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MEDEDEELING. 
In verband met de vele mutatios 

hior In onze stad Kediri, hebben wo 

met Ingang van heden onze oplage 

vermeorderd, om aan verschillonde 

geachto Ingezetenon onze krant, die 

weldra haar jubileum za! vieren, 

als proefnummer aan te bioden. 
Indien na een maand geen rotour- 

zending of bericht Is ontvangen 

worden deze automatisch ais onze 

abonnb's Ingeschreven. 

Administratie 

KEDIRISCHE COURANT. 

  

»Van Galen” -actie 

Het plaatselijke comit€ van de Veree- 

nigde Prins Bernhard- en Spitfire - 

fondsen zendt ons de volgende (tweede) 

opgave : 
Totaal eerste verantwoording f 1823,05 

Pers. sf. Poerwoasri (2de 

storting) 

Postrekening 400 . 

Adm. ea pers, sf. Modjo- 

panggoeng » 144,50 

Eurp. pers. Kediri Stoom- 

tram Mij., Paree » 5,— 

Adm. en pers. sf. Kentjong ., 352,— 

A.J. Leutscher, Kediri an 25 — 

E.G. »25,— 

Het totaal van de stortingen bedraagt 

thans derhalve f 2817,70. 

» 11,75 

» 361,40 

Padvinders - tentoonstelling 

Op Donderdag 9 October a.s. zal 

in hetclubhuis van de padvindsters aao 

Madjenang alhier (tegenover het irri- 

gatiekantoor) een tentoonstelling wor- 

den gehouden van door de padvindsters, 

kabouters en welpen van de groep I 
en JI zelf vaardigde voorwerpen. 

Deze voorwerpen 
verkocht, terwijl het batig saldo—dat 

bestemd is voor in Engeland vertoe- 

vende padvindsters, die door den 

oorlog hebben geleden—door tusschen- 

komst van Z. K. H. Prins Bernhard 

der Nederlanden aan de betrokken 

iostantie zal worden overgemaakt. 

Er komen verschillende attracties, 

zooals grabbelton, Amerikaansche ver- 

koop van een poppenhuis en anderes 

thee met gebak wordt tegen matigen 

prijs verkrijgbaar gesteld. 

De tentoonstelling is geopend van 

4.tor 6.30 uur des middags. ledereen 

is welkom. 

T.B.C. Bestrijding, 

De gemeente geeft telkeajare cen 

subsidie van f 500,— aan de plaat- 

selijke afdeeling van de S.C.V.T. voor 
het exploiteeren van het cigen con- 

sultatiebureau aao de Semampirstraat, 

hetwelk zeer gunstige resultaten be- 

haalt. 
proviaciale organisatie ,, Oost - Java ”" 
van de S.C.V.T. om een subsidie te 
mogen ontvaagen ten behoeve van 
de door de stichting geexploiteerd 

wordende sanatoria Songgoriti en 

Batoe werd steeds afwijkend beschikt. 

Dit jaar is de beschikking op genoemd 

verzoek “echter aangehouden, omdat 

cen der. ramdsleden nadere: toelichting 

zullen wordeo 

Op het verzoek echter van de.   
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heeft gevraagd omtrent de door de 

stichting overgelegde cijfers ten aanzien 

van het aantal verpleegdagen, id beide 

sanatoria doorgebracht door patigo- 

ten uit de gemeente Kediri. Volgens 

deze cijfers zou dat aantal 2459 be- 

dragen, hetgeen vermeid raadslid zeer 

hoog voorkwam. 

De S.C. V. T. neemt als basis voor 

haar verzoek om subsidie het exploi- 

tatieverlies van de sanatoria in ver- 

houding tot het aantal verpleegdagen 

Van patigaten in de sanatoria Songgoriti 

en Batoe. Blijkens de exploitatiareke- 

ning bedraagt het ongedekt verliessaldo 

van deze sanatoria in het jaar 1940 

een bedrag groot f 12.035,13. Het 

aantal verpleegdagen van uit de pro- 

viacie Oost-Java afkomstige patifnten 

bedroeg in dat jaar 47.137, zoodat 

noodig is een bedrag van &€a kwartje 

per verpleegdag. 

Op deze basis zou de door de ge- 

meente Kediri te verleenen subsidie 

derbalve 2459 maal f0,25 of f614,75 

bedrageno. In verband met het groote 

belang van de tuberculose-bestrijding 

zou een dergelijke uitgave voor deze 

gemeente niet onoverkomelijk zijo. Er 

wordt thans gewacht op een nadere 

toelichting van Je cijfers. 

Kunstkring. 

Aangezien het bestuur 

Kedirischen kunstkring den leden deze 

maand heeft kuonen bieden, 

wordt voor den dansavond van Darja 

Collin, welke op Zaterdag 18 October 
plaats heeft, geen toeslag geheven, 

De lezing van den heer dr. W.N. G. 

van der Sleen heeft op het einde van 

de maand October plaats: de datum 

wordt nog nader bekend gemaakt. 

Voor de komende maanden staat 

verder op het programma van den 

kuostkring het optredea van Anny 

Lamberts (zang) en een voorstelling 

van de tooneelvereeniging Concordia 

uit Malang. De uitvoering var de 

officiers tooneelvereeniging uit Soera- 

baia gaat niet door. 

van den 

niets 

Societeit Brantas. 

De gebruikelijke. maandelijksche 

bridge-drive ia de societeit Brantas 

had plaats op de 24ste dezer. 

De tentoonstelling van werken van 

Hollandscbe kunstschilders, van Hol- 

landsche en Perzische palm-en wortel- 

doeken en vam Perzische tapijten 
(collectie Brionnet)is tot en met Zoo- 

dag 28 Szptember te bezichtigen (van 

9 tot 1 uur des morgens en van 5.30 

tot 8,30 des namiddags). 

De Amerikaansche verloting van 

cen echtekruik Bols tijdens den Oranje- 

borrel op | September j.!. bracht eea 

bedrag van f 210, — netto op. Dit 

bedrag werd bereids gestort in het 

Jan van Galen-fonds. 

Aschregen. 

De aschregens, weike tengevolge 

van de uitbarsting van den Smeroe 

Zijn neergekomen, hebben Zondagmid- 

dag ook Kediri bereikt, Het verschij- 

sel valt thans »og waar te nemen 

door de vale kleur van de lucht. 

Wanneer men de asch bijeenveegr, 

doet de substantie bet meest denken 

aan cement. 
Onder de bevoiking liep onmiddel- 

lijk het gerucbt, dat de Kloet. weder- 

om was uitgebarsten. De reputatie 

van dezen vulkaao is van dien aard, 

dat alle kwaad direct zonder meer er 
ama wordt toegeschreven. 

Eerewedstrijd. 

