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STADSNIEUWS 

Een ,,/oneerlijke” politieagent. 

had een 

zekere Soedomo, politie -agent der 
2de de 

alhier, candidaat politie -agenten be- 

  

  

  

Eenige maanden geleden 

klasse van) Stadspolitie 

drogeo. Aan eenige Indoresiers, die 
een rekest hadden 

de Politie-cursus te 

men, o.a. Soemardi, Kardj in, Pangat, 

Soejono, Soeharno, Moe'jo, en Amat 

Ali, eischte hij geld, en beloofde hen 

de behandelende 

te zullen worden 

kunnen worden. Bo- 

ingediend om tot 

worden aangeno- 

door geneesheer 
goedyekeerd en 

aangeromen t2 

vendien mosstin ze, indien ze reeds 

voorschot hebben gzkregen, wat geld 

via hem aan den schrijver der Com- 
missariaat geven, want het was ook 

te danken aan den schrijver over deze 

der 

Zoodoende ontving hij aan geld van 
Soemardi f 15,—, van Kardjan f2,50, 
van Pargat f 5,— van Sorjono £10.., 
van Soeharno f 10.—, 

£ 10.— van Amat A'ie 
en totaal bedrag van f 62,50, 

Deze zaak werd eenige dayen gele- 
den behandeld door den Landraad van 

van R. M. 

de siachtoffers 

verstrekking voorschorgelden. 

van Moeljo 

f 10.—, en 

Kediri onder presedium 

Proijokoesoemo, Al 

van den bedriege: werdenals geruigen 

geroepen. Gebleken was, dat ze alle- 
maal reeds benoemd waren als Veld- 
politie-agenten. Moeljo en Kardjan 
hebben als standplaats te Batavia, Soe- 
jono en Sochardjo te Semarang, Soe- 
mardi en Pargat te Blitar en Amat 
Alie te Makassar. Alleen Amat Alie 
kon niet opkomen, in verband met deze 

tijden. Alle verklaringen van de getui- 
gen bleken verzwarend voor den be- 
klaagde. Ezrst trachtte 

ontkennen omtrent alles wat hem werd 
beschuldigd, doch op aandringen van 
den President op het 
laatst bekennen. Het vonnis !uidde 1 

Soedomo te 

moet hij toch 

jaar gevangenisstraf met vermiodering 

van zijo preventieve hechtenis. 

RICHE THEATER. 
Hedenavovd en Wornscag 21 Jan. 
Gong's zeer mooie Fraosche filmsehla- 
ger 

»LA MAISON DU MALTAIS" 
met de zeer lieftallige Viviane Ro- 
mance—Pierre Renoir — Louis Jouvet 
e.a. bekende Fransche artisten, 

Een film, welke zich geheel afspeelt 
io Tunis, in de stad sfax, die wit en 
heet aan haar blauwe golf is gelegen. 

Boeiend begin tot het 
moment ! 

van laatste 

— — Noor 17 jaar en ouder! — — 

MAXIM THEATER. 
Hedenavond en Woensdag 21 Jao, 

Universal overweldigende S-rie fim 

»THE GREEN HORNET 
STRIKES AGAIN" 

(De nieuwe avonturen van de 

Groene Wesp) 
met Warren Hull—Keye Luke—Anne 
Nagel e.a, uitstekende krachten. 

Ben spannende en actueele film, 
die eenige bijzonderheden openbaart 
Over het werk van de 52 Colonne in 

EN ADMINISTRATIE 

  

  Amerika. De opwindendste avonturen, 
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VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 
AGENTEN 

COURANT 
| ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

  

ADVERTENTIE TARIEF GEWoONE ADVERTENTIE : 1 maal pi. f 0.25 per regel. 2 maal pi. 1 0.20 per regei 4 maal plaatsen 1 0.15 per reget. 
2.9. kleine aankondigingen | 1. Per plaatsing. Abonnements advertentie gereducesrd tariat. LOSSE ADVERTENTIEN By VooRuiteera LING. DINSDAG 20 JANUARI 1942 - 

Stadsgemeente Kediri. 
OPGAVE van ontvangsten over de maand December '41 op de 

onderdeelen der begrooting voor 19 4! 

  

  

Omschrijving der Geraamd | —Ontvargsten over: 
Ontvangsten bedrag Jne ab c. 1941 | Totaal 
  

Totaal G:wone Dienst €178.004,- |r190.064,58)123 245, 10f:213.010,68 
Totaal Buitengewo- » 9175-1. 9.641,79 580,821, 10.222,61 

ne Dienst 
Over Jar. t/m Dec. 41 » 2rl,1t.658,160), —,— I, 11.658,10 
voor het diensijaar 40. 

#187.779,—|211.364,53I 24.426,92)k235.791,45 

  

Totaal Gzneraal   
  

STADSGEMEBENTE KEDIRI 
MUTATIES inde Europeesche en met hen gelijkgestelde bevolking 

in de Stadsgemeente Kediri in de maand Dec. 1941, 
GEVESTIGp: 

  

      
  

      
  

Naam : Adres : Aangekomen van : 

R.C. Muvr. Bezoet de Be Madjenang 17 Solo. 
W. Robinson Bandjaranstr. 19 Soerabaja. 
H. Meyer Hotel Brantas Kalidjati. 
M:. AW. Bor, Hotel ,,Riche” Batavia. 
B.H. Erkelens Ringinsirah 3 Rangkasb to. 
Chr. Boosman Hotel ,,Riche” Dj-mber. W.J.M. Mevr. Huisman Semampir Soerabaja. 
W.C. Koning Dohostr. 49 Mr. Cornel. 
F. Ong Hotel ,,Riche” Soerabaja. 
H. Middendorp id. Soerabaja. 
W.J. Sehrdier Semampir 24 (Pav). | Salatiga. 
H.G. Visser Hotel ,R che” Barjoewangi. 
E. Meyer Sekartadjistraat Soerabaja. 
L.H. Mevr. Blomme Modjoroto Tjzpoe. 
E. Mevr. Klopman Baerselman Madjenangstraat Soerabaja. 
L. W.C. Mevr, Breemer Bargsalstraat Soerabaja. 
E.A. Mevr. Vos Ngadisimostraat 4 Palembang. 
H.8, Mevr. Lap:e Dohostraat Soerabaja. 
P. Engelhard Hotel Brantas Batavia. 
H.S. Tan Djagalanlorstr. 92 Batavia. 
K.A. Koster Hotel ,Riche” Soerabaja. 
J.H.E. van dee Bruggen Dandanganstraat 

