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STADSNIEUWS) 

MEDEDEELING. 
In verband met de vele mutaties 

hler In onze stad Kediri, hebben we 

met Ingang van heden onze oplage 

vermeerderd, om aan verschillende 

geachte ingezetenen onze krant, die 

weldra haar jubileum zal vieren,” 

als proefnummer aan te bieden. 

Indien na een maand geen 'retour- 

zending of bericht is ontvangen 

worden deze automatisch a's onze 

abonn6's Ingeschreven, 

Administratie 

  

  

  

  

  

KEDIRISCHE COURANT. 

  

aa 

Tentoonstelling. 

Io de societeit Brantas werd Vrij- 

dag 19 September een tentoonsteliing 

van Hollandsche kunstscbilders, de 

Collectie Brionnet, geopeod. Er zijo 

werken tentoongesteld van een 12-tal 

vooraanstaande Hollandscbe kunst- 

schilders en eenige interessante antieke 

doekeo. Tevens wordt ge#xposeerd'de 

bekende collecte oud - Hollandsche en 

Perzische palm-en wortel-doeken en 

de exclusieve Psrzische tapijten van 

de collectie Brionret. 

De tentoonstelling, die tot en met 

Zondag 28 September a.s. te bezich- 

tigen is, is des morgens geopeud van 

9 tot Eko uur en des namiddags van 

5, tot 81/, uur. 

Raadsverkiezing, 

Onder vogrzitterscbap vao den 

loco-burgemeester, rotaris Stock, 

kwam Vrijdagmorgen om 9 uur bet 

stemkantoor ia openbare vergadering 

ten gemeentehuize bijeen ter beslissiog 

over de geldigheid van de ingediende 

candidatenlijst vao dev heer Daslam 

Adiwarsita, Er werdeo geen bezwaren 

Ingedfend, zoodat de heer Adiwarsita 

tot lid van deo gemeenteraad (in de 

vacature - Soevarto) verkozen werd 

verklaard. 

Eed half uur later kwam het stem- 

kantoor, thans in een andere samen- 

stelling, wederom bijeen onder presi- 

dium van den heer Stock, ter voor- 

ziening in de vacature-Zaal. Ec werd 

geconstateerd, dat de heer G. D. 

Scbafer den termija van twee weken, 

waarbinnen hij zijo verkiezing tot 

gemeenteraadslid al dan niet moest 

mannemen, heeft laten verstrijken. 

Vervolgens bleek, dat de heer E.C. 

Groesewout 19 stemmeo op zich heeft 

vereenigd, dat is meer dan de helft 

van het kiesguotifnt, hetwelk 20 be- 

draagt, zoodat hij verkozen- wordt 

verklaard. Zooals wij echter reeds 

medegedeeld hebben, kan de heer 

Groenewout zija verkiezing niet aan- 

nemen, aangezien bij niet meer hier 

ter plaatse woonachtig is. 

Rijstpellers - Organisatie. 

De tengevolge van de oorlogsom- 
standigheden door de regeering ge- 

volgde rijstpolitiek heeft de rijstpellers 

in de residentie Kediri de handen ineen 

doen slaan om de in-en verkoop van 

rjst voor gezamenlijke rekeving te   organiseeren. Wel is er in het begin 

van ditjaar een Rijst-Verkoop-Cevtrale 

te Soerabaia doch deze 
heeft — gelijk de naam aanduidt — 

voorloopig altbans alleen den verkoop 
gecentraliseerd, terwiji de rijstpellers 

in Kediri de overtuiging waren toege- 

daan, dat het — indien men gorde 

resultaten wilde verkrijgen—noodzake- 
Mjk was, dat cok de inkoop in 663 
hand zou komen. 

Alle rijstpellerijan ia dit gewest, op 

cen enkel klein bedrijf na, hebben zich 

daarom vereenigd in een Rijst-Iokoop 

ca-Verkoop-Organisaie (R. I.V. O. ), 

maand Mzi van dit 

opgericht, 

welke sedert de 

jaar baar werkzaambeden beeft aan- 

gevangeo. D: R.I.V.O. heeft zich ech- 

ter met het oog op het algemeen belang 

bij de Rijst-Verkoop-Cenirale te Soe- 

rabaja aaogesloten. 

Behalve 15 Kedirische 

hebbeo zich ook drie pellerijer, wsl- 

ke ia het Djombangsche en ir Mo- 

djokerto gelegen zijn, aargesioter, 

omdat niet de grenzen van de tesi- 

dentie, doch bet gemeenschappelijke 

streekbelang den doorslag geeft. 

De totale productie van dit gewest 

bedraagt ongeveer 30.009 ton rijst, 

zoodat cen goede organisatie van zeer 

worden geacht. 

pellerijen, 

groot belarg moet 

Hoewel er pas cenige maanden wordt 

gewerkt,, kau nu toch reeds wordea 

geconstateerd, dat de in Kediri ge- 

troffen regeling — voor zooverre Ots 

bekend de eenige van deze strekkina 

— witstekend voldoet. 

Een zeer treurig geval. 

Slachtoffer cener woekeraar. 

Onder ditzelfde hoofd, hebben we 

cenige maanden geleden meiding ge- 

maakt omtrent cen geval, waarbij een 

Indonesisch meisjz uit een gegoede 

familie, cen zekere S.S. met een totok- 

Arabier, een woekeraar moest trouwen 

om z0odoende haar vader te kunvea 

bevrijden van esa bedreiging voor een 

geeseling. Genoemde vader had name- 

Ik cen schuld van f 200. — biy genocm- 
de Arabier en ock nog een bedrag 

van f 1300,— bij een andere woe- 

keraar. M,, z00 heette de Arabier 

vroeg S.S. ten huwelijk en zou dan 

de heeie schuld als voldaaa bescbouwd 

worden, zoodra het buwelijk voitrok- 

ken werd. Doch het was gebleken, dat 

de Arabier zija be!loften niet was na- 

gekomen en diende S.S. een civiele 

aanklacht in. Indertijd verklaarde het 

residentiegerecht alhier zich ontevoegd 

en werd de zaak aan de Raad van 

Justitie te Soerabaia overgelaten, doci 

de Raad van Justitie verwees deze naar 

de Landraad van Kediri, Zoo vond 

op Dinsdag j.!. de berechting plaats 

onder presidium vao Mr. Sjarif Hida- 

jat, De eischeres werd verdedigd door 

den heer Soedjaki, zaakwaarvemer 

albier. 

In het kort verklaarde S,5., dat zij, 

nadat zij kort de Mulo had verlaten, 

met de Arabier M. moest trouwen, 

aangezien haar vader anders gegeeseld 

moest worden, indien zij het aanzoek 

weigerde. Voorts beloofde M. nog, 

behalve de f 200.— en f 1300.— als 

voldaan te beschouweon ook nog: 1.S.S. 

z0u een groot erf met 3 huizen, gele- 

gen in Paree ter beschikking krijgeo. 

2. S.S. zou een bedrag van f 5000.— 

Ontvangen als kapitaal voor den handel.   

. ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHIJNT 
DINSDAG EN VRIIDAG 

AGENTEN 

3. Ook zou S.S. een ni uwe auto ten 

bedrage van f 3000.—, cen nieuwe 

trapoaaimacbine van f175,— juweelen 
met een totaal bedrag van 1075 gu'lders 

op de koop toe krijger. Voorts werd 

ook nog be!oofd om maandelijks een 

bedrag van f 100.— aa 
toz te sturen, die ergens 

de broertjas 

yg op school 

£100,— ais gingen, terwijl zij ook vo1 

maar delijkscb buishoud 

gen. Doch deze belofter 

weinig nagekomeo, en 

van haar dochtertje, ba 

cen bedrag van 18,05 

        

geid oatvanger, terwiji de schuld van 

haar vader siechts mer f 96,— vci- 

mirderd wecd, en vo9 chos 

van b broertjzs #134,—, terwij! 
Diets wes nagekomen cmtresi de 

juwerlen, en al die andsre dingen 
mcer. Ook de wijze van echtscheidirg 

was te betreuren: toen cp Soera- 

baia verto fde, schreef hij S. S., dat 

bij haar niet meer kon onderbouden 

en steida alleen voor om hun docbter 

de naam van Fatimah te geven. S. S. 

verzocbt den Presideoi, om M.te ver- 

  

    

  

oordeelen en de beloi te laten 

pakom». 

