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Chr. Huishoudschool te Kediri 

De Lagere Nijverheidsschool 

meisjes van alle landaardeo, (Cbr. Huis- 

houdschool) Dandangan 18, hoopt op: 

Dinsdag 3 Februari : 

's morgens van 9—12 uur. 

voor 

'8 middags van 4—6 u. en 

Woensdag 4 Februari: 

's morgeos van 9—12 uur 

een verkooping te houden van de werk- 

stukken door de meisjes gemaakt. 

Kleedjes, kussens, cosy's,jurkjes, ba- 

bijgoed enz. worden tegen lage prijzen 

verkocht. De verkochte goederen kun- 

neon alleen op de laatste dag meege- 

nomen of afgehaald worden. 

Hierbij worden belangstellenden vrien- 

delijk uitgenodigd tot eeo bezoek aan 

deze verkoopdag, 

Slachtoffer eener woekeraar. 

Zooals reeds eerder werd gepubli- 

ceerd, vond op Zaterdag, den 24sten 

Januari 1942, de berechting plaats van 

de zaak ,,Soemijati - Moebarak”, die 

zeer da aandacht trok van de A.abieren, 

de Indonesiers en Chioeezen van onze 

stad Kediri en omstreken. Opdat onze 

geachte lezers een duidelijk beeld van 

de zaak zullen hebber, plaatsen we hier 

nogmaals de geschiedenis van genoem- 

de zaak. 

De vader van S. zat diep in de 

schulden bij 2 Arabieren o. a. bij Moe- 

barak ten bedrage van f 400,— en 

bij een andere ten bedrage van f 1100.- 

Het bleek, dat hij maar niet koo aan- 

zuivereo, waarop de bedreiging volgde. 

Moebarak zou dan de schuld als vol- 

daan beschouwd worden en tegelijk 

de andere schulden ook voldoen, mits 

bij mocbt trouwen met de dochter S. 

Voorts beloofde hij ook aao goederen 

en geld ten bedrage van bij de f15000 - 

(buizeo, sieraden, naaimachioe, kost- 

gelden van baar broeders), 

Aangezien Soemijati ge€n uitweg 

zag om baar vader te helpen, had zij 

zelf opgeofferd en bereid verklaard 

zZija vrouw te zullen worden, waarop 

dan ook het hiwelijk werd voltrokken. 

Doch nadat zij I1 maanden als vrouw 

van Moebarak moest leven en een 

kindje geboren werd, was zij gescheiden 

en alles, wat haar beloofd werd, was 

nagekomen. Zelfs werden de 

schuld-brieveo teruggevraagd en thans 

een zaak van gemaakt. Vertrouwende, 

dat er in dit land recht bestaat, heeft 

zij een aanklacht ingediend bij den 

Landraad van Kediri, doch deze ver- 

wees haar naar den Raad van Justitie 

te Soerabaia. Doch de Raad van Jus- 

titie te Soerabaia had de zaak weer 

io handen gesteld van den Landraad 

van Kediri en verklaarde bevoegd om 

genoemde zaak te berechten. Zoo 

kwam het, dat de Landraad van Ke- 
diri onder presiddum vao Mr. Sjarif 

Hidajat verscheidene keeren 

genoemde zaak behandelde en eindelijk 

op Zaterdag j. |. berechtte. 

Soemijati werd door 

Mr. Soejoedi, Adviseur van de veree- 

niging P.P. P.P.A. (Perkoempoelan 

pembrantas pendjoealan perempoean 

dan anak-anak), advocaat 

niets 

reeds 

verdedigd 

van   

Semarang, terwijl Moebarak verdedijd 

werd door Mr. Delmaar van Soera- 

baia, doch wegens dienst - aangeleger- 

heden slechts een vertegenwoordiger, 

den heer Bakhaky, zond. Allereerst 

gaf de heer Baehaky een verweer- 

scbrift, waarbij o.a, werd verklaard, 
dat: 

a. Soemiati feitelijk niet bevoegd is 

om als aaoklager op te treden, doch 

wel diens vader. 

b. de Landraad niet bevoegd is om 

geboemde zaak te behandelen, wel 

de priesterraad (Raad Igama). 

C. Al de getuigen van S, viet vertrouwd 

mojen worden, aangezien ze maar 

bedienden of landbouwers zijn en 

bovendien genoemde gevallen zich 

z00 goed tot de datums en uur 

toe konden herinneren. 

Hiertegen verklaarde Mr. Soejoedi 

in het Indonesisch, dat S.S. wel de- 

gelijik bevoegd was om als aanklager 

op te treden, aangezien de beloften 

niet tegen diens vader, doch wel tegen 

diens dochter gedaan werd. En de 

Landraad is bevoegd verklaard door 

Mc. Delmaar zelf, die toen belast werd 

door den Raad van Justitie te Soera- 

baia om Soemiati te verdedigen. Om- 

trent het tegeawoordige standpunt van 

Mr. Delmaar kon hij oiet ingaan wel 
die, wat hij voor de Raad van Justirie 

te Soerabaia had verklaard. De ver- 

klaringen van de getuigeo waren wel 

soms ietsje overdreven in verband met 

bet goed onthouden der uren en dagen, 

doch over het algemeen 

redeneeringen wel logisch en niettegen- 

strijdig . . . Hierna werd raadkamer 

gehouden na een kwartier werd het 
vonnis 

waren de 

vitgesproken: eisch van 

toegewe- 
zen. Dus Moebarak moest ongeveer 

een bedrag van f 15000.— aan Soe- 

miati betalen, aftrek 

geeischte huishoudgelder, die nog door 

de Raad Igama berecht zal worden 

op den 12den Februari 1942, 

Soemiati wordt 

met van de 

Moebarak als eischer. 

Hierna volgde de zaak van de vader 

van S.S. die als beklaagde werd voor- 

geroepen in verband met zijo scbulden 

aan Moebarak. De schulden bedragen 

nog ruim f 400.—, die in feite reeds 

als voldaan werden beschouwd, omdat 

hij toen toegestaan had, dat zija doch- 

ter de vrouw van M. werd. De schuld- 

brieven werden reeds inderdaad terug- 

gegever, doch na een paar weken weer 

teruggevraagd, aangezien hij ze noodig 

had. Thaos werd deze zaak berecht 

en het vonnis luidde : 
de schulden van Koesrin werden als 

vernietigd verklaard, is verband 

met het vonnis, dat reeds werd uit- 

sproken, waarbij den eisch van Soe- 

miati werd toegewezen. 