29 (pav)| Magelang. 
A.G.M. Mevr. Hoegen Bandar'orstraat 17 Soerabaja. 
S. Mevr, de Thouars Djamsaren Paree, 
P. Mevr. Nelwan Bandjaranstraat Balikpapar. 
Ch.M. Mevr. Palm Sekartadjistraat Soerabaja. 
ALA. Mevr. Jansen Balowertistraat 18 Paree. 
F.J. Mevr. Meyer Ringinsirahstraat Palembang. 
C. Dolman Semampir 48 Caliub. (Baypte) 

VERTROKKEN. NAAR 

A. Ch. C. Mej. Haagsma Semampir Klaten, 
K.l. Van den Berg Pakelanstraat 42 Ngantang 
L. Wed, Ankor€ Pandean Djokja. O. Mevr. Scb& sherr Njadisimo J Soerabaja. C.J.E. Verboon Riginsirah 3 | Madioen, 
M.J. Mevr, Augenstein Ringiosirah Bandoeng. J. Mevr. Verhelst Tirtostraat | Malang, 
H. Hessel S-mampir | Soerabaja. 

die een mensch ooit in zijn leveo kan M, wove lesa Lirbojo, doet aan- 
medemaken, zij in dit bijzonder spac- 
nende filmwerk weergegeven en zullen 
U bij het aanschouwen er van, de 
haren ten berge doen rijzeo. Boeiend 

Mist dit 
leeftijden! 

gifte van diefstal, middels ondergraving, 
van zilveren sieraden, ter waarde van 
f 1.60, 

als geen andere seriefilo ! D, wonende desa Lirbojo, doet aan- 
Voor gifte van diefsta!, middels ondergraving, Diet !! alle 

van zilveren sicraden, ter waarde van 
Politie - rapport. f 2,10. 

Proces-verbaal opgemaakt S K H, R. O, wonende Kradinanstraat No. 
3a, doet aangifte van diefstal, middels 
ioklimming, van een dames-rijwiel en 
diverse lijfgoederen, ter gezamenlijke 
waarde van f 62,50. 

wonende Dohostraat, terzake prijsop- 
drijving van krantenpapier. 

  

N, wonende desa Modjoroto, dost 
aangifte van dicfstal van zija rijwiel, 

TKJ, wosende Kradinanstr. No, 17, 
doet aangifte van diefstal, middels in- 
klimmiog, van een baal tabak, ter 
waarde van f 1,90. 

ter waarde van f 100,— hetwelk on- 
beheerd op het zijerf van zija woning 
was geplaatst. 

N., wonende desa Baloewerti, doet T, wonende desa Bandarkidoel, doet 
bedrag aangifte van diefstal van lijffgoederen, 

ter waarde van f I.— 
aangifte van diefstal van cen 
ad. f 2,50.—   

  

  

25e Jaargang 

   

Zoojuist Ontvangen 
mapan 

  

LL Lanm mmm mara mam mam hana many 

H.M. V. KOELKASTEN 
4. f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

100 WATT. 

6 ft. 

6 fi. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik - 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 

rzijds 

   

  

    
de 

    

  

        
   

    

   

doet aangifte van disfstal v: bet ver- rijwiel, ter waarde van f 20. — & oorlogs- 

  

welk anbeheerd 
ber 

an 18 
ruim 

openbare L    
straat, Kediri, was geplaatst 

Proces-verbaal opgemaakt 
G en P, beiden zonder vas 

ake dief 

h00ren, ter w 

  

en verblijtplaatst, 

  

     een betjak met toebe 

  

de van #76, ten nac 

O S H, Dohostraat     
Proces-verbaal opgemaakt conta K 

wonende desa Kepandjan terzake dief- 
stal van lijfgoederen ter 
£3,— 
Kepandjzr, 

waar v 

  

ten nadeele van D, won 

    

Inschakeling van de ' 
jeugd in het bur- 

gerfront. 
10 van de 

gerdienstplichtverordening worde 

Isgsvolge artikel Bur 

    

      gerdienstplichtigen 
   van achttien jaren nog n 

  

bereikt, slechts ia burger 

  

aangewezen, indien zulks 
betrokken Gouverneur wordt b 

  

Totdusver is, 

  

voor z00ver st- 

be- 

en gebruik 

  

    Java betreft, van de voren 

  

doelde bevoegdheid nog 
gemaakt door den Gsuverncur. E 

  

hiervoor b»s 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Teleftoon 250 

VENDUTIE 
Op Woensdag, 21 Januari 1942 ten huize van den WelEd. 

Heer H. L.E |CHAVANNES 
DJAGALAN LOR — KEDIRI. 

GAAT N!IET DOOR 

directe aanleiding 

  

 



    

  aa Ta Ay BE GA an De PM PAP AAS 

  

De mooil 

raden een ieder 
het 

aan Wi 
V ooraf: 

boeiende fi viterst 

SEORGE RAFT — met 

  

a uitste 

  

2uwste 

  

f! Hata Actu 

Fransche filmschlager 

ANN SHERIDAN — 

    

:le Oorlogsnicuws ! -- 

Heden 20 en Woensdag 21 Jan. 

sLA MAISON DU MALTAIS" 
met VIVIANE ROMANCE — PIERRE RENOIR — LOUIS JOUVET e.v. 

Esn meer dan sebitterende film, die zich afspee't in Tunis. 
deze bijzondere film te komen zien. 

Actueele Wereldnieuws! — 
  

Donderdag 22 tm Zaterdag 24 Jan. 
mschlager 

sTHEY DRIVE BY NIGHT” 
(Verborgen Furie) 

beroemde 

Van 

sterren. 

sn inboud. begirt tot eind 

Actie — spanving — vlot spel! 

Voor 

HUMPHREY BOGART — 

olgeo. ,,Verborgen Furie 

Voor 17 

PICiE Fak TER — — 

17 jaar en ouder — 

2
1
 

IDA LUPINO e.a 

zult U zonder een momentje van 

"is De film die U gezien moet 

jaar en ouder  — 
  

e
t
 

lej
 

  

MAXIM THEATER 5 
  

  

Per fe. Gea. van U 

| 

  

  
   

  

Het 26. tevens Slotgedeelte 

REN HULL 

  

Heden 20 en Woensdag 21 

  

gende 

,De Nieuwe Avonturen van de Groene Wesp.” 
WA — KEYE LUKE — 

even kan 
aanschouwe 

  

leeftijden 

Donderdag 22 en Vrijdag 23 Jan. 

