijd 

populaire antisemitisme. 

Het grondbezit is in handen van 

eenige adellijke families en de boeren 

dan honderd jaren 

der agrarische wet- 

regeering totrutoe 

door 

rozpen siads meer 

Oom een herziening 

ten, iets dat eike 

beloofde, en geen enkele deed. 

Szalassys idee&o bieromtrent grenzen 

an Nationaal - Communisme en staan 
duidelijk onder Russischen invloed. Ook 

de theor'e van Levensraum hebben de 
Hungaristen overgenomen en ze be- 

schouwen den Balkan als Hongarije's 

erfelijke sphere van expansie. Rijks- 

bestuurder Horty, zelf ultra - rechtsch 

heeft eeosklaps Szalassy laten arrestee- 

ren, de partijlokalen Hungaristen laten 

ops'uiten en op hun wapendepots 

  

s“BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

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

  

      

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom " 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. “ : 

  

NIEUWE UITGAVE of KERORUK van 4. B. WOLTER"S 
UG. Mii, BATAN. 
  

  

  

Druk: prijs: : for- 
Auteur(s) Titel Bestemd voor aa laki data: ten 

COURT, J.F. | WOORDEN- | Ned. Taalm. | 1: 0.40: —.— | 26 pags. 
H.A. DELA | LIST BIj voor bet Jol. 

»EEN NIEU- ! Onderwij Novb. 1941 14'/2 X 20 
WE WE- 
RELD” 

BOSWINKEL | WOELANG | Jav. Taalm. 1: 0.45: —.— 164 pags. 
G.enR. WIG- | BASA III H.J.s. 
NJADISAS- | AKS. LATIN Aug. 1941 197, X 138 
TRA 

GROND- WASBEHAN: | Nijverheids- | 5: 1.45, —.— | 86 pags. 
HOUD, I. en | DELING IN | onderwijs 
A.F.M. INDIE Novb. 1941 doorschoten 
KAMP 

HOLST- ONGEWER- | Middelb. en 1: 390: —.— 1 259 pags. 
VOOGD, D:. | VELOE Gyan. Oa- 
C. en Dr. H. | DIEREN: derw. Novb. 1941 141, X 23 
C. DELSMAN | MENSELIJK 

LICHAAM 

DORPE, C. | CORRES- Voortgezet 2. 1.75, —.— | 112 pags. 
v. d., en G. PONDENTIE | Onderw. en 
H.H. ZAND- part. gebruik | Novb. 1941 20,8 X 291/, 
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VROUWELIIKE KULI 
BIJ DE KONINKLIJKE MARINE 
Het Departement Marine roept 

VROUWELIJKE HULPKRACHTEN 
(bij voorkeur ongehuwde) op voor de binnenkort te Batavia en Sosrabaja 

te openen opleiding tot hulptelegrafiste bij de Koninklijke 

Leeftijdsgrenzen: 

gelijkwaardig onderwij3: verder gaande Opleiding strekt tot aanbeveling. 

Gegadigden moeten zich onderwerpen aan een 

lichamelijke keuring door een vrouwelijke arts. 

Duur der opleiding : ongeveer 6 maanden (mili- 

taire vorming inbegrepen). 

Bezoldiging : 

per maand, plus regionalen toeslag (te Batavia 10”, 

ta Soerabaja 5”/,) benevens duurte-bijslag (op beide a. 

plaatsen 100/.) en te Soerabaja boverdien nog 10//, 

O djoeng-toelage. Na voltooiing der opleiding wordt 

de bezoldiging verhoogd tot f 100.— 'smaands (ver- | 4, 

meerderd met evenbedoelde toelage). 

De hulp-telegrafisten moeten na be&indiging 

der opleiding nog minstens &€n jaar doordiener, « 

zij kunnen a'sdan ook op 

gedurende de opleiding £ 70.— 

andere 

18 — 25 jaar. Vereischte schoolopleiding: 

  plaatsen dan 

te Batavia bet 

TELEGRAFISTEN 

Batavia eo Soerabaja — dus ook io de Buitenge- 

westen — werkzaam worden gesteld. 