Doch M. verklaarde aan den Presi- 

dent, viets van dat siles beloofd te 

hebbzn. Voorts verk'aarde bii, niets 

te hebben begrepem van de Javaansche 

  

tah. (Hoe kan hijdan credieten vers- 
trekken aan de dessa - menschen ? Redi) 
Hij verstond uirsluiteod Maleisch en 

Arabisch. Voorts overbandiyde hij een 

verweerschrift, dech ble in bet 

Hollandsch geschreven te zfjr, waarop 

of hij Holiandsch 

Je, dat 

  

  

de presidert vroey, 

verstond. Bek'asgde 

het door zijn Meester was gesci: 

S.S., dicio Euro- 
cht was verscheren 

Iandsch met 

t korc va het 

    

  

verkis 

ven, 

  

Hierop verkla 

pzesche kleederd 

ea steeds in het 

   
den 

  

President sprak, d bu- 

welijk de,schuldbri 

werden overhand 

   ven aao haar vader 

, doch na 5 dagen 

vroeg hij ze wee zieo hij 

beweerde dat nood 

een belasting aa: 

M. boorde, dat zii 

had inyedie 

erug, aan 
j te hebben 

heid, En sadet 

icle aanklacht 

M. dan 

d teger hear 

  

voor   

  

ook een 

  

    civiele aanklacht 1 

     

    

vader. Hierna de geuiyen 
Darmoredjo es Wakiran voorgerorpzo. 

Op de vra an den President, 
antwoordden ot. Ook toeo Mr. 

    

Sjarif vroeg, waarom ze rog de 

zoo goed ontbielden, aotwoordden ze, 
   

  

dat het eca zeer zonder geval was, 

eleven ooit hadden 

  

dat ze in bun he 

meegemaakt. M. verkiaarde, dat de 

getuigeo allemaal logen eo dat bij 

hen zal vervoyen wegens mijneed, 

Voorts verklaarde hij, dat hij niet het 

dat het feitelijk 

de vader toe had 

aangedrongend, daar hij reeds teveei 

kinderen had. Op dat verzoek was hij 

met haar getrouwd en had baar vader 

aanzoek deed, doch, 
was, die hem er 

siechts f 50,— gsaevea voor huwelijks- 

gzid, dat ook reeds betaaid werd. 

Op de vraag van den Rechter, ver- 
klaarde S.S. getuigen te 

zullen voorroepen be- 

rechiing op 12 November a,s. vervolgd 

nog meer 

waarop de 

zal worden. 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 23 en Woensdag 24 Sept. 

20 th. Century Fox meer dan scbit- 

terende film 1 

IN HOLLAND 
PUBLICITEI TSKANTOOR ,GLOBE" 

DINSDAG 23 SEPTEMBER 1941 

  

AOVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pl. f 0.20 per rege 
4 maal plaatsen 1 015 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ( 1.— per pizntsing. 
Abonnements advertontie tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

gereduceerdi 

24e Jaaryang 

RADIO van WINGEN 

BRENGT U 
DE NIEUWE 

PHILIPS 
RA 

SERIE 
1941. 

13 — KEDIRI 

  

  

  

DOHOSTRAAT 
  

    

»HERE I AM A STRANGER” 

(T 
eminent 

gelijk is »sIGNACE" eea groote film, 

» dc klasse 

  

cestrijd) ecn magn ficke productie 
Met de sterren Richard 

Greere — Breuda Joyce — Roland 
Young —Gladys Gzorge—Richard D'x 
eva. 

    

yan Fransche filmwerken, er louter op 

berekend, het publisk dol te amusee- 

  

Politie - rapport. 

  

r is een film die U zal aangrij- 
n de climax U diep 

zal! Verhalend over 

  

Ontroeren 

cen moeder die, 
M, wonende te Petoh doet aangifte 

efstal v 

van £ 10. 
n weg S 

      

el ter 

      

waar-     

  

zucht ut 

  

van baar man geschsiden, sik op den open- 

  

naar weelde en lusieus baar 

  

   

  

1002 in sen vyreemd 

groorbrengen, Als D 

tot een fiinke jong? man is opgegr 

  

omg? laat | was 

  

geplaatst. 

         
n N, wonende te 

be- zijo werkelijke vader onimoet, 

seft hij eerst, wat bij is sin jeugd 

gemist hecfi! ZIE bet coril usschen     
MOEDER en ZOON! 

wijtingeo we 
   

    

ke 

  

voor baar d 
film, weike 
z00'n groot belang is, dat 

  

zich de wee'de kan veroorlo 

te missen! 

MAXIM YHEATER. Kah 5 

klok ter 

  

Woensdag 24 en Donderdag 25 Sept. 
De groote Lachschlager van 

  

£ 3.— ten 

S, wonende te Pandean. 

  

nadeele vsn 

het Gong film syndicaat 
»IGNACE" 

Met in de hoofdrol, de groote Fran- 
   

  

aangi 
sche komiek Fernandel. ter waarde van f 7.75. 

Eev Super-dreadnought van humor 

co 
D, wazesde t2 Rizgiva 

aanyifte van diefsial v 
ter waarde van £ 1,75. 

  aCti2 .... , 61 uitbundige 

heid, 
        

  

  
  

Een dolvermakelijk geval met 
voorir ffelijke momenten van heerlijke & 

5 2 R. woverde te Tivalan dovt aan- 
en gezondz humor, die den bezoekers | sifis var ciefstal van cen sarong ter 
voortdurend bezighoudrt. Ontegenzeg- | waarde van f 2,—. 

aa PA OA TN MERAA, @ @ 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
    

VENDUTIE 

Op Donderdag, 2 October 1941. 

COMMISSIE—VENDUTIE 

in het tokogebouw. Hoofdstr. 28 — Kediri 

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 

aa aan



   

  

   

    

     

  

  

ea. goede krachten. 

veroorloven, haar te misseo, 

George Formby, 

Ia deze Londe 

  

Heden 23 en 
20th. Century Fox zeer bezienswaardige aa IT WEESIRIJ 

Met de sterren RICHARD GREENE — RICHARD DIX — ROLAND YOUNG — BRENDA JOYCE 

dc meest gevierde E 

  

film spe 
vindi, door een vergissing op de verk 

George heeft een Conferentie mat « 
van George enkele behootlijke klappe 
komisch opgezet, het hoogtepunt van 

IA 

       
KI 

TE     

    

EATER — 
Woensdag 24 Sept. 

GG 

(Here I am a Stranger) 

s2 

Verhalend over het Conflict tusschen Moeder en Zoon, en de verwijtingen die de moeder te hooren 
krijgt voor haar dwaling. En film die een ieder zal aangrijpen en waarvan de climax een ieder diep ont- 
roeren zal! Een, dier films sociale bereekenis van zoo'n groot belang is, dat niemand zich de weelde kan 

— Voor 16 jaar en ouder. — 

  

Donderdag 25 1m Zaterdag 27 Sept. 
he kom ki oLET GEORGE Do IT” 

t Formby de ro! vaneen zanger, die, wanneer er een luchtaanval plaats- 

      
de film is!   

t komt &n in spionnage affaire betrokken wo 
schen ,,Ftihrer”, welke cr mee eindigt dat de geliefde Fubrer 

Het is onnoodig te zeggen, dat deze scese met Hitler, 

  

  

  

  

Vooraf: het nieuwste actueele wereldnieuws! 

—  MAXIM TMEATER Pa ” 5. 

