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ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Van Galen 1941: 

In Rotterdam ondergegaan, 

In Indie herleefd ! 
  

. drag van ongeveer f 16,000,— te ge- 

  

bruiken om een syphon onder kali 

STADSNIEUWS | 8oediet 3001 san te teggen ten cinde 
het water verder te kunnen afvoeren, 

  

  

Deze verdere afvoer moet gescbieden 

Kampong verbetering. door een terrein dat buiten bet bedijk- 

De gemeente Kediri heeft bij de j te gedeelte ligt en grootendeels door 

regeering het verzoek ingedieod om de Brantas geisundeerd wordt, zoodat 

voor het volgende jaar nog een sub- | de aanleg van een dubbele betonbuis- 

sidie te mogen ontvangen ten bedrage leiding noodzakelijk is. Het water zal 

van f 37.000,— voor het uitvoeren van | ten slotte geloosd worden in bet 

werken tot verbetering van toestanden Waroedjajeng-Kertosono-hoofdkanaal, 

in kampongs. Indien dit verzozk zal | waarin de waterstanden veel lager zijo. 

worden toegestaan, heeft de gemeente in Dz rest van het subsidiebedrag zal 

Sjaar tijds de ronde som van f 100.000,- worden besteed aan de saneering van 

uitgegeven voor kampongverbetering, kampong Modjoroto. Er zijo plaooen 

van welk bedrag de regeering f80.000,- | gemaakt voor een behoorlijke afwa- 

heeft bijgedrager. tering in deze kampong en voor den 

1938 werd de eerste aanleg van wegen. Modjoroto heeft 

jarenlang te lijden gehad van de over- 

stroomiogen van de Brantas. Bij eeo 

onderzoek, dat in dit Noordelijke ge- 

deelte van de Westhelft van de kotta 

gehouden werd, bleek dat van de 

Io bet jaar 

subsidie ontvangen groot f 17.000,— 

ten behoeve van werkeo in kampong 

Bandjaran, terwijl de gemeente zelf 

op het einde van genoemd jaar een 

begin maakte met de beteugeling van 

de Brantas door het aanleggen van 1200 huizen er 788 met een aantal 

cen bandjirdijk op den rechterozver | van 3873 iowoners telken jare door 

van deze rivier langs Semampir. Het de bandjirs werden overstroomd. Bo- 

volgende jaar gaf de regeering een 

bijdrage van f 12.250,—, ia bet bij- water, dat van de Klotok afkomt eo 
vendien was er geeo uitweg voor het 

zonder voor de bandjirvrijimaking van als het ware in een kom bleef staan, 

het Zuidelijke gedeelte van de West- 

helft van de gemeente. Van dit bedrag 

is de bandjirdijk op den linker-Bran- 

tasoever van kampong Bandarlor tot 
met bijbe- | Z9 de gevraagde subsidie te ontvan- 

welk bezwaar door den aanleg van de 

vangleiding dwars door den Muloweg 

is ondervangen, 

Mocbt de gemeente z00 gelukkig 

aan de brug aangelegd, 

hoorende werken, zooals een afvocr- 

leiding om bet regen-en kwelwater af 

gen, dan kan het laatste gedeelte van 

het groote plan worden uitgevoerd en 

te voereo. blijven er nog slechts partieele verbe- 

Io 1940 werd een grootere subsidie 
ontvangeo, nameliik £ 19600,— om | staat is zelf te bekostigen. Zoo zal de 

bovengenoemden dijk verder door te | gemeeote het volgende jaar kampong 

trekken in Noordelijke richting tot Djamsaren verder verbeteren door de 

verbarding van wegen, afwatering enz. 

Voorts worden alle wegen, die nog 

nietgeasphalteerd zija, van een nieuwe 

teringen over, welke de gemeente in 

aao kali Boedjel. In de uitvoering van 

de werkzaambeden trad evenwel stag- 

natie in en het gemeentebestuur slaagde 

er dit jaar eerst in om machtiging tot 

den dijkaanleg te verkrijgen. De vol- De Islam op de Mulo-school 

tooiing van den dijk is thaos vrijwel 5 

gereed en ook de beide afvoerleidingeo, 

&ta evenwijdig met den dijk en de 

ander door de desa's Madjenang en 

Modjoroto, zija in hoofdzaak klaar. 

slijtlaag voorzien. 

Op verzoek van de Mohammadijah 

alhier, zal met ingang van 11 Novem- 

ber a.s. een godsdienstcursus worden 

gehouden ten behoeve van de Mulo- 

Wat nu nog op het programma staat, leerlingen, welke op elken Dinsdag- 

is in de eerste plaats het maken van | morgen van 12 uur tot 12 uur 45 m. 

een behoorlijke afwatering van de plaats zal vinden. 

afvoerleiding langs den “dijk. Op bet P. P.B. vijf jaar. 

oogenblik moet deze geschieden in 

kali Boedjel, hetgeen als een voor- 

loopige oplossing te aanvaarden is, 

doch niet kan voorkomen, dat er tij- 

dens bandjirs nog inundaties ontstaan, 

omdat de waterstand in genoemde kali 

daar ter plaatse gelijk aan of hooger 

zal zijja dan de stand van de Brantas, 

Het ligt daarom io de bedoeling om 

van de aangevraagde subsidie een be- 

In verbavd met bet vijfjarig bestaan 

der P. P.B. (vereeniging van gepen- 

sionneerder, zal op Zondag, 9 Novem- 

ber a.s. een feest worden gegeven in 

het gebouw aan de B. P. M. straat 

alhier.   

De Luchtbeschermings- 

Op Zondagmorgen j.l. is net de lucht- 

sirene-geloei op Maandagmorgen j.!. 

omstreeks 9 uur en s'middays omstreeks 

5 uur. Ook s'avonds omsireeks 7 uur 

hoorde men weer he rene-ge'oei, 

hetwelk over een kwariier de totale 

verduistering geeindigi was. Deze 

oefeningen, waaraan alle diensten zul- 

selijke scbaakclub ,,Kodawarengpati” 

de van f 15.—, hetwelk op den open- 

geplaatst. 

Aloonstraat doet aangifte van ver- 

duistering van een bedrag aan con- 

tanten ad f 2.08 gepleegd door zija 
bediende geoaamd S.   

  

  

VERSCH NT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 

PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

oefeningen. 

beschermingsoefeningzn cen aanvang 

worden genomen. Men hoorde pas het 

NIEUWSBLAD 

  

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

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

  

2.9. kleine aankondigingon f 1.— per plaatsing 
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len deelnemen eindigd pas op. Zater- 4 ft. 

dagavond a.s. 

Schaakwedsitrijd. 

Op Vrijdagavond j.j. hield de plaat- 

een vriendschappelijke wedstrijd tegen 

de ,Jong Chioeesche Schaakc'ub” 

albier, waarvan de stand 5—2 voor 

Koedawanengpati was 

RICHE THEATER. 

Hedenavond en Woensdag 5 Nov. 

Metro ongewoon filmwerk 

THE EARL OF CHICACO 

(D: Graa! van Chicago) 

met Robert Montgomery — Edward 

Arnold — Reginald Owen e.v. a. 
uitstekende krachten. 

