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SOCIETEIT BRANTAS. 

Het bestuur van de soc'eteit Brac- 

tas maakt bekend, dat in verband mzt 

d: aan:taa ide campagne een dansavond 

zal worden gegeven op Zarerdag 21 

Jini, waarbij de bekende »Sumatra”- 

band mzdewerking verleent. Het eerste 

optreden van deze band in de societeit 

is z0 buitengewoon succ:svol geweest, 

dat het bestuur er van overtuigd is, 

dat op een zeer groot bezork kan wor- 

dea gerekend. 

Voor de biljartliefhebbers worden 

pool- ea carambole-wedstrijdeo gehou 

dea op 11, 18 eo 25 Juni a.s. Op 

Maandag 16 Ju-i komt Teode Witte 

met ,Langs die pad van Suid-Afrika”. 

Voorts staat op het programma cen 

bioscoopvoorstelling voor kinderen op 

Woensdag 18 Juai en de gebruikelijke 

maandelijksche bridge-drive op Woens- 

dag 25 Juni. 

Bioedtransfusie-Dienst. 

We vernemen, dat evenals elders 

ook te Kediri weldra een afdeeling van 

de bloedtransfusie-dienst zal worden 

opgericht. Meo is thans bezig met de 

voorbereidingen om commissies tot 

stand te brengen voor bet aanwerven 

van vrijwillige bloedgevers. Het is in- 

derdaad van eno m groot belang voor 

ons alleo, dat we bier ook in Kediri 

een goed functione-renden bloedtrans- 

fusie-afdeeling krijgen. Immers, in tijden 

van oorlog, is bloed van belang, om 

aa0 ziekeo of gewonden, die daaraan 

   
VRIJDAG 13 JUNI 1941 

OPLEIDING TOT 

ONDEROFFICIER-VIIEGE 
BJ: DE NIA Gan 3 MARINE 

s Tg 

De Koninklijke Marine stelt jongelieden, die Nederlander of Nedar- 
landsch onderdaan 
Inheemsche bavoikin 
gelegenheid opgatei 

  

en in het 
sgroep of die der Vreemde Oosterlingen, In da 

id te worden tot onderofficier-vlieger, onder hdt 

laatste geval behooren tot de 

I.g. ,Oover en wear" dienend verband. c 
Dit beteekent dat na voltooiing der opleiding zoowel plaatsing hier 
te lande, dan wel uitzending naar het buitenland kan plaats vindem. 
De dienst beperkt zich dus niet uitsluitend tot Nederlandsch-Indi&. 

VOORWAARDEN VOOR AANNEMING 

Zij, die voor de opleiding in aanmerking wenschen te 
komen, dienen aan de navolgende eischen te voldoen: 

a. Nederlander of Nederlandseh onderdetin mct-Neder- 
lander zijn en in het laatste geval Who tot de 
Inheemsche. bevolkingsgroep of—dte” der Vreemde 
Oosterlingen : 

b. Ongehuwd zijn en op 1 Augustus 1941 niet jonger 
dan 18 jaar en nog niet 28 jaar oud zijn : 

c. Een lichaamslengte bezitten van tenminste 1.65 
meter: (onder bepaalde omstandigheden kan van 
dezen eisch worden afgeweken): 

d. Volkomen gezond zijn en geen bri! dragen: 
e. In het bezit zijn van een der hieronder genoemde 

diplama's: 

behoefte hebben, te verstrekken en 1. einddiploma M. U. L. O., of H. B S. met I-jarigen 

hierdoor hua levens gered kuoven wor- Cursus of een daarmee gelijk te steilen getuigschrift: 

den. Op Blitar is ook reeds een afdee- 2. einddiploma eener Zeevaartschool S of M: 

ing vao de bloedtransfusie-dienst op- 3. diploma van 3den stuurman groote vaart: 
gericht, Dr. Wijaberg, off. Gezondheid 4. diploma A als machinist aan boord van koopvaar- 

te Malang, die zich op bet gebied van dijschepen, dan wel 

bloedtransfusie - dieost verdienstelijk 5. wettelijk getuigschrift eener openbsre of daarmede 
heeft gemaakt, heeft reeds op 7 Juni 

Jl. en leziog gehouden in de socit- 

teit van Blitar en heeftook laten zier, 

hoe dit gescbiedt. Thacs wacbten we 

nog af, wat Kediri zal presteeren. 

Panters. 

We vernemen, dat in het Bendore- 

djosche thass menige panters de streek 

onveilig maken. Ook worden geregeld 

eikeo morgen buisdieren vermist. Tot 

nu toe mocbt het ons echter niet ge- 

lukken, die paoters onschadelijk te ma- 

ken. Ook te Kaligentong had de admi- 

nistrateur last van paoters. 

Deze zwierven 's nachtsio de nabu- 

rige kampongs en op de ervea rond. 

Het dier roofde allerbande huisdieren, 

z0oals geiten, honden. kippen enz. 

Op een morgeo, werd de heer H. 

gerapporteerd, dat hat beest een kaif 

had gedood. Bij de overblijselen van 

zija maaltijd werd een val opgezet en 

het roofdier werd gevangeo. Direct 

daarna werd het dier dan ook afge- 

maakt. 

RICHE THEATER. 
Nog heden t/m Zaterdag 14 Juni 

Gong's filmschlager 

»BOEFJE" 
Een Nationale Verrassing ! 

Annie Van Ees in de Nederlandsche 

film .Boefje”.   
    
  

Naar bet boek van M. J. Brusse. 

Meer dan 800 maal op de planken 

thans voor de eerste maal voar de 

Camera !! 

Verdere medewerkenden : Albert van 

sschool. 

o P L E 1 D ' N G 

Na een proeftijid van 3 maanden, door te brengen op 
een der Marinevliegkampen, vindt de op'ciding tot onder- 
Officiervlieger plaats op het Marinevlieg: mp ,,Morokrem: 
bangan” te Soerabaja, waar de adspirsnten bekwaamd 
worden zoowel voor het verwerven van het internationaal 
vliegbrevet als van het Marine-vliegbrevet Tevens worden 
een zoodanige kennis en practische vzsrdigheid bijge- 
bracht, dat zij een functie in de werkrlaatsen kunnen 
vervullen. 

gelijkgestelde technische- of ambac 

    

De termijn van aanmelding is opengesteld tot 6 Juli 1941. 