  

  

Wat wijj . 
lijkheid, U z 

  

It    

. Vriidag 26 t/m Zondag 28 Sept. 
Metro schitterende en amusante filmschlager .Geen Kiosk 2 Adres s. v. p.” 

( around 
Met JAMES STEWART — MARGARET SULLAVAN — FRANK MORGAN e.v.a. 
Een Brnst Lubitsch productie, die er wezen mag, wart overal waar « 

zZij groote successen. Een ieder zal van deze prachtfilm genieten, want het 
biedt in den waren zin des woords, &1 ali 
hierin op onvergelijkelijke wijze gecombireerd. 

0 

Woensdas 24 en Donderdag '25 Sept. 
Gong's groote en siiccesvolle Lachschlager .IGNACE" 

Met niemand minder dan de U reeds welbekende aer aer 

Shop 

  

Voor 13 jaar en ouder. 

FRANSCHE KOMIEK 
deze film kunnen zeggen P Wel! Een supper dreadnought van humor en uitbundige vroo- 
chen tot gz niet meer kunt ! 

hoedanigheden die het publiek in een' film apprecieert, 

FERNANDEL. 

the Corner) 

mooie film vertoond, boekte 
een ro'prent die amusemert, 

zijn 

  

  

Bericht ontvangen, dat op den 

opevbaren weg Hoofdstraat ee» aan- 

rijding had plaats gehad tusschen 
dogcart Kd. 170, bestuurd door R, 

wonende te Djabon en auto AG. 640, 

bestuurd door den' heer S. wonende 

te Semampir, terngevolge waarvan de 

dogcart lichte- de auto zware schade 

opliep. Persoonlijke ongelukken had- 

den niet plaats. 

  

Provincie Oost - Java 
De Gowverneur van de Provincie 

Oost-Java deeit ons mede, dat op 

Woensdag, 15 October a.s, de 

Provinciale Raad vas Oost-Javwa zal 

worden bijeengeroepen cm 9 uurv.m. 

met voortzetting des avonds en z00 

noodig op de volgende dagen en 

avonden, ter afhandeling van de Pro- 

vinciale ontwerp-begrooting voor 1942. 

De officieele uitnoodigirg met de 

agenda der te bebandeleo onderwerpen 

zal nader worden bekend gemaakt. 

  

Smeulend vuur. 

1, 

Slot. 

D: beruchte ,,Witte” Rus 

Ataman 

e Ko- 

  

zakkeohoofdman Semeonoff 

  

lens de 

  

(cen iotrigant reeds beruch 

Amerikaansche expeditie regen de Sov- 

jars in 1918 — 1920) i 
het plan voor deze stoutmoedige land- 

roof uitwerkte, Atamao Semeonoff bood 

op 19 September 1939 den leider van 

het Kwantung leger te Hsink 

heofdstad van Maschukwo zijn schema 

aan, Het plan werd goedgekeurd op 
omstreeks 

mar die     

  

een geheime covferentie 

December van dat jaar en werd in 
Januari daarop persoonliik door Semeo- 
noff naar Shanghai gebrach:. 

Het schema voorzag in de schepping 

van een dcor Japan overbeerschten 
staat, omvattende een grondgebied ter 

grootte van niet minder dan 2.512.500 

vierkaote mijlen met een totale be- 

volking van 10.555.000 zielen. Deze 

ontzaglijk groote, scbaarscb bevolkte 

staatin - wording echter, ligt zoo dicht 

tegen bet hart van Azis, dat Japan 

van daaruit io de gelegenheid zou ziio 

de voornaamste handelswegen en strate- 

gische verbindingen »aar ea met 

Britsch - Indi&, Afghanistan, Russisch- 

Turkestan, het binsenland van West- 

Siberi£ en de gewesten cm bet Baikal-   

meer en aan den Amoerrivier in Oost 

Siberiz, te beheerschen. 

Ataman Semzonoffs plan voorzag in 

het wegdringen van Sovjets - Rusland 

uit Buiten - Mongoli&, en io de heree- 

niging met Binnen - Mongoli& om tzn 

slotte uit deze positie de enorme ri: 

  

en groote Chineesche provincie Sing- 

kiang, of Cbineesch - Turkestan zooals 

het veelal genoemd wordt, een pro- 

vincie die reeds vrij aardig door Sovjet 

Rusland beneerscht wordt, te anoexee- 

ren. 
Bionen - Mogoli# is momenteel ver- 

deeld in Chahar en 

Suiyar, die reeds in het begin 
ket ,incident” in China door bet Ja- 

pansche leger bezet werden. D2 Japan- 

twee provincies 

van 

ners beheerschen de geheele lengte van 
de Peking - Suiyan 
van Peking in noordwestelijke richting 

spoorweg, wzike 

over een lengte van meer dan 500 
miilen doorloopt en eindigt bij Paotoe- 

Chen in de provincie Suiyan. 

Om dus even te resumeeren het plan 

voorziet dus in het annexeeren van: 

1. Buiten Mogolig, een in naam ze!f- 

standige staat onder Russischen invloed, 

Ul. Siokianc, 

virci?, echter een gepron 

cen Chiseesche pro- 

  

jer-Russische invlocdssfeer : 

II. Suiyan en Chbahar, Chi 

  

tsramen Binren Mongolis 

  

akend, thans reeds door Japanners 

bezet. 

Nu begrijot mena wellicht 

  

berar de 

wocde dir Japanvers toen zij, — na 
teruykomst uii Moskou 

bet 

erdschapsverdrag” met Stalin, — 

Matsuoka's 

na het sluitea van beraamde 

  

ontdekten dat noch over Binuen- of 

Buiten Mongelit Man- 

Cbukwo in het verdrag gerept werd, 

  

nzoch over 

  

Noch Stalir, roch Matsuoka wenschten 

zich te bindeo, of, z00mea wil, beiden 

hielden op die wijze beide handen in 

de pap. 

Maar goed, men vergete niet, Semeo- 

noffs plaa werd door het Kwantung- 
leger, de leidende kliek in Japan aao- 
gznomen, en dient alsnog te worden 

uitgevoerd. 

Dit verbazingwekkend scbema — 
200 vervolgt Abend — z0u niet worden 

uitgevoerd met de onbewimpelde be- 

doeling om Japan de controle over 

de noordelijke kelft van Oost- Azig 

te geven. 

Iotegendeel, het 
gevoerd teneinde Japans plechtige be- 

lofte om ,,de Aziatische volken te be- 

vrijden van de dreiging en de onder- 

z0 worden uit- 

eesche 

  

drukking van het communisme en het 

vestigen n ,nicuwe orde in 

grooter Osst« Azis” gestard te doen. 

»Plan voor een Mo3400lscb-Moham- 

tie” is de onscbul- 
dige titel van het manuscript waarmee 

Semeoooff de bel 

waaghalzige leiders 

  

van 

  

  

medaansche fede 

     
gstelling van de 

an Kwantung-leger 

trok. Het originee! van dit plan voor- 

zien vas Semconoffs bandtcekening, 

een groote 
kaart onder zijn leiding samengesteld—, 

viel te Shanghai, gedurende enkele 

dagen, in Hanet Abends handen. 

Ben vrije vertaling van dit document, 

paragraaf voor paragraaf luidt als volgt: 

(men bedenke, het stuk werd 19 Sept. 

"39 opgemaakt Red.), 

Met betrekking tot het dat 

Duitschland de Sovjetsin Oost-Europa 

de vrije hand iaat, verklaart de Sovjet 

regeering dat het de bestemming van 

bet 

bevrijden van het juk yan het kapi- 

en samengebonden mat 

  

feit 

Roodz Leger is, de voikeren te 

talistisch gouveroement. 