»De Nieuwe Avonturen van de Groene Wesp.” 

  

ANNA NAGEL 

n er var, 

het eerste deel 

Jan. 

bb 

medemaker, zijn in dit bijzonder 
de haren ten berge doen rijzen ! 

ea. 

bb 
o 

  

      

   

      

   velden 

van Ir ogelijke 

be Batoem om 

  

    

  

    

  

   
      

   

  

wij 
i kort neerkomend 

ol 

Het u an landingen op 
ie T 

1 

Samsun trach 
1 or 

w 

n r k door de 

Tracig heen uit het 

Aar 

on 

omen te 

xa buurt er     

    
| vanui 

  

ijk dat Hitler een 

  

heeft 

  

helpen, 
n-Oosten 

vertraging van 

  

beteekent z0oveel als 

    

    

  

talaka, Engelaod zal zijn 
ten vasthouden, 

bestemd voor het 
  en naar het Midden-Oosten 

Voorts heeft een der- 

voor Hitler en de Ja- 

ook de 

  

sers nog dit voordeel da 
uit Amer t beste deel 

derwaarts gesiuurd dient te 

ika voor b bur 

  

worden, 

zoodat wij hier het moeten zien vol 

bull n die we heb- 
gebied 

is ook voorous 

te bouden met de 

ben. De v 

in het Mic 

hier va 

  

ediging van het 
en-Ooste 

lusdaoig v 
     

    

      
   

  

belang, dat 

  

alles voor r moeten heb- 

lijft 

wij « 

ben. 

te bewandelen 

Cnurechill na deren     

  

i0 Europaen Am 

Verre 

  

Oosten vrijwel 

beschadigd, 

Zoo niet men dat het object Tur- 

kije voor Hider, juist in dit stadium, 

de grootste voordeelen biedt en dat 
dien aanval tot den meest 

de naaste toekomst,     1 blijfe moy 
West - Afrika 

Amerika op het 
Amerika. Was het 

een val    op 
Zuid- 

  

en ve 

  

ler over 
Panamakanaal en 

ondernemen van 

lijken aanval waarschijo     

     aanval op Turkije, z00: 
zaken er thans voors met de 

    

    

  

   

Duitscbers in Rusland hevig in het 

defensief, en Hitler zoekend naar 

g van Russischen druk 

s primaire doelstelling, heeft de 
mogelijkheid van eea aanval op Tur- 
kije meerdere kansen in de baaste 

tockomst te worden verwezenlijkt. 

In den Pacific 

Veel verandering heeft het oorlogs- 
tooneel in deze buurt niet ondergaan, 

MacArthur staat wonder op wonder 
noj steeds op de been. Het is een 

fabelachtige prestatie 
Ook 

zaken niet 

yan hem enzija 

in Malakka gaan de 
slechter dan 

man 

  

verondersteld 

worden. Jntegendeel, we kun- 

    men niet anders dan buitengewoon 

Britten 

bereikte 

terugtrekkeo is 

tevreden zijn met de door de 
en hun bondgenooten aldaar 

Het 
een 

resultaten. ten- 

tactische manoeuvre 

de Britten, 

kan men er nog veel van verwachten, 

Dit is 

eds te 

slotte ook 

en vitgevoerd als door 

Japanners zijn nu 

  

    er niet in ge-   slaagd io blietstempo Malakka en de 

Philippijoen te bezetteo. Het offensief 

Philippijoen 

de telegrammen 

dat zij 

verloren hebben, 

uiteindelijk in 

is op de zelfs gestopt 

zooals wij heden in 

konden lezer, hetgeen bewust 

den strijd bereids 

ook al slagen zij er 
MacArthur te verslaan. 

Zodra 

men den strijd even moet staken om 

op strijd bij 

voorbaat verloren. Wij hebben yoede 
MacArthbur zal kunnen blij- 

versterkingen ko- 

Hitler in het 

de Ameri- 

zullen 

Hst offensief is ondeelbaar. 

adem te komeo is de 

hoop dat 

ven volhouden tot 

mer, Slechts hulp van 

Midd 

kanen 

»-Oosten waardoor   

verhinderd 

  

nogmaals 

worden materiele hulp naar 't Verre- 
Oosten te zenden, kan Japan helpen 

Pbilippijoen op 

termija te winnen, 

om den striid op de 

korten 

Het is anders wel een klagelijk 

geheel wat we zoo van de Japanners 

Tactisch is bet beeld 

misschien nog klagelijker dan strate- 

Ziet cens den strijd in Cnang- 

vecbtmethode 

  

te zien krijgen 

giseh, 

sha. Precies deze fde 
werd toegepast als vier jareh geleden. 
Oprukken 
convergeeren op bet hoofdaanvalspunt, 
Het 

deze strijd wijze 

in drie colonnes en dan 

gevolg van de toepassing van 

was bij voorbaat te 

berekenen. De Chineezen weten pre- 

hebben. Z» d'- 
bijaa 5 jaren met de fa- 

Cies wat ze te doen 

neeren al 

panners. Zij vreezen de Japanners niet 

dat zij 

de Japanners zuilen verslaan op de 
oude beproefde methode van wijken 

om dan los te 

meer. Zij weten bij voorbaat 

en nogmaals wijken, 
ranselen op den kop en op de flanken. 

K'agelijk Japansch gemier, waarvoor 

w2 slechts dankbaar kunnen zijo. 

Strategisch is het beeld 

droevig, Het in het 

hooi en te gras wat 

al even 

wilde weg te 

aanvallen doen 

zonder ecenige lijn en de veronacht- 

zaming ven de meest elementaire 

begrippen van moderne strategie ter 

zee, heeft ons al wonderen van voor- 

Ze hebben 

zwaar en dik gedaan de Japanners en 

dat heeft 

Grond om bang te zija voor Japan 

Als 
zijin 5 jaren tijd geen kans gezien 

deelen opgeleverd. wel 

velen erg bang gemaakt. 

was er niet. men bedenkt hoe 

hebben de oorspronkelijk met hooi- 
vorken en dorschvlegels gewapende 
Chineezen te onderwerpen, dan was 
er geen reden om bevreesd te zijn 
Zij varen thans in blits tempo ter 
helle, malgre successen op Malakka 
en Luzon. 