BEZOLDIGING, TORLAGEN, GRATIFICATIE, 
PROMOTIE 

Tijdens de opleiding, die geheel kosteloos is, wordt reeds 
aanstonds bezoldiging genoten. In den loop der jaren kan 
men opklimmen tot den rang van adjudant-onderofficier- 
vlieger, waaraan een maximum bezoldiging van f 489. — 
per maand is verbonden. Bovendien worden vlieguur-, 
standplaats- en kindertoelagen toegekend. Onderofficiaren- 
vlieger en leerlingen-onderofficier-vlieger ontvangen na 
het verwerven van het Marine-vliegbrevet een toelage 
van f 570.- per jaar buiten de keerkringen en van 
(800. — per jaar binnen de keerkringen. Onderoifficieren- 

Vlieger, die na het voibrengen van hun dienstverband 
den zeedienst eventueel zouden verlaten, ontvangen 
een gratificatie berekend op den grondslag van f 500. — 
per jaar tot een maximum van f 3000. -', Gngeacht 
hun recht op pensioen. Deze gratificatie wordt ook 
vitgekeerd, indien op een later tijdstip, doch v66r 
dadelijik ingaand pensioen, ontslag wdfdt verleend. 

AANVANG VAN DE OPLEIDING 
De opleiding tot onderofficier-vlieger za! op 1' Augustus 
1941 aanvangen. 
  ma 
  

Belangrijk 
DIENSTVERBAND VOOR TIWE OF, Z00: 

VEEL LANGER ALS DE OORLOG DUURT 
Thans kan men ook tot de opleiding van onderoffioier-vlisgar 
worden toegelaten, indien men een tweeLjarig dienstverband 
of zooveel langer als de oorlog dasi sdah aan! te gsatr 
Zij, die hiervoor in aanmerking wentehdh t5 komemiibehooren 
eveneens aan de hierboven. verme eitihan Hd! Voldeere" 
Na afloop van dit dienstverband wordt,/gahtel overeenkomsiig 
de regeling voor de overige (derailiSieren-vileger, 
gratificatie uitgekeerd, berekand/€p der ar Oidilan van | 500. 

i Yan £ 30002. per jaar tot een Makimum 
. & 

   

  

  

Aanmeldingen en verzoeken om nadere inlichtingen te richten aan het 

DEPARTEMENT DER MARINE, BATAVIA-CENTRUM 

24e Jaargang 

  

  

     
            

      
     

      

Dalsum — Piet Bron — Bony Hymans— 

Snijders—Mien Duymaer v. Twist e.v.a: 

Nederlandsche krachteo. Dringend 

raden wij U aan, vroegtijdig te komen 

om U van een goede plaats te voorzien ! 

Tan's film Coy meer dan 

MAXIM THEATER. 

Nog beden t/m Zondag 15 Juni 
sische sterren, als Roekia 

schitterende Indonesische fiim. 

MOEKIHATI" 
met dx grostst- en bekendste Indone- 

- Djoemala- 

Kartolo - Titing - Aonie Landouw 
e.v.a, goede krachten.
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— RICHE THEATER — 

  

Gong's Nederlandsche filmschlager 

maal voor de Ca 
ATTENTIE! 

N.B! 

Nog sle 

mera ! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondag 

ch Heden 13 

Kinderen beneden 

»BOEFJE',. 
Met niemand minder dan ANNIE VAN EES in de hoofdiol, 

landsche krachten. Een Nationale verrassing. . 

17 jaar geen toegang! 

  

Op veler verzoek REPRISE van MARLENE DIETRICH in 

  

Met JAMES STEWART — 

148 Juni 

bijgestaan door vele bekende Neder- 
.! Meer dan 800 maal op de planken, thans voor de eerste 

»BOEFJE” DE Hoilandsche film, die U gezien moet hebben ! 
Vergeet niet het Nieuwste Actueele Wereldnieuws ! 

EXTRA VOORSTELLING van ,BOEFJE”. 

“DESTRY RIDES AGAIN”. ce Wise Ina» 
MISCHA AUBR — UNA MERKEL e.a. goede krachten, 

Meer humor, meer sensatie, meer variatie en meer sterren, dan in elke andere film van dit genre. 
Een film, die in alle opzichten een verrassingis! 

Niet voor KINDEREN beveden 17 j. 
  

  

De grootste en beste Indonesische filmschlager 

MAXIM THEATER 
No 3 Heden 

Met de grootste en bekendste Indonesische artisten. 
Fraaie natuurtafereelen van de beroemde PREANGER. enz. enz. 

ACTUBELE WERELDNIEUWS! 
VOOR ALLE LEEFTIJDEN!! 

N. B! 

ATTENT 

Stadsgemeente Kediri. 

OPGAVE van ontvangsten over de maand Mei 1941 
onderdeelen der begrooting voor 1941. 

Vooraf gaat het 

IE! Zondagmorgen IOu. 
  

  

3 tm Zondag IS Juni. 

»“ROEKIHATI.” 

Kindervoorstelling! 

Maandag 16 en Dinsdag 17 Juni 

De beroemde Fransche karakterspeler HARRY BAUR in 

sLES YEUX NOIRS” ontere Oosen) 
Met SIMONE SIMON e.a. bekende Fransche artisten. 
Een meer dan schitterende film met een boeiende inhoud en die U tot den laateten meter met aan 

dacht zult volgen. 
Komt en Oordeelt! 

op de 

  

  

  

    

Omschrijving der pun Geraamd | On yaa Pe ea No Nan 
e over anuari t/m . 

ontvangsten Bagas bedrag Aor. 41 Mei 1941| Totaal 

Totaal Gewone Diensl f 82781 251 198675,-|£77228,051f14552,16|t 91780,21 
Totaal Buitengewo- |,, 4072,921, 9775,- |. 2926,931,, 937,791, 3864,72 

nen Dienst 

Over Jan. t/m Mei 4ih,, —,—1,, — 111658161, —,— 1, 11658,16 
voor bet diensijaar |'40| 

Totaal Generaal f86854,17|f 208450,-1£91813,14)f15489,951F107303,09         
  

STADSGEMEENTE KEDIRI. 

in de Europeesche en met hen gelijkgestelde bevolking MUTATIES 

van de Stadsgemeente Kediri. 

GEVESTIGD 

  

Naam: 

  

  

  

Adres: Aangekomen van : 

W. C. Nofkens Hoofdstaat Soerabaja. 
M. Ricbter S:mampir 50 Batavia. 
H. Van Slooten Ringinsirab Pare-Pare. 
B. Numan Pandjistaar 15. Pesantren. 

Mej.E. Bock Gang Landraad Mendoet 

(Magelang). 
Ss. Tatuhiko Dohostr. 21 Yamagata. 
s. Steendam Balowerti 30 Tjimabi. 

VERTROKKEN. . 

L. H. Groeneveld Potjanan 3 Malang. 
FI. A. Wed, Scbut Sto. Pande Soerabaja. 
l. Chasi Dohostraat Japao. 
JH. Oelin Semampir 60 Balawan. 

