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Opbrengst Legerdag. 
Wij ontviagen thans de volledige 

eindverantwoording van de hier ter 

plaatse op 12 eo 13 Juli jl. gehoudea Le- 

gerdagen. De opbrengst van den pro- 

paganda-avond in de societeit Braotas 

bedroeg in het gebeel f 692,95 :hiers 

toe droeg de verkoop van toegangs- 

kaarten tot de sociteit f 351,— bij, de 

verkoop van toegangskaarten tot het 

erf van de societeit f 23,—, de Ame- 

rikaansche verloting f 139,—, de ver- 

koop van platen f 92,50, de verkoop 

van programma's f 2,25en de inhoud 

van bussen f 85,20 

De opbre:gst van den Javaanschen 

kuostavond in de kaboepaten bedioeg 

f 727,37 in totaal, w.o. de verkoop 

van toegangskaarten f 654,50 es de 

inhoud van bussen f£ 70,47. Voorts werd 

aan verkoop van toegangskaarten tot 

de Aloon-aloon nog f 139,80 ortvar- 

gen. Ten siotte vermeldeo wij vog de 

societeit Brantas, die wederom een aan- 

deel ia de winst op den verkoop van 

dranken' afdroeg, ten bedrage van 

f 50.—. Het totaa-generaal was 

£ 995,43. 

De onkosten beliepen f 621,64. 

Benoemingen. 

'De-beer "'HitMorks, admibistrateur 

van de vezel-onderneming Djengkol, is 

benoemd tot lid van-den provincialen 

raad van Oost-Java. 

Voorts is, vaar wij vernemen, 'mej. 

van der Brugghea, onderwijzeres aan 

de: gouvernements 2de Buropeescbe 

lagere school, benoemd tot onderwij- 

'-2eres nan de Iste Europeesche lagere 

school te Djocjakarta. 

Lezing kapitein Gijsberts. 

Maandag 11 Augustus -zal kapitein 

:Gijsberts . onder 
plaatselijke afdeeling van de vereeniging 

van reserve-officieren een lezing houden 

over de.bestrijdiog van parachbutisteo, 

Deze lezing, welke plaats heeft io 

de societeit Braotas, is ook toegankelijk 

voor bet kader van de stads-eo land- 

wachteo. 

auspiciin van de 

Openluchispel. 

Oader.groote belangstelling bad in 

Pobsarang nabij Kediri de opvoering 
plaats van het Bijbelsche spel ,,Mozes”. 

Vooral. het Binoenlandsch Bestuur 

Was “zeer sterk - vertegenwoordigd: 

aauwezig waren o.a. de gouverneur 

van Djokjakarta, dr, Adam ea echt- 

genoote, de' resident van Kediri, de 

heer Tydeman envechtgenoote, de 

resident van Soerabaia, ide heer 

Maassen, de regent van Kediri, de 

burgemeester van 'Kediri, ' de heer 

Scheltema, de ass.-resident van Ngao- 

djoek, de,heer La Fontaine :en echt- 
genoote, de wedono van Kedisi e.a. 

Van de-geesteljkbeid metkten wij 

“op mgr, Vethoeks, Apostolisch Prefect 

van Soerabaia, pastoor Wolters van 
Pohsarang, 'bij wien de leiding van 

het - openludhtspel berustte, pastoor 

dr. J. Haestien andere.pastoors van 

Soerabaia &@n Kediri, voorts vele 

fraters, brotders en zusters van de 

“Prefectuur.   
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De opvoering had geheel ia het 

Javaaosch plaats, de acteurs zijo allen 

iowoners van de desa Pohsarang. Men 

kan zich voorstellen, welk een mocite 

pastoor Wolters zich heeft moeten 

getroosten, voordat zijn ensemble tot 

zulk een voortreffelijke opvoering kon 

komeo. Het spel was verdeeld ia 17 

bedrijven: in het eerste tooneel keert 

de Farao terug van een inspectie-tocbt 

onder het Joodsche volk en in het 

laatste tooneel 'heeft de uittocht van 

Isra&l uit bet laod van Egypte plaats. 

dat de 

weg naar Pohsarang nog steeds is 

Het is zeer te betreuren, 

z00'aslechten toestand verkeert, anders 

zou de belangstelling ongetwijfeld og 

veel grooter ziju geweest. Wij mogen 

ten slotte oiet onvermeld laten, dat 

de gastheerea ook des inwendigen 

mensch niet vergeten hadden: een aantal 

dames had de zorg voor de verver- 

schiogen op zich genomen. 

RICHE THEATER. 

Vrijdag 1 en Zaterdag 2 Aug. 
New Universal uiterst spaonende film 

»WHEN THE DALTONS RODE” 

(De Daltons komen) 

met Kandolph Scott — Kay Prancis — 
Brian Donlevy — Andy Devine e.v.a. 

vitstekende krachteo. 

Het geeft de opwindende avonturen 

weer van de vier gebrs. Dalton, die 

zich oorspronkelijk als rustige pioviers 

vestigden, docb die door een ongeluk- 

kige samenloop van omstandigheden 

'besloten het misdadigersberoep op te 

vatten. Kay Francis, die de vrouwe- 

lfjke boofdrol speelt, acceert hier zoo- 

als zij nog nimmer gedaan beeft, terwijl 

lieftalligheid en vrouweli,kheid 

een dubbele bekoring aaa baar spel 

geeft. Boeiend . ... kleurrijk , .. . 

koap opgezet . , - vol afwisseling en 

avontuur ! 

haar 

MAXIM THEATER. 
Vrijdag 1 t/m Zondag 3 Augustus 

Metro's grootste Muzikale tractatie 
van bet jaar 

»STRIKE UP THE BAND” 

(Paofare) 

met een schitterende rolbezetting, w.o, 
Mickey Rooney de lieftallige Judy 

Garland e. v. a. goede krachten &a 

met Paul Whiteman eo zijo 

Beroemd orkest. 

Een meer dan schittereode filmschla- 

ger, die ongetwi'feld in ieders smaak 

zal vallen. 

Een fila voor elck wat wils! 

N.B.! la Soerabaia werd deze dende- 

rende muziekfilm, let wel (3 weken 

geleden, in Luxor gelijktijdig met 

Kranggan Theater voor eivolle zalen 

vertoond. 

Politie - rapport. 

Tegea M., wonende te Pesantren 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

diefstal van lijfgoedereo ter waarde 

van f 2,50 ten nadeele van S., B.en 

S. allea wonende te Modjoroto. 

Tegen L.K.H., L.HS., O.K.T., en 

O. K. H., allen wonende te Pakelan 

werd proces-verbaal opgemaaktterzake 

wederzijdsche “lithte mishandeling. 

Tegeo H.M., wonende te Baloewerti 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake   

licbte mishandeling 

te Bandjaran. 

van L., wonende 

Tj K.S., wonende aan de Dohostraat 

doet aangifte van diefstal van weeg- 

schaal ter waarde van f 6,—. 

T.T.L., wonende aan de Hoofdstraat 

doet aangifte vaa dicistal, middels 

braak, jas en broek ter 
waarde van f. 10,— 

van een 

Tegen S. B. H., wonende aan de 

Klentengstraat werd proces - verbaal 

Opgemaakt terzake eenvoudige beleedi- 

ging van Dj,T.B, wonende te Pakelao. 
- t 

S, wonende te Bandjarao doet aan- 

gifte van diefstal middels braak van 

liffjoederen ter waarde van f.1,55. 

Mejutfrouw T. H.N., wonende aan 

de Pasarpaingstraat doet aangifte van 

vermissing van een schooltasch inhou- 

dende schoolartikelen ter waarde van 

£4,94. 

De Griffier bij des Landraad albier 

doet aangifte van poging tot diefstal 

op Zijo kantoor. 

  

Gestapowerk in 
Nederland. 

Het optreden tegen 

Vrijmetselaren. 

Hoe grondig de organisatie 
werd a'gebroken. 

