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Leg :rdag Kediri. 
Nadere Bijzonderheden. 

Wi veroemen dat de voorverkoop 

van toegangskaarten tot de Legerdag- 

avond op Zaterdag 12 Juli te 9 uur 

D.m. zeer viot verloopt. 

Dok de belangstelling de 
militaire demonstraties' en de ifstalla- 

tie vav de Stadswacht 's middags te 

haif 5 op de aloon,aloon blijkt zeer 

groot te ziju. : 

De 

neraal 

voor 

de 

Ilgen 
Divisie-commandant, Ge- 

Majoor G! A. zal In 

gezelschap vao verscbillende hcoge 

Officieren deze plechtigbedan bijwonen. 

Als extra bijzonderheid zulleo tfj- 

dens GR 

vechtavliegtuigen terrein 

de -militaire demonstraties 

boven het 

cirkelen. 

Dansdemonsitratie. 

Voor een tjokvolle zaal gaveo de 

leerlingeo yan mevr. N. Swager—Van 

Leeuwen Zaterdayavond een dansde- 

monstratie Brantas, 

Het is bewonderenswaardig wat mevr. 

Swager bereikt heeft. met de kleinste 

alsook met de oudere artisten, die togh 

in de societeit 

niet alien een aapgeboren talent &n' 

gratie bezitten om tot prestaties te 

komen, welke men Zaterdag kon be- 

wooderep, : 

De 'Tydeman 

gaven blijk van belangstelling, terwijl 

de heer van den Eeckhout bloemen 

Landmeter jegeos 

mevr. Swager deo dank van de ouders 

resident en mevr. 

aanbood en mevr. 

vertolkte. 

Mej. H. Sohns verzorgde de muzi- 

kale begeleiding aan den vleugel op 
Maison Irene had 

wederom gratis voor bet kapwerk ge- 

z0orgd: De” netto “opbrengst: van den 

verkoop van de grogramma's, die wij 

nog nader zulled mededeelen,: komit ten 

goede aan de Kedirische Stadswacbt. 

uitstekende wijze. 

Kunstavond in de 
Kaboepaten, 

Ter gelegenheid van den Legerdag 

op Zondag 13 Juli'a-s. zal in de Ka- 

boepaten een Kunstavond georganiseerd 

wordea in de pendopo van de Kaboe- 

1000/, netto- 

komen van de 
paten alhier, waarvan 

recette ten bate zal 

fondsen t.b.v. de Stadswacht te Kediri. 

Op Zondagmiddag wordt een tentooo- 

stelling gehouden van legeronderdeelen 

met opluistering van Regimebtsmuziek. 

Om 7 dur y.m. zal de legerfilm aan- 

vangen, weike om 8 uur zal eindigen. 

Het programma van de Kunstavond 

is als volgt samengesteld : 
1. Serimpi-dans door: Raden Adjeng 

S.K. Soeselastoe (dochter van den 

Regent van Kediri). 

2. Wejangfragment uit bet Ramayata 

opgevoerd zal worden bet verbaal: 

»RAMADOETA" 

3.Zangkoor door: meisjes van de 

Mardi-Tresno-scbool te: Paree. 

4, Golekdans door: Harpiah, ce be- 

"'kende artiste uit Solo. 

De toegahgsprijzen zijo als volgt : 

Tot bet erf van de Kaboepaten f 0,05. 

Zitplaatsen in de pendopo f1 — 

Zitplaatsen 'buiten de pendopo f 0,50 

Woorts zal.in de pendopo. ceobulfen 

nanwerig aya: 1 

  

gegeven. 

  

Schepen yan een divisie mijnenvegers der Koninklijke 

'Marine varende in nauw yerband. Mijnen vegers treden 

vrijwel steeds op in divisie-verband, de bevelen voor de 

manoeuyres worden radiotelefonisch aan alle schepen 

  

Padvinders -uitvoering. 

De padvioders van de inheemsehe 

padviodersvereeniging K. B. I. gaven 

Woensdag 9 Juli j.I. 

voering in het Maxim-theater. De op- 

brengst zal besteed worden voor her 

dekken van de kosten voor het zenden 

van padvicders raar de Perkino, bet 

groote kamp van alle inhcemsche pad- 

vinders, dat 19-25 Juli 

Djokjakarta gebouden wordt. 

een groote uit- 

van te 

Stedenwedstrijden. 

Zondag 6 Juli bebben te Kediri de 

stedea-kastiewedstrijden plaats gehad, 

waaraan door Kediri, Blitaren Toe- 

loengagoeng werd deelgenomen. Door 

hetuitvallenvan Ngandjoek werd be- 
sioten cen halve competitie te spelen. 

Eerse 
Blitar en Kediri in het veld, In 'een 

strijd brachten de 
laatste minuten de beslissirg ten guo- 

.ste van Blitar. Acbter elkanr gaf Ke- 

diri drie vangballen cadeau, zoodat 

Blitar aan siag kwam er dankbaar 

van enkele Fouten van de Kediriaven 

pebtuik maakte door vijf looppunten 

In de wacht te sleepeo. Blitar won wel 

verdiend met 15 — 12 

traden de twaalftallen van 

geliik opgsanden 

“Toeloengagoeng mocat her.nu op- 

tegeo Blitar. Het. Blitarsche 

twaalftal bleek iogespeeld te zijn en 

legde er aardig bet hout op: Het was 

al gauw 'te zien wie winoen zou. Toe- 

locngagoeng was in bet veid verre de 

miadere en zog eindigde deze wed- 

nemen 

strijd io ceo klinkende 

25 — 7 overwinning voor Blitar, dat 

hierdoor in beribezit kwam. van den 

doot den Kediriscbe Kastiebond 'uit- 

geldofden wisselbeker. 

overwinning 

De laatste Wedstrijd ging tusscben 

de twaalftallen van' Kediri ea Toe- 

loedgagoeng. De gasten wilden, blijk- 

baar toonen, dat zij tot betere dingen 

io staat waren. Inderdaad werd er 

goed werk geleverd, terwijl Kediri bilik- 

baar gedeprimeerd door de geleden ne- 

derlaag tegeo Blitar) lusteloos speelde 

en id het veld slordig spel vertoonde, 

wearvan de tegenstander dankbaar 

profiteerde en met 25 — 9 won. 

.nit
aa 

Na afloop reikte de heer van den 

Eeckhout, als voorzitter van den Ke- 

diriscbe 'Kastiebond, den .wisselbeker 

uit, welke cigendom wordt wanneer bij 

tweemaal in successie of drie maal in 

darat gewonnea Wordt. Spr. wees er   

op, dat de wedstrijden ia de aange- 

naamste  verstandhouding yespeeld 

  

  

werden en hij 
het 

sprak de verwachting 

uit, dat volgende jaar meerdere 
in de residentie van de partij 

zouder zjo. De vo den 

Blitarsche Kastiebond dankt de 

gastvrije ootvangst en voor het door 

plaatsen 

zitter 

  

yan   

voor 

Kediri genomen initiatief, dat peleid 

heefr tot bet tot stand komeo van de- 

ze wedstrijdeo. 

Het bestuur ' van den 'Kedirischen 

Kastiebond kan inderdaad 

Op een zcer geslaagden kastie-ochtend, 

terugzieo 

welke ongetwijfeid de schooljeugd za! 

stimuleeren tor ecen iatensievere be- 

oefehing van het kastiespel ! 

RICHE THEATER. 
Nog heden t/m Zaterdag 12 Juli 

Warner Bros machtige Jungle - 

SOUTH OF SVEZ 

sterren met de als: 

Gzorge Breot — Brenda Marshall — 

George Tobias 

uitgezocbte 

eva 

uitstekende krachten. 