K. Ogawa Dohostraat. Malang. 
G. M. Jochems Gang Landraad Batavia.     
  

  

Het melkonderzoek verricht door de Gemeente Veearts op 9 Juni 

1941 heeft het volgende resultaat opgeleverd: 

Melkonderzoek. 

        

  

—— —— ———— 
Naam der melkert ev woonplaats) .Kwaliteit der melk Pen 

1. Mewr. Bosveld, Meritjan Goed Voldoende 

2. Cordier de Croust, Seloredjo Goed Goed 

3. J. C. Gaillard, Semampir Zeer goed Goed 

4. Hwan Gwan Kiet, Paree Zeer goed Voldoende 

5. Hotel ,Paree” Goed Voldoende 

6. Nio Tiauw Hie - Goed Voidoende 

7. Mevr. L.H. Schrauweo, Madjenang Goed Goed 

8. Tjice Sian Bo, Dandangan Voldoende Voldoende 

9. Vrouwe Tini, Bantengan Oavoldoende Voldoende     

Ben pakkend verhaal, boeiend &a 
met de onmisbare humor en vlotheid! 

Fraaie natuurtafereelen uit de om baar 

schoonbeid beroemde Preanger . 

aangename, toepasseliike krontjong-mu- 

ziek! Roekiain de Beste rol van baar 

filmcarriere ! 

Politie - rapport. 

Mevrouw Ch. A., wonende te Ma- 

djenang doet aaogifte van diefstal, 

middels verbreking, vao een dames- 

rijwiel ter waarde van f 50,— uit een 

goedang vaa haar woning. 

Door den heer W.L., werd op bet 

Politie-bureau gedeponeerd een zilveren 

zakhorloge merk Invar, hetwelk op 

het voetbal-terrein ,,Koewak” was 

gevonden. Eigenaar onbekend. 

  

Geestelijke 
paraatheid. 

  

Eo zij werden vergaderd te Mizpa, 

en zij schepten water, en goten bet 

uit voor het aangezicht des Heeren, 

en zij vastten te dien dage, en zeiden 

aldaar : ,,Wij hebben tegen den Heere 

gezondigd!"" 

1 Samuel 7 : 6. 

Hoe langer boe meer breekt het 

besef door, dat wij er viet komen, in- 

dien wij allega technisch militair voor- 

treffelijk zija toegerust, immers geldt 
het al in elken oorlog, dat het op 

geestelijke eigenscbappen aankomt als 

trouw, uithoudingsvermoger, vastbera- 
denbeid. Io dezen oorlog, die een geeste- 
ljken achtergrond heeft, is geestelijke 
paraatheid onmisbaar. 

Nu kan het niet anders of deze geeste- 
Hjke paraatbeid vindt de een hier, de 
ander daar. 

De Boodschap van den Bijbel is ook 
bier weer vOI ergerois, 

Immers, dat is toch allemaal zwak- 
heid, als daar een volk is, dat voor 

den strijd uitroept: Wij hebben tegen 
de Heere gezondigd! Is het niet veel 

verstandiger om zichzelf moed in te 
spreken, zichzelf op een voetstuk te 
plaatsen en te zeggen: Wij zullen het 

wel voor elkaar krijgeo! Ea ook voor 
hen die God er niet buiten willen la- 
ten is het vol ergernis, dat op het 
beslissend moment een volk verklaart: 
Wj hebben tegen den Heere gezondigd. 
Het is toch eigenlijk z00, dat.wij voor 
een goede zaak vechten en dat de Heere 

eigenlijk dankbaar moet zijo, dat wij 
voor een goede zaak, waarmee Hiizelf 

nauw verbonden is — Is het naziisme 
niet aoti-Christelijk?—alles veil hebben? 

  

  

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.@A.W, DEKKERS Teletoon 250 
  — 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw. en 
Tweedehandsch Meubilair. 

  

De Bijbel is vol ergernis, omdat hij 
cen anderen weg wijst oaar het geheim 

der geestelijke paraatheid dan wij van 
uit onszelf willeo. 

Dz Bijbel eischt verootmoediging: 

Dit woord is sinds lang in onbruik 
geraakt. Het lijkt wel of we een vreem- 

de taal hooren. Het is kerksch en dat 
Is misscbien nog te verdrageo, maar het 

is volkomeo on-modero. 

Misschien, dat ge nu maar ophoudt 

met de van deze kraoteo- 

meditatie, lezer. 

“Of laat ge u nog even boeien door 

de schoone symboliek? 

God had Zija volk, dat geestelijk 

en zedelijk verwilderd was, van Zich 
afgeslageo. Ze leefden onder het juk 

der Filistiioeo. Samugl zal het vao dit 

juk bevrijden. Maar eerst moet het 

volk geestelijk paraat zijo. Moet bet 

dan berinverd worden aan de oude 
nationale deugdeo? Moet het zich 

omhoog werken ovaar een besef van 

trots en ongebroken kracbi? Moet het 

les in het schelden krijgen op de 

Filistijneo? Neen, Samutl roept bet 

volk er toe op om de vreemde goden 

weg te doen, ia wier vereering bet 

volk geestelijk is verbasterd. Eu dan: 

Ricbt uw bart tot den Heere en dient 

Hem alleeo! 

Es dan viodt daar in Mizpa de 
cigenaardige symbolische handeling van 

de waterplenging pl.ats. Kijk, daar 

zijo de Isra8lieten bezig... ze hebben 
elk hun eigen kruik bij zicb, zooals 

ze die plachteo mee te nemen op een 

langen tocbht... ze gaam die kruik 

vulleo uit een beek of een bron... 

ze komen met die gevulde kruik oaar 

de sameokomst... Daar staaa ze nu 

bij elkaar... en op eeo bepaald mo- 

ment keert pu elk zija eigen volle 

kruik ondersteboven, zoodat het water 

wegvloeit... Zoo gieten ze dat water 

voor het aangezicht des Heereo. 

Ea de zio hiervan? 

lectuur 

Het was de symbolische handeling, 

waarmee het voik erkende, God alleen 

toe te behooreo, en waarin het zich 

Oonwaardig acbtte te leven uit de bron 

waaroaar het smachtte. Dit is Isragis 

offerande: een gebrokeo en verslageo 

hart. Dat is Isra#ls geesteliike paraat- 

heid, want een gebroken en verslagen 
hart zult Gy, o God, niet verachten. 
(Ps. 51).   

Meubelmakerij 
Agentschap: 

Java Koelkasten. 

Is bet bij ons al tot verootmoediging 

gekomen? 

In Eogeland breekt deze verootmoe- 

diging zich baan. 