Afgezien van het feit of een non- 

agressie pact tusschen Japan en da 

Sovjets getcekend zal worden (Dit is 

inmiddels in ket voorjaar 1941 gebeurd 

Red), biijft de mogelijkheid bestaan 
dat de Sovjzts een beroep zullen doen 

op de Ariatiscbe volkeren, om z2 te 

bevrijden van de onderdrukking der 
Japansers. Zij zullen bij bet nemen 

van zulk cen stap onder de vlag van 

een Mosgoolsche nationale republiek. 

of met stzun van da Chineesche com- 

  

munistische parij (hoofdzakelijk gele- 

gerd in d2 provincies Shensi, Suiyan, 

Kansu. Red.) geen moceilijkheden 

ondervi s 

  

2 

Het Japansche gouvernement deed 

de belofte de Aziatische landen van 

de onderdrukkicg door de Komiatern 

te bevrijden en een ,nieuwe orde” te 

Japan zija woord 

houden. omdat de volkeren van Azi 
anders bet geioof in Japan zullen ver- 
liezen. (Hear, bear, Red.). 
Oa zija belofte na te komen, moet 

Japan de volgende stappen doen. 

1. Eischen dat Moskou alle troepen 

uit Buiten. Mongoli2 terugtrekt, 

2. Vervolgens een onder Japansche 

contriile staande 

Cre&eren, door samenvoeging van Bin- 

nen- Buiten-Mongolit. 

3. De Russische emigranten zullen 

(uit vrijen wil) onderdanen ,,met vollee- 

dige rechten” worden van den nieuwen 

staat. De Russische emigraoten bestaan 

scheppen. moet 

vieuwe bufferstaat 

uit 37000 Buriat - Kozakken in Mon-   

goliZ, en 120.000 Wit-Russen in. 
Manchurije en China. 

4. De bufferstaat zal later tevens 

Omvatten de Chineesche provincie Sin- 
kiang met een Mongoolsche bevolking 
van 1 millioen zielen,en meer dan 1 mil- 
lioen Dungan - Mohammedanen. Over 
de provincie Siokiang verspreid be- 
vinden zich meer dan 30,000 Russische 
emigranten, Russen, Kirgiezenen Sar- 
ten. - 

Deze bufferstaat overeenkomstig bo- 
venomschreven plan, zal bestaan onder 
de officieele of onofficieele controle 
van Japan. 5 

De strategische voordeelen daaraan 
voor Japan verbonden zija de volgende : 

1. Alle contact tusschev de Sovjets 
en de Chineesche communisten zullen 
verbroken zijo, metbet gevolg dat de 
Communistische iovloed eo ondermii- 
ning van China zullen verbroken zijo, 
met het gevolg dat de communistische 
invloed en ondermijning van China 
zullen verdwijnen. 

2. Japan zal een zeer voordeelige 
positie innemen langs de Britsch-lodi- 
sche grenzen, en in verband met de 
kuidige Europeesche situatie in staat 
zijo die betrekkingen te onderhouden, 
welke het wenscht. 

Het Japansche gouversement moet 
de gedachte aan een verbond met 
Sovjet-Rusland uit het hoofd zetten, 
omdat, in verband met Duitsche ex- 
Panssie naar het Oosten, de Sovjets 
verplicbt zullen zijo grooter aandacbt 
te besteden aan den toestand in het 
Verre-Oosten en een bondgenootschap 
tot een conflict zal leideo. 

De huidige situatie (Sept. 1939) 
leidt of tot eea Russisch-Duitsch blok 
gericht tegen Japan of een Russisch- 
Pai blok gerichs tegen Duitsch- 
and. 

Duitschland begrijpt dit en tracht 
een gewapend conflict uit te lokken 
tusschen Japan en Engeland. Op bet 
oogenblik (Sept. 1939) zijn de Duit- 
schers meer dao ooit te voreo bezeren 
van de gedachte aan cen ,,geel gevaar”. 

  

Japan moet samenwerking zoeken met 
de vijandea van het Russisch-Duitsche 
blok en de eenige weg om haar 
prestige als groote mogendheid in 
Azit op te houden is de formatie van 
den bovenomschreven bufferstaat. De- 
ze staat zal de strategische wegen naar 
Britsch-Indiz, Afghanistas, via Urum- 
Chi naar Perzi& en de Trans-Baikal 
ea Amoer-provincies beheerschen. 

. 
"xx 

Ziet hier het schema van Semeo- 
Doff. Sedertdien is er veel gebeurd, 
doch de Kwantung-groep staat op 
verwezenlijking nu, z00 goed als toen. 

a boe wonderlijk is het dan te 
vernemen dat Japan ia Amerika on- 
derhandelt, pogingen in 't werk stelt 
met de democratie#n in het gereede 
te komen. Kon daarvan voor 22 Juni 
door de omstandighedem nauweltjks 

sprake zijo, thans :is 't heel goed 
mogelijk. Japan zal zich dan uit Keir- 
Chipa moeten terugtrekken,. terwijl 
interventie van Rusland om Buiten- 
Mongolie is te verwachten, Hoe Ame- 
tika- en Engeland zich dan zullen 
gedragen biijft een vraag, want het 
is nier zeker' of zij om het zooge- 
naamd, ,onafhankelijk” Buiten - Mon- 
golig genegen zijn zich in. den: strijd 
tegen Japan te werpen. 

Waarachtig. opeot zich hier voor 
Japan nog een perspectief, Bovendien, 
een aanval van Japan op Thailand 
(en Birma) teoeinde den: Burmaweg 
te siuiten heeft- geen zin, zoolang 
Amerika. ongehinderd goederen. via 
Rusland kan doorzenden. Deze door- 
zendingen worden echter oogenblik- 
kelijk onmogelijk gewaakt ' door een 
bezetting van Buiteo-Mongoli&: Ja dan 
heeft pas een afkoijpen van. dea: Bur- 
maweg zin, want het gevolg, datelke 
toevoer van materialen aan China 
onmogelijk' is. 

Wi zulen Maandag deze uiterst 
ingewikkelde doch hoogst irteressante 
affaire verder bekijken, san de hand 
uiteraard van Abeod's belangwekkend 
boek. 

1) Schrijver van ,,Tortured Chin”, 
»Can China Survive?” ,, Chaos ia 
Asia”, 

  

Zal Uncle Sam zijn kanonnen 
laten spreken ? 
  

  

Slot. ' ' 

Geen bedaringspolitlek. 

Bovendien vertoont Japan de neiging 

om Amerika van een graoot gedeelte 

van zijo rubberaaovoer af te 

snijden door een invasie van Neder- 

landsch-Jodis. Zija woordvoerder heeft 

Amerika de verzekering gegeven, dat 

Japan voort zou gaan met zija plaunen 

voor een ,,grooter Oost - Azig”, niet- 

tegenstaande Amerika's protesten. Op 

zijo beurt heeft Washington duidelijk 

gemaakt, dat Amerika zijn rechten in 

het Verre Oosten zal doen gelden. 

Het schijnt, dat een bedaringspolitiek 

nu definitief van de baan Ts. 

Het ziet er wel zeer dreigend uit, 

maar er is nog een kleine kans op 

vrede, 

tia-en 

Laten we, om er achter te komen 

welke factoren gusstig zija voor bet 

behoud van dien vrede, ons eens on- 

der het 'Japansche vo'k zeif begeven 

onder zija admiraals eo generaals zijn 

wiokeliers en zijn luiden”, 

Laten wij eens uitvinden of zij inder- 

daad de tegen Amerika 

wenschen op te nemen en zoo ja, 

mkleine 

wapenen 

Wwaar6om. 

