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ACTIE VAN GALEN 
Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Alle .ups” voor de »Van Galen” ! 

»Downs” die zal de Mof betalen! 

  

  

  

STADSNIEUWS 
  

  

De Kloet— Teiefoon. 

De Kloet is altijd eeo verraderlijke 

berg geweest, die onverwacbt water, 

asch en gloedwolken u' spuwt. De ver- 

woestingen, io 1919 aangericbt, liggen 

Dog versch in het geheugen en nabij 

Oedan Awoe kan men de groote vlak- 

ten zien liggeo, nu alweer beplast en 

als sawah gebruikt, waar ia een paar 

uur tijds talrjke bloeciende desa's met 

duizenden inwoners werden weggebe- 

zemd en vernietigd. Want Kloet betee- 

kent met recbt ,bezem.”! 

De perioden, waarip de Kloet rust, 

zijn niet lang en weer kan dagelijks 

een nieuwe uitbarsting worden tege- 

moet gezien. Maar nu, na de drainee- 

ring van bet meer, minder verwoesting 

door water en meer ellende door 

gloedwolken. 

Maar deze vijaod staat onder nauw- 

keurig toezicht. Geregeld wordt de 

temperatuur van het water opgenomen 

en z0u deze plotseling stijgen, dan zijo 

alle maatregeleo getroffen om de ge- 

vaarljke zone zoo snel mogelijk te 

doen ontruimen. 

Niemand weet echter welke tijdsduur 

zal verloopeo tusschen de temperatuurs- 

stijging van het water en de eigenlijke 

uitbarsting. Elk uur, elke minuut kan 

van belang zijo. Alles moet tot ia de 

perfectie in orde zijo om het gevaar 

z00 gering mogelijk te maken. 

Ten einde nu de berichtgeving 200 

snel mogelijk te doen verloopen, is cen 

telefoon aangelegd van Wates naar het 

Kloetmeer. Deze-telefoon deugde echter 

niet, omdater vaak door blikseminslag 

geeo gebruik van gemaakt kon worden. 

Dank zij de giften van de Kloet- 

ondernemingen is hierin verandering 

gebracht. . 
Tecboisch is de telefoon nu 266. dat 

storingen door bliksemioslag practisch 

zija opgeheven. 

Ec werd echter in €4o der vriend- 

schappelike bijeenkomsten van den 

Pareeschen planterskring op een ander 

gevaar gewezen. Was de Kloet in 

1919 geheel kaal, daar al het bosch 

verbrand was ea de gloedwolken zelfs 

enkele koffieaanplantingen verschroei- 
den, reeds spoedig kwam nieuw bosch 

op. Hard groeiende boomen bedekten 

de hellingep en hier en daar zou men 

wanen in ouder bosch te zijo. De tele- 

foon loopt over groote afstanden door 

het bosch en onder de takken van de 

boomenj er staan zelfs doode boomen 

| Vlak naast de leiding. Men heeft ge- 

waarschuwd, dat door een windhoos 

een tak kan breken, waardoor de tele- 

fooische verbinding verbroken kan 

wordeo. Mocht op een dergelijk oogen- 

blik de temperatuur van het Kloetwa- 

ter stijgen, dan z0u er een bode naar 

bzneden gezooden moeten worden, 

hetgeen het verlies van kostbare uren 

beteekent. Een doode boom valt op 

zend meoschenleveos zijn in gevaar ? 

Daok zij het energieke optreden van 

het Kedirische B. B., de medewerkiog 

van het Boschwezen en den telefoon- 

dienst is nu een breede sleuf gekapt, 

z00dat menschelijkerwijze gesproken 

de telefoon van takken en omvaliende 

boomea geen gevaar dreigt. 

Ook deze kosten worden gedragen 

door de K'oet-ondernemingen | 

Het eerste vrouwelijke 

raadslia. 

Ter vervulling van de vacature van 

lid van den stadsgemeenteraad, ont- 

staan door ontslagname wegens over- 

plaatsing van den beer Jahdi, werd ten 
gemeentekantore op den dag van de 

caodidaatstelling slechts &&n candida- 

tenlijst ingediend en wel door Parindra. 

Deze lijst bevat den naam van mevrouw 

Raden L. Soetrasno, Vrijdag 28 No- 

vember zal het stemkantoor ia open- 

bare vergadering bijeenkomen ter be- 

lissing over de geldigheid van de in- 

gediende opgave en tot aaowijzing van 

de candidaat, die verkozeo wordt ver- 

klaard. Er kan derhalve verwacbt 

worden, dat de voigende maand het 

@erste vrouwelijke raadslid haar iotrede 

in den raad zal doen. 

7-jaarig bestaan Jibda. 

Op Zondagmorgen j.I. de 

Jibda Kediri haar zevenjarig bestaan 

in het gebouw van de B.P.K. aao de 

Ngadisimostraat alhier. Verschillende 

Vereenigiogeo zoomede de Pers was 
goed vertegenwoordigd. Om 9 uur 

opende de Voorzitster dier vereeniging, 

mej. Soewarni, de bijeenkomst met 

een kort woord van welkom. Daarna 

sprak mej. Soetarti over de geschie- 

desis van Jibda in Kediri en de 
Vooruitgang en onderviodingen in de 

afgeloopen jarea. Om Il uur werd 

gepauzeerd, terwijl de muziek enige 

stukken ten gehoore gaf. Om 12 uur 

eindigde pas dit gezellig samenzjjo. 

De N. O.B, viert feest. 

De Neutrale Onderwijzersbond te 

Kediri vierde op Zaterdagavood j.|. 
in het gebouw van de B. P. K. aan 

de Ngadisimostraat alhier een af. 

scheidsfeest. Er waren in de laatsten 

vierde 

  

de leiding, deze breekt en dertig dui-- 

| de, dat beklaage 

  

tjd bj de Neutrale scholen veel 

mutaties. Zoo zullen cind dezer 3 

leerkrachten Kediri verlaten, 2 van 

de Neutrale H.LS. en 1 van de Neu- 

trale Schakelschool. Aaogezieo deze 

leden waren van de N. O. B. en buo 
school lang hadden 

genoemde afscheidsfeesi gevierd. 

gediend werd 

Persdelict Pewarta Soerabaia 

Op Woensdag j.I. vond de berech- 
ting plaats van den beer The Pik Siong, 

redacteur van het dagbiad Pewarta - 

Soerabaia, die een scbrijven omtrent 

de crediet-verstrekkin: der Javasche 

Bank had opgenomeu hierdoor een 

persdelicr had opgelcopzo. Dat be- 

wuste artikeltje werd op 28 September 

1941 geplaatst, doch op den Isten 

October gerectificeerd. Voordat het 

Onderzoek begonnen was, had be- 

klaagde eerst de vraag gesteld, of zulk 

cen zaak niet reeds 

waarop de Voorzitter antwoordd-, dat 

zulk een geval niet meer als eeo pers- 

delict werd beschouwd, docb als een 

misdrijf in verband met de tijden (Art. 

