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ea 

Christelijke Huishoudschool 

te Kediri. 

Voar bet examen Lagere Nijver- 

heidschool slangdea twiotig lcerlingen: 

n.l. Moeradjjati, Soetari, Ngadinem, 

Socismoendari, Cbristien, Laureos, Polly 

de Vroede, Liem Tjwie Nio, Koembini, 

Bea Simon, Etty Simoo, Sestoevingtyas, 

Koemawestri, Soeharlin. Moetmainah, 

Moertining, Dewi Roemanijab, Soedji- 

nah, Marsoepi, Soedewi, Soetini. Zes 

leerlinyen werden afgewezen. 

Voor het examen Costuumnaaien 

slaagden: Oentoeng Soedarsini, Karti- 

lah, Soetitab, Djoewati, Soekartivah. 

Voor het examen van de Javaansch 

sprekende Afdeeling der Huishoud- 

school slaagde : Amini, Soekanti, Soe- 

zsti, Prawesti, Bibit, Iosihani, Pastilab, 

Soepini, Soekinab. 

Deze resultaten pleiten wel zeer voor 

deze opleiding. Ook bet goede peil van 

het onderwijs, waarvan eveseens de 

laspectie getuigt, draagter toe bij dat 

deze school in Europeescbe zo0owel als 

Javaansche en Chineescbe kringen een 

goede naam verworven heeft. Dat Me- 

vrouw Verhagen zich opnieuw aan de 

school verbond voor het geven van de 

Lager Onderwijs vakken, Eagelsch en 

Handenarbeid versterkt ons vertrou- 

wen in de school. 

De Directrice, Mevrouw D. J. Setja- 

Keuyt wenschen wij geluk met boven- 

genoemde prestaties. Moge haar arbeid 

beloont worden door een groot aantal 

nieuwe aanmeldingen van leerlingen. 

Haar adres is: Mevrouw D.). Setja- 

Kruyt, Dandanganstraat 16, Kediri. 

    

De nieuwe legerfilm. 

Dz nieuwe legerfilm, welke met 

z00veel succes vertoond werd op den 

legerjropaganda-avond in de societeit 

Brantas enin de kaboepaten, werd ook 

voor de Chineesche bevolkingsgroep 

io het Volta-theater afgedraaid. Maar- 

dagavood bad in het Maxim - tbeater 

een bijzondere voorstelling plaats voor 

de leden van de Kedirische Stadswacht 

en de compagnie miliciins, die mo- 

menteel in het schietbivak Soekorame 

gelegerd is, terwijl de film Dinsdag in 

Inatstgeuoemd theater voor bet publiek 

werd vertoond. 

Voetballers uit Borneo. 

Naar wij vernemed, za! een elftal 

Inheemsche voetballers uit Borneo, 

dat cen tocht over Java maakt, Zon- 

dag 20 Juli a. s. een wedstrijd spelen 

tegen het Kedirische bondselftal. Een 

gedeelte van de opbrengst zal aan de 

Stadswacht ten goede komen. 

Onderwijs-Mutaties. 

De heer Schupper3, hoofd van de 

gouvernements Iste Europeesche lagere 

school hier ter plaatse, is overgeplaatat 

naar Malang, alwaar hij zal optreden 

als hoofd van de nieuw te openen 

A-school. In de vacature, ontstaan 

door deze overplaatsing, werd voorzien 

door de :benoeming van den heer 

Zoeter, hoofd van een school te 

Pamatsng “Siantar. Het vertrek van 

den heer Schuppers beteekent cen 

Overgeplaatst: 

Van Kediri naar Soerabaja, de beer 

Sabar Ronoatmodjo, onderwijzer bij de 

le H.LS.: , 

Van Kediri naar Djokjakarta, de beer 

Entoem. onderwijzer bij de le H.LS.: 

Van Kediri naar Soerabaja, de heer 

D.)J. Zaal, Hoofd-Onderwijzer bij de 

le HL: | 
Van Kediri naar Malang, de heer 

Schuppers, Hoofd der Ie E.L. S. 

Naar de Jamboree. 

Morgeovroeg zullen 48 Indonesische 

padvinders, en padvindsters van Kediri, 

o.I: 40 van de K. B.I. en 8 van de 

Natipy, naar Djokjakarta vertrekken, 

om aldaar aan de ,,Perkino” (All Ia- 

donesia Jamboree) deel te nemen. 

Groote voetbaiwedstrijden. 

Op Zaterdag- en Zondagmiddag a.s. 

zullen opbet gemeentelijk voetbalveld 

groote voetbalwedstrijden worden ge- 

speeld, n.I.: 

Zaterdag: H.C.T.N.H. Kediri versus 

sIndonesisch Borneo Hiftal”: 

  

Zondag : Bondselftal Kediri versus 

»Indonesisch Borneo Riftal. 

Het Ind. Borneo Elftal is momenteel 

op zija Java-tour en heeft reeds op 

Soerabaja en Malang met goede resul- 

taten gespeeld. 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 19 Juli 

Warner Bros bijzooder geestige en 

interesssante film-productie 

»NO TIME FOR COMEDY” 

(Geen :ijd om te lachen) 

met cen schitterende rolbezetting, als 

James Stewart — Rosalind Russell — 

Charlie Ruggles — 

Genevieve Tobin e.v.a. bekenden. 

Fee van de beste en grootste Co- 

medies, welke wij de laatste jaren op 

bet witte doek hebben gezien. Het is 

cen geestig spel, vol humor en men- 

schelijkheid, waarin pracbtige dialogen 

voor de menschen van dezen tijd, die 

meenen, dat deze sombere periode in 

”3 menschen gescbiedenis geen tijd 

laten om te lachen. Ga baar vooral 

zieo ! 

De lacbsalvo's zulleo niet van de 

lucbt zjja ! ! 

Niet voor Kinderen 
beneden 17 jaar. 

MAXIM THEATER. 

Nog heden t/m Zondag 20 Juli 

Universal's uiterst boeiende filmschlager 

»SAN FRANCISCO DOCKS" 

met sterreo als: Burgess Meredith —: 

Irene Hervey" — Esther Ralston — 

Robert Armstrong, — 

# Raymond Walburn e.v.a, 

Een boeiend verhaal van een meisi 

ea een jongen, geboren in een 

dokwerkersmilieu, vechtep om omhoog 

te komen en meer te bereiken, dan 

de anderen in hun omgeving. Deze 

film toont U bet avontuurlijke leven 

der dokwerkers dat op realistiscbe 

Wijze wordt afgeschilderd. Vol samen- 1 

zweringen ... vol gevaren ea avontuur! 

In de schaduwen van de dokken 

van San Francisco gebeurt zooveel, 

waar geen mensch uit de buitenwereld   verlies' voor de Stadswacbt. iets van vermoedt ) 

2 “ADVERTENTIE- EN 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

     

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

NIEUWSBLAD 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

ADVERTENTIE 
GEWONE ADVERTENTIE: 

TARIEP 

1 maal pl. 1 0.25 per regel. 2 maal pi. i 0.20 per reget 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

x.9. kleine aankondigingen ( 1.— per plaatsing. 

VRIJDAG 18 JULI 1941 

Liefde en romantiek ... Een waroet 

van Sensationeele ge- 

beurtenissen. . . , . enz. enz. 

Vormen den inhoud van deze zeer 

bociende film over 'de 

ve» San Francisco! 

dokwerkers 

Politie - rapport. 

