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Overdracht bevoegd- 

heden. 

De regentschapsraad heeft verschil- 

leode bevoegdhedeo, welke de raad 

bij het Algemeen Waterreglement zijn 

verleend, gedelegeerd aao.het college 

van Gecommitteerde met het oog op 

het belang van een vlotte - afdoening 

van zaken en -bovendiea omdar bet 

bier een in het algemeen minder be- 

langrijke vergunniog betreft. 

| De bevoeghedea van de raad heb- 

ben betrekking tot de vaststelling van 

regelingen omtrent het ontt.ekkeo van 

water van opeobare wateren voor de 

bevlotiog Vau aanplaotingen, z0omede 

voor doorsploeing van Indonesische 

nederzettingen op bevolkiagsgronden 

en voor huishoudelijke doeleindeo op 

die nederzettingen, voorzoov rre die 

wateren in bebeer zijn bij, het regent- 

schap. 

Vetder beeft de raad bevoegdheden 

ten aanzien van vergunniagen (andere 

dan de bierboven reeds genoemde) 

tot bet onttrekkeo van water of tot 

het wionev van .materkra ht zonder | 

atEronrerekktrg altopenb wateren,” 
voorzooverre deze io bebeer zija' bij 

het regentschap of de desa. Voorts 

ten aanzien van vergunning tot het 

brengen van vaste stoffen of vloei- 

stoffen im opeabare, watereo, indien 

deze wateren daardoor een voor het 

algemeen gebruik, de gezondheid, de 

landbouw, de vischteelt of de visch- 

kweek, dan wel voor de waterkracht 

Wianing sehadelijke veraanderingen kun- 

men Ondergaan (z0ogeoaamde loozings- 

vergunningen). 

Ten-slotte ten aanzien van verguo- 

pingen oa in of over openbare wate- 

ren, hun uiterwaarden en overs dijken 

aan te leggen, te wijiigen of op te 

ruimeo. 

Betjaks in Neandjoak. 

We vernemen, dat tbans in Ngan- 

djoek reeds cen tweetal betjaks rond- 

rijden. Deze ,moderne” voertuigen zija 

het cigendom van de firma Hong Hien 

te Ngandjoek. Velen maken reeds ge- 

bruik van deze vehikels: de firma is 

woornemens om meer betjaks aan te 
schaffen. De betjaks rijdeo alleen »' 

avonds rond. Waoneer komt nu eio- 

delijk Kediri aan de beurt? 

Opvoering Taman Siswa. 

Het onderwijs-instituiit , Taman Sis- 

wa” alhier zal op 6 Juli a.s. baar 10- 
arig bestaan vieren met een opvoering 

ia het Volta-theater aan de Djagalan- 

straat alhier. Het programma is als 

volgt: 

1. Welkomstlied (punembromo). 
2. Kinderzang en $pel. 

8. Toneel. 

4. Serimpi Sari Toenggal. 

5. Hindoe-offerdans. £ 

0. Klucht. 
7. Tableau. 

Wat specinal de sandacht van bet 

publiek zal aantrekken is de Hindoe- 
Offerdans, aangerien deze uitvoering Op 

Soerabais cen succesnummer was. De- 

genen, die uitnoedigingskaarten wen- 

schen te ontvangen, gelieven zich te 

wenden tot het bestuur dier school, 

Ngadisimostraat 8 of Amidjojostraat 30. 

N.V. Kediri Stoomtram 
Maatschappjj. 

De Opbrengat bedroeg over : 

Juoi 1941 £ 26700.— 

(voorl.opgave) 

Juni 1940 £ 17451.— 
(defio. ») 

Sinds 1 Jaouari 1941 £ 121446.— 

(voorl. ») 

Hetzelfde tijdvak 1940 £ 94971.— 

(detia. 2) 

Malang Stoomtram 
Maatschappij. 

Opbrengst Juni 1941 £ 39054.— 

5 voorl. opgave 

- «1940 f 43514. — 

defin. opgave 

» siods1 Jan. 1941 f 154672.— 

voorl. opgave 

mm 1» 1MO 5 155541.— 

defin. opgave 

Bioedtransfusie - dienst. 
  

Op Woensdagavond 2 Juli j. I. werd 

n bet clubhuis van de B. P.K. aao 

de Ngadisimostraat alhier, eea lezing 

..gehonden..omtesat.. biard -waosiusie-. 

dienst door den directeur der Gemeente- 

lijke Ziekeninrichting ,Gambiran” dok- 

ter R. Mohd. Salim. De belangstelling 

van de zijde der onderwijzers was heel 

groot. Ook de residentie-arts 

R. Kodyat was aaowezig, zo0mede de 

landrechter Mr. Sjarif Hidajat die ge- 

woonlijk cen lezing hield voor de 

leden vav de P.G. K. alhier. Zoowat 

om 7 uur 30 mio. opende de Voorzitter 

de bijecokomst en verzocht daarna 

dokter R. Mohd. Salim zijn lezing te 

begioneo. Allereerst werd omtreot de 

pmethode van de huidige oorlog uit- 

cengezet, waarbij verklaard werd, dat 

de burgerbevolking vaak siachtoffers 

werden. Deze is evenzeer gebaat bij 

een goedgeorganiseerde bloedtraosfu- 

siedieost, als de militairen. Hierna 

| werd bebandeld, wat transfusie-dieost 

is en het doel daarvao. Io het kort is 

bloedtransfusie het geven van bloed 

aan zieken of gewonden, die daaraan 

behoefte hebben, en wier leveo op die 

wijze gered kan wordeo. Hoofdzakelijk 

zijn het menseo, die een zwaar bloed- 

verlies hebben geleden, al zijn ook 

andete gevallen bekend, waarin bloed- 

tranfusie levensreddeid kan werken, 

Eeo heel populair voorbeeld wordt 

hierbij aangegeven. Daarna werd het 

aanwezige bloed io bet lichaam be- 

handeld, en de verdeeling in O. A. B. 

en AB. groep, terwijl cen schema de 

verklaringeo nog Verduidelijkte. Er zal 

slechts van 250 tot 300 gram van 

ieder bloedgever worden geeischt, doch 

die geverd moeten cerst goedgekeurd 

worden. 

Daarna werd voorgelicht de organi- 

satie van de bloedtransfusie-dienst. 

| Hieroa werd bekend gemaakt, dat 

Kediri tot Oost-Java behoort en in 

| de residentie Kediri zijn er 2 rayons, 

o.I. die van Blitar en Kediri. Onder 

bet rayon Kediri, behoort Ngandjoek, 

Hiervan stsat aan bet boofd van de 

Techniscben Dienst de beer R. Mohd.   Salim met Or. R, Kodyat als adviseur. 
| Als Voorritter van de Wervings Com- 

Kertosono, Paree en Toeloengagoeng: |   

missie fungeert de beer M. Scheltema, 

Assistent - Resident var Kediri. 

Het werk vao de Wervingscommis- 
missie is het zoeken van de vrijwillige 
bloedgevers. Deze bloedgevers moeten 

reeds in vredestijd worden aangeworven 
en gekeurd en van hen moeteen zeer 
volledige ea uitgebreid kaartsysteem 

wordenaangelegd. Deze arbeid ou wordt 

yerricht door den bloedrransfusie-dienst, 
weiks taak het derhalve is om bemid- 
deling te verleenea voor bet leveren 

van belangrijke hoeveeiheden bloed, 

en die dus er voor zorgen, de beschik- 

king te hebben over ecn groot aantal 

geregistreerde en goedgekeurde, vrijwil- 

lige bloedgevers. 

klaard wat de aanwezigen moeten doen, 

om die taak 100 goed mogelijk te vol- 

brengen. De aanwezigen kunven zich 

allemaal als vrijwillige bloedgevers op 

gevea. Men wordt daaroa opgeroepen 

en moet op een bepaalde plaats en uur 

gekeurd worden. Al8 men goedgekeurd 

is, wordt een foto gcmaakt en aaoge- 

bracbt op eeo indentificatiebewijs, dat 

men steeds bij zich moer dragen. Dit 

is van belang, niet alleen als bloedge- 

gever, maar betkan ook gebeuren, dat 

U zelf siachtoffer is geworden, ter be- 

paling van het benoodigde bloed. Hier- 

na werd het goede doel als vrijwillige 

bloedgever . verdujdeHikt, .niet alleen 

als mensch tegenover menscb, doch kan 

her ook gebeureen, dat men zelif zijo 

tigen familie gaat helpeo. 