Oorlog tusscheo de beide landen zal 
beteekenen een oorlog, die gevoerd 

wordt over vijfduizeod mijl open oceaanj 

terwijl het Japansche leger betrekkelijk 

rustig op de kust kan blijven zitten 

toekijken,”zal de marine de kastanjes 

uit het vuur moeten halen. Hoedeokt 

nu de marine daarover? In marive-. 

kringen kent meo, beter dan waar: 

ook in Japan, Amerika's sterkte. De: 

orcfening en dejaarlijksche manoeuvres 

van de Japansche. Vioot zijja van A 

tot Z gericht op die &€ne mogelijk- 

heid: oorlog met de V.S. De Japansche 

admiraals weteo, dat ,,Uocle Sam's 

Navy” superieur is, dat de Ameri- 

kaansche schepen, die niet alleen de: 

ook dei Vereenigde Staten, maar 

Philippijnea en Hawaii verdedigen, 

hoofdzakelijk gebouwd zijn voor een: 

oorlog op langen afstand,   

De sterkte der beide marines. 

Amerika's maritieme sterkte in den 
Pacific kan als volgt geraamd worden: 

12 slagschepen, 33 kruisers, 4 vlieg- 

kampschepen, 90 tot 113 torpedoboot- 
jagers en 40 tot 72 onderzeebooten. 
(Deze raming is van -- Maart jl:) 
Zija siagschepen hebben gemiddeld 
eea actieradius van 2500 mijl, Hun 
Voornaamste pantsering gaat tot. 18- 

inch voor de geschuttorens en bet 
gordelpantser. $ 

Japans maritieme sterkte in den 
Pacific wordt geschat op 10 slagsche- 
pen, 44 kruisers, 6 vliegkampschepen, 
126 torpedobootjagers en 69 onder- 
zeebooten. De slagschepen, gebouwc 
voor operaties dicbt bij bun bases, 
hebben gemiddeld een actieradius van 

1500 mijl, Hun voornaamste paatse- 
ring bestaat uit een 14-inch pantser 

voor de geschuttorens en een gordel- 
pantser van 13 inch op de waterlija 
in de midscheeps. Men boeft niet te 
veronderstellen, dat de Japansche 
marine een absoluut onwrikbaar ver- 
trouweo heeft in haar kracbts zij 

beseft wel degelijk, dat vele van 
haar zeekasteelen, die in de afgeloopen 
jareo te water werden: gelaten, top- 
zwaar zija en overbewapend, en dat 
ze bij de proefvaarten niet al te goed 
voldaan hebben. Zij weten, dat in een 
zeeoorlog:in den Pacific, waario alles 

op alles gezet zou. worden, Japan 
versiagen zou worden. 

Japansche maritieme 
strategie, als ... 

Opmerkelijk is het, dat de marine 
g9elooft, dat zij het onderspit zal del- 

veo, 66k wanneer Amerika tegelijker- 

tiid: in dea. Buropeescbeni oorlog 
gewikkeld zou zijo. De knappe koppzn 
van bet Keizerlijke Ministerie van 
Marine hebben het allemaal al uitge- 
rekend: zijn redeneeren, dat de V.S. 
over bet algemeen slecbts lichtere cen- 
beden naar den Atlantischen Ocesan 
zullen zenden voor het verrichten van



  

Patronille- en. convooisdiensten ende 

Voornaamste:strijdkrachten in den Pa- 

cific zullen houdeo, waar zij bovendien 

schijnen. te mogen rekenenop verster- 

king met aanzienlijke bondgenootschap- 

peljke strijdkrachen. 

DezeJapanners weten: wel, wat zij 

zouden moeten doeo. Zij zouden dicht 

bij hun bases moeten blijven en een 

strategie moeten voeren, gericbt op het 

drievoudig doel om Ie. een nederlaag 

teontwijken, 2e. olie, waarvan zij slechts 

weinig hebben, te sparen, 3e. den nade- 

renden vijand naar de wateren van het 

Verre Oosten te lokkeo. Dair zouden 

de Japanners immers gedekt door hun 

cigen, op het land gebaseerde, lucht- 

macht, tot op zekere hoogte den strijd 

kunven riskeeren, in de hoop (!) een 

superiure zeemacht ver van zijn bases 

te overvallen en te vernietigen. 

De Japanscbe vioot isdan ook wer- 

kelijk niet gesteld op een oorlgg met 

Awmerikaj zij zou veel liever ongestoord 
door willen gaan met de uitvoerirg 

van haar planneo, die gericht zijn op 

dichter bij huis gelegen doelen: n.!. 

afdoen met Japan's wenschen in Zuid- 

Oost Azia, inbeslagueming” van het 

Ollierijke Nederlandsch-Indi& en... het 
Japansche leger gro€n van afgunst doen 

zien! Waot de onderlinge naijver tus- 

schen de sameastellende deelen van de 
Wweermachtis in Japan veel sterker, dan 

waar ook ter wereld. 

Hoe staat het nu met dat leger? 

Ia de afgeloopeo tien jaar  voortdu- 

rend macht gegroeid, heeft het 

toch zeker niet de absolute heerschap- 

'Ppij over Japan. Velen gelooven dik- 

wijls nog, dat alles wat Amerika te 

doen heeft, is: een wig te drijvea 

tusschen het leger en het volk, en... 

alles zou rozegeur en maneschijn zijn. 

Dat zou 

gehad hebben in de jaren, die voor- 

afgingen aan het ,, Chineesche Incident”, 

toen het leger practisch een aparte 

kaste, gevormd door arme boerenzoons, 

was. Maar de behoefte van dit leger 

als gevolg van het Chineescbe ,,inci- 

dent” bracht zakenlieden, intellectueelen 
kantoor personeel en industrie-arbei- 

ders in de geledereo. En thans is bet 

leger zeker als een instelling van het 

geheele volk te beschouwen. 

De Russische beer bij Japan's ach- 

tedeur. g 

Er is een allesbeheerschende reden, 

waarom Japan tot nog toe zija klau- 

wen niet uitgestrkt heeft naar Neder- 

landsch-Indi#, waarom het zich niet 

buiten zija',, voor-tuintje” heeft gewaagd 

waarom het niet tegen de Vereenigde 

Staten wenscht te vechten. Die reden 
is de vrees voor Rusiand. Een nooit 

aflatende angst, die zija schaduw io de 

afgeloopen tienjareo op 4l Japans daden 

heeft geworpen. En deze vrees berust 

op feiten, De toegenomen bedreiging 

van Ruslands Siberische leger, dat 

geoefend werd door den mysterieuzen 

maarschaik Blucher en opgesteld is 
langs de geheele Mantsjoerijsche grens, 

heeft Japan's beste troepen, het z.g9.n. 

Kwantung-leger ter sterkte van 500.000 

mas, aan de overzijde van de rivier 

de Amur gebondeo gehouden. De Ja- 

pansche legerleiding durfde dezetroe- 

poeook nimmer in te zetten voor ,,de 

liguidatie vanbet China-ircident”. Zelis 

het non-agressiepact met Rusland zal 

haar er oiet toe hebben kunnen ver- 

leidea Kwantung-leger terug te trekken 

Japan zal zich ten aanzien van Rus- 

land immers nooit veillig voelen. 

Vaurwerk, dat men spiren moet...! 
Binven een radius van 600 mijl van 

Wladiwostok ( hetgeen ,,bedwinger 
van het Oosten” beteekent) liggen 
Japans uitgestrekte industriegebieden : 

Tokio, Yokohama, Osaka en Nagoja. 
iDe gedachte, wat er met deze dicbt- 
bevolkte ( Tokio alleeo al heeft 61, 
millioen inwoners), uiterst brandbare 
houten eo papieren steden zou ge- 
beuren, indien hierop eeoseen partijtje 
brandbommen -z0u .neerdalen, achter- 
Volgt de Japanners terecht als een 

nachtmerrie, want Stalins bommen- 
Werpers, operecerend. uit Wladiwostok, 

zouden hen dag en nacht kunuen teiste- 

ren, Dagrnaast zija. er nog de gevaren, 

misschien kans van stagen 

  
  

ROODE KRUIS. 
Oproep voor mannelijk Cursister, die 

verbintenis willeo aangaan voor Roode 
Kruis en L. B.-D. 
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in de Ziekeninrichtirvg SEMAMPIR, 

Leider: Dr.W.J.M. van Bysterveld. 