Tijdens de diensturen is bet dragen van uni- 

formkleediog, welke gratis wordt versterk”, verplicht. 

Sollicitaties scbriftelijk (ongezegeld) of 

ling bij een der hieronder genoemde fusctiorarissen : 

Hoofd der 

trum, dan wel: 

te Soerabaja het Hoofd der afdeeling Per- 

soneele Zaken bij het Marine - Erablissement 

te Soerabaja, dan wel: 
te Bandoeng den Luitenant ter zee der Iste 

klasse, L. Brouwer, Tjilakistraat No. ! Bandoeng. 

7de afdee 

het Departement der Marine te Batavia-Cen- 

Marine. 

Mulo of 

monde- 

ing van   
De Bewegingen van de motorverkeersmiddelen te land in Nederl.-Indi€ 

gedurende'de maand Oct. 1941 bewerkt volgens de gegevens 

betreffende afgegeven en ingetrokken nummerbewijzen. 

  

Personenautos DAurobusserl Vrachtautos | Motorriiwielen ID iewieliae mororvoertuigen | 

Wesr-Java 18277 762 
Midden- Java 5589 479 
Jogjakarta 1086 77 

Soerakarta 1379 53 

Oosst- Java 14042 557 
Java eno Madoera 40343 1928 

Sumatra en eilaod. 11430 4652 
Borneo 2335 244 
Celebes 1437 646 

Molukken 123 52 

Timor en Oad, 147 50 
Bali ea Lombok 728 393 
Buitengewesten 16300 6037 

Ned.-Indit 56643 7965 

4580 4790 
1178 1570 

88 201 

214 288 
2561 3814 

8621 10663 

6272 2555 
620 601 
471 923 

80 44 

82 96 

241 166 
7766 4385 

16387 15048 

A'ae mcen totaal 

82 28491 1277 1117 28651 

282 9068 347 336 9079 
27 1479 48 52 1475 

8 1942 81 88 1935 

596 21570 933 893 2'610 

995 62550 2686 2486 62750 
132 25141 691 0696 25136 

44 3844 95 80 3859 

13 3490 103 III 3482 
— 299 10 5. 304 
— 375 15 18 372 

— 1528 45 37 1536 

189 34677 959 947 34689 
1184 97227 3645 3433 974:9 

  

beslag doen leggen. De gedeputeerde 

Colomao van Hubay, die tijdens Sza- 

lassy's hechtenis, leider der Hungaris- 

ten is, loopt echter nog steeds vrij 

rond. Hem beschermt de parlemen- 

taire immuniteit. Het is twijfelacbtig 

of Horty het heden 

dezen peetknaap der gestapo te arres- 

z0 aandurven 

teeren. Ih de Hungaristische partij zelf 

bestaat 

»Zwarte Front”, 

en in Duitschland opgeleide terroristen. 

Duitschland meest trouwe dievaar was 

Graaf Stephen Csaky, die den gema- 

tigden Kolomao von Kanya als mivis- 

terpresident opvolgde. Dit geschiedde 

onder druk vao bet Derde-Rijk. Sinds- 

dien is Hongarije volkomen nazi ge- 

een militaire beweging, bet 

bestaande uit fanatici 

worden al zija het niet de nazis van 

Szalassy die het heftin handen hebben. 

De Duitschers die io Hongarije talrijk 

zijo, de zoogenaamde Schwaben werden 

door Herr Bohle georganiseerd in den 

» Volksbund der Deutschen io Ungaro”, 
Hun leider is de bekende Duitsche 

nazi Basch. Zij vormen een zeer ge- 

vaarlijke minoriteit en zijn een bruik- 

baar drukmiddel in banden der regee- 

ring te Berlijo. De werkelijke beer en 

meester is de Duitsche ambassadeur 

te Boedapest, von Mackensen.   

De Pacific in 
vlammen. 

  

China voor het eerst in oorlog. 