Een week van grootsche ontwik- 
kelingen kan worden verwacht.   

BEMOEDIGEND 

De ,partij" heeft gewonnen 

D2 mededeeling dat Hitler het opper- 

bevel over alle Duitsche strijdkrachten 

beeft aanvaard is er een van bemoe- 

diging. Hij heeft Von Brauchitz — 
en waarschjjolijik zullen Von Keitel, 

Von Bocken Von Rundstedt volgen— 
ontslagen. Het ontslag was eervol. 

Zzer speciaal liet bij namelijk bij de 

bekendmaking van het ontslag mede- 

deelen, dat hijde verdiensten van Von 

Brauchitz erkende, en dit wijst er dan 

weer op, dat Von -Brauchitz stipt de 

hem gegeven bevelen hbeeft opgevolgd, 

en bovendien bevestigt het eervol ge- 

geven ontslag onze visie, dat de voort- 

gezette aanval op Moskou eo Leningrad 

behoorde tot de plannen van Hitler 

en niettot die van de generaals. Waar 

Hitler thans zelf het bevel in handen 

heeft genomen, zija nog grooter stom- 

miteiten ea wreedheden te verwachten. 

Ec is echter nog een ander aspect, 

Hitler het hefc in handen nemend be- 

teekent zulks dat de partij het ditmaal 

nog eens van het Isger gewonnen heefr. 

Oagetwijfeld zullen er in de afgeloopen 

maanden groote moeilijkheden gerezen 

zija tusschen partijleiding en legerlsi- 

Wi het zelide reeds dino. zien 

  

9 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

cenigen tijd en dan in exhorbitan- 

mate io Itali#. Ook daar 

de strijd om het laatste woord. De 

generaals met 

generaals uit de partij, die eenerzijds 

ter 

worden opgescheept 

vao krijgsvoering niet mioste benul 

hebben, doch aoderzijds oppermachtig 

zijo. Zich tegen huaplannen verzetten 

beteekent vrijwel zeker ontslag op 

korten termija Hua bevelen opvolgen 

beteekent 
door den vijand op korten termijn. Zoo 

zwalkend tusschep Scyila en Garybdis 

is het kwaad oorlogvoeren en dank 

vrijwel zeker vernietiging 

zij de partij io Ital& hebben de ver- 

bondenen groote en €clantante over- 

winniogen kunnen bevechten in Grie- 

kenland, in Abessini&, in Lybis, 
waarvoor wij Mussolini Diet anders 

dan recht dankbaar kunven zijn. 

Nu is het volkomen juist, dat men 

Duitschers niet met Italianen mag ca 

kan 

zullen zich aan bet oostfront en in de 

vergelijkeo, maar ongetwijfeld 

gelijksoortige 

Be- 

soldaten aan 

opperste bevelvoering 

mocilijkheden hebben voorgedaan. 
kend is dat de Duitsche 

het oosifront vechten met de mitrail- 

leurs van de partij in den rug, even- 

als de Italiaansche regimenten in Al- 

bar    B8 en Griekenland vochten met de   mitrailleurs van de fasci in den rug. 
| De generaals hebben het nu blijkbaar 

aa | 

OERDERIJEN SCHRAUWEN” 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

Levert versche volle 

Kediri en Paree en 

    

melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
de meeste Doctoren 

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

aa an 

NIEUWE UITGAVE Of HERORUK van 4. B. WOLTER'S 

UITo. Mi, 

  

BATAN. 
  

  

    

Druk: prijs, Omvang: for- 
Auteur(s) Titel Bestemd voor ingen,—g9eb. maat 

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

HOLST- ONGEWER- | Mddeib. en 11: 390: —.— | 259 pags. 
VOOGD, D-. y VELOE Gyan. Oz- 
C. en Dr. H. | DIEREN: derw. Novb. 1941 4, X 23 
C. DELSMAN | MENSELIJK 

LICHAAM 

DORPE, C. | CORRES- Voortgszet 21.75, —.— | 112 pags. 
v.d, en G. | PONDENTIE | Onderw. en 
H.H. ZAND- part. gebruik | Novb. 1941 | 20,8 X 29'/, 
VOORT 

MARASOE- | PELITA i Maleis leesb. | 4, 040, —.— 180 pags. 
TAN (OES- io Arab. ka- 
MAN) rakters Nov. 1951 145 X 20”, 

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

LAMEIJN J. | WARING- Soend. leesb. | 1, 0.40, —.— | 80 pags. 
(SOERTADI- | KAS over hygiene 
RADJA) v. desa scb. | Decb. 1941 113”, X 20.2 

BENIGNUS, | WEKELIJKS | W.L.O.en Iol | 10, 0.45,—.— | 44 pags. 
BR. en P.AJ. | CIJFEREN I | Onderw. 
LUYBEN Decb. 1941 13 X 191, 

MARA SOE- | SOEAR Mal. leesb. 4, 030, —.— | 64 pags. 
TAN, P. de in Ar. Kar. 
NES, M. Decb. 1941 133 X 20.3 
SJAFEI 

COURT, J.F. | BEN NIEU- | Ned. Taalm. | 2, 0.70, —.— |88 pags. -- 
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bij 

  
kunnen 

de 

thans 

Gi 
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An Ana 

  

  

Naam: 

anta li 
EL 
lu eng 

Batavia-Centrum. 

  

  

   plicht te doen! N 

  

Jongens, laat den vijand 

merken, dat je koreid bent je 

em je plaats 

in tusschen hen, can wierhan- 
den de verdediging van het 

vaderland is toevertrouwd.   
  

    

mannen, die hun post reeds innamen, 

Bij de Koninklijke Marine begint binnen- 

kort een nieuwe opleiding voor Euro- 

peesche jongens tot telegrafist. Geef je 

daarvoor op. Je kunt het brengen tot 

den rang van adjudant-onderoffici 

1 504— per maand, plus toelagen en 

met pensioen. 