»South Of Suez:” 'Waar door de wet 

gebrandmerkte   gezochte mannen en 

  

vrouwen hee ichten'om te vergete 

»rden. 

  

en vergeten te 

  

  

  

Daar leven volgens hun eigen 

wertten . ...... 

— — De wetten van de Jungle! — — 

South Of Suez” cen film, die Ul ge 

moet hebben!! 

:— Niet voor Kinderen 

beneden 17 jaar 

MAXIM THEATER 

Nog heden t/m Zondag 13 Juli 

Het enorme Bogelsche Lachsucces 

st SEE ICE" 

(Kouwe Drukte) 

met Engeland's meest gevierde komiek 

George Formby door 

Betty Stockfield. e.v.a. goede krachteo. 

Een film vol bumor en vroolijkbeid ! 

Geestige, piwige en vlotte dialoog | 

Pikavi! Amusant! 

UU: zult tranen lagheo om de dolle 

grappes: van George op bet kunstijs 

Lach" U warm om Kouwe Drukte! 

Algemeen is bet obrdeel: Enorm, 

die Formby 

en bijgestaan 

Politie - rapport. 

Tegen K, wonende te Petok werd   proces“ verbaal opyemaakt terzake 

      

RADIO van WINGEN 
  

  

  

lichte mishandeling- van S, wonende 
te Setonogedong 

Tegen de heer J., 
Hr. Hy allen 
werd proces-verbaal opgemaakt terza- 
ke van M. 
van W., wonende te Semampir. 

H.A. 
wonende te 

PJ. en 

Semampir 

cenvcudige beleediging 

HLK.L,, wonende te Boerengan doet 

    

  

aangifte van veiduistering van een 

rijwiel ter waarde van 1 48,— gepleegd 

door M., worende te Banjakan 

OW.s soeode aan de Pasarpon- 

straat doet aangifte van lichte ver- 

duistering Van een bedray aan contanten 

ad f 3,90 geplergd door T., wonend 

te Kaliombo, 

LS. L., wonende te Pakelan do.t 

aangifte vau verdusstering van een 

bedrag aan coutarten ad £ 22,59 ge 

  

pleegd door S., wonende te Madjenang 

S.S bin M.H., wonend de te   Djam- 

saren doet aangifte van verduisiering 
van f 22,50 

gepleegd door K., wonende te Bar- 
djar an. 

van een rijwiel ter waaide 

S., wonende te Singonegaran doet 

aangifte van diefstal van lijfgoederer 
ter waarde van f 1,70. 

Tegen Ng., wooende te Semampir 

zake lichte misbandeling van K., woneu- 
de te Semampir 

S.H., wonende aan de Dohostraat 
doet aangifte van diefstal van lijf- 
goederen ter waarde van f 8,—. 

J.G.W DEKKERS 

werd proces- verbaal opgemaakt ter- j   

BRENGT U 
E NIEUWE 

: PHILIPS 
RADIO 

SERIE 
1941. 

HOOFDSTRAAT 13— KEDIRI 

  

R.P., wonende te Kepandjen doet 

aangifte van diefstal van een gordijo 

ter waarde van f 2,—. 

R., 
aangifte van diefstal van 

wonende te Kepandjen doet 

2 schilderijen 
ter waarde van f 1,—. 

  

De Koninklijke Nederi. - Ind. 

Motor Club, Hoofdkantoor te 

Semarang, heeft hare leden 

per circulaire No. 10 gedateerd 

»juni 1941” het ondervol- 

gende aangekondigd : 
  

  

Aan onze leden. 

1. Na overleg en met instemminy 

Excellentie den Commandant 

Nederlandsch - 

lndische Legeren van Zijoe Excelletie 

van Zijoe 

van het Konioklijk 

den Commandant der Zeemachbt, heeft 

ons bestuur besloten over te gaan tothet 

uitgeven van het bierboven afgebeelde 
embleem waarop zija de 

»MMM" 
,Militaicen mogen meerijden”. 

2. De bedoeling is om dit embleem, 

aangegeven 

lerters hatyeen beteekent 

hetwslk in stevig carton is uitgevoerd, 

kosteloos beschikbaar te steilen voor 

die zich bereid 

verklarea om, wanneer zij op hun wa- 
alle automobilisten 

gen (aan den binnenkant van de voor- 

ruit) dit embleem voeren, iedere mili- 

tair van Vioot en Leger kosteloos te 

laten meerijden voor z00 ver als 

mogelijk in de ricbting welke zij gaan. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI Teletoon 250 
  mu .. 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair.   
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 
Meubelmakerij 

Agentschap : 

Java Koeikasten. 

aa wwe 
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HEATER — 

  

Nog siecbts Heden II tm Zaterdag 12 Juli 
aan 

Warner Bros machtige mgle—tin, SOUTH OF SUEZ”. (De Ster van Afrika.) 
Met de eminente sterreo : GEORGE BRENT—BRENDA MARSHALL—GEORGE TOBIAS e.v.a. 

vooraanstaande artisten. En uitstekende film met een spannend en boeiend verbaal. «South of Sue2" waar 
door de wet gezochte manneo en gebrandmerkte vrouwen been vluchten om te vergeten.....e» vergeten 

te worden. 
De Wetten van de Jungle 

Zie deze enorme film, U zult meer als voldaan zija!l 

ATTENTIE! Voorafals EXTRA ATTRACTIE Het NIEUWSTE OORLOGSNIEUWS ! 
N.B! 

Zondag 13 en Maandag 

NIET yoor kinderen beneden 17 j. 
Zaterdagmiddag 4.30 Uu ERTXA VOORSTELLING! 

Op Veler Verzoek reprise van de geweldige filmsensatie van Warner Bros: 

.CONFESSI 
Met den grooten karakterspeler 

ONS OF A NAZI SPY”. 
EDW. G. ROBINSON ook U MOBT zien dit filmdocument over 

NAZi propaganda, NAZI spionnage, NAZI verraad en NAZI terreur in neutrale bevriende landen, 

  

Heden 
Het enorme Eogelsche Lachsucces I 

09 

Voor alle leeftijden 

MAXIM THEATER 
Nt/m Zondas 13 Jul 

SEE ICE”. (Kouwe Drukte) 

  

Msc Engeland”s meest pevierde komiek GEORGE FORMBY en bijgestaan door de bekoorliike BBTTY 
STOCKFIELD e. a. goede krachten. 

Eeo film vol humor ea vroolijkheid. Geestige, pittige en viotte dialoog, 

U zult tranen lachen om de dolle grappen van GEORGE op bet kunstiis. 
Lach U warm om . 

LATTENTIE! 
N.B! io. u. 

Voor alle leefrijden ! 

Warner Bros meest sensationeele filmschlager ' 

STHE DAWN PATROL”. 0. oeeripawoui) 
Met ERROL FLYNN — BAZIL RATHBONE — DAVID NIVEN e.a. sterreo. Mede door de span- 

aing in Europa is deze film van zeer actueele waarde. 

3. De grondslag van deze bereid- 

willigheid is tweegrlei. 
Eenerzijds om — in bet algemeen 

belang — militairen die om vervoer 

verlegen, om een gastvrije ontvangst 

in de voorbijrijdende auto te vinden. 

Anderzijds om-aldus te doen blijken 

van de waardeering van de ingezetenen 

en het bijzonder van dev betrokken 

autobezitter voor de opofferingen die 
de leden van de weermacht zich ia 

het algemeen belang getroosten. 