Bericbren over het optreden van de 

Duitschers in bezet Nederland tegeo 

de Orde van Vrijmetselaren zijo al reeds 

eevige malen verschenen. Wij ontvin- 

gen over dit optieden een uittreksel 

uit cen io het Indisch Maconniek Tijd- 

scbrift verschenev relaas, dat zeker van 

voldoende algem 

onzen lezers be 

zemen. Hieruit h'ijkt o. m. de grondig- 

ne strekking is om 

gstelling in te boe- 

heid, waarmede |: nazi's de organisa- 

ties vao tegensi. 

Al heel gauw 

het verhaal, ve: 

lieden bj het 

Fluweeleo Burgw «| 

het doel de zak 

derzoeken. De |: 

tuurlijk in besia 

doorgelezen en « 

woordingen rap 

Berst in Sept: 

De Duitschers 
ontbonden en a 

in beslag genowen, zoowel 

Orde als van de neven- en dcchter- 

organisaties. Hoz grondig men daarbij 

te werk ging, tiikt wel uit het feit, 

dat bijv. de kas vav de vereeniging 

van oudpupilles dee Louisa-stichting 

(Den ' Haag) ook ot den buit behoorde. 

lers vernietigen, 

de bezetting, aldus 

zgden zich een paar 

de-gebouw op den 

io Den Haag met 

van de orde te oo- 

nlijsten werden na- 

genomen, de notulen 

geldelijke verant- 

gaan. 

ber barstte de bom. 
cklaarden de Orde 

bezittingeo werdeo 

van de 

Op cen bepaald uur verschenen in 

alle plaatsen in ons land bij de besturen 

der loges afgezarten van de Neder- 
landsche politie, die ten eerste voor- 

lezing moesten Joen van de loge en 

ten tweede alle bij de bestuursleden 

aanwezige logeyeiden, maconnieke ge- 

sehriften en 

besiag moeten nemen. De Nederiand. 

sche politie moest natuurlijk de beve- 

leo der Gestapo opvolgen, maar van 

ganscher harte ging bet niet. Tegelijk 

werden de logegebouwen in besiag 
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genomen en verzegeld: de banken 

kregeo opdracht, geen gelden, staande 

lea name van Vrijmetselaars.organisa- 

ties, meer uit te betalen. 

Io Amsterdam had men, toen de 

Ccapitulatie bekend werd, de tempels 

doen verzegelen docr het gemeente- 

bestuur, in Den Haag bad men de 

groote vergaderzaal reeds ter beschik- 

kiog gesteld van bet Nederlandsche 
Roode Kruis, maar dat alles mochbt niet 

bateo. 

Verkoop der bezittingen. 

Kort daarop werd een liguidateur 

benoemd, een zekere mr, Muller uit 

Den Haag, die met de luiguidatie aan- 

ving. De bibliotheek 

werd naar Frankfort overgebracht, De 

bibliotheken der loges 

Den Haag gezonden, evenals ale tem- 
Voor 

provincies werden door mr. Muller 

Klossiaaosche 

werden naar 

pelinventaris. de verschillende 

liguidateurs aangesteld en weldra ver- 

scheoen advertenties ia de krant om- 

treot deo verkoop van den inventaris. 

Een ervan luidde als volgt: 

Liguidatie Vrijmetselarij 

Belangrijke opeobare verkoopingen. 

Deurwaarder Job. M. van Twuyver 

zal ten verzoeke van den WelEd. 

Gestr, Heer MR. E. Tb. A, Hermans, 
in dieos hoedanigheid van liguidateur 

der vrijmetselarij voor de provincie 

Noord-Holland, in het gebouw van 

het Groot Oosten aan de Vondelstraat   

SERIE 
1941. 
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39-41 te Amsterdam, overgaan tot den 

openbaren verkoop van meerdere noe- 

deren en wei op: 

Maandag 27 Januari 1941 des voor- 

middags te half elf uuria de beneden 

zaal: 

O. m. barmonium (Teck), barmodisuu 

(Kobler), pianno (L. Berohardt, Paris), 
groote porceleiokast, mahonihouten se- 

Ceetaire, scbrijfbureaux, dossierkast, 

scbilderstukken, loopers, tafels, stoeleo, 

2 brandbluschapparaten, glas eu aac- 

dewerk enz. enz. 

en 

Diosdag 28 Februari 194! des voor- 

middags te half elf uur in de boveoza: 

  

O.m. 27 vijfdeelige, eikeohouten ban- 

ken met klapzittingeo, 7 driedeelipe 

idem, 10 vijfdeelige eikeohouten 

trische kroneo, 

  

bankea 

  

met vaste zittingeo, 

tafels, stoelen, kasteo, scbilderstukken 

loopers, matten, 

€nz. enz, 

  

aluminium ketels, 

De goederen zijn te bezichtigen op 

Zaterdag 23 eu Zondag 26 Januari 194! 

des namiddags van 2-4 uur. 
De verkoopingen eindigen 's middays 

oggeveer twee uur. ,Zegt het voort." 

Vervolgingen. 

Io de meeste plaatsen liet men de 

loge-gebouwen ongemoeid : 

Deventer en in Sneek met zija prachii- 

alleen in 

gen gerestaureerden tempel werdalies 

kort en klein geslagen. 

Toen de Duitschers 

oentrokken werden 3logeleden gevan- 

Deventer bius 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — Teletoon 250 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandech Menbilair. 

  

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Kocikasten.
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EATER — 
Nog Heden | en Zaterdag 2 Aug. . 

Randolph Schott e» Kay Francis in » WHEN THE DaLtons Rope” 

Een uiterst spannende Universalfilm, vol afwisseling en avontuur, 
“'Kay Francis, die de vrouwelijke hoofdrol speelt, acteert in deze film zooals zij nog nimmer gedaao 

heefr, terwijl baar lieftalligheid en vrouwelijkheid een dubbele bekorirg aan haar spel geeft, 
Onaetwiifeld zal deze bociende film bij een ieder in de smas»k vailen, 

(De Daltons komen). Met BRIAN DONLEVY — ANDY DEVINE e.v.a. goede krachten, 

ALS EXTRA ATTRACTIE VOORAF : Het NIEUWSTE WEKELIJKSCHE OORLOGSNIEUWS. 
Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Niet voor kinderen beneden 17 jaar. 

  

EXTRA VOORSTELLING! 

Zonda9g 3 en Maandag 4 Aug. 

   
Uw smaak zal vallen. 

Mist dit vooral niet! 

saat test PRISONS DE FEMMES" 99 . 
(VROUWENGEVANGENISSEN) 

Met VIVIANE ROMANCE — RENEE SAINT—CYR. en andere uitsteken de Fransche artisten. 
Een Fransche film, die zeer i 

  

     

   

  

   

      

   

Met MICKEY ROO) 

   

  

   

MAXIM THEATER 
Vanaf 

METRO'S grootste tractatie van h ia PFANFARE“.. 

JUDY GARLAND en nog vele andere groote sterren &n met medewerking 
TEMAN en zijo beroemd Orkest. 

deze denderende muziekfilm | 
tallen schattige meisjes, we!ke een lust ziin voor oog en oor! 

Natuurlijk bet nieuwste WEKELIJKSCHE OORLOGSNIEUWS! 
Zaterdagmiddag 4.30 u. | 
Zondagmorgen 

Heden 1 t/m Zondag 3 

oOul 
V oor alle leeftij den! 

Pracbtige Songs . 

  

Aug 

ike Up tbe Band). 

.... heerlijke muziek . ... 

Matinee 
an, 

Maandag 4 en Dinsdag $ Aug. 
Warner Bros grootsch opgezette muziekfilm sIN CALIENTE". 

   

  

M ORES DEL RIO—PAT O' BRIEN—EDW EV HORTON en vele tientallen schattige meisjes, 
r eevaanlokkelijk entourage zorgen. 

ementsfilm, die U gezieo moet hebben! 

  

'aar Du'itschland gevoerd: na 
ien zij weer vrijgelaten. 

c is, dat de Grootmeester 

kelijk 

  drie weken we 

Maar het e 

  

  van de orde maandenlang in bet Huis 

is opgesloten, zonder 

redeo. Hij wordt er vrij 

  

  

van Baw 

  

cen enksle 

gsed bebandeld, maar dat is dan ook 

alies. Mij mag een enkele maal bezoek 

Ontvange», maar die uren worden na- 

    

tuurlijk hoofdzakelijk door de familie 

in beslag genomen.") 