Geboren om purperte dragen, doch 

grootgebracht in ellende. Rang en 

rijikdom vielen hem teo deel, en toen 

bij dacht het noodlot te kunnen acbter- 

halen, achterhaalde bet noodlot hem! 

Een film, die U zal boeien tot bet 

laatste moment. 
Komt allen dezre mooi gespeelde 

film zien ! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 5 en Donderdag 6 Nov. 

De groote Chineesche filmschlager 

  

6 ft. 

  

  

  

Tegen P, wonende te Pakelan werd | woordelijke nog z00'n bee 

proces-verbaal opgemaakt terzake ver- | man aan den wal 

duistering 

waarde van f 19.10 ten nadeele van De Russen die bet 

S I, wonende te Ringinsirah. 2rg wam kregen vrc 

Tegen Sen W, beiden wonende te 
Njadisimo werd proces-verbaal opge- 

wederzijdsche lichte 
mishandeling. 

D, wonende te Semampir doet aan- | primair object. 

H.M. V. KOELKASIE! 
f 550.- 

f 626.- 

6 ft de Luxe met Night Watch (| 805.- 

Zeer laag stroomverbruik -- 100 WATT. 

ELEEFD AANBEVELEND 

N. V. N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 

  

  

   

   

   

  

    

partij kain ter | oiet. 

  

e den Turk 

en dat deed uitei 

     jiten tot het 

vlootac 

      

    

,THE WANDERING GIRL” | gifte van verduistering van een rijwiel | dadeliik gememo 

met veel bekeni: Chin. Artisten in | ter waarde van f 10.— geplecad door | plan, want dat 

de hoofdrol S, wonende te Ngliman. van opzet, maar 

Een Gong - Tiongkok film, die on- Kampoengdalem van ' 

getwiifeld in Uw siwaak zal vallen. | der aangifte van diefstal van con | SO NAI bepaalde zich tor ce 

Vooraf : Het lastste wereldnieuws! | riiwiel ter waarde van f 40.—, het- viootactie plus per gra 

Politie - rapport. 

Mevrouw R.A.S., wonende te Nga- 

disimo doet aanyi':s van vermissing 

van een gouden halsketting en een 

gouden hangertje b-zet met 3 briljan- 

ten ter waarde vas f 75.—. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van K, wonende te Ba- | worden 

loewerti terzake dicfstal van lijfgoe- 

deren en een gouden ring bezet met 

een briljant ter gzameolijke waarde 

Tegen L.H.S. 

nang werd proc 

terzake lichte mishandeling van D, 

wonende te Boediei. 

wonende te Madje- 

-verbaal opgemaakt    

K., wonende te Kras doet aangifte 

van diefstal van rijwiel ter waar- 

  

baren weg Dohostraat onbekeerd was 

L. S. J. wooende aan de Aloon-   
  

welk op den openbaren weg Doho- 
straat onbeheerd was geplaatst. 

  

Sentiment schadelijk 

Al deze plaanen moesten voorloopig 

wijl de opper- | zaken de 

bevelhebbers er niet voor voelden drag te bewegen, io 

Wij wijzen erop dat de toestand toen Constaotinor 

opgeborgen, 

lang niet zoo pricair was als nu, en 

van f 104,60 ten nadeele van OTS, | dat niettegenstaande deze veel gun- 

wonende te Pakele» stiger mansen aan het 

roer voor een toch Dan volgt de "ra 

betrekkelijk geringen risico met kars | lipoli. Nadat 

op beduidende voordeelen. Churchill 

was die dagen als niet verant- | Maart 1915 admiraal Robecl 

bea, 
VENDU - & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefson 250 

MA LAN LAN LAN 

  

Transporteeren, 

en schc &a 

  

troepen, 

   zoude   

zouden ee    

   

  

    

  

elscheo bij 

   

  

Gallipoli 

  

    
    basis ingericbr, trachtte 

  

  
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 
Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Tweedehandsch Meubilair. Java Koeikasten. 

UN asa ai aga



—
 

  

Heden 4 en Woensda9g 5 

.DE GRAA 
  

Een film, die U boeit tot bet laa 

   

  

   
La nieuwe en overtuigende 

V ooraf EXTRA A als 

in metro ongewoon filmwerk, 
REGINALD OWEN e.a, goede krachten. 

@ ST, 

n RICHE 

Donderdag 6 tm Zaterdag 8 

Warner Bros mer dan sebitterende filmschlager 

de grootste en beroemd 

STEPHENSON — FRIEDA INESCORT e.a. medespelenden. 

BETTE in baar oieuwe glansprestatie, 

Beo film om nimwmer te vergeten ! — Nilet toegankeliik voor 

NIEUWSTE W 

  

F VAN C 
Earl of Chicayo) 

H 
The 

tste moment. 
Voor 16 jaar en ouder. 

99 

ste filmster BETTE DAVIS, bijgestaan 

en Pen ana Se 5 

ma 3 
TIHEATER — 

Nov. 

met ROBERT MONTGOMERY — 

  

ICAGO" 
  

EDW. ARNOLD 

Verzuimt niet deze mooi gespeelde weekenfim te komen zien. 

Nov. 

HE LETTER” 0... 
door HERBERT MARSHALL 

triomf op het gebied van werkelijke filmkunst. 

TRACTIE: Ht 

waarin zij wearlijk zicbzelf overtreft! 
kinderen beneden 

ERELDNIEUWS. 
17 jaar. 

  

a
i
 

am
ar
 

  

Heden Avond voor het | 

  

2 groote Tiongkokfilm 

  

che Artisten 

20xh, Csotury Fox grootsche   
aatst 

Vriidag 7 tm 

De Indonesische film 

  

io de hoofdrolleo. — 
Voor alle   

MAXIM THEATER — 
Sorga Ka Toedjoe” 

Woensdag 5 en Donderdag & Nov. 

»THE WANDERING GIRL” 
lets bijzonders! — — less Apar's! 

“Zonda9g 9 Nov. 

“HOLLYWOOD CAVALCADE" 
in Tecbnicolor. 

Met Alice Faye — Don Ameche — Buster Kea 

Een 100”/, Amusementsfilm met de groo 

tezamen in cen succesvolle film. 

Een waar feest voor Oog en O or! 
de fabelachtige massa - scines van weleer, zooals de bachanale feesten in 

Voor alle leeftijden. 

tste sterren van heden, en groote filmartisten uit | 
hoofdro!vertolkers. 

tverleden, 
ton @.a. 

  

U ziet oa. de ,Bathing Beauties” van Mick Se' rett - 
Babylon enz. 

  

zeeengten te forceeren. Vier schepen 

liepen op mijnen, waarop Robeck den 

strijid — wa 

Dit kostte c 

cen maand noodig badden om zich te 

  

sehijalijk voortijdig - opgaf. 