171 W.v.S.) De verjaring begon pas 
na Gjaren ea de maximumsiraf be- 

draagt 3 jare. 

Beklaagde bad alles bekend, doch 

verklaarde, dat het feitelijk zija nala- 

tigheid .was, om afi goed te cor- 

rigeereo. Zija vertrouwen op den 

Correspondeat van Kediri was name- 

lijk zeer groot, daar deze reeds 11 

jaren gediand had en nooit aangeklaagd 

werd. Daarna werden de verklaringen 

verhoord van den Ageot der Javasche 

Bank, Ch. van Viiet, den heer Tan 

Poo Djiang, correspondent van Kediri 

en Liem Sing Jong. een bekend hande- 

laar te Kediri. Het O, M. vertegeo- 

woordigd door Lette 

Assistent-Resident te Kediri, verklaar- 

inderdaad scbuldig 

werd verklaard, doch in verband met 

verzachtende omsiandigheden was de 

eisch dan ook «20 wvoorwaardelijke 

straf vao een maand voor den proef- 

tijd van een ja Ook het vonnis 

luidde: voorwaardelijke straf van een 

maand voor der proeftijd van een 

jaar. Beklaagde 

piekeren. 

RICHE THEATER. 

Woensdag 26 Nov. 

Oostersche Detective 

  

  

verjaard was, 

den heer Dr. 

31 bieromtrent nog 

Nog heden en 

Sidney Toler, de 

in 

»CHARLIE CHAN IN PANAMA" 

bijgestaan door |ran Rogers—Lionel 

Atwill—Mary Nash— Kane Ricbmond 

eva. 
Het Panama Kanzal staat thaos in 

het brandpunt van de belangstelling. 

Nog 60 seconder .... 

Kanaal vliegt in de lucbt, terwijl de 

Amerikaarsche V'oot zich hierin be- 

vindt, Zal het Chan gelukken, deze 

misdadige sabortage te voorkomen ? 

Zie, hoe Charlie Chan op verzoek van 

de U.S.A., regeering een geweldige op- 

ruimiog houdt io dit paradys van spioo- 

nen en leden van de 5e Colonne. 

Komt en ziet deze mysterieuze 

Fox film! 

MAXIM THEATER. 
Woensdag 26 en Donderdag 27 Nov. 

Gong's Succesvolle Hollandsche 
schlager. 

»DE SPOOKTREIN” 
met Jan Musch-Fientje De La Mar— 

en het Panama   

  

Zoojuist Ontvangen 
mnnnmnaan: 

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

  

f 550.- 

f 620.- 

1 805.- 

100 WATT. 

ELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 
  

  

Louis Borel— Adolphe Engers— Cissy 

van Bennekom e.v.a. 

En uitstekende film met een zeer 
goed verhaal, doorweven met humo- 

Uw hart 

ophalen bij het zien van deze groote 

en alom toegejuichte Hollandsche film! 

»De Spooktrein” 
film naar het bekende tooneelstuk | 

MIS DIT NIET!! 

ristische momenten. U zult 

een hbeerlijke griezel- 

Politie - rapport. 

M, wonende te Pakoenden doet aan- 

gifte van diefstal van lijfgoederen ter 

waarde van f 1.45. 

T G L, wonende te Pakoenden doet 

aangifte van poging tot diefstal. 

R. S, wonende te Modjoroto doet 

aangifte van diefstal van een rijwiel 

ter waarde van f 30,—, betwelk voor 

het erf onbeheerd was geplaatst. 

Tegen J.J.H, wonende aan de Do- 

hostraat en S, wonende te Kepandjen 

werd proces-verbaal opsemaakt terza- 

ke overtreding art. Il (1) juncto 31 

van het Stbl. 1939 No. 581 (Luchtbe- 

schermingsordonoatie). 

Tegen S, alias L, wonende te Ker- 

tosono werd proces-verbaal opgemaakt 

terzake oplichting van een rijwiel ter 

waarde vao f 10.— ten nadeele van 

O, wonende te Singonegaran.   

13 — KEDIRI 
  

  

LLT, 

aangifte van verd 
wonende te Semampir doet 

9g van boek- 

  

werken ter wa    pleegd door T KL, « 

    

masan 

Tegen B, wonende te Kras werd 

proces - ve akt ke 

diefstal van | e 

van f 2.45 

de te Kcas 

    

Een adembenemende 

race. 
Sio 

Nu is 

bar een 

Wan 

steuve 

het voor de hee tz 

sudig.     

  

   
   

dan we 

niet tot 
komen en 
tijd duren 

  

weinig voor een 

O.i. is dit juist 

alles doen b 

  

zoolang bet viet klaar 

Roosevelt pas over, Ia 

  

en dan is het 

  

een jaar, 

ren te laat | 

Wanneer zij 

Verlengen zij niet 
doch benadeele zij d 

scheppen oneer 

Roosevelt 

    

igheid in eigen land, 
waardoor zij Hitler hebben, die zij 

Pil @ an 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
  yes 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 
Agentschap 

Java Koelkasten 

 



    

nieuwe film vertoond 

Vooraf: Het 

De groote Hollandsche film 

Vooraf! Het laatste 

altiid nog aanvaardbaarder vioden dan 

economisch-soc, democratie (dus niet 

volgens liberale opvattingen), of Sta- 
doch dat 

tot drasrische maatregelen of burger- 

toch 

althans 

lin, zal uiteindelijk leiden 

oorlog waarbij ze ook alles 
kwijt zullen raken, de z00 

angstvallig gekoesterde machbt. 

De eenige kans is de president in 

een hoek te drijven en hem te dwin- 

Gen oorlog te verklaren snel en spoe- 

dig, en het gaat er op lijken of Will- 

kie en consorten achter het rookgor- 

  

  

dija van enkele isotlationsten het 

daarheen drijveo Het is zuivere 

gamble, Groote gamble want Ameri- 

s niet klaar. Maar toegegeven, 

er is cen kansje. Groote geldbelangen 
op 't spel en dan moet bet 

gewaagd worden, hoe klein 

  

ook. 