Verder zijn in Amsterdam nog een 

aaotat leden van de loge ,,La Bien 

Aimt€” vastgezet, omdat zij op een 

dag tezamen waren gekomen in het 

cafe Americain op het Leidscbe Pleir: 

zij waren z00 onvoorzichtig geweest 

een scbrifteliike convocatie voor deze 

bijeenkomst rond te zenden !   

De Duitschers hebben in Leeuwarden 

ook nog een tentoonstelling georgari- 

seerd op het gebied der vrijmetselarij, 

waarbij explicaties werden gegeven 

door een Duitscher! Zij kenden waar- 

schijnliik het Friesche karakter niet, 

want het bezoek was 

Van deze tentoonstelling werd ook een 

film-reportage gedraaid, welke in de 

nieuwsfilms van de civeacs en io en- 

vrijwel nihil. 

kele andere cinema's werden opgeno- 

meo. 

”) lomiddels werd in Indi& bericht 

ontvangen, dat de Grootmeester, ge- 

neraal H. van Torgeren in een con- 
centratiekamp in Duitschland is over- 

leden. 

  

Siberi& heeft zich enorm ontwikkeld 

  

De Rijke Zeeprovincie en Wladiwostok van 

drie zijden open voor aanvallen 
Groei der Industrie. 

Tweemaai in de laatste drie jaar — 
al. 1938 ten zuiden van Wladiwostok 
en in 1939 ten zuid -oosten van het 

Baikalmeer—hebben Japansche srrijd- 
kracbten de Russische verdedigings- 

werken in Siberi2 op de proef gesteld 
en daarbij hebben ze niet de onder- 
vinding opgedaar, dat dez2 in iets te 

Als gevolg eener toe- 

20 jaar 

van de 

kori schoten. 

Dpemende ontwikkeling van 

bolwerk 

Russen aao den Pacific. 

vormt Siberi& een 

  

Deze ontwik 

het Verre 

misch tot een 

eling is erop gericbt, 

Oostersche Siberis econo- 

zelfstandige cenbeid te 

maken, die haar eigen voedingsgewas- 
sen cultiveert, uit cigen mijoen baar 

delfsroffen betrekt, haar cigen goederen 
aanmaakr, en haar eigen leger, marine 

en luchtmacht op de been houdt. Te- 

zelfder tijd heeft de ontwikkeling in 
de verkeersmiddelen er toe bijgedragen, 
dat -de Aziatisch 
Siberi& en Europeesch Rusland werden 

banden tusschen 

Verstrekt. 

Gelijken tred houdend met de uit- 

breiding der regionale industrie heeft 

de uitbreiding van het nationale spoor- 

Wwegnet, zoomede die der zee-en lucht- 

wegen  gezorgd 
grijpeod..ecooomisch stelsel, waarvan 

voor een in elkaar 

'het Verre Oosten cen integeerend deel 
uitmaakt. 

| 

  

Io dit artikel zal getracht worden 

de industrieele ontwikkeling der streek 

ten Oostea van bet Baikalmeer va te 

gaan. Een tweede artikel zal handelen 

over de ontwikkeling der verbindingen 
tusscheo het Verre Oostersche Siberia 

met Centraal Rusland. Ten siotte zal 
iets medegedeeld worden over enkele 
sociaalpolitieke gezicbtspunten ten aar- 

zien van de bevolking van Siberig, 

Ees en ander is ontleend aan een 

door Andrew 
J. steiger. Deze jounalist werkte jaren- 
lang in de Sovjet-Uoie, waarbij bij 
ook de Poolstreken en Siberi& bezocbt. 

hebben 

dan komen in 

artikel in ,, Amerasia” 

Wanneer wij het 

regionale industrie&o, 
Over 

de cerste plaats voor een beschouwing 
in aaomerking die sterken, waardoor- 
heen de Trans S-beri#sche spoorweg 
loopt, daaraa volgt een kort overzicbt 
over de ontwikkeling van het Noorden. 

Boerjetis, veeleverancier. 

Boerjeti# met de hoofdstad Oeljao- 
Oede aaa den Trans - Siberischeo 
spoorweg, is de eerste groote streek, 
gelegen aan den zuider- en ooster- 
oever van het Baikal-meer, Voor- 
namelijk een veeteelt gebied, met vele 
Collectieve boerderijen, waar. kudden 

van 10.000 stuks vee grazer, en met 
een kolossale opslagplaats voor vleesch 
in Oeljan- Ocde, is Boerjetie bekend   

als de veeleverancier van de Sovjet- 

Unie in het Verre Oosten, Twintig 
gzleden de Boerjet'&rs 

grootendeels nomaden, maar later zija 

jaar waren 

zij er toe overgejaao, om zich metter- 

woon te vestigen op groote landerijen 

van de vroegere lioosters. In de be- 

kende Zhergalantiivsche vallei hebben 

de vroegere nomaden hun landver- 

voor vaste 
hutwoningen, gemeubeld met vernik- 

kelde bedden, houten georvamenteerde 

stoeten van Weensch model, spiegels 

en kleerkasten. 

Menigeen heeft zijn veefokkerij aan 

kant gedaan en werk gevonden bij de 

nieuwe wolframfabriek gelegen op 300 

mijl afstands van Oeljan - Oede, in de 

grozpeo van bet Khamar- Daban 

gebergte: of ook bij de fabricage 

vaa vischconserven in Oost-Bargoezio 

aan het Baikal-meer, bij de glasblaze- 

de meelfabrieken en de hout- 

huizerstenteo verwisseld 

rijer, 

zagerijen te Ocljan - Oede. 

Deze stad met baar iowonertal van 

150000 zielen, d.i. een zevenvoudige 

vermeerdering sedert 1920 kan ook 

bogea op een locomotieven - fabriek 

en scheepshellingen voor herstelwerk- 

zaambeden aan de stoombooten, die 

de rivier de Selenga bevaren vanaf 

het Baikal- meer tot aan de oevers 

der Mongoolsche republiek. 

Men schat de buidige opbrengst uit 

de industrie#n van Boerjetisch-Mongolia 

op het vier en veertigvoud van diein 

1920 behaald. 

Tsjita, streek van staal, mineralen 
en wouden. 

Ten Oosten van Boerjetisch-Mongo- 

18 ligt de provincie Tsjita met de 

hoofdstad van . dienzelfden 

gzsticht door de December revolution- 

nairen, die in 1825 uit St. Petersburg 

Waren verbanneo. 

Hier te Petrovsk-Zabaikal was een 

oude ijzergieterij, die thans geheel 

omgebouwd is met twee opeo haard- 

Ovens en een gasinstallatie Ia deze 

gieterij hebbea de Russen een paar 

jaan geleden voor het eerst bun eigen 

staal in het Trans -Baikal gebied ge- 
produceerd. 

la Tsjernov Arbagar en andere 

plaatsen bevinden zich steeokolenmijnen 

Goudmijoea worden getxploiteerd in 

Novostroisk, waarbij gebruik gemaakt 

Wwordt vaa moderve bydraulische mijo- 
bouw machnes. 

In de provincie Tsjita komen ook 

marmer en 

paam, 

tia wolfram, arsenicum, 

andere kostbare natuurlijke hulpbron-   

nen voor. Niet in de lantste plaats 
behooren te worden genoemd de 

lorkeboomen, 
ceders en sparreo, die bijaa de helft der 

Oppervlakte van bet gebied bedekken. 

Ook de landbouw is met groote 

schreden vooruvitgekomen door de 

mechaniseering, en dat op terreinen, 

die de uitgestrekste bouwgronden om- 

vatten vao de geheele Sovjet - Unie : 

die per collectieve boerderij over 

90,000000 vierkante meter land bescbik- 

ken, een opperviakte, welke overeen- 

komt met een provinciestad van mid- 
delbare groote ia de Vereenigde Staten. 