  

Britten z00veel, dat zij 

herste 

  

Begrijpelijk dat Ook de Tur- 

ken met alle kracht de 
  

versterking 

hunver p hand 

LL 

  

es ter namen, en, 

Von Sanders het op- 

    

  

was bet toch voor- 

ijk te danken aan de buitenge- 

wone militaire talenten van Mustapha 

Kemal den lateren Kamal Attaturk, en 

de maand respijt die de Britten nood- 

  dat de 

er in geslaagd zijn de 
sten 

  

geven, 

   

        

er nima 

  

ellen te forceeren. 

onderneming werd van 

e droevig voorbereid, en 

  

nliik was de pogi ot forceering     
seingte reeds na Robecks zware 

en mislukt. 

er commando va generaal Ian 
75.000 

100. 000 

  

ton hadden de Britten 

2rzameid 

  

tegenover 

1 en Duitschers 

  

25 April werden op 3 plaatsen 

ernomen. Britten landden    

    

zuiden, Australigrs iets 

» Franschen aan de 

Aziatisch Turkije. Enkele 

maanden van volmaakt 

den. De 

schepen in. 

le , Triumph”, 

Zoo erg werd het dat het heele eska- 

noordelijk 

overzijde i 
vruchteloozen 

Britten Isverden 

De Goliath”, 

de ,Majestic” e.a. 

strijd    

  

nog me 

  

   der zich terugtrok op Mudros, slechts 

  

  u en dan optredend om te bombar- 

y vele versterkingen waren 

  

derde poging werd 

  

ondernomen, wederom z00 droevig 

slscht voorbereid en z00 slecbt geleid 

le werd, 6 Augustus 

met de 

komen, 

    dat het een de 
Suvlabaai 

  

ie men in 

joeling achter de linies te 

    
» wil om te overwinsen bij de 

  

slechte voorbereiding 
bij de Britten, verijdelde 

9. Hamilton werd ver- 

  

Munro, die echter 1 door 

  

vang niets 

  ts kon doen dan evacueeren, 

Ziet hier deze affaire. 

Ben Britsche poging dus om een 

» w front te openen. Een plan af- 

  

komstig van Cburchill, maar angstig 

Het 

oorlogsschepen, 
slecht voorbereid ! kostte den 

Britteo een vracht 

  

duizenden dooden, het demoraliseerde 

de troepen, en vrat in het prestige 

En wat toen oorlog voeren was, is 

vergeleken bij hetgeen men thans aldus 

Toen had 

men nog geen 20 ton scheepsruimte 
noemt ,oorlogje spelen”. 

noodig voor elken soldaat die men 

over moest brengen. Tarks, vliegtui- 

gen, het was er allemaal 

Thans zou bet overbrengen van 100.000 

Dog niet. 

man, (2 wat is dat dan nog) 2000.000 

ton scheepsruimte vragen die aan 

moet komen, betgeen wil zeggen 

3000.000, waarvan onderweg 1.000 000 

Cburchill weet 't. 

Een invasie is aanlokkelijk, mits goed 
ton verloren gaat. 

voorbercid en ingezet met voldoende 
Hii 

daad, de man van 't plan 1915 weet 
strijdkrachten. de man van de 

bet beter dan wie ook. 

En dan, Cburchill heeft nog meer 

ervaring. Was daar niet z00 iets als 

de debac'e van Kreta? Had Csurchill 

het 

deskundige 

niet advies ingewonnen zijoer 

generaals en admiraals? 

Hadden die, desgevraagd, niet gezegd 

,er is cen kans?, terwijl er geen schijn 

van kans was? Heeft niet Kreta reeds 

massa's sehepen gekost in totaal, o.a. 

  

11 kruisers en 8 jagers? 

De kwestie van een aanval op 't 

continent is een kwesti2 van seapower. 

Bo met seapower staat en valt Enge- 

land, Men moetzich afvragen : boeveel 

tonnage kost mij dit, en hoeveel aan 

zeestrijdkrachten ? Is dit beduidend en 

het 

zulks,indien hetplan doorgezet wordt— 
succes niet zeker, dan beteekent 

omdat Engeland een eiland is — dat 

de verdediging van bet empire in de 

lucht komt te hangen. 

Daarom en om die redeneo alleen 

is een invasie op bet wesifront zelf- 

moord en niets anders, ea Gode zij 

dank is de man van de daad, een 

ervarene juist op dit gebied en mogen 

wij den hemel zegenen dat in zij 

handen de uiteindelijke beslissing gelegd 

is: Churchill zal zich door sentiment 

niet laten leiden. Mocht hij er eindelijk 

toe overgaan een inval te wagen, dan 

kan men zich voor verzekerd houden 

dat succes vrijwal vast staat, en waar 

m30 zu'ks in het rijk van koning oorlog 

bimmer met zekerheid kan zeggen, 

hoeft men, in dit stadium althans, een 

aanvalspoging io het westen niet te 

verwachten 

Ook Griekenland en 

nog niet voor invasie in aanmerking. 

Doch het 

kasus-plan is mogelijk. Immers de Navy 
kan vrij ongestoord 

Itali& komen 

onderdemen van een Kau- 

aanvoereo. Er 

bestaat geen kans op groote verliezen 

ter zee, waardoor het empire in ge-     vaar komt te verkeeren 

Bovendien kan hier Amerika mee- 

help2n wat in de M ddellandscbe en 

Noordzee niet, of alibans front een 

plaats wordt ingeruimd, nog niet mo- 

gelijk is. 
Er zija aaowijzinyen dat de Britten 

hier zullen meevechten, Zeer opmerke- 

lijkisin dit verband : de overplaatsing 

van Timoshenko (vo'k:commissaris van 

oorlog) naar bet zuiien, terwijl Stalin 

voorloopig bet oppe:toezicht over den 

noordelijken en centralen sector op 

zich gsnomen heeft, Waa schijalijk 

heeft, Timoshenko tot taak de bevel- 

voering aldaar te coordineeren, en wel 

z00, dat ook den Britscheo strijdkrach- 

ten aan bet Ozkrainefroot een plaats 

wordt ingeruimd. 

  

lets anders wat ia dezefde richting 

wijst, is het feit dat niettegenstaande 

terze2 Italianen ea 

Duitschers taai volbarden in het over- 

brenjen van troepzn naar Lybi6. Dit 

de zware verliezen 

  

heeft automatisch tengevolge het vast- 

houden van tenminste een gelijk aan- 

tal Britsche 

waar Lybi5 een bedreigiag blijft voor 

Ejuatoriaal Afrika van De Gaulle, het 

vasthouden van 

trorpen in Egypte, en, 

cen groote troepen- 

macht in die streken. De Gaulle zal 

grzieo de dreiging uit bet noorden 

zelfs verplicht zija zija troepenmacht 

te versterken. 