Alhoewel de berichten uiterst ver- 

moeten we toch probeeren 

denkbeeld 

hetgeen in den Stillen-Oceaan voorva!t. 

dan onze aandacht 

gevestigd op China. 

Na vier en een balf jaar ,incideot” 

is dao Cbisa heden io oorlog met 

Japan en, mirabile dictu, bet is Chioa 

dat Jipan den oorlog verklaarde en 

niet andersom. Men versta order 

China—zooals Chiang Kay -shek zich 

nog niet lang geleden uitliet — het 

gebeele Chineesche rijk van v&0r 1910 

dus daaronder begrepen Korea, Maa- 

cbukwo, Jebol en Chahar. Het kon 

niet anders of China moest gelijktijdig 

Itali& eo Duitschland den oorlog ver- 

klaren waar immers deze mogendheden 

Manchukwo erkend hebben en nog 

niet lang geleden ook de onwettige 

regeering van Wang Ching - wei. 

Ia verband met het bovenstaande, 

io verband mede met de ontwikkeling 

van dev toestand elders in den Pacific 

kuonen we in den naasten toekomst 

het oplaaien der vijandelijkheden in. 

China verwachteo. Chiang heeft een 

nieuw offensief ingezet io de buurt 

van den Yangtse. Chineesche legers 
hebben een aanval ingezetop Nanchang. 

Hukau en Tungliu in de provincies 

Kiangsi en Nganghue. Tunglui is aan 

ward zija, 
ons een te vorimen van 

Allereerst is 

de Yaogtse ye 

Nanking, hetgeer 

van plan schijnt 

zija hoofdstad a 

nog wel niet 

geweldige mass 

woord mee, 

aantal Japansch 

als een poten 

genoot. De 

China—naar de 

tijd 

time and spac?' 

terugslaan, zij be 

in Chiva is bep 

siviteit 

elders zal willen 

van de 

  

Het Chineesch» 

vast en 200 mo 

  

Chen Cheng—b: 

De intensiviteit 

yen, niet ver van      
op wijst dat Chiang 

Wang Ching wei in 

te tasten. 

leger van beden is 

to date maar de 

spreekt een ernstig 

dt cen zeer groct 

China 

ten we China zien 

troepen in 

zeer sterken bond- 

Iat de oorlog voor 
woorden van generaal 

cekende trading for 
s voorbij. Het kan 

bescheiden. 

van het gevecht 

end voor de iaten- 

gevechten die Japan 

inzetten, Immers de 

  

  

besindiging van het incideot in China 

zooals de Japanners het noemer, of 

de bezetting van geheel China zooals 

wij het vrij vertaald noemen, is het 

hoofddoel der Japaoners. Zij zullen 

cerder elders troepzm weghalen dan 
de positie in China opgeven. 

Hoeveel wel niet, en waar 

komen ze vandaan ! 

Wat nu de Japansche krijasbedrij ven 
elders in den Pacific betrefr, het is 

bijzonder treffelijk te vernemen, dat 

zij op alle punten in de Stille-Zuidzee 

aanvalleo. Zij bevinden zich volgens de 
telegrammen e-gens bij de Aleoeten en 

ook te Hawaii: Zij bombardeeren 
Guam, Wake, Johoston en Midway : Zij 

bedreigen San- Diego en San-Fransisco 
Zij worden verwacht Canada's 

westkust. Dit zou doen veronderstellen 

dat Japan in het bezit is van een enorm 

aan 

aantal vliegtuigmoederschepen, een 

dan de 

zich vast gedroomd kan hebben 

buitenwereld 

We 

gelooven het een en ander zeer sterk 
Ongetwijfeld heeft Japan 

een overrompelenden aanval trachten 

aantal grooter 

overdreven. 

te o:dernemen, ongetwijfeld zal het 

een aanval op zeer verschillende ge- 

bieden 
men oas trachtte te doen gelooven is 

denkbaar. 

ook de aanvallen op Malakka, 

hebben ontworpen, doch wat 

niet wel 

dat 

Manila en Siam nog bet gebruik 

Vergete men niet 

van 

Vliegtuigmoederschepen doet veronder- 

waarmee we willen stellen, zeggen 
dat we moeten aannemen, dat Japan, 

althans io deo Westelijken Pacific, be- 

halve door gebruik te maken van vlieg- 

dekschepen, uit nog zeer verscheidene 

andere bases opereert, bases voorloopig 

niet officieel bekend. 