Chineesch Volkslied 

We vernamen, dat de Hollandsch- 
Chineesche School van de Johannes 

Gabrielstichting aan de Kleoteogstraat 

albier, reeds het ,,Kuo-Ko”, het Chi- 

neesch Volkslied, aan hare leerlingen 

leerde. Dit gebaar, dat in deze tijds- 

Oomstandigheden zeer ten goede komt, 

kan wel nagevolgd worden door de 

Hollandsch - Chineesche - School 

Kediri. 
van   

DINSDAG 27 JANUARI 1942 

De Wreede Moeder. 

Oogeveer 10 maanden geleden bad- 

den we gepubliceerd 

geval, waarbij een vrouwelijke bedien- 

omtrent een 

de, die inwooode bij haar werkgever 

in de dessa Sztonogedong, haar kindje 

trachtte te dooden door het in de W. 

C. te gooien. Zij had dit gedaan, 

omdat zij geen bad en 

voelde zich verlegen tegerover baar 

echt.enoot 

werkgever ea haar bekenden. Toen 

zij voelde, dat zij zo1 

zij naar de W.C. 

het pasgeboren kindj: 

van genoemde W.C. Doch aangezien 

het kindje hard begon te 

kwamen de buren toegeloopen en z00 

werd dan het kindje uitgevischt. Doch 

het kindje was toch na eenige maan- 

den 

bevallen, ging 
wierp daarna 

  

door bet gat 

scbreien, 

io de gevangenis gestorven aan 

malaria. Op Woersdag j.!. vond de 

berechting plaats van dit geval dcor 

den Landraad van Kediri en Paisah, 

z00 heette genoemde vrouw, had 

alles bekend. Het vonnis luidde: 18 

maanden gevangenisstraf verminderd 

met de preventieve hechtenis. 

Installatie Indonesia - Moeda 

Op Zondagmorgen j.l. 

installatie plaats van de vereeniging 

Indonesia - Moeda, die orgeveer bijna 

cen jaar in Kediri had bestaan. Deze 

plechtigheid vond plaats in het c'ub- 

buis vao de B.P.K. aan de Ngadi- 

simostraat en werd bijgewoond door 

het districtsbestuur van Oost-Java te 

Soerabaia. De belangstelling was bi- 

zonder groot. Om negen uur werd de 

bijeenkomst geopend en pas om half 

€€a s'middags gesloten. 

vond de 

Fraude. 

Op Donderday j.I. vond de berech- 

ting plaats van den heer P. markt- 

meester te Goerah, die eenige maanden 

geleden de Regentschapsgelder had 

gefraudeerd. Deze bedroegen f 266,33 
en waren grootendzels opbrengsten 

van den verkoop van penningen en 

passergelden. Beklaagde bekende, dat 

bij het geld verdobbeld had. E-rst had 
hij slechts een paar guldens genomer, 

doch daar hij maar steeds had ver!o- 

ren en nog hoop had om alles weer 

terug te winner, bad bij al het geld 

verbruikt, doch bet was gebleken, dat 

bij juist alles had verloreo. Het vonnis 

luidde: 10 maanden gevangenisstraf. 

Darmo-Moedo en 

Ngesti-Pandowo. 

Het scbijot, dat niet alleen vrouwen 

en kinderen naar Kediri gingen eva- 

cueeren, doch ook gezelschappen z.a. 

die van Darmo-Moedo en Ngesti-Pan- 

dowo. Voor de oorlog 

Pandowo op den 20steo Januari j. I, 
naar elders vertrekken, doch in ver- 

band met de buidige omstandizheden 

vast te stellen datum 

zou Ngesti- 

tot cen wader 
uitgesteld. Tbans komt Darmo-Moedo 

zich in Kediri vestigen en heeft reeds 

vanaf Zaterdagavond j.i. haar voor- 
stellingen gegeven. Ngesti - Pandowo 

vestigt zich thans in het gebouw van 

bet Maxim-theater en vanaf Zaterdag- 

avond j.I. hare voorstellingen voort- 

gezet. Nou rijst nog alleen de vraag, 

of het Kedirische publiek io staat is 

beide zalen vol te bezetten !   

  

25e Jaarsang 

Zoojuist Ontvangen 
mapnnanaa 

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik - 

f 550.- 

f 620.- 

f1 805.- 

100 WATT. 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V. N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

RICHE THEATER. 

H-:denavond ea Woensdag 28 Jan. 

20 th. Century Box! 
machtige film productie 

JOHNNY APOLLO 
(De 

Hier is een buitengewoon macbtig 

Dans met het noodlot) 

filmwerk, dat zeer zeker diepen indruk 

zal maker. Tyrone Power Holiywood's 
acteur No. Ten Dorothy Lamour, die 

de hoofdrollen vervuller, zija gewoon- 
weg eoorm in bun spel! Hij was een 
rijke man's z00n en kreeg cen over- 

vader eenkomstige opvoeding. Zijn 

was zija afjod... Toen deze wegens 
een vergrijp veroordeeld werd, tuimelde 

den zo0on : de wereld van ineen 

      verbitterd man werd hij, die zija 

met het 

meisje wist, wat er in zijn hart omgirg. 

dans 

noodlot begon. Slechts cen 

  

Derde verovering van 
de Phillippijnen ? 

  

Voorwoord van de redactie, 

Op het oogenblik, dat wij onze legers 

dit (uit het Engelsch vertaalde) artikel 

aanbieder, wordt in de Philippijoen 
hardnekkig gevocbten tegen een haast 

overmachtigen vijand, aldus ,,De locale 

Ambtenaar”. Hoezeer deze vijand zich 

jarenlang op de buidiye aanval beef 
voorbereid, zoowel: economisch, poli-   

    

       

  

tiek, als 

Affairs e 

—ia 194015 

    

     

  

en niet v 

zij zeif w 

hebben ook wij de aatste jaren 

aa AG 
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Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 
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ava Koelkasten



  

    

    

  

20 tb. Century Fox macbtig film 

1 

b mdbeden 

eerd voelt in zijo afgod, zij 
Dorothy kamour, 

a k zal aken. 