4. Om practische redenen is daarbij 

besloten tot eenige beperking omdat 

het in het dagelijksch leven nu eenmaal 

niet mogelijk is om iemand naar ieder 
doel, hoe ver ook afgelegen, te ver- 

voeren. 
5. Het voecen van het M M M 

embleem strekt daarom tot geen ver- 

dere, vrijwillig aanvaarde, verplichting 
dan om iedere militair io uniform die 

naar of van ziju woonplaats reist en 

wiens woonplaats riet of slechts langs 

een grooten omweg per spoor bereik- 

baar is, mee te nemen totaan het eigen 

einddoel of tot ten hoogste 25 km. ver- 

der, 

6. Het spreekt vanzelf dat men, bij 

   
het voeren van het embleed, als daar- 

toe gelegenbeid is ook verder mag 
gaan eo meer mag doen, doch men 

verplicht zich io ieder geval niet mio- 

der te doen, hetgeen overingens, naar 
ons gevoelen, nog slechts een kleinig- 

heid is tegenover degenen die ieder 
oogenblik voor de taak kunnen komen 

te staan, om in de eerste gelederen het   

Niet voorkinderen beneden 17 j. 

leven veil te hebben voor ons aller 

land en ons aller gezinnen. 

7. Een exemplaar van het bovenbe- 

doelde embleem wordt U bijgaand aan- 

geboden, vertrouwen dat U, teikeos 

wanneer Ul, op den weg zijnde gelegen- 

heid heeft iemand mee te nemen dit 

wel achter Uw voorruit (z00veel mo- 

gelijk tegen den bovenkantin het mid. 

den) zult willen aanbrengen. hetgeen 

bet gemakkelijkst kan gescheiden met 

behuip van een stukje verbandpleister. 

8. Wij rozpen tevens Uw medewer- 

king io, om voor deze instelling in bet 

algemeen belang, waarmede ongetwil- 

feld de goede verstandhouding tusschen 

burger'j en weermacht nog zal kuonen 

worden versterkt, ook propaganda te 

maken onder niet-leden wien op aan- 

vraag embleem evenveens kosteloos 

wordt toegezonden. 

Mocht U embleem verloren geraken, 

of heeft U meer dan een auto, dan 

zenden wij U op aanvraag meerdere 

emblemen. 

9. Ten siotte vermeldeo wij nog 

gaarne dat het bovenvermelde denkbeeld 

in eersten aanleg afkomstig is van de 

Rotary club te Buitenzorg die z00 wel- 

willend wasdit te onzer kennis te bren- 

gen, 
Semarang, Juli 1941 

De Koninklijke Nederlandsch 

INDICHE MOTOR CLUB 
Hoofdkantoor Semarang 

(w.g.) onleesbaar 

Eerste Secretaris 
  

Olie voor nazi- oorlogsmachine. 

  

Doch dat 

Duitschland heeft een groot 
tekort aan strategische 

materialen. 

  

Maar behocfte aan olie weegt 
wel het zwaarst. 

De brovnea van Mosoel zijn als 
gevolg van den mislukten staatsgreep 

van Rashid Ali en—zeker niet op de 
laatste pl verband met bet 
resolute, ingrijpen der Imperiale Brit- 

sche en Vrije Fransche strijdkrachten 

in Syria, acbter den Duitscheo gezichts- 

cinder weggezonken. Voor de Duitsche 
W»toeristen” is in Syrid geen emplooi 

  ats — in 

Iis niet alles. 

meer te vinden en hun onopvallende 
verdwijning, als bad de aarde hen ver- 

zwolgen, uit dezen sector van bet ge- 
bied, dat voorbestemd was als corridor 

voor de tweeledigen Duitschen op- 
marsch naar Iraken Egypte, vormteen 
duideltjke indicatie, dat Hitler zija plan- 
nen een wijziging beeft doen ondergaan. 

De marsch-richting is een aoderege- 
worden, er is overgeschakeld op den 
Kaukasus. Sommigen zijo van meenfng, 
dat in dit geval de vergelijking vao 

Hitler opgaat met den bond, die zwem- 
mende mer een kluif in zyn bek, deze 
laat vallen om te bappeo vaar de a0- 
dere, die hij in het water weerspiegeld 

| Matinee 

  

OUWE DRUKTE"' 
EXTRA ATTRACTIE Het NIBUWSTE WERELDNIEUWS ! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 

14 (Alleen de 2e Voorstelling) en Dinsdag 

ziet. Masr hoewel Hitler na zyn Bai- 

kan-veroveringeo zwelgt in de kluiven 
en zich de weelde kan veroorlovener 

meer dan een kwijt te raken, lijkt het 

beeld van den zwemmendeo bond niet 
van toepassing. Mosoel immers was 

nooit meer dan denkbeeldig bezit, voor 

hem bet ,,fata morgana”, waar hij, 
verswachtend, achteraan heeft geloopen 
tot bem de weg versperd werd, zo0- 
dat hij rich thans gedwongen zietzich 

voor ziju behoeften eldersin te dekken. 
Het zijo thans de lokkende velden van 

Bakoe, die zijn verbeelding heet prik- 

kelen, en voor de z00veelste maal wordt 
daarmede het bewijs geleverd, dat deze 

oorlog zich keomerkt door een voort- 
durende wisseling io de waarden van 

de verborgen maar allesbeheerschende 
economische hulpbronnen van bet Der- 

de Rijk. 

De oliebehoeften. 

Duitscblaod heeft olie naodig. Zija 

logge economische stelsel kan zonder 
de beschikking over bepaalde essen- 

ticele grondstoffen zoomin behoorlijk 
functionneeren als zijn militair apparaat. 

Al zijo militaire veroveringen kuonen 

daaraan niets veranderen, want zij beb- 

ben Hitler geen stap vader gebracht 

tot de oplossing vao bet vraagstuk der 
tekorten aaa deze grondstoffen, waar- 
onder, paast de rubber, de wol enen- 

kele niet-ijzerboudende metalen, de olie 

verreweg de voornaamste plaats in- 
neemt. Zoo belangrijk in feite, dat naar 
veler oordeel de komeade botsing met 

Rusland, welke baar schaduwen reeds 
vooruit werpt, kan worden verklaard 

uit bet nijpende Duitsche tekort, waar- 
aan alleen door de onbestreden beschik- 
king over de Russische productia een 
cind kan worden gemaakt. 

Het is uiterst moeilijk om de Euro- 

peesche behorfteaan olie in oorlogstijd 
benaderend vast te stellen. Men heefc 
berekend, dat het totaalverbruik in 
Duitschland en de bezette gebieden in 
1939 ten naaste bj 24 millioen tons 

heeft bedrageo. Door de consumptie 
van de burgerbevolking en de industrie 
drastischte bezuinigen, is dit cijfer een 
eind omlaag gebracht, io weerwil van 

het aaozieoltjk grooter verbruik door 
de Duitsche en Italinanscbe strijdkrach- 

tep. . 

Duitscbland, dat bij bet uitbreken 
van den oorlog over manzienltjke voor- 
raden beschikte, aangevuld met betgeen 

het in de besette gebieden roofde, dat 
er voortdurend op uit is om zijo pro- 
ductie van synthetiscbe olie uit te brei- 
den en aanvoer Ontvangt uit Rusland 

en Roemenit, had bet misschien nog 
geruimen ttjd kunoen bolwerken, indien 
er nier een aantal factoren van storeb- 
den aard n opgetredeo. 