Oorlogsverklaringen. 

Dit brengt ors dan op het chapiter 

van de oorlojsverklaringen welke in 
vrij truime mate bijwijzz van uitver- 

koop gisteren hebben plaats gehad 
Cuba, 

boe 

kleine 

D: oorlogsverklaringen 
San Salvador, 

onbsteekenend ook waar bet 
landjas betreft, zija een geruststelling. 

van 

Gustamala en 

Het 

reeds omstand'g uiteen, 

waarom, zetten wij 

De 

cen prettig 

gisteren 

activiteit 

der Mexicanen is ook al 

verschijosel. Men weet hoe de Japan- 
ners kans geziens hebben zich in 

Mexico vast te bijter, Dat zij van 

hieruit geen kwaad kunnen doen moet 
ons dan ook wel verblijden 

Een ander geval is de kwestis Peru 

en een enkel ander klein staatje. 

Laten wij even bij Peru b'ijven. Het 

beperkte zich tot het doen van een 

verklaring, dat het zich zou houden 

  

aan de besluiten van Pan- Amerikaan- 

scbe conferenties van Havana en Lima. 

Het is dus nocb baring, nech kuit 

en dat is juist een ko!fjz naar de hand 
yan Presideot Benavides, den meest 

abso!uten dictator ter wereld. Het 

z20u ons te vervoeren over Peru 

omstandig uit te weiden. Wij laten 

dat over aan ,, Bro”, die daarover 

ezn aantal artikelen zal schrijven die 

eerstdaags in ons tweede blad een 

p'aatsje zullen vindep. Voor het 
oogenblik is het voldoende wanneer 

wi duideliik maken 
z00'n gevaar is en waarom niet anders 

juist de 

waarom Peru 

verwacht kon worden dan 

gedane simple solidariteitsverklaring. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 

Te Kediri (Baloewertistraat), 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, 
Paree 7 30 uur o.m. 

9 uur v.m. 

Blitar, 

ea, te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

  

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

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 uur 9. m. 
te Blitar G6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v.m. — Hoogmis 
5.30 uur £ 

Oaderricat Katb. Javanen 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

Nieuwe aanvallen op ons gebied 
NED. - IND. VLIEGENIERS VERJAGEN DEN VIJAND. 

  

  

Portugeesch Timor door geallieerden bezet 
  

  

As troepen in vollen terugtocht. 

De Duitschers loopen 

nog steeds 

Een Ned. Indische export fonds. 

Aneta seint uit Batavia dat het 

communigut der Ned.-Indische weer- 
macht van Donderdag 14 uur meldt 

dat Japansche vliegtuigen bij daglicht 
een aanval deden op Sorong op de 
Noordkust van Nieuw Guinea 

Oaze marine vliegtuigen stegen op, 

waarop de vijand de vlucht pam. 

De uitgeworpen Japansche bommen 
misten het doel. 

Op Woensdag voerde een Japansche 

vliegboot een bomaanval op Ternate 

ui, 

Om de Pacific. 

De belegering van 
Hongkong 

Amerikaansche vliegtuigen 
roeren zich. 

Londen, 17 Dec. (Reuter). Annalist 

schbrijft over de militaire situatie : 

Het gebied van den strijd in het 

Verre Oosten blijtt uitbreiden, 

Het belegerde Hongkong biedt een 
tegenstand, waarvoor een eereplaats 

zich 

zal worden ingeruimd in de gescbie- 
denis, gevechten hebben plaats in de 
sawah's en oerbosschen van Malakka 

en op de Philippijnen en thans komt 
het nieuws van de Japansche landir- 

gen in Serawak. 