Omstreeks October 1940 werden op 
die boerderijen 2616 tractoren gebruikt, 

1226 en duizenden 
machines voor het uitzaaieo, oogsten 

en bundelen. Het zaai-areaal meestal 

voor tarwe bestemd, is sedert 1913 

meer dan verdubbeld en bedroeg ia 

1939 meer dan 6000000 OOO vier- 
kante meter. 

In de buurt van Tsjita vertakt de 
spoorweg zich, de zijlijo loopt zuid- 

waarts, waar zij zich vereenigt met 

den Chineeschen Ooster spoorweg in 
Mantsjoerije, 

De Mantsjoerijsch — Mongoolsche 

grens, kijna onmiddelliik ten zuideo 

van Tsjita, was in 1939 bet tooneel 

yan grensgevecbten, welke eindigdeo 
in een overwinning der Sovjet- Mon- 

9oolscbe strijdkrachten. 

Beoosten T:jita vormt de kronkelende 
rivier de Amoer, die vaak van loop 
veraodert, de vaak betwiste grensijo 

tusscbeo de Sovjet Unie en Mantjoek- 

Wo en dat wel over een afstand van 

bij de 1000 mijl tot Khabarovsk, waar 

de riv'er zich naar bet noorden ombuigt 

en uitmondt in de zee van Ochotsk. In 

dez2 afdeeling gelegen tusschen Tsjita 
ea Khabarovsk loopt de Transsiberi- 
sche spoorlija langs den roordoever 

van den Amoer, door het Joodsche 

autonoom bestuurde gebied van Biro- 
bizhan. 

Wouden, van dennen, 

oogstmachines 

Birobizhan, Joodsch autonoom 

gebied. 

Twaalf jaar geleden kwamen de 

cerste Joodsche kolonisten bier aan in 

een gebied, dat rijk was aan goud, ijzer, 

steenkool, asbest, graniet en marmer. 

Tegen 1938 waren er meer dan 20.000 

Joodscbe arbeiders io dit nieuwe va- 
derland gevestigd. De pionierlandbou- 

hebben ongeveer 200.000.000 

vierkante meter maagdelijken grond 

opengelegd, 

wers 

Toen de schbrijver io de lente van 

1940 deze streek passeerde viel hem 

direct het nieuwe spoorweg station van 

Birobizhan op. Hetis een gebouw van 

forsche structuur met groote Hebreeuw- 
sche letters op den gevel en bloembed- 

den aan den voorkant. Het steekt heel 

wat af tegen de talrijke ouderwetsche 

stations, die men nog steeds vindt langs 

den Trans-Siberischen spoorweg ten 
oosten van het Baikal-meer. 

De stad Birobizhan met baar vijf 

baksteenoveos, eea kalkbranderij, hout- 

werkplaatsen en weverijen, bereidr zich 

crop voor een onderdak te verschaffen 

aan 50.000 iawovers die er in 1942 
Wworden verwacht, 

Te Khabarovsk kruist de 

Siberische spoorlijn de Amoer over een 

brug met een der grootste spanwijdten 

in de Sovjet-Unie en buigt zich dan 

Om naar het zuiden, door de Zee-pro- 

viocie heen, naar Wladiwostok. 

Traos- 

Ten noorden van Khabarovsk loopt 

de Amoer-spoorweg verder naar de 

oieuwe stad Komsomolsk a, d. Amoers 
waar zich de grootste scheepsbellingen 

bevinden en staalpletterijen, 

Het was van de werf te Komso- 

molsk, dat de eerste oorlogsschepen, 

die in het Verre Oosten gebouwd 

werden in den zomer van 1939 van 

stapel liepen. Bij den bouw van de 

Amoer Staalwerken werden macbines 

vao Russisch fabrikaat uit Leningrad, 

Gorky en Magnitogorsk aangevoerd, 

Om open haardovenste bouwen, coke- 

ovens, walsmolens en electriscb kracht- 

station, 

Alleen de steenbakkerijen produ- 

ceeren 6 miljoen vuurvaste baksteenen 

per jaar, Gelegen aan de oevers van 

de Amoer produceeren de gieterijen 

z00wel gewalst staal als getrokken staal, 

verder cokes en chemicalien. 

RRT 

MIEUWE UITGAVE of. HER   RUK van J. B. WOLTERS" 
UlTo. Mii,, BATANIA. 
  

  
  

  

    

Druk: prijs, vang: for- 
Auteur(s) Titel Bestemd voor Mang Om men 

BONGERS, GRADED Voortgezeten | 4, 3.50,—.— | 231 pags. -- 
H. en J.P.J. | ENGLISH 1 | Middelb. Oo- Woordenlijst 
TICHLER derwijs Juli 1941 36 pags. 

NIEUWEN- | NEDER- H. IL. S. en 4 0.75,—.— 1 130 pags 
HUIS, Dr. G. | LANDS Schakelschool 
J. en H. P. TAALBOEK Jali 1941 135 X 19'/, 
VAN DER VA 
LAAK 

THIJN, De. | INLEIDING | Middelb. & 11, 2,25, 2.50 | 136 pags. 
A. VAN (M. 1 TOT DE Gymo. Onder - 
L. KOBUS) JI BESCHRIJ- | wjs Febr. 1941 

VENDE 2 
MEETKUN- 
DE 

DOBBENGA, | GYMNAS- Handl. v.b. 3, —.—, 3.50 | 289 pags 
J.H. en G. van | TIEK Onderw. in l 
ZOONEN lichaamsoef Juli 1941 13 X 19.3 

a/d K.S. 

PAASSEN EENVOUDI:- | Nijverbeids- 8, 0.95, —.— 172 pags 
W.,J C. van,en | GETEXLIEL, | onderwijs v. 
J.H. RUY- WAREN- Metsjes Juli 1941 135 X 18.3 
GROK KENNIS 

ZAIN, SOE- | ZAMAN Maleisebloem- I 2, 2.25, —.— | 188 pags 
TAN MOE- | BAROE lezing io Arab. 
HAMMAD kar. Juli 1941 15 X 23 

WALTERI- OMHOOG Leesboek voor | 4: 0.95,—.— | 143 pags. 
DA, MAT. DEHARTEN | R.K. Scholen 
GRIJNS, BR. | IIIA Juli 1941 13.7 X 18 
ALBERTUS 

BOKHORST, | LEERBOEK | H.B.S. Gym- | 5: 2.90, 3.25 1 193 pags. -- 
DR. S. C. DERSCHEI- | vasia evo Ly- Werkb. 

KUNNE IIB | cea Juli 1941 31 pags. 
158 X 23.6 

STAVAST, | ONS EIGEN | Holl. lol. Op- 
W. en G. BOEK I derwija 3, 0.65:—.— 1 63 Pags. 
KOK 

Juli 1941 168 X 21. 
ZAINOE'D- | LINGKOEN- | Maleis kook- 
DIN-MORO, | GAN DA- boekje v. 1 0.40:—.— 68 pags. 
Z. NOER POER Meisjes Ver- 

| volgecb. | Juli 1941      
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De zee-provincie. 

lageklemd tusschen Maotsjoekwoen 

de Japanscbe Zee vormt de Sovjet 
Zee-provincie met de haven Wiadi- 

wostok aan het zuidelijk deel gelegen, 

een smalle strook land, van alle kanten 
open voor een aanval vanuit zee over 
land of uit de lucht, met uitzondering 

van de noordzijde. 

Het heuvelachtige terrein vormt 
ecbter natuurlijke versterkingen en zo0- 

als uit den slag om de hoogte van 

Tsjargkoefeng in 1938 werd aange- 
toond, zija de Sovjets niet ten achter 

gebleven bij de versterking dezer heu- 

vels, die met hua front vlak tegerover 
de zee en de landgrenzeo liggen. 

Vao noord tot zuid dwars, door het 

midden van de Zee-proviocie, loopt 

bet Sikhota-Alin bergplateau, dat voor 
80”/3 vog niet geologisch werd ge&x- 

ploreerd maar reeds den bijoaam beeft 

van den Orral van den Pacific, van- 
wege zijn minerale riikdommen. Het 
bevat steenkolen, ijzer, grafietr, man. 

gaan, goud, tis, ziok, zilver eerste kwa- 

liteit marmer en hoopen tufsteen. Deze 
na uurlijke hu'pbrooven kunoen voor- 

treffelijk dieoen als basis voor de in- 
dustrieele ontwikkeling. 