De Engelscbe generaal Lord Gort 
heeft gezegd: 

#Zijo wij in alle opzichten onberis- 

pelijk geweest? Was onze voornaamste 

beweegreden vaderlandsliefde en offer- 

vaardigheid? Stellig zija U en ik ons 

bewust, dat soms zelfzuchtige en per- 

soonlijke overwegingea den voorrang 

hebben gehad boven de hoogere idealen 
van onze democratische beschaving. In 

het streveo naar materieele winst, als 

z0ovelen genieten van een prettig le. 

ven met veel ontspaoning ev niet te 

veel werk, waren wij geneigd te ver- 

geten dat ia 'c verleden Brittanni#'s 
kracht gegrond was op dienst, dienst, 
aan God, aan ons land, dienst aan 
Ovze naasten. Zonder dat begrip van 
dienst kan geen volk'in stand blijveo. 

Strevend naar genoegens, de plichten 

van onzen godsdienst verzakend, wa- 

ren we op de wegen vaar buiten te 

vioden, maar we verlieten de kerken. 

De verwaarloozing van den eeredienst 

voor God op den Sabbath, die voor 

Onze vaderen z00veel beteekend had, 

beroofde ons van ooze gewetensrust 

en ondermijode ons geloof. 

Hebben we niet al te gemakkelijk 

de stoffelijke zegeningen aanvaard, die 

wij kregen, zonder erbij stil te staan, 

dat a'les wat de moeite van het heb- 

beo waard is, een wederdienst vraagt ? 

Is het niet mogelijk, dat in onze 

moderne opvatting een gebrek was aan 

eerbied, eerbied voor ons land en zijn 

tradities, eerbied voor he», die het 

hoogste van ons land vertegenwoor- 

digen, en bovenal eerbied voor God? 

Schamen we ons er niet voor om 

over godsdienst te spreken ? De Britten 

zijo daar altijd huiverig voor, waot zij 

beschouwen dit als bet terrein van den 

geestelijke, meer dan van den leek. 

Maar het is een nuchter feit, dat een 

land niet kao voortbestaao, tenzij het 

iooerlijk gegrond is op godsdienstig 

vertrouwen. En heden ten dage is het 

ieder duidelijk, dat wij niet alleen ia 

een strijd om de democratie gewikkeld 
zija, maar daarenboven en allereestin 
cen kruistocht ter handhaving van die 
godsdienstige groodwaarheden, die ons 
door onze moeders werd onderwezen, 
toen wij klein waren.” 

  

  

  

    

LI MIEUWE WITGAYE of HERORUK van J. B. WOLTERS 

Auteur(s) Titel Bea voor 2 au aa ee 

SIKKES, J. KORT OVER- | W.L.O. 5, 0.30.—.— 24 pags. 
ZICHT v. d 
IND. GE- Mei 1941 
SCHIEDENIS 

Bean. Dr. | WERK- Middetb, & 1.30:—.— 1101 pags. 
E. en M.V. | BOEKJE b.d. | Gymo. Ooder- 
ROELOFS Nan ae wijs Mei 1941 —- uitsl. tabel 

DER HIST. 2 

NIEUWEN- | NepER- HI. Sea 14 075:—.— |119 pags. HUIS, De.OJ: -LANDS.. -. | Setketeehoot 
co H.P. VAN | TAALBOBK Mei 1941 
DER LAAK | IIIB u - 

DOBBENGA | SPEL EN Haodl. v.h. 35 —.—j 3.50 | 303 Pags. 
JH. eoF.H.A. | ATHLETIEK | Ooderw. in 
CLAESSEN lichaamsoef. Mei 1941 - uitsl. tabel 

a/d K.S. 

ADIWIDJA- | SOEMBER Soend. Volks- | 1. 0.50, —.— 104 pags. 
JA. R.I. en AROEM 3 scholen, lees- 
R. KD. DJA: | r Juni 1941 148 X 20.3 
JADIREDJA 

HAAN, Fe co | INDISCHE Middelb. en 4, 2.60,—.— 1 192 pags. 
H. ULJEE GESCHIE- Kweekscb. 

NIS Ooderwits Juni 1941       
aan



  

  

Zoo spreekt. Lord Gort. 
Duitschland spot met dezen bidden- 

den generaal. 

Wat doet gij? Met den vijand mee- 

spotten, of met dezen bondgenoot mee- 

bidden ? 

Verootmoediging en gebed is het 

geheim der geestelijke paraatheid. 

Wat ons, die z00 gaarne sterk zija 

In eigen kracht en zoo spoedig trotsch 

zijnu op eigea deugden, een ergernis is, 

moet ons zija de bron vaa kracht. 

    

Door de verootmoediging hesa wor- Tiatkar schuldig aan erastige z0rgeloos- 
den wij krachtig in den Heere en ia de 

sterkte Zijuer macht. 

(EK 6: 10). 
Want z00 beft de Heere zija schuldig 

Volk weer op. 

Dat volk ootmoet ia Cbristus God. 
Dat is licht, bevrijdiag, overwioning. 

Ds. E. de Jong. 
(Ger. predikant, tijd. te Medan). 

(Deli Cet.) 
  

DE ROL DER INDISCHE N.S.B..ERS 

  

Zij financierden de geheele bende 

  

Mussert veraadde de 
kameraden-kliek 

in Indig 

  

Men schere allen, die daar- 

toe behoorden, over 

€€n kam 

Ook die nu ach-en-wee 

jeremieeren 

Wij berhalen nog ever, overzich- 

telijkheidshalve, het gisteren ontvangen 

A.N. P.-telegram uit Londen, luidende: 

In de Nederlandsche dagbladen komt 

het volgende bericht voor. Op den 

tienden Mei werden in vier groote ste- 

den bijeenkomsten gehouden ter her- 

denking van de arrestaties en inter- 

neeringen van de N. S. B.-leden. 

De respectievelijke sprekers verklaar- 

den met nadruk, dat men de beweerde 

mishandelingen en beleedigirgen van 

dien dag niet moest vergeten. 

In Deo Haag berionerden Mussert 

speciaal aan de kameraden io Neder- 

landsch-Indis, waarbij bij vroeg: ,, Weet 

gi, dat de N.S. B. haar bestaan te 
danken had aaa het feit dat onze Ne- 

derlandsch-lndische kameraden ons in 

100 ruime mate financieel steunden ? 
Weet gij, dat de bijdragen uit'Neder- 

landscb-Iodit vijf, zes en zelfs zeven 

maal z00 groot waren als die wij bier 

in Nederland ontvingen ? 