De Britsche vliegers in Malakka 
schijoen bet er over eens te zijn, dat 

de Japansche bommenwerpers beter 

dan hun jachtvliegtu'gen, .doch 

maakt de 
zija 
huo superioriteit in aantal 

taak van de verdedigende luchtmacht 

moeilijk, ofscboon zij thans met meer 

succes moeten terugslaan dan io het 

begin van den oorlog toen de Japan- 
ners, van bases in Thailand uit oper- 

Een marine vliegtuig kwam in gevecht 

met den bet 

Nederlandsehe vliegtuig licht beschadiyd 
aanvaller en alhoewel 

werd, wist het den vijand te verdrijven. 

Bj den aaaval op Tarempa (gisteren 

reeds gemeld), werden veertig Inheem- 

schen gedood en honderd zwaar ge- 

wond, gedeelteliik ook door het 

mitrailleurvuur der Japansche vliegtui- 

gen di- laag vliegend de burgerbevol- 

king beschoten. 

De verwoesting aan deze open plaats 

toegebracht is zeer groot. Practisch 

is het geheele onverdedigde Tarempa 

zwaar bescbadigd 

waarschijnlijk in boofdzaak afhaokelijk 

zija van bun vliegdekschepen voor 
het ondersteunen van hun landings- 
troepen. 

Dz prachtige actie van de Philip- 

pijnsche divisie verdieot vermelding, 

vooral die te Lingayen, ten Noord- 

westen van Manila, waar zij een 

Japansche landingsdisie in 150 booten 
vrijwel vernietigd heeft. 

De Japanners voeren anti- Ameri- 

kaansche propaganda onder de Filip- 
pino's, blijkbaar zonder eenig succes. 

De Japansche aanval op Maui en 
Jobrston had blijkbaar te doel de 

Amerikanen in de war te brengen 
ta.v. de plaats, waar de Japansche 
slagvloot zich bevindt. De Amerikanen 

zija ongetwijteld onderweg om Mid- 
wy co Wake te ontzetten. 

Singapore communigue. 

Singapore, 18 Dec. (Reuter). Het 
communigue van hedenmorgen meldt 
dat Zuid Kedah en 

in de provincie Wellesley met succes 
terugtrokken en thans bezuiden Soen- 
gsi Krian georganiseerd worden. 

Gisteren werd eenige strijd gevoerd 

aze troepen in 

  

  

het Philippijnscbe S. 9. ,Corregodor" 

Woensdag in de baai van Manila op 
een mijn liep en in de lucht vioog. 

Japansche humbug. 

17 Dec. («.). 

Radio-Rangoon wordt het Japansche 

bericht dat Rangoon zou zijn gebom- 

bardeerd, in Birma officieel 

sproken en een onbeschaamde leugen 

Bombay, Volgens 

tegenge- 

genoemd. 

Voorts wordt er op gewezen, dat 

de Japansche bewerirg, dat een lan. 

ding zou zijo uitgevoerd op de Anda- 

manen in deo Indischen Oceaan ook 

volkomen onwaar is 

Rangoon, 18 D-c. (Reuter). Ofti- 

cieel wordt medegedeeld dat er abso- 

luut geen waarbeid sechuilt in de 

bewering van Rado- Tokio dat de 
Japanners de Adaman eilanden in den 

Indischen Oceaa 

De radioverbinding met deze eilac- 

bezet hebben, 

den duurt voort en is intacr. 

Dz laatste selert den omroep van 

Tokio ontvangen berichten wijzen er 
op dat de situatie volkomen intact is, 

Aanval op Japanschen 
Onderzeeer. 

  

“Spokane, (Washington ), 18 Dec, 
(Reutet). Door. yeneraal-majoor M.D, 
F. Harmon werd onthuld, dat een 
Vliegtuig van de iweede afdeeling van 
de Amerikaansche luchtmacht een 
onderzeeboot ontdekte en  aanviel 
tijdens een verkenningsvlucht boven 
zee na den Japanschsn aanval op 
Hawaii op 7 dezer. Hij oothulde ech- 
ter niet waar actie plaats voud 
en hoe zij afliep. De tweede afdeeling 
van de luchmacht vas de Vereenigde 
Staten heeft bases in Oregon, Was- 
bington, Indabo en Utah 

  

In Atlantischen Oceaan 

alles rustig. 

