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Legerdag. 

Op Zaterdag 12 Juli a.s». wordt bier 

ter plaatse een Legerdag gehouden ter 

gelegenbeid van de installatie van de 

Stadswacht. Nadere bijzonderheden 

zullen nog worden bekendgemaakt. 

Storing radio-ontvangen. 

Er is een wijziog aangebracht in de 

binder-verordening meta betrekking tot 

de storing van de radio-ontvangst, ver- 

oorzaakt door electromotoren. Ia ver- 

band met het feit, dat nietelke electro- 

motor gevaar, schade of hinder behoeft 

op te leveren, werd ter voorkoming 

van onnoodige belemmering bij de op- 

richting van allerlei kleive inrichtingen 

en bedrijfjes, aanbevolen in de hinderor- 

doonatie als inrichtingeo, welke zonder 

verguoning mogen worden opgericht, 

mede aan te wijzen die, welke wordeo 

gedreveo door electromotoren meteen 

Capacitere van ten hoogste 3 kw. 

Sedertdien beeft de toepassing van 

kleine electromotoren een groote uit- 

breiding gevovdeo, niet alleen voor 

bedrijfsdoeleinden, maar ia het bij- 

zonder ook in allerlei toestellen en 

inrichtingen, koelkaster, fans, stof 

zuigers, haardrogers, keukengereed 

schap, kinderspeelgoed e.a. In de 

practijk nu is gebleker, dat electro- 

motoren ook wanneer zij een capaci 

teit van 3 kW of minder hebben, 

door onderdoelmatige constructie de 

ontvangst van draadlooze uitzendingen 

in ernstige mate kunnen stored. Deze 

storing in de radio-ontvangst moet als 

ernstige hioder io den zin der hinder-. 

ordonnantie worden aangemerkt, zo0- 

dat in beginsel de hinderordonnantie 

toepassing kan vinden, Afgezien van 

de omstandigheid, dat de sterkte der 

door electrische apparaten veroorzaak- 

te radiostoringen niet of althans niet 

uitsluitend verband houdt met het 

vermogen der toegepaste motorep, is 

bet evenwel uitgesloten te achten om 

voor alle huishoudelijke of bedrijfs- 
toepassingen der electriciteit van ge- 

ring vermogen bindervergunningen te 

eiscben, hetwelk niet de bedoeling 

der hinderordonnantie is, 

Eveomio lijkt het mogelijk den al- 

gemeenen eisch eemer hindervergun- 

ning te stellen voor al die apparaten, 

ten aanzien waarvan geen maatregelen 

in het bijzonder zija getroffen om ra- 

diostoringen te voorkomen, al was het 

alleen reeds bierom, dat er electromo- 

toren zija van zoodanige constructie, 

dat door die motoren, ook zonder dat 

bijzondere maatregelen zijn getroffeo, 

geeo radiostoring wordt veroorzaakt. 

In den regel zal overheidstoezicht 

op de naleving van hindervergunnin- 

gen zich in de practijk tot de grootere 

installaties moeten beperken en in dit 

Oopzicht biedt het hierboven aangegeven 
vermogen vao 3Ikw een bruikbare grens. 

De reeds aangegeven gedragsiijn ten 
aanzien van het vrijstellen van instal- 

laties. met electromotoren van ten 
hoogste 3kW van hindervergunningeo 

kan wordea gehandhaafd met dien 

verstande, dat alsnog een hinderver- 

gunning dient te wordea geeischt,   

iodien door deze motoren hinder wordt 

veroorzaakt door storing van de radio- 
Ontvangst. 

Societeit Brantas. 

Woensdag 25 Juni heeft in de so- 

cieteit Brantas de gebruikelijke maan-. 

delijksche bridgedrive plaatsgehad. Ter 

gelegenheid van deo verjaardag van 

Prios Bernhard op Zondag 29 Juni 

staat eeo Oranje-borrel met toebe- 

hooren op het programma. 

Tentoonstelling. 

Donderdag a.s. 3 Juli 

gebouwen der Zusterscholen de jaar- 
Iijksche tentoonstelling worden gehou- 

den. De Industrieschool zal voor den 

dag komen met de producten 

nuttige fraaie 

bijzondere attractie voor 

deze kunst weten te 

'Tevens ligt daar 't bewijs van de 
zorg en aandacht die op die school 

aan deze vakken wordt besteed, 

De Lagere school en Fribelschoo!l 

onderwerpen aan de kritiek van den 

zal in de 

van 

en bandwerken, een 

dames die 

waardeeren. 

belangstellenden bezoeker de werk- 

stukken van de naald zoowel als van 

'€ crayon, penseel enz, enz. Wie 

interesseert dat vietP De tentoonstel- 

ling is geopecd van 9,30 u.v.m. tot 

12 u, en n—.m. varaf 6 u. Eeo kleine 

fancy fair, die er aan verbonden is 

kan U wat verpauzing en opvroolij- 

king bieden. 5 

Ben zeer treurig geval. 
Slachtoffer eener woekeraar. 
Onder ditzelfde hoofd hadden we 

cenige weken geleden melding gemaakt 

Omtrent een geval, waarbij een ge- 

goede Indonesische familie bier in het 

Kedirische, welke bij een Arabier diep 

in de scbulden zat, bua dochter, die 

de Muloschool had doorloopep, aan 

een woekeraar toegestaan had de 

vrouw te worden. We kunnen hetvol- 

gende nog mededeelen: De heer K., 

z00 beete de Indonesier, was een 

bedrag van f 300,— schuldig bij een 

zekere Arabier A. De afbetalingen 

waren slecht, zoodat A. met bedrei- 
gingen aankwam. Toen deze wist, in 
welk een hopelooze toestand K. ver- 
keerde, kwam hij met zija voorstel 

Om zija aanzoek voorde dochter met 

K. te bevestigen en daarna z0u de scbuld 

als afbetaald wordea beschouwd. 