De dag zal komen dat onze kamera- 

den weer bevrijd zullen worden en 

wanneer de boot uit Nederlandsch- 

Indi& hier in Nederland zal aavkomen, 

dan zulleo wij heo verwelkomen, zooals 

nog nooit iemand in Nederland is 

verwelkomd." 
Onder den titel ,,Geld voor verra- 

derswapenen” verscheen over 't bo- 

venstaande het volgend hoofdartikel io 

bet ,,Bat. Nieuwsblad”. 

Het is na bet nauwkeuringe ooder- 

zoek van dearchieven van de Iodische 
N. S. B, uiteraard geeo geheim geble- 

ven, dat de taak van de ,,kameraden 

in Iadi2 in hoofdzaak bestaan beeft 
uit het zenden van geld naar het hoofd- 

kwartier in Ucrecht. 

»Indi& wordt al fascistisch geregeerd,” 

heeft Mussert uitgemaakt bij zijo be- 

zoek aan Indis, toen vele lieden die nu 

op de N. S. B. spuweo, al dan niet in 

cenzwart hemd met opgeheven rechter- 

hand en-armklaar stooden om hun 

»Fuebrer”-te begroeten. 

Een bepaalde actie behoefde hier te 

lande dus niet te worden gevoerd. 

Alleea moesten de Indische kameraden 

zorgen dat de zaken bier op elk oogen- 

blik ,klaar” stonden om door Musserts 

Landvoogd overgezomen te worden 

zoodra hij ia Nederland de lang be- 

geerde teugels in handen genomen 
z0u hebben! 

Bo passant heeft Mussert nog de 

strikte opdracht gegeven, meer selectie 

toe te passen bij het aanwerven en 
aanotmen van leden. Aan arme sioe- 

bers, die geen geld konden missen om 

zija hoofdkwatier en prive-uitgaven op 

royale wijze te financieren, had hij niets 
Het js bekend,. dat er maandelijks 

groote sommen naar Nederland over- 

gemaakt werden, Fanatiekelingen stoo- 

den soms de-belft: van hun inkomen 

voor het ,Goede doel” af. De oude 

heer Van der Tas, een bekende figuur   

ia Nederlandsch-Indit, die een fortuin 

verdiend heeft met den aanleg van 

spoorwegen voor het land, moet Mus- 

Sert met zeer belangrijke bedragen ge- 

steund hebbeo. Men kon Van der Tas 

vroeger elken dag io den Bataviaschen 

dierentuin zieo, waar hij met kwistige 

hand versoaneriogen aan de dieren 

uitdeelde. Het is ons niet bekend of 

deze typische Indische figuur door zija 

dierenliefde naar de N. S. B. getrokken 

werd dan wel of de propaganda-af- 

deeling van de N. S.B. hem naar de 

Ppartij trok vaowege zija geld, doch 

Van der Tas boet zijn ,,liefdadigheid” 

met cea verblijf achter het prikkeldraad 

van Ngawi. 

Doch al kon worden vastgesteld hoe- 

veel geld er regelmatig uit Indiz naar 

Utrecht verdween, bier te lande be- 
schikte men siet over gegevens betref- 

fende de totale inkomsten van de N S.B. 

en men kon dus ook de mate der be- 
langrijkheid van de Indische afdeeling 

Diet precies berekenen. 

Met de gewetenloosbeid van den 

verrader heeft Mussert aan deze onze- 

kerheid en eind gemaakt. 

Zonder er zich om te bekommenren 

dat hij hierdoor belangrijke bewijzen 

leverde van de medeschuld van de In- 

dische ,kameraden”', heeft bij onthuld 

dat de bijdragen uit lndis '/, tot '/, 

van het totaal der N. S. B.-invkomsten 
uitmaakteo | 2 

Dat wil dus zeggeo dat Indis deze 

verraderspartij practisch geheel gefinan- 

Cierd heeft. 

Als alle inkomsten uit Nederland 

zelf vervielen, kon de partij met het 

Indische geld door een bezuiniging van 

12'/,420 pct. — eea ,,normale” kortig 

op bijv. ambtenaarssalarissen—volledig 

Op de been gehouden worden. Een 

paar van de mindere goden, die mis- 

schien toch al te populair geworden 

waren, ontslagen en de fioancido waren 

weer gezond. 

Wie nog een zacht plekje in zijn 

bart mocbt hebben voor de Indische 

N. S.B.-ers. die immers ,,allemaal door 

Mussert deerlijk bedrogen zija”, moet 

zich nu goed rekenschap geven van de 

beteekenis van dit feit. 

Het beteekent. dat deze ,,arme slacht- 

offers” de wapenen en de munitie heb- 

ben betaald waarmede de N.S. B-.ers 

Onze mannen hebben vermoord. 

Het beteekent, dat zij den usifor- 

mensmokkel nsar Duitschland hebben 

gefinancierd, waaria de N. S. B. betrok- 

ken was, en waardoor de Duitschers 

in staat waren, de benoodigde uvifor- 
men te copieeren en als Nederlandsche 

soldaten vermomd ons land binnen te 

te sluipen. 

Het beteekent nog zooveel meer 

wat bier nietonder woorden te brengen, 
is. 

Het steit de afgrijselijke rol van de 

Indische N. S.B. in een hel licht en 

die rol moge dan niet door ieder ten 

volle bewust gespeeld zijn, er komt in 

de strafwet een gansche serie schuld- 
misdrijveo voor, die ook niet opzettelijk 

zija gepleegd en toch gestraft worden 

ea eris geen enkele reden om niet 

iederea Indischen N.S. B.-er voor te 
houden, dat hij op zijo miast een erastig 

»schuld-misdrijf” op zijn geweten beett: 

Wie inderdaad het ware karakter 

der N.S. B. niet tijdig ooderkend beetft,   

heid en grove nalatigheid jegeos bet 

Vaderland. 

Schuldig omdat bij alle waarschu- 
wingen teo spijt geld en persooolijkheid 

bleef toevertrouwen aan een beweging, 

die door ieder verstandig en loyaal 

burger reeds lang als een verraders- 

partij was gebrandmerkt. 

Ea deze N,S. B.-ers. die stuk voor 
stuk in deo loop der jaren een paar 

geweren en een aantal kogels voor 

hun rekening genomen hehben, waar- 

mede in de kritieke dagzn voor Neder- 

laod ooze jongeos door verradershand 

N. S. B.-ers 

herplaatsen wij thans io gouvernements- 

dienst of wij doen moceit:, 

onder dak te brengen .... 

Wi kunoen verder kort zijo. Als 

Musserts verraad van de rol van zijn 
ladische ,kameraden” 

Diet opeot, is de zaak volkomen hope- 

loos. 

zija neergeschoten, deze 

ze elders 

ons nog de coogea 

»Kameraden ! " 

Onder deze titel teekent het ,Nieuws” 

het volgende aan bij het bewuste tele. 

gram : 

Ook de n.s.b. heeft 10 Mei herdacht. 