Gaarne z0u ik van U Inlichtingen ons 

Adres: mm 

  

JONG 

van de EUROPEESCHE LAGERE SCHOOL 

worden opgeleid 

oi TELEGRAFIST 
KONINKLIJKE MARINE 

De vloot in actie, in volle zee! Tusschen 
de schepen flitsen de signalen heen en 
weer. De radiostations werken op volle 

kracht. De telegrafisten zijn op hun post. 

Snel en feilloos werken is hun parool. 

Dat is de wijze waarop zij onvermoeid 
hun plicht doen voor de verdediging 

van het Vaderland. Sluit je aan bij deze 

  
  

ENS 

tot 

  er met 

  

  
    
  

afgelegd, niettegenstaande de buiten- 

gewone resultaten die zij, ongeacbt de 

volmaakt waanzinnige opdrachten, voor 

het Duitsche leger wisten te bevechten. 

Hoe men ook walgt van de wreed- 

heid van de Duitschers en van het 

Duitsche leger, men kan niet ontkennen 

dat hetleger fabelachtige dingen heeft 

bereikt. Dat zij Moskou niet konden 

nemen bewijst niets omtrent de al af 

niet bekwaambeid van de opperste 

legerleiding ) het bewijst hoogstens de 

kraokzinnigheid van de man met de 

snor. 

Afwachten 

De partij heeft dus voorloopig ge- 

den 

eersten tijd slechts kunnen dienen als 

wonnen en de generaais zullen 

achtergrond. Het kan voor hen nog 

Diet de tijd zija om io te grijpeo. Te 
goed weten zij, dat slechts de persoon   

Hitler 

potentieele kern 

met zijn machtig magnetisch 

van verdorvenheid 

instaat is om het volk bij elkaoder te 

houdeo. Zij kunnen niet ingrijpen voor 

het Duitsche 

Magnetisme van Hitler ontglipt, wijl 

en aleer volk aan het 

andere krachten die op hetzelfde veld 

werken aan potentialiteit winnen. De 

generaals kunoen 

zullen dit zeker 
wanneer de nedergang eea dergelijk 

pas ingrijpen, — en 

Diet eerder doen, — 

versneld tempo heeft gekregen, dat de 

Duitschers zelve om andere leiders 

vragen, want dat is het bewijs dat de 

partij als zoodanig zal hebben gecapi- 
tuleerd, 

Zoo ging het in 1918 z00 zal het 
»Der 

ging und die Generile kamen” , Hitler 
ook ditmaal gebeuren. Kaiser 

ging und de Generile kamen !” 
Wij zijo een weinig afgeweken van 

ons oorspronkelijk chapiter. Hitler   

handen ge- 
dat de 

ef uitspeelde. 

het bevel ia 

ekent 

heeft thans 

Domen en zulks 

partij haar hoogste 

Weet Hitler de visedy 

te sluiten, 

  

der Sovjets 

dan zal dat feit hem veel 

  van den verloren lu'ster terugbezorgen. 

Het Duitsche volk zal nog &&maal 

bewondering, zij bet misschien met 

afschuw, vaar hem opzien. Voor het 

Duitsche volk is er geen weg terug, 

Zij zulleo ter belle vareo tot aan het 

eindpunt. 

Een tweede object. 

Afgezien vao de planoen ia Rusland 

zal Hitler zeker nog cen ander porje 

op het vuur hebben staav. Vermoe- 

delijk zal bij 
afbangen 

zija bestaan niet laten 

van bet slagen of niet 

slagen van &€a enkel object. Hij zal 

terzclfder tijd aan 
te arbeiden, een 

O.i. niet vergreten 

een tweede project 

project van -waanzinnige vermetelheid,   

dat —of bet direct slaagt of niet dat 

doet er niet toe—, de wereld met 

stombeid zal slaan, verwarring teweeg 

zal brengen en dus eclatant zal zijn, 

ook zonder dat de onderneming in de 

verste 

Het loopt tegen keistmis, een ge- 

liefde periode voor het gangsterdom 

verte kans van slageo biedt. 

om iets te ondernemen. dus Men zij 

voorbereid op komende dingen van 

groot kaliber. 

Een van de onaangenaamste dingen 

is het feit dat Goebels 

z00 langzamerhand geen nieuwe wijs- 

jes meer Hij kan de 

schuld niet meer op de Duitsche Joden 

voor Hitler, 

zingen kan. 

werpen, want die zija volkomen 

.erledigt” en krachteloos. Aan een 
vijfde kolonne onder bet eigen volk 

kan hij de misere in Rusland niet 
wijten, want die zit achter de draad- 
versperringen van de concentratie- 

kampev 

  

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a,, te 

Paree 7.30 uurn.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 te Kediri ugr v, m. 

  

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur 5. m. 

te tar G6 uur Vv. m. Stille Mis 

7.30 uur vw.» Hoogmis 
5.30 uur Lof 

Onderricht £ Javanen 6 uur n.m 

  

TENG RONG TIANG 
DUHOUDER COMMISSIONNAIR 

  

Adres voor: 

Moderne en antieke met     

  

een mooie te 1 voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Srelpersdrukkerij p.a 

(6,— 

Voor Uw meubilair » 

  

ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

  

liteit meubelho 
     

  

Zeer billijk in prijs en leveri 
garantie, 

Voor Uw vendutie jarandeerd 

   goede result 
Inpakken voor alle plaatsen 

———————————————————————— 

Ook straks als de 

zal zij 
id gestreden 

    

| men de scbuld noch op de 

Joden, noch op de vijfde colo 

    

kunnen werpeo. Men zal er zich 
nimmer meer aan kunnen optrekken 
z00als Hitler gedaan beeft toen hij 
eenmaal voet op den weg van opgang 

  

gezet had. Dat is dan het cenige 
lichtpunt dat men kan ontdekken in 

de onbarmbartiye wijze wu 
  de Jos n Duitschland he 

groeid. Ia de toekomst kan 

  

sche volk 

  

weer worc 
  

  zweept onder « 

  

den oorlog d 
king” 

De Pacific 

In den Pacific gaat he 
jaan moest. Japa     raideren in de buurt va 

nauwelijks te 

vandaan komen. De 

  

       ch toch we et zullen Op 

- Harbour, dat io de buurt van P 

  

door Japan op 200 wreede wijze 

  

wakker geschud, en een intensieve 
verkenoiogsdienst zal onderbouden, 

  

die men scbatten kan ee 
  

he duize 

  

ben van een       

  

omtrek. De bevoorrac 

deo vijand 

dat de ond 

te ravitailleeren eventjes (vice 

  

de operatie basis) een afstand mo 
afleggeo van pakweg ailes bijelkaaz 

ad mijjl 

Het is dan ook heel wat w 

  vierd 

  

lijker dat zij 

dichterbij 

valt er 

ageeren 

  

veel gslegen ziio en dan 
een zware verdenking op 

Zuid 
een verdenking die wij trouweosr 

enkele Amerikaansche stateo, 

ds   

heel lang koesteren 

(Worit 

  

vervol,    



Bmittenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Weinig beweging in Malakka-front 
  

  

Hoewel vijandelijke druk op enkele pun- 

ten wordt gehandhaafd, vond geen 
terugtocht van eenig belang plaats. 
  