Alle gezonde manaen en vrouwen 

tusschen 18 jaar en 60 jaar kubnen 

zich n0g als vrijwillige bloedgevers 

aanmelden, onverschillig vao welken 

landaard. Daarna werd eeo inschrij- 

vingsformulier aan den Voorzitter ge- 

Daarna werd ver- 

geven, om die onder zijn leden te kun- 

nen circuleereo. Hieroa sprak Dr. R. 

Kodyar, voornamelijk. omtrent bloed- 

conserveer-inrichtingen, waarbij Kediri 

Onder Madioen resorteert. In vredescijd 

kan het bloed recds afgetapt worden 

en kan bewaard worden in koelkasten. 

Heel duidelijk werd ook uiteengezet, 

de wijze waarop bet serum en. plasma 

van het bloed jbewaard kaa wordeo. 

Velen hadden aa de gelegenheid ge- 

bruik gemaakt om :ijdens de rondvraag 

cenige vragen te stellenen die beant- 

woord.werden door dokter Salim' en 

dokter Kodyat tot voidoening van de 

belangstellenden. Hierna werd de bij- 

cenkomst gesioten. 

De eersie betjak. 
« Hedenmorgen “cor de eerste maal 

reed een betjak door de stad rond. 

De eigenaar. hiervan is de beer L. J. 

Khing, eigenaar vas de broodbakkerij 

en Ice-cream palace .Orion” aan de 

Dohostraat alhier. We veroemen, dat 

over eenige dagen cen tweede betjak 

zal arriveeren. Deze zijo namelijk af- 

komstig van de Betjak-fabriek te Se- 

marang. 

Sport. 

Op 6 Juli a.s. zal een wedstrijd 

Georganiseerd worden tusschen het 

V. O. C,— elftal te Madioen eo het 

Luchtvaart -elftal ook te Madioen. 

Deze wedstrijd zai gehouden worden 

Op het voetbal-terrein van de aloon- 

aloon te Madioen. 
Voorts wordt bekend Ga: dat 

op 13Juli a.s. ceo voetbaiwedatrijd zai 

gehouden worden op het Gemeentelijk- 

Woetbalveld .,Koewak" alhier tusschen   
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de K.V.U. en bet Militair - elftal. De 

recette hiervan komt ten bate van de 

2 de Europeesche school te Kediri. 

RICHE THEATER. 

Nog hedea t/m Zaterdag 5 Juli 

Warner Bros zeldzaam 

aangrijpende filmdrama 

»EAST OF THE RIVER” 

metin de hoofdrollea : John Garfield— 

Brenda Marshall en Marjorie Rambeau. 

Bes macbtig actiedrama vao het 

leven in de acbterbuurte van New 

York..,een vlotte film welke verteit 

Over een hard werkende vrouw, die 

haar twee jongeos in eer en deugd 

tracht te doen opgroeien midden van 

hua verdorven omgeving , . . . maar 

€£pn dertwee knapen gaat het verkeerde   

s 

pad op. John Garfield, de zwerver en 
pechvogel uit verscheidene verbazend 

succesvolle films... thans in de meest 

bizarre rol vanzijn brillante filmcarriere. 

MAXIM THEATER. 

Nog heden t/m Zondag 6 Juli 

Universal's nieuwe, 
sprankelende bartverwarmende 

Pasternak - productie : 

»A LITTLE BIT OF HEAVEN” 

met Gloria Jean, filmiand's zonnestra- 
alije, die U weer vroolijkheid, oot- 

spanniog en muzikaa! genot brengt! 

&o bijgestaan wordt door een briliante 

rolbezetting, als Nan Grey—C. Aubrey 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — Teletoon 250 
  

Op woensdag 9 Juli 1941. 

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

Gelegenheid 

VENDUTIE 

tot bijbrengen van goederen. 

  

    

 



        

   

  

      

— RICHE T    
Nog siechs Heden 4 en Zaterda 

»EAST OF THE RIVER”. 
Met de eminente sterrer van het witte doek: JOHN GARI 

  

JORIE RAMBEAU e, v.a. uitstekende krachten. 

Een echt Warner Bros product! Een levenswaar verbaal, dat boeit in al zijo geledingeo. 

Een machrig actie drama van het leven in de achterbuurteo van New York. 

JOHN GAREFIELD in de cpvallendste rol van zijo loopbaan. 

ATTENTIE! 
N.B! Zaterdagmiddag 4.30u 

NIET 

Zon 

“MADE 
Met ERICH VON STROH' 

Vsoraf als EXTRA ATTRACTIE Het 
ERTXA VOORSTELLINGI 
k 

MOISELLE DO 
EIM — DITA PARLO en JOHN LODER in de hoofdroilen. 

   inderen beneden 17 j. 

HEATE 

  

(Op den tweesprong) 
FIELD — BRENDA MARSHALL — MAR- 

NIEUWSTE WERELDNIEBUWS! 

Juli. 

CTEUR"”. 
Een boeiende spionnage film, die U tot bet laatste oogenblik in spanning houde. 

Mist dit onder geen vGorwaarde! 

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

Viida9g 4 tim Zcondag &6 Juli 
JOE PASTERN AK'S succesvolle muzikale Shlager 

»A LITTE BI 
Met het wereldberoemde 12 jari 

Een meer dan schitterende film, 

T OF HEAVEN”. 
9 zangsterreije GLORIA JEAN. 

die U weer vroolijkheid, onespani cing ep muzikaal gesot brengt! 

Vo! humoristische momentep, vol melodie ea verrassende wendingen 'ea vele hartveroverende eigen- . 

schappen. 
Een Gloria Jean film, 
?!tKan ook niet anders, want een Joe Pastern 

ATTENTIE! 

N. B! 

Maandag 7 en Dinsdag 

10. u. 
Voer alle leeftijden 
  

die op alle plaatsen waar vertoond, enorm succes boekte. 
ak productie stelt nimmer te leur, 

Vooraf als EXTRA ATTRACTIE Het NIEUWSTE WERELDNIEUWS! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondasgmorgen | Matinee 

De mooie en zeer goede Indonesiscbe film GAROEDA MAS" 

09 . 

Met RD MOCHTAR e.a. zeer goede Ind: Krachten! 
  

Smith Hugh Herbert — Robert Stack— 

Butch & Buddy e.v.a. 

Vol humoristische 

melodie en verrassende wendingen en 
momenten, vol 

vele hartveroverende eigenschappen. 

Opnieuw zult U onder indruk 

komen van Gloria Jean's acteertalent 

en opnieuw zult U genieten van de 

kostelijke belevenissen van dit aantrek- 

den 

kelijke zang-sterretje met haar ondeu- 

gende oogen eo baar gouden stem. 

Een Joe Pasternak-Productie, waarover 

U verrukt zult zijo!! 

Politie - rapport. 

De heer L.F.M, wonende te Potjaoan 

doet 

rijwiel ter waarde van f20,— hetwelk 

In de fabriek ,losulinde” albier was 

aangifte van diefstal van een 

geplaatst. 

K., wonende te Kalidawir doet aan: 

gifte van diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f 9,—, betwelk voor bet 

station alhier was geplaatst. 

Tegen K., wonende te" Semampir 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

lichte verduistering van een bedrag 

aan contanten ad. f. 3,151/4 ten nadeele 

van D. D.H., woneode te Semampir. 

Tegen M, wonende te Bandjaralati 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

lichte m'shandeling van R., wonende 

te Koewak. 
- 

Op den viersprong Ngadisimo, Tir- 

tostraat — Bandjaran, Riogivsirah had 

een aanrijding plaats tusschen auto 

A.G, 396, bestuurd door J. F.K., eo 

autolette A.G, 1732 besiuurd door K., 

waarbij beide auto's beschadigd werden, 

De heer F.W.S., wovende te Nga- 

disimo doet aangifce van diefsial van 

een handtasch inhouderde van een 

bedrag aan contanten ad. f 19,—. 

Tegen D., Pandean 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

diefstal van een houten bank ter waatde 

van f I,— ten vadeele, van J. J. S., 

wonende aan de Dohostraat. 

wonende te 

H.A., wovende te Ngadiredjo doet 

aangifte van diefstal, middels braak, 

van lijfgoederen ter waarde van f 18,90. 