Of misschien een aaoval op Tunis 

ea Algiers in het voorsemen der 

Duitschers ligt ? Mogelijk, waarom ook 

niet. Maar als Huntzinger bezwijkten 

Weygaod trouw blijtt aan Vichy, be- 

tzekent dat de overgave van Dakar 

en dat dan 

Washington 
brengt ons 

Washington. Dat kan 

niet goedvinden. 

weer in 

Zal Roosevelt zoo min als Churchill 

zich laten leiden door sentiment, zal 

bet feit dat 8 of negen schepen getor- 

pedeerd zija niet zonder meer door- 

slaggevend zijn om den oorlog te ver- 

klaren. Dakar in Duitsche landen is 

gsen kwestie van sentiment maar een 

realiteit, een werkelijke bedreiging vao 

Amerika, een stapje verder op den weg 

van omsingeling der oceanen. Dan zal 

Roosevelt moeten intervenieeren en 
men mag verwachten dathet volk hem 

in dat geval geen stroobreed in den 

weg zal leggen. 
Sentiment is schadelijk, 'D daad- 

werkelijk meedoen van Amerika, een 

"Shooting war", lijkt ons nog steeds 

niet in ons voordeel. Het land is niet 

klaar en niet oorlogsminded. Het kapi- 

taal begint williger te worden, waar 

het inziet dat slechts een korte oorlog 

de totale vernietiging van zija macbt 

    

kan voorkomeo, maar met een half- 

willig volk is het kwaad oorlog voereo. 

Zoo bewonderen wij de krachtige bou- 

ding van Amerika's first man”, Duitsch- 

land probeert het in den oorlog te 

jagen tegen Japar. De tegenzet is 

duidelijk. Wladiwostok vermijdt men 

aan te doen, op die wijze Japan even 

tegemo:tkomend, En zou men denken 

dat Roosevelt dat z0u doen, als bij 

niet overtuigd zou zijo, dat het voor- 

alsnog voor ons allen beter is, dat 

Amerika buiter den oorlog blijft? 

Wel mogen wij ons gelukkig prijzen 

dat twee zulke reuzen het roer van bet 

democratisch schip in handen bouden. 

In den woedenden storm twee zulke 

mannen samen aan het roer, verzekert 

zulks ons dat bet scbip koers zal hou- 

den en veilig thu'is komen. 

  

Indi8 is anders dan 
Indo - China. 

Hoe Japan zich in ons 
vergist heeft. 

Wij lezen in de ,,Cbristian Science 

Monitor" : 

Fabelachtig rijk aan olie, 

  

rubber, 

neemt Nederlandsch Oost-Indi& een 

vitale positie io bet Verre Oosten in. 

Japan maakt er geen gebeim van dat 

het deze eilanden begeert. Maar de 

koloniale bestuursambtenaren hebben 

zich schrander verzet tegen de Japan- 

pansche eischen. 

IDz jongste ontwikkeling vao zaken 

in deze koloni# wordt hieronder 

weergegeven ia drie gedeelten. 

Japan, dat zich tot hiertoe heeft 

blind gestaard op zijn doelwit, de 

Nederlandsch Oost-lodische ge- 

Wwesten in te passen in zijn aangekon- 

digde ,Nieuwe Orde in Groot-Oost- 

Azis”, heeft het groote verschil dat 

bestaat tusschen deze krachtig bloeieode 

koloni# en Fransch Indo-China gebeel 

uit het oog verloren. 

Wat Japan viet kan begrijpen is, 

dat land, dat een van 's werelds rijkste 

voorraadschuren van grondstoffen is, 

gelegen in een boog over een uitge- 

strekheid van 5000 mijlen in den Zuid- 

Pacific, bestuurd wordt door Hollanders 

van groot formaat. 

Japan kent deze eilanden, 5000 in 

aantal met een totale oppervlakte van 

ongeveer 770.000 vierkante mijlep,   tin en andere strategische materialen maar bet heeft den Hollander onder- 

aa 
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schat. Hua scherpzinnige volharding 

heeft de Japanners ben doen uitmaken 

voor ,halsstarrig” voordat Kenkicbi 

Yoshizawa zija koffers pakte en terug- 

keerde naar Japan, zonder dat het 

hem gelukt was handelsconcessies af 

te troggelen. 

Aangepast. 

Sedert dien tijd hebben de Ned.- 

Indische kolonien zich 
gepast aan het nieuwe democratische 

front, dat het Verre Oosten tegen 

verdere Japansche agressie wil behoe- 

den: bet ABCD front. 

Gedurende den ganschen loop van 

de onderhandelingen met deze stoere 

mkolonialen” liep binderlijk, als, een 

verkeerde draad, de dwaze fout die 

Of zij de fout hebben 

ingezien, staat nog te bezien. 

terdege aan- 

zij begingen. 

De Japanners tracbtten steeds met 

Nederlandsch Oost-India 

handelen, zooals zfj dat gedaan hadden 

met Fraosch Iodo - Cbioa. Maar zij 

daarmede 

te onder- 

kwameo precies aao het 

verkeerde einde uit. 

De beide koloni#a hebben dit in 

hoordzaak gemeen : beider Europeesch 

moederland werd onder 
door de nazitroepen Maar 

hier houdt de vergelijking dan ook op. 

Het verschil is hierin gelegen, dat 

de Nederlandsche Regeering vas Ko- 

ningin Wilhelmina 

den voet 

geloopen 

zich vestigde in 
Hngeland en den strijd tegen nazi- 

hordeo voortzet, terwijl de Fransche 

regeering te Vicby haar toekomst en 

die van haar rijk buiten Europa af- 

haokelijk maakte van een compromis 

met de nazi's. 

Verwarring in Indo - China. 

De Fransche autoriteiten 

China wisten dus niet wat hun status 

was of worden z0u. Er ontstond een 

warboel en de Japanners hebben niet 

verzuimd daar onmiddellijk partij van 

te trekken. De Nederlandsche koloni#n 

daarentegen wisten precies waar zij 

stonden. Verbonden met Engeland 

waren zij ia oorlog met Duitschland. 
Japan, als bet lid 

Oosten van de nazi-fascistische as, 

stond derhalve tegenover een beslist, 

vindingrijk, achterdochbtig complex van 
Nederlandsche autoriteiten, die er op 
uit waren om alles te vermijden, wat 
de nazi's, zij het ook slechts indirect, 
zou kunnen versterken, door conces- 
sies aao Japar. 

ia Indo- 

in bet Verre   

Maar dan nog verder 

fundamenteele verschillen, waaraan de 

Japanners blijkbaar niet gedacht had- 
den alvorens de onderhandelingen met 

Batavia te opeven, Indo - China was 

steeds volkomen afhankelijk van Frank- 

rijk geweest. Zestig procent van bet 

hadelsverkeer had plaats met Frankrijk. 

waren er 

Dat was binnen een tijdsverloop van 

afgeloopen, toen de 

Duitsche troepen Frankrijk onder hun 

Controle stelden. 

enkele uren 

Politiek gedracht was Indo - China 

een onderdeel van het ,,moederland” 

en zonder schijn van zelfbestuur. De 

uit Parijs , 

toen er geen instruclies meer kwamen, 

intructies kwamen dus: 

toen ter plaatse zelf besluiten moesten 

worden geslagen, ontstond er ver- 

warring. 

Het verschil 

In Nederlandsch - Indig daarentegen 

was en is de situatie geheel anders 

ook aliser een Gouverneur Generaal, 

benoemd door de Koningin. Doch hier 

bestaat een op veel hooger trap van 

ontwikkeling staande inwendige struc- 

tuur, zoowel economisch als politiek. 