  

Singapore, 10 Jan. (Reuter). Het communigu& van den 19en Jar. 

handbaafde, dat de vijand zijo druk 

Segenat, 

In de omgeving van de Muar slaagde 

ttoepen in Zuidwaortsche richtirg i 
Britscbe troepen trokken eenigermate terug om aan deze vijandelijk 

bet hoofd te bieden 

den 

meldt, 

z0owel aan het Muarfront als bij 

de vijand er in met aantal 
kustgordel door te dri n de 

   arocu- 

    

vre 

Hedenochtend voerden vlegtuigen van het ,,Fur Bastern Command” heviye 

bom- en machinegeweeraanvallen uit cp concentraties van vijandelijke tran- 
sportvoertuigen op weyen in de omyeving van Muar 

  

Vaartuigeo op « 
Tijdens deze operaties werden onze 

jagers, welke op hun beurt door geallieerde jagers were 

  

daarop volgende vechten    

  

vliegtu'gen aangevaller gg 9 

erd een viar 

rivier werdeo eveneens gebombardeerd en gemisrailleerd, 
door vijandelijk 

o ordersebept. Ir 

  

vlegtuig verri tigd, en 

  

  

   

ander vermoede ook, terwijl er &&n werd beschadigd. Drie gsallicerde jagers 

keerden niet terup, 

Beeld der situatie op luchtwapen te versne teneinde de 

Malakka Australische troepen in Malakka te 

steuneo, 
Ook bemoedigende factoren D n 
N aze zekering werd geseve 

Singapore, 19 Jan. (Rur). De corres- | aah teleyrim van den mirister an 
pondent van ,Reuter”, J.E. Hniy, NO ailog Forde aan gensraaltu joor Gor- 
meldt ,D2 Japanners doen wanhopige | 4, Bennett, die tevoren seinde : ,,D 

3 poginyen om de Britsche imperiale 
troepen aan de Westkust te overvleu- 

gelen." 

Zondag werden nieuwe Japansche 

  

landingeo uit prouwen en kleine booten 
ten Zuiden vae den Muarrivier gemeld, 

    

        

Hoew , dis erop 

wijzen, dat de Engelschen de situatie 

in de omge ar begisner 

te beheerschen, deze laatste 

landingen een to I gevaar, daar 
de verdedigende troepen slechts een 

beperkte hebben. 

Dz eerste plaats, waar landing 

werden yemeld, ligt iets £ dan 144 

kilometer ten Noorden van het Singa- 

  

pore-eiland, of On men meent, dat 

    

  

      

de Japansche infiltratie aldaar siechts 
klein is 

Langs den hooflw:g, weke het 

Noorden naar het Zuiden leidt, is de 

situatie veel bemosdigender. 
In de omgeving van Gzmas duren de 

artillerie-yevechten voorten d: Austra- 

lisch2 kanonnen ranslen liik op 
de vij ijk ingen los. 

Hxt verschijnen van Britsche vliey- 
nabijheid van de voorts 

im ds» Britsche troepen 
in groote mate aangemoedigd 

  

Australische 

met succes in 

imperials trospen houden 
hunne stellin nd. 

     De gsest on de is 

uitstekend, Zij beheersche tuatie 

goed". 

De critiek op Malakka's 

defensie 

Londes, 18Jas. (R » 

  

critici bebben yesehreven ove 

  

re onbekwaamheid” in Mal 

  

  

    

   

  

hebben geaarzeld de sebu'dige oe 

men. Een opeerhooping van in het 

verleden gemankie fouten— teng vol 
van niet yenoemde oorsaken”, z00 

schrijft de , Daily Telegraph” in een 

boofdartikel, vervo'gend: ,, Dit is een 
s00rt van onbegrijpelijke eritiek, welke, 
inden zij beantwoord z0ou moeten 
worder, het opsnt ub tekenes 
van aargelegenheden vog - 

tegie. Indien het cchter de» bedocling 
is geweest den pre bewegen tot 

bet openbaren van i tingen weike    a'leen aan hemenaa 

  

zijs miliraire raady bekerd ziis, 

dan zouden d deeli sh chts 

kunren wordes ged de sirikt- 

ste parlementaire g 

  

der alle omstanliy 

  

     

of daar waar het gevaar het grootst 

was, Getrouw aan hun plichr, stand 

gehouden hebben, 
Zij hebben tot het uiterste gestreden 

en hebben weliets beters verdiend dan 

ongefundeerde bedilerij en gemakke- 
like vitterij, De mannen, die het doel- 

wit van dergelijke aanvallen zijn, be- 

steden er ongetwijfeld weinig aandacht 
aan, doch hun landgenooten moeten 

toezien, dat hun gercchtigheid wordt 

gzdaan en er isdan ook nismand, die 

zich beter van 

  

taak kan kwijten of 

met vernietipender resultaat voor beter 

  

van die taak kan kwijten of met ver- 

nietigenderresultaat voor de onverant- 

  

woordelijki en onkun 
dan de preni 

De aanvallen op Singapore 

  

  
        

  

  

Singapore, 19 Jan. (Reuter). Toaos 
wordt be dat tijdens de aanval- 

ler, weke o cr op Singapore 
werden uit shalve de twee 

gisteren reel 9 melde vijande'ijke vlieg- 
tuiyeo nog .e vijandelijk viegtuig 

werd neery ten, 
Voor zc j-me'd beiraagt het 

aantal slac dee Juchtaanvallen 

op 18 dezer ooden en 135 gewon- 
der. De m ijn burgers. 