Dinsdagavond 7 October 7 uur 

in de Gemeentelijke Ziekeninricbting 

GAMBIRAN. 

Lzider: Dr. Pattiradjawane. 

Opgave liefst voor J October. 

A. Voor z00ver bet de cursus in de 

Zickeninrichting SEMAMPIR be- 
treft bj 

Dr. van Bysterveid. Semampir. 

. Voor z00ver bet de cursus in de 

Gemzentelijke Ziz:keninrichting 

GANBIRAN betreft bij 

Dr. Pattiradjawane. Balowertie. 

Schrift en potlood mede te brengen. 

  

die Japan uit sigen boezem bedreigen, 

eea groote, ondervoede arbeidersbe- 

volking en de knageride argwaan tegen 

»gevaarlijke gedachten”. Japans in 

zorgen gedompslde militaire politici 
vreezen, dat iemand Rusland de gele- 

genbeid zal geven om dien gevreesden 
stoot ia den rug toe te brengen. Beu 
van bet vechten mer een prima klant, 

adviseeren Nippons bezadigder econo- 
men, en ook de kleine handelslieden, 

tEgen cen oorlog, zuiks met het oog 

Op'dzo belaogrijken handel op Amerika. 

Vooral in deze hu de meeste 

Britsche markten voor Japansche waren 

gesloten zijn, vormen de Vereenigde 

States immers Japars beste afnemers. 
Ben derde van zijn export gast raar 
Amerika es bestaar een 
derde van Zzijn import uit Amerikaansche 

goederen, embargo's en boycot-acties 

ten spijt. 

dager, 

nog stzeds 

De geneele handel vertegenwcordigt 

cen waarde van 400 millioen dollar 

per jaar. Van Japans verscbepirgen 

van ruwe zijde — die boveraan staat 
Op zija lijst van exportgoederen — 

gaat niet minder dan 90”/, naar Ame- 

rika en de 100 millioen dollar, die de 
Japanners daarvdor ontvanger, vormt 
het gsootste op zichzelf staande bedrag 

aao buitenlandsche betaalmiddelen, dat 

Japan kan bemachtigen. Kortweg ge- 

zegd is Japans economie nog steeds 
op veelbeteekende wijze afhankelijk 

van Amerika, en een oorlog zou dan 

'ook eea verscbrikkelijke ontwrichting 

veroorzaken. 

Wat denken nu cigenlijk de menschen, 
die langs de ,Gioza” (Tokio's drukste 
weg)en in de hoofistraten van andere 
steden en dorpen in bet geheele rijk 

loopen van een oorlog met de Veree- 
nigde S:ateo? Zij waren vroeger zeer 
op de Amerikanen gesteld, maar de 
regeeringspropaganda der laatste tijden 

is bezig veranderiog hun houding 
te brengen! Hetgeen niet wil zeggen, 

dat de Japanners z00 bijzonder ge- 
makkelijken te vangen zijn door teodsn- 
tieuze propaganda. 

in 

De Japanoer is lichigeraakt. 

Het is b.v, niet gemekeklijk voor 

de Japansche regeering om de meer 
intelligente burgers figuur als 
Hitler aao te praten. 

cen 

Ia vertrouwelijke gesprekken zullen 
Japanners uit alle lagen der bevoiking 
U bet een en ander vertellen van 
hun opinie over Hitler, en zij zullen 
daa geen blad voor hua mond nemen. 

Maar indien de propagandisten dea 
indruk zouden weten te vestigen, dat 

Amerika of een ander land hun 

»Samurai-eer” geraakt zou hebben, 
dan zou het heele Japansche volk 

oogecblikkelijk om vergelding schreeu- 
wen. 

Als Japan doordrijft in Azi8 . ... 

Hiertegenover staat wat anders: de 
Japanover vindt het nu eenmaal niet 
prettig om zonder vrienden te zijo. 

Als hem verteld wordt dat de demo- 
cratie&a zija vrieodschap versmaden 
en dat Hitler zijo eenige ,,sobat” is, 

nu vooruit dan maar, dan zal hij zich 

met Duitschland verbindeo om. toch 

  

  

9th May, 19461. 

My Gear Minister, 

The Commander-in-Chief, Mediterranean, has 

already paid tribute in one of his messages to the 

@reat part played by Allied Merchant vensels in the 

evacuation Of the Imperial Forces from Greece. 

I should like to place on record my own admiration 

Of the work performed in the course of these operationa 

by the Dutch Merchant Navy. Would you be good enough 

to convey my appreciation to the appropriate authorities? 

I desire also to express my sympathy with the 

cCesualties which your brave crews suffered thrcughout 

the performance of this task. The example of these 

devoted wen will be an inspiration to everybody in the 

1on Csuse, SNJ a guarantee of the ultimate victory 

  

of the arms of the Allied nations. 

Believe me, 

Youre very jra1g, 

AA 

Peci 
-      His Excellency 

Jonkheer E. 

    

Hulde aan Nederlands Koopvaardij. 
  

   
Wjj zija io de geles 

van een brief, weike door den Eersten Lord der Britsche admiraliteit, Lord 

te Londen, 

s en wordt 

cid op deze pagina het fac similie af te drukken 

  

Alexander, ward gezonden aan den gezant van H.M, de Koningi 
  een brief die een oicuw getuigenis is van bet prachtige werk dat 

  

    
   
   

  

    

  

   

    

gelevard door onze m n ter zee, cen nizuw bewijs ook van d» groote 
waardeering door on oot van bet aandeel van Nederlands Koop- 
vaardij in den g»mee strijd 

Deze brief var Lord Al-xander aan dea Ned e Lon- 
den, Jhr. E. Michie's van Verduysen, luidt is elhebber 
in de Middellandsche Zee beeft rceds in cen n hulde ge- 

  

     bracht voor de groote ro!, welke dcor geallieerde koopvaardijschepen is ver- 

r Brisscbe strijdkrachten uit Griekenland, 

Ik stel er prijs op daaroevens getuigenis af te leggen van mijn bewonde- 

  

vuld bij de evacuatie 

ring voor het werk dat in den loop van deze operaties is verricht door de 
Nederlandsche koopvaardijvlo: 

   
   

. Zoudi yij z00 goed zijo mija waardeering ter 
kennis willen brengen van de betrokken autoriteites ?     

Ik wensch tevens uitdrukkiny te geven 

  

aan mijn medegevoelen met 
  

  

de verliezen, welke de dappere bemannirgen hebben geleden bij het voibren- 
gen van die taak. Het voorbeeld dezer toegewijde mannen zal iedereen een 

iospiratie zijn voor de gemeenschappelijke zaak, bet is tevens een waarborg 
voor de uiteinde'ijke overwinuing van de wapenen der geallicerde mogend- 

  

  

heden.” 

&rgens ,moreelen steuu”" k Nederl -Tudi 
Maa 

pore en Nederlandsch-ludit, Dat zou 

  

Vereenigde Staten ectoe kunnen de 
Duitscbland en Japan bestaan: 

Japansche leger werd b. v. oa een | #Oodzaken om met het geweld der 
perlade — 400. . erpesimemen met | wapens in te grijpeo. In deze laatste 

  

worsteling zow Japan, dat dan van zijn 

zieh dus 

moeten 

27, grootendeels op 

hoe 

Fraosche voorbeel 
Duitsche leest 

Dit alles schenkt ons de voigende 

lot &£n groote ,gok” maakt 
A:      d2 opperheerschapij in 

    

     
       

   
      

  

inzichten: Als Japan's vloot en leger, | verwerven, Maar a's de Gralliserden 

ziin zakenlieden en de ,klsine man” | winner, dan z0uden de somberste 
geen oorlog wer , Waarom staan | gedachteo van #. c de Ja- 

dan-de kansen op oorlog of yeen pa 8 dis in cen oorlog hun ver- 

oorlog gelijk? Omdat Japan "0018 | nietiging zien, wel ecrs bewaarbeid 
dubio staat of zich ge kancen worden i 

onderwerpen aan Duitschl 
dis erop geric de aa 

de Vereenigde Staten af te leiden op 

het critieke momest, dat Hitler zich 
op zou maker om Groot Brittanvig 

naar den kee! vlisgen als laatste 

poging om den oorlog te winnen. Deze 

afleidende actie — geste'd dat Hitler 

Japan tot een oorlogsdaad z0ou kunoen 

opzweepen — za! den vorm krijgen van 

een zuidwaartschen stoot naar Singa-   
  

  

  
  

PROTESTANTSCHB KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

28 Sept. 9 uur v. 2 
Ds. W. C, de Jong. 

28 Sept. Kertosono 5 uur o.m, 
Ds. W. C. de Jong. 

um 

Maleische Kerkdiensten, 
H, B. Matulessy. 