Bericht ontvanger, dat ten buize 

van L.M., aan de Dohostraat eeo begin 

vam brand was ontstaan, welke door 

tigen middelen werd gebluscht. Per- 

soonlijke ongelukke haddeo niet plaats. 

Tegen T., wonende te Manjaran 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake   

diefstal van lijfgoederen ter waarde 

van f2,90 ten nadeele van S., wonende 

te Djamsaren, 

Tegen T., worende te Manjaran 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

diefstal van lijfyoederen ter waarde 

van f2,10 ten vadeeie ven S., wonende 

te Kemasan. 

Tegeo T., wonende te Manjaran 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

diefstal van een kain ter waarde van 

f 1.— ten nadeele van K., wonendete 

Siogonegaran. 

K,. wonende te Bandarkidoel doet 
aang'fte van diefstal van een schaar 

terwaarde van f 2,23. 

  

De nieuwe phase. 
  

Het was even moceiliik om de door 

den Duitschen aanval op Rusland oieuw 

geschapen Dz 

geallicerden dienden hun standpunt te 

bepaler, z00 ock Japan en Amerika. 

Wat d» g2allieerden en Amerika betreft 

is zuiks thans geschied. Alle hulp en 

steun zal den Sovjets worden verleend. 

Wat het specifiek Nederlandsch stand- 

punt berrefr, dit vond formuleering in 

de H.M. de Ko- 

oingin en Hare regeering, die wij bier 

nog eens bij elkaar zullen zetteo, De 
beide verklaringeo hooren bij elkaar, 

zij dieven gezamenlijk gelezen en be- 

grepen te wordeo. 

De regeeringsverklaring luidt aldus: 

»De Nederlandsche regeering kan 

niet voor het bolsjawisme voelen. Ver- 

trouwelijke sameowerking is door de 

activiteit van den Komintera onmoge- 

lijk. De regeeriog ziet echter met 

genoegen, dat Rusland zich teweer 

stelt tegen de Duitschers, die ook onze 

vijanden zijo. Dit is het eenige, wat 

wij met de Sovjet gemeen hebben”, 
H.M. de Koningin zei bet volgende: 

Heden is bet Rusland, maar Wij 

weten, dat het morgenof overmorgea 

de machtiga bolwerken vaa de ber 

schavirg, bet Britscbe Rijk en “de 

Vereenigde States zullen zijo, die de 

krachtproef van Hitler's oorlogsma- 

Chine zullen hebben te doorstaan. Het 
is daarom, dat, welke omstandigheden 

daartoe mochten leiden, Wij ook zullem 

strijden oaast de bevoiking vaa Sovjet- 

Rusland. Wij zullen dit doen en trouw 

blijven aan Oos, als gevolg van Onze 

begiaselen, ingenomen standpunt tem 

opzichte van het. Bolsjewisme, wang 

Wij mogen nooit vergeten, dat Wy de 

situatie te overzien, 

verklaringeo vao 

beginselen en praktijken van: bet bols- 

jewisme volstrekt afwijzeo. 

Ben ieder zal het met ons eens zijn 

dat in deze verklaringen op meester- 

lijke wijze tot uitdrukking komt den 

wensch van Onze Koningin ors zelve 

te zijn en te blijvev. 

Japan beeft zijo standpunt nog niet 

bepaald. Gisteren deelde de woord- 

voerder van het Gaimusho mede, dat 

nog steeds bet tripartite pact 'basis 

bljjft voor het door Japan te voeren 

buitenlandsch beleid. “ Vermoedelijk 

wordt hier geen onwaarbeid gezegd. 

Japan zal nog eenigen tijd de kat uit 

den boom kijken om, al maar gelang 

de resultaten gunstig of ongunstig voor 

Duitscbland uitvallen, zija standpuostal 

dan niet, radicaal of nauwelijks te 

herzien. 

De stoot naar het Zuiden is door 

de recente gebeurtenissen eeo theoris- 

tische mogelijkheid geworden. 

Ben aanval van Japan op Rusland 

als compensatie voor den aanval op 

China, of cen stoot naar ber Zuiden 

z0u voor ons gea'lieerden en Amerika 

hoogst onaangenaam zijo, want ons 

herzien standpuot waarbij den Sovjets 

alle bulp en steua wordt toegezegd, 

vordert: gebiedend dat wij 

Amerika in dat geval, Japan te lijf 

gaan. Men kan toch moellijk Sorjet- 

Rusland eenerzijds steunen tegeo Duit- 

schland, met de bedoeling Rusland op 

de been te houden om gelijkertijd ander- 

zijds rustig toeschouwer te blijven in 

het spzi dat Japan eveotueel met de 

Sovjet zal spelen. 8 

ea ook 

Hierop speculeerend lijkt bet zeer 

wel mocilijk, dat Stalio in de naaste 

toekomst drastischer tegen den erfvijaod 

Japan zal optredea Japan te tarten, 

bijv. door middel van grootere halfs- 

starrigheid in de kwestie der visscherij- 

rechteo. om op die manier Japan te 

Uaie waardoor de Vereenigde Staten 

gedwongen worden den strijd aan te 

binden. Stalin vangt dan verscheidene 

vliegen in een klap. Japan wordt ver- 

der verzwakt, Amerika en de geallieer- 

den zullea gedwongea worden positief 

de zijde. der Sovjet-Unie te kiezen, wat 
momenteel altijd nog' maar theoretisch 

@n gedeeltelijk het geval is. Chima krijgt 

de kans Japan van-sich af teschuddeo 

Dit laatste zal een extra “reden zijo 

voor de geallieerden en Amerika om 

den Sovjets de helpende-hand te bieden. 

Hoe paradoxaal het cok moge 

klinken dat Rusisod io moeilijkbeden   verlokken tot een aanval op de Sovjet- | 

ai 

zittenid, meer mocilijkheden zal trachten 

te scheppeo eo dan nog wel aan zija 

costgrenzeo, tocb zal dit voor Rus- 

land groote voordeelen opleverer, 

zulks zal uit het juist, 

wel dyidelijk zijo. 
Het is natuuciijk de vraag of Japan 

in dit valletje trappen zal. Wij kunnes 

de Japanners veelverwtjten: Japan kan 

cen slecht vechter zijn, stom zija de 

Japanners niet bepaald. Het is een 

groot wonder dat het hen gelukt.is 

zich tot nog toe staaode te houden, 

oiertegeostaande het koppeltje wespen- 

nesten waar zij doorheen moesteo, 

Wat voor Japan 100 onaarg:vaam 

is, is het feit dat het gedwongen zal 

voorgaande 

zija ,iets” te onderoemen en dat het, 

wijl er geen minder ongunstige alter- 

natieven zijn, wel cens gedwongea zou 

kunnen worden inderdaad een aaoval 

ap Rusland te oodersemen. 

Veel keus hebben de Japanvers niet. 

Laat ons zien welke keus zij hebbeo. 

Zij kunoeo naar het Zuiden stooten 

ca dan komt Amerika toch ook in het 

geweer. Zij kunoen inderdaad Indo- 

China verovereo, doch dat brengt heo 

geen.steek verder, tenzij Thailand Ja- 

pansch gewillig is. Alsdan zal eeo aao- 

val op bet Britsch Imperium waar bet 

Westen kunnen wordeo ingezet, maar 

ook dat—afgezien van'de twijfelachtige 

kanseo op succes — zal Amerika in het 

geweer doern komen. 

Deze zuidwaartsche stooteo moeten 

bevendien ondervomen worden van uit 

ver verwijderde bases over lange zeer 

kwersbare verbindingslijnen en zija 

deswege weinig anolokkelijk. Daarbij 

vergete men niet. dat in alle hierbaven 

geschetste stooten rekening zal dieven 

te houden met volkomen afsluiting van 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 
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Oolie- en benzinetoeyoer, on-ontbeerlijk 

voor zijo bijna uitsluitend op olie ge- 
dreven vloot en zija luchtmacht. 

Zuidwaartsche agressie zal in ver- 

band. met het bovenstaande door Japan 
4 slechts dan worden ondernomen irdien 

her eeo mogelijheldziet de petroleum- 
gebieden van Nederlandsch-lodit op 

overrompelende wijze geheel intect in 

handen te krijgen. 