Tegen D., wonende te Goerah werd 

proces-verbaal opgemaakt terzake lichte 

Verduistering van ecen 

Contanten ad f 14,— ten nadeele van 

T. T. T., wooende te Ringiasirab. 

bedrag aan 

Mevrouw W.H, wonende te Baloe- 

werti doet aangifte van ceo sarong 

en cen bedrag aan contantenad f 1,— 

ter gezamenlijke waarde van f 3,25, 

Door de Politie werd aangebouden 

de persoon van S., wonende te Ka- 

sembon verdacht van diefstal van een 

rijwiel ter waarde van f 15,10 ten 

nadeele van K., woneade te Gampeng- 

redjo. 

Bericht ontvangeo, dat de militaire 

vrachtauto N-5643, bestuurd door den 

soldaat I D. P., tegen een boom, staande 

aan den Residentsweg albier, 

gereden waardoor de wagen zwaar 

“werd beschadigd. De bestuurder werd 

licbt, de mede inzittende zwaar ge- 

wond. Beide persoven werden ter 

geneeskundige behaadeling naar het 

hospitaal Gambiran vervoerd, alwaar 

laatstgeooemde werd opgenomen 

was 

L.S. T., wovevde aan de Hoofdstr. 

alhier doet aangifte van diefstal van 

cen rijwiel ter waarde van f25,— het- 

welk voor de toko .Madjoe” gelegen 

aan de Dohostraat albier onbeheerd 
was geplaatst. 
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RADIO van WINGEN 
  

  

  

Jzig IJsland. 
  

  

Wij wareo oorspronkelijk van plan 

vandaag een reisje in Zuid - Amerika 

te maken, doch de bijzondere gebeur- 

tenisseu op bet noorderlijk halfrond 

dwingen ons 'het gezelschap van de 

Yankee's op te zoeken. 

Van zeer veel belang is hetgeen ge- 

schiedt in en om IJsland. De berichten 

van gisteren deden veronderstellen dat 

Amerika de bewaking van IJsland van 

Engeland zou overnemen. Heden deed 

Cburchill in het lagerbuis weten dat 

het Engelsche garnizoen op IJslaod zal 

blijven, zoodat Ijslandia de toekomst 

cen dubbele bewaking zal hebber. 

Nu zit er een 

deze historie. 

vreemde kant aan 

Stellen wij slechts &eo vraag .,Waar- 

Om zonden de Vereenigde Staten niet 

vele maanden eerder, toen het gevaar 

Duitsche 

oceanen en een invasie het noorden 

vao het Amerikaansche continent, het 

duikbooten gevaar belangrijk grooter 

was dan »u waar Duitschland met 

handen eo voeten gebonden is door 

den krijg tegen de Sovjet, bescher- 

voor een omsingeling der 

mingstroepen naar IJsland ? 

Het antwoord zal dan moeten luideo. 

»Het gevaar is thans grooter dan en- 

kele maanden geieder, alhoewel een 

oppervlakkige beschouwing der feiten 

Wwaaruit wij hierboveo en greep deden 

het omgekeerde gzou doea veronder- 

stellen”. 

J.G.W DEKKERS 

HOOFDSTRAAT 

  

  

BRENGI U 
E NIEUWE 

PHILIPS 
RADIO 

SERIE 
1941. 

(3 — KEDIRI 

  

  

Een feit echter is het dat Duitsch- 

land door den krijg met Rusland voor 

het westelijk halfrond minder gevaar- 

lijk is dan voor den 22en Juni j.l. Er 

moet dus ander gevaar in zicbt zijo. 

Althans Amerika — dat over het al- 

gemeen drommels goed ingelicht is—, 

heeft zich gerealiseerd dat er mogelijk 

grooter gevaar opkomst is. 

Om voorzichtig te blijven doen we 

goed deze kwestie van alle zijden te 

bekijken. Eerstens dan wil men doen 

gelooven, dat de U.S. A. Ijs'and be- 

zette, om den Britten het convoyeeren 

der handelsroute te verlichten. Prachtig. 

We ontkennen riet dat zulks door de 

Verlegging van de Amerikaansche ygren- 

zen van Halifax en de Bermuda's ve- 

le honderden mijlen verder naar bet 

oosten, inderdaad het gevai is, maar 

dat zal Roosevelt zich toch enkele 

maanden geleden ook al wei bedacbt 

hebben, terwijl hij niet de minste vrees 

boefde te koesteren dat enkele maao- 

den geleden bet Amerikaansche volk 

tegen een dergelijk besluit nog wel be- 

zwaren gebad zou hebben. Het gevaar 

was zeer acuut, vooral als men bedeokt 

dat Ijsland aanloophaven was voor de 

»American Ferry Service”, die de groote 

bombers van Amerika near Engeland 
overvloog. 

Opmerkeliik is het voorts dat noch 

ook Churchill zich Roosevelt, noch 

uitlieten over de redenen, die geleid 

hebben, tot het nemen van bet be- 

zettingsbesluit. Zij konden dit zonder 

opvallen doen, aangezieo zij zeker 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — Telefoon 250 
  — 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair.   Emballeeren . 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

» Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten. 
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CHE THFATER — 

Nog Heden 18 en Zaterdag 19 Juli. 

WARNER BROS bijzonder geestiae eo ioteressante film 

NO TIME FO 
Met ROSALIND RUSSELL — JAMES STEWART — CHARLIE RUGGLES e.v. a. 'goede kracbten. 

Een film met een uitstekeod verhaal, geestig spelvol humor en menscbelijkbeid, waesin prachtige dia- 

logen voorkomen. 
Ongetwijfeld &&s van 

Zondag 20 en Maandag 21 Ju 

METRO uwitstekende f'lm-productie sSMENRY GOES 

Met Fraok Morgan — Virginia Weidier — Slim Summerville e. a. goede krachten. 

de beste en grootste Comedies, die U de laatste jaren op bet wirte doek hebt gezien ! 

Niet voor kindereo beneden 17 jaar. 

  

Eea film, die U tot het laaste oogenblik bezighoudt! 

Wij raden een ieder aan, deze echt vroolijke film te komea zien. 

  

MAXIM THEATER. 

R COMEDY”. isa lid am te Tachea) 

"ARIZONA". 

  

  

Nog Heden 18 t/m'Zondag 20 Juli 

UNIVERSAL's uiterst boeiende film 

»SAN FRA 
Mere BURGESS MEREDITH — 

krachten. 

  

Een verbaai van bet avontuurlijke leven der dokwerkers, dat op rei 

Licfde en romantiek... cen warnet vao intriges... sensationeele gebeurtenissen enz. enz. vormen den 

inhoud van deze zeer spannende film over de dokwerkers van San 

EXTRA ATTRACTIE! 

N.B! Zondagmorgen 
aa 

Maandag 21 en Dinsdag 22 Juli 

su | Extra 

EXTRA ATTRACTIE! Het NIEUWSTE WERELDNIEUWS! 

N. B! TZaterdagmiddag 4.30 u EXTRA VOORSTELLING ! 

non 

—. 

Universal meer dan scbitterende filmscblager 

sTHE RAGE OF PARIS” 0. pawerv Oodevi 
DANIELLE DARRIEUX en Douglas Fairbanks Jr. in de hoofdrollen. 

Met dz lieftallige 

ZIET DANIELLE in de beste rol van haar Carriere ! 

  

IRENE HERVEY — ROBERT ARMSTRONG e. ». 

Francisco. 
Het NIEBUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 

OCKS“. 
vooraanstaande 

alistische wijze wordt afgeschilderd. 

voorsteillng ! 