———— Vooraf! 

G js uitzo Oo 

  

    
E zeer   

NB 

  

tot jet uiter- 

  

   
De sehaduw van japan 

rheen men het oog ook wer 

     

  

   

        

   

        

   

  

   
    

    

        

    

   
   

      

die als 

  

Zaken va vuver- 
het St 

Jashington adviseerde 

nement reeds 1937 aten 

  

Departemen 

    

evo Lancashire 

    

— RICHE THEATER 
AP 

JJ. 

met TYRONE POWER — DOROTHY LAMOUR — EDWARD ARNOLD — LLOYD NOLAN e.a. 

werk 

(De Dans met het noodlot) 

a vader. 

Mist dit dynamische drama niet ! 

Niet voor kinderen beneden 16 jaar 
  

(Neutrale Haver) 

— YVONNE ARNAUD e.a. 

a begin tot eind! 

,Aueen Coiton.” 
film. 

en 

titanenstrijd tegen de naz's, 

  

  

Heden 27 en Woensdag 28 Jan. 

JOHNNY APOLLO”" 

Zie Tyr “0 ne Power, als de rijke man's zoon, die bet slechte pad opgaat als hij zich gedesil- 

als het meisje dat hem bemint. Een meer dan schitterende film, die zeker 

speciaal Voorprogramma (geheel in patuurlijke kleuren opgenomen). 

»De Marine Vliegt.” 

I! Vergeet U vooral de aanvangstijden niet ! 

D: Speciale Extra film De Marine Vliegt. — — — — 

Donderdag 29 t/m Zaterdag 31 Jan. 

orlogsfilm 

an por” —— 
I zeer gozde Engelsche krachten 

ni: 5.30 Uu. co 7.465 Uu. n. m. 

formeal zijn rechten te doen gelden op 

de Sratley's voor nationale verde- 
digingsdoeleinden. Ongelukkigerwijze 
besliste het State Departement niet op 

Ilen ingaan. De eilanden 

hadden blijkbaar geen officieele eige- 
hoewel geografisch de Pbilip- 

pijnen de wettige rechthebbenden had- 
den moeten zija. 

dezaak te zul 

naars, 

De Philippijoen liggen onmiddellijk 

op de weg der Japanscbe expansie 

naar bet Zuiden. Dit plaatst hen bin- 

nen het operatiegebied, toegewezen 

aan de Keizerlijke marine, Het strate- 

gische belang van Nederlandsch-lndie 

ligt io de rijke voorraad olie en andere 

grondstoffen, die Japan noodig heeft 

voor zijn uitgebreid programma van 

imperialistische Het is 

dat op 
veroveringer. 

daarom een gebiedende eiseh, 
Japans weg naar dit doel iedere moje- 
li 

  

hinderpaal wordt opgeruimd. De 
de Pbilip- 

Amerikaavsche souver- 
2 binderpaal is thans : 

n onder 

  

2initeit, Om die uit de weg te ruimen 

volgt Japan een techniek van econo- 

miscbe peneratie, waarbij het volledig 
voordeel trektuit het strategische hou- 

vast, dat bet in de Philippijnen al heeft 
op rijke landbouwgbieden, uitgebreide 

boseb-districten, waardevolle minera!e 
ert 

  

en overvloedige vischgebieden. 

  

zame penetratie gaven den Ja- 

nners alang geleden diepgaande 

  

is van de zee en de archipel, van 

de Batanes-eilanden tot aan Su'u. 

Millioenen - dans. 

In ronde getallen hadden de Phi- 

lippijnen volgens de volkstelling van 
1918 van 10 

millioen bionen een gebied, een beetje 

dan dat 

De 

cen aanwas 

een totale bevolking 

kleiner van de Japansche 
van 1939 

tot 16 millioen ! 

cilanden. volkstelling   

toonde 

A's 

bied) moet met 

basis voor een markt (afzetge- 

deze cijfers niet on- 

tten, Zij hebben de Japanners dersci 

    

gemoedigd, om alle mogelijke 
stappen te doer, om zich een rijk 

aandeel te verscbaffen in de handel 

op de eilanden. 

De handel tusschen de Philippijnen 

en Japan beliep gedurende de laatste 

tieo jaren gemiddeld 32 millioen pesos, 
en daarvan kwam gemiddeld 23 mil- 

lioen pesos per jaar op rekening van 
de import naar de Philippijnen. Deze 

cijfers toonen aan, dat—mits er dras- 

sche     maatregelen genomen worder — 
Japan zijo uitvoer paar de eilanden 
aaozieoliik zou kunsnen witbreiden. 

  

Japansche industrieelen wenden elke 
mogelijke kunstgreep aan, om de markt 

te overstroomen met goedkoope namaak 

van populaire Amerikaansche artikelen, 

la 1937 bijvoorbeeld verkocht Japan 
voor waarde van 32 millioen 
pesos aan handelsartikeler, 
de hooge tariefmuur, 

cen 

ondanks 

die soms zelfs 
65”/, ad valorem op sommige artikelen 
bedraagt. 

Dit was ongetwijfeld Japans record- 
jaar, toen het alleen aan katoenen en 
zijden goederen al voor een waarde 
van 16'/, millioen pesos leverde, 

De malaise in de wereldhandel van 
1932 tot 1934, deed zijn invloed ook 
gevoelen op de Japansche handel met 
de Philippijner, maar Japan herstelde 
zich sneller dan eenig ander land, dat 
met de eilanden handel dreef. Stuk 
vooz stuk bekeken, is er geen land 
ter wereld, dat goederen 
Made in Japan opoeemt als de Philip- 
pijnen. 

zooveel 

Behalve katoenen en zijden 
geweven stoffen, verkoopt Japan por- 
celeinen keuken — en tafelserviezen, 
glaswerk metaalwaren, chemicalito, 
Darcotica, pharmaceutische preparaten 
eetwaren in blik, melkproducten, 
speelgoed, machineric&o en onderdeelen 
daarvan, electrische toestellen en du'- 
zend-eo-een andere artikelen. 

De oorlog in China deed Japars 
export-handel naar de Philippijnen in 
1939 met 21, Samentre- 
king van alle krachten op de oorlogs- 
productie noodzaakte de Japanscbe 
export-industrie#n zich te beperken. 