Hier is geen ontzaglijk hoog percentage 

voor den handel met Nederland. 

In 1939 bijvoorbeeld, ging 19,69 

procznt van den export oaar Amerika, 

16,720/, naar Singapore en Nederland 

kwam op de derde plaats met 14,68 

procent. 

D2 Nederlandschz import io Indig 

bedroeg 20,61”/,, daarop kwam Japan 

met 18,10 en Amerika op de derde 

plaats met 13,57”/5. Sedertdien was er 

geen 
eenig ander land. Er was geea ont- 

wrichting van den handel toen de catas- 

trophe in Europa. 
Veel mozilijkheden Indo - 

Chioa ontstaan door het feit, dat het 

personeel 

daar, was van een middelmatig kao- 

topzwaar handelsverkeer met 

zija ia 

van de officieele lichamen 

toorj personen, die er in hoofdzaak 

op uit warea, om zooveel mogelijk 

bijeen te garen gedurende hun verbli:f 

ja da tropzo vervolgeas naar Prankrijk 

te repatrisaren. De gemiddelde zakeo- 

lieden, voor negentiende bestaande uit 

Corsicanen, hebben 

idealen. 

zelfs nog lager 

Afwijkende houding. 

Gedurende mijn verschillende reizen 

door Indo-China beb ik slechts een 

  

Sa 

Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I.) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- 

— Nog altiid in voorraad. —1 

en stempelinkten, 

te leveren. 0 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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autoriteit ontmoet die op mij den 

indruk maakte van een eerste klas 

bewindsman: Generaal Georges Ca- 

troux. 

Voorheen Gouverneur Generaal is 

bij thaas bij de vrije Fransche macht 

van Geseraal Charles de Gaulle. 
Ia Nederlandsch-lndi# is zulks ge- 

lukkig niet het geval geweest, velen 

van de vooraanstaande lieden in het 

in bet       offcicele en eoleven zijo 

    

hier-geboren en deze er, na de 

studiejaren in Nederland, hun defini- 

tief verblijf. Velen hu zijo zeer 

toegewijde werkers in land, De 

Inheemsche bevolking b-loopt zestig 

millioen menschen. 

Een aantal jaren voor den tegen- 

woordigen oorlog heeft meer en meer 

de gedachte ingang gevonden, dat de 

menschen in Nederlandsch Oost Indie 
voldoende capabel war 

nemen aan het bestuur 

om deel te 

land. 

stlog uit en 

y het 

Daarop brak deze 
ofschoon het kabinet « de Konin- 

gin het opperbestuur over de zaken 

io Ned.-Indig bemeld, werden meer 

en meer besluiten uitgesardigd door 
de p'aatselijke leiders het Verre 

Oosten, waike daa achteraf door de 

regeering in Londen w bekrach- 

tiad. 

Al die maatregelen “» speciaal tot 

den oorlogstijd behooren, z00a!s bijv. 
import-en export-restriciies, deviezen- 

regelingen eoz. werden in het eilan- 

    

   

denrijk ia werking zoodra 
Nederland werd overror 4, Kanto- 

ren, di slechts als fili optraden, 

werden hoofdkantoor voordat de 

nazi-bezetting een feit was 

Zoo krachtdadig trad de plaatselijke 
politie op, dat binoen balf uur 

nadat de Duitsche so'daten de Neder- 

landsche grenzen hadde» overschreden 

io Europa, alle Duitschers in Neder- 

landsch-India in hecbtenis waren ge- 

steld. Er was geen sprake van eenige 

verwarring, geen inzinking van bet 

of bet 

toekomstige 

economische politieke leven, 

Wat de 

deze e:landen zal 

status van 

zijo, ten opzichte 

van de Rijksregeering is vanzelfspre- 

  

kend nog slechts een zaak van ver- 

  

onderstelling. Maar bet is wel waar- 

schijalijk, dat er een wijziging van 

den status za! komen, In zekeren zin 

staat een verandering reeds vast, 

Zooals iemand tegen mij zeide, vol 
enthousiasme: 

»Gij zult getuigs zijn van de om- 

zetting van een kolonie in een volk”. 

  

Hoe kan 
geholper 

Rusland 

worden? 

Reuter), 

gerbuis op Doo- 
Londen, 23 C 

de zitting van h 

derdag werd doo 
het debat 

directe 

Tijdens 

e sprekers tijdens 
ove oorlogssituatie 

hulp voos Rusland gegscbt 
door het zenden Britsche divisies 

naar den Kaukas 

lid Noel Baker 

ijdverspreide on- 

Het socialistisc 

zeide dat er ee 

gerustheid heersc over den oorlog 

ia Rusland en 9 welke hulp de 
Britsche strijdkrachter den Russen in 

bun ure van gevaar verleenen, De 

publieke gevoele warea niet die 

van gramschap, :h in zekeren zin 

die van teleurstelliny, dat het Hitler 

nog steeds mogelijk iszija slachtoffers 
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| GROOTE 
| KLEINE 
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BEKENOMAKING. 
IJKWEZEN. 

Op 1 December a.s. zal het ijk- en 

berijk-goedkeuringsmerk M niet meer 

geldig zijn. 

Met ingang van dien datum moeten 

alle mater, gewichten, meet-en weeg- 

bet 

goedkeuringsmerk N welke letter is. 

werktuigen zija voorzien van 

geplaatst in een regelmatigen vijfhoek. 

aw 

Hy 
betreurde het denkbeeld van het vormen 

&en voor 6€n te versietigen. 

van een Westelijk front, zooals dat 

in een van Lord Gorts depeches naar 

voren was gebracht. Na den nadruk 

te hebben geleyd op de economische 

hulp, welke aan Rusland verleend 

wordt, herinnerde hij zija toehoorders 

eraan, dat de R. A.F. meer dan de 
helft van Hitlers jachtvliegiuigen aan 

het Westelijk front bezighoudt, terwiji 

de R.A.F.-bommenwerpers, indien het 

weer zulks toelaat, hun offensief tot 

bet 

staande dit 

Uiterste  voortzetten. Niettegen- 

alles achtte hij zich toch 

gzdwongen ds Regeering te vragen, 

of zij zich wel voldoende realiseert, 

»dat Rusland geen belangrijke bijkom 

stige vertooning, doch een vitaal 

oorlogstooneel is". 

Na nog gevraagd te hebben of de 

Regeering sedert Juni met alle snelheid 

en beslistheid gehandeld heeft, ver- 

volgde hij, dat hij de twijfel en angst 

deelt, welke bezit genomen hebben 

van het publiek. Eraan toevoegend, 

dat het Britsche zich 

aao de Wo'ga als aan de 

200wel 
Don be- 

vindt, opperde hij het denkbeeld 
Midden-Oos- 

ten bevindende Britscbe strijdkrachten 

front 

een 

deel van de zich in bet 

den Russen te hulp te sturen in de 

Os kraine. 