Een compromis is mogelijk natuur- 

lijk. Het is- mogelijk, indien zij bewil- 
ligen in loonsverhoogingen enz. onder 

dat Amerika 

zwicht om 

belofte v Roosevelt 

  

ngrijpt, dat de president Jp Pp 

te voorkomen. De bonzen heb- 

  

steeds bet getij want 

  

nog mee, 

lat hebben de Gallup-pols    

            

   

  

—het volk hebben zij 

eeds aan hun 

zen? Ach dat 

  

kwestie geld, en daaraan van 

eekt het hen nier. 

2» zal deze spannende race win- 

  

  

urchill zit immers met gelijke 

moeilijkheden en ook hij heeft niet 

het voordeel dat Stalin heeft door 

taire regime. Hij moet met 

van bet volk rekening 

2Ifs met de stemmen der 

Nu we het toch over Churchill 

hebben, onverstandig lijkt ons de 

uitdrukking van vergelding. De ver- 

  

Donderdag 27 tm Zaterda 
Goog's nieuwste en succesvolle Schlager sLON ON MELODY“ 

Met Anna Neagle de beroemde Engelsche filmdiva, 

Voor alle leeftijden! 

    

Heden 25 en Woensdag 26 Nov. 

F Ox” meest sensationeele film sCHARLIE CHAN IN PANAMAs“ 

Met de beroemde detective SIDNEY TOLER — LIONEL ATWILL e.a. goede krachten 

Het Panama kanaal staat thans in het brandput van de belargstellitg. Nog 61 seconden .. ... en 

het Kanaal vliegt in de lucht, terwijl de Amerikaavsche Vloot zich daarin bevindt. Charlie Chan 

redt echt de situatie en houdt opruiming vas spionnen en leden van de Se. Colonne. 

9g 29 Nov. 

bijgestaan door TULLIO CARMINATI e.v.a. sterren. 

werd, boekte zij enorme successen. 
Wij twijfelen niet of deze film zal het in Kediri ook doen! 

laatste Wereldaieuws ! Voor 1 

MAXIM THEATER 
Woensdag 26 en Donderdgg 27 Nov. 

- aantrekkelijke schoonheid van Anna Neagle, Britsche ster van ,,Irene is Hollywood's gesprek van 

ontpopte zich als een veelzijdige en schitterende vlinder io deze mooie film. Op alle plaatsen 

7jaar en ouder! — 

"DE SPOOKTREIN” 
Met JAN MUSCH — FIENTJE DE LA MAR — LOUIS BOREL e.a, uitstekende krachten. 

Ben heerlijke griezelfilm naar het bekende tooneelsiuk. U zuit uw bart ophalen bij bet 

groote en alom toegejuichte Hollandsche film! 

geldins, de bijltjesdagen zullen zeker 
komen of er nu wel of niet over 

gesproken wordt. Waarom het dao 

z00 officieel gezegd? Hoort men de 

Russen z00 iets zeggen? Natuurlijk 

Diet, want afgezien van het feit dat 

zij toch ook wel vergelden zullen, 

hebben zij de Duitschers 

Doodig om straks de wereld-revolutie 

bovenal 

voort te zetten. 

De angst die Engeland door van 

vergelding te spreken den Duitschers 

nuttig door Hitler 

gesuggereerd gedurende de jaren die 

inboezemt, zoo 

achter ons liggen om zijn Duitschers 

zullen thans met rechbt 

en dan zonder een zweem van daema- 

op te jagen, 

gogie eerst door Hitler extra ten nutte 

kuonen worden uitgebuit, om straks 

door Stalin te worden gebruikt als 

bij de Duitschers willig wil makeo de 
zijde der Sovjets te kiezen. En zoo 

zullen de Sovjets het ook den Japan- 

ners in bet oor fluisteren, 

jkt 

met gevaarlijke pros- 
Neen waarlijk het ons een 

tongslippertje 

pecten. 
. 

.. 

de 

Vereenigde Staten. Lewis doet ver- 

keerd, 
alleen verkeerd maar 

Ht is een spannende race in 

doet niet 

9 

zit daar tus- 

maar het kapitaal 

bovendien 

vaarlijk. De president 

schen in. President en minderheden 

liggen in de bocbt op gelijke hoogte. 

Wie zal het winnen ? 

De uitslag zal b:palend zijn voor 

de naaste toekomst. 

noot 

1) Dat hoog geroemde vrije parti- 

Mr. van 

Dorp bij zweert heeft dat alles ver- 

Maar ja die 

Roosevelt is ook maar een leek is 

culiere initiatief, waar mej. 

arme Mr. 

t 

oorzaakt.   niet? 
  

HOE JAPAN DE NAZI'S HELPT 
  

Democratische troepen tot werke- 

loosheid gedoemd 

Duitschland bepaalt, wanneer 

Japansche kanonnen 

zullen vuren 

De 

Io het 

bekende 

.witte oorlog” 

October - 

Amerikaansche 

pummer van het 

maandblad 

»Asia” beeft Alexander Kiralfy een 
artikel geschreven getiteld ,, The grand 

Srategy of Japan” waarin de conse- 

guenties van de Japansche houdiog is 

het beschouwing 

worden genomen. Aan dit belangwek- 
Verre Oosten in 

kende artikel, waarin een zeer scherp 

licbt wordt geworpen op de gevolyen 

  

ien van deze 
Mist dit niet ! 

Vrijidag 28 tm Zondag 30 Nov. 

Fox' meer dan schitterende film »SECOND FID LE" 

Met de beroemde schaats - kampioene 
SONJA HENIE — TYRONE POWER — RUDY VALLEE e.a. sterren. 

Een 100”, Amusementsfilm, een brillant schouwspel met klaterende 

voor het cerste op de schaats gedemonstreerd door Sonja H "nie, 
Komt allen deze buitengewoon goede film zien. 

Wereldoieuws ! 

melodietr. De nivuwe Ys-Tango 

Voor alle leeftijden ! — 

der Japansche po'itiek voor. het ge- 

heele wereldgebeuren ontleeoen wij het 
volgende : 

Japan is — z00 begint Kiralfy zija 

artikel — z00 niet in het grootste, 

dan toch in E6a der grootste offensie- 

ven, welke de geschiedenis der mensch- 

heid gekend heeft, betrokken, want het 

is een offensief met als prijs de we- 

reld en als tegensiander de democratie, 

E-o overzicht van hetgeen Tokyo ge- 

daan beeft en roy dozt, toont aan 

dat deze verklaring geen overdrijving 

iohoudt. G:durende een aantal jaren— 

ea vooral tijdens de laatste maanden 

ia steeds toeoemende mate — beeft 

het Aziatische lid vao de As de ver- 

plaatsing naar het Verre Oosten ver- 

Oorzaakt van manuen, schepen, vlieg- 

tuigen en materieel welke elders tegen 

de agressors hadden moeten worden 

ingzzet en de voortduremde afwezig- 

heid van deze aanzieolijke strijdkrach- 

ten op bet voornaamste oorlogstooneel 

zou wel eens kunnen 

overwinning der 

Indien Duitscbland den oorlog' zou 

wionen, dan z0u meo zeker 

leiden tot een 

beslissende nazi'3. 

niet te 

ver gaan met te verklaren dat de 

oazi's dit oet z00 zeer te danken heb- 

ben aan hun goede samenwerking met 

de Japaosche regeering als aan hun 

tanks en duik - bommenwerpers, 

Ia dit groote offeasief zij7 China 

en Siberit, Indo- China en Thailand 

s'echts pioonen en-het siilzwijgen of 

het dreuneo der zware kanonnen is 

slechts een kwestie van zuiver acade- 

mische beteekeais. 