De aanvalen op Birma 

Londen, 17 jao. (R-uter). Volgens 
Radio-Ra werd uit Mergui be- 

  

richt ontvan lat eos Japanseh vlieg- 
    tuig op Ild zer nabij de stad is neci- 

yestort, 
En ambu r, die een tocbt heeft 

yemaakt door Jorpen in de nabijheid 
van Rangox ftrapport uiigebracht 

1 de schad”, die werd veroorzaakt 

  

anval op het disrrict s den lucht 

     

   

  

Het reppori hart, dat cen groor 

aantal bommes op ds dorpen werd 
geworpen in verbsnd mer het fvir, dat 
io vele huizer cht-nzichtbaar waireo. 

De vijand hefe van deze na'latigheid 

geprofiteerd. 

Het weermachtcom- 
munigue 

  

Luchtaanvallen op Balikpapan 
en Sabang 

Gistermorgen werd in de buurt va 

Balikpapan ees Juchtaanval gedaan   

e dererirci $ 

  

door negen vijandelijke bommenwer- 

pers, geescorteerd door zes vijandelijke 

jagers. Een lichtschip in de buurt van 

Balikpapan werd beschadigd. 

Op Sabang had 
plaats door drie vliegtuigen, welke geen 
schade aanrichtten. 

Bij den reeds eerder gemelden aan- 

val op een vliegveld in Midden - Suma- 
tra 

een luchtaanval 

vielen negen menschenlevens te 

betreuren, terwijl ecen persoon zwaar 

en gewond werd veertig personen 

lichte verwondingen opliepen. 

Gerechtvaardigde bezwaren 

tegen het standpunt 

van Londen en 

Washington 

Chungking, 19 Jan. (Reuter). Onder 
Chincesche kringes alhier heerscht 

groote ontevredenheid over de ver- 

klaringeo van Londenen Washington, 

waarin gewezen werd op de nood- 
zaak eerst Duitsch'and te verslaan. In 

kort 

Chiosezen 

officieele ,, Central Dai!y News" in cen 

n» De beteck 

ce mag 

het het gezichtspunt van de 

weergevend, verklaart het 

hoofdartikel: van de 

bet 

»nis 
  ConirOle ter niet over 

hoofd worden gezien. 
la de 

Zn ooilogen gevo 

   jebeele moderne geschiedesis 

  

de beheer- 

daar de sching van de waterweyen, 

zee onafscheidelijk in verband staat 

met de ontwikkeling van landen en 

volken. 

  

Thans bebverschen de geallicerden 
tlantischen Oceaan 

en de Middellandsche Z-e. hetgeen— 
als het leiden 

in Europa den 
  

zoo blijft — ertoe zal 

dat Duitschland wordt verslagen. 
kant heeft Japan 

op het oogenblik de absolute behecr- 
Aan dea anderea 

sching van het Zuidwestelijk deel van 

dan Pacife. Niet 

onderzeebooten uiterst ac'ief en 

alleen Japans 

  

varen 

Zija vliegdekschepen ver vit om de 
gallicerde bases te treffen, doch ook 
Janans luchmacht beheersebt de tuch. 
Wansneer deze situatis voortduurt, zal 
Singapore in een netelige positie ko- 

men te verkeeren. 

Engeland en de Vereenigde Staten 
kunneu Zvid- 

van den Pacific terug- 

  Ge suprematie io het 

Njk deel 

winnen, 

  wes 

  

VSOR UWE 
  

  

Medicynen, 

Verbandartikelen, enz. 

  

  

Wanneer de geallieerden Duitsch- 

land wenschen te verslaan, moeten zij 

een groot landleger hebben, dat niet 

in gem dag kan worden gevormd., Een 

gea'ieerd offensief tegen Japan heeft 

echter niet moceilijkheid te 

kampen. 

Dz gecombineerde Britsche en Ame- 

strijdkrachten 
geallieerden de suprematie op zee en 

in de lucht geven, hetgeen niet zulk 

een 

met deze 

rikaaoscbhe zullen den 

langeo tijd van voorbereiding 

vereischt. 

Wanneer het Japan mogelijk zal zija 

binnen redelijken tijd de voornaamste 

strategisch2 bases 

bezetten,zal het mog 

in den Pacific te 

  

ijk van verdere 
Offensieve operaties afzien en een de- 

finsieve houding aannemen en intus- 

schen zijn verkregen voordeelen cov- 

solideeren en de hulpbronnen en nicuwe 

  

tingen tot ontwikkeling brengeo. 

Wanneer bet zoo ver zullen En- 

Amerika 

groote vloot 

is 

alleen een 

doch 

een 

geland en pist 
noodig hebber, 

ook luchtmacht 
de 
zija 

cen groote en 
sterk leger, terwijl geallieerden 

genoodzaakt zullen aan twee 

  

fronten te strij 

Het is 

van den vijand te onderschatter, doch 

20, 

vaak noodlottig de sterkte 

het is ook niet goed zijn sterkte te 

overschatten, 

Het verlies van Manila, Hongkong, 

Wake en Guam mortsn geen over- 
dreven pessimism2 veroorzaken, daar 

d2 siratrgen st:eds hebben volgehou- 

den, dat Japan in staat zou zijn deze 

gebizden te bezetten, wanneer de oorlog 

io dea Pacific cenmaal zou uitbreken. 

Hoewel wij gelooven, dat de uit- 
eindelijke overwinning aan de gealli- 

  

cerden zal zijo, zija wij ook van 
meening, dat fouten, weike in de 

strategie worden gemaakt, het berei- 

ken van de overwinning zullen ver- 
tragen en wij dan al'e pogingen in 
het 

het te verhaasten, 
weik zullea moeten stellen om 

aa 

  

    

  

  

  
  

  

Versnelling versterking echter best taat zijo met de c 

Australiers houden stand — Date ctee. Me ke etes Pl DE RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
Melbourne, 19 J (Rsuter). De j dat hij openbartiy zal sprekep, wanneer TELEFOON No. 52. 