28 Sept. '4! Trenggalek 9 uur v.m. 
T.-agoeng 4 uur »,m. 

1 Oct. '41 Kediri 6.30 u. n.m. 
Voor Zending. 

5 Oct. '41 Blitar 7.30 u. v.m. 
Wlingi — 10.30 u. v.m. 

aan 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur Y.m. 

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

era ama Men ta 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

te Kedid le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 
Lof 5.30 uur a. m. 

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

1.30 uur v.m.  Hoogmis 
5,30 uur n. mm. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

NG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER 

    

COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telaf. No, 107 

VENDUTIES: 

Zaterdag, 4 October "4! 9 u.V.M. 

COMMISSIE VENDUTIE 

Ia ons tokogebouw 

Hoofdstraat— Kediri, 

Van sarongs en andere batikwerken, 
manufacturen, kantoorartikelen, tennis- 
schoenen, pannen en meubilair. 

  

Woensdag, 8 October '41, 9u. V.M. 

COMMISSIE VENDUTIE 

In Restaurant Patria—Paree. 

Van veel meubilair, 

Gz:legeoheid tot bijbrengen van goe- 
deren. 

  

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 
Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

              

LUCHTBESCHERMI 
Beveiligt U tijdig!! 

2 Wjij leveren : 

VERBANDKISTEN 

NG 

  

  

in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Fabrieken naar het Oosten. 

  

Verhuizing der Russische industrie&n is 

in vollen gang: in Kaukasus werken 

reeds vele nieuwe fabrieken. 
  

  

New York, 22 September (Reuter). 

Ralph Ingersoll, die verbonden is azan 

het dagblad ,,P.M,”, is na ecen reis 

door de Sovjet.Unie te Ankara gear- 

Tiveerd. Hij meldde, dat bet over- 

brengen der Russische industrieen uit 

het Westen naar het Oosten van Rus- 

land goede vorderingen maakt. Hij 

zag vele treinen, die het heele perso- 

neel der fabrieken naar het Oosten 

overbrachten. 

In den Kaukasus constateerde hij, 
dat vele nieuwe fabrieken reeds in 

gebruik zijn. 
Ingersoll verzekerde, dat Duitech- 

land de Sovjet-Unie nit kan verslaan. | 

De isoleering van de Krim. 

Londen, 22 September (Reuter). He- 

den verklaarde men in gezaghebbende 

kringen, dat wanneer de Duitsche 

bewering, dat de nazi's de Zee van 

Azov bereikt hebben, juist is, de vijand : 

de Krim afgesneden heeft en het 

mogelijk is, dat zij dan zullen trachten 

Rostov te verwoesten. 

Er is geen enke'e aanwijzing. of de 

Duitschers erin zijn geslaagd hun 

Opmarsch voorbij Kiev voort te zetten, 

doch ongetwijfeld woeden er heftige 

gevechten aan dat front. 

Er is geen nieuws binnengekomen 

over de operaties rondom Smolensk 

dan wel in den Leningradsettor. 

Russisch legerbericht. 

Moskou, 22 September (Reuter). Het 

Russische middagcommunigut van 

heden luidt: Den afgeloopen nacht 

zetten onze troepen den strijd aan het 

geheele front voort. 

Een aanvullend communigut zegt 

nog: Zaterdag jl. vernietigde de 

Russische luchtmacbt in Westelijke 

richting van het front 15 vijendelijke 

tanks, 90 vrachtauto's en 11 luchtaf- 

weerkanonnen, terwijl een vijandelijk 

Vliegtuig is neergeschoten. 

  

Engeland. 
De strijd in Afrika. 

Cairo, 22 Szpt. (Rcuter). Een heden 

door het Britsche hoofdkwartier te 

Gairo uitgegeven commur igu€ meldti 

»Lybis: zoowel te Tobroek als in 

het grensgebicd zijn onze patrouilies 

actief geweest. 

Londen, 22 Sept. (Reuter). Heden 

werd in de Britsche hoofdstad van 

gezaghebbende zijde vernomen, dat de 

beschietingen in Lybig isis boven bet 

pormale is geweest. 

Er was ook meer dan normale 

activieteit op den Haifaya-pas. 

Overigeos scbijnen er zich — naar 

gzmeld wordt—geen nieuwes ostwik. 

kelingen te hebben voorgedaan in de 
Westelijk: Woestijn. 

De aanvallen op Engeland 

Londen, 22 Sept. (Reuter). Het 

hedenochtend vroeg door het minis- 

terie van Luchtvaart uitgegeven com- 

munigu€ verklaart: ,In den afgeloopen 

nacbt had op zeer kleine schaal vij- 
andelijke luchtactivicteit baven Enge- 

land plaats, In het begin van den 

nacht werden op of nabij de Oost-en 

Zuidoostkust enkele bommen gewor- 

pen. Slechts cen klein aantal personen 

     1 licht gaword en ds pangerichre 

  

schade was gering 

Het offensief der R.A.F. 

Londen, 21 (Reuter). De 
offensieve van de 

Sept. 

daglicht - sweeps 
R.A.F., tijdens welke bommenwerpers 

en jagers dagelijks het door de as 
bezette deel van Europa aanvielen,   

bercikten deze weck een nicuw hoog- 
tepunt. D» “cornaamste nachtelijke 

Operatie was de zeven-en-zev: 

lucbtaanval op Hamburg en 

haveos in Noordwe trelijk Duirsch'and 

ia den racht van 15 op 16 d 

      

Wwaarbij meer dan tweehonderd 2 
bommenwerpers betrokken warer, 

Een andere opvallende nachtelijke 

opzratie was de krachtige aanval op 

Stettin, de belangrijke aanvoerbaven 

voor Duitscbland's Oostelijk froct. 

Om deze plaats te kusnen bereiken 

mosst de R.A F. nos 

Berlija vlirgen. De doelwitt n in Stet- 

tin werden door ber Noorderlicbt 

verlicht. Andere nacbtelijke doewitten 

waren Karlsiuhe, de havens var Le 

Havre, alsmede Berlija en Frackfort. 

Op den zeventienden was het voot- 

verder dan 

naamstz doelwit der bommenwerpers 

het krachtstation te Mazingarbe, nabij 

Be hune, toen zich 300 R.A.F.- jagers 
tegelijk boven Frankrijk in de lucht 

bevonden, terwijl in den loop van den 
dag nog velc andere er op vit gingen. 

Op den achttienden dezer, toen het 

hoofidoel was bet krachtstation nabij 

Rouaan, badden operaries op cenzelf- 

de scbaa! piaats, doch zij bereikten 

de grootste 

gecombineerde 'uchimacht seder 

hun boogtepunt, toen 

  

sweeps sanvinyer, u 
2gcentra bf Hazebrock 

», alsmede de schcepswer- 

    
    

  

w 

suaan cn de baven van Le    

en Duitsch- 

  

Havie, terwijl vliegende fo: 

land binneavlogen om de bavenwerken 
van Emden 2an te vallen, 

Bij al dez2 operaries verioren de 
Duitscbers 54 jagers. De R.A.F. verloor 

  

LEESBIBLIOTHEEK 
  

  

De abonnementsgeiden bedragen : 

Ff 1— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met Jien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U dus een abonsement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
ruit het boek iederen dag, dan 
voor 30 boeken 
gulden. 
Wordt lid van 

DJABA 

betaalt U 
toch niet meer dan €&n 

KOTTA 
— LEESTIAZELSCHAP -—- LEESBIBLIOTHEEK  — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
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46 toestellen, waarvao 14 bommen- 

werpers en 32 jagers. Zes R.A. F.- 
Vlicgers werden gered. 