Doch K. had dit voorstel geweigerd. 

Na eenige weken kwam ook een 
andere Arabier M., die ook heel wat wist 

Omtrent de financieele toestand van 

den heer K. en ook hij kwam direct met 

hetzelfde voorstel. Dit voorstel werd 
aangenomen, doch verder werd het- 

volgende beloofd : Behalve voldoening 

van die f 300.—, zou het meisje S, 

nog zou een huis ten bedrage van 

f 1500.— krijgeo, welke in de stad 

Paree zou gelegen zija. Verder was 

ook bereid .verklaard, om voor dat 

meisje juweelen ten bedrage van 

f 750.-- te koopen en ook een auto 

ten bedrage van f 3000.— 

Iedere maand zou M. ook een be- 

drag vao f 150.— aan haar broeder 

toesturen, die op de A.M.S. studeerde. 

Een schriftelijke bevestiging zou pas 
gedaan worden, indien 'tbuwelijk vol- 

trokken zou zijo. Zoo gebeurde 

dat het meisje te Blitar san de 

Arabier werd uitgehuwelijkt en ze 

hadden reeds 2 jaren lang samengeleefd.   

Ook werd een baby geboren, doch de 

schriftelijke bevestiging werd maar 
nog niet getekerd. Tbaas is S. weer 
naar haar ouders teruggegaan en heeft 

een cieviels zaak biervan gemaakt, 

aangezien M. zijn zoete beloften niet 

heeft nagekomeo. Naar we vernemer, 

heeft het Residentie - gerecbt omtrent 

deze zaak, zich onbevoegd verklaard 

en de zaak zal dus behandeld worden 

door de Raad van Justitie te Soerabaia. 

Het verdere verloopis thans nog niet 

bekend. We komen er wel nader op 

terug. 

Onaangename geruchten. 

Zeer nadeelig voor de 

bevolking. 

Het is oogsttijd, z00dat de Gouver- 

nements-pandhuizen in Kediri en om- 

geving het thans erg druk hebben, aan- 

gezieo de tani-bevolking hun barang 

komt aflossen. Vooral nu er geruchten 

zijo, waarbij de .bevolkirg weldra hun' 

barang zal kunnen missen, indien ze 't 

niat 100 gauw mogelijk aflosseo. Deze 

geruchteo hoort men overal in de des- 

sa's, vooral daar, waar een overv!oedige 

Oogst werd binnengehaald. Deze geruch- 

ten omvatten hervolgende: vanaf de 25 

ste Juni j. Il. werd bekerd gemaakt, 

dat het volk hun gouden en zilveres 

sieraden, welke ze.ia de pand hadden 

gedaan, niet meer mogen aflossen, aan- 

gezien het Gouvernement dat zelf noc- 

dig heeftin verband met de huidige 

toestand. We kunnen begrijper, dat het 

vo'k onder deze berichten erg zenuwach- 

tig geworden is en ze gaan z00 gauw 

mogelijk over tot de verkoop van hun 

padie om de barang maar z00 gauw 

mogelijk te kunnes aflossen. 

We gelooven, dat deze geruchten 

afkomstig ziju van makelaars en van 

opkoopers der padie. die moeilijkheden 

Ondervinden in bet opkoopen der padie. 

Want hierdoor zouden de boeren im- 

mers direct willen overgaan tot den ver- 

koop van hun padie. Of de mogelijk- 

heid bestaat ook, dat deze geruchten 

afkomstig zijo van juweliers, die graag 

de sieraden goedkoop kunven opkco- 

pen. Want, bevreesd, dat hun sieraden 

weldra geen 

hebber, verkoopen ze 't 

aan genoemde 

kunneo ontvangen en het te bewaren. 

waarde meer zulleo 

dan direct 

juweliers om geld te 

Wij hopen, dat de Politie naar 

deze geruchten een onderzoek zal 

instellen, 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 28 Juni. 

Warner Bros schitterend filmwerk 

»Lady Wit Red Hair" 
(Onder het Jak Der Confentie) 

Met de bekoorlijke Miriam Hopkins 

en Claude Raios in de hoofdrollen, 

bijgestaan door Jobn Litel — Victor 

Jory e. a. bekende stars. 

Miriam Hopkins, bekend uit vele 
groote films, thans in de meest be- 

sproken film van het jaar | 

Ben film, die ongetwijfeld bij een 

ieder in dea smaak zal vallen. 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 27 Juoi t/m Dinsdag 1 Juli. 