    

  

     Op de eerste piaats tusiateert Duitsch- 
land, dat bet economische leveo inde 
bezette gebiedes op gang wordt ge- 
houden ter ondersteuning van de Duit- 
sche oorlogsiaspanning. Dit plaatst 
Hiter voor het alternatief om daarvoor 
voldoende brandstof beschikbaar te 
stellen dan wel dien landen het noodige 
te onthouden, maar dan stort bet indua- 
trieele leven daar ineen. Dasrnanat 
beeft hij niet kunoen beletten, dat de 

Balkaocampagne, die groote maar niet 
teer nuttige territoriale wiost opleverde, 
bet mechanisme der Duitsche oorlogs- 
economie tijdelijk in de war stuurde, 
terwijl ten slotte de luchtbombarde- 
menten van de Royal Air Force de 
productie van synthetische olie belang- 
rijk vertraagde en daarmee dag aan 

dag voortgaat. 

Duitscblaod heeft erop gerekend dit 

jaar minstess 3 millioen tons olie uit 

Roemenit te betrekken, maar reeds nu 
staat vast, dat dit guantum niet zal 

worden bereikt, ten deele omdat de 
Balkan-campagoe aanzienljjke hoeveel- 

heden versiond, en anderdeels als gevolg 
van de dislocatie van het verkeer, door 
dea oorlog veroorzaakt. Wat de Russen 

verledeo jaar aan de Duitschers afstoo- 
den, blijft volgens taxaties nog juist 

beneden een millioen tons, zijode onge- 
veer een dertigste van de totale Rus- 

sische productie. Tegenover de lezing, 

dat de Russen wel van goeden wille 
zijn, maar hua transportmoceiljkheden 

practisch onoplosbaar, staat andere 
Overtuiging, dat Stalin iederen druppel 

olie zelf noodig heeft. 

Omtreut de Duitsche voorraden is 
weinig meer benkend dan dat het mer 
de uit de bezette gebieden gestolen 

partijen afgeloapen is, Gelet op de 
geweldige uitbreidiog van Hitler's do- 
mein in Europa lijkt bet een veilige 

schatting, dat het minimum, voor dis- 
tributie constaot beschikbaar, dat aan- 

wezig moet zijn wil de boel niet spaak 
loopen, niet onder 3 & 4 millioen tons 
mag daleo. 

De Britsche blokkade. 

Toen de Duitsche panrserdivisies zich 
in Oostelijke richting begonnen voort 
te bewegen en menging beseffen, dat 
haar bestemming zeer wel Mosoel of de 
vlakten van Perzi& zou kunoen wezen, 
werden zij op den voet gevolgd door 
twijfel aan de uiteindelyke deugdelijk- 

heid van de Britsche blokkade. Ten 
Onrechte natuurlijk, immers men gaf 
zich er niet terstond rekenschap van 

dat even aangenomen, dat de opzet 
gelukte en de olie-terreinen ongeschon- 
den van Britscbe in Duiteche,handen 
zoudeo overgaan, Hitler dao inderdaad 
vrijelijk over de productie der bronnen 

zou beschikken, maar het product mer 
geen mogelijkheid naar Duitschland 
zou kunaen transporteeren. In dit ver- 

band hebben de mannen, die in En-   

    geland de leiding hebbea bij den eigen- 
lijkeo uitputtingsoorlog, zich das ook 
gen moment bet hoofd gebrokeo, in 
hun overtuiging, dat zij op bet goede 
paard bieldeo, nog gesterkt door Hit- 
ler'a zielige pogingen om bressen te 
siaan, io de Briteche blokkade via Vichy 

en Trans Siberit. Deze stelien onom- 
stootelijk vast, dat de oplossing van 
Hitler's probleem gelegen is buiten de 
grenzen van het gebied, dat bij onder 
den duim heeft. Vast staat, dat Hitler 
ongelimiteerd toegang heeft tot alle 
Europeesche grondstroffen, met uitzon- 
dering van Rusland, Spanje en Portu- 
gal, maar teveos rust op ztjn schouders 
de taak om het geheele Europeesche 
industrieele raderwerk op gang te bou- 
den. 

Met laatste normale jaar was 1938, 
en daarin bedroegen de Duitsche 
behoeften aan rubber 300 dutsend tons. 
Vermoedelijk heeft men met allerlei 
hulpmiddelen wetea te bereiken. dat 

men thaos met de helft jaarlijks kan 
Volstaao. Langs kuostmatigen weg wer- 

den in 1940 ongeveer 50 duizend tonos 
verkregen zoodat zonder meer de aan: 
wezigheid van esa ' aanzienlijk tekort 
is komen vast te siaan en de reserves 
behoorlijk moeten zijn awogesprokeo. 

  

Strategische materialen. 

De consumptie van koper in 1938 
bedroeg 850 duizend tovs. Vandaag 

den dag kan Hitler siechts de hand 

leggen op 210 duizend tons, die het 

Reich grootendeels zelf produceert (105 
duizend tons), de cest afkomstig zijade 

uit Yoego Slavit, Noorwegen en Fin- 

land. Wat, na drastische bezuiniging, 

daarenboven benoodigd is, moet uit 

de voorraden worden bijgevuld en voor 

het overige vervangen door alumioium, 

Met de tin is het nog triester ge- 
steld. In 1938 bleek de industrie nog 

50 duizeod tons te hebbeo verwerkt. 
| Momenteel kan niet meer dan 5000 

tons jaarljks beschikbaar worden 

gesteld, waarvan het Reich zelf viec 

vijfden levert, zoodat men zich tot 

het uiterste beperking moet opleggen. 

Het gebruik van surrogaten bheeft tot 
niers geleid. “ 

la bet laatste normale jaar voor 

vergeliiking, 1938, werd nog 600 dut- 

zend tons lood gebruikt. Uit primaire 

bronnen wordt momenteel 275 duizeod 

tons betrokken, resp. uit Duitschlaod 

zelf, ItaliZ es Yoego Siavit. De con- 
sumptie is reeds belangrijkingerrompen, 

maar zal nog meer omlaag dienen te 

worden gebracht wil men niet zeer 

spoedig aan bet cind der reserves zija. 

Uit secundaire bronnen poogt men 

Voortdurend meer te putten. 

Vaa nikkel werd in 1938 in totaal 

nog 35 duizend tons geconsumeerd, 

NIEUME WITGBYE Of. HERDRUN van J. D. WOLTERS 
UITG. Mi, BATANA, 
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Bet kleine boeveelbeid uit Grieken- 

land komt tbaos :ter'beschikktog van 

de Duischers, masr “dezemoeten voor 

bet overige bua- toevlucht nementot 

de anngelegde reserves en de rest word 

gevonden door in alle bezette gebirden 

het nikkelgeld aan den-omloop te.ont- 

trekken en vervolgens om: te smelten. 

De mijaen van Petsamo in Finland zijo 

nog sniet io: productie. 

Normaal was een verbruik van 

chroom van 400 duizend toos. Als alle 

zeileo worded bijgezet kunnen Yoego 

Siavis'en Griekeoland elk 50 duizend 

taos leveren, voor het overige 

moeten de Nari's maar trachten met 

hua voorraden' rond te komen. 

en 

Het katoen - verbruik bedroeg 1,2 

millioea tons in 1938. Uit primaire 

bron wordt tbans niet meer dan 20 

duizend toos per jaar verkregen, en 

Rusland was, naar men veronderseelt, 

in staat om 100 duizend tons te leveren. 

Voor wol zija de cijfers resp. 425 

duizend en 84 duizend tons. 