De kleine massa” 

Scbrijver betoogt dan dat reeds 

Napoleon de kunst verstond een deel 

van zijo vijand werkeloos te “laten, 

terwijl hij een aoder deel vernietigde. 

Dzze zelfde methode kan men terug- 

vinden in de nijptangbeweging der 

het feit dat de vijand 

maakt zijn tegeostander overal te weer- 

staan, zich aldus nergens sterk genoeg 

makend. 

D2 belangrijkste tegeostanders in den 

huidigeo oorlog zija Groot-Brittannie 

ea de Vereenigde Sraten aan de zijde 

der democratie&a en Duitschland in 

de rij der totalitairen. Japan is slechts 

de ,,kleine massa” (bier is een zeer 

letterlijke vertaling genomen: Kiralfy 

spreekt vao ,,small mass”) in dezen 

historischen strijd, doch het is gewoon- 

ljk de ,,kleine massa”, die de over- 

zich gereed   winning brengt:: het kunnen een onder- 

pazi's welke succes kan hebben door '   

cm 

gescbikt leger eneen kleine vloot zijo, 

die kuanen voorkomen dat vitale ver- 
sterkingen tijdig bet voorsaamste slag- 

veld bereiken op het beslissende 

oogenblik. Meo bedenke dat de be- 

langrijkste successen door middel van 

flavkaaovallen en aanvallen in den 

rug niet worden behandeld door de 

hoofdmacht, doch door betrekkelijk 

kleine divisies. 

Waar de ,,kleine massa” een hoogst 

belangrijke strategische positie inneemt 

zal haar kracht vele maleo vermenig” 

vuldigd worden. Zoo is Japan's positie 

io Azis. Het tegelijkertijd alle 

verbindingen bedreigen tusschen bet 

Oosten en bet Westen, tusschen Ame- 

rika en Britsch-Indid — dus feitelijk 

geheel Azit en Australi2. Ia sommige 

begrijpelijke gevalleo laat de vijand 

toe dat de ,,kleive massa”, haar gang 

gaat, maar zeker niet io gevallen, waar 

zij groote scbade kan aanrichten z00als 

met Japan het geval is. Dit land is 

meer guastig gelegen om pressie uit 

te oefeneo op punten, welke ver buiten 

de bedreigiag der nazi's liggen heteen 

en ander ten behoeve van dea Duit- 

schen bondgenoot. 

kan 

lndien voldoznde strijdkrachten aao- 

wezig zija kan de ,kleine massa” na- 

taurliik ooscbadelijk gemaakt wordeo, 

maar het is duidelijk dat de democra- 

tieca niet voldoende reserves hebben 

voor dergelijke doelstellipgen van den 

tweeden rang, 1 

Na een schampere opmerking te 

hebben geplaatst over de zoogenaamde 

»wijsheid”, dat het Japanscbe ,,inci- 

dent” geregeld kan worden na een 

overwioning in Europa en dat Tokio 

niet de kans mag worden gegeven de 

democratie#n in werkelijke vijandelijk- 

heden te wikkelen, gaat Alexander 

Kiralfy voort : 2 

   MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  
s“BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 

KEDIRI 

  

manga 

Japanners willen niet vechten 

De Japaoners hebben reeds lang 

getood dat zij niet willen vechten. Huo 

Europeesche bondgenoot wil klaar- 

blfjkelijk dat zij het vuur niet zullen 

Openen, zoo'ang de Duitsche plaonen 

beter bereikt kunnen worden door de 

soort van oorlog, welke Tokio thaos 

aan de zijde der nazi's voert. 

Napoleon heeft nimmer gewild dat 

zija vijaoden de ,,kleine massa's” zou- 

den aaovalleo. Hij wilde slechts dat 

deze vijanden op huoplaatsen werden 

vast gebouden, zoodat bij hen acbter- 

eehvolgensafzonderlijk kon vernietigen. 

Het is klaarblijkeliik Duitschland's 

wenscb, dat de zaken in het Verre 

Oossteo onopgelost blijven, totdat het 

erin geslaagd is Eageland en Rusiand 

te verslaan, lndien de Japansche artil- 
lerie io actie komt tegea Russische, 

Britscbe en Amerikaansche posities, 

dan zal dat het bewijs zijn dat snelle 

Ontwikkelingen Europa hebben 

plaats gehad. Ben dergelijke ontwikke- 

ling .zou-de werkelijke of spoedig te 

Verwachteo ineenstorting vao het Roo- 

de Leger zijn. 

Maar de sleutel tot de geheele situatie 

ligt in hetgeen gebeurt in afwachting 

van een dergelijke ontwikkeling en de 

wijze waarop de Japanners voortgaaa 

het totalitaire belang te dienen door 

marioe-, militaire en lucbtstrijdkrach- 

ten, welke tegen Duitscbland gebruikt 

hadden moeten wordeo, in den Pacific 

tot werkeloosheid te dwingen. Dit 

streveo der Japanvers is met zo0oveel 

succes bekroond door de vredelievend- 

heid der democratische ideologie&o, 

ioclusief de krachtige gelofte dat zij 

io 

nimmer bet initiatief zullen memen tot 

oorlogshandelingen. 

Het groote Vereenigde Staten be- 

Viadt zichin den Pacific, alleen omdat 

kracbtige Japansche daarin ook eea 
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Levert versche volle melk.-: 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 
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Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SC(HRAUWEN. 
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Een van die interessante beroepen, waarbij 

de vorderingen van de moderne techniek 

GESCHUTMAKER 
—BIJ DE KONINKLIJKE 

voor Europeesche joncc 

ambachtsschool als 

op den voet worden gevolgd. Een aantrek- 

kelijke loopbaan voorjongens met technischen 

aanleg, een vak met verantwoordelijkheid, 

waarvoor ge .U thans kunt aanmelden. De 

Opleiding is geheel kosteloos en staat open 

   

marine aanwezig is, terwijl de over- 

zeesche gebieden der democratie#n in 

den Pacific tot de tanden gewapend 

zija met materieel en wapeos, welke 

, eiders z00 hard noodig zijo. 