Steenkool is er in dermate groote 

hoeveelheden te vinden dat meo. de 

anderen uit den grond kan zien puilen. 

Tijdens het incident van Tsjangkoefeng 
gebeurde bet eens, dat toen een kok 

van het Roode leger ergens in de buurt 
van Posetsk kolen tekort kwam voor 
zijo fornuis, bij er een aantal mannen 

op uit zond, om wat steenkool te gra- 

ven uit cen eigeu mijntje in de buurt, 
waar de steeokool z00 maar voor bet 
oprapen lag. 

De koolafzettingen worden geschat 
een hoeveelheid steenkool te bevatten 
van zulk een omvang, dat dezeslechts 

metjastronomische cijfers valt te benade- 
renen de acht mijoen, diein 1939 wer- 

deo geboord, kuonen voldoende produ- 

ceeren om in alle behoeften van de 
streek te voorzien, 

Deze mijoen worden opengelegd met 
het kennelijk doel, om het langdurige 

transport vaa steenkool langs de Trans - 
Siberische te elimineeren. Hieraan dient 
te worden toegevoegd, dat de ijzer - 

afzettingen van Olgio tezamen ten ge- 

tale van 18 in €a groep gelegen, met 
de cokes uit Suchan, kunven worden 

gebruikt om de aan zee gelegen staal- 

gieterijen tot grooter capaciteit op te 

voeren. 
De zee-provincie ligt op een breedte, 

die parallel loopt aan de Zwarte Zee 

en de sub-tropen van Europeesch 
Ruslaod. Het klimaat wordt verzacht 
door de nabijheid van den Sillen Oce- 
aan. 

In vergelijking met het grootste deel 

van Noord-Siberi& bestaat dit laod 
voornamelijk uit natuurlijken bouw- 
grond. Tweemaal per jaar kan men 

Oogsten in het zuiden. De boerderijen 

in de vallei van derivier de Oessoeri 
die de graanschuur van de Zee-pro- 
vincie worden gevoemd, brengen koren 

rijst en beetwortels voort. De land- 
streek is echter z00 dun bevolkt, dat 

de suikerfabrieken, die onlangs werden 

gebouwd, slechts op balve kracbt kun- 
nen werken. 

Siberis heeft zich enorm 

ontwikkeld. 

Japan, Rusland en Amerika. 

Het vleesch van de Pacific zeekrab, 
de zalm uit Kamchatka en de Siberi- 

sche kaviaar zija reeds lang bekend 

als producteo, die van de visscberij- 

bedrijven uit het Verre Oosten wer- 
den geexporteerd, en ongeveer een 

kwart uitmaakt van de geheele vangst 

van de Sovjet-Unie. 

De vischvangst io het noordelijk 
deel van den Pacific vormen een voort- 
durende bron van onaangenaamheden, 

niet tusschen de Vereenigde Statenen 
de Sovjet-Unie, doch wel tusschen 

deze beide eenerzijds en Japan ander- 
zijds. 

Ia den loop van de laatste 10 jaar 
zijn de Russen bezig geweest hun eigen 
visscherij bedrijf io de Siberische ter- 

ritoriale wateren tot ontwikkeling te 
brengen, waarbij menig terrein, dat 
teveos strategische waarde bezat, voor 
de Japansche visschers gesloten werd. 

Sommige Japaosche visscbers, die 
de Beringzee overstaken en bij Alaska 
gingen visschen, kwamen zoodoende 
in botsing met de Amerikaansche auto- 
riteiten.   

  

  

BEKENDMAKING. 
ID: Regent van Kediri maakt bekend, 

dat aan de N. V. ,,Handelsvereeniging 

Amsterdam" t. b. v. harer Sf. , TE- 

GOWANGI" b'j besluit vao bet Col- 
lege van Gecommitleerden van den 

Regentscbapsraad van Kediri dd. 25 

Juni 1941 No. 107/C vergunning is 

verleend tot aanleg en exploitatie van 

een industriebaan van blijvenden aard 

jo bet raijon vao de Sf. ,TEGOWA- 

NGI” in bet Regentschap Kediri. 

Vermeld besluit ligt voor een ieder 

binnen dertig dagen ter inzage op bet 

kantoor van den Regentschapsraad van 

Kediri. 

KEDIRI, 18 Juli 1941. 

De Regent vd., 

DANOEDININGRAT. 

  

Hoe het ook zij, de visscherijbedrij- 

ven in Siberit neigen naar expansie 

Nieuwe scheepswerven zulleo den 
aarmaak van visscbersscbuiten versnel- 

len en deze aan de reeds bestaande 
treiler- vloot toevoegeo. Nieuw con- 

serven -fabrieken, vriesinstalaties en 
kuipinrichtingen zija geprojecteerd, om 

binnen de eerstvolgende jaren te wor- 

den opgericht. De jaarlijksche vanyst 

kan worden opgevoerd tot 10 miljoen 
Centenaars, z00 wordt beweerd. En 

met dit voor oogen worden nieuwe 
plannen tot uitbreidiag ontworpeo, 

Buiten de grensgeschillen en visscherij- 

rechten om, concentreeren de geschilleo 

van diploma:ischen aard tu.schen 

Ruslaod en Japan zich op de olie van 

Sachalin. De buidije opbrengst van 

deze oliebronoen bedraagt ongeveer 

600.000 ton, waarvan Rus'and de eene 
belft krijgt en Japan en andere belft 

o.l. uit de Japansche concessies. De 
olie, die de Russen in het Verre Oosten 

winnen, wordt thans daar geraffineerd 

tot een product, dat voor motorvoer- 
tuigeo, vliegtuigen en motorbooten 

kan worden gebruikt, 

De Russen zijn voor het drijven 

van huo motoreo echter niet enkel 
aangewezer op olie. De auto's van 

nieuw model uitgerust met eea gas- 

installatie, kunnen op houtskool en 

turf loopen, 

Noord - Siberi. 

ontwikkeling van plaatselijke 
wordt ook ter hand 

noordoost-Siberiz#, dat 

en Kamtsjatka 

Dz 
hulpbronoeo 
genomen ia 

Jakoet8, Tsjoekotka 

Omvat. 

Jakoetig alleen is al even groot en 

van dezelfde gesteldheid als het groote 

noordwestelijk territorium van Canada. 
De ijzererts afzettingenin Botom, niet 

ver vao de stad Jakoetsk, worden 

gescbat op nabij de 100 miljoen ton. 
Dit erts is sedert 1732 gewonnen en 

bewerkt. In dat jaar werd de kleine 

'Tamma ijzerfabriek opgericht met het 
doel, ijzer te smelten voor de schepen 

voor de Berings-expeditie, die Alaska 
giog exploreeren. Steeokool is eveneens 
in groote hoeveelheden aanwezig. 

Alleen om de Noordelijke IJszeevloot 
va: brandstof te voorzien, moest er 
in 1939 22000 ton vit de Sangar-mijaen 

worden gedolven. In 1940 liepen alle 

Poolschepen op steenkool, die in het 

ooordei was gedolven, waardoor een 

vervoer op langen afstard per spoor 
vanaf het Donets-bassio werd voorko- 

men. 

Jakoetsig telt vele goudvelder, die 

langs de rivier de Lena en de Aldan 
zijn gelegen. Maar hetgeen de grootste 

beteekenis heeft is de ontwikkeliog der 

Vallei van den bovenloop der Kolyma, 
waar goud-en kolenmijoen thans in 

productie zijo. 