Zaterdagmiddag speelde het twaalftal 

van de korfbalvereeniging Ouick, dat 

de competitie 

eerewedstrijd tegen de rest van Ke- 
diri. Ouick was goed op 

dezen wedstrijd met 3—0 te winnen, 

nadat de stand bij de rust 

geweest. Er bestond cen behoorlijke 
bekaogstellipg voor deze match. 

gewonnen had, een 

dreef en wist 

1—0 was 

De wisselbeker,' die bet vorige jaar 

door Happy werd gewonnen, werd 

thans door den heer Hornirge namens 

den voorzitter, den beer Buriage, aan 

het winnende twaalftal vitgereikt. De 

competitieleider, de beer Bussenius, die 

naar Palembang is overgeplaatst, werd 

gebuldigd, terwijl hem door @uick een 

souvenir werd aangeboden. 

C.O.V, LM. - cursussen. 
De plaatselijke afdeeling van de 

Covim heefc weder verschillende cur- 

sussen georganiseerd. Dokter Sleebos 

geeft cen cursus io ecerste hulp bij 

ongelukken, dig” zich in een groote 

belangstelling mag verheugeo. Mevr. 

van der Hoeven en mevr. van Akke- 

ren geven verband-cursussen. De da- 

mes, die buiten Kediri wonen, krijgen 

les vao mevr, van Akkeren (Vrijdags 

om 7 uur des avonds) ea de dames 

uit de kotta-zelf volgea den cursus 

van mevr. van der Hoeven in twee 

groepen, nameliik Maandags van 9 

tot 10.30 uur 's morgens en van 10.30 

tot 12 uur d.a.v. 

| Ook de deelname aan deze cursus- 

sen is groot. 

RICHE THEATER. 

Nog heden en Zaterdag 27 Sept. 

George Formby 
De gevierde Engelscbe komiek in 

“LET GEORGEDO IT” 

George Formby en Hitler 

Opgenomen en verfilmd in Londen..... 

In deze film speelt Formby de rol van 

en zanger, die met zija ensemble voor- 

stellingen geeft voor de geallieerde 

troepen. Als de manaen zich te Dover 

inschepen, vindt er een luchtaanval 

plaats. Door een vergissing " komt 

George Formby op de verkeerde boot 

en arriveert tot zijn grooten scbrik 

den volgendeo morgen, waar hij buiten 

zijn wil om in een spionnage affaire 

wordt betrokkev. Vervolgeos komt 

George ok voor den Duitschen 
»Filhrer”, met wien hij een conferentie 

heeft, welke ermee eindigt, dat de 

»Geliefde Duitsche Filhrer” vao 
George enkele behoorlijke klappen 

ontvangt ! 
Het is onnoodig te vermelden, dat 

deze scene met Hitler, komisch opgezet, 

bet hoogtepunt van de film is. 

MAXIM THEATER. 

Hedenavond t/m Zondag 28 Sept. 

Metro's uitbundig Lachsucces 

»SHOP AROUND THE CORNER” 

(Geen Kiosk -Adres s. v.p.) 

met de bekende en populaire sterres: 

Margaret Sullavan —James Stewart — 

Frank Morgan —Joseph Schildkraut e. 2.     

Abonnements 
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Wederom een Ernst Lubitsch creatie, 

die er wezen mag en voor de z00veelste 

keer ziju ongeslagen genie als regisseur 

in het komische genre handhaalft. James 

Stewart overtreft zijn Creatie als 

»Mre. Smith”, Washington 

ging, en ditkeer is. Margaret Sullavan 

de ster uit ,Back Street”, het meisje 

zijoer droomen. ,Geen Kiosk-Adres 

8. v.p.” is wel het geestigste wat 

Lubitsch produceerde. 

die naar 

Politie - rapport. 

De beheerder van de firma Exella 

alhier, doet aangifte van verduistering 

van toko-artikelen ter 

f 164.— 

genaamd M., 

waarde van 

» gepleegd door zijn verkooper 

T.T, H., wooende te Mritjan doet 

aangifte van diefstal van eeo rijwiel 

ter waarde van f 20.—, hetwelk op 
den openbaren weg Pakelan onbeheerd 

was geplaatst. 

H. K., woneode aan de Dohostraat 

doet aangifte van diefstal, middels io- 

klimming. van lijfgoederen ter waarde 

van f 12.07. 

G., wonende te Djagalanlor doet 

aangifte van vermissing van 5 exem- 

plaren pandbrieven. 

M., wonende te Boeloesan doet aan- 
gifte van diefstal van cen sarong ter 

waarde van f I.— 

De beheerder van de Melkerij ,,Cor- 

dier de Croust” alhier doet aangifte   

van verduistering van een rijwiel ter 

waarde van f 20,— gepleegd door S., 

wonende te Djamsaren. 

S., wonende te Bangsal doet aan- 

gifte van diefstal, middels oodergraving, 

van lijfgoederen ter waarde van f 1.— 

S., wonende te Bangsal doet aangifte 

van diefstal, middels ondergraving, van 

ljfgoederen ter waarde van f 4.— 

Tegen S,, wonende te Bandarlor 
werd proces-verbaa! opgemaakt ter- 
zake lichte mishandeling van W., wo- 
nende te Bandarlor. 

Door de politie werden aangehouden 
25 personen, allen zonder vaste woon- 
eo verbliifplaats, die in de Stadsge- 
meente Kediri zwervende zijn aange- 
troffen. 

K., wonende te Ketami doet aan. 
gifte van lichte mishandeling gepleegd 
door een hem onbekende persoon. 

Bericht ontvangen, dat door den 
persoon genaamd S., wonende te Ta- 

manan, in de passer Baodarlor, bloed 
werd opgegeven ten gevolge waarvan 
hij is overleden eo naar het hospitaal 
werd vervoerd, 

De beer J.F. A. L. wonende te Mo- 
djoroto doet aangifte van diefstal, mid- 
dels braak, van lijfgoederen ter waarde 
van f 7.35. 

M.. wonende te Lirbojo, doet aan. 
gifte van diefstal van lijfgoederen ter 
waarde van f 3,65. 

Tegen O., wonende te Kemasan werd 
droces-verbaal opgemaakt terzake lich- 
te mishandeling van K., wonende te 
Setonogedong. 

VENDU - & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.@.W, DEKKERS — 
am 

KEDIRI — Telotoon 250 

VENDUTIE 

Op Donderdag, 2 October 1941. 

COMMISSIE—VENDUTIE 

in bet tokogebouw. Hoofdstr. 28 — Kediri 

Gelegenbeid tot bijbrengen van goederen. 
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RICHE THEATER — 

  

No9g Heden 26 en Zaterdag 27 Sept. / 
George Formby, de meest gevierde Engelsche komiek io LET GEORGE bo IT” 

la deze |ondensche film speelt Formby de rol van een zanger, die, wanneer er een luchtaaoval plaats- 
vindt, door een vergissing op de verkeerde boot komt en in spionnage affaire betrokken wordt. 

George heeft een Conferentie met den Duitschen ,,/Fiibrer”, welke er mee eiodigt dat de geliefde Fuhrer 
van George enkele behoorlijke klappen-ontvangt. Het is onnoodig te zeggen, dat deze sceoe met Hitler, 
komisch opgezet, het hoogtepunt van de film is ! 
Vooraf 

Attentie !! 
het nieuwste actueele wereldnieuws! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen lo u. 
  

! Matinee 
Zondag 28 en Maandag 29 Sept. 