Warner Bros machtige avonturenfilm 

»Santa Fe Trail” 

Met de overbekende en populaire 

sterren: Errol Flyon en Olivia De 

Havilland in de hoofdrollen, zwaa   
  

  

  

RADIO vAN WINGEN 
  

  

BRENGT U 
DE NIEUWE 

PHILIPS 
RADIO 

HOOFDSTRAAT 
  

  

bijgestaan door Raymord Massey — 

Rona'd Reagan — Alan Hale e.v.a. 

»Santa Fe Trail” een rog grootere 

»Robin Hood” — 
ea ,Virgivia City” 

productie dan 

»Dodge City” 

dit zegt wat! 

— —Mist deze Kavojer dus 

onder geen voorwaarde | — — 

ea 

Politie - rapport. 

J-A.F.W., wonende te Djagalanlor 

doet aangifte van diefstal van een 

autocylinderkop ter waarde van f10,- 

Tegen J.S., wonende te Ringinsirah 

werd proces-verbaal opgemaakt ter- 

zake eenvoudige beleediging van R.S., 

wonende te Ringinsirah. 

Tegzn J.S., wonende te Ringinsirah 

ter- 

M., 

werd proces-verbaal opgemaakt 

lichte mishandeling 

wonende te Setonobetek. 

L., wonende te Kepandjen doet 

aang'fte van diefstal van een kain ter 

waarde van f I.— 

zake van 

  

De Groote aarval, 
Zoo is het dan toch eindelijk geschied, 

vroeger waarschijolijik dan de meesten 

wel gedacht zullen hebben. De redenen 

waarom Hitler z00'n fantastische haast 
bad om tot een vergelijk met Turkije 

te komen zija thans wel duidelijk. 
Chabloonmatig schakelde Duitschland 
de mogelijke partoer van de aan te 

SERIE 
1941. 
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valleo vijand, in dit geval Turkije, uit. 

Alles wat vaag en onbegrijpelijik was 

is »u wel verklaard. 

Want om nog even ophet Turksch- 

Russisch verdrag terug te komen, het 

eigenaardige bestond slechts hierio, dat 

terwijl eenerzijds niet mocht worden 

verondersteld dat de Turken - Moskou 
onkundig hadden gelaten van hetgeen 

eralzoo te Ankara werd bekokstoofd 

anderzijds Moskou bezwaren 

scheen te hebbea tegen het ophanden 

zijnde verdrag. 

Hieruit mocht men concludeeren dat 

Stalin Of zou zwichten indien hij zich 

zwak voelde, 

eventueele oorlog met Duitscbland te 

geen 

Of wel bereid was een 

aanvaarden als bij zich sterk voelde. 

Het algemeen gevoelen was nu, dat 

Rus!and in al zija formidabele logheid 

Diet gereed was, zich te 

voeclen om zich te meten met de keur- 

bendeo van Hitler, 
mede een toegeven van Stalin waar- 

scbijnlijker leek dan tegenstand bieden. 

Daartegenover dat 

Duitscbland van plan zija Rusland te 

en dit plan stond bij 

Hitler thans in dezen 

midzomer, zou moeten aanvallen. 

De fabeltjes dat het Russisch-Turk- 

scbe pact een soort succesorvamentje 

z0u zijn, en de 

Diet anders dan camouflage, zijn nu 

tenmioste de wereld uit, , 

De oorlog tusschen Rusland en 

zwak zou 

in verband waar- 

stond, mocht 

attagueereo, 

voorbaat vast, 

troepenconcentraties   Duitschland is thans een feit. Het 

an 

VENDU-& COMNV ISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — 

  

KEDIRI Telotean 250 

  

Op woensdag 9 Juli 1941. 

COMMISSIE VENDUTIE 
in de toko Hoofdstraat 28,- Kediri van meubilair. 

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 
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RICHE THEATER 

Nog Heden en Zaterdag 28 Juni. 

Warner Bros schitterend filmwerk 

sLADY WITH RE Ip“. (Onder het juk der conventie) 

Met MIRIAM HOPKINS — CLAUDE RAINS—V:CTOR JORY e.v.a, goede krachten. 

Een film wet een goed verhaal en die ongtwijfeld bij ieder in den smaak zal vallen. 

Zie MIRIAM HOPKINS, bekend uit vele groote films, thans in de meest besproken film van betjaar! 

Vooraf als EXTRA ATTRACTIE Het NIEUWSTE WERELONIEUWSI 

ATTENTIE! Vooraf gaat als EXTRA ATTRACTIE Het NIEUWSTE OORLOGSNIEUWS ! 

N.B! Taterdagmiddag 4.3Ou ERTXA VOORSTELLING 

NIET voor kinderen beneden 17j. 

      

| / vrij groot. Want deze goedertierende 

en vriendelijke lieden zullen eikaar 

met gelijkwaardige middelen vernieti- 

gen zonder genade, zonder pardor, 

woorden die zij reeds lang uit huove 

woordenboeken schrapteo. 