  

bet dat Britsch- 

Amerikaansche samenwerking zonder 

waren van feit 

meer z0u worden roegejuicht, en bo- 

vendien omdat het nut van die samen- 

werking met betrekking tot de verde- 

diging van de Amerika's en bet Britsch 

impetium voor de hand liggend is. Zoo 

bleef onzen beiden reuzen een uitlegging 
bespaard en zij zullen daar zeer blij 

om zijn. Dit neemt niet weg dat er 

hebben 

bestaan, en vao een aard, welke het 
cen dringende reden moet 

betrachten van zwijgzaambeid vordert. 

Een 

andere die Roosevelt gehad kan heb- 
Laat ons echter verder kijken. 

ben om tot bezerring van |Jsland over 

te gaan is, dat Amerika verzekerd wil 

zija van een vaste basis van waaruit 

straks de aavva! op het continest kan 

werden onderiomen. Toegegeven moet 

worden dat zu!ks ioderdaad voor de 

U.S. AA. extra reden geweest kan zijn, 

om IJsland te bezetten. Maar ook hier 

  

weer mozt worden opgemerkt, dar zulks 

toch vel2 maanden eerder had kur 

  

ca 

geschieden terwijl toen het gevaar dat 
Duitschland zija weg naar het Westen 

z0u zoeken grooter was dan nu. 

    

  

Het aanvoeren van argumenten als 
bisrboven verm leiden niet tot een 

plausibele oplossing van ber gestelde 
waarom. 

Wij komen dichterbij 

wij ! 

de oplossig 
ais volgende stellen. Een be- 

  

zetting 1 60.000 man was ten eenen 

behoorlijk suacesvolie verdediging te 

waarborgen. Groor Brittanni& kon geen 
mannetjes en wapenen meer missen, 

z0odat Amerika op zich nam voor 
aanvuling te zorgen. Zoo simpel is bet 
Datuurlijk »iet, want wederom kunnen 

we zeggen dat waar het gevaar vroeger 

Amerika 
iB wel cerder tot een der- 

oogenschijnliik yrooter was. 

    

en Britt 
gsiiik besluir gekomen zouden zijo. Bo- 

. Waarom 
tterug waar de vrijkomen- 

vendier 

  

mt Engeland zijn 

    
de troepen toch eiders in hetimperium 

schittereod yebruikt zouden kunnen 

worden? 

Men zietr, ook een dergelijke ver- 

laring kan ons nier bevredigev. Er 
special oorzaak zijo, 

die Engeland es "Amerika deden be- 
siwiten: Ie her garnizoen te versterken, 

  

ea 2e de verdediging van IJsland te- 
Inderdaad zal 

Duitschiand niet 

100 gauw tot een aagval op IJsland 

zamen te voeren. 

overwogen zijo dat 

over zal gaan als ook Amerikaanscbe 
troepen aldaar met de verdediging 

belast zijo, maar — het wordt betrek-   

kelijk eentonig — alweer moeten we 

opmerken, dat het gevaar voor een 

Duitschen aanval op IJsland enkele 

maanden geleden toch grooter was, 

dan thans. 

We komea na de zaken aldus van 

alls kanten z0rgvuldig bekeken te beb- 
ben 

een reden kan zijo die leidde tot een 

tot de conclusie, dat er maar 

plotselinge bezetting van IJsland door 

wel, dat 

het gevaar veranderd is van aard en 
Amerikaansche troepen en 

soort en mede dat dit andere gevaar 

grooter en dreigender is. 

Zoo komen we dan vanzelf terecht 

Rusland ia den krijg tusschen 

Duitscklar d. 

Wat her gevaar voor de toekomst 

betreft, 

en 

doet het er 

Hitler of Stalio. 

weinig toe wie 
Het 

voor verdere wereldverovering wordt 
van &€a van beiden 

grooter en viruleoter. Deze val inzicht 

wint, gevaar 

door den val 

rijnde, nemea Amerika en Engeland 
het zekere voor bet onzekere en ver- 

stevigen de verdedigiog van IJsland, 
ds prachtigste springplank die Russen 

of Duitschers zich wenschen kunuen. 

Nu is het gevaar voor cen Hitleri- 

aansche overwinning, voor zoover dat 

gevaar besrond, geweken. Hij delfr het. 

onderspir, maar dit beteekent tevens 

dat Stalin gevaarlijker zal worden dan 

hij ooit geweest is. 'n Groot deel van 

het continent, de groote kudde lompe- 

niers zullen hem bijvalleo. Wat Hitler 

tevergeefsch zocht in diverse landen 

van Europa, den massa aanhang, 

daar hoeft Stalin niet meer paar te 

z0eken. HIJYS verzekerd van een vrij 
grooten aanhang, die berrid zal blijken 
hem te volgen. 

          MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

“BOERDERIJEN SCHRAUWEN” 
KEDIRI WATES 

Het Britscb imperium kan bij op 

zeer vele plaatsen aangrijpeo, maar 

Engzland zelf en Amerika blijven voor 

hem vrij onbereikbaar. Wel ligt Alaska 

nazst de deur en zal bij met een 

eventusele verovering van dat land 

Diet hebben de 

Vereenigde Staten aangrijpen vao het 

Westen en het Oosten kan hij slechts 

doen uit de lucht en eerst dav, wan- 

veel moeite maar 

neer bij beschiktover cen spriogplank. 

(lo het zuiden Vindt Stalin voldoende 

steun bij Mexico) 

Wij zulleo ons niet verder in deze 

kwestie verdiepen: Men zou ons mo- 

gs'iik beschuldigen van aan halluci- 

naties te leiden, Dezulken moge er 

echter op worden gewezeo, dat vroeger 

de waarschuwingzo welke dag in dag 

uit met betrekking tot Nazi-Duitschland 

gzgeveo werdeo, waarschuwingen die 

dagelijksch dringender werden, even- 

eens haliucinaties geheten werden, De 

gevolgen kent men. 

Rusland ea Duitschland zullen straks 

zeker samen optrekkeo. Bestaat o.i. 

zelfs de mogelijkheid dat zulks zal 

geschieden met ecen nog onverslagen 

Hitler, (theoretisch bestaat die kans 

inderdaad), zeker zal het 

wanneer straks Hitler zal zijn neerge- 

veld. A'sdan van Stalin te verwachten 

dat hij het geslagen Europa, het nieuwe 

gebeuren 

evangelie niet te vuur en te waard 

zal opdringen, ligt niet in de rede. 

Hij za! dimmer meer z00'n uitarzochte 

kans krijgen. 

De overweging dat Stalio, als bij 

Hitler geveld zal hebbeo, zijo wereld- 

veroveringstocht zeker zal begianen, 

zal ook het dringende, ja bet dwin- 

gende motief voor Japan zijn om te   
s PERCEEL-PAKISSADJI 

      

  

     
      

     

    

Levert verf$che volle 

Leverancier van de groote: ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en 

ter p 

AA EP PEP APA 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 3 

melk. 

Prima kwaliteit. 

de meeste Doctoren 
laatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

besiuiteny. thans eea -aaaval op 
Rusland te ondersemen, au er — hore 
men het ook bekijkt — meer kaos 
bestaat dat Stalin bezwijken zal dan 
het geval zal zijo, Wwaocoeer Japan 
optceedt oadat. Hitler verslagen zal 
zijb. Japan zal o.i. tegen Rusland 
moeten vechten. 

Er is momenteel n0g cen extra onbe- 
kende in de opgave welke Japan heeft 
vit te werken, Amerika is nog nietia 
den oorlog betrokken. Zal Amerika 
zich in den strijd werpen als Japan 
op Rusland zal losslaao? 