De meer dan schitterende Fransche Schlager 

bb ol” ALIBI" & 
Met ERICH von STROHEIM — JANY HOLT — ALBERT PREJEAN e.a. Pransche artisteo. 
Een film, die U van begin tot eind zai boeien. 

Mist daarom niet deze mooie Fransche film. 

  

Vanat 

MAXIM THEATER 
Heden 26 tm Zondag 28 Sept. 

  

” Sehitterende. en amusante filmschlager .Geen Kiosk-Adres Sv.p.” (Shop and the Came 

Met JAMES STEWART — MARGARET SULLAVAN — FRANK MORGAN e.v.a. 
Een Ernst Lubitsch productie, die er wezen mag, want overal waar deze mooie film vertoond, boekte 

zij groote successen. Een ieder zal van deze pracbtfilm genieten, want het is een rolprent die amusement 

biedt in den waren zin des woords, &n alle hoedanigheden die het publiek in een film apprecieert, zija 

hierin op onvergelijkelijke wijze gecombineerd, 

ATTENTIE! 

Voor 13 jaar es ouder. 

1O u. 

Maandag 29 en Dinsdag 30 Sept. 
Gong's mooie Franscbe film 2 MEISJES ACHTER TRALIES cs 

  (PRISON WITHOUT BARS) 

  

Met de lieftallige CORINNE LUCHAIRE in de booffdrol, bijgestaan door andere uitstekende krachten. 
De film, die U gezien moet bebben! 
  

Smeulend vuur. 
— ML — 

Vervolgeo wij thans het hoofdstuk 

»The Army dreams on” uit Hallett 

Abends prachtig boek ,,Japan unmas- 

ked”, daar, waar wij Zaterdag eindigen. 

Ook thans zullen wij hier en daar 

aanvullende verklaringen geven, zoo- 

noodig commentaar. 

Het gedroomde imperium. 

Zoo Semeonoffs schema ooit zou 

kunnea worden uitgewerkt — aldus 

Abend — een poging tot ten uitvoer- 

legging zou ongetwijfeld het uitbreken 

van cen eerste-klas Russisch-Japanschen 

oorlog bespoedigdu — dan zou Japan 

de controle verwerven over een stuk 

Oost- Azit, zich uitstrekkend van de 

kusten van Korea naar he: westen over 

Maochburije, Jehol, Chahar, Suiyuan en 

Siagkiang, d.w.z. een uitgestrektheid 

van hemelsbreed 2500 mijlen Oost-West 

en varicerend 600 tot 900 mijleo Noord- 

Zuid. 
Inclusief Korea en gebeel Manchu- 

kwo, z0u het totale grondgebied van 

dit geprojecteerde, dit ,,gedroomde” 

imperium 1/3 grooter zijn dan dat van 

de Vereesigde Sateo, terwijl de in 

Semeonoffs droom vereenigde' volke- 
ren 65 tot70 milliven Aziatische zielen 

zouden tellen. 

De nieuwe staat zou omvatten : 

Buitea - Mongolit 

1.013.250 vierk. mij!) 

schaarsche bevolking 

2.077.000 zielen 5 
Oppervlakte van 1.122.760 vierk. mijlen 

met een geschat 

yan en een 

van slecbts 

Sinkiang met een 

en ongeveer 4.360.000 zielen Suiyuan, 

met cen oppervlakte van 182.140 vierk. 

mijlen eneen bevolking van 2.083.000 
zielen en Chahar met 174.345 vierk. 

mijleo opperv!akte en een geschatte 

bevolkisg van 2.035.000 zielen. 

Semeonoff, de avonturier, 

die 

ontwierp en er z00 goed in geslaagd 

Ataman Semeonoff, het plan 

is de belangstelling van het Japarscbe 

Kwantung-leger ervoor te wekken, is 

een van de wonderlijkste avonturiers 

ip het Verre-Oosten. 

Sederr het in elkaar zakken van de 

Wit-Russiscben weerstand tegen de 

Sovjet- Russischen macht, — nu een 

twintigtal jaren geleden —, heeft Se- 

meonoff zich onder auspicido van 

Japan zonder onderbreking roerig 

betoond. Hij verbleef gewoonlijk Of 

in Japao, in Dairen, dan wel in Man- 

chukwo. Men zegt, dat bij een Japan-   

sche legermacht, bestaande uit 16.000. 

Buriat - Mongoolsche cavalerie heeft 

aangevoerd, tijdens de Russisch-Japan- 

sche het Nomonhan 

district langs de Mancbukwo - Mon- 

goolsche grenzen in 

gevechten in 

Mei/September 

1939. Ditkorps werd voor het grootrste 

gedeelte aangevoerd door Wit-Russen, 

vroeger officieren io de regimeoten 

van den Czaar. 
Ben andere opdracht welke Se- 

meonoff, naar men stelligmeent, heeft 

uitgevoerd is het overbrengen van 

Heory Pu-Yi, — destijds exkeizer van 

Chisa—, van Tiotsio naar Mancburije 

in 1931 of vroeg in bet jaar 1932. Dit 

is de jongeman, de laatste telg uit Chi- 

na's lange lijn van Manchu-keizers, die 

thans bekend is onder den paam Kang 

Ten, keizer van Manchukwo. 

Atamao Semeonoff is nu SI jaar 

oud. Hij 

Siberische dorpje Kuranja en was 14 

jaar oud toen de Russisch - Japansche 

oorlog in 1904 begon. Deze gebeurtenis 

is geboren io het kleine 

wekte voor het eerst zijo belangstelling 

voor militaire zaken op. Hij doorliep 

de militaire academi te Oreoburg, waar 

de officieren voor de keizerlijke kozak- 

ken tegementen werden opgeleid. Om- 

dat bij de Mongoolsche taal als kind 

had geieerd, werd hij dadelijk aa afloop 

zijner studies ergens aan de grenzen 

van Buitea - Mongolit in garnizoen 

geplaatst. 

Kort geleden kwam een boek van 

zijo hand van depers, getiteld: ,,Door 

Ataman Semeonoff: Over mij zelf”. 

In dit merkwaardig boek is een plaat 

een heele pagina, 

voorstellende een reproductie van een 

document, dat admiraal Kolcbaks testa- 

ment heet te wezen, waarbij de ongeluk- 

kige verdediger van Ruslands ,,ancien 

regime”, Semeonoff het leiderschap 

overdraagt (nalaat) van wat toenter- 

tijd was de Russische Koningsgezinde 

regeering van Oost - Siberi&, 
Een ander historisch document door 

Semeonoff hooglijk geprezen is een 

erkende officieele Russische vertaling 

van cen Mongoolsch besluit tot mach- 

tiging om op te treden als verte- 

genwoordiger van ,De Mongoolsche 

Natie” bij alle onderbandelingeo met 

vreemde mogendheden. Dit document, 

ter grootte - van 

aihoewel thans zeventien jaren oud, 

was een der geloofsbrieven die hij het 

Kwantung-leger voorlegde, en dat als 

bewijs werd aanvaard” van het feit, 

dat hij nog steeds een witzonderlijke 

macht bezat over de Mongoolsche   

ea 
leiders van het thans onder Russisch 

overheersching staande Buitev - Mon- 

golit, gedurende vele jaren een z00- 

genaamde ,,Sovjet republiek” (Sovjet 

beeft hier niets te makeo met Rusland. 