Maar, zooals wij schreven, weest 

oiet te optimistisch. In beide landeo 

is de dwang, het geweld enorm, bet 

volk murw gebeukt, ende jeugd fana- 

tiek en tot het uiterste bereid. Daar- 

Om is de gelijktijdige ineenstortiog van 

beide regimes zeker niet eerder mo- 

geljk dan nadat de Russische eo 

Duitsche jeugd elkaar voor een aan- 

zieolijk deel zullen hebben uitgemoord, 

hetgeen—dit terzijde — noodzakelijk zal 

zija willen wij ceo nieuwe, eea betere 

wereld opbouwen. Het is hard het te 

moeten zeggen, ellendig bard, we 

geven 't toe. Maar de erkenning van 

die noodzaak is een dure plicht willen 

wij straks met de herinnering aan bet 

fantastisch bloedoffer er werkelijk in 

slagen een betere wereld tescheppen. 

    
Zy zullen elkaar met gifgassen te 

lfjf gaan. Steden zullen zij verwoesten, 

vrouwen en kinderen zullen zij opja- 

gen in de hoop op algemeene demo- 

ralisatie. Waar te verwachten is, dat 

incasseeringsvermogeo bij beide afge- 

jakkerde volken even groot (of klei) 

is, terwijl bovendien in beide landen 

stevige tegenkrachten werken, i. c. in 

Duitschland de Strasser lieden en in 

Rusland de Trotzkisten die als kernen 

zullen fungeeren waarachter de andere 

   

    

Zondag 29 en Maandag 30 Juni 

Universal Nieuwste Cowboy-film 

.PONY POST". 
Met JOHNNY MC BROWN — FUZZY KNIGHT — NELL O' 

Een avontureofilm met vele spannende momenten, die U in voortdurende spanning houdt. 

Komt en Oordeelt! 
Voor alle leeftijden. 

MAXIM THEATER 
27 Juni tim Dinsdag 1 Juli 

reactioonairen zich zu!len scharen, lijkt 

d Njktijdi 1 torti: d 6. 
DAY e.v.a. goede krachteo. £ ANN ee en La 5 

gimes lang geen onmogelijke.   
  own sam | s.BOERDERIJEN SCHRAUWEN” 

K WATES EDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

Vasaf Heden 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Warner Bros machtige Avonturenfilm 

SANTA FE TRAIL”. 
    

- Levert versche volie melk. 

Met uw lievelingsterren ERROL FLYN 

U beeft ,Dodge City” 
N - OLIVIA DE HAVILLAND e.v.a. vooraanstaande sterren, 

— Virginia City”, ,Robin Hood” gezien, maar ,SANTA FE 

TRAIL” is een noga grootere productie, die al haar voorgangers in de schaduw stelt. 

ATTENTIE! Vooraf: Het NIELUWSTE WERELDN!EUWS! 

N.B! 

eenig onverklaarbaar geblevene is de 

kwestie Stafford Cripps Waarom 

keerde hij naar Londen terug, en dan 

nog welia zoo'n spannende tijd ! Men 

mag toch aannemen dat hj zeer wel 

op de hoogte was van bet gebeureo 

in en om het Kremlin, en voor 3 

overige beboorlijk door zijo regeering 

zal ziju op de hoogte gehouden. Be- 

teekent dit dat de Britten (en ook 

Amerikanen) genoeg hadden van Stalins 

ononderbroken gecajoleerd ? 

Keert sir Stafford terug naar Mos- 

kou? Zou 't misschien kunnen zija — 

wij hebben eerder terloops daarop 

gewezen — dat Rusland 

deed ten aanzien van een verdeeling 

van Turkje en z00 

beneden alle critiek, vooral wanneer 

men in aanmerking neemt de meer dan 

correcte houding der Turken waar bet 

Rusland betreft, dat zulks de druppel 

is geworden, die de emmer deed over- 

loopen ? 

lets in dien trant moet bet zijo. 

Aneta onthoudt Russische 

berichten en dat maakt het moeilijk 

De 

tijd zal ons t. z. t. de juiste redenen 

voorste!len 

100 onereus, 

ons alle 

den toestand goed te overzien. 

leeren kennen van Sir Stafford's toch 

Op zijn micst genomen, zeer opmerke- 

lijik gedrag. 

Wat kan uit het accepteeren van 

den krijg tegea het Derde Rijk door 

Rusland geconcludeerd worden ? 

Eerstens dat Rusland militair tocb 

sterker is dan algemeen vermoed werd. 

Nu kan overschatting in 'tspel zijo, 

maar de zeer voorzichtige, achter- 

dochtige Stalin lijkt ons nu juist aiet 

de man om aan overschatting te lijden. 

Hij zal tocb mintens de overtuiging 

gehad moeten hebben dat de weer- 

machten in ieder opzicbt potentieel 

elkanders gelijken zija. 

Dat is dan erg bemoedigend, doch 

men zal goed doen geen al te groot 

optimisme aan te kweeken. Een door- 

loopend terugwijken der Russen mag 
Worden verwacht. Eerstens omdat wij 

toch altijd nog Hitler's keurbenden de 

meerderen achten van Stalios troepen, 

en bovendien omdat naar alle verwach- 

ting het Russiscbe 

gebaseerd zal zijo op het steeds verder 

verdedigingsp'an 

bianenlokken van den vijand. Molotov 

zinspeelde hierop reeds door den naam 

Napoleon in zija toespraak te berde te 

brengen. 

Teo tweede de Turken hebben ons 

niet teleurgesteld. Persoonlijk hebben 

wij daaraan nimmer getwijfeld. De 

pers dacbt daar ecbter over 't alge- 

Zaterdagmidda9g 4.30 u. 