Objectief bekeken heeft het anti- 

Asfront slechts &£n doel de nederlaag 

van den voornaamsten tegenstander, 

Duitechland. Dit kan zekerniet bereikt 

worden in de rijstvelden van China, 

lado-Cbisa en Thailand, id de moe- 

rassen van Malakka, of tusschen de 

bergen van Java. 

De overwinning kan slechts bebaald 

worden in Europa. Totdat voldoende 
krachtige legers verzameld kunven 

worden voor dit doel, moeten vitale 

gebieden tegen den Duitschen op- 

marsch worden beschermd, in het bij- 

zonder de gebieden rond de Middel- 

landsche Zee ea ia het Nabije en 

Midden-Oosten. 

Gedoemd tot werkeloosheid. 

De scbrijver gaat dan verder met 

'er op te wijzen dat een verslechtering 

van den toestand in Europa en in 

den Atlantischen Oceaan de verplaat- 

. sing van Amerikaansche strijdkracbten 

van den Pacific naar de Atlantischen 

Oceaan noodzakelijk maakt, doch dat 
deze verplaatsingen aan grenzen ge- 

bonden zijo, daar de beheersing van 

den Pacific nimmer aan de democra- 

tia mag Ontglippen, aangezien Japan 

van een dergelijken toestand aanstonds   
    

UMK oGaarne z0u ik van U het Inlichtingenboekie ontvangen. 
PAN IT TU TN 

MARINE 
ui met einddiploma 

werktuigkundige. 

Zij kunnen het brengen tot adjudant-onder- 

officier (opper-geschutmaker) met een 

maximum salaris var 
plus toelagen en met pensioen. 

f 504.- per maand 

Er zijn nog andere technische beroepen bij de Marine, nl. vliegtuig-telegrahist, telegrafist, monteur 
(electrotechnisch), torpedomaker of vliegtuigmaker. Hiervoor kunt gij U eveneens thans aanmelden 

  
een briefkaart plak- ANN 
ken en opzenden 
  

aan dan aa 
AN LIA 1 

PIL MTA 
IMEL 

Batavia-Centrum. NGSUGI 

gebruik zou weten te maken. Vervol- 

gens wijst Kiralfy er op dat de be- 

trekkelijk kleine Japanscbe vloot-kans 

heeft gezien een groot deel van de 

Amerikaansche, Britscbe ev Neder- 

landsche vloot vast te houder, zoodat 

zij haar oorlogstaak (regen Duitsch- 

land) niet kav uitoefeoen. Ea zulk een 

Napoleontisch succes heeft den Ja- 

panners niet &€a schip en niet &€n 

man gekost. 

Indien Tokio getracht zou hebben 

hetzelfde resultaat te bereiken door 

middel van directe methoden, dan z0ou 

Duitscbland's partoer ia bet Verre 

Oosten reeds lang geleden van het 

schaakbord van dzzen oorlog zijn 

verdwenen, 

Iodiea door omstandigheden de 

democratische mogendheden gedwoc- 

gen zouden zijo groote maritieme 

strijjdkrachteo uit den Pacific weg te 

trekken, dan zou Japan een schoone 

gelegenheid krijger. De anti-As-groep 

zou dan het evenwicht in dit deel 

der wereld moeten herstellen door 

middel van vliegtuigen. Maar ook dan 

draaien wij een viciezen cirkel- rond. 
Want bommenwerpers, gevechtsvlieg- 

tuigen en torpedovliegtuigen, die in 

Singapore, Tarakan, Darwin en Ma- 

nila gestationveerd zouden zijo, zullen 

—hoe sterk men de fantasie ook wil 
laten werken nimmer kusaen worden 

bescbouwd als mede te strijden aan 
de overwioning op de Luftwaffe.   

Genoten onderwijs 

Can posilic met Kook 55, de 

KONINKLIJKE MARINE 

met cenige zekerheid 
zeggen of de derden of duizenden 
Vliegtuijeo, wc rond den Pacific 
gestationveerd ziir, wellicht niet van 
doorslaggevende beteekenis zouden 
zijo geweest in deo strijd om Grie- 
keoland en Kre'a, of dat door de 
aanwezigheid va deze luchtstrijd- 
kracbten de overbrenging van de 
» Panser-divisionen” naar Lybit niet 
voorkomen had kunnen worden. 

Op dit oogenblik zijn tallooze 
werklieden in den Pacific bezig met 
den aanleg van nieuwe bases. De 
eskader3, welke spoedig noodig zou- 
den kuonen zijn voor de verdediging 
van Egypte, Syrit em het Midden- 
Oosteo, zija blijkbaar gedoemd om 
werkeloos te blijven, duizenden mijlen 
verwijderd van bet oorlogstooneel. 

Niemand kan 

    

  

     
    

Wordt vervoigd. : 

  

  

    

   

    

  

      

PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Ds. R. J. Jookhof 

gereformeerd predikant van Malang 

preekt om op 30 Nov. om 9uurv.m. 

in de Prot. Kerk. 

Peni mm RR EN O 3 

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

aa 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCH£ DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

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

memanen 

ROOMSCH-KATHOL E KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri 1e H. Mis 6 uur vm. 
2e H. Mis 7.20 uur v. m 

Lof 5.30 uur am. 

  

   
te Blitar 6 uur v. m. Sei 

7.30 uur « 

5.30 uur n 

Onderricbt Kath. Javanen 

aa 

TENG NONG TIANG 
VENDUHOUDER DNNAIR     

    

VENDUTIE 

Op Woensdag, 26 November 1941, 

V. m, 9 uur, 

wegens vertrek van den WelEd. Heer 

R. PRAWIROADIWIRIO 

Patih 

DJAGALANLOR 99 — KEDIRI. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

  

Staalmeubels e 

chroomd of gelakt 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 
  

cen mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag 

achter Sreipersdrukkerij p.m. 

£6,— 

    

Voor Uw meubilair 

  

geroutincerde toekan 

   
Zeer billijk in prijs 

  

garantie, 

odeerd 

taten 

Voor Uw vendutic   
  

Inpakken voor alle 

  

  

  

wordt lid van den 

Radioluisteraars, 

Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R,LA.N.I) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweas 27. 

Batavia - €. 
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Buftenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Amerikaansche troepen naar Suriname. 