Australische regeering neemt stapper hij recbt doet wedervar aan de ver- 

om de versterking van het Ausrra isc ed'gers onzer zaak, di dit IN - 

E E U 1 L L E T & Ni ijke cxoesitieleden behande d hadder, Cbap bevord, vsijste lirg bad | op cen middag iets, dat me den vo!- Terwijl ik deze droefgeestige feiten 
verdiende siaf. En dasr ik mecn keiigen, Tante Jane builde | genden morgen bet kamp uitdreef. | zat te overpeinzer, hoorde ik plotse- gchoord te bebben dat Santa met tuiten en Oveihandigde 

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubioors) 

Uit het Engelsch 

yan 

Camilla Kenyon 

124 

Daarna ks 
waarop d 

de manier ter    

  

Tn 
bewoners van de grot 

ondrisa ” , Go ove 

  

gebracbt 
namelijk 

commandant her 

worc moesten 

  

er was 
  besloten, dat de   pyaar 

    Saota Marina z0u t 

  

nsporteeren, waar 
bun dan bun recbtmachtige straf voor 
bun nogal vage misdade 

Z2 ha 

vermoord , behalve van een deel van 

toegemen-     
ten zou worden en ons niet 

  

onzen proviand, ze opgegeten 
be- 

even 
eiland 

er toch 

hadden, hadden ze ons van niets 

roofd, en ten slotte hadden ze 
veel recht als wij om het 

te zijo. Maar gelukkig w 

ten 

op 

  

wel iets wat hun laste gelegd kon 

worden. Hun inval in ons 
manier, waarop ze 

kamp, de 
d vooral de manne-   

  

Marineesche rechtspraak hoofd 
in de praktijk tocgepast wordi 

  

kelik 
de 

heeren rechters zich daarbij niet be- 
pasid het ho fd breken over 

  

de ar- 
teced 

  

nten van de gevangenen, zal de 
hand der gerechtigheid wel zwaar op 

hebber. Ik hoop 
niet, dat ze den sehilderachtigen Tory 
hen gerust alleen 

»van wege” zijn vrijbuiterstype, z00- 
der vocm 
hebben 

Wat den schoener betrof, welke in 

Westersche baai 

van 

  

proc:s doodgeschoten 

de rog steeds op 

3zija bemanning lag te wachten, werd 

besloten, dat deze naar Santa Marina 

yesleept zou worden. Senor Gonza es 
bleef 

volyenden morgen werden de roovers 

door twee booten »La Golon- 

! overgebracht. Wij kregen ze 
en. Dark zij een zekere 

elasticiteit in de Santa Marineesche 

opvattingen werd mr. Tubbs perma- 

dien dag nog onze gast, den 

raar 
driva' 
niet meer te 

  

nent bij de roovers ingelijfd, ofschoon 
bij natuurlijk op grond van cen 

protest, dat hij 

gedwongen te midden van dat illuste- 

niet 
te weerleggen zich 

  
  

  

» ,L efdezangen” met 't verzo-k, 
1 den aardbodem te laten 

  

nder een zekere mate van 

  

spiit nsmen we den volgenden dag 
afscheid van S2uor Go cs. Herwas 
een indrukwekkend afscheid, trouwens 
in woord co daad was Senor Gon- 
zales een indrukwekkend iemand. Ook 
zag bij nog kars, om me op 't aller- 
laatste oogeoblik als cen zeer wetens- 
woardige bijzonderbeid mede te dee- 
len, dat bij de voorliefde van Titiaan 
voor een zekere haa'kleur van zijn 
prilste jeugd af deelde. Toen hij op 
't punt stond weg te gaan, hield hij 
nog cen kleine speech, vol complimer- 
teuse sanduidingen en dichterlijke 
zivswendingen, aan 't cinde waarvan 
hij mij—als mijn rechtmatig eigendom, 
zooals hij met een ernstig gezicht 
beweerde—de twee zakken met Spaan- 
sche dukatons ter hand stelde, 

  

HOOFDSTUK XXI. 

De kist van den bisschop 
van Lima. 

Negen lange dagen moesten we op 

de komt vande ,,Rufus Smith” wach- 
ten. Gedurende dien tijd gebeurde er   

Ik kcos dev bekenden weg langs den 
bovenkant de klippsn en z00 
langs het smalle pad, naar de ,Is'and 
Mueer,” Daar girg ik zitten, oaast de 
kleine boot, waarop al onze hoop 
gevestigd was ceweest. Het was er 
heel eenzaam, maar ik had behoefte 
aan ecenzaambeid, Ik voelde me ver- 

van 

ongelijkt en verdrietig. Ik was in een 
geestestoestand, waarin ik me ver- 
beeldde, dat ik voor mijn verdriet op 
de wereld was, dat iedereen me ver- 
keerd begreep en dat ik den menschen, 
van wie ik hield, niet norigheid 
aarbracht en dar, waoneer ik het 
ongeluk had om verder te leven — 
ook kon 't zijn, dat een plotselinge 
vroeglijdige dood een cinde aan al 
mijo lijdeo maakte —ik niets anders 
z0u worden dan een zure, vergramde 
oude jonge juffrouw, die spijt als 
haren op baar hoofd had, dat ze in 
baar jeupd 

dan 

Diet in vredesnaam met 
den een of ander getrouwd was, en 
die ten slotte nog z00 ver zou komen, 
dat ze in een extra vergramde bui 
een Huwelijks-Bureau in den arm zou 
nemen,   

ling ceo voetstap. Ik keek niet op — 
want ik kende dien voetstap. Onder 
duizenden z0u ik hem herkend hebben. 

»Heb je de meer 
noodig, dat je z00 ver van ons alle- 
maal wegloopt ?" vroeg Dugald Shaw 

Ik blcef met gebogen hoofd zitten. 
»De menschen hebben mij viet 

noodig”, zeide ik eindelijk, norscb. 
Hi gaf geen antwoord, maar ging 
op een kleinen afstand van mij, op 
cen rotsb'ok Mis uten 
heerschte er stilzwijgeo. 

» Virgioia”, zeide hij plotseling, 
»weet je wel, dat je den jongen be- 
zeerd hebt””. 

»O'”, barstte ik uit, , dat is ' 
eenige, waar je aan denkt. De jongen 

menschen niet 

zitten, lang 

en nog eens de jongen. En ik dan. 
Dacht je, dat bet mij niet bezeerd 
had ?” 

»Neen”, zeide bij openbartig. , Ik 
dacht van niet. Ik dacht, dat je 't 
wel aardig vond, 
te maken.” 

Om veroveringen 

Wordt vervolgd.


	01115
	01116
	01117
	01118