Deze ontwikkeling in het mijawezen 

staat onder leiding van de Dalstroi 
(Constructie-agenschap voor het Verre 

Oosten ), die een rechtsgebied bezit 

grooter dan Engeland, Fraokrijk, 
Duitscbland, Belgia en Holland bij 
elkaar, 

Bebalve rijk aan mineralen bezitten 
de bergen ook waterstroomen, die 

gemakkelijk tot electrische kracht 
kuonen worden omgezet: Een groote 

  

  

POSTSPAARBANK 
RENTEVERGOEDING 

ingaande 1 Juli 1941 

t/m 

van 
£ 3.000.- 
£ 3.000.— 

tim f 5.000.— 

autoweg van naar men zegt 940 mijl 
lengte is door het gebergte heengelegd 

en loopt vanaf de nieuwe stad Magadan, 

aan de Zee van Ocbotsk verder door 
de vallei den bovenloop der 

Kolyma en door de bergen heen naar 
de vallei van de Indigirka. 

van 

Om in bet vervoer over land ia 

den winter te voorzien, gedurende de 

periode, dat de zee van Ochotsk is 
dichtgevroren, zaleen straatweg worden 

aangelegd om Magadan te verbinden 

met den autoweg, di" noordelijk loopt 

van den spoorweg, waar deze Skovoro- 
dina nadert. In de Sovjet pers zijo 

stemmen opgegaan om een spoorlijo 

aan te leggeo, die aansluit aan de 
Trans - Siberische. 

Ia een artikel in het tijdscbrift 
No.3 van 1940 
buin geconsta- 

centrum van 

oductie in het 

»Problemy Ekovomiki 
heeft een zekere M 
teerd, dat bet nieuw 

steenkool-en metaal 

oosten van Siberi# meer van die grond- 
stoffen voortbrengt heel Rusland 
tijdeos het Tzaren-regime. 

»Oost Siber'& en bet district in het 

Verre Oosten, dateertijds zeer achterlijk 

as, kwamen tijdens het tweede vijf- 

jaren plan (1932-1937) zeer snel tot 
ontwikkeling”, scbrijf hij. 

»Machtige industrie-centra zijn ge- 
sticht io streken, die 
te eerermale 

   
   

  

   

“66r de revolutie 

onbewoorbaar waren, 

ss 

“BOERDERIJEN 
muLd / #3 
Telefoon Ked. No. 225 
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's jaars 

13. 

  

zooals Komsomolsk, Bureia, Birobizhan, 
Raichikha, Magaden, Kolyma en 
andere . , .. 

Deze nieuwe industrieso io het Verre 
Oosten en de verhoogde productie 
van de oude bebben geleid tot den 

aanleg van nieuwe havens ea spoor- 

wegen, in de eerste plaats de Baikal- 

Amoer hoofdlija.” 

GAAT 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 ! 
  

   
    

SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  PT 

Levert versche volle meik. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

LEFESBIBL 

   
   

    

    

  

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN.    

IOT HEEK 
  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
lodien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en UI 
tuilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 
gulden. 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &en 

Wordt lid van -. 

DJABA KOTTA 
— LEESFEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK ” — 

Ked. Snelpers Drukkerii. 

    

PROTESTANTSCHE KBRK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

3 Aug. Madioen 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong 

Intrede. 

Ponorogo 5 uur o.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

10 Aug. Kediri 9 uur v.m. 
Ds, W. C. de Jong 

Iotrede. 
Biitar 6 uur n.m. 

Ds. W. C. de Jong. 

lntrede. 
17 Aug. Madioeo 9 uur v.m. 

Ds. W. C. de Jong. 
Doopsbediening. 

  

Ngawi 4.45 uur om. 
Ds. W. C. de Jong. 

T.-Agoeng 5 uur a. 
Wordt nader bekend gem 5 
Blitar 6 uur n.m. 

Hc. W. van der Viugt. 
24 Aug. Kediri 9 uue v.m. 

Ds, W. C. de Jong. 
Paree 6 uur ce. m. 

Ds. W. C. de Jong. 

Maleische Kerkdienstan. 

  

  

   

      

H. 8. Matulessy. 

3 Aug. '41 Blitar 7.30 u. ym. 
Wlingi 10.30 u. v. mw. 

10 Aug. "41 Madioen 9 aur v. m 
Ngawi 4 ur nm 

17 Aug. '41 Kediri 9 uur v.m. 
24 Aug. '41 Trenggalek 9 uur v.m. 

T.-Agoeng 4 vur »,m. 
27 Aug. '41 Kediri 6.30 uur o.m. 

Voor Zending. 
30 Aug. 41 Kediri 6.30 wur ». 

7 Sept. '41 Blitar 1,30 uur v.m. 
Wiingi 10.30 uue v.m, 

Nan mmm sena 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 

Te Kediri (Baloewertistraat), 
Toeloe- gagoeng, 

9 uur v.m. 

Blitar, 
Ngaodjoek, e.a., te 

Paree 7.30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

te Kediri le H, Mis 6 sur vm. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uer a. m. 

te Rlitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v.m.  Hocgmis 

5.30 uur n.m. Lof 

Onderricht Katb. Javanen 6 uur n.m 

    

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 68 — Telet, No. 107 

GSROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

Donderdag 7 Aug. '41 v.m. 9 uur 

Ia ons tokogebouw. 

Hoofdstraat — Kediri, 

Gelegenheid tot bijbrengen van 

goederen. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 

cen mooie tecnisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m.   f 6,— 
  

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

VERBANDKISTEN 
  

in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52.  
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Saigon, 31 Juli (Uno. Pr.). De eerste 

groep Japansche jagers en twee- 

motorige bommenwerpers is op het 

vliegveld van Saigon geland. 
Intusscheo werden de bewegingen 

der Japansche troepen naar de kazernes 

omtreeks bet middaguur versneld. Vele 
wegen van Saigon naar bet bit land 

    

waren heden voor het gewone verkee 

nd met gesloten, waarscbijalijk in verb 

    

Japansche troepenbewegingen 

binvenland. 

     

    
   

Paompenb, 31 Ju Japansche 

Officieren arrivee penh ter 

voorbercidiog v sangsi der 

Japans tr » zakenge-    

bouwen en werden 

  

ment Japassche 

   s. om 1700 

Morgen volgen era 
r gareriveerd. troepen 

  

De striid ia Rusland 

31 Juii (Reuter). Het Rus- 

mmunigu€ van beden 

: ) afgeloopen nacht 

Onze troepen den strijd voort 

ting van Porkhov, Novoshev, 

za Zhitomir. Io andere rich- 

front - sectoren hadden geeo 

angriike operaties plaats. 

  

    

       

De mei de landstrijdkrachten samen- 

lucbtmacbt bracht siagen 

an de vijandelijke gemechaniseerde 

werkende 

    

en en artillerie. 

Gisteren tracbtten vijandelijke vlieg- 

tuigen in den loop van den dag drie 

maal Leniograd aaa te vallen. Alle 

pogiagingen om de stad te bereiken 

door 

jagers verijdeld. 
werden afweervuur en onze 

Buitenlandsch overzicht overgengmen ui het" Soer-  Hbid. 

BEZETTING VAN INDO-CHINA 

Bommenwerpers en jagers landen op het 
vliegveld van Saigon 5 Japansche.troe- 

penbewegingen naar het binnenland. 

  

De siag bij Smolensk 

Londen, 31 Juli (Reuter). Gazag- 

hebbende kringen meenen, dat de siag 

biji Smoleosk zulke 

metingeo heeft aangenomen, dat hij 
niet voor onbepaalden “jd kao-veort- 

durca ea een beslissing binnen een of 

gigantische af- 

twee weken kan worden :verwacbt, 

Er wordt op gewezer, dat het toe: 

kamstig verlgop. van den -oorlog in 

Rusland in groote mate zal afhangeo 

van den slag om Smolensk. Het is 

vrijwel onmogelijk voor een van beide 

partijen het froot in zulk ceo.uitgestrekt 

gebied te stabiliseeren. Een statische 

oorlogvoering, zooals bekend uit den 

vorigen oorlog, is ondenkbaar langs 

het honderden kilometers lange. front. 

Het is thans de -vraag, of de 

Duitschers voldoende versche troepeo 

ea pantserstijdkrachten kuoren aan- 

voeren, om. den Russisten .tegeostard 

te breken, dan wel, of de Russen kua- 

nen volhouden en met zulk een kracbt 

tegevaanvalleo  kuonen 

dat zij den siag wionen door de 

Duitschers uit te putten. 

ondernemen, 

Er zija aanwijzingeo, dat de Duitscbe 

troepen teo osten van .Smoleosk 

opereeren. Het is daarom volkomen 
mogelijk, dat er Russische troepen in 

dit gebied omsingeld zijn, ofschoon dit 
Diet behoeft te beteekeren, dat zij ia 

een val zitten. Zij vechten mogelijk 

hard en Russische tegenaanvallen zou- 

den zeer wel bedoeld kunneo zijn om 

deze trocp-n te bevrijden. 