Beveiliying van hauxiet-helangen. 

Brazilis zal defensieve maatregelen 

nemen op het aangrenzende gebied. 

    

Samenwerking in Pacific zal in geval van 

angressie volkomen zijn. 

Uiteenzetting van Gerbrandy. 

Radio 

volgende communigu€ 
Maandagoacht werd voor 

Oranje” bet 

voorgelezen : 

De 

leveren ruim 60 procent 

bauxietmijaen ia Suriname 

van de be- 

hoeften van de Amerikaansche alumi- 

nium-industrie, die van vitaal belang 

is voor de verdedigirg van de Ver- 
cenigde Sraten, bet Westelijk halfrond 

die 

tegen agressie. 

noodzakeliik, de 

van deze mijnen z00 volledig mogelijk 

verband met de 

eischen der huidige omstaodighedeo. 

zich actief 

Het is 

veiligheid 

en vav de naties, 

verdedigen 

daarom 

te verzekeren in 

omstandigheden zou de 

het Koninkrijk der 

Nederianden voor de verdere verster- 

In pormale 

regeering van 

king vao de verdedigiog van Suriname, 

een beroep hebben gedaan op de in 

Nederiandsch-lodig beschikbare strijd- 

krachten. Met het oog op den huidigen 

toestand in het zuidwestelijk deel van 

den Stillen Oceaan, wordt bet echter 

niet raadzaam geacht, dezen weg in 

te slaan. Ook lijkt het niet raadzaam, 

krachten te onttrekken aan het Neder- 

landsche legioen in Groot-Brittannig, 

dat immers paraat moet blijven voor 

de taak bij de 

moederland. 

bevrijding van bet 

Op grond van het 
bebben de Nederlandsche en Ameri- 

kaansche regeeringen overleg gepleegd, 

voorgaande, 

met bet resultaat, dat de laatste erin 

heeft toegestemd, een contingent 

Amerikaansche troepen paar Suriname 

te zenden om daar samen te werken 

met de Nederlandsche troepen, teneinde 

onder Nederlandsche leiding de be- 

scherming van de bauxietmijoen in 

dat gebied te verzekeren. Dit contin- 

gent zal matuurlijk weder wordeo 

teruggetrokken, zoo spoedig als het 

dat bauxietmijoen 

zal zija verdwenen en op 

gevaar, thans de 

  bedreigt, 
zijo laatst bij bet 

lijkheden. 

Tegelijkertijd heeft de Nederlandscbe 
regeering eeo uitnoodiying gericht tot 

einde der vijande- 

de Braziliaansche regeering, om deel 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

115) 

Ik schudde 't 

aao. 
»Dat weet ik wel!" 
Gzdurende cenige oogenblikken bleef 

het still Met z'0 viereo keken ze 

elkaar aan, alsof ze wilden zeggen : 
Zie je wel, 'theeft haar te 

veel aangegrepen. 
Ik weet 't” herhaalde ik ongedul- 

dig. ,Ik kan iedereen, die mee wil 
gaan, er regelrecht saar toe brengen. 

Ik had den grafsteen en de grot 

trouwens ook al voor Mr. Tubbs 

gevondeo. Kom, laten we onzen tijd 
niet langer verbeuzelen. We moeten 

voortmaken—anders komen ze terug!” 

Nog steeds stonden ze me verbaasd 
aan te kiiken 

hoofd en keek hem 

alsof ze hun ooren niet   

te nemen aan deze defensieve maat- 

regelen en er is overeengekomen, dat 

Brazili& tot dit gemeenschappelijk doel 

zal bijdragen door 

maatregelen 

het nemen van 

speca'e van  militaire 

waakzaambeid op zijn aan Surioame 

greozend gebied en door het zenden 

van een missie maar Paramaribo. Deze 

missie heeft ten doel, inlichtingeo uit 

te wisselen en tot een overeenkomst 

te geraken betreffende alle andere 

maatrege'en, die aangewezen blijken 

om een maximumeffect te geveo aan 

de veiligheidsmaatregelen, welke geza- 

menlijk beraamd door de Nederland- 

sche, Awerikaansche en Braziliaansche 

troepen. De Braziliaansche regeering 

heeft te kennven gegeven, dat zij van 

harte deze door de 

omstandigheden geboden maatregelen. 

Tegelijkertijd heeft de Amerikaansche 

instemt met 

regeering de van de 

Amerikaansche op de 

hoogte gesteld van bovengenoemde 

regeerinyen 

republi ken 

afspraken die tot stand-zijn gekomen 

in bet gemeenschappelijk belang van 

a'lz betrokkenen. 

Premier Gerbrandy geeft 
een toelichting. 

Na bet 

rede van prof. 

commusigu€ volyde een 

Gerbraody, die als 

volgt luidde : 

Landgenooter, 

D: benauwende wereldworsteling, 

waarin Nederland, tegen zija wil, 

door het grofste onrecht van Adolt 

Hitler, is betrokken, keot haar voor- 

spoeden en tegenslagen. Met vertrou- 

wen mogen wij, ziende op de krijgs- 

het internationaal 

beleid in bun samenbang en als ge- 

hee', uitspreken, dat de groote Ijo, 

verrichtingeo ea 

die door golven van op-en nedergang 

loopt, gaat in opwaartsche ricbting, 

naar de bevrijding, vaar de zegepraal 

van de waarheid over de leugen, van 

de onafhankelijkheid over de iyrannie. 

Over een zaak, een bepaald voor- 

beeld, waarin deze opwaartsche lija 

tot uitdrukking komt, mag ik heden 

die 

ligt op bet gebied van sameowerkirg 

tusschen mogendheder, die, klein of 

spreken. Dat voorbeeld, zaak, 

gelooven konden. 
Dugald Shaw 
verdere aarzeling. 

n»Ul hebt gelijk. Als u de grot weet, 

is bet natuurlijk het allerbeste om ze 

erio op te sluiten. Maar dan moeten 

we heel gauw voortmaken—misschien 

zija we toch al te laat. Als ze de kist 
gevonden hebben, kan het best zijr, 

dat ze met de eerste lading goud al 

op weg naar bet kamp zijo." 
Weer schudde ik van neen. 
»Daar behoeft u niet bang voor te 

zijo”, stelde ik hem gerust. ,,Het goud 

hebben ze niet gevonden. 
De verbaasde gezichten om me heen 

kregen nu iets angstigs. 