Het is -slechts 
Eeo ,,Raden republiek” dus. 

een aauduidiog van 

vorm, 

Red.) 

Ben. vertaling: van bet befaamde 

documeot luidt als volgt: 
»Wij, de vertegeowoordigers .van 

het Mongoolsche volk  overwegende : 

met berrekking tot de benoeming van 

een vertegenwoordiger van ons volk 

om te onderhandelen met 

het oogmerk de 

wedergeboorte van onze natie af te 

kondigen. 7 
Hebben beslist: 

Dat de eenige persoon, 

vreemde 

mogenheden, met 

die deze 

zendiog kan vervullen en de eenige, 

die het  historisch verleden 

Mongolen kent is Cbjuan-Wao-Alimaz- 

Machir-Erdeni-Bator Ataman Seme- 

onoff. 

Wij hebben unaniem besloten Seme- 

onoff te kiezen als een gevolmachtigd 

vertegenwoordiger van onze natie bij 

de vreemde mogenheden, teneinde de 

belangen van Mongoliz te behartigen, 

Geteekend : Vertegenwoordiger van 

de Nationale Vergadering Gun-Bair- 

Bator secretaris 
Vergadering, Gun Tuman Yuldze. 

15 Maart 1924. 
Generaal Graves (de leider der 

Amerikaansche expeditie tegen de bols- 

jewiekeo in 1918/1920) laat zich in 
zijn in 1931, uitgegeveo ,Amerika's 

Siberisch avontuur” herhaaldelijk ver- 

nietigeod uit over Ataman Semeonoff. 

Op bladzijde 86 scbrijft bij: Ia Sep- 

tember kreeg ik bezoek van Semeonoff, 

die, z00als later bleek, een moordenaar, 

roover en een liederlijke schurk is”, 

Op bladz. 91, ,Semeonoff werd later 

uit Siberi2 verdreven en nam de wijk 

naar Japan waar bij thans woont”. Op 

blad. 108 ricbt de bescbuldiging van 

Graves zich ook tot Japan, want hij 

scbrijft: ,Onder bescherming van Ja- 

pansche troepeo, zwierveo krijgslieden 

van Semeonotf en Kalmikoff gelijk 
wilde dieren door het land, roovend 

ea moordend en dezen moordenaars 

zou, z00 Japan zulks weoscbt, dadelijk 

cen gebiedend halt toegeroepen kun- 

nen worden: 

Op bladz. 206 en 207 beschuldigt 

Graves er Japan ernstig van zich er 

Op toe te leggen een gewapend conflict 

tusschen Amerikamoscbestrijdkcachten 

van de 

vao de Nationale 

  

eo Ataman Semeonofis troepen uit te 

lokken, en — z00 zegt Graves — som- 

mige Japanners wisteo dat ik onweer- 

legbare bewijzen beb dat plannen in 

die richting bestonden. 

dat hij te dien tijde ,.ondersteund door 

senator Birah, getuigenis afgelegende 

meineed pleegde”. 
Sedert het uitbreken vao den oorlog 

io Europa in September 1939 — aldus 

beweert Semeonof — werd hij door 

Duitschland uitgenoodigd om naar Po- 
len te gaan, om het commando te voeren 

over nieuwe Poolsche regimenten. 

Dit, — zoo verklaart hij, — was 

waarschjjolijk een val, opgesteld om 

hem in banden te spelen van Sovjet 

Rusland. 

Ea — z00 eindigt Abend dit hoofd- 

stuk — after all, Semeonoff had ,,vetter 

visch" te bakken in het Verre - Oosten. 

Zietdaar lezers wat ons over deze 

Semeonoff bekend is. 

Er is gedurende zija carrisre in Si- 

beri# en Manchurije een tijd geweest, 

dat Semeonoff z00 hoog tepaard zat, 
dat Engeland, Frankrijk en Japan offi- 

cieren beooemden tot militaire' waar- 

nemers bij zija leger. In zijn boek 

bescbuldigt Semeonoff jaloersche Rus- 
sische autoriteiten ervan pogingen aan 

te wenden om moeilijkheden te veroor- 

zaken tusschen hem en admiraal Kal- 

Chak en voorts probeerden ziju werk- 

dadigheid bij de geallieerden in een 

verkeerd daglicht te stelleo. Hij maak- 

te den commandant van het Ameri- 

kaansche expeditieleger, generaal Gra- 

ves cen compliment door te schrijven: 

»Ongelukkig genoeg ontmoette ik 

den meesten tegenstand van de zijde 

van bet hoofd van de expeditie van 

de Vereenigde Stateo, generaal Graves, 

die het noodig vond zija sympathie 

met de bolsjewieken te betuigen”, 

Na een viertal jareo van betrekkelijke 

oliecuriteit, Semeonoff Japan 

en reisde naar Frankrijk, 

beweert, op persoonliik verzoek vas 

Poincar€, Hj reisde over Canada en 

de Vereenigde Staten en raakte in een 

proces verwikkeld hem aangedaan door 

Yuroveta, (Zuid-Russische maatscbappij 1 

voor den buitenlandscben handel). Hij 

beschuldigt er generaal Graves van, 

Het is duidelijk waarom wij dit 

hoofdstuk z00 in extenso hebben be- 

handeld. De Japansche - Russische be- 

trekkingen zijn altijd moeilijk te door- 

gronden. Hoe meer men over het een 

en ander te weteo komt hoe ingewik- 

kelder de kwestie wordt, hoe moeilijker 

het word zich een juist denkbeeld te 

vormen over de bestaande toestanden, 

hoe onmogelijker om conclusies te trek- 

ken en daarop een eenigszins betrouw- 

bare prognose te bouwen. 

verliet 

paar men 

“Het beste in zulke gevallen is zich 

strikt te houden aan de eenvoudigste 

zekerheden, zooals in dit geval: 

Japan eu Rusland zijo erfvijanden 

en hebben dezelfde aspiraties in Oost- 

Azit.   
»BOERDERIJEN SCHRAUWEN”“ 

KEDIRI WATES 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225      PERCEEL-PAKISSADJI! 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

NIEUWE UITGAVE of HERDRUK van J. B. WOLTERS 
UIT6. Mi, BATAYIA. 
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2. Japan wordt geregeerd door de 

Kwantunggroep, die nu eenmaal be- 

sloten heeft noord -oost Cbisa onder 

haar macbt te brengen, 

3. Rusland kao Japan viet op zoo- 

danige wijze in zija nabijheid velen. 

4. Amerika en Engelaod hebben 

belangeo in diegebieden welke zij nlet 

zonder meer wenschen prijs te geven. 

5. Tenslotte de aartsintrigaot Se- 

meonoff is werkdadig in die gewesten, 

heeft de steun van Japan en haat 

Sovjet - Rusland. 

Mogelijkheden. 