Aan kunstzijde werd in 1938 ge- 

bruikt 400 duizend tons. De loopeode 

jaerproductie uit primaire broonen 

bedraagt 420 duizend tovs waarvan 

Duitschland 'eo Itaiiz tezamen 345 

duizend. Hoewel de productie sterk ts 

opgevoerd, o.a. verleden jaar met een   

ar mam 

derde,' is er iniet: voidoende «01 bit 

tekort'aan' textiel “inalle landen, welke 

onder : Nazi: overbeersching staan, te 

dekkeo. 
Zelis iodien men eco ruime marge 

aanlegt io verbaad met de bekende 

vindingrijkheid der |Duitschers om te- 

korten op te vangen, wijst bovensraande 

Opstelling duidelijk in de richting van 

IZeer groote krapheid io strategische 
'-materialen. Veoral op het gebied van 
de voorziening in de behoeften aan 
olie welke grondstof nu eenmaal door 
geen andere kao worden vervangen 

eo dus buiten de sfeer van 't Duitsche 
vernuft valt, dreigt cen toestand te 

ontataan, die 100 al niet kritiek, dan 

toch stellig zich met den dag ernstiger 
laat aanzien. ia 

GAMAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snetpersdrukkerij ! 

U verbindi zich 
tot niets ! 

  

  

De Voiksraad over de Inheemsche 
Militie. 

  

Haar Gunstige Invioed op de Geestelijke Ontwikkeling 

Het Verband met de Staatkundige Rechten 

Parindra-revolutie spedif in de Kaart van den Vijand 

  

  

Slot. 

Principicel voor. 

De heer Soeria Kartalegawa (P.P. 

B.B.) bespreekt oog verschillende de- 

talis van bet ontwerp en vraagt o.m. 

of de dienstplichtigen straks vrijgesteld 

zullen worden van bet verrichten van 

desadiensteo. Hij onderstreept voorts 

de vraag van zijo fractiegeooot, den 

hecer Prawoto, betreffende de behan- 

deling, die de verschillende groepen 

miliciens zullen ondervinden (met same 

Inbeemschen, Chineezen en Acabieren). 

Spr, vreest, dat het aanwenden van 

de Ioheemsche militie voor diensten 

in heribpitenland door :de bevolking 

oiet begrepen zal worden en misver- 

stand zai dekken. Ziju conclusie is, 

dat hij principieel voor de invoering 

van de Inheemsche militie is. Tegeo- 

over dit ontwerp heeft bij zijo stand- 

punt echter nog niet bepaald. 

Eenlevenskwestie. 

De heer Kan (Chung Hua Hui) 

Vindt bet standpunt, dat de Parindea 

inveemt, onjuist. Hij acht het koeste- 

ren van staatkundige wenschen begrij- 

pelijk, maar als meo alles in aaomer- 

king neemt, dan is het duidelijk, dat 

Parindra oiet het zwaarst beeft laten 

wegen wat het zwaatste' is. Dit wil 

nier zeggen, dat sprekers groep—de 

Chineesche — geen wetischen heeft. 

Ook zij is van meening, dat tegenover 

haar bereidwilligheid om oieuwe plich- 

ten op zich te semen, cen behande- 

ling beboort te staan, die haar alle 

recht doet wedervaren. lnmiddels is 
het voor cen ieder hier te lande eeo 

levenskwestie, dat wij tezamen met 

Nederland strijden, dat Nederland hier 

den scepter zwasit. Dit moet duidelijk 

zija voor elkeen, die de werkelijkheid 

scherp onder oogea ziet. 

Met den heer van Heisdingen is spr. 

bet cens, dat de militie cen goede tijd 

is voer de tocnadering der rassen, 

doch als de vrees van den beer Pra- 

woto bewsarheid wordt, dat de Euro- 

peesche miliciens afzonderlijk opgeleid 
worden, dan vreest hij, dat die toe- 

madering niet wordt bereikt. 

verbanid deeit spf. cok mede, verno- 

mco te hebben, dat er bij de land- 

Ia dit   

wachten discriminatie wordt toegepast 

en hij-dringt erep aan, dat zij wordt 

weggenomen. 

Inmiddels boopt bij, dat van .zijo 

groote bevolkingagroep naar verhou- 

ding voor de militie een goed gebruik 

zal worden gemaakt. n 

Spr. komt op tegen de opmerking 

io het Afdeelingsverslag, dat op de 

Chineezen niet ren volle zou 
worden gerekend. Een dergelijke ge- 

dachtengang is in elk geval niet in 

ber belang van de gemeenschap, 

in het belang van de kracht van het 
leper. 

kuonen 

Diet 

Een werstandig 

ootwerp. 

De heer De Villeneuve (Econ. Groep) 

begint met een woord van waardee- 

ting over het werk van de Weerbaar- 

heidscommissie. Hij wil dit ontwerp 

teen verstandig ontwerp noemen. in 

de eerste plaats om dat her de man- 

kracbht vao het Jeger versterkt, in de 

tweede plaats omdat her mee zal 

werken aan de: ontwikkeling 

saamboorighbeidsgevoel. 

Het ootwerp laat vele wegen open, 

Wwaarvan de uitwerking aan de des- 

betreffende iostanties wordt overgela- 

ten. Spr. dringg erop aan, dat,, indien 

de kaderformatie het toelaat de gren- 

zen zooveel mogelijk wordeo vercuimd, 

en vervolgeas, dat ook de werkings- 

sfeer der regeling zoo spoedig moge- 

Ijk moet worden uitgebreid. Stem dit 

alles intusschen tot vreugde, toch is 

er cen schaduw op dit ontwerp geval- 

leo. 

Dat komt door de houding van 

Parindra en van de Parindra-leden in 
dea Volksraad. Spr. schaart zich “aan 
de zijde vao den heer Van Helsdingen, 

waar deze zegt, dat bet &iet juist is 

deze kwestic vast te koppelen aan 

den politieken handel. 

In elk geval mag politieke babat! 

niet ontaarden in politieke chantage 

en dat is hier het geval. 

(Protest van den beer Iskandar di 

Nata). Parindra moge de grootste poli- 

tleke partij' rijn, spr. weigert te.ge- 

loovep, dat degenmen, disi de resalutic 

van het 

mangesomen' bebben, de meening van 

het volk vertolkt bebben, ja, hij wei- 

geet zelfs te grlooven, dat zij de 

gebeele partij, 

De voorzitter maakt bezwaar tegen 

hetgebruik vanbet woord -,chantage”. 

verklaart-het- woord ,,chantage” terug 

te' nemen zonder daarmede iets af te 

doen aan de serekking van zijn betoog. 

Acute oefening. 

De heer La Lau (Vad. Club) begeeft 

zich eveneens io een scherpe critiek 

op de houding van Parindra, welke 

hij ten zeerste betreurt. Elke versterking 

van de weermacbt verdient toejuiching 

eo cenierder behoort daaraan mede te 

Spr. het 

Ontwerp zelf in een gedetailleerde be- 

schouwing. O.. merkt hij bierbij op, 

dat de bestemming dezer inheemsche 

werken, neemt vervolgens 

miliciens uit het aangeboden ontwerp 

niet duideljk blijkt., Spr. heeft ook 

verschillende wenscben m. b.t. de aan- 

Wwijzing der militieplichtigen en de 
opleiding : bij vraagt de Reyeering om 

den tijd var acute ocfening nog eens 

nader te bezien. Hij ondersteunt ook 

de suggestie vanden heer Soeria Kar- 

talegawa om demiliciecs vrij te stellen 

van enkele 
den heer Soedibiokoesoemo om de mi- 

liciens z00 nu en dao met verlof oaar 

desadienster, en die van 

de desa te zenden, Dit zal de popu- 
lariteit der militie ten goede komen. 