Deze kans is deksels klein en het 

is om die reden dat men, —gezien de 
situatie van bet oogenblik, welke voor 

Japan:en zijn olievoorziening voorloopig 

ongewijzigd zal blijven—, cen stoot van 

Nippon naar het Zuiden (Inde-Chisa 

buiten beschouwing gelaten), niet hoeft 

te verwachten. Slaat Japsm'nog toe, en 

weten wij bier onze petroleum-gebieden 

cen week, (de tijddie Amerika voog 

zalh:bben om zijasiagvloot hierheen te 

zenden) vast te bouder, dao za! de 
ondergang van Japan op korten ter- 
ma een feit riya. 

la Chisa gaan de. Japansche -zaken 
ook al niet al te best, en paar men 
zonder te groot uptiWiisme mag ver- 
wacbten zal het, door de zeer gewij- 
zigde situatie, de komende maanden 
dea Chineezen nog beter gaan. 

Wordt vervolgd. 

  

Ruslands defensie- 
linie. 

Hoewel niemand 

Rustaods militatre 

wordt algemeen aangenomen dat 

Duitschland slechts enkele weken neo- 

dig zal hebben om Rusland te versiaan. 

Biykbaar overtuigd door Ludendorff, 

die van opinie was dat alle militaite 

operaties tegen Rusland op Russischea 

bodem succes zouden hebben, zegt Hit: 

precies weet wat 

kracht waard is, 

sSBOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert-versche volle -melik. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

| ,Leverancier van de groote .ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctaren 

ter plaatse 
Beleetd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

aa an 

  

  

  

  

  

    

MIEUWE UITGAVE of MERORUK van J. B. WOLIERS 

UG. Mi, BATAVIA. 
A $ “T Druk: prijs, 

, Auteur(s) Titel Bestemd voor ingen.— ta 

KRAFFT, Dr. | GA, AAR- Voortgezet en | 7: 2.10:—.— | 144 pags. 

ANA ni ea HIP aa Pr erwijs Juoi 1941 14.8 XX 235 

FRIN 

LATIF, A. FADJAR JI | Ini. Oaderwijs | 2: 0.30:—.— | 80. pags. 
(ARAB. KAR) | —Malcis | 

: Juoi 194t 14.5 X 203 

ESBACH, VRAGEN Middelb. & 3: 2,75:—.— 1206 Pags. 
Drs. V. OVER NA- | Gymo. Oo-. | n 

Una derwijs Juoi 1941 13 X 23, 

DIBLS P:A. | REKEN- Rekenonder- | 10: 0.27”/,:-.- | 32 pags. 
WERKBOEK | wijs W.L. O. 
V (7e Irj.) WJuoi 1941 168 X 21 
LEERL. 3 

geen. premie 
——     

    aa .  Radioluisteraars, 
wordt lid. van «den Bond van” Radiotuiste- 
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 '- & 

 



Naa Sa AP na an 

  

g MN Pan Pen TN 

Manan
 ena maa 

leram jMvio Kampt” 2dat cenenda 

op Rusiand oa den ai: van Ptackeiik 
de beriissemde wperatie tsvoor de Duit- 
sche wereldheerschappij, aldus. bet N. 

v. d..D. 

De-overmodd, “wsarmede “de "baris. 

teedrafgeven op”Rustubds weerstands- 

vermogen, is: er wateiohijolijk de "oor- 

mak van geworden “dat de wereid, 

oudanks :bet: ontbreken van: feitelijke 

gagevens: over het Russiscbe militaire 

. apparaet:/Ruslands kavsen ten -oprichte 

vaa Dul6hobland mizt zeer boograndiuat. 

(Piket kan waar zijn dat het offensief 

tegen Rusland voor de nazi'8 Yokde 

vooruitzicirten beeft. Deze veronder- 

stelling is dan-alleen gebaseerd op de 

kraichttoeren, welke de vazi's dezen 

oorlog reeds gepresteerd hebben, wabt 

waartoe de Russen in -staat zijo, weet 

cigenlijk miemand.-Men neemt-eenvou- 

dig man dat de nari's vanuit de bases, 

mwelke-rij langs de Russische grens vers 

kregen hebbeo, eco nijptengbeweging 

met 'cen- bijan-mathematische zekerheidd 

yaa sudees kuonen inzetteo. Vdor z00- 

ver vit de vage telegrammeh Oomtrent 

het verloop van den serijd vatt na te 

gnan, doen de. Duitschers -inderdaad 

thans 'een poging de tang dicht te koij- 

penj de-hovfdaanvallen bebben tege, 

Mjkertijd plaats io her Noorden en ia 

bet Zuideo. 

Van grooten invioed op her Duit- 

sche offensief Ts wireraard'de weerstand 

van de Russische legers en de lueht- 

macht. Maar daarvaast speelttoch ook 

de Russische defensieline een'zeer be- 

langrijke rol. Deze linie strekt zich uit 

van de Oostzee tot de Zwarte Zee en 

bestaat uit onafgebroken v rspcrringen, 

hoofdzakelijk prikkeldraad. 

Men za! zeggen: wat heeft prikkel- 

draad te beteekenen voer-de Duitsche 

oorlogsmachine. Maar acbter deze ver- 

sperrisg loopt ecen 

dwars over bet breedste gedeelte van 

Europa. Het is let aileen het breed- 

ste gedeelte van Europa, maar ook het 

leegste en verlatenste. In dezen onge- 

verdedigingslinie 

veer 50 km. breeden gordel van grond- 1 

gebied tusschen de Oostiee en de 

Hwarte Zee, welke over vrijwel de 

gebetle Itogte door cen uitgestrekte 

platte tedige vlakte loopt, is geen dorp, 

geen boerderij en geeo levende ziel te 

zien. 

Deze Russische ,,Maginotlinie”. wel- 

kessicb lerterlijk zouder onderbreking 

@ver ongeveer 1300 ka, van de Oost- 

zee tot den Dojestr uirstrekt, is wel 

beschoowd her modernste co volledig- 

ae defensiesteisel Wan-de: wereid, Uit- 

erlijkiis er Olets te zien dan hier en 

daur cen blokhuis, dat siechts dient al8" 

kwartier voor de greoswatht ia vre- 

destiid en de hooge uirkfjktorens met 

zoeklicbten en seloepp3raten, welke met 

kleine tusschen-ruimten langs de geheele 

lengte van de grens verdeeld zijo. Maar 

dit niemandsland vormt tusschen de 

prikkeldrandversperring en de eigen- 

lijke defensiewerken &£o groot mijnen- 

veld. De ,Maginotlinie” zelf is niet 

@Ea linie vad ondergrondsche verster- 

kisgen, sisar bestaat uit verscheidene 

hates achtereikaar, Tassthen en achter 

dese Hiiies bevioden zieh groote santal- 

len ondergrondsche vliegtuighangars 

met grdore reserves vdn benzihe, op- 

gestigen in tanks, weik& diep onder 

den grond verborgeo zijo. 

Ame. de Russische - Roemeeosche 

gress, langs den Dajepr zijn de ves- 

#wtikingto minder uitgewerkt, daar de 

Breetie viu zeif cen natwurljken hio- 

deras “Orit. hi'het Noorden wotdt 

de .Mngtoominie” langja de greas van T 

Bettand vobrtgezet. Zij wordt: langs 

de Pstlardsekke Yrens Onderbrokeri door 

Wet meer Peipus, wasrop Russische 

kandnneerbooten patrdullleeren, en zij 

Wordt in de buirt van Leningrad 

hervat langsa de Finsche grens, waar 

TH tensiotte aan de Oostzee eindigt. 
Als wij ons niet vergissen zija de 

lagasa,- die West-Rusland mocten: ver: 

dedigha, voosnamelijk gecdncentreerd 

achter de ,Maginotlinie”, terwiji achtek 

deze legers weer andere als reserve 

gsreed staan, Verderis het bekend dat 

sterke multerlegtr, ““mengd taet Ge: 

»| merhavtscerde cetnheden “yelegerd 1Yo 

io de Oekratoe en de “West:Kaukasi- 

scbe 'meppen. Deze legers zija vaast 

de etgenlijke cavalerie voorrieo vah 

grsote hoeveciheden tanks van alterlei 

types. 
Wij hebben hier enkele minder 

bekende fetten gegeven, Waarinede de 

mari's “dogerwijfel rekening zullen hou- 

deh bij hun opmatseb. Sommige experts 

Veronderstelten dat Rusland de tactiek 

van 1812 zal toepassep, dat de Russi- 

sche srejdkrachten dus deo strjd aan 

de grens vermijden cb zich in bet 

binbenland rerugtrekken om daar te 

vechten. 1 

De allireerste phase van den strid 

bevestigt “deze veronderstelling niet. 