Een langzaam losweeken van Japan 

uit Kern-China over Wang Ching Wai 

ea Tsjang Kai Shek en vervolgens 

cen actie in Noord-China, meer spe- 

ciaal eeo aanval op Buiten Mongolit 

behooren tot de mogelijkhedeo. Of 

daardoor Japan met de Russen in bot- 
sing komen zal, hetgeen voor 90”/, 

zeker is, zal noch de Kwantung groep, 

noch Semeonoff iets kunven schelen. 

Eeo strijd in deze gebieden heeftmeer 
kans op succes, dan een strijd in de 

Stille-Zuidzee, waar immers de verbin- 

dingslijnen in Noord-Chira onverge- 

ljkeljk veel veiliger zijn dan de ver- 

bindingslijoen overzee. 

Met bijzooder veel 

lazen wij in de telegrammen, dat Koh 

Ishi vragen kreeg te beantwoorden, 

die wezen op vermoedelijke pogingen 

belangstelling 

van Japan in eeo richting van verge- 

lijking met Chiang over den voorpost 

Wang-Ching-Wai. Hetis o.i. de eenige 

methode om zonder teveel gezichtsver- 

lies hetincident in China tot een einde 

te brengen. Ook 

offensief der Chiveezen in Fukien. Zon- 

der iets af te doen aan de kwaliteit 

der strijdkrachten van Chiang, lijkt het 

overigens 

lazen wij van bet 

wel verantwoord om de 

successen der Chineezen voornamelijk 

toe te schrijven aao het vrijwillig te- 

rugtrekkeo van Japansche troepen uit 

die zeer belangrijke gebieden. Fukien 

ligt juist tegenover Taywan (Formosa) 
en om die redenen hebben de Japan- 

ners Fukien steeds beschouwd als een 

voor Japao witzonderlijk belangrijk 

gebied.   

Nemen wij ou aan, dat Japan zija 

troepen uit het zuiden terugtrekt, dan 

dringt zich mede een aoder aspect op, 

namelijk dat alsdan ook de blokkade 

verder van weinig nut meer is. en zulks 

zullen toch ook de Japanners wel in 

Overweging genomen'hebben, waarmee 

we zeggeo willen, dat Japan dus wil- 

lens en wetens zija sterke positie ver- 

zwakt. Maar dan hebben ook pogingen 

ow den Birmaweg af te sluiten door 

verovering van Thailand, weinig zio 

meer. Immers een zeelong is altijd rui- 

mer dan een landlong, zoodat het on- 

zinoig is een zeelong open te gooien 

om een landlong dicht te knijpen, m. 

a.w. betis onzionig om Fukieo dat 

bereids veroverd was prijs te geven 

om den Birmaweg die nog veroverd 

moet worden, dicht te knijpeo. 

Zoo redeneerend, kenvend boven- 
dien de vasthoudendheid waarmee de 

Kwantung-groep zich vastklemt aan 

eenmaal genomen besluiten, kennend 

bovendien den dubieuzen status van 

Buiten- en'Binnen-Mongoli8 waardoor 

altijd nog de deur van Amerikaansche 

idterventie op een kier blijft openstaan, 

lijkt, hoe vreemd bet misschien ook 

moge klinken een aanval van Japan 

in die gebieden waarschijoliiker dan 

een aanval op Thailand. 

Men zou nog kuonen veronderstel- 

len dat Rusland een oorlog op twee 

frontenzal trachten te vermijden, maar 

gezien de resultaten van het Russisch 

leger lijkt het weinig waarschijolijk 

dat Rusland zich door Japansche drei- 

gementeo in een hoekje laat drijven. 

Tocb blijft ook deze mogelijkbeid be- 

staan als Japan met een haalbaar com- 

promis voor den dag komt. Die mo- 

gelijkheid blijfc echter zeer klein waar 

immers de Chineesche commuoisten in 

de noordelijke proviocies zich waar- 

schijnlijk met goedkeuring van Rusland 

heftig tegeo de Japaoners blijven ver- 

zetten. 

Ben zeer ingewikkelde toestand die 

om z00 te zeggen om ontkoooping 

schreeuwt. De ontknooping kan men 

In elk geval elk oogenblik verwachten, 

smeulend vuur siaat door den storm 

in laaiende braod uit. 

  

Indi&g en de sancties tegen Japan 

    

Belangrijke beschouwing in de .Times” 

over ons aandeel in de economische 

maatregelen 
  

  

De kracht van het 

ABCD -front 

De Britsch - Nederlandsche 

samenwerking 

Londen, 22 Sept. (A.N. P.). Een 

speciale verslaggever van de Times 
die kortelings een bezoek aan Batavia 

bracht, beeft cen artikel geschreven 

onder den titel: ,,Nederland iv het 
Verre Oosten”. Hierin zeide hij, ,dat 
het nauwelijks mogelijk is, de betee- 

kenis van Nederlandsch - Indit's deel- 
name aan de Britsch - Amerikaansche 
economische maatregelen tegen Japan 
te overschatten”. 

Zonder de medewerking van de 

Nederianders z0u geen enkel plan om 
Japan zija onontbeerlijke grondstoffen 

te onthouden volledig zijb, doch de 

bekendmaking van den directeur van 

Economische Zaken, dr. H. J. van 
Mook, dat Nederlandsch-Iodi# precies 
dezelfde beperkingen als Amerika en 

Engeland zou opleggen in den handel 
met Japan had een diepere beteekenis. 
Nederlandsch - Indit bewees hiermede 
een volwaardig lid te zijn van het 

democratische front tegen agressie in 
het Verre Oosten. De weigering van 

de Nederlanders om cenigerlei con- 

Ccessie van beteekenis aan Japar? te 
doen tijdens de economische bespre- 
kingen met de Japansche ministers 
Kobayashi en Yoshizawa toonde dit 

al aan en de Japansche missie moest 
met bijoa leege handen naar Japan   

lerugkeeren, Dat was een goed teeken. 

Toch beteekende dit niet meer dan dat 

Nederlaud-lodis zijo eigen strijd voert 

voor zijo onafhankelijkheid en bijdraagt 

tot het berstel van de vrijheid van 

Nederland. Daarom weigerde het 

oorlogsmaterialeo naar Japan te zenden, 

welke tenslotte naar Duitscbland kon- 

den worden gezonden. 

De deelname aan het economische 

offensief, tezamen met Engeland en 

Amerika, beteekende, dat de Neder- 

landsch - Indische autoriteiten ook een 
brteder kijk handden op hun verplict- 

tingen en bereid waren bepaalde ri- 

sico's te loopen om zicb hieraan te 
houdep, in sameowerking met andereo. 

Einde der neutraliteitspolitiek 

Toen de Nederlandsch-Indische re- 
geering door de Nederlandsche regee- 
riog te Londen in kennis gesteld werd 
van de voorstellen tot een economische 
actie-tegen Japan, aarzelfde zij geen 

oogenblik erin toe te stemmen, dat 
ook Nederlandsch - Indi eea soortge- 
lijken koers zou volgen. De Neder- 

landers in het Oosten, evenals die in 
Europa, wareo tot Mei 1940 krachtige 
voorstanders van neutraliteit, doch 

toen het bankroet ervan hun op dra- 

matische en tragische wijze werd ge- 
toond, was hun omzwaaien naar de 

tegenstelde politiek van een vereenigd 

front opmerkelijk snel. De meesten 
hunner zija er van overtuigd, dat bun 

toekomst en die van bet Moederland 
en de kolonifn afhangt van de bereid- 

heid van de vredelievende landep om 
deel te nemen aan den strijd tegen 
Hitleren zijo deelgenoot in het Oosten. 