Washington, 17 Dc. (Reuter). Een 
commurigue, dat heden door bet 
Amerikaaosche departement van Ma- 
rine werd uitgeyeven, verklaart dat 
er als gevolg van den Japanschen 
aaoval op Johnstonciland geen ver- 
liszen werden geleden. 

De beschietiny van de eilanden 
Johnston en Maui werd gisteren door 
het departement van Marine gemeld. 
Het communigu& van heien zegt: 
»Het is thans vastgesteid, dat het 
personeel op het eiland Jobnston geen 
letsel bekwam- als gevolg van den 
zwakken Japanscben aanva', waarvan 
gisteren melding werd «emaakt. 

De maritieme si uatie in den Atlan- 
tischen Oceaan blijft rustig ”.   
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DE TERUGTOCHT DER ,AS” TROEPEN 

  

Meedoogenlooze achtervolging 
Cairo, 18 Dec. (Reuter). Het navolgende is de tekst het heden door het 

Britsche hoofdkwartier in bet Midden-Oosten uitgegeven communigu€ : 
»De strijdkrachten van de as in 

rugtocht. Na 5 dagen van intense 
Oost-Cyrenaica zijn thans in vollen te- 

gevechten, waarbij alle overblijvende 
Duitsche en Italiaansche reserves in den strijjid geworpen werden in een 
poging om onzen opmarsch tot staan te brengen, werd het vijandelijk front 
over gebroken. 

Gisteren achtervolgden onze troepen den vijand op meedoogenlooze wijze 
ondanks belemmerende weeromstandigheden, over een afstand van bijna 48 
kilometer. Tegen den avond had de hoofdmacbt onzer infanterie den weg van 
Tmimi naar Mekili bereikt. 

Bijzonderbeden zija thans beschikbaar over door in vrachtauto's oprukken 
de Duitsche infanterie uitgevoerde tegenaanvallen, welke gesteund werd door 
ale overgebleven Duitsche tanks. Op 13, 14 en 15 December werd de kracht 
van 3 tegenaanvallen, welke met de grootste vastberadenheid uitgevoerd wer- 
den, opgevangen door de 4de Britsche - Indische divisie in het midden van 
onze linie. Ofschoon de Duitschers tijdelijk plaatselijk een belangrijke numerieke 
superioriteit konden verkrijgen in het gebied, dat door de 4te Britsch-Indische 
divisie bezet was, sloeg bedoelde eenheid aanval na aanval af zonder te wij- 
ken. Inderdaad maakte gedurende de 

vechter, waarin de Duitschers al bun 

drie dagen en nachten van intense ge- 
beschikbare luchtstrijdkrachten bezigden 

tot volledigen steun van bun tanks en gemechaniseerde infanterie, deze divisie — 
en voornamelijk gedurende de twee laatste dagen, de Side infanterie - brigade 
— zelfs nog vorderingen. Goed bijgestaan door bataljors van het 4de regiment 
Sikhs en het Iste regiment Punjabis, 

vorige gelegenheden, speelde de Buffs — bewonderenswaardig 

weike zich reeds onderscheidden bij vele 

gesteund 
door bet 2Iste regiment van de Koninklijke veldartillerie — een beslissende 
rol bij h»t uiteindelijk afslaan van de Duitsche tegenaanvaller, waarbij onge- 
veer 20 tanks en een aantal vijandelijke vliegtuigen vernield werden. 

G:durende den vijandelijken terugtocht van gisteren vielen onze op de 
flanken en in de achterhoede opereer ende pantserformaties een aantal vijan- 
delijke gemechaniseerde transportcollonnes, met inbegrip van 4 Duitsche tanks, 
aan en vernielden deze. 