De ontoereikendheid 
van zijn goud-reserves en de toenemende 
hinderpalen voor het verkrijgen van 
belangrijke aanvoer van olie, ijzer enz., 
hebben ook bijgedragen tot slechtere 
vooruitzichten voor de bandel. Maar 
deze omstandigheden in Japan waren 
niet de voornaamste oorzaken van de 
ongunstige 

dalen dalen. 

toenemende 

tendenz in zija export- 

handel naar de Philippijneo, die begon 
in 1938. Het was eerder de Philippino 
en op sommige plaatsen ook de wrok 
van de Chineezeo en hun weigering, 

om Japansche inrichting te steunen of 
Japansche goederen te 
die 
slag 

verhandelen, 
ten zware z00 niet noodlottige 

toebrachten aan de handel. De 
Japansche agressie in China dreef er 
den Philippino toe zijv toevlucht te 
bemen tot het vreedzame, maar doel 
treffende wapen van boycot. 

     

  

Corruptie baant groot- 

kapitaal de weg ! 

Niet alle Japanscbe werkzaambeid 
io de Philippijaea is evenwel zoo 

kwetsbaar. Om de douane-barrisres 

te ontwijkep, hebben de Japansche 

iodustricelen in de Philippijoen al 

induetrieele ondernemingen opgericht 

voor het vervaardigen van goederen, 

waar plaatselijk nu groote vraag naar 

is, en die worden uitgevoerd naar 

Hawaii eo het vaste land der Ver- 

eenigde Staten, Behalve industrieele 

en commercieele ondernemingen, waario 

vreemdelingen zonder beperkingen deel 

kunnen nemen, hebben de Japanners 

hun werkzaambeid uitgebreid tot de 

exploitatie der patuurlijke hulpbronneo 

van de eilanden, die naar algemeene 

Opvatting vatting voornamelijk gereser- 

veerd moeten blijven voor de Philip- 

pino's. dan 

60”/, van het kapitaal der licham-r, 

die zich bezig houden met de exploitatie 

De wet, die voorschrijft, 

der natuurlijke hulp - bronnen, toe- 

behooren moeten aan Philippino's of 

Amerikaansche burgers, heeft in wer- 

kelijkheid niets te beteekenen, omdat 

zoowel in zaken a'lsin het maatschap- 

gebruikt 

worden van bet 
Japansche groot-kapitaal. Amerikanen 

pelijke leven Philippino's 

als stroomanoen 

hebben ook diensten verleend bij deze | 

    

  

vorm van economische penetratie. 

Zoo hebben de Japanners zeer veel 

kapitaal gestoken in brouwerijen, al- 

Coholvrije draoken, melkerijen, meubel- 

fabrieken, rijwielfabrieken aardewerk- 

fabrieken, de fabricage van rubber- 

schoeoen en andere rubberproducten, 

katoenen stoffeo, olie in poedervorm, 

suikerwerken enz. 

Onder de meest bekende maatschap- 
pijen noemen we de Balintawak Bier- 

brouwerij, de Nationale Mij tot fabri- 

cage van rubberwaren, de Oriental Ind. 

Mij. (Kinkwa Meriyasu), de O'Racca 

Suikerwerk Comp. de Mij. voor 

Scheepsvictualian eo de Mori Rijwiel 

Comp. De Mirsui-Mitsubishi- en Su- 

mitonc-belangen zelfs de keizer- 

lijke zwaar 

seerd bij 
industrieele beleggingen ia de Philip- 

en 

familie zijo geinteres 

verschillende handels- en 

pijner. De Japansche beleggingen van 

meer of minder permanente aard, be- 

dragen weinig mioder dan 200 millioen 

pesos, Japaosch kapitaal in landbouw- 

ooderneminger, waarvan een groot 

deel opgericht is door financiers die in 

| Japao verblijven, bedraagt wel 75 mi!- 

lioen pesos. 

Ongeveer 75”, van de kleinhandel 

op deze handen van 

Chiseesche kooplui. Daarom zijn zij 

de distributeurs. Het 

eilanden is in 

belangrijkste 

sBOERDERIJEN SCHRAUWEN” 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. Np. 225 

pereEA Akasaaa 

  

    

KA 

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 HERORUK yan J. B. WOLIER'S 
UlTb. Mi, BATANIA. 
  

  

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

HOLST- ONGEWER- | Middeib. en 15 3.90: —.— l 259 pags. 
VOOGDLD, Dr. | VELDE Gymn. Oo- 
C. en Dr. H.! DIEREN: derw. Novb. 1941 14, X 23 
C. DELSMAN | MENSELIJK 

LICHAAM 
1 

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 29'/, 
VOORT 

MARASOE- | pELTA 1 Muleis leesb. | 4, 040, —.— | 80 pags. 
TAN (OES- io Arab. ka- 
MAN) rakters Nov. 1951 145 X 201/, 

BONGERD REISVER- Ned. Letterk. | 1, 1.30, — 100 pags. 
BOEKJES HALEN Middelb. Oa- 
(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 sch. Decb. 1941 13/, X 20.2 

BENIGNUS, | WEKELIJKS | W.L.O. en Iol | 10, 0.45,—.— | 44 pags. 
BR. en P.A.J. | CIJFEREN I| Onderw. 
LUYBEN Decb. 1941 ! 13 X191/s 

MARA SOE- | SOEAR Mal. leesb. 4, 030, —.— | 64 pags. 
TAN, P. de io Ar. Kar. 
NES, M. Decb. 1941 13.3 X 20.3 
SJAFEI 

COURT, J.F. | BEN NIEU- | Ned. Taalm. | 2, 0.70, —.— 188 pags. -- 
H.A. DELAJ WE WE- v. Mal. spre- woordenl. 
(M. RASJID) | RELD IV kendeo Juli 1941 16 pags. 

145 X 20.3 

ROTTER, A NEW Voortgezet en | 1, 0.35, —.— | 28 pags. 
CH. J. M. COURSE OF | Mulo Onder- 

ENGL. VO- | wis. Jan. 1942 131, X 20 
BULARY 

BOEDIJN, PLANTKUN- 3 Ind. Middelb. | 2, 3.25.—.— 1253 pags. 
Dr.K. B. en DE— H.B.S. 1 & Gymo. Oz- 
Pes KUPE- | UITG. y derw, Jan. 1942 15 X 231,         
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oproept 

  
"| kunnen 

de 

Hoog boven de zee razen de marine- 

vliegtuigen door de lucht, op zoek naar 

den vijand. Vol spanning zit de vlieg- 

tuigtelegrafist aan zijn radio-apparaten. 