Maar dan natuurlijk als cen dag der 
rbevrijdiag”. Ia de vier groote steden 
van Nederland werden bijeenkomsten 
gehouden ter herdenking van de arres- 

taties en interneeringen van ».s, b.'ers. 

Het zal Mussert stellig gespeten 

hebben, dat hij niet een dooden D.s. 

ber kon hrdenken. 

een martelaar van hebben gemaakt 

maar bet illustre voorbeeld vao zijo 

Duitscbe vrieoden, die den souteneur 

Horst Wessel en den moordenaar van 

Dolffus tot martelaars hebben verklaard 

ea deswege jaarlijks ,,herdenken”. 

Ia Den Haag berinoerde Mussert 

speciaal aan de kameraden ia Neder- 

landsch - Iodis. Hij vroeg: 

nWeet gij. dat den.s.b. baar bestaan 

te danken bad aan bet feit, dat onze 

Nederlandsch-Indische kameraden ons 

in z00 ruime mate financieel steunden ? 

Weet gij, dat de bijdrageo uit Neder- 

landscb-lodit vijf-, zes-en zelf zeven- 

maal z00 groot warea als die wij hier 
ia Nederland ontvingeo ?” 

Hij zou er dan 

Het doet ons genoegen te mogen 

constateeren, dat Mussert niet alijd 

liegt. Ditmaal sprak hij werkelijk de 

waarheid. Ioderdaad zou de Neder- 

landsche n.s. b. in de kiem gesmoord 

zija geworden, indien de Indische ,,ka- 
meraden” er niet toroea gouds voor 
geofferd badden. Zij hebben Mussert en 
de zijaen in de geleyenbeid gesteld het 
verraad voor te bereiden, 

    

  

  

Het moge daa zijn, dat nietallen er zich 

van bewust waren een kwade zaak te 

steuneo, Wij nemen aan, dat een deel 

van beo wegens gemis aan politiek ir- 

zicht niet wist wat het deed. Maar 

scbuldig staan zij allen, Aan het geld, 

dat zij naar Utrecht gezonden hebben, 
kleeft het bloed van duizenden Neder- 

landers, die van het verraad der n.s. 

b, ers de slachtoffers geworden zijn. 

Dat moge dan nog wel een ernstig 

Overwogen worden in de kringen van 

hen, die er nog steeds naar streven de 

»onschuldige meeloopers” weer in de 

maatschappij terug te voeren. 

Trouwens, Mussert-zeif rekent hen 

nog altijd tot zijn getrouwen. Hij zei : 

»De dag zal komen, dat onze kame- 

raden (in Indi&) weer bevrijd zullen 

worden en warneer de boot uit Ne- 

derlandsch-Indi# bierin Nederland za! 
aankomer, dan zu'len wij beo verwel- 

komen z00oals nog nooit 

Nederland is verwelkomd.” 

iemand io 

Wel, dat weten wijal weer. Mussert 

laat zija getrouwen in Indi8 viet 

en niemand onzer kan zeggen in hoe- 

verre die 

Mussert hebben losgelaten. En daarom: 

safety first! Laten wij het zekere voor 

los 

nOnschu'dige meeloopers”" 

het onzekere remen en degenen, die 

cenmaal den eed van trouw aan Mus- 

sert hebben afgelegd, blijvea wantrou- 

wen! 
  

Zelfs nazi's twijfelen. 
Aan Hitler's integriteit. 

Rudolf Hess vlucbtte uit Duitschland, 
omdat bij twijfelde aan de zuiverheid 
van Hitlers bedoelingen, in het bijzon- 
der tegenover Rusland, zoo verklaart 
de diplomatieke correspondent van de 
»Daily Telegraph” te Londen. 

Admiraal Boehw, de Duitsche mari- 
nechef in Ncorweger, die dood aan- 
getroffen werd in de kamer van het 
Grand Hotel te Oslo, pleegde waar- 
schijolijk zelfmoord om dezelfde reden 
waarom Hess uit Duitschland gevlucht is. 

»Boehm benam zich bet leven onge- 
veer veertien dagen geleden, spoedig 
na de vlucht van Hess naar Schotland”, 
voegt de diplomatieke verslaggever 
hieraan toe. ,De datum is belangrijk, 
omdat deze aantoont, dat het recente 
bezoek van den chef der Gestapo. 
Himmler, aan Noorwegen het gevolg 
was en niet de oorzaak van Boehm's 
zelfmoord. 

Vele hooggeplaatste nazi's deelen 
dezen twijfel in Hitler's bedoelirgen. 

Onder hen en anderen, die een groote 
bewondering hebben uitgesproken voor 
de Britsche defensie, zu!len zich r og 
wel meer afvalligen bevinden”. 

Boebm was een intiem vriend van 
Rudolf Hess. 

  

»BOEF-DERIJEN SCHRAUWEN" 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI it aan Den mnana 
Telefoon Ked. No. 225 
  

  

  

Levert versche volle melk. I 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

  

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 

  make 

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wjij leveren : 

  
  

PROTESTANTSC HE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

15 Juoi Paree 9 uur v.m. 
Ds. W. Sikken. 
Doopsbediening. 

9 uur v.m. 

Ph. van Akkeren. 

6 vur ».w. 

Ds. W. Sikken. 

9 uur v.m. 
Ds. W. Sikken. 

5 uur p.m. 

Ds. W. Sikken. 

Blitar 

Ds. 

s
a
 
a
n
 

b
a
 

Kediri 

22 Juni Madioen 

Kertosono 

  

Maleische Kerkdiensten, 

H. B. Matulessy. 

15 Juni '41 Trenggalek 9 uur «. m. 
T.-Agoeng . 4 uur ».m 

22 Juoi '41 Kediri 9 uut v.m, 

25 juri '41 Kediri 6.30 u. 0.m. 

Voor Zending 
29 juni '41 Kertosono 4 vur nm, 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur vm. 

Te Blitar, 
Toeloe gagoeng, « 

Kediri (Baloewertistraat), 

Ngandjoek, 

  

Paree 7 30 uur ».m. 

    

  

   

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

te Kediri Ie H. Mis 6 uur vm 
2e H. Mis 9 

Lof 5,30 aur   

te Witar 6 uur v. m, Stille H, N 

7.30 uur v. m 

5.30 uur nm, 

Onderricht Kath. Javanen 6 « 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNA 

    

   
BELMAKEF 

RT — ONDERN 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — T. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels 
Cchroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 

  

TRANSP 

  

en ledikanten ver- 

Emballeeren en transporteeren. 
  