De Nederlanders wenschten Fransch 
Indo-China, zelts als Vichy - kolonie, 

binoen het anti-agressie - front te be- 

trekkeo en waren bercid daarvoor ri- 

sico's te loopen. Dit bleek niet uit- 

voerbaar, 
Het voorstel voor de economische 

Campagoe tegen Japan, en vooral bet 

feit dat Amerika er een volledige rol 
in zou spelen, werd op hartelijke wijze 

Oontvangen te Batavia. Men verklaart 
thans in Nederlandsch- Indit, dat de 
landen die zich vereenigd hebben voor 

een economische oppositie, ook een 

defensief verbond van militairen aard 
zouden moeten sluiten. 

De Engelsch-Nederiandsche samen- 
werkiog in bet Oosten is thans vrij- 
wel voltooid en alleen cen offieele 
verklaring ontbreekt nog. De afwezig- 

heid van zulk een verklaring scbijat 

de samenwerking tusschen Singapore 

en Batavia overigeos niet te hebben 

verhinderd en de Japanners weten dat, 

»"Waarom” z00 zeggen de Nederlan- 
ders, ,dit der wereld niet duidelijk 

gemaakt?” Daar zij gelooven, dat di- 
plomatie nog steeds afdoende kan zijn 

om Japan binen de perken te houden, 

zouden de Nederlanders vooral graag 
de formeele instelling van het A.B.C.D.- 
front, in den vorm van een bondger 

nootschap tusschen Australiz, Enge- 
land, China ev Nederiandsch - Indie, 

zien. 

'geleden planven opgemaakt   

Zij weten, dat bet reeds bestaat, 

doch meenen, dat het nuttig zou zijn 

het op scbrift te stelleo. De Neder- 
landsche diplomatie werk hard daar- 
aan, in de overtuiging, dat zoodra 

zulk een vier - mogenheden - verbond 

zou bestaan, Amerika wellicht oniet 
lang met zijn onderteekening zou ach- 

ter blijven. 
De Nederlanders hebben-een niet 

geringe-bijdrage tot zulk een bond- 

genootschap te leveren, De Neder- 
landsch - Indische weermacht biijft 

grocien en is niet te Vergelijken met 

een jaar geleden. Ofschoon de indus- 
trieele productie zich nog steeds 

uitbreidt, is het land het best bekend 

als bron van rubber, tin er olie. De 

Nederlanders hebben vaak uiting 
gegeven aan bun voornemen om de 

oliebronnen en-raffisaderijen liever op 

te blazen dan toe te zien, dat zij in 

's vijands banden zouden vallen. Dit 

zal dan ook prompt wordeo gedaan. 

Ofschoon de ingenieurs en technici te 

Palembang zeker niet defaitistisch zijn 
en trotsch zija op de waardevolle 

olieindustrie aldaar, bebben zij kort- 

voor bet 

onbruikbaar maken van de olieterrei- 
nen en-raffinaderijeo, indien de vijand 
dit districc mocbt bedreigen. ,, Dat zou 
de grootste brand zijo, welken de 

wereid ooit heeft aanschouwd”, zo0 

zeide mij cea van de oudere employ#'s. 
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Nog altiid in voorraad. 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

aa an 

en stempelinkten. 
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Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

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

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - €C. 
  

  

  

   

   

  

PROTESTANTSCHB KRRK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

28 Sept. 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

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

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

28 Sept. '41 Trenggalek 9 uur v.m. 
T.-agoeng 4 uur o.m. 

"41 Kediri 6.30 u. n.m. 
Voor Zending. 

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

1 Oct. 

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng. Ngandjoek, eaa., te 

Paree 7.30 uur o.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur am. 
te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v.m.  Hoogmis 

5.30 uur n.w. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

    
TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 68 — Telef. No, 107 

VENDUTIES: 

Vrijdag, 3 October "41 v. m. 9uur 

Teo huize van den Heer 

R. Moh. SALIM, 

Gouv. Iodisch Arts, 

Hoofdstraat 58 — Kediri. 

  

Zaterdag, 4 October '41 9 u. V.M. 

COMMISSIE VENDUTIE 

In ons tokogebouw 
Hoofdstraat—Kediri, 

Van sarongs en aodere batikwerkeo, 

manufacture», kantoorartikelen, tennis- 

schoenen, pannen en meubilair. 

  

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

COMMISSIE VENDUTIE 

In Restaurant Patria—Paree. 

Van veel meubilair. 

Geziegecheid tot bijbrengen van goe- 

deren. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

  

Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakt 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en traosporteeren 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Sneipersdrukkerij 

f 6,— 

p.o. 

Vcor Uw meubi ontwerpen 

geroutinserde toekangs en eerste kwa- 

  

ir ea 

liteit meubelbout 

Zeer billiik iv prijs en levering met 
garantie, 

vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakkeo voor alle plaatsen. 

Voor Uw 

  

  

     
    

Beveiligt U tijdig!! 

Wijj leveren :         

      
          CHTBES 

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
- 

TELEFOON No. S2. 

  

CHERMING 

 



Buttonlandsch overzicht overgeromen uit het Soer. Hbid. 

DE AANVAL OP LENINGRAD. 

  

Krachtige aanval bracht 
tijdeliik tot in eerste defensielinies zij 

werden later teruggeworpen. 

Duitschers 

  

Londen, 25 September (Reuter). | het stadje Peterhof bedoelen, dat gele- 

Radio-Moskou geeft toe, dat de | geo is aan deo Golf van Finland, 

Duitschers in den Zuidwestelijken | hoewel ook dit niet door Moskou 

sector van het front bij Leningrad 

gisteren een kracbtigen aanval inzetten 

met infanterie en tanks en dat enkele 

Duitsche taoks erin zija geslaagd de 

eerste Russische verdedigingslinie bin- 

nen te dringeo. Hieraan wordt ecbter 

toegevoegd, dat -z00odra de Duitsche 

tanks de Russische ontmoetten, zij naar 

hun oorspronkelijke posities werden 

teruggedrevep, na zware verliezen te 

hebben geleden. 

Londeo, 25 September (Reuter). De 

Duitschers herhaalden hun bewering, 

dat hun troepen zija doorgedrongen 

tot in de voorsteden van Leningrad, 

doch gemeend wordr, dat zij hiermede 

werd toegegeven. 

Nooit onzinnig genoeg! 

Londen, 25 September ( Reuter ). 

Radio - Roma trachtte het door maar- 

schalk Von Leeb geleden &chec goed 

te praten door te verklaren dat Lenin- 

grad ,,onzinnig zwaar versterkt” is. 

Actie tegen Krim ingezet. 