Zondagmorgen 

  

Io. u. 
Voor 13 JAAR of ouder 

  

meen anders over: hier en daar las 

meg zelfs van verraad. De veiligheid 

van Irak, Irao en Afghanistan is in de 

naaste toekomst verzekerd. D.w.z. tot 

zoolang Rusland stand weet te houden. 

Kan Rusland de Duitschers drie A 

vier maanden bezighouden dan zal 

Stalio het 

Immers dan zal een tweede Berezina 

het lot van het Derde - Rijk bezegelen, 

gelijkin 1812-1813 de eerste Berezina 

het lot van het eerste Fransche keizer- 

pleit gewonven hebben. 

rijk bezegelde. In die dagen waren het 

de despoten keizer Alexander de eerste 

en keizer Napoleon de eerste, thans 

zijo het de despoten, Stalin eo Hitler |- 

die elkaar de hegemonie over Europa 

De keizers 

Vorst en honger bleven 
en de wereld betwisten. 

Alexander, 

overwinnaar in den strijd tegen Napo- 

leon, die na Leipzig bovendien door 

verscheidene generaals io den steek 

gelaten werd. De geichiedevis zal zich 

herbalen als keizer Stalin kans ziet 3 

4 4 maanden stand te houden tot hij 

versterkingen krijgt van de beide tradi- 

tioneele en natuurlijk Russische bond- 

genooten, de keizers, vorst ea honger. 

Maar laat ons terug keeren tot het 

heden. Slaagt Engeland erin Syri& 

geheel te zuiveren, dan zal het blok 

Turkije, Irak, Perzis, Syrie eo Pales- 

tina een hecht bastion zijn in de ver- 

dediging van het Suezkavaal. 

Het laat zich aavzien dat Engeland 

werkelijk van plan is de overmatige 

opzichte van Fran- 

krijk betracht, te laten Wel 

betracht Brittanni& humaniteit, bijv. in 

het geval Djibouti door aan te bieden 

vrouwen en kinderen 

consideratie ten 
schieten. 

te evacueeren, 

van de hand 

gewezen, dan zal zulks Engeland niet 

weerhouden ten aanval te 

maar wordt dit aanbod 

trekkeo. 

We komen over Frankrijk sprekeod 

als vanzelf op de derde conclusie die 

wij uit het uitbreken der Russisch- 

Duitsche vijandelijkheden kuonen trek- 

ken. 
Petain c.s. zuilen — daarvan waren 

zij blijkbaar niet overtuigd — thans 

begrijpen wat samenwerking 

Duitschland beteekent, en welks waar- 

de zij moeten hecbten aan Duitsche 

verdrageo. Toch zal de uiteindelijke 

aanval op Rusland dezen voikomen 

verkalkten eo oerconservatieven lieden 

in zekeren zin sympathiek zijo. Wi 

herioneren eraan hoe eerst kort geleden, 

zeken niet langer dan eea dag of 5 

terug, Darlan voor het eerst het bol- 

sjewistisch gevaar als boeman gebruik- 

te. 

met 

| Matinee 

Dat was inderdaad een aanwijzing 

van hetgeen te geschieden stond. De 

regeering van Vichy-Frankrijk zal 

Hitler ongetwijfeld blijven steunen, 

desnoods alle onaangepaambeden voort- 

spruitend uit de zeer eenzijdige ver- 

dragsverplicbtingen slikkend. Van het 

volk echter kan men verwachteo dat 

het met den dag recalcitranter zal wor- 

den, waot eea groot deel van 't Fran- 

scbe volk is het communisme zeer 

toegedaan alboewel zij het totalitaire, 

de dictatuur van het proletariaat zoo- 

als zich dat heeft ontwikkeld tot bet 

Stalisisme zullen verwerpen. 

Hoe groot is Stalins iovloed in 

Frankrijk? In hoeverre leeft het front- 

populair nog in Frankrijk eo in Spao- 

ee? Wij weten het niet. Wij zullen 

onzen tijd moeten beiden. Zooals de 

toestand op 't oogenblik is, is een 

dadelijke afval van de Fransche ko- 

looitn of Frankrijk niet te verwachten. 

wa 

Wi willeo eindigeo met een woord 

van vermaning zouden we het wilden 

noemen. Hoe groot de vreugd ook mo- 
ge zijo dat twee legers ratten elkander 

ter verdelging te lijf zija gegaan, hoe 

aangenaam het ook moge ziju te weten 

dat Hitler thans op drie fronten wordt 

beziggehoudeo, waardoor alle gelegen- 

(heid wordt geboden een vierde front 

te openen, hetzij in Ital2 (met mede- 

werking van Italianen) of in Grieken- 

land of ergens in het Westen, zeer 

zorgelijk blijft bet feit dat we onder 

de oogen moeten zien, t.w. den on- 

dergang van &€o der dictators, waar- 

door de symwbiose der r€gimes en de 

vereeniging der horden tot een zeker- 

heid zullen wordeo. 
Er is maar &£0 uitkomst ».I. dat 

beide regimes uit elkaar spattep. Dat 

dus zoowel ia Duitschland als in 

Rusland de tegenwerkeode massa's 

den moed zullen vioden, de gelegenheid 

zullen krijgen in revolte te komen. 