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, yel 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 

    

f 6,- 

Veor Uw meubilair su ontwerpen 
geroutineerde toeka en eerste kwa- 

liteit meubelhc 

Zeer billijk in prijs en     levering 

Voor Uw vendutie ge 

90 
Inpakken voor alle pl 

SAAT HE TON 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte biji de Ked. 

2: Snelpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

tot niets! 

gara 

  

& resultaten 

  

  

  

VERBANDKISTEN 
  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

  

  

 



  

, 

: 

  

Sa OA TANI BN 

  
aa maa — 

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

DE VORDERINGEN IN SYRIe. 

  

De opmarsch vordert regelmatig, doch 
wordt niet geforceerd : vreedzame 
penetratie het voornaamste doel. 

  

Londen, 12 Juni (Reuter). Heden 

werd alhier vernomen, dat de Britten 

in Syri& opmarcheeren langs den kust- 

weg tot ca. 10 km. van Sidon. 

Weinig nieuws isinzake de situatie 

in Syri# binnengekomen. Gezagheb- 

bende kringen wijzen erop, dat de 

regeering-Vichy een overdreven beeld 

gecft van den omvang der gevechten 

verliezen heeft vergroot, 

teneinde het Fransche volk tegen 

Engeland te verbitteren. 

Cairo, 12 Juni (Reuter). Ver- 
nomen wordt, dat de geallieerde 

opmarsch naar Damascus voortduurt, 

doch hierbij wordt geen haast gemaakt, 

daar gestreefd wordt naar een vreed- 

en haar 

zame penetratie. 

Geen bevestiging werd ontvangen 

van de in bepaalde kringen te Cairo 

beweerde bezetting van Hasbah aan 

den weg naar Damascus. Het schijnt 

echter, dat de geallicerden spoedig de 

om Damascus liggende tuinen in zicht 
kregen, die gelijk 

midden van woestijn en woesten lava- 

grond. 

een oase zija te- 

Groote luchthaven bezet. 

Ankara, 12 Juni (Reuter). Volgens 

hier ontvangen berichten is de groote 

luchthaven Darezzor, ca. 140 km. van 

de Iraaksche grens, door uit Irak 

oprukkende Britsche troepen bezet. 

De Fransche consul- generaal te 

Smyrna, Lafarde, heeft zijn 

functie neergelegd en zich bij De Gaul 

Louis 

le aangesloten. 

Volgens betrouwbare inlic htingen 

die te Alexandretta zijn ontvangen, 

is de Italiaansche - Duitsche ontwa- 

peningscommissie uit 

Aleppo gearriveerd. Hieraan wordt 

toegevoegd, dat deze commissie Syrie 

zal verlaten, zoo zij het land niet reeds 

verlaten heeft. 

Beyrceth te 

De Fransche vloot uitgevaren. 

New York, 12 Juni (Reuter). De 

»New York Times” dat volgens uit 

Washington ontvangen officieee be- 

richten eenheden van de Fransche 

vloot uit Toulon naar het Oosten van 

de Middellandsche Zee vertrokken. 

De correspondent van het blad voegt 

hieraan toe, dat het onbekend is, wan. 

neer de oorlogsschepen vertrokken. 

Ned. - Indiz en Japan. 

Tokio, 12 Juni (Reuter). Matsuoka 

bezocht het keizerlijk paleis teneinde 

den keizer rapport uit te bregen 

inzake de regeeringspolitiek ten aan- 

zien van Nederlandech-Indi2 na 
intrede van de impasse in de te Ba- 

tavia gevoerde handelsbesprekingen. 

De Japansche pers spreekt van het 

beweerde besluit der regeering om de 

Japansche delegatie uit Batavia terug 

te roepen. De ,,Yomiuri Shimbun" 
legt deze beweerde terugroeping uit 

als een stap om Nederlandsch-Indie 

»een laatste kans te geven om zijn 

houding opnieuw te overwegen”, en 

niet als hetafbreken der diplomatieke 

betrekkingen. Het blad waarschuwt 

Nederlandsch - India dat het niet de 

conclusie moet trekken, dat de te- 

rugroeping der Japansche gedelegeer- 

den zou beteekenen, dat Japan zija 

Zuidwaarts gerichte politiek zou prijs 

geven. 

Zal Japansche regeering 

bijdraaien ? 

Boston, 12 Juni (Reuter), De cor- 

respondent te Tokio van het dagblad 

»Christian Monitor” meldt dat men 

in welingelichte kringen te Tokio 

van meening is, dat Nederlandsch- 

Indi# volkomen terecht op zijn stuk 

blijft staan en men spreekt de opinie 

uit dat de Japansche regeering water 

in haar wijn zal doen. 

In elk geval meent men, dat de 

Japansche regeering niet zal overgaan 

tot cen militaire actie. 

In gezaghebbende Japansche kringen 
wordt ve'zekerd, dat de houding van 
Japan het gevolg is van een onge- 
hoorden Duitschen druk en dat het 
tripartite-verdrag steeds meer cen 
blok aan het been van Japan wordt 
geacht. 

  

De opmarsch. 
  

Cairo, 12 Juni (U. P). Welingelichte 
kringen verklaarden, dat de geallieerde 

troepen Woensdagmiddag laat tot hal- 

verwege tusschen Tyrus en Sidon 

waren opgerukt, hetgeen een lichte 

vordering beteekent. 

Slechts schrale bijzonderheden zijn 

beschikbaar betreffende den opmarsch 

in de andere sectoren, echter wordt 

duidelijk tegenstand ontmoat. 

Gemeld wordt, dat het meerendeel 

der Vrije Fransche troepen bij Da- 

mascus is geconcentreerd. 

Londen, II Juni (U.P.). Men 

meldt, dat de geallieerde colonne, die 

langs de kust in Noordelijke richting 

oprukt, ondanks den ,,aanmerkelijken 

tegenstad”, die wordt ontmoet, Sidon 

nadert, terwijl twee andere colonnes 

Damascus insluiten. 

Niets is te Londen bekend omtrent 

de vierde colonne, welke volgens bui- 

tenlandsche berichten door het dal 

van den Eufraat oprukte in de richting 

van Aleppo. 

Damascus en Beyroeth zijn de ze- 

nuwcentra van Syri& en den Libanon, 

zoodat het onwaarschijnlijk is dat de 

geallicerden elders krachteger tegen- 

stand zullen ontmoeten dan bij bun 

opmarsch naar beide hoofdsteden. 