Noodmaatregel. 

De beer Aldjoetry (partijloos) is 

van meening, dat de geheele bevolking 

Nedertandsch - Indi&, blank en 

bruin, het grootste belang heeft bij de 

van 

verdediging van dit land co de verster- 

king vas de weermacht. Spr. neemt ver- 

der cakele details van het ontwerp in 

beschouwing. Hj dringt erop aan, dat 

aile discriminatie wordt weggenomen 

en dat de Arabische miliciens in staat 

zullen worden gesteld, hun godsdienst- 
plichten tervervullen. Spr. beschouwt 

Overigens het ontwerp als een nood- 

maatregel en zal zich uit dien hoofde 

ervan ontbouder, daaraan staatkundige 

wenschen vast te koppelen, 

“De cost gaet voor de 
baet uir. 

De heer Soeria Nata Atmadja (Re- 

gentenbond) vindt het teleurstellerd en 

verbazingwekkend, dat het voor- 

stel zooveel teyenkanting en :zoo- 

veel bezwaren ontmoet juist van 

die zijde, dis reeds in 1918 met 

zo0veel klem aandrong op een Inheem- 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

meening uitgesproken hebben van de 
A 

De heer De Villeneuve (Econ. Groep) : 

1
 Je, Huur, Aangeboden : 

| 'Voor de tmeede helit van Juli 
»HUIZE HANSJE" 

»Besoeki", 

op het Berg 

tuindorp compleet 

gemeubileerd, 

Te bevragen R. O. SOEKO SEWOE, 

KEDIRI! 
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Openbare Verkooping. 
op Donderdag 17 Juli 1941 des 

voormiddags om 10 uur inen ten 

overstaan vaa bet Vendukantoor 

te Blitar 
van 

het perceel Recbt van Eigendom ver- 

pondingsno. 498 gelegeo in de desa 

Beroe, district Wlingi, 

Blitar residentie Kediri, 

1559 M2, meetbrief no. 
Mei 1918, blijkens gerechtelijke acte 
dd. 27 Juni 1919 no. 123 staande ten 

name van thans wijlen den 

Cb. C. A. H. Mesker. 

Namens de erfgeoame van 

regeviscbap 

oppervlakte 
126 dd. 21 

  

de verbandbouster 

Mr. J. ADOLFS. 

eescie Voorstraat 92 

SOERABAIA. 
   C 

PROTESTANTSC HE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

13 Juli Madioen 

Ngandjoek 5 u.n.m. 
plaatselijk bekend gemaakt. 

20 Juli Kediri 

9 u.v.m. Wordt 

9 uur v.m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

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

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

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

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

Ponorogo 5 uur nu 
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. 

B. Matulessy. 

  

   

13 Juli "41 Kediri 9 uv.m. 
Kertosono 4 0 0m, 

20 Juli "41 Madioen 9 u v.m. 
27 Juli "41 Frenygal . Decp 

-Agoe Deop 

  

3 Augustus Blitar 
Wlingi 

7.30 u. v. 
10.30 u.     

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 

Te Kediri (Baicewe 
Toeloe 

9 uur v.m. 

  

gagoeng, Ng 

Paree 7 30 uur».m,   
  

sche militie. Hij kan zich geheei mei 

het Regeeringsstandpunt vereenigen, 

dat men zich voorloopig bepaalt tot 

Wat 

10 men meteen milliocnenleger noe- 

een beperkte Inheemsche militie, 

ten doen ais bet niet behoorlijk ge- 

oefend kon worden ? War de methoden 

van aaowijzing betreft, ook daarmede 

Men 

passing gerust, aan de regenten over. 

kan spr. meegaan. late de toe- 

Mocht de methode onjuist blijkeo, dan 

zullen zij de eersten zija om zulks te 

erkenven. Wat de staatkundige  ver- 

langens betreft, herinnert spr. aan het 

Nederiandsche gezende: 

Hij berinoert 

n»De cost gaet 

voor de baet uit”. ver- 

der aan de Koninklijke Boodschap bij 
monde van den Landvoogd bier bekend 

aemaakr, dat de staatkundige hervor- 
zullen worden mivgen uitgesteld tor 

na den oorlog. Uiteraard is er geen 

sprake van afstel. Overigens ziet spr 
in het ootwerp sen goed middel voor 

toenadering tusschen de rassen waar   aan eenieder behoort mede te werken 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN” : 
KEDIRI WATES 

PERCEEL-PAKISSADJ   

  
  

Levert versche volle 

Kediri en Paree en 

Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

      

melk. 

. Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

LUCHTBESCHERMING | 

NERBANDKISTEN 

  
ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

  

m. Stille H. e Hiitar 6 uur v M 
7.30 ux Hoogmis 

5.30 Lot 

  

rricht Kath. Javanen 6 uur n.m 
    

  

G& HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

  

    

TRANSPO 

KebiRi — k 

VENDUTIE 

LL Juli 1941, vm. 9 uu 1 
& van den Hser: 

SCHROEDER. 
Madienang 26 

  

  

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

     

Woensdag, 16 Juli 1941 v, m. Guur. 

Ia ons Tokogebouw, Hoof Kediri. 

Gelegenbei ugen van 

goederen 

   1 1941, v, m 

en huize van de 

  

  

      

FA. er LE 
Soekorame—K 

30 Juli 1941, vm. 

ten huize van c er 

Th. va NORDEN. 

Djamsaren — Kedir 

HVIS TE HUUR: 

Galegi de gang t/o 

MAXIM T ATER, KEDIRI 

per maand f 15. met garage 

m.i.v. 1 Augustus 1941 

  

  

  

  

        

  

    
  

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

RESIDENTIE APOTHEEK 
TELEFOON No. S2. 
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Boitenlandsch overzicht overgenomen uif het Soer. Hold. 

Tegenstand blijft krachtig. 

  

Russen volharden in forschen tegenstand 
en brengen Duitschers overal 

zware slagen toe. 

    

Moskou, 10 Juli (Reuter). Een 
Russisch communigue meldt, dat alle 

Duitsche aanvallen in den Ostrov- 

sector met zware verliezen voor de 

Duitschers werden afgesiagen. In den 

Lepel-sector vernietigden de Russen 

een Duitsche gemotoriseerde divisie. 

De Russische Luchtmacht vernietig- 

de gisteren 100 Duitsche tanks. 

In den Borisov-sector brachten de 

Russen den Duitschers een zware 
Alle vijandelijke aan- 

vallen in den sector van Novograd- 

Volinsk zijn tot staan gebracht, 

nederlaag toe. 

Nadere bijzonderheden. 

Moskou, 10 Juli (Reuter). De ver- 

nietiging van een Duitsche gemotori- 

seerde divisie met cen groote hoeveel- 

heid kanonnen en transportmaterieel 

worit gemeld in het hedenochtend 

uitgegeven Sovjet - Russische commu- 

nigue, dat verklaart dat gisteren den 

geheelen dag en den geheelen afge- 
loopen nacht hevige gevechten voort- 

duurden in de sectoren Polotsk en 

Novogrand - Volinsk. In den Ostov- 

sector sloegen de Russische troepen 

alle vijandelijke aanvallen af en brach- 

ten den vijand zware verliezen toe. 

In den Polotek-sector duurden de 

hardnekkige 

Russische troepen voeren verwoede 

gevechten voort. De 

tegenaanvallen uit, 

Gedurende de gevechten in den 
Lepel-sector vernietigden de Russische 

trorpen een Duitsche gemotoriseerde 

divisie, omstreeks 40 kanonnen en 
een groote hoeveelheid transportmate- 

ricel en gespecialiseerde machines. 

brachten 

Russische eenheden een ernstige ne- 

In den Borisov - sector 

derlaag toe aan een vijandelijke divisie. 