Londeo, 22 September (R-uter), De 

nieuwsdienst van het ministerie van 

Luchtvaart verklaart, dat gistermiddag 

tot twee maal toe sterke groepea 

Spitfires ea Hurricanes van het Com- 
mardo jachtvliegiuigeu ,,swceps” uit- 

voerden boven Noord-Frankrijk bij 

bet escorteeren van bommenwerpers. 

Tijdens de eerste der beide ,,sweeps” 

zagen de Britsche jachtvliegtuigen 

bommen neerkomen op een electrische 

Centraie, waarna eca booge kolom 

zwarte rook opsteeg. 

Tijdens dezen 

beftige opposisie onimoet van de zijde 

aaoval werd zeer 

van vijande!ijke jachtvliegruisen, doch 

de bommenwerpars werden na de 

volbrenging van bun taak veilig tervg 

gesscorteerd, 

De lersche Juitenant - vlieger, die 

Zaterdag drie Messerschmitt-Me-109's 

had vernietigd, schooter gisteren rog 

twee neer. Hij schoot den eersten reer 

en werd onmiddellijk daarop aanhevsl- 

leo dooreen anderen, dien bij eveneens 
neerschoot, Esn Australische sergeant- 

vlieger, 

b.ide 

grond te pletter sisan. Tcen zag de 

die acbter hem viocg, zeg 

vijandelijke machines op dea 

Austra':&r e»n derde vijandelijk torstel 

omlaag storten, hetwelk door hemzeif 

versietiyd was. 

Fen andere Jacbrulieger, die twee 
Messerschmitis veroi 

  

igde, was sn 
vroegere  automobielverkooper  uit 

Nicuw - Zeciavd. Ziju cerste salvo 
beschadigde den : 
vijandelijk jachtvlieg'u'g er de bestuur- 

vleugel van een 

der. sprovg er onmiddellijk met zijn 
Eckele oogenblikken 

laser was bij opnieuw in een gevecht 

gewikkeld en bij zag hoe het. toesrel 

van zija trgestander in brand geraak- 

vaischerm uit. 

te toen bet Joodrecht omlaag stcrtte. 

Griekenlands koning gearriveerd. 

Londen, 22 September (Reuter). De 

Grieksche koning is in een haven in 

her Noorden gearriveerd, 

De missie naar Moskou. 

Louden, 22 September (Rer.). Van 
gezaghebbende zijde werd vernomen, 

dat Churchill deo voorzitter van het 

»Royal College of Physicians”, Sir 
Charles Wilson, uitvoodigde zich te 

voegea bij de missie nsar Moskou 

Wilson zai bij Churchill rapport uit- 

brengean over den geneeskundigen steus, 

welke aan de Soviet Unsie zal worden 

verleeod. 

Duitsche schepen met 

ballonbescherming. 

Londen, 21 Sept. (Reuter). Ondanks 
de ballonbescherming, waarmede 

Duitsche bevoorradingsschepen, welke 

Zaterdag ter hoogte van de Neder- 

landeche kust werden aangevallen, 

waren uigerust en ondanks het escorte 

van luchtafweer:chepen. naderden 
Britsche bommenwerpers deze schepen 

even boven het watervlak om vervol- 

gens tot iets boven masthoogte te 

stijgen en hun aanval in te zetten, 

waarbij vier schepen worden getroffen 

en brandend achtergelaten. 

De nieuwsdienst van het ministerie 
van Luchtvaart, een beschrijving ge- 

vend van dit gevecht, verklaart, dat 

cen vroegere Nieuw -Zeelandsche 

schapenfokker, die nu kapitein is bij 

het Bomber comando, mededeelde.dat 

hij den stuurboordvleugel van zijn 
Blenheim . bommenwerper scherp 

moest optrekken om een ballonkabel 

te vermijden. De stuurboordmotor van 

de Blenheim werd getroffen en door 

het slingeren raakte de bommenwer- 

per de zee. Het toestel raakte weer 

los van het raakte de zee 

opnieuw en kwam weer voor de tweede 

maal los: Men meent dat dit de eerste 

maal is, dat een landvliegtuig be- 

houden bleef na twee maal de zee 
te hebben geraakt. De vlieger zeide: 
»Hoewel er vele vreemde geluiden 
waren, bracht de Blenheim ons veilig 
terug en wij zegenen de mannen en 
vrouwen, die haar zoo goed hebben 
gemaakt.” 

water,   

"Rusland vraagt tanks. 

Londen, 21 Sept. (Reuter). .Wij 
hebben tanks noodig, meer tanks, er 
nog meer tanks”, verklaarde de Rus. 
sische ambassadeur Maisky in een 
dringend beroep op Engeland, dat 
samenviel met de opening op Maandag 
van de ,tanks voor Rusland” -week 
Maisky betoogde, dat Rusland ook 
vele tanks produceert, doch dat de 
»Russische verliezen aan taoks in het 
tweeduizend mijl lange frontgebied 
groot zijn”. Wij hebben Uw hulp 
dringend noodig om onze eigen krachts- 
inspanning tekunnen verhoogen. Uw 
tanks zullen niet worden verknoeid. 
zij zullen onmiddellijd in den ctrijd 
worden gezet. Wij weten hoe er ge- 
bruik van te maken tegen onzen 

  

gemeenschappelijken vijand. Het beste 
Getuigenis daarvan is de groote strijd, 
welke de Russische troepen en het 
geheele Russische volk de laatate drie 
maanden hebben gevoerd tegen de 
gepantserde barbaren van het Hitler- 
isansche Duitechland. Hoe sneller U 
ons tanks zendt en boe grooter hun 
aantal, des te eerder zullen de nazi- 
horden verslagen zijn. Wij hebben &€n 
gemeenschappelijk front met U. Zendt 
onmiddellijk. Uw tankversterkingen 
naar dat deel van het front, waar 
momenteel de strijd op zijn hevigst 
woedt. Zendt ze snel, en zoo veel 
mogelijk. Hij, die op den juisten tijd   

en op de juiste plaats fe ft, 
geeft dubbel". ea 

   MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225. 

Levert versche volle melk:. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

Na aan 

“BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI w 1 

     
ATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-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. 
  

Ia aa 

  

  

  

  

NIEUWE UITGAVE of HERDRUK van J. B. WOLTER'S 

UlT6. Mij,, BATANIA. 
Auteur(s) Tutel Bestemd voor PN gi C3 

BLINK, T. | DOOR 1 aa VAN DEN e | szozien. Beige Ne Naa - 1 DE veLDE Ke Eh | DE VELDEN 3 1 Sep. 1941 | 137 X 198 

BLINK, T. | DOOR Eur. “3 VAN DEN en | BLOBIENDE | Senar” | 10) 0168,—.— | 96 paga. IEICEN- | VELDEN 1 Sept. 1941 1137 x 188 

BRAND, A. | AANGE- Lagere School | 7, 0.45, —.— 1 
KLEDEJAAR- | io Ned, Indie Ta "ng 
TALLEN Sept. 1941 1131, X 191, 

BLINK, T. | D0OR Eur. E— VAN DEN en | BLOBIENDE | Setodi ""” | 7 080 —.— | 132 page. I, EIGEN- | VELDEN IV Sep 191 1127 X 198       
  

  

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmacbinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, ver sch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ Uu 
255 SAS 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 
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