Rusland verdedigr wel degelijk zijo 

sinds September 1939 vooruitgeschoven 

grenzen en het heeft er ailen schijn van 

davde oari's niet #Onder Weerseheuteh 

over de ,,Magiootlinie” zullen kotien. 

Slagew xper in “dodr deze defensielinie 

te 'breker, dan wacbt hun vermoedelik 

#og enkete Napoleontische verrassingen 

In het ontietelffke binnenland. 

Worden de Russen teruggedreven, 

doch siagen zij erin de nazi's tot den 

Wwioter aan den wandel te houder, dan 

#ouden vdor Hitler — evenals dit bet 

Geval is geweest met Napoleon — de 

kansen heel wat 'ongunstiger worden. 

Voor de Russen gsat het er dus niet 

Om de Nazi's buiten de greos te houden, 

doch om bem voortdurend afbreuk te 
doen en te dwiogen te blijven vechten. 

Vroeg of Iwat zullen de kansen dab 

moeten keeren. 

Het beste wat wij kunoeo hopen is 

dan ook dar de Russen zich niet zullen 

laten ontmord:gen en blijuen d6br- 

Vechten.   
  

Het ,,Overnemen” van de 
Bedrijven.   De ervaring van monsieur 

Baschet. 

Monsieur Rene Bascbet, een kranige 

oude heer van 175, met mooi grijs 

huar. ten baard &o belder blauwe ooger, 

Ijkt zeer veel op ziju vrieod Petaio. 

Hy keerde het vorige jaar October als 

| overtuigd ..sameowerker” van Vicby 

taar bezet Fraokrijk terug. 

Heo eollaborationiste iseen Fransch- 

man, die besloteo heeft bet beste te 

maken vaa de Duitsche bezettiag door 

met de 

Het woord, soms al scheidwoord ge- 

bruikt, is de nieuwste aanwinst van 

het Parfjicbe slang”. 
Baschet, de oudste van alle Frao- 

ache nitgevers, was eigenaar van de 

@Iliastration” het Fransche gefilustreer- 

de weekblad met zija enorme oplaag. 

Daar bij io de guast 'stond van Vicby, 

kostte het hem weinig moeite om van 

Ide Duitsche ,,Propaganda Staffel” 

toestemming te krijgen zija blad weer 

gewoon te laten verscbijnen. 

Men bemerkte spoedig, dat Bascbet 

met bart en ziel coliaborationiste was 

geworden. Zijo tweede summer was 

#pecisal gewijd aan het Mersel-Kebir 

Ircident, en vol met foto's boe de 

Engelschen cen gedecite van de Frao- 

sche vloot tot zinken hadden gebracht. 

Vele Fransche tezers van Ililustratior” 

waren woedend cd evea vanzelfspre- 

kend waren de Duitsebersia hun schik. 

Baschet deed al hetgeeri dien maar 

by mogelijktreid van» collaborationiste 

200 kunneti verwachten. Toch vonden, 

de Duitechers bet cenige weken later 

Boodtaketyk Om eeti ,politiekeo direc- 

teur"” naast hem aan te steHlen. 

Deze functionaris was een over ge 

loopen Franscbman van een dergelijke 

onbeduidendheid, dat Baschat de maat- 

regelai louter formaliteit beschouwde 

emoiet direct protesteerde. De Duit- 

echers deden niets Om bet gevoel.van 

#eiligheid van den owdeo heer te ver- 

stoten. 

De Duitsche Octopus 

Doeh at heet spoedig begon de po- 

Nirieke directeur bezwaren tegen pu- 

bticaties vga Baschet te maken Einde- 

looze twistgesprekken en een beroep 

op de nPropaganda-Staffel” hadden 

plaats. Natuurljk kreeg de' politieke 

directeut geliik. De zaken waren steeds 

meer toegespitst, en de klachteo tegen 

Baschet werder ernstiger. Toen begon 

een serie onderhandelingen. 

| De aandeelen van Bascbet in Iilu- 

Stration” gingen- over in onbekende 

handen. Het ging alles zeercorrect ia 

zija-werk, volgins de Fraosche wet, 

teewiji cenige louche advocaten ats 

kooperb Rungeerden. 

Kwatii de Disitsche regeering id het 

Wezit van ,,/'Iilasrracton”? Of Gubbels? 

Duitschers sames te werken. 

  

HOE DENAZI'S CHAOS SCHEPPEN. 

Frankrijks economische structuur wordt 

stelselmatig vernietigd 

Of siaagde Osring er iv? Niemand 

weet de toedracht precies, doch zonder 

Lwijfol is een gedeelte van de handige 

tusschenpersonen, die uit elk hockje en 

gaatja, direct oa de Duitsche bezetring, 

opdoket, wettig eigenaar geworden. 

Het zal waarschijolijk jaren- vab-proce 

deeren kosten, 

de feitelijke cigevaars zijo. 

om uit te maken wie 

voorbeeld 

van de wijze, waarop de- Duitschers 

zich het geheeie economische beheer 

over ber bezerte gebied hetben toe- 

getigend. 
Hoewel ik Amerikaansch onderdaan 

ben, srondik als directeur van ,, Vogue” 

in Parijs aan bet hoofd van een Fran- 

scbe maatschappij in Frankrijk. Na de 

Duitsche bezerting totdat ik in 1941 

vaar Amerika tetugkeerde maakte ik 

ten oauwgezette studie: van de Duit- 

sche penetratie in de Fransche econo- 

mie, door persoonlijke ervaringen en 

Dit is slechts &en enkel 

waarnemirgen en ook via co'lega-uit- 

gevers en vrienden onder zakenlieden 

ea baokiers. 

Ik was overtuigd—z00als ook gii zuit 

zijo, indieo gij er belang genoeg in 

stelt om mijn gansche relaas te volgen — 

dat de Duitscbers op zeer handige wij- 

| ze, Fraokrijk tot &£n groote industrie-, 

handels- en landbouw - kolonie willen 

samenvoegen, terwijl de Franschen als 

slaven en pachtboeren mogen blijvea 

werken, en de deftige nieuwe eigenaars 

Lo hun gemak in Berliin kunoen zeteler.: 

In de industrie is dit nog duidelijker 

merkbaar dan overal elders: de met- 

I boden, welke door de Duitschers ge- 

bruikt worden om de bedrijveo in buo 

bezit te krijgen, varieeren vrij sterk : 

ja altijd zijo de Duitschers zoo be- 

dachtzaam of tegen bet einde z00 op- 

den - man af als in bet geval -Baschet.   Een beschouwing over hun verschillen- 

de, soms ingewikkelde, methoden zou 

een boek kunnen vullen. 

Doch hoe de behandeling ook moge 

ztjo, bet resultaat is steeds hetzelfde! 

Ben mooi staaltje van hun techoiek 

is de wijze, waarop zij via de banken 

er in slagen om speciaal door hen 

begeerde zaken in handen te krijgen. 
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Duitsche conmmissarris. 

Zoodra zij Praokrijk bionentrokken, 

werd in iedere Fransche bank cen 

Duitsche commissaris geplaatst. Vlug 

liep deze de boeken door en noteerde 

alle uitstaande leeningen van bepaalde 

maatschappijen, in bet bijzonder chemi- 

sche, electrische en metaal - bedrijveo. 

Zooals overal de gewoonte is, had ceen 

aantal groote fabrieken opvorderbare 

leeningen, welke de bank bij onderling 

goedvinden Diet van plan was op te 

zeggen zonder tijdig te waarschuwen: 

Dz Duitsche 

telden doodkalm aan de directies van 

de bank, dat bepaalde leeningen opge- 

Commissarissen ver- 

zegd moesten worden. Daar alle zaken 

slap gingen, kon men niet betalen, 

Zeer opgeschrikt verzocht men de 

bank om uitstel, doch de directie deelde 

dat dit 

Betaien ecbter vas eveneens uitges!oten. 