G:durende al de gisteren uitgevoerde opera'ies werkten onze luchtstrijd- 
krachten actief samen door inters'eve 

vijandelijke transportcolonnes, waarb 
bombardementen uit te voeren op de 

Wi zij schitterende resultaten bereikten” 

in het bijzonder op een groote concentratie van gemechaniseerde voertuigen 

te Mekili, waar vele in brand staande voertuigen werden waargenomen. 

Andere vliegtuigformaties bonden met succcs den strijd aan tegen zich 

van Derra u't naar het Westen langs de .kustwegen voortwegende detache- 
menten”. 
  

Geallieerde bezetting van 
Portugeesch Timor. 

Officieel wordt gemeld : 
Met het oog op de activiteit van 

Japan:che onderzeestrijdkrachten in de 

omgeving van Portugeesch Timor was 

het nict langer te vermijden stappen 

tz nemen om dit gebied veilig te stel- 

len tegen Japarsche agressie en te 
voorkomen, dat het zou worden ge- 

  

  

Radioluisteraars, 

  

  

  

bruikt als basis, van waaruit aanvallen 

zouden kunnen worden uitgevoerd op 

grondgebied en verbindingen der ge- 
allieerdeo. 

daarmede 

lieerde troepenmacht in Portugeesch 

Ih verband is een geal- 

Timor geland 

Waar de 

nogmaals den wensch 
Portugeesche regeering 

geuit heeft de 

neutraliteit te handhaver, bebben de 

plaatselijke autoriteiten op Portugeesch 

Timor tegen bovengenoemde landing 

bezwaar gemaakt. 

De Portugeesche souvereiniteit blijft 

  

  

P - Ka 
cerend, aanzienlijke schade aanrichtten | nabij Grik, doch hedenmorgen wrd | wordt lid van den Bond van Radioluiste- sa oraangetast en aan de 
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zien als een verdedigingsmaatregel ooder de Japanners, toont duidelijk Sati .. gezien a ging 9 

de superioteit van bases op het land Schip op mijn geloopen. J.P. Coenweg 27. van de geallieerden in den atrijd tegen 
boven vliegdekschepen aan. Formosa Vijf honderd dooden. Batavia - C. Japan. 
is op cen afstand van 700 miji van | Mani'a, 18 Dec. (Reuter). Vijfhon- 
Manila gelegen, z00dat de Japanners | derd personen werden gedood toen ea 

het puin en de rorsblokken, weke den | lict iedereen zijn bezigheden in den | lig, het verhaal van de ,Bonny Lass" | eenige weken geleden door de ,Rufus 
FEU I L LE T Oo N ingang van de tunnel versperden, | steek om te gaan kijken. De meest | gehoord en bes'oren eens een kijkje | Smith” hier afgezet is ? 

" dynamit en breekijzer noodig gehad | voor de hand liggende veronderstel- | te gaan nemen in de zalige onweten- Hij sprak heel gemakkelijk, vloeiend 
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(Spanish Doubloors 

Uit het Engelsch 

van 

Camiila Kenyon 

120) 

Niettegenstaande al 
marcheerde het tweetal vijf m 

later, stevig gebonden bet kamp uit, 

met Dugald, Cutbbert en Cookie ach- 
ter hen aan. E half uur later 

was voorstel van Cuthbert Vane met 

't meeste succes ten uitvoer gebracbt. 
De oude de boekaniers 

werd nu door be- 

woond. 

Tegelijk met zijn twee onvrijwillige 

bewoners de noodzaak om '1 

kamp zorgvuldig te bewaken, 
nen. De eenige gereedschappen, welke 

die drukte, 
nuten 

   een 

grot van 
zes gevangenen 

was 

verdwe- 

de roovers van ons kregen was een 
aantal snedeo, waarmede ze zich den 
tjd konden dooden, terwijl ze, om 

  

zich een doorgang te verschaffen door   
tijd van voederen dia was, was meer 
dan voldoende, 

Ba morgen, bij 't 
zon zou onze dag van oogsten aan- 

gebroken zijn, dan zouden we einde- 
lijk het oogenblik belever, waarop al 
onze moeite beloond zou worden door 

nemen van 
(Jueen." 

opgaan van de 

het vinden en 't in bezit 
den schat van de ,,Island 

  

HOOFDSTUK XX. 