Gezien de omstandighedeo z00als 
deze zich in de laatste paar dagen 
bebben ootwikkeld, is zulks o.i. lang 
niet zeker. Wij zijn er niet z00 zeker 
op, dat Amerika zal vechteo als Japan 
probeert zich meester te maken van 
de Zeeprovincie. Dat leidd Nippon 
in elk geval van begeerte naar andere 
gebieden afs Het verschaft Japan ge- 
legenheid zija gezicht te redden en wat 
niet al meer. Bovenal echter verzwakt 

Opmerkelijke 
den 

Een gelukkige ,vergissing” 

Zooals wij reeds eerder uiteen hebben 

gezet, ging de Jazz - muziek na 1932- 

'33 een neergang tegeumoet. Na die 

jarea kwam het" financieele element 

meer en meer op den voorgrond, en 

aitdruk- 

van gevoelens van den com- 

vam de jazz als vorm van 

king 
ponist, als element van waarde dus, 

kwam heel wat minder terecht dan 

v60r dien tijd. De belofte welke de 
jazz ia zicb hield, om zich te ontwik- 
kelen tot muziek met kuostwaarde, 
werd niet vervuld, en men bleef zitten 
met een onvo'komen geheel, een nog 
viet uitgegroeiden muzikalen vorm, 
die, niet voiwassen was en het ook 
tot nu toe niet zou worden. 

De strijd, of aao jazz kunstwaarde 
moet worden toegekend zal dan ook 
voorloopig viet beslist worden. 

  

  

  
aa aan 

, 1 
zulk een gevecbt Ruslaod en Japan 
beide, en men zal wel niet willen tegen- 
spreken, dat zoowel Eogelaad als 
Amerika gaarse zullen zieo dat het 
200 sterk gebieken Rusiand een beetje 
Verzwakt. 

Meo vergiste zich in Rusland. We 
hebben steeds gewaarscbuwd voor 
deze vergissing. We hebben er vele 
malen op gewezen dat men geen steek- 
houdende argumenten kon aanvoeren 
die eea conclusie dat Duitschlaod het 
in cen vioek en een.zucht van Rusland 
Wwionen zou, konden wettigen. 

Men vergisse zich niet voor eea 
tweede keer, maar zij er vast van 
overtuigd, dat Stalin na Hitler ver- 
slagen te bebben, den strijd niet zal 
stakeo. 

Het doet deugd te ontdekken dat 
de weeige vertaaltjes van Stalins 
dochtertje ea haar Hemelsche. pappie 
ten spijt, zoowel Amerika als Eagelaod, 
blijk geven die vergissivg niet te 
begaan. 

COUNT BASIE'S ,TIME OUT.“ 
  

  

Jazz - creatie van 
lateren Tijd, 
  

  

Will Gilbert ontkeot bet begrip 

nkuost” in de jazz-muziek in een zeer 

goed artikel in de Jazzwereld van 

April 1938, docbht hecht bieraan het 

begrip ..belofte”, en bet is vooral dit 

begrip, dat ons moet leiden bij de 

beoordeeling van de voortbrengselen 

op de ebonieteno schijf, welke wij be- 

luistereo. 

Een belofte is zeer zeker wat waard, 

en bet is alleszins te begrijpen, dat 

degene, die wenscht mede te werkea 

man de vervulling van die belofte, 

enthousiast is bij het manhooren- van 

ten schepping van Ellingtonenanderen. 

Begrijpen wij deze ..belofte”, heb- 

ben wij een open cor voor een pri- 

mitieve wijze, om cen heftig gevoels- 

leven muzikaal te uiteo, dan zegtons 
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Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

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

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - €. 

   



mean Oa 

de jar Inderdand ' neer) veel, et mis 

scbien, heel mischten: belt” dir bawis 

begtip ons te''leiden id den werkelijk 
Wel zeet ingewikkelde'dootbof tusschen 
de rhyimische kolder-utiogeo' van alle 

mogelijke' bands: en-'orkesten,' did' hua” 

warea gan “den man bredgea als jazz- 

muziek. 1 

Er is op dit gebied ongeloofelijk 

veel verwarring, ddordat tegelijk met 

cen werkelijk subliem jazz-nummer er 

cen overdonderende massa meer' of 
minder knap gespeeid  platenmateriaal 

de wereld ia werd gezonden, dat de 

prerentie meende te hebbea, 60k bij 

de'jazz thuis te behooren. 

Waar dit toe kan leiden, blijkt uit 

WiH Gilber's besprekiog van ,.Time 

" yan Count Basie's orkest. 

Count Basie 

Berst in de jacen aa 

out 
cen der lateren, 

1936 kunuen 

en in den aanvang 

is 

wij hem hooren, 

is er weinig aandacbt aan zijo platen 

besteed, aangezien deze op de markt 

kwamen tegelijk met de groote hoop 

rhytbmische kolder van den verval-tijd, 

In 1938 kwam ,Time out” uit, 

(Decca M 30103), en Will Gilbert 

kreeg deze plaat voor zich. Wel bad 

reeds 

getrokken door het geheel persoonlijke 

orkesttimbre, eo het trof den muziek- 

N.J.L., dat bij viet 

de verzuchting .,alweer 

Basie te voren belangstelling 

Criticus van de 

die vent” in 

zich gevoelde opkomen. 

Maar in die dayen was een groeiend 

repertoire gemeenlijk eerder eer aan- 

wijzing, dat de belangstelling, die een 

componist begon te verkrijgep, vol- 

komen misplaatst was, dan dat men 

dacbt aan beloften voor de toekotnst. 

Gilbert's misgreep. 

Welnu, Gilbert heeft misgegrepen, en, 

zooals hij zelf schrijftia de Jazzwereld, 

nhij koo wel snikken over zija eigen 

bekrompenbeid”. 

Inderdaad is Basie's ,, Time out” een 

bijzondere scbepping, en het persoon- 

ljke tibmre in Couot Basies muziek 

ontaardde niet in een teruggang na-r 

en onbezielde herhaling vaneen vieuw- 

bedacht thema, een pakkend noviteitje 

of eea toevallig goed uitgevalleo hot- 

solo, zooals in de latere jaren van de 

jazz regel was geworden. 

Het is jammer, dat na bet uitbreken 

van den oorlog wij oiet meer de gele- 

genheid krijgen om de nieuwere schep- 

pingen van dezen componist te beluis- 

teren, want wij zieo na Time out” 

inderdaad met zeer groote belangstel- 

liag Basie's verdere werk tegemoet. 

Moe onze koopvaardij vaart en vecht. 

EPOS VAN DEN HELDENSTRIJD TEGEN DE HEL VAN 

NACHTELIJKE BOMBARDEMENTEN IN ENGELAND. 

  

  

  

Behoud van het 

Traditie van een groot volk. 
——.—...m 

Moed gepaard aan zelfopoffering 

&n kamersadechap. 

Een Nederlandsch koopvsardijscbin 
Ngt gemeerd aau de kade in een 
haven — ergens if Eageland. Het is 
@enige dagen geleden binnengeloopen 
@a hecft cen kostbare lading meege- 
bracht van overzee na een reis, die 
alles van elken man aan boord beeft 
gevergd. Dag ea nacht wakende tegen 
de oorlogsgevaren die het schip bedrei- 
gen, tegen raiders, tegen de siaipende 

U-boot. Des nachts stoomt het schip 
#oort'als een pauwelijks zichtbare grijze 
him waarvan niet bet flauwste licht- 
#thijosel uitstraalt. 5 

' Bindelijk komt dan de kust in zicht, 
Wordt de haven bereikt, komt bet schip 

@8n de kade. 