Doch de nazi-comm'ssaris bad direct 

een voorstel : bij was volkomen bekend 

met de wijze waarop maatschappijen 

in kapitalistische landen geld opnamen, 

dan mede onmogelijk was. 

ats men dit noodig bad, en bij gaf den 

dat de 

maatschappijen oieuwe aandeelen zou- 
bankdirecteuren den raad, 

den uitgeven. 

Doch daar er 

gehouden werd, zou hij gaarne een 

gcen effecreobeurs 

regeli g treffen voor fina-cieele bulp 

uit brooneo waarmede hij in contact 

stond, Als dit geregeld was, verschenen 

de tusschenpersoren en schreven in 

voor de leening,wa rdoor de Duitschers 

vasten voet kregen en besiag konden 

leggen op verscbillende directieplaatseo 

in de maatschappij. 

Door den slechten tijd daartoe ge- 

noodzaakt de Fransche 

bezitters dan dikwijls ook nog buo 

verkochten 

andere adodeelen. Vele oude familie- 

zaken eo fabrieken boden echter weer- 

stand aan alle pressie. 

Volgens de wet. 

Ook deze methode 

werd strikt volgens de letter 

wet uitgevoerd, en bet zal jaren duren 

voordat deze zaken zich vrij kunnen 

van aankoop 

van de 

maked van het vreemde beheer, indien 

de tijd al ooit aanbreekt dat een der- 

gelijke stap beproefd kan worden. 

De Duitschers gingen meer regel- 

recht te werk in die gevallen. waarin 

zij direct het beheer wenschten over 

eigendommen welke oorlogsmateriaal 

produceerden. De Bormijneo in Joego- 

Slavi£ produceerden groote hoeveel- 

beden koper. De aandeelen 

Fraoscbe handen. 

zij door Belgis 
getrokken, begonnen de overweldigers 

zijo io : 
Biina direct nadat 

en Frankrijk waren 

van dit feit gebruik te maken 
Hoewel de Parijsche 

officieel gesloten was, werd er toch 

Beurs toen 

Wel cen en asder verhandeli: er was 

groote vraag naar Bor - aandeelen en 

de Duitschers en hun ygemachtigden 

kocbten al bergeen aan de markt 

kwam. Spoedig werd bet bekend, dar 

20”/, van alle aandeelen in hun handen 

waren. 
Zij boden aan om het yehsele br. 

beer over te nemen en in een officieele 

mededeeling zeide de 

Financi#a te Vicby, dat men de Duit- 

sche voorstellen zou aannemen. 

Waarvandaan kregen de Duitschers 

nu het geld voor dergelijke aankoop- 

mavipulaties? Een aanzieolijk bedrag 

aan goud werd io beslag genomen, 

toen zij de Lage Landeo en Frankrijk 

Onder den voet liepen. 

mirister van 

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TULKFOON No. $2. 

  

  

| PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

6 Juli Kediri 9 uur v.t, 
Wordt plaaiselijk bekeod gemaakt. 

Blitar 6 uuc z.m. 
Ds. Pb. van Akkereo. 

13 Juli Madi 9 u.v.m. adioen uv | yordt 

Ngandjoek 5 u.n.m. 

plaatselijik bekend gemaakt. 

20 Juli Kediri 9 uuc v.m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

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

Blitar 6 uur n.m. 
Hr. W. vao der Viugt. 

Parce 6 uur ».m. 
Ds. de Graaf. 

27 Juli Madioen 9 uur vm. 
Ds, W, C. de Jong. 

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

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

6 uur n.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

Blitar 

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 ...m. 

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

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

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, 
Toeloergagoeng, Ngaodjoek, 

Paree 7 30 uur n.m. 

ea, te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Yondag. 

te Kdsiiri Te H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur 5. m. 

te Riitar 6 uur v. m. Stile H. Mis 
7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5.30 uur n. m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

TENG HONG TJIANG 
VYENDUHOUDER — 

  

COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klaniengstraat 68 — Telef. No, 107 

11 Juli 1941, v.m. 9 uur 
ten huize van den Heer : 

V. SCHROEDVER 
Madjeoang 26 — Kediri. 

30 Juli 1941, v. m. 9 uur 

ten buize van den Heer: 

Tb. NORDEN. 
Djamsaren — Kediri. 
van 

  

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

Woensdag, 16 Juli 1941 », w. 9uu 

In ons Tokogebouw, Hoofdstr. Kediri. 

Gelegenheid tot bijbrengen van 

goederen. 

HUIS TE HUUR: 

Gslegen in de gang t/o 

MAXIM THEATER, KEDIRI, 

per maand f 15.- met garage, 

1941   m.i.v. 1 Augustus 
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'Puitenlandsch overzicht overgenomen uif het Soer. Hbid. 

STERDS HEVIGER GEVECHTEN. 

  

De strijd duurt'in de nachtelijke uren 

voorts Russen doen alles om verderen 

opmarsch te beletten. 

  

Radio- 

Moskou riep het volgende communigu€ 

Londep, 3 Juli (Reuter). 

om: Gedurende den nacht waren onze 

troepen in hevige gevechten gewik- 

keld met vijaodelijke gemotoriseerde 

en tank-elementen in de sectcren van 

Borisov, Kremenez, Zbaraz en Tarno- 

pol. In alle andere sectoren van het 

front heerschten beiderzijdsche verken- 

scher- 

Borisov - sector 
Duitsche 

Berezina 

ningsactiviteit en plaatselijke 

mutselingen. In den 

trachtten vooruitgeschoven 

cenheden herhaaldelijk de 
over te steken, doch overal werden 

deze pogingen door de Sovjet-troepen 

verijdeld. 

Na gevechten in den Luck - sector 

brachten onze troepen den opmarsch 

van groote vijandelijke gemechaniseerde 

eenheden totstaan bij de stad Sheptov- 

ka: den vijand werden zwar2 verliezen 

toegebracht. Een vijandelijke mobiele 

Colonne tracbtte in Zuidelijke ricbting 

door te brekeo naar Tarnopol. Den 
geheelen nacht hielden onze troepen 

den opajarsch van deze groep tegen 

door hevige aanvallen te doeo. 

De luchtgevechten duurden voort 

en onze luchtmacht veroietigde gisteren 

tijdens luchtgevechten 61 vijande lijke 

Vliegtuigen, waarbij 28 Russische toe- 
stellen verloren gingen. 

De grootste siag aller tijden. 

Berlijn, 3 Juli (Un.Pr.). Ia de Duit- 

sche hoofdstad beweert men, dat de 

capitulatie der Russen, die den ,,ver- 

nietigendeo slag” bij Bialystok hebben 

overl efd, elk oogenblik verwacbt 

wocdt. 

De Duitschers noemen dezen siag 

de grootste in de wereldgeschiedenis 

wat verliezen betreft. Zij zouden ia 

dezen siap, waarbij twee Russische 

legers 100,000 

krijgsgevangenen bebben gemaakt, ter- 

wijl vele 

omsingeld werden, 

honderdduizenden Russen 

zouden ziju gedood of gewond. 

Tot dusverre was de grootste veld- 

slag in de gesc iedenis die bij Tannen- 

berg in 1914, toeo de Duitschers onder 

Von Hindenburg eo Ludendorff 93 000 

Russen gevangen namen, terwijl 150.000 

Russen werden gedood. 

Duitschers over de Proeth. 

Berlijn, 3 Juli (Reuter). Een.com- 

munigug van de Duitsche legerleiding 

meldt, dat de Duitsch - Roemeensche 

troepen uit Moldaviz de Proeth over- 

staken en oprukken io de richting van 

de Dojestr. 

  

De strijd op 2 Juli. . 

Moskou, 2 Juli (Reuter). Hier volgt 

de tekst van het communigu€, dat 

heden kort na middernacht is uitge- 

geven door het Russische informatie- 

bureau: ,Gedurende den 2en Juli 

hebben onze troepen herdnekkig en 

hevig gevochten tegen vijandelijke 

infanterie, in de richting van Moer- 

mansk en Kexholm en tegen vijande- 

lijke mobiele eenheden in de sectoren 

Dwinsk, Borisov, Slutsk, Bobruisk en 

Luck. In de andere sectoren van het 

front handhaven den Sovjet-troepen 

zich krachtig aan de landsgrenzen 

tegen den vijand, die trachtte deze 

over te steken. In de richting van 

Moermansk houden onze troepen het 

offensief van de vijandelijke in 

fanterie, ter sterkte van ongeveer 

twee divisies tegen. Dit is gericht 

op het Sredii-schiereiland. De vijand 

leed hevige verliezen. 