Ook Commander Stephen Kingball 

denkbeeld 

Westelijk front, waarnaar hij verwees 
We! 

voor ,,het 

ridiculiseerde het van een 

als .een slecht bezield protest'" 
vrozg bij de aandacht 
aanhangsel, dat Itali! genoemd werd”, 

Wedgwood, onafhankelijk lid, steu:- 
de de suggestie van het zenden van 
troepen naar dea Kaukasus, alsook 

het stimuleeren van elken vorm van 

verzet, niet alleen in Frankrijk en 

Joegoslavi", docb ook in Italid en 
Duitschland. Verder was bij cen voor- 

stander van het doen van nachtelijke 

raids in grooten getale langs de ge- 
heele vijandelijke kust 

Laatstbedoelde 
bij het conservatieve lid 

vond steun 

Sir 

Jeffreys, die Churchilis commandeeren- 

tactick 

Gzorge 

de officier was in den vorigen oorlog 

Bovar, de minister van arbeid, 

zeide dat het publiek geen vertrouwen 

Regeering, 

commuristiscbe lid Gallagher verklaar- 

heeft in de terwijl bet 

de, dat de regeering in haar huidige 
samenstelling niet in staat is de Sovjet- 

100”, te helpen, 

toen van essentieel belang is voor de 

Usig voor hergeen 

veiligheid van bet Britsche volk 
Mafoor Lloyd, een conservatiet lid, 

drong aan op bet volgen van een 
politiek om bet moreel van het Duit- 
sche voik door middel van bombar- 
dementen te vernietigen. 

Wordt vervoigd. 
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PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 
aman 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

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

mama, 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

  

       

te Kediri Ie H. Mis 6 uur va. 
2e H. Mis 730 uur v. m 
Lof 5.30 uur o. m. 

te 6 v. H. Mis 
7.30 uur v. ma.” Hoogmis 
5.30 

Onderricht Kath     
  

TENG HONG TIIANG 
  

    
VENDUHOUDER — 

MEU 

RANSPORT a 

KEDIRI Klentengstr 

Adres vcor: 

Moderne en antieke meubels 

Staalmeubels 

          

  

  

en 1 ver- 
chroomd of gelak 
Tweedehar e 

ceren 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Srelpersdrukkeri p.w. 

f 6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

  

geroutineerde toekangs en eerste kwa-   

iteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs en levering met 

garaotie. 
Voor Uw ndeerd vendutie gegar 

goede 

  

lopakken voor alle p 

  

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

  

De Kedirische Snel. 

pers Drukkeriy drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper, 

offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerii ! 

U verbindt zich 

tot niets 

Vraagi 

  

—
—
—
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Bottenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. bid. 

DOORBRAAK IN HET ZUIDEN. 

  

Volgens Russisch bericht braken Duit- 

schers op ongenoemd punt door het Zvi- 

delijk fronts opmarsch zou zijn gestuit. 

    

    

  

3 Nov. (Reuter). Radio- 

jaf hedenmorgen toe, dat de 
aan bet Zuidelijik front 

3 zijo. Het puot, waar 

d rbraak plaatsvond, werd niet 

»Id, doch beweerd wordr, dat na 

  #mhoudenden verwoeden 

  

    Duitsche opmarsch tot staan 

  

| gebracht 

Dreigende situatie rond Moskou. 

  

     

Moskou, 3 Nov. (Reuter). Volgens 
Rodio-Moskou trad de slag om Moskou 
Mrandagmorgen een zeer erostige 
pbase in. De omroeper voegde hieraan 

de Duitscbers in een poging 

  

het begin van den winter 

sad te bezetten versche reserves 

aan tanks en artillerie inzetten. 

Kuibyshev, 3 November (U. P.). De 

»Ktasoaja Swesde” ontving berichten 

  

ssiscbe rechtervleugel, waarin 

  

aemeld, dat hoewel het Roode 

  ja flanken   krachtig verdedigt 
de c versterkt, het toch    

ternggeworpen wordt. 
De Duitschers dringen vooruit in 

ie richting van Tula. 

den D tuatie in Tula-sector is 

  

  

De strijd op de Krim. 

Londen, 3 November (Reuter). Uit 

Berliin wordt gemeld: Een speciale 

bekendmaking van Hitlers hoofdkwar- 

tier beweert, dat de Russische troepen 

op de Krim in twee groepen gescheiden 

Zzijo, waarvan de eene tracbt te ont- 

vluchten via Sebastopol en de andere 

via Kerch. De mededeeling voegt 

hieraan toe, dat Kursk, 200 km. ten 

Noorden van Kbarkov, door de Duit- 

3chers is bezet. 

Britsche hulp gearriveerd. 

Stockholm, 3 November (Reuter). 
De correspondenten te Helsinki van 
de Zweedsche biaden melder, dat 

ook Britsche troepen — voornamelijk 

bestaande uit vliegers en werktuig- 

kundigen voor de door de Britten 

bezette vliegvelden —te Archangel 

zijn gearriveerd. 

Russische vloot in Oostzee. 

Stockholm, 3 November (U. P). 

Welingelichte kringen verklarer, dat 
zeven cenheden van de Roode vloot 

den afgeloopen nacbt Kronstadt ver- 
lieten, door de mijnversperring in de 
Finscbe Golf braken en thans in bet 

Westelijk deel van de Oostzee ope- 

reeren. 
  

Tanende Nazi-invloed in Zuid- Amerika. 

    

Eerste overwinning in 
zenuwen-oorlog. 

   

  

   

  

  

   

L draaide in verschiller- 

de N 1-Iodische theaters in 

het voorprogramma een filmpje geti- 

teldi s Chile?” Dit filmpje 

gaf an de geweldige nazi- 

penetratie in dit land. Het had even 

heeter » How goes 

? .Hlow goes Argentina ?', 

idat de pogingen der nazi's tot 

p tie van het Zuid-Amerikaansche 

c yt welke aanvankelijk zooveel 

cce hadden, dat zij tot de ge- 

» resultaten, het stichten van 

ch te leiden waarlijk 

riet tot Chili bepe gebleven. 

Hard he dit filmpje 

tref wij thans Magazive 

Seetio de New York Herald 

  

» Good news 
een artikel aan, 

vloed 
1 good heighbors 

| den tanendeo ir 

#FUILLETON 

SPAANSCHE DUKATONS 
panish Donbloors) 

      

Uit het Engelsch 

an 

Camilla Kenyon 
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HOOFDSTUK XVII. 

Waarin Cookie de held is. 

Den volgenden morgen, toen ik 
vit de hut kwam, zag ik juist, dat 
Mr. Shaw en Cutbbert van achter 

| groep sinaasappelboomen vandaan, 
:e blijkbaar in gezelschap van 

    

   
    

de bandieten den nacbt hadden door- 

gebracht, gevankelijk bet kamp bin- 

nengebracht werden. Evenals den 

vorigen dag werden ze ook nu aan 

een palmboom vastgebonden, door 

middel van een touw, dat ongeveer 

een halven meter speling had en kre- 

g bet vrije gebruik van hun 
terwijl ze hun ontbijt, onder 

  

  
  

der nazi's in Zuid - Amerika, onlangs 

reeds tot uiting gekomen door bet 

optreden van de in Argeotinid inge- 

steidz commissie tot onderzok van 

anti-argentijosche activiteit. 