In den Bobruisk-sector handhaven 

de Russische troepen zich op krach- 
tige wijze in hunne stellingen. 

In den Novogrand - Volinsk - sector 

houden de Russische troepen den 

opmarsch var groote vijandelijke 

strijdkrachten tegen. , 

Aan het Bessarabische gedeelte vao 

het front ontmoet het vijandelijke 

offensief krachtigen tegenstand van 

de zijde van onze troepen. . 

In de andere sectoren van het front 

hadden geen belangrijke operaties 

plaats. 

Gedurende de tweede helft van 

Woensdag vernietigde de Russische 

luchtmacht omstreeks 100 vijandelijke 
tanks en zij zette in den afgeloopen 

nacht haar operaties tegen de vijande- 

lijke troepen in de sectoren Ostrov 

en Novogrand-Volinsk voort. 

Het communigut geeft voorts bij- 

zonderheden van een luchtgevecht, 

dat Dinsdagnacht in den Noordelijken 

sector van het front plaatehad, tus- 

schen Sovjet-Russische vliegtuigen en 

Junkers JU-88-toestellen, die getecor- 

teerd werden door jachtvliegtuigen. 

Hierbij werden 33 Duiteche vliegtuigen 

vernietigd, terwijl de Russen 5 toe- 

stellen verloren. Alle Russische vliegers 

werden echter gered. 

Duitsch bericht. 

Londen, 10 Juli (Reuter). Een door 

de Duitsche legerleiding uitgegeven 

communigut verklaart: ..De Duiteche 

opmarsch in het Oosten duurt zonder 
Duitsche 

troepen veroverden eergisteren na 

verscheidene dagen vechtens metsteun 

van infanterie - cenheden de krachtig 

versterkte versterkte stad Salla.” 

onderbreking voort. De 

  

Duitsche opmarsch vertraagd 

Rome, 10 Juli (U.P.). 
pondent van de Popolo di Roma aan 

het Duitsch-Russische front schrijft 

dat hevige regens den Duitschen 

opmarsch vertragen, doch dat niet- 

waarbij 

De corres- 

temin de strijd voortduurt, 

de Russen hun grondgebied verde 

digen vit goedverborgen betonnen 

machinegeweernesten 

De Russische defensie-linie aan het 

Bessarabische front, oorspronkelijk 
door de Roemenen aangelegd, werd 

sedert de Russische bezetting van 

Bessarabid versterkt met moderne 

wapenen, n.l. zware mitrailleurs en 

snelvuurkanonnen. 

De strijd op Woensdag. 

Moskou, 10 Juli (Reuter). Het in 

den afgelospen nacht door het So- 

vjet-Bureau voor Inlichtingen uitge- 

geven en door Radio-Moskou omge- 

roepen oorlogscommunigue€ luidt als 

volgt: 

Gedurende den geheelen dag duur- 

den gisteren de gevechten voort 

vijandelijke 

gemotoriseerde eenheden, welketracht- 

tegen groote tank- en 

ten door te breken in de richtingen 

van Ostrov, Polotsk en Novograd- 

Volinsk. 
In de richting van Ostrov waren 

onze troepen in cen hardnekkigen 

strijd gewikkeld, den opmarsch van 

de sterkere vijandelijke troepen te- 

genhoudend. 
In de richting van Polotsk hervat- 

te de vijand hedenmorgen zijn offen- 

sief, dat door onze troepen met een 

doodelijk artillerie-en mitrailleurvuur 

en met krachtige tegenaanvallen werd   
beantwoord De gevechten duren nog 

steeds voort 
In de richting van Lepel deden 

onze troepen met succes tegenaan- 

vallen op den vijand. 

In de richting Novograd - Volinsk 

werd den geheelen dag hardnekkig 

gevochten tusschen onze troepen en 

groote vijandelijke gemotoriseerde 

strijdkrachten. 

In andere richtingen vechten onze 

troepen hardnekkig, posities 

handhavend. 
Onze vliegtuigen opereerden tegen 

vijandelijke gemotoriseerde eenheden 

en vernictigden vijandelijke vliegtui- 

gen op den grond. Ook bombardeer- 
de onze luchtmacht Constarza, de 

havens van en transporten in Tulcea 

en Sulina, en de olieterreinen van 

Ploesti. 

Gedurende den aanval op Constanza 

werden negen onzer bommenwerpers 

aangevallen door veertien vijandelij- 

ke vliegtuigen. 

In het luchtgevecht, dat hierop 
volgde, brachten onze vliegers zeven 

vijandelijke machines omlaag, met 

verlies van siechts &fn van onze 

toestellen. 

hun 

Britsche ambassadeur bij Stalin. 

Moskou, 10 Juli (Reuler). De Brit-- 

sche ambassadeur te Moskou, Sir 

Srafford Cripps, werd heden gedu- 

rende een uur door Stalin ontvangen. 
Molotoff woonde het onderhoud bij.   

  

Syrs. 
  

Britsche wapenstilstands- 
voorwaarden. 

Ankara, 10 Juli (Reuter). Het 

nieuws, dat generaal Dentz om wa- 
penstilstandsvoorwaarden heeft ge- 

vraagd, werd hier toegejuicht. 

Het verluidt, dat de Briteche voor- 

waarden tien punten omyvatten, on. I.: 
1. Engeland hecft geen territoriale 

oogmerken in Syrit of den Libanon, 

doch wil er elechts voor zorgen, dat 

deze gebieden niet door den vijand 

zullen worden gebruikt als land- en 
zee - bases. 

2. De Fransche belangen zullen 

worden behartigd door de vwrije 

Franschen, binnen het kader der 

onafhankelijkheid, die door Engeland 

aan Syri& wordt gewaarborgd. 

3. Da Vichy - strijdkrachten zullen 

alle munitie, kanonnen, vliegtuigen, 

Uitrusting en oorlogsschepen intact 
uitleveren en garandeeren geen ver- 
dere schade te zullen aanrichten aan 
de verbindingsmiddelen. 

4. Alle Viche - troepep moeten 

voor de keuze worden gesteld zich 

voor De Gaulle te verklaren of gere- 

patricerd te worden. Wanneer zj 

besluiten te blijven zullen zij in de 
vrije Pransche strijdkrachten worden 

Opgenomen met de gebruikelijke soldij, 
promoties en pensiocnen. 

5. Da officieren zullen voor de- 

zelfde keuze worden gesteld. Aan 

hen, die blijven, zullen fuccties wor- 

den gegeven in overcenstemming met 
hun rang. 

6. Aan alle ambtenaren, die wen- 
echen te blijven, za! dit worden toe- 

gestaan en zij Zullen hun ambt mogen 
blijven vervullen. 

7. Geen actie zal worden ingesteld 

tegen cenig lid van het onder Vichy 

sorteerend burgerlijk bestuur of leger. 

8. Syris zal cen onderdeel van het 

Sterling - blok zijn. 

9. Alle Duitschen en Italiaansche 

vertegenwoordigers zullen aan de 

Britten worden “uitgeleverd (de Ita- 

liaansche wapenetilstandscomissie ver- 

liet den derden dezer Syrit). 

10. De oorlogsschepen zullen in de 

havens werden gelaten. waar zij door 

de Engelschen zullen worden onder- 

houden, die er verantwoordelijk voor 

blijven. : 

Opmarsch gaat voort. 