In de sectoren van Kulojarvi en 

op de Karelische Landengte slaan 

onze troepen met succes alle aanval- 

len af en brengen zij den vijand 

zware verliezen toe. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch - 

van 

Camilla Kenyon 

79) 

Io het witte zand, dat ik met beide 

voeten opsehopte, in de tamelijk 

naieve hoop, dat eea van mijo voeten, 

plotseling, met een doffen siag, tegen 

de langgezochte kist zou opbotsen, 

vond ik bet gevest en een gedeelte 

van bet roestige lemmet van een 

hartsvanger en een schoengesp van 

gedreven zilver. Ik zal de gesp mee- 

nemen voor Helen —ofschoon zulk 

een gift misschien wei wat onbedui- 

dend is, naast hetgeen ik haar bij 

mija tbuiskomst zal kunnen aanbiedeo. 

Maar ik weet, dat zij er waarde aan 

hechten zal, omdat ik het haar geef, 

omdat ik het meegebracht heb, van 

de plek, waar de een of andere goede 

geest. ter wille vao haar, me naartoe 

gebracht heeft. 

  

  

In de tweede helft van den dag 

woedden hevige veldelagen tusschen 

onze troepen en de vijand in den 

sector van Dwinsk, waar de vijand 

naar het Noordoosten tracht door te 

dringen. De strijd duure er voott. 

In de sectoren van Borisov, Slutsk 

en Bobruisk hadden in den loop van 

den dag hevige gevechten plaats 

tusschen onze troepen en vijandelijke 

mobiele eenheden, die trachtten door 

te breken, hetgeen verijdeld werd 

door den hardnekkigen 

onzer troepen en geslaagde operaties 

tegenstand 

'onzer luchtmacht. 

In den secior van Luck blijven 

onze troepen hardnekkig en intensief 

strijden in het gebied van Grovno. 

De vijand blijft zijin pogingen voort- 

zetten om naar het zuidoosten door 

te stooten, doch overal stuiten zijn 

pogingen af op den krachtigen en 

hardnekkigen weerstand onzer 

pen. Onze luchtmacht deelde in den 

loop van den dag in den sector van 

Luck harde klappen uit aan de vij- 

andelijke tanks en bombardeerde 

troe- 

Ik giog de grot uit en 'liep, z00 

bard ik kon, naar de but terug om 

een spade te h Jen. 't Was of ik 

vleugels aan mijo voeten had: telkeos 

begon ik luidkeels te zinger, als een 

soort tegengif tegen de verscbrikkelij- 

ke stilte van bet boscb, waar je niets 

anders hoort, dan het geheimzinvige 

fluisteren van deo wind in de palmen 

en 't zachte, eentonige ruischen van 

de zee, Toen ik weer de hut uitkwam 

met de spade over mijn schouders, 

wuifde ik vroolijk tegen de , island 

@ueen”, welke in de baai voor anker 

lag. 

»Hallol Nu nog maar een paar 

dagen en dan is het huis-toel ouwe 

notedop”, riep ik opgewonden, terwijl 

Ikin looppas den kaot van de grot 

opliep. Dadelijk toen ik aao het eind 

van de lange gang gekomen was, 

begon ik koortsacbtig te gravenj het 

droge witte zand vloog om me been! 

Ik begon achterin de grot, ten eerste, 

omdat daar de zandiaag het dikste 

was en ten tweede, omdat zeewater 

zelfs bij de zwaarste stormen onmo- 

gelijk daar kon doordringen. Na een 

half uur van hard werken stootte ik 

met mijo spade bij din ecnen wand,     

j 

Boekarest. waar cen arcenaal werd | onze vloot, ik richt mij tot U in het 

opgeblazen. 
Oorlogsschepen en het luchtwapen 

der Noordelijke Vloot steunen het 

Roode Leger in het uitdeelen van 

harde klappen aan de vijandelijke 

troepen. schoten 

vijf vijandelijke vliegtuigen in lucht- 

gevechten neer. 

Marinevliegtuigen 

In een soctor slaagden vijandelijke 

tanks erin door onze voorhoeden te 

breken en door te dringen naar de 

achterhoede. Sovjettanks trokken ten 

strijde en vielen den vijand aan toen 

hij oprukte over cea weg door een 

bosch, waardoor de tanks niet kon- 

den omkeeren. De overwinning hing 

af van snelheid en vastbeslotenheid. 

De voorste tank onder bevel van den 

2den luitenant Werenkov opende het 

vuur. Drie nazitanks werden buiten 

gevecht 'gesteld. Voordeel trekkend 

van de beschadigde tanks, trok de 

vijand met de grootste snelheid terug 

In dit gevecht ging een Russische 

tank verloren. 

In gevechten met Duitsche geme- 

chaniseerde eenheden, 

infanterie in de Westelijke streken van 

Wit-Rusland zijn afgesneden, ver- 
honderden 

die van de 

nietigt onze infanterie 

vijandelijke tanks”. 

Voldoening over houding 
"van V.S. enEngeland 

Moskou, 2 Juli (Reuter). Dep'aats- 

vervangend leider van'het Russische 

Bureau voor , Inlichtingen Lozovaky 

deelde heden ter persconferentie mede, 

dat Rusland zijn voldoening en dank- 

baarheid uitspreekt tot de Vereenigde 

Staten voor de verklaringen van pre- 

sident Roosevelt, . Sumner Welles en 

kolonel Knox over denstrijd tegen de 
Duitsche overheersching. 

De Russisehe dagbladen publiceeren 

uittreksels uit sympathieke artikelen 

van de 'Britsche pers. De Russische 

arbeider voelt dat hij nietalleen staat 

en dat er geen algemeene aanval op 

zijn land plaate heeft, doch dat de 

Fineche en Roemeensche aanvallen 

slechts voortvlocisels zijn van de Duit- 

sche agressie. 

  

Radiorede van Stalin. 

Oorzaak en stand van 
den oorlog. 

Londen, 3 Juli (Reuter). Stalin hield 

hedenochtend een :radiotoespraak tot 

het Russische volk, welke door alle 

Russische omroepstations werd uit- | 

gezonden. 

Hij verklaarde hierin, dat de vij- 

and ondanks den heldhalitigen te- 

genstand van het Russische leger en 

de vernietiging van de beste troepen 

van den vijand, bleef voortdringeo, 

doch hij voorspelde, dat Hitlers leger 

verslagen zou worden. 

Stalin, die zenuwechtig scheen te 

spreken en ietwat stotterde, zeide: 

Kameraden, burgers, broeders en 

Tusters, strijders van ons leger en 

op een hard voorwerp, dat naar gis- 

sing cen paar voet onder het zand 

lag. Het duurde niet Jang, of ik had 

Over ee kleine oppervlakte eea voor- 

werp van heel donker, bijma zwart 

hout blootgelegd, dat onder mija 

kloppen een bijoa metaligen klank 

gaf. Nog een paar schoppen zand, 

en daar lag voor me de grote, flauw 

gebogen deksel van een reusachtige 

kist, bovenop met drie banden van 

zwaar koperbeslag. 
Als een wilde ging ik door met 

spitten, totdat de kist voor ongeveer 

de helft—dat was al meer dan drie 
voct—boven het zand uitstak Aao de 
beide smalle kanten bevonden zich 

twee handyatten, zware, massieve 

bandvatten van gesmeed ijzer. Ik greep 

€en van de handvatten beet en trok 
er uit alle macht aan: tevergeefs, de 

kist bewoog zelfs niet, met evenveel 

resultaat had ik pogigen in het werk 

kuonen stellen om een stuk rots los 

te rukken. Ik lachte bardop, jubelend. 

Dat gewicht beteekende goud—goud! 

Gelukkig had ik eraan gedacht om 

een hamer en beitel mee te brengen, 

Met bebulp hiervan forceerde ik de 

stevige, antieke sloteo, drie in "1 ge-   

derland. Ondanks den heldhaftigen 

tegenstand van het Roode leger en 

ondanks het feit, dat de beste divi- 

sies van zijn leger em de te cen- 

heden van zijn luchtmacht reeds zijn 

verslagen, en hun graven op bet 

slagveld hebben gevonden, blijft de 

      

Waarom de eerste Juli voor deze 

ernstige oogenblik van de aanvallen | erkenning gekozen werd, moet men 

van Hitlers Duitechland op ons va- Jaan de betrokken landen vragen. 