De lading wordt gelost en met de 
#rootste snelheid inoet het schip webe 
klaar worden gemaakt voor de nieuwe 
mis. 

abaya ina ea ng ma 

| Diasie ti dove fa ,Tinie Otit” ce 
ultzondering geworder op” sll rege, 

eh als wij dere comipositie vetpelljked 
met zijo vtoegere werk, dan kudutn: 

Wij ineens veel berer derea compodisf 

begrijpeo, en da zien ' wij, evenals 

Wil Gilbert, onze “vergissing Goed io. 

In geen enkel van Basie's composities 
Vinden wij clicbe-werk of ,,!icks”, maar 

wij vinden gedachtea en” gevoeleos 

neergelegd in muziektoneo. 

| 

De opbouw van ,Time out”. 

nTime out” is gebouwd inden vora 

van een rondo, ea voigt bij den op- 

bouw gebeel ongebruikelijk schema, 

Eerst hooren wij een kort iotroductief 

figuurtje op &&a tooo. Dan volgt on- 

middellijjk het eigenlijke rondodeel, een 

Onverandelijk, steeds terugkeerend the- 

ma, bet z. g, ritorael, afgewisseld door 

een tweetal neventbema's, welke gere- 

geld in deze opeenvolging acbYer elkan- 

der wordea gespeeld. Het zija deze 

beide geventhema's, welke aanleiding 

geven tot de soli. 

Het eerst komt de tecorsax Lester 

Young aan de beurt, en door cen aan- 

tal chromatische accoordengangeo, die 

hem dwingso tot veel moduleeren is dit 

gedeelte feitelijk het minst sterke van 

de plaat. 

Ook de guitarist Ciaude. Williams 

heeft met dit moduleeren moeite, waar 
detrompetsolo is prachtig vao klaokleur 

en drukt een evenwichtigheid en innig- 

heid uit, die treffend is. Merkwaardig 

is deze bezonken innigheid, die geen 

passie vertoont. 

De pianosolo daareotegen is grillig 

en pakkend door de felheid. Deze fel- 

heid wordt nog onderstreept door de 

rhytmsection, waaria. wij de vegermen- 

taliteit in alle krachten voelen opbrui- 

sen. Io bet slot komt dan ook een 

hevige climax oaar voreo, de geheele 

we:rgave wordt 

alles meesleept en wegbruist, en voor 

de laatste maal komt bet ritoroel terug 

als een element, dat cea plorselinge 

kalmte te weeg brengi. 

Het is vooral dit slot, dat koeit ea 

den toehoorder door zfju macbt over- 

weldigt, z00 zelfs, dar Gilbert het als 

»wellicht te machtig” oordeelen moet, 

Maar wij kuosen ons zijo uitroep voor- 

stellen, als hij verwacbite na Basie'g 

eerste werken ceo teruggang te zien 

aankomen, en oa het aanhooren van 

deze wel zeer sprekende jazz compositie” 

gevoelt, dat hij Al te bekrompea is 
geweest, door bet werk vaa Basie 2 
priori als vermoedeiijk waardeloos te 
oordeelen. 

| 

m
a
n
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tot.ceo orkaan, die 

—
—
   Bram Baggerman. 

schip boven alles. 

Er is cem defectia de machinekamer 
te herstellen. Er is geea rust. 

De kera van de bemanning is asn 
boord. De gezagvoerder, de meeste 

'Officierem vao dek en van machtbeka- 
meren cenige andereo. 

Het is ongeveer zes uurio den mid- 
dag en een dag van hard werken is 

verstreken. Het is reeds duister gewor- 

den en dan loeien de sirenes voor 
lucbtalarm. Reeds zijn de vijaodeljke 
bommeawerpers boven het haveokwar- 

tier. Het geweld der motoren meogt 
zich met hec droge, biaffeode geluid 

van bet afweergeschut. 
Links en rechts en overal vallen de 

bommen die met dreunend geweld onts 

ploffen. Ook om bet Nederlandscisii 
koopvaardijschip. 

E€n gedachte. 

Voor en achter het scbip eo op de 

ma
ta

n 
aa

 

     kaden brand het. Degeragvoerder da 
zijo mannea: zijo: onmiddelijk in actie 
Gekomen en zij kebben' als zecliedes, 
als Nederlandsche zeelieden, maar &£8 

| gedachte: sorgam voor de vejligheid   

babgnsidikanamesbonsmeandibrn 

eh Vbok het “belibud “vam “uc sehip: 
By" wknkita van Zererdug "tor Mama 
dhgochtead,: bijaw- acbr en veertig uren 
eh.zij weten: hwa scbip te bebouden, 

Dat was het weekeinde:van de be- | 
manning van een Nederlandsch koop- 

Veardijschip. 

Het is Zaterdagmiddag zes uur ed 
duister als de bommeowerpers doo- 

derend komen “manzetten boven de 
havenwijk. Het Nederlandsthe schip is 
blijkbaar het belaogrijkste doelwit van 

"den vijaod ea rondom regent het bowm- 

then. ' 
Een loods aan dezelfde kade waarin 

dhemicalifn liggen opgeslagen, wordt 
getroffen en staat ih cen oogwenk ia 

Tichterlaaie. 
Het schip wordt bedreigd, te meer 

Omdat het door eensterken wiad tegen 
de kade wordt gedrukt. De kapitein 

ziet onmiddellijk het gevaar en besluit 

koste wat het kost met de uan boord 
aanweziye Hollanders zijn schip te 

verbalen. Het bevel ,,voor en acbter” 
wordt gegeven, de vierde stuurman 

gooit aan den wal voor de stalen tros- 

sen los, de derde macbinist snijdt de 
Voor-manillatrossen. door waarop het 
Schip naa achteren wordt verhaald. 

Een bom siaat in. 

In die duisternis, onder het helsche 

geweld van vliegtuigmotoren en explo- 

Sies, terwijl vuurzuilen opschieten en 

overal rondom de rose viammenton- 
gen lekken siaat een bom io, vlak 
acbter bet schip. 

De vierde stuurman, die zich nog 
man den wal bevindt, wordt getroffen. 
De linkerarm wordr bem vao het 

licbaam gerukt... een paar maanen 
van bet schip »aar de kade nemen hun 

ongelukkigen kameraad op en leggen 
hem op cen paar jassen in een hoekje 
van cen reeds brandende loods: De 

gezagvoerder heeft onmiddellijk de 
verbandtrommel gebaald, bindt de won- 

de af en leg een noodverband, waar- 

Da cen stuurman, cen machinist en een 

kanoonier der marine den gewonde op 

en draagbaar vervoeren naar eceo op 

teen uur afstand gelegen eersten hulp- 

post, cen gang van cen uur terwijl 
roandom hen de bommen hlijven inslaan, 

ea gang door het vuur. 

De gezagvoerder is oomiddelljk 
weer aan boord gegaan en staat op 

bet dek van zija schip nauwelijks eenige 

seconden voordat de valreep in brand 
geraakt. 

Her eerte wat bij ziet iszija derden 

machinist, door een bomscherf gewond 

aan beide beenen, terwijl bovendien 
een been is gebrokeo. Een voorloopig 

iverband wordt gelegd. Getransporteerd 
kaa de gewonde niet meer wordea door 
de aan boord uitgebroken brandeo, 
(terwijl de gewonde bovendien zelf 
Vraagt op zijn schip te moger blijveo. 