WWij ontleenen bieraan het volgende: 

Ongeveer drie jaren geleden werd 

bet Amerikaansche volk zich bewust 

van het feit, dat het Westelijk Half- 

tond op vaardige wijze werd bewerkt 

voor de Duitsche propayanda, gepaard 

aan onscrupuleuze methoden van han- 

deldrijven, gebaseerd op een systecm 

van ruilhandel en het gebruik van 

en valsche valuta, bekend als de z.g. 
»geblokkeerde” marken 

Deze 

het Amerikaansche volk aan zijn Zuid- 
propaganda was erop gericbt 

Amerikaansche naburen voor te stellen 

als ecen wreed en decadent volk, uit- 

eengescbeurd door klassen-strijd, ras- 

vraasstukken en cconomische conflic- 

ten, doch desondanks vol verlangen 

andere volken tot slavernij te brengen. 

toezicht van een schildwacht, haastig 

verorberden. Daarna werden hun pol- 

sen weer vastgebonden, zonder te 

snoeren en onnoodig pija te doer, 

maar op een manier, welke je on- 
middellijk zeide, dat er op langzaam 
loswerken van de knoopen niet de 
minste kijk was. 

Terwijl de roovers zaten te ontbijten 

ontstond er een hevig dispuut, wie 

naar de grot zou gaan en wie in het 

kamp achter zou blijver, om de ge- 

bewaken. Slinker en 

Horny bracbten io het midden, dat 

het niet meer dan billijk was, dat zij 

ru mee naar de grot gingen, aangezien 

het 

vinden van het goud gemist hadden. 
Niet alleen wacbtte hen daar — in de 

grot — de zaliybeid, om de kist mee 

vangenen te 

ze gisteren alle opwinding over 

maar ook het 

enorme privilege, om bet ,geraamte” 

te inspecteeren. Deze lugubere religuie 

scheen een groote aantrekkingskracht 

op hen uit te oefecen: hun verbeelding 
vermengd met een flinke dosis bijge- 
loovigen werd er z00 door 

geprikkeld, dat het verlangen naar het 

goud tijdelijk op dea achtergrond ge- 

drongen werd. Dus eischten Slinker 

op te mojen graven, 

angst 

  
  

Bladeo werden op groote schaal door 

de nazi's gesubsidieerd, de radiozen- 

ders van Berlijn en Rome bombar- 

deerden de 20 Republiekzn met 

inzichteo ea 

as- 

zelfs de films werdeo 

gebruikt als zweep om bet Ameri- 

kaansche volk te slaan. In geen enke- 

le der in de as-landen vervaardigde 

Amerikaansche vrouw 
anders dan in een zeer onguastig licht 

geplaatst. 

Duitsche luchtvaart - maatschappijen 

concurreeren met Amerikaansche en zij 

onderbielden betere dieasten, 

namelijk omdat zij zich om slecht weer 

niet zoo bezorgd maakten als de 

Amerikasen. De Duitsche Opel- en 

de Italiaansche Fiat-auto's verschenen 

Zuid - Ameri- 

kaansche steden i1 steeds toenemende 

films werd de 

voor- 

in de strateo. van de 

wiokel stonden 

Duitsche artikelen uitgesteld en de as- 

landen werden bemind en bewonderd. 

Thans is de toestand radicaal ge- 

wijzigd en wanneer de geschiedenis 

jaren zal 

aantallen, Io iederen 

van deze onstuimige zijo 
gescbreven, is het best mogelijk, dat 

de overwinning, welke Amerika in deo 
zenuweo - oorlog in Latijnsch-Amerika 

op de as-'anden behsalde, zal worden 

geklasseerd als de eerste democratische 

overwinning op de totalitairen. 
Want. in tegensteiling tot wat alge- 

meen geloofd wordt: wij hebben de 

Westelijk 

Halfrond op de vlucht gejaagd. Het 

vraagstuk. dat nog rest, is ze op de 
vlucbt 

as-mogendheden op bet 

te houden en ze voikomen te 

verslaaa. De Latijosch - Amerikanen 

mogen de Amerikaneo thans meer dan 

ooit tevoren. Zij zien thans naar de 

Amerikanen op om leiding. 
De slag is echter nog niet voorbij. 

Niets 
confiict, waarin Amerika thans welis- 

waar aan de winnende band is. Al 

bet initiatief is thans in banden 

de Amerikanen en de overwinving 

jigt practisch binnen hua bereik. Doch 

indien zij het wacen ook maar een 

isin mioder waar. Dit is een 

  

van 

oogenblik te verslappen, zal de stroom 

zich tegen ben keeren en Latijoscb- 

Amerika zal ophouden een verzameling 

vriendschappelijk gezinde republieken, 

welke bereid zijn samen te werker, 

te zijn en voor Amerika eeo doodelijk 

gevaar worder. 

Vele factoren bebben een belang- 

rijke rol gespeeld ia bet tot stand 

brengen van de huidige gunstige wij- 

ziging in de houding van Latijosch-Ame- 

rika jegens de Amerikanen. Een belan- 

rijke factor was ongetwijfeld de knappe 

en goed- verspreide Amerikaansche 

propaganda. Daarin hebben de Ame- 

rikanen de as-landen met buao eigen 

Eenige 

meest bekende Amerikaansche maga- 

zives worden thans ook in het Spaansch 

gzpubliceerd en een ervan heeft een 

spelletje verslagen. van de 

maandelijksche oplage van tusschen 
een kwart en een half millioen exem- 

plaren. 
Sommige van de eigen Latijnsch- 

Amerikaansche magazines en b'aden 

en Horny bet als bun recht om bet 
geraamte te zier. Tory viel hen bij, 

met het gevolg, dat Cbris en Captain 

Magnus aangewezen werden, om voor 

dien morgen cipier te spelen. 

Toen Chris dit hoorde, begon hij 

zwakjes te protesteereo, maar blijkbaar 

was hij iemand, op wiens teekenen 

van goed-of afkeuring nooit gelet 

werd, Ea wat Captain Magvus betrof, 

die door zija positie als goed-zaakje- 

aanbrenger rechten had kunven doen 

gelden, welke niemand hem hetwist 

zou bebben—hij stemde zoo gewillig 

toe, de scbrik om 't bart 
sloeg. Ik had hem dien morgen al 

telkens begeering mijo kant uit zien 

kijken. Ik voelde, dat bij wist, hoe 

bang ik voor hem was, hij genoot er 

van, btj behandelde me, alsof ik een 

visch aan de lija was, 

dat mij 

heel langzaam, 

terwijl hij mij mija krachten in een 
vergeefsche worsteling liet uitputten, 
palmde hij de lija in en op 't laatst 

zou de snelle forsche ruk komen, 

waardoor ik voor goed in ziju macht 

z0u zijo. In den afwezigheid van Tony, 

die menscbelijker &a voorzichtiger 

was, lag de eenige kans, dat 't ramp- 

zalige me bespaard zou blijveo juist   

hebben kolommen over New York 

en Hollywood, geschreven door me- 

dewerkers, die hun best doen de 

een insider 

wat betreft de manier, 

inzichteo van te geven 

waarop de 

woningen in Noord- Amerika in het 

komende seizoeo zulleo worden inge- 

richt en wat de mevschem, die erin 

wonen, zullen drager. 