Alleen in dat geval zal de oorlog 

zeer bekort worden. Van de algemeene 

verwarring zal Japan gebruik maken 

bet noodige profijt te peuren en die 

vreugde guoneo wij Japan gaarne als 

het zich deswege vrij waart van ge- 

zichtsverlies, door bet prijsgever van 

China. Bo Japan zal China prijs moe- 

ten geveo, want eerder zal den druk 

op Japan niet verminderen. 

Is er veel kans dat de beide dicta- 

tors, en met hen de bijbehoorende 

regimes, gelijktijdig sneuvelen ? Na- 

tuurlijk, die kans is er zeker, is zelfs   
Ke Ra AAA DA 

: 
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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. 
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in het bezit van een Europeesch arts-diploma of diploma Genees- 

kundige Hoogeschool Batavia, die een verbintenis van twee jaren oi 

zooveel langer als de oorlog duurt bij de Koninklijke Marine wen- 

schen aan te gaan, kunnen geplaatst worden als 

OFFICIERVAN GEZONDHEID BIJ DE 

KONINKLIJKE MARINE RESERVE 

Zij, die hiertoe den wensch te kennen geven, kunnen: bij de Marine- 

strijdkrachten in Engeland worden geplaatst en zullen, na hier te 

lande al3- reserve-offic jer yan gezondheid buitengewoon in werke- 

lijken dienst te zijn opgeroepen, naar Engeland worden uitgezonden 

Sollicitaties op ongezegeld papier met volledige inlichtingen te 

richten aan het Departement der Marine te Batavia - Centrum.   
Van Dakar naar Amerika is 

slecht &€n Stap. 

    

ACCUMULATIE VAN STRATEGISCHE FACILITEITEN-, 

LUCHT-, VLOOT- EN LEGERBASIS. 

Reservoir van Mankracht. 

De zeeweg naar Zuid- 
Afrika. 

Ofschoon het nog niet zeker is, wat 

erte Dakar, de hoofdstad van Fraosch- 

West-Afrika, te gebeuren staat, kan 

er geen twijfel bestaan aan het poten- 

tieel militair belang ervan. Het kan 

buitengewoon  belangrijke gevolgen 

hebben voor het verloop van den 

oorlog, die zich snel ontwikkelt tot 

cen worsteling tusschen werelddeelen. 

Dakar's belang is zoowel negatief 

als positief. In de eerste plaats is het 

zaak, de asmogenbeden te beletten 

daar vasten voet te krijgen. Vooral 

Duitschland heeft v66r en tijdens den 

huidigen oorlog levendige belangstel- 

ling voor dit gebied gehad. Io Duit- 

sche handen zou deze havenplaats, die 

een accumulatie van militaire facilitei- 

ten is, een zeer gevaarlijke bedreigiog 

voor de tegenpartij zijn, aldus de LB. 

Zij zou als luchtbasis ea als onder- 

zeebootbasis kunnen dienen en zoo- 

doende niet alleen de Britsche kolonian 

in Afrika maar ook den zeeweg tus- 

schen Zuid-Afrika en Engeland kunnven 

bedreigeo. Zij zou het Duitschland 

gemakkelijker maken, contrabande uit 

Zuid-Amerika te betrekken en een 

bplossing biedeo aan Duitschland's 

groote probleem, hoe aan een geschik- 

te basis voor aan de oppervlakte 

varende kaperschepen te komen. 

» Bedreiging voor Brit- 
sche kolonitn. 

Wat de bedreiging voor de kleinere 

Britsche koloni8a in West - Afrika 

betreft: De huidige verspreiding der 

Fransche militaire bases in de negen 

kolonien, die een aaneengesloten blok 

vormen, van Marokko tot het Tsaad- 

meer, is buitengewoon geschikt om 

zulke aanvallen op de Britsche kolo- 

ni#a te ontwikkelen. De meeste bases 

dateeren uit den slechten oudeo tijd 

van de Eogelsch-Fransche koloniale 

concurrentie in Afrika. Dakar zeh 

z0u uitgangspunt kunnen zija voor 

cen aanval op de smaile strook aan- 

grenzend Britsch gebied in Gambia, 

terwijl het groote troepenstation te 

Kati, buiten Bamako aan de Niger, 

de basis is voor een opmarsch tegen 

Sierra Leone (waar deze dagen Brit- 

sche troepen zijn geland,—Red. en de 

Goudkust. 

|   

Het belangrijkst van alles is de 

basis Zinder, aan de strategischen 

toegangsweg tot noord-Nigeria. Slecbts 

50 mijl van het centrale punt der 

noordgrens gelegen is het bianen ge- 

makkelijken trefatstad van de twee 

poorwegeindpunten in de noordelijke 

provincies. 

Indieo Duitsehland bet gebruik had 

van de keten van efficiente luchtbases 

dwars over de Sahara en troepen en 

voorraden per vliegtuig kon aanvoeren, 

is het heei wel denkbaar dat bet alle 

vier Britsch West-Afkikaansche kolo- 

niso (Gambia, Sierra Leone, Goudkust 

en Nigeria) bedreigd zouden worden 

vooral als de Duitschers de ioheem- 

sche bevolkiag met luchtbombarde- 

menten zoudeo intimideeren. 