Van de huid en den beer. 

Den volgenden morgen gebeurde 
er iets, bij wijze van afleiding 
voor de tot obsessie wordende onder- 

werpen, schat en , Island Oueer," 
uniek was. Cookie, die ouder gewoon- 
te voor dag en dauw opjestaan was 

om op 't plateau brandhout te halen, 

dat 

kwam na een poosje naar 't kamp 

teruggerend met de tijding, dat er 

een stoomboot voor de baai lag. Na 
een oogenblik van verbaasde stilte   spronkelijk 't plan geweest was, was 

teruggekeerd. Op welke andere manier 

was een plotseling verschijuen van 
een schip in dit afgelegen gedeelte 

van de Siille Zuidzee te verklaren ? 

Maar een snell2 blik door onze kii- 
kers vertelde ons, dat we niet met 

een logge vrachtboot te doen hadden, 

maar een rank, s'ank vaartuig, 
dat door zijn bouw meer van snel- 

heids-capiciteit dan vas een vermogen 
om zware ladingen te vervoerer, blijk 

gaf. 
Ongeveer een mijl uit de kust liet 

ze het anker vallen: eves daarna 
zagen we een roeiboot, welke recht 

op de baai afkwam. Met gemengde 

gevoelens van verbazing en ongerust- 

heid bleven we op het strand haar 
komst afwachten. Was dat 

drie op zoek naar den schat? Welke 
andere reden kon een schip hebben, 
Om naar dit afgelegen, verlaten, on- 
aanzienlijk- kleine eiland te komen? 

Had iemand anders misschien, toeval- 

met 

numero   

zouden we onze oudere rechten dan 
met het zwaard in de hand moeten 
verdedigen? De boot schoot om de 

punt van de landtong heen en vloog, 

voortgestuwd door de krachtige rhyih- 
mische slagen van een zestal roeiers 

over de zacht deinende oppervlakte 
van de baai. De roeiers droegen keu- 
rige witte uniformen en in den ach- 

tersteven zat een slanke, kaarsrechte, 

io 't wit gekleede figuur met een 

donker getint gezicht onder een kur- 

ken helm. 

Terwijl de roeiers de boot tegen 't 
zand lieten oploopen, sprong de man 
uit den achtersteven bebendig op het 

strand. Dugald Shaw ging hem tege- 
moet en toen de vreemdeling hem zag 

aankomen, nam hij zija helm met 
hoofsche beleefdheid van het hoofd 
en kwam een paar stappen naar hem 

toe. 
»Heb ik 't genoegen te spreken 

met een van de leden van de Ameri- 

kaaosch - Engelsche expeditie, welke 
- 

zicbt, met de eerigszins laatdunkende 
uitdrukking in de oogen en de hoof- 
sche gratie, waarmede hj Mr. Shaw 
zijn kaartje overhandigde. 

»t Is mij zeer aangeraam, om ken- 
nis met u te mogen maken Senor Don 
Enrigue Gonzales”, zeide Dugald, 
terwijl hij met de eigenaardige stijve 
manier, hem eigen, boog. ,,Maar daar 
ik zie, dat u Zijne Excellentie de 
President van de Republiek Santa 
Marina vertegenwoordigt, mag ik 
waarschijnlijk aannemen, dat het doel 
van uw bezoek zakelijk is ?" 

nJuist. Het doet me werkelijk ge- 
noegen, dat u me de mocite bespaart 
van een lange, inleidende verklaring, 
Het praten over zaken is al z00 iets 
prozaisch en daarbij dikwijls onaange- 
naam ook, niet waar ? Dus hoe eerder 
we beginnen, hoe beter het is,” 

»Wilt u niet eerst gaan zitten, 
Senor Gonzales ?” 

De Sparjaard boog toestemmend. 
Toen bij gemakkelijk op &&a van 
onze kampstoelen in de schaduw zat, 
begon hij:   Wordt vervolgd.
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