Londen, 25 September (Reuter). In 

gezaghebbende kriogen wordt verno- 

men, dat de Duitsche aanval op de 

Krim zich ootwikkelt en wordt uitge- 

voerd door eenlegermacht, bestaande 

uit ca. 4 divisies of ca. 70.000 man, 
  

De strijd om Leningrad. 

En de terugtocht in het Zuiden 

Vichy, 24 September (Reuter). Voi- 

gens een bericht uit Stockholm aan 

O.F.I., nemen ,escadrilles” Britsche 

Vliegtuigen thans deel aan de verdedi- 

ging van Leningrad. 

Met de hulp van de Britscbe vlieg- 

tuigen, aldus dit telegram, hebben de 

Russische luchtstrijdkrachten den Duit- 

schers 

Ook de Russische vloot helpt Lenin- 

grads verdedigers. ? 

De Duitsche bewegingen aao dit 

front worden hevig belemmerd door 

den regen en bovendien zijn de nachten 

intens koud. 

zware verliezen toegebracht. 

Op de vroegere Estlandsche eilan- 

den Oel en Dago bieden de Russische 

troepen nog steeds krachtig weerstand 

aan de aanyallea van de nazi-para- 

cbutistea eo luchtinfanterie. 

In bet hooge Noorden hebben de 
Russen eo “nieuw Duitsch offensief 

tegen Moermansk afgeslagen. 

Russische 

schepen hebben verscheidene Duitsche 

vliegtuigen en oorlogs- 

troepea-transportschepen en bevoor- 

radings-schepen, welke op weg waren 

naar Noorwegen, tot zinken gebracht, 

Aan dit telegram was de mededee- 

ling toegevoegd. dat in het Zuiden 

maarschalk Budenny erin is geslaagd 

zija troepeo terug te trekkeo op nieu- 

we stellingen aan de Donetz. 

De aanval op de Krim 

Londen, 25 Sept. (Reuter). Heden 

werd te Londen van gezaghebbende 

zijde vernomen, dat de Duitschers met 

een troepenmacht ter sterkte van onge- 

divisies gelijkstaand 

ongeveer 70.000 man, naar men meent 

een aanval hebben ontplooid op de 

Krim. 
De Duitschers trachten de landengte, 

welke een zeer smallen hals heeft, over 

te stekeo. 

Zij zullen mogelijk cen tweeden aan- 

het Oosten van 

de laodengte ootwikkelen, 

veer vier aan 

val meer naar 

waar een 

uiterst smalle ruimte is, welke vrij ge- 

makkelijk kan worden overbrugd. 

Er is bevestiging ontvangen van de 

berichten dat hevige gevechten aan 

het geheele front gaande zijo. 

De Duitsche aanvallen in bet Moer- 

mansk-gebied en elders aan de Fiosche 

grens zijo tegengehouden en men meent 

dat de Russen talrijke plaatselijke tegen- 

aanvallen in den cenotralen sector heb- 

ben ingezet. 

Het succes aan de Dwina 

Moskou, 24 Sept. (Reuter). In een 

telegram van het front wordt een le- 

vendige beschrijving gegeven van een 

vierdaagschen veldslag, 

Duitsche infanterie - regimenten op de 

waarin twee 

vlucht werden gedreven en over de 

Dwina teruggeworpen. 

Eeo groote nazi- troepenmacht, die 

uitgerust was met tanks en artillerie, 

was erin geslaagd dea bovenloop van 

de Dwina te forceeren en den Ooste- 
lijkeo oever van derivier te bereiken. 

De nazi's waren voornemens het Rus- 

sische froot te doorboren en ontwik- 

kelden een offensief, doch zj werden 

door de troepen van het Roode leger 

tegengehouden. Niet io staat hun plan 

ten uitvoer te brengen, begonnen de 

nazi's haastig de door ben veroverde 

stellingen te versterken. Zij legden 

loopgraven aan, bouwden versterkingen 

van hout en aarde en legden een vier- 

voudige prikkeldraadversperriog aao. 

Zij gebruikten ook tanks, die zij in 

kuilen badden opgesteld en hadden 

mijnenveldeo aangelegd voor de voor- 

naamste toegangen tot hun verdedi- 

gingslinie. 

De troepen van het Roode leger, 

die dezen sector verdedigen, kregen 

bevel dea vijand over de rivier terug 

te drijven. Na een artillerie-voorbe- 

reiding giogen de Russische troepen 

tot aanval over. Sovjat-Russische bom- 

menowerpers verschener boven de meest 

vooruitgeschoven verdedigingslinie van 

den vijand. Ben regeu van bommen 
en granaten kwam ceer op zorgvuldig 

uitgekozen doelen. De uit aarde en 

hout gebouwde der 

nazis werden aan gruzelemeoten ge- 

bombardeerd, Hua  mijnenwerpers 

werden de een na den ander tot zwij- 

versterkingen 

gen gebracht, evenals huvne machine- 

geweren, 

Hierna richtte de Russische artillerie 

haar vuur op de tweede verdedigings- 

lioie, teiwijl de Roode iofanterie tot 

den aanval overging. De vijand bood 

wanhopigen tegenstand en bestookte 

de aaovallers met 

Wederom kwam de Russische artillerie 

de iofanterie te bulp. Twee krachtig 

versterkte dorpen werden veroverd. 

cen hevig vuur. 

Daar zij de voornaamste schakels 

van hun verdediging verloren hadden 

en enorme verliezen hadden geleden, 

begonnen de nazi's naar den Weste- 

lfjkep oever van de rivier terug te 

trekken. De Russische troepen achter- 

volgden den vijand over de rivier en 

sloegen twee krachtigen tegeoaanvallen 

af. Tijdens deze gevechten werden twee 

Duitsche regimenten vrijwel geheel 

Vernietigd. 

Bulgarije. 

Oorlog of niet? 

Twist tusschen koning 

en premier. 

Ankara, 25 Sept. (Reuter). De cor- 

respondent van de ,,New York Times” 

meldt, dat een hevige twist heeft 

plaatsgehad tusscheo koning Boris van 

Bulgarije en den Bulgaarschen premier 

Filoff over de vraag, of Bulgarjje al 

dan niet aan den oorlog tegen Rus- 

land zal deelnemen. 'De militaire lei- 

ders zija van oordeel, dat het waanzin 

is aan den oorlog deel te nemen, 

terwijl de regeering, die onder Duit- 

schen druk staat, dit wel wenscbt. 

Hierdoor ontstond dus de eigenaardi- 

ge situatie dat de koning, de militaire 

leiders en het volk tegen deelname 

aan den oorlog zija, terwijl de regee- 

ring er v6 is. 