Londen, 10 Juli (Reuter). In ge- 

zaghebbende kringen te Londen wordt 

Vernomen, dat de vereeniging van 

verecheidene groepen der geallieerden 

de controle heeft verechaft over een 

@root gebied in het Noordoosten van 

Syris. 

De geallieerde strijdskrachten, die 

van Palmyra uit oprukken, hebben 
contact tot stand gebracht te El 

Sukhne en Deir-ez-Z6r met de 

troepen, die uit het Noordoosten van 

Syrit komen. De geallicerde troepen 

hebben cook Ragga veroverd, terwiji 

een andere greep Kamashle in den 

Noordoostelijken uithoek van het land 

hecft bereikt. 

Na de bezetting van Damour, 

Jeruzalem, 9 Juli (Reuter). De op- 

marsch van de patrouilles van de 

imperiale troepen is reeds van Da- 
mour voortgczet, welks bezetting he- 

den werd bekendgemaakt. Zij be- 

vinden zich thans binnen gezichtsbe- 
reik van Beyroeth, — aldus verklaarde 

de militaire woordvoeder op bet 
hoofdkwartier van generaal Wilson. 

Damour is gezuiverd en een belang- 

rijk aantal krijgegevangenen werd 

gemaakt, terwijl ook voorraden em 

oorlogsmateriaal werden buitgemaakt. 

Gemeld wordt dat het grootste 
gedeelte van het garnizoen gevangen 

werd genomen, doch de andere 

troepen in het kustgebied schijnen 
naar het binnenland t& zijn terugge- 

trokken. 
De val van Damour brengt de in- 

eenstorting van Vichy'e Vvoornaamete 

defensi, welke gebaseerd is: op dit 
kleine dorp, eenige kilometer ten 

1 Zuiden van Beyroeth, Vichy's belang- 
nijkste haven, en zal leiden tot den 

val van Beyroeth in geailicerde handeo, 
welke elk oogenblik kan plaatshebben. 

Het verzoek van generaal Dentz om 
een wapenstilstand te sluiten wekte 
hier daarom weinig verbazing. Men 
wijst er hier op, dat van een militair 
standpunt beschouwd de Vichy- 
troepen in cen wanhopige positie 
verkeeren. 

De bezetting van Damour is een 
verlammende 'siag, daar overal in 

Syrie de positie van de Vichy - troepen 

even ernstig is. 

De Britscht imperiale troepen be- 

dreigen ook de overblijvende sleutel- 

stad Aleppo, evenwijdig aan den 

Istanboel - Aleppo - Bagdadspoorweg 

vit Zuidoostelijke en Oostelijk richting 
oprukkend. 

Terzelfder tijd rukken de geallicerde 

colonneste Nebeken Fulgulus gesta- 

dig op en bedreigen den wegen het 

spoorwegenknooppunt Homs “vanuit 
het Zuiden en Oosten. Bovendien 

bevinden de Vichy-troepen te Jezzine 
zich in onmiddellijk gevaar geisoleerd 

te worden als gevolg van den geal- 

lieerden stoot aan de kust. 

In gezaghebbende kringen is men 

van meening, dat de jongste geruchten, 
volgens welke krachtige Vichy - ver- 

sterkingen Sprit zouden bereiken, 

#rootendeels slechts propaganda zijn, 
bedoeld om het moreel der troepen 

op te voeren en de plaatselijke be- 
invloeden. 

Er wordt hier denadruk op gelegd, 

dat in afwachting van het sluiten van 

den wapenstilstand, de vijandelijk- 
heden voortduren, 

Gevangenen en built. 

Cairo, 10 Juli (Reuter). Te Damour 

werden honderden Vichij - troepen 

gevangen genomen en 17 kanonsen 

buitgemaakt. 

Verliezen der vrij Franschen. 

Gairo, 10 Juli (Reuter). Officieel'! 

werd bekendgemaakt, dat de door de 

vrije Franschen tijdeos de Syrische 

campagne geleden verliezen 1200 & 

1300 man bedragen. 

Het verzoek van generaal Dentz. 

Cairo, 9 Juli (Reuter). Generaal 

Dentz' verzoek om bekendstelling der 

wapenstilstandsvoorwaarden werd in 

Cairo ontvangen juist op het cogen- 

blik, dat de Australische troepen aan 

de Libaneesche kust door de hoofd- 

verdedigingslinie der Vichy-troepen 

braken, ruim 25 kilometer van Bey- 

roeth. 
Al enkele dagen lang liep het ge- 

rucht, dat generaal Dentz het besluit 

genomen bad om wapenstilstand te 

vragen en algemeen geloofde, men dat 

hij daartoc genoopt was toen de ver- 

dediging van Damour ineenstortte. 

Het verluidt, dat het verzoek, dat 

thans in Londen in overweging is 

genomen, geen bepaalde voorstellen 

bevat. Daar dit verzoek geen reden 

  

     

   

    

  
  

  

@ecft jom de vijandelijkheden te staken, 

blijven de Australische troepen zich 
vechtend cen weg banen langs de kust, 

waar zich naar men meent krachtige 

verdedigingen bevinden, zij het min- 

der dan die bij: Damour. Terzelfder 

tijd wordt, door den op marech uit 

Oostelijke richting van de Britech- 

Indische troepen, het dichter aange- 

baald rondom de Vichy troepen. 

De boodschap van 

generaal Wilson. 

Jeruzalem. 10 Juli (Reuter). De 

opperbevelhebber der geallicerde troe- 

pen in Syrit, generaal Sir Henry 
Maitland Wilson, heeft gisteravond 

via Radio-Jeruzalem generaal Dentz 

verzocht om Beyroeth tot een .open 
stad” te verklaren en de troepen 
onmiddellijk uit de stad te doen 

terugtrekken. Hij Tiet hierop volgen, 

dat, indien generaal Dentz zulks 
Wweigert, geen ander alternatief be- 

staat voor de geallicerden dan het 

nemen van de militaire maatregelen, 

noodig voor de bezetting der stad. 

Generaal Wilson herinnerde generaal 

Dentz aan cen soortgelijke beslissing, 

die ongeveer cen jaar geleden door 
hemzelf werd henomen om Parijs 

de gruwelen van den oorlog te be- 

sparen. Toen werden alle Fransche 

troepen uit Parijs teruggetrokken en 

de stad volkomen intact aan de 

Duitschers uitgdeverd. 

Indien generaal Dentz weigert het 

verzoek in te willigen, aldus besloot 

generaal Wilson, dient hij de ver- 
antwoordelijkheid te aanvaarden voor 

het cventuecle verlies aan menschen- 

levens en de schade aan particuliere 
tigendommen. 

Jeruzalem. 10 Juli (Reuter). Van 

gezaghebbende zijde werd verklaard, 

dat tot heden op het middaguur 

geen antwoord van generaal Dentz 

was ontvangen op Wilson's door de 

radio te kenmnen gegeven beroep om 

Beyrooth tot open stad te verklaren. 

Het antwoord werd v6or 05.30 uur 
verzocht. In verband hiermede duren 

de vijandelijkheden in het kustgebied 

voort. 

Nog geen antwoord. 

Jeruzalem, 10 Juli (Reuter). Heden- 
avond was van generaal Dentz nog 

steeds geen antwoord ontvangen op 

het Briteche voorstel om Beyroeth 

te ontruimen. 

Beyroeth bezet ! 
Londen, 10 Juli (Reuter). 

Radio -Paris meldt, dat Bey- 

roeth door de Australische 

troepen is bezet. 

Sei 
In voorraad. 
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