Daar rijzen verdachte rookrafels aan de 

kim. Nijdig hamert de seinsleutel de 

morseteekens van het alarmsein door 

deni aether. Het is de vliegtuigtelegrafist, 

die de eigen strijdkrachten ten aanval 

  

   

  

     

thans 

    Hn PAN lin 
Pl Pa (13 

  

Gaarne z0u ik van U inlichtingen ontvangen. 

   
       

      

   

    

rdedigini 

ar 

JONGENS 

van de EUROPEESCHE LAGERE SCHOOL 

worden opgeleid 

(Ne VLIEGTUIGTELEGRAFIST 
KONINKLIJKE MARINE 

Neem ook deel aan dezen strijd ter 

verdediging van het Vaderland. Het is 

de vervulling van een schoonen plicht. 

Bij de Koninkliike Marine begint bin- 

nenkort een nieuwe opleiding 

peesche jongens tot vliegtuigtelegrafist. 

Geef je daarvoor op Je kunt het brengen 

tot den rang van adjudant-onderofficier 

met f 504.— per maand, plus toelagen 

en met pensioen. 

dat ie bereid bent ie 
to doen! Neem je plaats 

hen, aan wierhan- 

nd is toeverticuwd. 

  

   

9 van het 

tot 

voor Euro- 

      

  

  een 'briefkaart plak: 
Na KA 
PN 

AI kia 
Departement der 

Marine, 
Batavia: Centrum. 

Naam: 

  

    Ades 

Leeftiidr——— Genoten onderwiis: —       
    KONINKLIJKE MARI 

      

   

   
     
  

  

  

Moekden-incideot in 1939 en het Ja- 

pansche bombardement van Shanghai, 

dat er op volgde, deed de Chineesche 

kooplui in de Philippijnen naar vergel- 

dingsmaatregelen grijpen door boycot 

van Japansche goederen. Deze actie 

had een eenigszins averechtsche uit- 

werking, want bet noodzaakte Japan- 

sche haodelaars hun eigen winkels en 

bazaars op te richteo, vooral in groote 

bevolkingscentra. Heden ten dagezija 

de Rizal-avenue en de Echagus, Tabora, 

Herran en Bustillos-straat in Manila, 

Japansche handelscentra geworden. De 

Japanners hebben ook waardevol eigen- 

dom aan onroerende goederen verwor- 

ven in dat deel van Manilla, waar de 

deftige woonwijken van Ouiapo .en 

San Miguel lagen. Behalve het groote 

aantal wiokels in Manilla zija er ook 

honderden over het land verspreidt 

vooral in Baguio, Iloilo, Cebu, Bacolod, 

Davao, Aparri, Legaspi, Zamboanga, 

coz.   

Japansche, verbindings-agenten zija 

zelfs doorgedrongen in de regeerings- 

handelslichamer, zo0als de Cooperatie- 

ve Vereeniging van Consumenten op 

de Philippijoen, georganiseerd door het 

Bureau van Handel, waar Japansche 

belanghebbenden heimelijk hun eigen 

mannetje introduceerden io dea per- 

soon van een Labour-leider. 

Ook de Klein - handel 
overrompeld 

De Japanoers hebben zich even- 

eens meester gemaakt van de Penny- 

winkels, die als buo agentschappen 

optreden. Dit is een serie kleine winkel, 

gedreven door Philippino klein-hande- 

laars, weer hoofddoel is den Chineezen 

de kleinhandel te ootwringeo. De lis- 

tige opzet van deze combinatie, die be- 

weert cen gemeenschappelijken vijand 

te bestrijden, is overduidelijk. De taak, 

om deze winkels te organiseeren, werd 

toevertrouwd aan een Philippioo, die in   

naam oprichter was van de (Japansche) 

O'Racca-Suikerwerkenfabriek en daar- 

om iemand, die de Japansche be- 

langen voorstaat. 

Maar de hedendaagscbe strijd van 

het Chineesche volk tegen de Japansche 

agressie, heeftalle Chineesche elemen- 

ten in de Pnilippijaen zoo volledig 

mogelijk vereenigd eo bet resultaat is 

een nogsterker weigering,om Japansche 

goederen te verhandelen op een meer 

georganiseerde basis, die misschien de 

verspreiding van Amerikaansche en in 

de Philippijneo gemaakte goederen, 

bevordert. Buitenlandsche importhuizen 

z00al3 een oude Zwitsersche firma, 

moesten hun toevlucht nemen tot mis- 

leiding door de etiguetten en opschrif- 

ten uit te krabbeo, teneinde bus io 

Japan vervaardigde goederen aan de 

Consumenten te kuoneo kwijt raken. 

Japan, met band en tand vechtende 

voor bet verkrijgen van afzetgebieden, 

heeft zija toevlucht genomen tot alle 

soorten wapens. Het maakte zich geen 

om patenten en 
die 

corsprong waen. 

gzwetensbezwaren 

  

ontwerpen list te copieeren, 

Amerikaansch van 

In het bijonder Philippijosche gewe- 

ven stoffen uit de Ilocos en Visayas- 

  

streken, nagemaakt op Japansche weet- 

getouwen, worden verkocht voor 

minder dan de origineele, wegens de 

voordeelen, verkregen door organisatie 

technologie em goedkoopere werk- 

kracht. Maar de ergste van alle prak- 

tijken is de intensieve smokkelhandel, 

gedreven door z.g. visschersvaartuigen 

en talrijke andere roofschepeo, in 

Japan ingeschreven, varende van For- 

mosa tot Jolo, met negatie van inter- 

nationale verdragen. Iospecteurs van 

het Departement van Landbouw en 

Handel en agenten van het Douane- 

bureau hebbeo telkens weer opnicuw 

kleine eilandjes ootdekt, langs de kust- 

lja van Palawan en elders, volgepropt 
In de   met smokkelwaren uit Japan. 