Een dergelijke beweging, die zich 

verder zou uitstrekken naar den Bel- 

gischen Kongo en de Zuidelijke ko- 

lonito, is door de Zuid-Afrikaansche 

Unie de laatste jaren reeds gevreesd. 

Vooral generaal Smuts was het, die 

al sinds jaren vaar voren heeft ge- 

bracbt, dat de opkomst der luchtvaart 

het eind inluidde van Afrika's terri- 

toriale immuniteit voor een Europee- 

schen oorlog. Geheel Afrika, zoo 

zeide hij, was een potentieel slagveld, 

Diet alleen in den ziv van koloniale 

Zijtooneelen van den oorlog z0oals in 

den grooten oorlog, maar als vitale 

strijdrooneelen, die bet lot van Europa 

rechtstreeks zouden-kunnen raken &n 

misschien zelfs beslissen. 

Afrikaansche strategie. 

Dit standpunt werd naarstiglijk ge- 

steund door den vroegeren Franschen 

minister van Koloni#v Georges Maodel, 

wiens pro-Britsche gezindheid» hem in 

conflict bracht met de regeering te 

Vichy. Een paar weken voor zijn val 

Wwaarschuwde minister Mande! ziju land- 

genooten voor de laatste maal, dat 

Duitschland een stap in den zin had 

om het werelddeel Afrika in tweeto te 

snjjden en een strategischen gebieds- 

gordel, loopende van den Atlaotischeo 

naar den Indischen Oceaan, te verkrij- 

gen. 

Goed beschouwd is dit slechts het 

voor - oorlogsche Duitsche plan voor 

cen ,,Mittel-Afrika” ia modernen mili- 

tairen vorm. In dit nieuwe plan was   

Dakar bet westelijk b: 

wege zijn positie en militaire werken. 

Het belang van Fransch West-Afrika 

van de 

d punt. van- 

  

positieve zijds beschouwd, 
dus uitgaande van een overwinning der 

vrije Franschen, is door de capitulatie 

van Vichy zeer twijfelachtig geworden. 

Het kan 

thans uitziet laten gelden indien de 

Vereenigde Dakar bezetten 

en de hulp krijgen van generaal De 

Gaulle, die zooals men weet reeds 

geruimen tijd in dit gebied vertoeft. 

zich, zooals de situatie er 

Stateo 

In handen van de geallieerden zou 

Dakar een vlootbasis tusschen 

Eogeland en Zuid-Afrika 

Sinds den aanvang van het befaamde 

dus 
opleveren. 

na-oorlogsche plan-Sarraut voor de 

ontwikkeling der Fransche kolonie is 

Dakar als viootbasis van steeds meer 

belang geworden. De twee steigers van 

de oude haven worden uitgebreid. Eev 

droogdok van 656 voet lengte werd 

gebouwd. Een marinedok werd op- 

gericbt en een speciaal torpedoboot- 

bassin geconstrueerd om een oppervlak- 

te van 300.009 

bestrijken. Deze bijzonderbeden zijn 

ontleend aan een artikel van den mi- 

vierkante voet te 

litairen correspondest van de ,Sydney 

Morning Herald”, die vertelt, dat zelfs 

tijdens de ergste economische depressie 

met de 

vac Dakar werd voortgegaan. Het was 
verbetering der faciliteiten 

een der meest begunstigde plekjes van 

het Fransche koloniale rijk. 

Het Zwarte leger. 

Van nog meer belang voor het 

Afrikaansche strijdtooneel zou het 

befaamde ,,zwarte leger” zijn. De 

Senegaleezen zijn geboren krijgers. Bo- 

vendien is Dakar bet hoofdkwartier 

van een goed opgeret militair stelsel, 

dat gebaseerd is op de gedachte vas 

    

snelle en eindeloozr uitbreiding van 

personeel. 

Deze organisatie is merkwaardig elas- 

tisch. Elke legereenheid is gebaseerd 

Op een veel wijder skader”, zoodat zij 

io geval van nood bijoa oogenblikkelijk 

kan worden uitgebreid door de inlijving 

yan ioheemsche reserves van buiten 

het kader. 

Bijvoorbeeld is de vormlooze cenbeid, 

die in Fraoscbe militaire bandelingen 

»eeo bataljoo koloniale infanterie” 

wordt genoemd, dat in normale tijden 

te Dakar is gestationnserd, georgani- 

seerd op niet minder dan ,,een korps- 

kader”. Zoo ook zijn de drie regimeo- 

ten Senegalzesche tirailleurs bestemd 

om de kern te zijn voor een veel meer 

Omvatteode scrijdmacht , daarnaast zijn 

nog acht 

scherpscbutters en ,gemengde” troepen 

zoodanig iogericht, dat zij een corps 

bataljons Senegaleesche 

kunnen worden. De afzonderlijke artii- 

lerie-en sappeursdiensten zijo eveneens 

vatbaar voor uitbreiding. Slechts de 

| motorafdeelingen zijo in zicbzelf com- 

pleer. De rest der stijdkrachten vormt 

de kern van een leger. 