»Cookie dach wel, dat Miss Jmwy's 
a'm hoofije in war zou zijo ”, mom- 

pelde Cookie in zichzelf. 
nZ: hebben het goud niet gevon- 

den”, berhaalde ik met radruk en 
tegeiijk een beetje ongeduldig, ,om 

de eenvoudige reden lat het goud 

niet in de grot is. Vraag me niet, 
hoz ik 't weet—'t is een te iang 

verhaal, om z00 een, drie te 

vertellen. De paar zakken van gister- 

avond, die de roovers gevondeo had- 

den, waren juist de eenige twee, die 

Gelukkig maakte 
een einde aan alle 

twee, 

groot, en onderling hoe staatkundig 

verschilleod ok, vechten aan de 

goede zijde van de scheidingslijn. Ik 

deok op het oogenblik aan de nauwe 

samenwerking, welke met name zij- 

dens de Vereenigde Staten en den 

nobelen president, Fraoklin Roosevelt, 

mao den dag wordt gelegd. Daarover 

sprak ik U in het voorgelezen regee- 

rinvgscommunigu€. 

Samenwerking is daar in West- 

Indi, io Suriname noodig, waot de 

sluipende en verraderlijke tactiek van 

Hitler eo zija medeplichtigen loeren 

overal, ook een vooral io Zuid-Ame- 

rika, om zwakke plekken te vinden. 

Het ware misdadig, indien de Ne- 

derlandsche regeering in baar beleid 

zich daarvan steeds ten volle 

bewijst zou zijo. De Vereenigde Staten 

leveren huo machtiye bijstaod aan de 

zaak voor de vrijbeid op tweegrlei 

front: ten eerste op het front der 

bewapening, 

dustrie, 

niet 

de moderne oorlogsia- 

dienstbaar 

van vliegtuigep, munitie en voedsel, 

alle krijgsbeboeften io den 

zijr, die de geallieerden 

behoeven tot de grootste hoop op te 

zulk 

een front krachtig :e maken. Het kost 

tijd. Hitler vivg 8 jaar geleden aar, 

om de levering 

kortom 

ruimsten 

voeren. Het is oiet gemakkelijk, 

de geallieerden kwamen ver acbteraan 

bevrijding. 

Maar wij halen ben in, dagelijks, en 

de Vereenigde Staten 

proces het 

achterstand met alle kracbt. 

met hun wapentu'g der 

steunen dat 

van ivhalen van deo 

Neutraliteit heeft afgedaan 

in Amerika. 

De Vereenigde Staten leveren in 

de twee plaats bijstand op het gebied 

van den geest, 

die eceomaal zal blijken, ook in dit 

doodelijk gedirg, de doorslag gevende 

factor Roosevelt, noch zijn 

volk maken er in huo publieke getui- 

vao en zij zijo zich 

alleen een overwinning 

de verlossing der 

brengeo. 
io dezen levensstrijd 

hankelijkheid slavernij weet de 

jonge en groote Amerikaansche staat 

in het noordelijk deel van het Wes- 

telijk Halfrond niet af. Maar er ge- 

beurt nog iets meer. De Vereenigde 
Staten kcmen dicbter tot bet derde 

front, tot de vuur'ioie zelf. Ea als 

het moet, maar dat 

is bua politiek, een zaak, waarin wij 

de publieke opinie, 

te zijo. 

genis 

bewust, dat 

der geallieerden 

volken zal 

geheim 

Van aeutraliteit 

tusschen onaf- 

en 

komen ze erio 

in vol vertrouwen bet beleid aan den 

leider van dezen machtigen staat en 

zijn Congres overlaten. Eta ding we- 

ten ze in eik geval, gelijk ook reeds 

verscheidene Zuid-Amerikaanscbe 

publieken weten n.I., dat het uiteinde- 

re- 

er achtergebleven waren. De rest was 
al door— door het geraamte wegge- 

bracbt.” 

» Gosterdikkie!” kreunde Cookie, 

terwijl hij van scbrik acbterover tui- 

melde, 
»Virginia! Hoe kom je opeersz00 

'bijgeloovig?” bibberde de stem van 

tante Jane. 
nZeg, z0u ja niet wat van die slaap- 

poeiers of z00 nemen, dan komen je 
zebuwen van zeif weer in orde!” 
smeekte Cuthbert met een bezorgdheid, 
welke op een ander oogenblik roererd 
geweest z0u zijo. Ik werd zoo driftig 

ea ongeduldig, dat ik als een klein 
kind met mija voet stampte. 

»Eo terwijl wij bier onzen tijd 
staan te verpraten, heb je kaos, dat 

de roovers terugkomen! En dan moe- 
ten we ze doodscbieten en als we 

dan tuiskomen, worden we opgeban- 

gen. Toe, gaan jullie nu asjeblieft 
mee, dan kan ik 't jullie tenminste 

bewijzen, dat ik geen onzin praat." 
Meteen sioeg ik mijn oogen op en 
keek Dugald Shaw smeekend aan. 

» Goed," zeide bij kort. ,lk voor 
mij geloof je. Hoe en wat je weet,   is vam later z0org.” Even stond bij   

lyk gaat ook om hun onafhankelijkheid 

en bun leveo. Handelsschepen, die 

kostbare vrachten vao bet industrieele 
oorlogsfront vervoeren, hebben straks 

een bewapening: havens van oorlog- 

voerenden worden door Amerikaan- 
sche scbepen aangedaan, de bescher- 

ming in den overtocht van voedsel 

der geallieerde oorlogsmachine wordt 

positiever, directer en strekt zich 

steeds verder uit. De Vereenigde 
Staten nadereo het grensgebied der 

gevechtslinie zelf. Op dat grensgebied 

nu ligt ook die samenwerking tusschen 

de regeering van H. M. Koningin 

Wilhelmioa eenerzijds en die van 

presideot Roosevelt en zijo land an- 

derzijds, waarover het commubigu€ 

sprak. De band wordt nauwer aange- 

baald, thans tusschen Nederland en 

Noord-Amerika. 
Er de geringste twijfe 

bestaan, dat, ia dea Pacific, in dat 

gebied, waar Nederlansch-Oost-lodie 

ligt, mocht de agressie daar optredep, 

de sameowerking tusschen Australit, 

Groot-Brittanni# Noord-Amerika en 

Naderland, volkomeo zal zijo. Maar 

waar dat z00 is, eischtook elke goede 

politiek, met inachtoeming vao weder- 

zijdsche belangeo en rechten, tot het 

toppuot wordt opgevoerd, Van deze 

gedachte is de sammenwerking in Ne- 

derlandsch-West-ladi# een logisch uit- 

vlocisel, want de grondslag der een- 

heid van de belangen is niet tot den 

Pacific beperkt. 