Er zijo te Londen geen aanwijzingen, 

over voorbereidingen op grcote. schaal 

aan de Bulgaarsch-Turkscbe grens. 
  

Japan. 

De Duitsche methode! 

Maar die kennen we nu... 

Vichy, 30 Juli (Reuter) ,Japao is 

bereid zija expansie te doen eindiger, 

iodien de Democratieen het voldongen 

fait in Franscb-Indochira erkennen. In- 
dien aan den anderen kaot de ,omsin- 
geling” in deo Pacific voortduurt— 

m.a.w. indien de economische sancties 

worden verzwaard door een embargo 

op den uitvoer van olie—zal Japan bet 

nemen van maatregelen om te voorko- 

men dat bet wordt verstikt moeten 

overwegen”. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

    

Camilla Kenyon 

85) 

Tot mijo schrik kwam Crusog, die 
tijdens mijn meditatie aan den boven- 

kaot van de klippen, opjacht was ge- 
gaan, met een vaarije ,me .achteroa 

gerend. Ik verwachtte nietanders dan 

dat bij, ouder gewoonte, tegen me zou 

Opspringen en bij de gedachte, dat ik 

dan mijao evenwicht verliezen en bese- 

den op de klippen in de branding te- 

rechtkomen zou, brak meeen oogenblik 

bet koude zweet uit. 

Het pad, dat doodliep tegen een 

vooruitspringende rotspuot, — en in 

»gen hoek een vrij kleine donkere ope- 

ping — '1 was alles precies. zooals 

Peter .het-bescbreven-bad. Ik gluurde 

naar binven, niets dan ondoordringbare   
Aldus somde de correspondent te 

Tokio van het O. F. I. — ,, welingelichte 

Japanscbe kringen” aanhalend—de hou- 

ding van de Japa scbe regeering Woers- 

dagavond op. 

»Japan”, 200 zeide de correspondent, 

»wanhoopt niet aan het vinden vao 

een modus vivendi met de Vereenigde 

het psychologische 

effect van de credieten-blokkade wat 
afgenomen is”, 

Staten, wanneer 

Japans volgende stap. 

Chungking, 30 Juli (Reuter). Terwijl 

de meeningen verschillen, of Japan in 

Noordelijke of in Zuidelijke richting 

stappen zal nemer, is men bier alge- 

duistervis. Na even aarzelen deed ik 

een paar stappen vooruit, De beschrij- 

ving io het dagboek was juist, bijra 

onmiddelijk boog de gangzich met een 

scherpen hoek naar lioks. En als je 

dienhoek eenmaal voorbij was, zou 

je niets, niets meer zien. Dan zou'je 

in volslageo duisternis door moeten 
loopen, terwijl je met handen en voeten 

tastend den weg zocht, en je handen 

z0uden ijskoud zijo van .angst voor 

hetgeen ze elk oogenblik kooden aan- 

rakeo. Waot — en die gedachte,deed 

me verstijfd staan wan scbrik — nog 

steeds was de vraag niet beantwoord, 

wat er met Peter bij zijo laatste bezoek 

io de grot gebeurd was. Een onbeant- 

Wwoorde vraag, welke siechts op €€a 

manier beaotwoord kon worden: door 
de grotbinnen te gaan en zelf te kijken. 

Als hij, door een zonderlingen sa- 

menloop van omsiandigheden- — en 

elke samenloop van omstandigbedenis 

zonderling — -zich nog in -de -grot 

bevond, dan wilde.ik 't piet.zien. De 

gedachte, dat hij ergens in de buurt 

kon zijn, deed me rilling na rillisg langs 

mijn rug loopeo. 't Was merkwaardig, 

- | 'meen van meening, dat Japan bianea 
1I-alet al te Jangen tijd den een 'of 

anderen stap moet nemen. Buitenland- 
sche “militaire “waarnemers—en odk 

zekere.Chineesche kringen—gelooven, 

dat Japan Thailand zal binnenrukken. 
Ia Chiveesche militaire kringen is -| 

echter van meening, dat Japan Siberi& 

zal sbinsenvallea.. De eerste groep 

beweert, dat Japan Thailand zal be- 

zetten, te probeeren of 

Eogeland ea Amerika weckelijk voor- 

nemens zija zich gewapenderhand te 

Verzetten tegen Japans Zuidwaartsche 
expavsie -en deels om Thailand te 

gebruiken als basis Operaties 

tegen Malaja en Burma. 

Io Chipeesche militaire kringed 

baseert men zijo geloof, dat Japan 

naar het Noorden zal trekken, op 

grond van bet fei, dat Japan een 

aanval zal ontketenen om den Duit- 

scheo opmarsch tegen Sovjet-Rusland 

te steucen. Volgens bua iolichtingen 

is het Oostelijke leger van Sovjet- 

Ruslaod io den laatsteo tijd verzwakt 
als gevolg van de vele troepeo, welke 
naar bet Buropeesche front verplaatst 

zijo. Men raamt, dat Rusland minstens 

twee divisies en twee gemechaniseerde 

brigades van het Verre Oosteo-leger 

terugtrok voor diensten ia Europa. 

Ia buitenlaodsche kringeo is men 

echter de  meening 

Japan pas tegeo Ruslandzal optrekken, 

waoneer Duitsenland erio slaagt Mos- 

kou te bezetteo. Desalniettemin legt 

men er den nadruk op, dat of. Japan 

nu Nederlandsch- indi& of Thailand 

aaavalt, het oorlog tusscheo Japan en 

Eogeland ea Amerika zal beteekenen, 

deels om 

voor 

toegedaan, dat 

Japan moet gereed zijn. 

Oordeel van Konoye. 

Tokio, 30 Juli (Dowmei). De noodzaak 

voor een snelle ui voering van. Japan's 

natiosale -politiek met het doel Japan 

voor te bereiden op iedere mogelijke 

situatie in het Verre Oosten werd door 

premier Konoye viteengezet in een 

door hem ter gelegenheid van -de 

zestiende pl€naire - zitting van »de 

Nationale Mobilisatie Onderzoekings- 

Commissie uiteengezet, 

Zeggend, dat de Europeesche oorlog 

eea nieuwe phase is ingegaan met de 

Duitsch - Russische vijandelijkhedeo, 

verklaarde Konoye, ,zonder twijfel 

zal deze oorlog cen 

effect hebben op Japan en 

waar het op dit oogenblik moeilijk. te 

voorspellen is, waarbeen.dit.Europee- 

scbe conflict zich zo0u kunoen uitbrei- 
den.” 

nlo verband met de zich snel wijzi- 

gende wereldsituatie moet iedereen in 

Japan gereed zija de ernstigste con- 
seguenties onder de oogen te zien,” 

100 waarschuwde de premier, hieraan 

toevoegend : ,,De regeering doet al.het 

mogelijke om hulpbronren en meo- 

kracbt te mobiliseeren teneinde iedere 
situatie, weike io de toekomst zou 
kunnen ontstaan, onder de oogen.te ega zien. 

erostig 

temeer, 

an 
maar hoe larger ik aarzelend in den 

ingang van de grot bleef staan, des 

te grooter. werd de zekerbeid, dat Peter 

zich erin bevond. Bo terwijl ik.tot 

dusver uitsluitend.aan den schat :g:- 

dacbt had, waren al mijo gedachten 

nu met Peter en-met: oiets anders dan 

Peter bezig. Aan welke ongelukkige 

speling van het noodlot bad bij heste 

danken, dat hem op het oogenblik, 

toeo zijo succes .verzekerd -scheen, 

alles uit handen werd geslagen?: Had 
bij op .dieo laatsten  tocht de grot 

nog bereikt en de twee zakkenidukatons 
wegebaald ? Of lagen-ze nog inideo- 

zelfden hoek waar bij ze neergelegd 
had, op ztjn komst te wachten ? Was 
hem misscbien op zijn terugtochtgaar 

de .Island Oueen” het een of andere 

ongeluk overkomen ? Of, was er. mis- 

scbien dien laarsten nacht een hewige 

storm opgestoken, waardoor 't verale- 
ten ankertouw afgeknapt en de:boot 

op de klippen gedrevemmwas: dan z0u 

Peter, naast zija goud, io de kajuit 

verdronken moeten zijo. Maar ,hoe 

kwam bet dan,dat Ctusot.gered.was, 

  

    'Crusot, die z00 't land aan de golven 

“-Konoye-eindigde-met- er bi de-leden: 
van » de » ondersorkjagseommissie ..op: 
aan te: driogen /'alle: probiemeni. te: 

beatudeeren : teneinde: sen “belle: -uit- 
voering van de mobilisatieplaonen der 

regeering te. kunnen tot stand brengen. 