De reden hiervoor is, dat Fravsch 

West-Afrika een reservoir van man- 

kracbt” is, en de Franscher hebbeo 

steeds groote aantallen inheemschen 

getraind en ben daarna op reserve 

gesteid. Daarom is bet van zo0oveel 

belang voor generaal De Gaulle om 

deze elastische West-Afrikamoscbe leger- 

structuur onder zijo contiOle te krijgen. 

Toen hj 

Dakar uitvoerde, die helaas mislukte, 
verledes jaar zijn coup te 

dacht bij, dit gebied tot uitgangspunt 

te maken voor een actie die ook Ma- 

' rokko en den Soedan zou omvatten. 

Dakar als luchtbasis. 

Ten siotte is van belang, dat Dakar 

cen vliegveld heeft in het noordoosten 

yan de stad, die bet brandpunt is van 

hetygebeele Fransche luchtuet in Afrika. 

De stad ziet over den Zuidelijken 

Atiantischeo Oceaan uit op Brazilit, 

op en afstand van niet 

1900 mijl. Duitschland 

beginne geinteresseerd geweest in de 

meer dan 

is vanaf den 

luchtlijnep over het zuiden vao den 

Atlantischen Oceaan, terwijl Musolini's 

belangstelling dateert van Januari "38, 

toen zija zoon een der drie legerbom- 

menwerpers bestuurde, die in iets meer 

dan achturen van Dakar oaar Rio de   Janeiro vlogen. 

Deze cijfers geven een verklaring 

voor de bezorgdheid in de Vereenigde 

Stateo, dat de Duitschers of Italianen 

zich te Dakar zullen vestigen. Als de 

bommeawerpers van 1938 in achbt uren 

en enkele minuten van Afrika naar 

Amerika zouden 

da snellere en betrouwbaarder toestel- 
kooden oversteken, 

van thans eeo nog groorer gevaar op- 

leveren. 

Niet alleen is Dakar de eerste 

overstap naar Zuid-Afrikaj maar ook 

is bet het begin van cen stap vau de 
as in de richtiag van Z.- Amerika. Er 

bestaat gcen evkelz twijfel over, dat 

cen vijandelijke mogendheid, die Dakar 
bezet hield, den bliksemoorlog in de 
lucht paar de Vereenigde Sraten zou 

kunven verplaatsen, via bepaalde Zuid- 

Amsrikaansche staten. Zeifs de meest 

gsreserveerde militaire critici in Ame- 
rika maken zich over deze mogelijkbeid 

ernstig ongerust, ea hua ongerustbeid 

heeft zich aan de politieke leiders me- 

degedeeld. De kwestie werd te berde 

gebracht onmiddellijk va de ineenstor- 

ting van Frankrijk in Juni j.!. eo is 

sindsdien voortdurend ter sprake ge- 

weest.   »de M”.   
  

   
   

  

   

PROTESTANTSCHE KE 

Hollandsche Kerkdiensten. . 

6 Juli Kediri 9 var vm, 

Wordt plaatselijk bekend gemaakt. 

Blitar 6 uur n.m. 

Ds. Pb. van Akkeren. 

13 Juli Madioen 9 u.v.m. 

Ngandjoek 5 u.».m. 

plaatselijk bekend gemaakt. 

20 Juli Kediri 9 uur v.m. 
Ds. Ph. vao Akkeren. 

Wordt 

Toeloengagoeng 5 uur n.m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

Blitar 6 uur ».m. 
Hr. W. van der Vlugt. 

Paree 6 uur n.m. 
Ds. de Graaf. 

27 Juli Madioen 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

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

3 Augustus Kediri 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Blitar 6 uur o.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

  

Maleische Kerkdiensten. 
H, 8. Matulessy. 

20 Juni '41 Kertosono 4 uur o.m. 
6 Juli '41 Blitar 7.30 u. v.m. 

: Wlingi — 10.30 u. v.m. 
13 Juli '41 Kediri 9 uu. v.m 

Kertosono 4 uu. 0.m. 

20 Juli '41 Madioeo 9 u.v.m. 

27 Juli "41 Trenggalek 9 u. v.m. Doop 
T.-Agoeng 4 u. n.m. Dwop 

3 Augustus Blitar 7.30 u. v.m. 
Wlingi 10.30 u. v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngaadjoek, e.a., te 
Paree 7 30 uur o.m. 

Ba 

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 0. m. 

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

1.30 uur v. m.  Hoogmis 

5.30 uur n.m. Lof 

Onderricht Katb. Javanen 6 uur n.m. 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

  

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef. No, 107 

VENDUTIES: 

Zaterdag, 28 Juni 1941, v.m. 9uur 

ten huize van den Heer: 

E.E. ZITTER, 

Hoofdbeheerder 2de KI. b/d 

Pandhuisdienst, 

Djagalanlor 96 — Kediri. 

Woensdag 2 Juli 1941 V.M. 9uur 

ten huize van den Heer: 

L A.J.L. WEINTRE. 
Balowertie 9 — Kediri. 

  

1 Juli 1941, v.m. 9 uur 

ten buize van den Heer : 

V. SCHROEDER. 
Madjenang 26 — Kediri. 

30 Juli 1941, v. m. 9 uur 

ten huize van den Heer: 

Th. vo NORDEN. 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

TELEFOON No. 52. 

BESCHERMING 
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