    

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, ea., te 
Paree 7.30 uur o.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Londag.   

te Kediri 

  

le H. Mis 6 uur vm. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lot 5.30 uut 0m. 

te iflitar 6 uur v. m. Sulle H. Mis 

7.30 uur va Hoogus 

5.30 uur am. Lot 

Goderricht Kath. Javanen 

      

TRANSPORT 

KEDIRI — KI e 68 — Te 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

Staalmeubels en ledike nten — ver- 
chroomd of gelak 
Tweedebandsche » 

    

Emballeeren en trs 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

/oensdag en Zaterdag, geleye 

achter Srelpers 

f 6,— 

  

drukkerij p.m 

  

   

    

kranten komen vrijwel da 

   richten voor van ,,visschers 

»walvisch - vaarders 

  

V8 pvracbt- 

schepen”, waarvan men voorges fr, dat 
zij ,uit de rs geslagen zija door 

stormen” en noodzaakt een wijk-     

  

plaats te 200k: 
voorraden te v 

  

De Jacht op Grondstoffen 

ke nab 

Japan er 
vloed van noodzakelijke 

   De onmiddel! 

  

Philippijaen t.0. 

  

grondstof 

  

in de Philippijoen, hebt 
de 

h kapitaal 

lippijoeo koopt Japan 

eo andere 

belangrijk 

    

bijgedragen    ot de stijgende belegging 

  

van Japans 
   

ertsen 

  

hout, tabak ia 

  

abaca e.a. Men 

        

pijaea indien beboorlijk geout 

onyeveer 10 tot 15 van Japans 
vcornaamste behoef kan levere 
Japan verbiuikt org r 2 
de gehee 

  

het oeemt 0 
sos aan bout p 
met 44 
export, 

   
van « 

Het k 
de produciie     
en neemr, O 
beden     de g 
mangaan € 
erts yaat 
Staten, 
te koo 
zijo 0 
staan niet 

    

    

Ec is 
stokeo ia 
wel op 
transecties al beslis    
    

»bouwmaatschapr     gemaakt, d 
ino verhouding 

Behalve 
plaatseli 
groote 

    
hua productie 

firma's 

    

   
   

  

   
worden ge 
mijabouwbe 
Mussubishi-mij 
mijnbouw Mi, en 

Er z    
   

  

Raffiveer Mjj. zijo ook 
van groote mijnbouwmaatschappijen 
ia Japan, zo0als de Nippon-Mijnbouw 
Mi. Ia cen financisrend lichaam ge- 
steund door de Isb - millioenen 
van Kobe, dat in de Pailippijoen in 
1937 opgezet werd, om zich voorna- 
melijk bezig te houden met mijobouw, 
hebben veel vooraanstaande Philippi- 
no's zitting. 

Wordf vervolgd. 

au 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

Geen groote wijziging op Malakka. 
  

  

Hoewel Batu Pahat door den vijand 
werd bezet, lijkt het er meer en meer 

op dat zijn opmarsch wordt gestuit. 

Singapore, 2 

de omgev 

    

Commaunigu 

Heerde 

Mooie successen 

»g v 

  

  

  

6 Januari (R 

an Mersi 

re) Uit 

9 wordt geen 

  

  

, dat de 

minste 400 

Britsche 

wielrijders 

  

n gedood. 

  

de de 

Jevechten de stad te 

vijand 

    

1€ van het geal- 

hoofdkwartier 

van gecombi- 

neerde lucht-en zeestrijdkrachten. 

    
   

  

eele communigus 

  

      

gegeven door het Alye- 
dkwartier 1 het Gsal- 
sando in den Zuidwest- 

Het weermachtcommunigue 

Onze viegtu igen en duikbooten 
hadden weer succes 

  

ten 

aard 

  

n Onderze     

      

  

FE UILL 

in de 

r bepaalde 

ye resultaten te berei- 

tiviteit    
voort, 

van de Konink- 

nachtelijken 

eboot 

    

t Makassar 

  

chten 

  

bij en Japanschen 

tzioken, Tevens werd 

geboskt opeen Ja- 

    

, in de buitenge 
J che bc 

BETON 

  

SPAANSCHE DUKATONS 

    

Camit 
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de g 

hoord 

had, 

graf 2 E 
vanzelf H 
ving, d 

en alles u 
—zeide h 

vast voorg 
ren z0ou!” V 

ik deed, zat ik 
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het Engelsch 

la Kenyon 

    

  

   

      

    
    

  

       

        

  

Op den 25sten Januari werden de 

operaties tegen het vijandelijke convooi 

in de Siraat van Makassar voortgezet. 

forten” Amerikaaosche  ,vliegende 

brachten een groot traosportschip tot 

zinken en plaatsten een volireffer op 
een kruiser, terwijl Nederlandsche 

vliegtuigen in totaal vier voltreffers 

op twee kruisers eneen transportschip 

plaatsten. 

Uit nadere berichten van de Ameri- 
kaaosche zeestrijdkrachten, welke het- 

bleek dat 
tenminste vijf treffers werden geboekt 

  zelfde convool aanvielen, 

mettorpedo's, terwij! bovendien schade 

werd toegebracht door middel van 

kanonvuur, 

G:durende de laatste 24 uren zijn 

kleine groepen vijandelijke vliegtuigen 
aciief geweest boven een uitjestrekt 

gebied. Bij cen aanval op eeo Neder- 

landsche vliegbasis werden twee vijan- 

delijke vlieg'uigen door het afweer- 

geschut neergeschoten en een ander 

door cen Nederlandschen jager, 

bardements-aanvallen gedaan, waarbij 
de bommenwerpers in drie go'ven van 

27 overkwamen en er in slaagden de 
telefoonverbindingen te storer. Geen 

dooden en geen gewordenen een eigen 
vliegtuigen verlorer. 

Later werd hetzelfde vliegveld zonder 
resultaat gemitrailleerd door 4 jagers. 

China sluit geen afzonder- 
ljken vrede 

26 (Reuter). De 

Ch'iveesche gezant in Australi8& ver- 
klaarde, dat de door den Japanschen 
premier Tojo opgelaten vredesproef- 

Canberra, Jan, 

ballon ten aanzien van China n'et zal 
opgjaan. 