Ned.-Indis 

De rede van H:M, de 
Koningin. 

- Oordeel uit:den Nolksraad. 

Naar reeds gemeld werd, heeft ,,Ane- 

ta” de voornaamste fractieleiders in 

den Volksraad -gevraagd vaar hun 

meening inzake de rede van H.M'-de 
Koningin. 

De heer Biaauw sprak namens het 

LE. V. als volgt :-, Hare Majesteit heeft 

met Haar uitspraak weergegeven, dat 

door alle  Nederlandsche- onderdanen 

buiteo het rijkia Buropa—en naar alle 
waaxschijnlijkbeid .ook. daar. binnen — 

hetzij bewust, hetzij intultief hebben ge- 

voeld, z00al-miet mis cemenefwendbare 

noodzaak, dan toch als een uiterste 

wenschelijkheid. Gehoopt moet wordeo, 

dat de ,,oieuwe toestand” z00 spoedig 

mogelijk na begindiging der vijande- 

ljkheden zal kunnen ingaan. Een studie 

van de noodzakelijke wijzigingen in de 

wettelijke. voorschriften kan, ter ber 

spoediging van een uiteindelijke beslis: 

sing, reeds thans aanvangen.” ! 

De Ned. - Indische olie 

Washington, 26 Juli (Aneta). De Ne: 

derlandsche gezant alhier, dr. Alexani 

der Loudon, heeft — toen hij stond 
te wachten om voor eea conferentie 

tot dea Amerikaanschen ondermioister 

van Buitenlandsche Zaken Suminer Wet 

les toegelaten te worden — aan pers 

Vertegenwoordigers het volgende ver- 

klaard: ,Ingeval van uitersten vood 

zullen alle oliebrannen en - raffina- 

derijen in Nederlandsch- Indit op af- 

doende wijze vernietigd:worden. Reeds 

cenigen tijd zija alle maatregelen hier- | 

toe genomen en zij kunoen on middellijk 

io-werking worden-: gesteld .tenelode 

de algeheele vernietiging vaa -de olie- 

industrie en -raffisaderijen op:-de Neder- 

landsch-lodische eilanden te verzekerer, 
Ec zal bj de vernietiging niet geaar- 

zeld worden, indien wij ertoe gedwon- 

gen worden”,   

Dr. Loudon confereerde met onder- 
ministef Welles over de ontwikkelingen 
» het Verre Oosten, io het bijzonder 
over de gevaren voor Nederlandsch- 

Indie. Hij weigerde iets te zeggen over 

den algemeeoen toestand. 

Opheffing olie - overeenkomst 

hoog opgenomen 

Tokio, 29 Juli (U.p.). De plaatse- 

lijke. bladen »geven :als. belangrijkste 

bericht de opbeffiag door Nederlandsch- 

Indie van de olielevering-overeenkomst. 

De ,Asahi Shimbun” zeide io ver- 

band hiermede, dat, ia aanmerking 

genomen de politirke opzet van deze 

daad, de Japansche regeeringsfunc- 

tionarissen ,de toekomstige ontwikke- 

lingen vaa bet hoogste belang acbten”. 

la. de.,,Yomiuri Shimbuo” luidt een 

der ,koppen” : toeoemende vermetel- 

heid in Ned. - Indischebouding : Japan 

slaat de ontwikkeling scherp gade”. 

Uit Batavia zeide de Dowei-corres- 
pondent in een commentaar op de 

kwestiz der Nederlandscbe olie, dat 

Japans bestaan ermee gemoeid. z0ou 

zijo, ingeval Nederlandsch-lndit een 

embargo instelde op den uitvoer van 

olie caar Japan, en dat ,,Japan deze 

zaak zeer erostig zal moeten overwe- 

geo”. 

»New York Times”.over 

positie van Ned.-Indis. 

New York, 30 Juli (Aneta). In een 

hoofdartikel beschouwde de ,,New 
York Times" de positie van Neder- 

landsch-Iadi€ met de grootste sympa- 

tbie eo vertelde den Amerikanep, dat 

bet onjuist is Nederlandsch-ladis. te 

beschouwen als alleenu maar cen pion 
op het Pacific-schaakbord. 

Io het boofdartikel werd de defensie 

en de geschiedenis van Nederlandscb- 
Indig belicht en het blad zeide: ,,Het 

systeem van uitvoer-verguoning is net 

200 elastisch als zij, die er. het toezicht 

op hebbeo, het willeo. maken. Ver- 

moedelijk zal Nederlandseh-lndit :niet 

onafhaokelijkwan Engeland en Amerika 

bandeleo. De geschiedenis tooorechter 

aan, dat het: nooit de slaaf - was van 

zija Noordelijken -buur". 

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van :den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandseh-Indis (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. 
  

had, die er uitdagend tegen biafte, maar 

bij bun nadering met zijo staart tusschep 

zija pooten het bazepad koos? 

Bij de gedachte aan.Ccuso&ckeerden 

mijn gedachten opeens tot het tegen- 

woordige terug: waar was de hond? 

Nu berionerde ik .mij, dat ikebem- een 

oogenblik geleden de donkere gang 

had zien ioscbieteo. Ik bield mijo adem 
in en luisterde — ja, daar hoorde' ik 

het scherpe tikken vao zija nagels op 

den steenen bodem: — nu werd alles 
atil. Eo daar, opeens :een angstig, lang- 

gerekt gehbuil, — wweer .gevolgd door 

een stilte. Nu hoorde ik hem terugko- 

men, maar voordat zijo-neus om den 

scherpen hoek van de donkere tubael 

heen verschenen was, was ik met den 

looppas het smalle pad opgerend en 

met dezelfde vaart tusschen het lage 

struikgewas van bet bosch verdwenen. 

Op mijo terugweg naar 't kamp 

overdacht ik met bitterheid, dat ik geen 

heldin was. Hier was nu een eerste 
klasse mysterie, dat op oplossing lag te 

wachten — wat kon. een.heldin.meer 

verlangen 7? Ea z00a1s.bet altijdia 3ulke 
gevallen gaat, nulik op een veiligen   

    

afstand van. de,:grot was, voelde ik 

Imijn angst verdwijoen en mija nieuws- 

@gierigheid terugkomen. Hoe-koo ik te 

“weten -komen, wat zich in die verschrik- 

kelyjke grot bevond, zonder-er alleen 

in te gaan? Zou ik doeo, alsof ik bet 

graf bij toeval ontdekt had en er al 

mijo medeleden mee naar toe nemen 

ea dan — natuurlijk weer bij toewal 

“.... de tunnel ontdekken? Het plan 

had.zeer zeker zijn goede zijde, imaar 

toch besloot ik dien weg aiet-te. volgen, 

mit.aagst, dat door: het.een of -ander 

io de-grot, de-aamdacht op de ,,Island 

#@ueen” gevestiyd z0u —worden. Masr 
toen sehoot me-te-binnen, dat hetplap 

de campagne sinds den vorigen 'dag 

Veraoderd-was. Naar alle waarschjjo- 

Itjkheid zou ,.de' Zeemacht” op haar 

iospectie-tocht rond het eiland, de 

zee-uitmonding van degrot ontdekken. 

Wordt vervalgd.
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