De gezagvoerder siaagt erin met 

twee anderen drie brandsiavgen aan 

te siuiten aan den wal, zoodat de 

scheepshuid nat gehouden kan worden. 
Zoo gaat vechtende voor bet schip 

terwijl nog steeds de vijand ziju bom- 
men laat vallen, de tijd voorbij. De 

drie mannen die den gewonden vierden 

stuurman hebben weggebracht zijo 200 
snel zij kooden teruggekomen en hel- 

pen alweer mee om het vuur te bes- 

trijdeo, met hoofdmachinist en andere 

machbinistes. 

Strijd tegen vuur en rook. 

Bommen valien, scberven vliegeo in 

| het rond aver bet gebelee schip. Het 

is cen strijd tegen den verscbroeienden 
| gloed van “nur, teged den verstikken- 

de rook. Masten, laadboomen, schoor- 
| steen ea stuurhuis komen vol gatenen 
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Beveiligt Ul tijdig !! 

Wij leveren : 

  

               

Hief'is fatumchenindkht geworden. De 
Isikin Yah Heo dirjrvimen zijo “im de 
lucht gevlogen. "De bemanning -moet 
retireeren voor de vuurzee en de ka- 

Pitein laat bet achterschip bermetisch 

afsluiteo. Een der ruimen wordt vol- 

gepompt. Er' wordt stoom in een ander 

ruim geblazeo. 

Het is eerst wenige uren na midder- 

nacbt alis de laatste vijandelijke bom- 
menwerpers verdwijoeo, Het wordt 
aan boord nauwelijks opgemerkt want 

nog steeds wordter gezwoegd aan het 

bestrijden vag.de branden. 
De dag breekt aan, de Zondag, en 

er wordt doorgewerkt op hetschipen 
aar den wal waar nog assistantie wordt 
verleend bij bet nablusschen der bran- 

dende loods, met het te water gooien 

yan chemicalio. 

De vijand komt terug. 

Het wordt weer avond, Zondag- 
avond. De vijand komt terug, niet in 

100 grootea getale als 

tevoren, de aanvalleo durea ook korter. 

De ,geheelen blijfr 
men bezig met het bestrijden van de 

vuurhaarden in de verscbillende ruimen. 
Aan het nablusschen zal men Maanday 

eerst toekomen. 

Op Maandag kon men ook 
cenige gedachten wijden aan voedsel. 

De verbiading met den wal was toen 

nog verbroken en gezien moest worden 
wat er nog bruikbaar van bet 
proviand. Onder de persoonlijke leiding 
van den gezagvoerder drong men met 

zuurstofapparaten de koeiruimeo bin- 
nen en heeft men voor twee dagen 

vivres kuonen redden. De leveranciers 

kwamen pas twee dagen daarna. 
Zoo liep het weekeind van de be- 

manning van een Nederlandsch koop- 
vaardijscbip in cen Engelsche baven. 
Zij vocbten zooals de Nederlandsche 
zeeman steeds heeft gedaan voor zijn 
schip. Gezagvoerder, met zijn Hol- 

lanodsche maonen met den Ja- 

vaaoschen kok. 

Zij bebielden hun schip en davk 
zij hun plichtsvervulling zal dit Ne- 
derlandsche koopvaardijschip blijven 

varen om zijn taak te vervullen io 
Oonzen strijd. 

Voor henzelf ligt zeker al hierin de 
grootste voldoening, maar hun dap- 
pere strijd heeft ook Koninklijke waar- 

deeriag gehad. 
De gezagvoerder, kapitein, Brosre, 

werd door H.M de Koningin onder- 

scheiden met het bronzen kruis 
verdienste met dea gesp, evenals de 

vierde stuurman en de machinist. Voorts 
werden begiftigd met het kruis de 

hoofd-macbinist, de tweede stuurman, 

de tweede machinist, 

Chinist, twee 

dea avoad 

tweeden nacht 

cerst 

was 

ea 

van 

de vierde ma- 

vijfde machinisten, de 

beide kanooniers, ecen stoker en de 

Javaanscbe kok. 

De gezagvoerder, kapitein H. A, 
Broere en de hoofdmachinis, R. W. 
de Boer arriveeren dezer daigen in 
Ned.- Indie, de vijfde macbinist Elias 
(aan wien de Konicklijke onderscbeidirg 

dezer dagen reeds werd uirgereikt) en 
de kok Doelgani kwamen reeds cerder. 

Het is zelden mogelijk in oorlogstijd 
te vertellen van de wijze waarop onze 

koopvaardij thans vaart en vecht, al 

langer dao eenjaar. Her kon nu gedaan 

worden en dit eene verhaal, dit eene 
voorbeeld toont hoe de mancen van 
Nederlands koopvaardij strijden voor 

onze zaak, steeds aan het front, zoowel 

op zee als in de haven — thans geen 
veilige haven. 

" Het toont hoe zij strijden — voor   ons. 
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PP PE 2D uu sean I 
"Ds. Phv van Akkeran: 

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

Blitar 6 uur no. m. 
Hr, W. van der Vlugt. 

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

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

5 uur am. 
Ds. W. C. de Jong. 

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

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

Ponorogo 

Blitar 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

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

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

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

ena 

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, 
Paree 7 30 uurn.m. 

ea, te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur v.m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

te Kediri 

Lof 5.30 uur a. m. 

te Biitar 6 uur v. m, Stille H. Mis 
(130 uur v.m.  Hoogmis 

5.30 vur n.wm. Lof 

Onderricht Kath. Javanea 6 uur n.m. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klenlengsiraat 68 — Tele'.. No, 107 

  

30 Juli 1941, v.m. 9 uur 

ten huize van den Heer: 

Tb. vao N ORDEN. 
Djamsaren — Kediri. 

Adres voor: 
Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakt. 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 
  

een mooie ternisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, geleyen 

achter Snelpersdrukkerij 
£6,— 

p.o. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

    
  

HERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

tot niets! 

  

   

   



    

aan maba 

Buiteniandsch' overzicht overgenomen wit het Soer. Hold. 

DE BESLISSENDE SLAG? 
  

Volgens Duitsche berichten is Smolensk 
genomen j reusachtige, beslissende 

slag zou gaande zijn: 

  

Londen, 17 Juli (Reuter). De Duit- 

scbers beweren, dat onder de gevan- 

genen, die door hen inden Smoleosk- 

sector werden gemaakt, zich een chef 

van den Russischen divisiestaf beviodt. 

Zij beweren ook talrijke 

tanks, ea voertuigen te bebben buit 

gemaakt. 

De Duitsche legerleiding beweert 

dat de Russen hun laatste reserves in 

den strijd hebben geworpen, en een 

reusacbtige, beslissende slag aan het 

Oostelijk front gaande is. Groote suc- 

Duitschers 

kanonven, 

cessen zouden voor de 

aanstaande zijo. 

Eeo Duitsch communigu€ verklaart, 

dat 9 milliceo man aan de tegenwoor- 

dige operaties deelnemen, 

Val van Smolensk niet bevestigd. 

Beriijo, 17 Juli (Uo. Pr.). Het D.N. 

B. verklaart, dat de Duirsche troepen 

gisteren Smolensk veroverden, waarbij 

er op wordt gewezen, dat bet voltooide 

deel van den straatweg tusschen Miosk 

en Moskou te Smoleosk aanvangt. 