Sofia, 24 Sept. (U.P.). De minister 

van Bionenlandsche Zaken, Peter Gra- 

vroski noemde de geruchten, als zou 

koning Boris aan de a-mogendheden 

beloofd hebben, dat Bulgarije aan den 

oorlog zou gaan deelnemen ,,fantas- 

tisch en in geen enkel opzicht over- 

cekomend met de waarheid”. Hij sprak 

de berichten dat Bulgarije 

200.000 man aan troepen voor poli- 

tiedienst naar Frankrijk gezonden heeft 

als belooning waarvoor Bulgarije de 

Krim als protectoraat toegewezen zou 

krijgen ea tevens een deel van de 

olievoorraden van den Kaukasus. 
Gravroski zeide dat er geen druk op 

Bulgarije wordt uitgeoefend, dat er 

geea militaire vborbereidingen plaats- 
hebben, en dat Bulgarije's diplomatie- 

ke betrekkingen niet in gevaar ver- 

keeren. 

tegen, 

Ned.-Indit. 
Aankoop van bommenwerpers. 

New York, 25 Sept. (Aneta). Uit 

Los Angeles wordt vernomen, dat de 
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North American Aviation Coy dea 
23stea dezer een contract teekende 
met de Nederlandsch - Indische aar- 
koopcommissie voor levering van 2- 
motorige mediumbommenwerpers mo- 
del 40-B en reserve-onderdeelen voor 
de Nederlandsch-Indische luchtmacht. 
Dit type is vrijwel gelijk aan de B-25 
medium-bommenwerpers, die de zelfde 
maatschappij voor de Amerikaansche 
lucbtmacht bouwt. Het contract be- 
loopt ecer bedrag van 24 millioen 
dollars. De vliegtuigen zullen over 
den Pacific naar Indi2d worden gevlo- 
gen. 
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van 

Camilla Kenyon 

99) 
'De man, die als Slinker aangespro- 

ken werd, stak zijn revolver in zijn 
gordel en kwam naar Captain Mag- 

nus toe. Samen bonden ze de handen 

van den man met het litteeken, Cuth- 

bert Vane en Mr. Tubbs srevig vast. 

Daaroa werden ze gefouilleerd, met 

Mr. Tubbs waren ze spoedig klaar, 

bij den Schot ev Cuthbert Vane was 

de vangst beter, onder anderen droe- 

gen ze beiden een groot dolkmes in 

hun gordel, dat hun 't allereerst werd 

afgenomen. Daarna werd hun kortaf 

bevolen nu op een rijtjz-op den stam 
van een omgewaaide cocospalm te 

igaan zitten. 
Het merkwaardige tooneel 

had zich onder de diepste stilte afge- 
heele   

speeid. Niemand sprak een woord of 

maakte een geluid, behalve tante Jane, 

die bij tusschenpoozen een meelijwek- 

kend gekerm, dat precies als 't blaten 
van een schaap klonk, deed hooren, 

Zoo, met die drie mannvenfiguren op 

den achtergrond, die met hun geweer 
in den aansiag onbeweeglijk op een 
bevel van hun aanvoerder stonden te 
wachten, leek 't precies een sceoe in 

een opera, zelfs 't koor ontbrak niet. 

Nu 't koevelen en fouilleeren van 
de mannelijke expeditieleden achter 

den rug was, kon ik wat meer aan- 

dacht aan de medespelers geven. Na- 
tuurlijk was Slioker 't eerst aan de 
beurt. Wat een prachtig siuipenden 

loop had die man en dan die loereo. 

de blik en niet te vergeten zijn evorm 

lange, blonde snor! De kop van een 
Viking met 't lichaam van een siuip- 
moordenaar! Ben prache - uitvinding 
van een artist in de typeerkunn! En 

dan de eene dikke korist met zijn 

zwarte krullen en zwarten snor—wat 

jammer, dat hij zijo-groote oorringen 
vergeten had... 1 

Maar ik werd met een schok tot 
de verscbrikkelijke werkelijkheid te- 

ruggebracht, toen Captain Maguus:   
zich opeens omkeerde en met dien- 

zelfden afschuwelijken grijos op mij 

toekwam. 

mKijk, jongens”, zeide hij tegen zija 
volgelingen, die hun geweren hadden 

laten zakken en nu wat rond stonden 

te kijken, ,daar heb jullie 't belle- 
fleurtje, waar ik 't over gehad heb. 
We hebben der zeker erg aan 't 

schrikken gemaakt door z00 ineens 
binnen te komen vallen, want ze ziet 

er de helft zoo florissant als anders 
niet uit. 't Is in orde, hoor, meid, je 
zal wel gauw een andere facie trekken 
as je in de smieze krijgt, dat jij, van- 

af nou, hier de kovingin bent. Zoo- 
lang je me netjes bebandelt, mag je 

precies doen en lateo wat je wil.” 
Meteen stak de afscbuwelijke vent zijn 

barigen kouist uit en streek me dood- 

kalm onder mijo kin. 

Bijoa gelijktijdig kwamen de gevol- 

gen—een woedende kreet van protest 

van den omgewaaiden cocospalm: en 

dito uiting vas Captain Magous. Want 

Op” betzelfde oogenblik dat hij mj 

amanraakte, had ik als een automaat, 

want mijn bewuste denken had niets 

met mijjn handeling te. .maken, mija   
arm opgelicht en hem een klinkenden 

oorvijg gegeven. 

Woedend pakte bij me bij mijo 

polsen. : 

»O, jou kleine venijnige, rooie du- 
vel, dat zal ik je betaald zetten. Ik 

ben niet mooi genoeg, he, lang zoo 

mooi niet. als die snotneus van een 

Honorable, has ik heb geen titel, ik 

heb geen toet als een jonge juffrouw 

van zestien. Ik ben niet zoo'n fijve 

meneer! Ik ben on-heb-be-lijk, met 

menschen van mija allooi wordt er 

niet in 't bosch gewandeld, die bennen 

niet netjes genoeg! Maar ik zal je 

wel mores leeren, meid. Met behulp 

van mijn kouisten zal je op den duur 

wel net z00veel van mjjo souit gaao 

houden, als van de fiselemie van dien 

snorjongen! Kwaje meid, die je beot! 
Wacbt maar, over een poosje heb ik 

je z00 ver, dat je me komt soebatten 

om een vriendelijk woordl Wacht 
” 

  

....k, schei uit met die ouwe 

wijvenpraat, Magnus”, raadde Slinker 
hem vriendschappelijk aan. ,, Naderhand 

kan je net z00 hard vrijeo, als je wilt. 
Nou morten we 't goud hebbe, de 
rest kan naar den bi...m loopen.   

Tijd zat naderhand, om gekkigheid te 

maken.” 
»Zoo mag ik 't hooren”, viel de 

meneer met den zwarten baard hem 
bij. ,Je mot ons niet op 't straod 
zettep, omdat jij last heb meteen rok. 
Maak toch z00'n kouwe drukte niet, 
kerel, in elke haven val je der over, 

wat jullie!” 

nlk ben met deze nog niet klaar”, 

gromde Captain Magnus woedend, 
maar ik voelde dat zijn greepom mijn 
polsen minder vast werd. Toen ik dat 

merkte, trok ik me met cen snelien 
ruk los, liep zoo hard ik kon naar 

tante Jane—ja—werkelijk, paar tante 
Jane, ea klemde me trillend over al 

mija ledep, aan baar vast. De arme 
kleine vrouw zat natuurlijk te builen, 
maar heel zacht, ais een angstig kind, 

dat bang is om gehoord te wordea. 

Wordt vervolgd.
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