De 

schappijen, welke in het Spaansch en 

Portugeesch naar Latijoscb - Amerika 

Uitzeoden, bijzooder 

buo 

Amerikaaosche omroepmaat- 

zija populair, 

vooral omdat oieuwsberichten 

beter te vertrouwen zijn dan die van 

welke ander land ook. De bladen, 

welke vroeger zwaar met Thransocean- 
hebben ondekt, dat 

hun oplage stijgt, indieo zij Ameri- 

kaansche 

Dieuws werkter, 

nieuwsdiensten gebruiken. 

Een andere goodwill- factor is de 

Amerikaansche geweest Zij 

io Latijasch- 

toerist 

hebben vele vrienden 

Amerika gemaakt, 

Zij hebben de Latijnsch-Amerikaan- 

sche vrouw de kans gegeven te zien, 

wat de goed.gekleede ,,norte-ameri- 

hebben het 

Overtuijende bewijs geleverd van bet 

feit, dat de Amerikanen niet de 

baren zijn, waarvoor zij 

canas”" dragen, en zij 

bar- 

in de as- 

propaganda werden uitgekreteo. Ook 

is een stroom Zuid - Amerikaansche 

toeristen naar Noord - Amerika geko- 

de Amerikanen 

familie”" kuanen zien. Argentijnen zija 
men, Wwaar zij »en 

het eerst gekomen, ervan overtuigd, 

dat zij het er niet prettig zouden 

vioden en alleen komend omdat zij 

nergens anders heen konden gaan. 

De meesten hunnen moeten echter 

wel anogenaam verrast zijn geweest. 

De uitwiss:ling van studenten in 

steeds toenemende aantallen is een 

prachtige instelling geweest. Atleten, 

die wedstrijden in de Vereenigde 

Staten bebben gespeeld zijn &€n ge- 

weest in bun lof voor de gastvrijheid. 

der Amerikaven. 

Het is onnoodig te zeggen, dat deze 

dingen niet alleen de oorzaak zijn ge- 
weest van de verandering. Het Ameri- 

en de sportiviteit   
  an 

LEESBIBLIOT HEEK 

kaanscbe geld begint eenrolte spelen, 

naarmate leeningen van de Ameri- 

kaansche Import & Export-Baok aan- 

komen. In vele gevallen hebben deze 

gelden gebolpen de een of andere 

Republiek te redder, welke op bet 

randje van den ondergang stond als 

gevolg vao den Europeeschen oorlog, 

de blokkade en het verlies van de 

belangrijkste markteo. De handels-mis- 

sies, welke ia beide richtingen reizen, 

hebben geleid tot beter wederzijdsch 

begrip en tot het ontdekken van te- 

voren ongedachte handelsmogelijkhe- 

den, 

De voornaamste factor is waarschijo- 

lijk geweest, dat Amerika heeft ver- 

klaard aan welke zijde het staat in de 

buidige beroering. Amerika heeft ver- 

klaard in 

duidelijkheid te wenschen overlieteo, 

dat het voornemens is de Nieuwe We- 

reld tegen iederen aanvaller te ver- 

dedigen. Deze verklaring is afgelegd 

termen, welke niets aan 

ondanks opvallende overwinningen van 

de as-landen en de officieren van de 

Generale Staven van practiscb iedere 

republiek 
zijn in Amerika geweest om te zien, 

hoe Amerika dit voorsemeo denkt uit 

te voeren, 

Latijosch - Amerikaansche 

Dit gevoel van zekerheid is een 

zaak van het grootste gewicht in de 

Amerikaansche betrekkingen met Zuid- 

Amerika. Want ofschoon deze landen 

rijk zij, heeft geea bunner millitaire 

of economische instellingen, waarmee 

zij zich een totalitairen agressor van 

hat lijf zoudeo kunnen houden. Eo dus 

weten de Zuid-Amerikanen, terwijl zij 

den huidigen oorlog volgen, dat zij 

niet alleen hetlot van Eogeland of de 

Vereenigde Staten, doch van het ge- 

heele Westelijk Halfrood gadeslaan. 

Waoneer de ag-landen zich zouden 

meester maken van Zuid - Amerika, zou 

dit dezelfde soort slavernij tengevolge 

hebben als die, welke gevolgd is, op 

de bezetting van een lange lijst Euro- 

peesche landen. De Latijosch-Ameri- 

kanen weten en vreezen dat”. 

Tot z00ver dit artikel, dat voorts 

nog adviezen gaf over de wijze, waarop 

Amerika zijn zaak in Zuid-Amerika in 

de toekomst zal moeten behartigen. 
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Ba aa H 

in deze karaktereigenschap van mijo 

beul, de neiging om niets te doen, 

maar het oogenblik, waarop hij zijn 

macht zou laten gelden te anticipeeren. 

Maar ondanks bet door redeneering 

verkregen weten, dat ik op het oogen- 

blik veilig was, was ik toch zoo ver- 

standig om bij 't verlaten van de but 

een klein pennemes van tante Jane, 

dat ik in haar tascb gevordeo had, 

bij wijze van voorzorg bij me te ste- 

ken. Het was nog fonkelnieuw en 

het kleine mesje was vlijimscherp. Op 

voorstel van een door ondervinding 

wijs geworden Captain Magnus, was 

ik, evenals de mannen, ontwapend, 

mijn zakmes en mijo kleine revolver 

waren me dus afgevomen. Eo ik had 

ze willig afgegeven, uit angst dat de 

roovers door verzet achterdochtig 

zouden worden en mijn bagage zou- 

den iospecteeren. Want ofschoon ik 

het dagboek van Peter exstra goed 

verstopt had, wilde ik alles liever 

doen dan het te moeten aanzien, hoe 

mijo kostbaar geheim gemeen yoed 

van Captain Magvus, Captain Tooy 

en de rest zou wordeo. Wie weet, 
hoe ik den schat van de ,Island 

@ueen” als laatste redmiddel nog   noodig bad ? 

    

    

    

dan betaalt U 
toch niet meer dan &en 

KOTTA 

s Drukkerij. 

eken 

Met mijo vingers als eeo soort van 

troost om bet heft van 't pennemes, 

dat ik voor in den overslag vao mijn 

sportblouse gestoken bad, bleef ik 

staan toekijken hoe de roovers, met 
mijo vriend en redder Tony voorop, 
het bosch ingingen. Mr. Tubbs was 

ook van de partij, ofschoon bij edel- 

moedig aangeboden had om achter te 
blijven en mee het kamp te bewaken. 

Blijkbaar had zijn ondervinding van 

den vorigen dag bem niet bepaald 

veel vertrouwen io zijo nieuwe vrien- 

den gegeven. Misschien ook was hij 

van plan geweest, als zijn opzet om 

achter te blijven gelukt was, om voor 

den z00veelsten keer van kleur te 

veranderen en ons bij een eventueele 

bevrijdingspoging ter zijde te staan. 

Wordt vervolgd.
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