Londeo, 17 Juli (Reuter). Ofschoon 

het D.N. B. hedea om 1.200 uur be- 

weerde dat Smolensk zich in Duitsche 

handen bevond, werd dit bericht twee 

uur later nog niet door deo Duitschen 

omroep bekendgemaakt. 

De nacht van Woensdag 

op Donderdag. 

Moskou, 17 Juli (Reuter). Het com- 

munigul, uitgegeven door bet Sovjet- 

Russische inlichtingenbureau, meldt : 

»Ia den afgeloopen nacht duurden de 

hevige gevechten in den Pskov-Pork- 

hov-sector voort. 

In andere sectoren hadden geen be- 

laogrijke militaire plaats, 

evenmin als belangrijke wijzigingen in 

de opstelling der legers. 

Gedurende den nacht viel de Sovjet- 

Russische lucbtmacht vijandeiijke ge- 

mechaniseerde eenheden aan en verniel- 

de op den grond staande vijandelijke 

vliegtuigeo. 

Na de nederlaag der Duitsch-Roe- 

meensche strijdkrachten in den Zuid- 

westelijken sector liep een Roemeensch 

bataljon naar ons over en gaf zich 

vrijwillig over. Zij brachten Roemeen- 

sche en Duitsche officieren die zij ge- 

vangen hadden genomen, De 

soldaten verstrekten den Sovjet-Rus- 

sischen militairen autoriteiten volledige 

inlichtingeo. Zij leverden 3 anti-taok- 

eenheden, 420 geweren12 machinege- 

weren, een groot aantal patronen en 

Operaties 

mede. 

graoateo. een radio-zendinstallatie, 5 

auto's eno 56 wagens uit.” 

Bijzonderheden over den strijd. 

Moskou, 16 Juli (Reuter). Het bedea 

door het Russische Bureau voor In- 

chtiagen  uitgegeveo communigu& 

meldt nog het volgende: 

Toen onze troepen eea vliegveld 

naderden, trachtten 8 fascistische vlieg- 

tuigeo op te stijgen. doch tengevolge 

van den slechten toestand, waarin de 

toestellen verkeerden kwamen zij niet 

van den grond. 

De specialist Wilhelm Meyer ver- 

klaarde aan ons commando dat bet 

technisch personeel van het vliegveld 

besloot zich aan de Russische troepen 

Over te geven, die een offensief hadden 

ingezet en dat zij tot dit doel machines 

onbruikbaar hadden gemaakt, teneinde 

te voorkomen, dat de officieren weg 

zouden vliegen. 

Twaalf mechanicikus en 27 piloten 

-werden aan ons uitgeleverd. 

“Op 15 dezer landde een Hongaar-   

Opmarsch in Besserabis. 

Londen, 17 Juli (Reuter). Het D.N. 

B. meldt, datde Duitsch-Roemeerscbe 

troepen de hoofdstad van Bessarabie 

Kishineff hebben bereikt. Voorts wordt 

beweerd, dat een groot aantal gevan- 

geven is gemaakt, terwijl de hoofd- 

macht der Russische troepen en hun 
uitrusting z0u zija ve: rieti9d. 

Het Russische legerbericht. 

Moskou, 17 Juli (Reuter). Het heden 

uitgegeven Russische legercommunigut 

meldt : Den afgeloopen nacht woedden 

hevige gevechten io de ricbting van 

Pskov en Porkhov. Aan de andere 

frooteo hebben geen gevechten op 

groote schaal plaatsgehad, 

als een wijziging in de opstelling der 

troepen. 

evenmin 

De Japansche kabinetscrissis. 

Tokio, 17 Juli (Reuter). De Japan- 

sche keizer droeg prins Konot opeen 

nieuw kabiset te vormen. 

Tokio, 17 Juli (Reuter). Bevestigd 

werd, dat prias Kovot de opdracht 

een nieuw kabiaet te vormen heeft 

aanvaard en de ministers van Oorlog 

en marine reeds hun medewerking 

hebben toegezegd. 

sche bommenwerper in het Russische 

gedeelte van Bessarabit en gaf zich 

over. 

De bemanning van het vliegtuig 

verklaarde dat zij weigerde voor het 

fascistische Duitschland te strijden, 

Beo bataljon vijandelijke tanks werd 

door onze troepen omsingeld cv ver- 

nietigd. De van 6 der 

tanks waren zoo vermoeid dat vele 

taokbestuurders niet uit het voertuig 

konden stappen zonder erbij geholpen 

te worden. 

Een medisch 

bemaoning 

onderzoek wees uit, 

dat de zwakte van de gevangenen 
toe te schrijven was aan systematische 

ondervoeding en physieke overspan- 

ning. 

Het communigut verklaart verder 

dat groote verwarring werd gesticht 

onder de soldaten van een divisie te 

Piracus, io Griekeoland, die naar de 

Turksche grens zou wordeo gezonden. 

Soortgelijke ongeregeldheden hadden 

plaatsin andere Italiaaosche eenheden, 

die eveneens naar de Turksche greos 

werden gedirigeerd. 

Duitschland. 
Waarom Rusland werd 

aangevallen. 

Washington, 17 Juli (Reuter). Uit- | 

treksels van wat genoemd wordt een 

vertrouwelijke redevoering, door Hitler 

op 4 Mei te Berlijn voor de partijlei- 

ders gehouden, welke werden gepu- 

bliceerd het tijdschrift Foreign 

Correspondence, werpen eenig licht 

op de gebeurtenissen, welke tot den 

aanval op Rusland hebbea geleid. Het 

tfjdschirft merkt bierbij op, dat de 

redevoering veel 'verschilde van den 

Overwinningszang, welken Hitler later 

Op denzelfden dag in den Rijksdag liet 

hooren. 

Volgens het blad noemde Hitler 

de 

io Duitschlands militaire, politieke en 

economische plannen noodzakelijk zou- 

den kuonen maken, terwijl hij tevens 

sprak over verslechtering der Russisch- 

Duitsche betrekkingep, Rusiaod ervan 

beschuldigend opeolijk tegen de nieuwe 

orde en de Duitsche belangen te 

moeilijkheden, welke wijzigingeo. 

  

  

| Intrigeeren.als gevolg waarvan hij den 

Duitechen ambassadeur te Moshou || 
Opgedragen had om daden te vragen 

Aa plaats van woordeo, om te bewijzen, 

dat Rusland de nieuwe orde niet z0 

saboteeren, doch zou sameowerken. - 

nik gaf den Sovjets de gelegenheid 
hun vrieodschap te bekrachtigen door 

tot het tripartite-pact toe te tredenen 

alle faciliteiteo voor de vernietiging 

van bet Britsche imperium te onzer 

beschikking te stellen, doch toen “dit 

werd nagelaten gelastte ik de legers 

Op te marcheeren.” 

Volgens bet blad zeide Hitler, dat 

waoneer Bogeland verslagen z0u zijv, 

de Vereenigde Stateo niet aileeo'rouden 

durven vechten, terwijl hij de .bende 

oorlogophitsers onder Roosevelt” ervan 
bescbuidigde te trachteo eea oorlog 

met Duitschland uitte lokken alvorens 

dit ,Engeland op zijo kaiefo kan 

brengen”. 