Het z0u dwaas van Japan zijoa — 
waarbij uiteraard de wensch de vader 
van de gedachte is — te droomen van 
cen afzonderlijken vrede met China, 
Japan volgt blijkbaar de as. taktiek, 
welke bet veroorzaken van verdeeld- 
beid en vervolgens aaovallen beoogt. 

Geen verdere verslechtering 

Meibourne, 26 Jan. (Reuter). De 
minister van Oorlog, Forde, verklaarde 
hed van het 
afgeloopen weekciode samenvattend— 

dat er geen verdere verslechtering had 
plaa'sge vonden 

»Kom, zeide 
Duga'd Shaw zacht. ,, D jongen beeft 
natuurlijk niets gezegd. Maar ik b2- 

Pp, wat er gebeurd was. Hij trekt 

h erg aan.” 

2 had gewild”, snikte ik, 
»dat ik maar met hem getrouwd was 
—of ik er wat voor voelde of niet.., 
alleen om hem geen pija te doen." 

»Nzen,” antwoordde hij snel, dat 
beb ik niet gezegd—ik heb niet gezegd, 
dat ik graag gewild had, dat ja met 
hem getrouwd was—neer, kind, dat 
heb ik niet gezegd.” 

»Waarom 

  

n — de gebeurtenissen 

van den toestand in 

meiske, niet builen,” 

zeker 

mopper je dan zoo op 
me”, fluisterde ik, onder mija snikken 
door. 

»Waarom ik mopper ? Ik was niet 
aan 't mopperen. 't Is alleen dit: ik 
houd van den jongen—ik voel voor 

heel toen 
bt ik, dat er misschien een misver- 

stand was—en dar ik er niet op aan 
kwam, als julie beiden maar gelukkig 
werden !" 

  

jullie alle iwee veel—en 
  d 

s hier zeker sprake van een 
  

' zeide ik rustig, ,Een 
d, dat jij in 't leven roept, 

Shaw, door bier bij me te 
om de zaak—van een ander   

    

het Verre Oosten of in den Pacific. 
Hij zeide ,Terwijl het nieuws ernstig 

is, is de toestanod nog steeds onder 

cortrOle. Wij verwachten, dat Japan 
alles in bet werk zal stellen om zija 
positie in bepaalde gebieden die het 

bezet heeft, te consolideeren. Het is 

mogelijk, dat Japaoners tijdelijk vasten 

voet zullen krijgen op bet Australische 
wasteland, doch indien dat zou ge- 

beurendan behoeft dit geen doodelijke 
slag te beteekenen voor het Austra- 

lische gemeene-best. Ofschoon wij ons 
best zullen doen' ombet hoofd te bie- 
den aan alle bewegingen, die de vijand 
zou kuonen maker, kuanen wij nog 
cenige moeilijke ervaringen verwach- 
ten”, 

Forde herhaalde het beroep van 

de regeering op Engeland en de Veree- 
nigde Staten om meer hulp, ten einde 

het hoofd 

Japanschen aanval en zeide, dat deze 
hulp paar zijn meesing gegeven kon 
worden zonder dat de positie van 
andere oorlogstooneelen bebozfde te 
worden aangetast. 

te kunnen bieden aan een 

»Australi8 gelooft niet, dat de onbe- 
scbaamde omvang van Japans oog- 
merken overal even duidelijk wordt 
onderkend”', z00 verklaarde de minister. 
»Evenmin gelooveo wij, dat hua fun- 
damenteel verband met de groote 
strategie der as ten volle wordt beseft. 

H-t oorlogskabinet ontbood gis- 
teren den minister van Openbare Vei- 
ligheid, H.P. Lazzarini, uit Sydney 
naar Melbourne ter bespreking van 
verdere drastische veiligheidsmaatre- 
geler, met inbegrip van een voostel 

voor de algeheele verduistering van de 
Oostkust van Australis, 

Singapore wordt Japans 
nederlaag. 

Chungking, 25 Jao. (Reuter). De 
strjd om Singapore den weg 
effesen voor de uiteindelijke neder- 
laag van Japan, z00 verklaart generaal 
Liu 

Oorlog, ia een speciaal artikel, dat 
op een in het oog loopende plaats 
in bet ochtendblad van Zondag van 
de Sao Tang Pao, het officieele 

het Chineesche leger, 
werd afgedrukt, 

Hj zeide: ,,Japan verloor den oorlog 
reeds, toen bet faalde Hawaii en 

zal 

Wei-Cbang onderminister van 

orgaan van 

    

  

Singapore bij den eersten overrom- 
pelenden aanval te overmeesteren, 
Dit had tot stand kunvev worden 
gebracht door een tot het uiterste 
doorgevoerd offensief met gebruik- 
making van de geheele beschikbare 
luchtmacht, alle oorlogsschepen en 

zoowel door de lucht als over zee 
aangevoerde troepen. 

lostede daarvao, lanceerde Japan 
een aanval over land op de sterke 
Singapore. Ben aaoval op een ver- 
sterkte basis is altijd kostbaar en 
somtijds fataal. Duitschland verloor 
dea vorigeo oorlog door zija aanval 

op Verduo, terwijl de Japansche 
verliezen in den slag om Port Arthur 

z00 zwaar waren, dat de Japanners 
niet in staat waren de oorlog voort 

te zetten. 

Ik ben overtuigd, dat Sirgapore 
het kan uithouden, dan wel dat de 
Japanners zulke verliezen zullen lijden, 
dat geallieerd tegen- 

offensief Japan gebeel en al zal 

pletteren.” 

eeo eventueel 

ver- 

Singapore wordt behouden. 

Singapore, 26 Jan. (Reuter). ,, Wy 
zullen Singapore behouden”, luidt het 
telegram van den gouverneur van de 
Straits Settlement—Sir Sheoton Tho- 
mas—in antwoord op een boodscbhap 

van den Brits hen ambassadeur te 

Chungking, Sir Archiblad Kerr Clark 

Kerr, die binaenkort naar Moskou 

vertrekt, Sir Archibald had den gou- 
verveur tevoren als volgt getelegra- 
feerd: ,,Wij slaan den strijd io Malak- 

ka met de grootste belangstelling gade 

en hebben bet volste vertrouwen in 

Uw kunde om Singapore te behouden 

tot U voldoende versterkingen hebt 

om de Japanners terug te 

drijven”, 
in zee 

De luchtactie boven 

Malakka. 