Moskou, 2 Juli (Reuter). In ant- 

woord op vragen, welke hem heden 

gesteld werden, zeide Lozovsky, de 
sous-chef van het Russische Informa- 

tie-bureau, dat het nog te vroeg was 

om commentaar te leveren op de 

verklaring, welke heden terzake van 

vijand voorwaarts dringen en nieuwe | Japans politiek is afgelegd. Hij voeg- 

troepen naar het front zenden. Hi- 

tlers legers zijn erin geslangd Lithauen, 
de hieraan toe: , De positie blijft 

zo0als zij was toen minister Matsuo- 

een groot deel van Letland, het | ka hier was en er is geen reden voor 
Westelijk deel van Wit - Rusland en 

cen deel van de Westelijke Oekra. 

jiene te bezetten. 

Japan. 
  

Nog geen Britsch 

Commentaar 

Londen, 2 Juli (Reuter). Er was 
hedenmorgen geen gezaghebbende 
commentaar te Londen beschikbaar 
naar aanleiding van de verklaring van 
de Japansche regeering terzake van 
haar politiek, zoo vernam Reuters 
diplomatieke medewerker. 

cen wijziging”. . 

In antwoord op een reeks bewe- 

ringen van de Duitsche radio en 
pers, o.m. dat de regeering naar het 

Oeral-gebergte zou zijn vertrokken. 

dat de Duitschers aan de poortem 

van Moskou zouden staan en dat de 

bevolking van Moskou met groote 

vreugde haar Duiteche bevrijders 

begroette, wees Lozovsky erop, dat 

de Paus in zijn radio-rede van Zon- 

dag j.l- Duitechland en Italit niet 
verdedigde voor hun agressie. tegen 

De meklarinn, Tebukh  bencaka 9 "SIA Una Oni Merta mi 
nauwkeurige bestudeering en overwe- 

:ging. Intusschen schijnt er cen zeker 
gebrek te zijn aan cen duidelijk ge- 
formuleerde politiek, daar de ver- 
klaring den toestand niet verder schijnt 
te brengen, noch de onmiddellijke 
bedoelingen van de japansche regee- 
ring opheldert. Er echijnt weinig twijfel 
te bestaan dat de verklaring geen ver- 
band zal houden met de erkening van 
het Nanking-bewind door Duitschland 
enzijn as- Satellieten. De gelijktijdige 

  

dat de volken worden geleid naar 

cIlende en armoede en dat hij niet 

#prak over een ,heiligen” kruistocht 

tegen de Sovjet-Unie. 

Fransch -Japansche over- 
. cenkomst bekrachtigd. 

Tokio, 1 Juli (Domei). Tijdens een 

plenaire zitting van den Geheimen 

'actie door deze landen op dit tijdetip | Raad werd in bijzijn van den Keizer 

doet het voorkomen, alsof de stap | 4. vestigings-en scheepvaartconventie, 
werd ingegeven door Japan. Indien 
Duitschland derhalve heeft toegegeven 
aan Japans verzoek, is het waarschijn- 
lijk, dat de een of andere tegenprestatie 
wordt verwacht. Welke deze zal zijn, 
is een kwestie van gissen. Zij wordt 
niet in de verklaring van Japans po- 
litiek onthuld. 

Ook in Rusland geen 

commentaar. 

Meskou, 2 Juli (Damei). Lozovsky, 
de vice-commissaris voor Buitenland- 
sche Zaken, weigerde tijdens cen 
persconferentie commentaar te leveren 
op de verklaring betreffende Japans 
hoogstepolitiek van de huidige situatie. 

Hij zeide den volledigen tekst nog niet 
te hebben antvangen en dezep eerst 

zorgvuldig te moeten bestudeeren 
alvorens commentaar te-kunnen geven. 

Hij voegde hieraan toe, dat er 
geen wiiziging is gekomen in de 

betrekkingen tusschen Rusland en 
Japan, zooals deze werden vastgesteld 
tijdens het verblijf van minister Mat- 
suoka te Moskou. 

Ten aanzien van de erkenning 
der regeering van Wang Ching- 

   

Wei, zeide Lozoveky, dat de er- 

kenning door Duitechland ” Rus- 
land niet raakt, doch dat dit al- 

leen cen kwestie van Duitechland 
zelf is. Verscheidene andere: landen 

hebben eveneens de Nankingregeering 

erkend, doch, zoo voegde hij er nog 

aan toe, de besprekingen hierover 

waren reeds meer dan een jaar aan 

den gang, en deze aangelegenheid 

kan de huidige wereldgebeurtenissen 

niet beinvloeden. 

heel, voor elken koperen band &£o. 

Een paar rukken, en de deksel was 

open. 
Het eerste oogenblik zag ik viet 

veel: geen, berg glinsterende goudstuk- 
ken, welke me met zijn schittering de 

oogen verblindde. Niets dan een stuk 

vergeeld linnen, dat aan de zijkanten 

zorgvuldig ingestopt was. Ik greep 

het bij een punt vast, dtok het los 

en gooide het opzij—met het gevolg, 

dat Benjy, die met diepe aandacht 

mijn zonderlinge manier van doen zat 

gade te siaan, onder den wittens 

alamede di overeenkomet over de 

douanetarieven, den handel en de 

wijze van betalingen, welke op6 Mei 

tusschen Japan en Frankrijk met 

betrekking tot Indo-China werd ge- 

teckend. bekrachtigd. 

Tegelijkertijd bekrachtigde de Ge- 

heime Raad de protocollen tusechen 

Japan en Fraokrijk, alsmede die tus- 

“echen Japan en Thailand over de 

garantie en de politieke overeenstem- 
ming, welke op 9 Mei werden om- 

derteekend, toen het vredesverdrag 

tusschen Frankrijk en Thailand op 

basis van Japans bemiddelingevoor- 

atellen ter oplossing van het Thai- 

landsch-Fransche grenegeschil werd 

geteekend. 

De minister van Buitenlandsche 

Zaken, Matsuoka, maakte van de 

gelegenheid gebruik om de nieuwe 

Europeesche situatie, voortvlociend 

uit den Duitech-Russischen oorlog, 

van cen diplomatiek standpunt uiteen 

te zetten, terwijl de minister van 

Oorlog, Hideki Tojo, een gedetail- 

leerd rapport uitbracht over de oor- 

logssituatie 'in Europa. 

groote glinsterende geldstukken. Bo 

dan 't geluid, dat ze maakteo, het 

melodieuse, tinkelende gouden geluid, 

waarmede ze uit den zak kwamen 

vallen! Ci 

Ik weet niet, hoe lang ik daar ben 

blijven zitteo, daar naast dien vergeeld 

lionen lap met mijn bergje van goud- 

stukkep, welke ik door mijo vingers 

kon laten glijden, welke ik in de holte 

van miju hand kon heen en weer 

schudden, waardoor dat heerlijke, 

melodieuse tinkelende geluid ontstond, 

dat me van het eerste oogenblik af 

stoffigen doek verdween, Eo nog zagY| verrukt had. Na een poosje kwam 

ik: geen glinstering van goud—niets 

dan een tiental rijen kleine, netjes- 

dichtgebonden, bruine zakken. Met 

mija beide handen greep ik erin. O, 

dat ik ze niet allemaal tegelijk vast 

kon houden! Om te beginnen moest 

ik er) met twee tevreden zijn, want, 

Oo, ze waren 100 ZWaar, 100 verruk- 

kelijk zwaar! 
Ik spreidde bet stuk vergeeld linnen 

op het zand uit, sneed de touwen van 

beide zakken door en gooide ze leeg— 

goud kwam er uit, niets dan goud! 

Geen enkel bleek zilver tintje was er 

bij, 't wareo niets dan mooie gave, 

Benjy, die op een onderzoekingstocht 
uitgegaan was, weer terug en berook 

het bergje goudstukken op een onver- 
schillige manier: blijkbaar begreep hij 

er niets van, dat zfjo baas daar in de 

grdt op den grond bleef zitten. Na 
zijn inspectie kwam hij saar me toe, 
duwde zija: natten veus tegen mijn . 

hand en begon schel, uitnoodigend te 
blaffeo, daidelijker dan . met woorden 
zeidehijy Kom, ga mee varkens 
jagen.   Werdt vervolgd.
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