Vervolgens vertelde hij zijn toe- 

hoorders dat D2 Brinon, de ambassa- 

deur van Vichy te Parijs, formeel op 

rich geoomeo had om in geval vsa 

oorlog tusschen Duitschland en de 
Vereenigde Staten, de basis Dakar ea 

die vas Marokko ter beschikking van 

Duitschland 

Duitschland verzekeringen had gegeven, 

over de vriendschap van invloedrijke 

Russische en Amerikaansche kringen, 

Indien een oorlog met Amerika zou 

uitbreken, zou deze niet in Europa, 

doch in Zuid-Amerika worden ge- 

voerd. Voorts zou Hitler hebben ge- 

zegd, dat enkele partijleiders er bij 

hem op hadden aangedrongen, Enge- 

land met een vredesaanbod te bena- 

deren. Dit zou ecbter als een teeken 
vao zwakte worden opgevat. lndien 

Engeland echter een aanbod tot bes- 

prekingen zou doen op basis van de 

nleuwe orde onder Duitsche leiding, 

| zou hfj onmiddellijk bevel geven bet 

| vuren te staken, doch dergelijke vre- 

desbesprekiagen moeten alleen van 

Engeland uitgaan. 

Hitler zeide daarva: ,Ik moet het 

Duitsche volk verkondigen dat de 

oorlog, dien ik dit jaar zo00 graag 

betindigd z0u zien, moet voortgaan. 

Ik wilde cen cinde maken aan het 

lijden en de ontberingen der menschen, 

1 doch zij moetea nog voortduren. 

Elke Duitsche man, vrouw en kind 

moet geleerd worden bet laatste rest- 

:je van hun krachten te geven aan de 

oorlogsindustrieEn, die de industrieele 

productie van Amerika moeten evena- 

ren en overtreffen. 

Het zal een titavensstrijd zijo” 

Waar is Giring? 

Berlijn, 17 Juli, (U.P.). Gezagheb- 

bende kringen verklaren, dat zij oiet 

in staan zijn iets te ontbullen omtrent 

GBrings tegenwoordige verblijfplaats, 

doch' aangenOmen wordt, dat hij in 

de naaste toekomst opoieuw Zal ver- 

schijoen ,in verband met een of an- 

dere officiele activiteit” 

te stellen en .aa0 

m
n
 

Malaka 

Ven volle voorbereid 

Singapore, 16 Juli (Reuter). Kenneth 

Selby Walker, Reuters ecerste corres- 

pondent io bet Verre Oosten, schrijft : 

»Wi zija ten volle voorbereid wat 

erook kome. Wij vertrouwen erop, dat 

wat er ook van de Britsche troepen io het 

Verre Oosten moge worden gevergd, 

wij niet in gebreke zullen blijven”. 

| Deze woorden vari'kalme vastberaden- 

heid em vertrouweo sprak luchtmaar- 

schalk Sir Robert Brooke Popham, 

opperbevelhebber van het Verre 
Oosten, heden tot mij met betrekking 

tot de geruchten inzake een aanstaande 

hervatting van Japans Zuidwaartsche 
expansie. Zij typeereo den geest van 

het geheele democratische front in het 

Verre Oosten. Ik ben .gerechrigd 

dit te verkiaren op grond van inlich- 

tingen uit de eerste band, na China, 

Hongkong, de Phillippijneo, Neders     landseb-lodit en. Malaya.in de -afge- 

Isopen masad te hebben bezocht. Dit | 
font — ia dea voikimond het ,,A. 

B. C. D.- front” genoemd, naar ,Ameri- 

ca, Britaio, China and Dutch East 

lodies” — heeft geea formeel bond- 
genootschap. Of eenigerlei daad, welke 

Diet cen werkelijke aauval is op bet 

gebied van een lid van bet front, zou 

Itiden tot een ,,voorkomende actie” 

van een of meer ledeo, is uiteraard 

een zorgvuldig bewaard geheim. Niet 

kan echter over het hoofd worden 

(gezien, dat bet als een vitaal Geallieerd 

belang zou kunnen worden beschouwd, 

wanneer bases zouden worden ver- 

schaft aav Duitschlands as - partner 

Japan in het Zuiden vao Indo - Chica, 
daar deze niet alleen waardevolle spring- 

plaoken zouden zijo tegeo Malaya en 

Burma, doch cook Borveo zouden 

brengen onder bet kruisvuur van het 

Noordwesten en het Noordoosten. 

Dit eilahd Boroeo, constitutioneel 

gzaproken het zonderlingste eiland ter 

wereld — een deel behoort aan Neder- 
landscb-lndiz, een deel aan de British 

North Borneo Co., een ander deel is 

de onafhankelijke onder Britsch pro- 

tectoraat staande staat Serawak, terwijl 

weer een ander deel behoort onder 

Compententie van de Straits Settlemeots 

is van enorm belang voor het ,A. B. 

C. D. - froot”. Het is eeo ideaal gelegen 

schakel voor samenwerking ia de lucht 

tusschen Malaya, Nederlandsch - Indig 

en de Philippijaen. Onder den grood 

ligt bovendien 70 pct. van de fijke 

pliebronnen der Westelijke Pacific - 

tilanden. 

Het geheele Verre Oosten heeft uiter- 

raard zorgvuldig Jaraos daden ge- 

volgd sedert de ,,super - noodtoestand” 

door minister Matsuoka werd afgekon- 
digd, doch tot dusverre zijn er nog 

geen aanwijzingeo, dat Japan in be- 

weging is gekomen. Kenuelijk zija er 

twee richtingen, welke Japao momenteel 

zou kuonen joslaan : naar het Noorden 

tegen Seovjet-Rusiand of naar bet 

Zuiden, waarschijolijk te heginnen met 

versterkiag van zijo macht over Indo- 

China. De mzeste waarnemers zijn van 

meening, dat Japan oier direct het 

eerste alternatief zal kiezeo. Het ja- 

pansche leger voelt nog pijaljk de   

memanen mem —. 

ruwe behandeling, welke bet in twee 
incidenten aande grens tusschen Man- " 

sjoerije en Siberik ia 1938 ea 1939 

van de Russen heeft ondervonden, 
Men acbt het derhalve zeer onwaar- 
schijolijk, dat het nog eens zal pro- 
beeren zijo krachten met de Sovjets te 

meten, althans niet zoolang de Russen 
de nazi's tegenhouden zonder aan hun 

legers in Siberi&z te komen. Daarom 

Wordt er veel vrijer gesprokeo over 
het tweede alternatief. De Japansche 

perscampagnes der laatste dagen tegen 

China stertken het geloof nog, dat zulk 

een stap spoedig zal komen, doch 

Waarnemers in Indo-China blijveo tot 

dusverre beweren, dat er geen blijkeo 

zijv vao cea hernieuwde Japansche 

penetratie. De woordvoerder der Ja- 

paosche regeering sprak categorisch 

tegen dat er cenigerlei ernstige wrij- 

ving met Indo-Cbina zou zijo. 

De Theorie, welke den meesten 
aanhang heeft bij bevoegde waarne- 

mers alhier, is dat Japan nog een 

afwachtende houding aanneemt. Zijn 

perscampagnes bebben—volgens hen— 

meer het karakter van voeihorens om 

de reacties te beproeveo. Wanneer 

Japan voelt, dat het risico van weer- 

stand of een , voorkomende actie” van 

bet A.B.C.D.-front” bestaar, blijft 

het nog even een afwachtende hou- 

ding aannemen, 

Intusscheo melden Britsche reiziger, 

die hier uit Zuid Indo-China arriveeren, 

dat er groote spanning heerscht onder 

de Fransche autoriteiten aldaar, die 

Wreezen, dat eco Japansche stap op 

handen is. Het eenige tastbare blijk 

van iets Ongewoons is tot dusverre 

echter alleen de aankomst van onge. 

veer 50 Japanners, zich ,,economische 

vertegenwoordigers” noemend”. 

KH aa KG 
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