Surioame levert aan Noord-Amerika 

60 procent vaa bet bauxiet, den grond- 

stof voor aluminium, dat zulk een 

belaogrijke rol speelt bij den bouw 

van vliegtuigeo. Dit beteekent, dat de 

strijd op het eerste oorlogsfroot en dat 

de moderne industrie in Amerika, ia 

belaogrijke mate afhankelijk is van 

West-Indis. 

kao niet 

De reden 

Men zeide van den vorigen wereld- 

oorlog, dat de geallieerden hem won- 

nen op golven van olie. Van den 

huidigeo kan men zeggen: zij winoeo 

hem op golven van olie, op vrachten 

van alumioium en door den geest van 

vastbesloteoheid. Dit wordt door de 

naastbetrokken staten begrepen. Daar- 

uit is geboren het overleg om de vei- 

ligheid in dit gebied, met vereende 

krachten es zonder Nederlaod's weer- 

standsvermogeo elders te verminderen, 

absoluut te maken. Ik zeg absoluutte 

makeo. Natuurlijk bad Nederlaod zijo 

gebied in bet westen in belangrijke 

mate beveiligd. Natuurlijk was Neder- 

land bezig, keoneode het viraal belang 

van Surioame voor de oorlogvoering, 

die verdediging tot den hoogsten graad 

op te voereo. Nu pas hebben N:der- 

na te denken, toen deelde hij ons 

met een paar woorden mee, wat bij 

van plan was. Daarna liep bij io den 
looppas »aar de materialev—teot om 

de verschillende benoodigdheden te 
bale, iospecteerde de touwen van 
den nog half slapenden, den nog half 

bewusteloozen gevangene, beval Coo- 
kie om met een pistool in iedere hand 

op een meter afstand te gaan zitteo, 
en gaf tante Jane den raad, om haar 
tranen af te drogen en niet langer 

aan zicbzelf maar aan Miss Higglesby 
Browoe te denken, die ons allen ver- 

scbrikt had, door zonder eenige voor- 
afgaande waarschuwing ecbt flauw te 

valleo. 
Daar begaven de man met het lit- 

teeken, Cuthbert en ik ons op weg. 

De beide maoneo waren zwaar gewa- 
pend en zelf had ik mija kleine re- 

volver met tasch en al weer omge- 

gespt. Dat was op aanraden van 
Dugald Shaw gebeurd en toen hij 
meegegaan was, om haar uit den 
voorraad afgenomen wapens te voor- 
schijo te halen, had bij heel rustig en 
ernstig gezegd: 

»Denk erom, Virginia, dat je baar 
gebruikt — voor jezelf — als de zaak 
verkeerd voor ons af mocbt loopen.”   
  

landsch troepen daartoe Bageland 

verlaten om ginds in het westea hun 

taak te vervulien. Hetzelfde geldt voor 

de troepen vit het Oosteo. Maar ce- 

soluut eo dadelijk handelea is vooral 

in dezen ooriog van edorme Waarde. 

Vliegtuigen en afweergeschut moeten 

uit de Vereenigde Statea komen. Ont- 

bloot de Oost niet meer, behoudt in 

Eagelaod uw mannen voor hun wach- 

tende taak bij de toekowstige bevrij- 

ding van het moederland, werd het 

parool. Eo z00 werd een regeling 

getroffen, krachteos welke wij cea 

aantal Amerikaansche troepen op dit 

voor de geallieerde oorlogvoering 100 

belangrijk gebied ontvangen, om te- 

zamen met onze ecigen troepen, de 

bescherming van di gebied onder Ne- 

derlandsche leidiog op ons te nemen. 

Souvereiniteit ongerept. 

Natuurlijk geldt het een regeling, 

die de volstrekte souvereiniteit van 

Nederland volkomen ongerept laat. 

Natuurlijk eladigt deze militaire cod- 

peratie, zoodra bet gevaar voorbij is. 

Dit werd tusscheo de betrokken re- 

geeringen uitdrukkelijk overeengeko- 

men. Terwjl de Nederlandsche con- 

stitutie zelfs het zenden van Europee- 

sche militietroepen tegeo hun zin naar 

Oost-en West-Indi# niet toelaat, gaat 

juist de Surinaamsche staatsregeling 

uit vaa de mogelijkheid, dat het 

hebbea van vreemde bulp ter plaatse 

daar, gewenscht en noodig kan zijo. 

Artikel 156 van de staatsregeling 

erkent dit beginsel. Van deze regeling 

heeft de Nederlandsche regeering 

gzbru'k gemaakt om een overeenkomst 

te treffeo, die dadelijk ter plaatse, 

parate hulp, welke anders van verre 

moest worden gebaald, en waar zij 

noode gemist kon worden, doelmatig 

verzekert. 

Natuurljk bebben wij er prijs op 

gesteld, de lastea op bet Nederland- 

sche budget te doen rusten. Maar 

desniettemin is de medewerking er 

niet minder om. Waot zij voorziet 

niet alleen in de dadelijke behoefte, 

maar maakt eens te meer aan de 

heeren van de as duidelijk, dat de 

inoige verbondeoheid met de grogte 

republiek aan de overzijde vao den 

Atlantischen Oceaan geen holle woor- 

den zijn, maar echte werkelijkheid is. 

Ja, de samenwerking gaat nog verder. 

Want Roosevelt's politiek ziet in het 

licht van de conventie van Havana, 

de verdediging van het Westelijk 

Halfrond als &&a groot geheel, gelijk 

op verschillende andere wijzen reeds 

is geblekeo. 

Als eenig antwoord bad ik even 

geknikt, zonder hem aan te kijkea 

Zonder een woord.te spreken liepen 

we door de middagstilte van het 
boscb, met zijn weelderigen, tropischen 
plantengroci. We liepen achterelkaar 
en ofschoon ik, als gids, eigenliik de 

voorhoede had moeten vormen, had 

ik, op aanradeo van Mr. Shaw die 
plaats aan hem afgestaan. Ik liep nu 

achter hem aao en Cuthbert Vane 
vormde de achterhoede. Er werd niet 
gesproken, een gefluisterd woord was 
zelfs verboden," Als 't noodig was, 
wees ik Dugald Shaw den weg, door 
mijo hand licbt achterop zijo arm te 
leggen. Onze tocht was buitengewoon 
gevaarlijk. Elk oogenblik konden ver- 
wachten het geluid van voetstappen 
en stemmen van de terugkeerende 
roovers te hooren. Natuurlijk zouden 
wijzelf dan ruimschoots den tijd heb- 
ben, om ons in het bosch te verber- 
gen en de niets kwaads vermoedende 
roovers voorbij te laten trekken. 

Wordt verveigad.
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