Singapore, 26 Jar. (Reuter), Bom- 

menwerpers »Far Eastern 
Command” vielen 's macbts tal van 
vijandelijke doelen aan. 

van het   

Te Batu Pahat werd ernstige scha- 
de aan militaire doelen berokkend, 
en een aantal branden gesticht. 

Te Kuala Lumpur werd het vlieg- 
veld metsucces aangevallen ) bommen 
troffen en beschadigden de startbanen. 

A's resultaat van een aanval op 

de scheepvaart op de Muar werd 

cen vaartuig van 600 ton met siagzij 

achtergelaten. Bommen raakteo de 

pier, en veroorzaakten branden in het 

doelengebied. 

Het verkeer op den weg van de 

Muar naar Paritjava werd  gemitail- 
leerd. Britsche jagers hebben hun 

offensieve patrouilles ter ondersteuning 

der grondtroepen voortyezet. 

Het verkeer bij Batupahat en de 

vaartuigen Psialu 

werden gemitrailleerd en beschadigd. 

H:denochtend vielen de geallieerde 

ter hoogte van 

jagers een formatie vijandelijke jagers 

aan, en beschadigden een ,oavy-O” 

toestel, 

Alle Britsche vliegtuigen keerden 
veilig terug. 

De situatie op Malakka. 

Londen, 26 Jan. (Reuter). Kluang 

is bet dichtst bij Singapore gelegen 

puot van bet schiereiland van Malak- 

ka, dat door de Japanvers is bereikt, 

Dit ligt op ongeveer 88 kilometer 

vao Johore Bahru, dam 
naar bet eiland van Singapore leidt 

door straat Johore. 

Batu Pahat aan de Westkust van 

Malakka, dat thans in Japaosche han- 

den is, is ongeveer 120 kilometer van 

Johore Bahru, en Eodau aan de 

Oostkust ongeveer 128 kilometer. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

tot niets! 

waar een 

  

  

VOOR UWE 

  

  

| DE RESI 

  

Medicynen, 

  

Verbandartikelen, enz. 

ENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

  

  

'€ Bleef cen paar oogerblikken 
doodstil, z00 stil, dat je ja hart kon 
hooren kloppen. 

Toen hij weer begon te spreken, 
was zijn stem onvast. 

»Maar de jongen heeft alles voor... 
zijn oudeo naam, zijn prachtige, kern- 
gezonde jeugd en zija loyale hart, 
Hij is mooie, bij is sterk en bij is 
fiok. Hoe komt 't, Virginia, dat je 
niet van hem houdt ?” 

»lk houd niet van hem”, antwoord- 
de ik heel zacht, ,,omdat mijn liefde 
al vergeven is. Ik houd... van een 
ander. Of ziin naam oud is? Ik weet 
bet niet en 't komt er ook niet op 
aan, 'tis zijn naam, dat is me ge- 
noeg. Cuthbert is jong, maar jeugd is 
belofte, en in den man, van wien ik 
houd, zie ik hoe die jeugdbelofte zich 
vervuld heeft. Eo hij is moedig en 
flink en hij heeft en loyaal hart... 
Mooi is hij niet, maar daar is hij me 
des te lisver om..." 

Ik bleef doodstil zitten, want ik 
wist, dat 't van de volgende halve 
minuut zou afhangen of ik voor mijn 
verdere leven een gelukkige, trotsche 
vrouw Zou Zijn, of dat ik mija boofd 
van schaamte niet meer zou durven 
opheffeo.   

En toen... trok Dugald Shaw me 
io zijo armeo. Na een poosje zeide 
hij heel zacht: 

nLieveling, ik bad niet 't recht om 
je te vragen een leven als 't mijoe, 
't leven van 
deelen.” 

Toen ik dat hoorde, hief ik mijo 
hoofd op en keek hen lachend aan. 

»Om mij te vragen? Maar mija 
lieve domoor, ik heb jou gevraagd, 

Je hadt me natuurlijk een blauwije 
kuonen laten loopeo, maar ik specu- 
leerde erop, dat je dat niet zou durveo”, 

»Dat is een aantijging die ik me 
niet laat aanleucen — dat ik z00 wei- 
Dig man zou zijo, dat ik niet tot 
initiatief ncmen in staat was. Neer, 
kind, neen, mijn liefde dwong je die 
woorden te zeggen— de liefde van 
cen egoisten mao, die beter had ge- 
daan aan jou —en hoe bij je 't best 
voor zulk een zwervend leven als 

't mijne is, bewaren koo-—te denken, 
dan aan Zija eigen wenschen.” 

»Wel, ik dank den hemel voor je 
egoisme”, zeide ik lachend. ,,Stel je 
voor, dat je zoo onegoist geweest 
Was, Om net te doen, alsof je van 
mija huwelijksaanzoek niets begreep, 

een armen zeeman te 

  
  

Maar ik zou 't toch niet opgegeven 
hebben, ofschoon 't wel een harde 
dobber geweest z0u zijn, want als je 
eenmaal cen Schot bent...” 

»Dat zal ik je betaald zetten, kwaje 
meid... O, Virginia, als ik maar niet 
Z00 arm was, als ik je maar iets kon 
aanbieden !” 

»Als je wilt, kun je me ietsaanbie- 
den, iets, dat ik dolgraag zou willen 
hebben en wat alleen je rechterarm 
iets zal kosteo,” 

»Die arm is tot je dienst voor je 
geheele verdere lever, maar wat wou 
je dat ik er mee deed? Me dunkt, 
dat hij op geen betere manier dan op 
het oogenblik gebruikt kan worden.” 

»Maar als je mij wilt geven wat 
ik hebben wil, zul je hem heel wat 
energieker moeten gebruiken,” zeide 
ik, terwijl ik me lachend uit zijn armen 
losmaakte. ,,Toen je kwam, zat ik 
juist naar een manier te zoeken, om 
het zelf te bemachtigen. Ik wilde haar 
hebben als een herinnering aan droeve 
tijden als een soort van mausoleum, 
waarin al mija hoop begraven ligt. 
Maar nu krijgt ze een geheel andere 
bestemming, nu wordt ze de kist, 
waarin ik mijo bruidschat, dien ik 
mee ten huwelijk breng, bewaren ga.” 

Wordt vervolgd. 
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