Als gevolg hiervan is het mogelijk. 

dat de geallicerden, wanneer zij een   
maal Damascus en Beyroeth hebben 

bezet, het hcofd zullen bieden aan den 

aan den steeds minder wordenden te- 

genstand en langs de kust oprukken 

naar Tripolis, Latakia en de Turkeche- 

grens en van Damescus en Beyroeth 

naar Homs en de vlakten tusschen 

Homs en Aleppo, die worden bescbre- 

ven als &£n groot vliegveld. 

Londen, 12 Juni (Reuter). Alhier 

wordt bevestigd, dat Merj Ajoum door 

de geallieerde troepen is bezet. 

Nieuwe versterking. 

Cairo, Il Juni (U. P.). Volgens zeer 

betrouwbare bronnen heeft sultan El 

Atrash Pasja met zijn particuliere le- 

ger van Druzen zich te Dera bij de 

geallicerden gevoegd. 

Atrash, een oude krijger is de er- 

kende leider van de stammen in den 

Djebel Drese. 

Belangrijke vorderingen. 

Cairo, 11 Juni (Reuter). In het 

communigu€ van het Britsche hoofd- 

kwartier wordt gemeld dat de geal- 

licerde troepen gisteren in alle secto- 

ren in Syri& belangrijke vorderingen 
maakten. 

»Misleid door onjuiste inlichtingen 
betreffende de doeleirden van onze 
penetratie, bieden de Vichytroepen 
in bepaalde gebieden tegenstand, 
waardoor zij ons noodzaken geweld 
te gebruiken om belemmering van 
onzen opmarsch te voorkomen. 

Belangstelling te Bagdad, | dr. Van Mook toen hij dezen Dinadag: 
Bagdad, 12 Juni (Reuter). Het ver- 

loop van de campagne in Syri8 wordt 

te Bagdad met de grootste belang- 

stelling gevolgd. ledereen erkent het 

vitale belang ervan voor de toekomst 
van Irak. 

Men hoopt, dat de spoorwegver- 

bindingen tusschen Bagdad en Bas- 

ra, die sedert het uitbreken van den 

door Rashid Ali georganiseerden 

opstand in de eerste week van de 

maand Mei afgebroken zijn, morgen 
hersteld zullen worden. 

General Nuri, de bekende soldaat 

en pro-Britsche staatsman, is benoemd 

tot Iraaksch gezant te Cairo. 

Damascus hoort geschutvuur. 

Ankara, 12 Juni (Reuter). Oemeld 

wordt, dat de bevo'king van Damas- 

cus geschutvuur kan hooren uit de 

Trichting van den Kuneitra-weg, die 

van het Zuidwesten uit Damascus 

binnenkomt. 

China. 

Chineezen vallen Foochow 
Fa aan 

Shanghai, 11 Juni (Reuter). Volgens 

een bericht uit Chungking, dat door 

het plaatselijke pro - Chungking - dag- 

blad Sin Wan Pao werd ontvangen, 

heerscht een waar pandemonium in 

de onlangs door de Japanners ver- 

overde verdragshaven Foochow, in 

welker buitenwijken de Chineesche 

troepen thans zijn doorgedrongen. 

Het verluidt dat het Japansche 

hoofdkwartier naar een punt 15 kilo- 

meter ten Zuidoosten van Foochow 

is overgebracht, terwijl de Japansche 

torpedobootjagers, die geankerd lagen 

in de monding van de Minrrivier, 

naar het Zuiden zijn vertrokken. 
Het bericht zegt verder, dat hevige 

gevechten gaande zijn in de buiten- 

wijken der stad. 

Chineezen zullen Roosevelt 
om embargo op 
olie vragen. 

Chungking, 11 Juni (Reuter). Door 

elf Chineesche openbare lichamen 

werd een telegrafisch beroep op 

president Roosevelt gedaan om een 

embargo in te stellen op de leveran- 

ties van olieaan Japan. 

Tot de instellingen, die het tele- 

gram onderteekenden, behooren de 

Chineesch - Briteche, de Chineesch - 

Russische en de Chineesch - Birmee- 

sche Cultureele Vereenigingen. 
Na waardeering te hebben uitge- 

sproken over den Amerikaanschen 

steun aan China wijst het telegram 

erop dat het Chineesche volk, dat 

steun ontvangt van de Vereenigde 

Staten, thans wordt gebombardeerd 

door Japansche vliegtuigen,” welker 

motoren gedreven worden door Ame- 

rikaansche benzine. 

In het telegram wordt het in het 

wilde weg bombardeeren van Chi- 

neesche steden door de Japanners, 

waardoor burgers worden gedood en 

buitenlandsche zoowel als Chineesche 

eigendommen, alsmede Chineesche 

cultureele en onderwijsinstellingen 

vernield, ten sterkste veroordeeld. 

Ned. « Indie 
  

Yoshizawa's passage 
is geboekt. 

Tokio, 12 Juni (Domei), In een 
radio-telefonisch onderhoud met de 

Asahi Shimbun gaf Kenkichi 

Yoshizawa gistermiddag uiting aan 

zijn vaste besluit om zijn pogingen 

tot het laatste oogenblik voort te 

zetten, doch hij onthulde ook, dat hij 

gereed is om elk oogenblik te vertrek- 

kenen dat zijn passage receds 

geboektis. 

Wat het Nederlandsch - Indische 
antwoord aangaat verklaarde hij, dat 

dit zeer nadrukkelijk gesteld was, doch 

dat het eenige ,,twijfelachtige” punten 

bevatte. Hij had een toelichting ver-   zocht op deze punten aan Excellentie   

middag 5 uur in gezelschap van con- 

sul - generaal Yutaka Ishizawa bezocht, 
Bedoelde punten waren toen verdui- 

delijkt en hij had een rapport hierover 
aan het Gaimusho gezonden. 

Op de vraag of de moge'ijkheid 

bestond, dat de onderhandelingen cen 
hoopvoller wendig zouden nemen als 

gevolg van de verduidelijking dezer 

punten antwoordde Yoshizawa: ,lk 

kan het niet zeggen. 

Nieuwe politiek jegens 
Ned. - Indiz ? 

New York, 11 Juni (Aneta). De 
correspondent van de New York 

Times te Tokio, Otto Tolischus, 

meldt: ,,De definitieve beslissing van 

Japan t.a.v. de handelsbesprekingen 

met Nederlandsch - Indi2 werd heden- 

middag genomen tijdens een conferen- 

tie tusschen de hoogste leiders der 

regeering, welke conferentie vier uren 

duurde. 

Ofechoon de aard der beslissing 

niet onthuld werd gaven de pers en 

de regeeringsomroep te kennen, dat 

de regeering overeenkomstig de ad- 

Viezen der verschillende departements- 

hoofden geporteerd is voor de terug- 

roeping der Japansche delegatie. 

Heden werd bekendgsmaakt, dat 

de beslissing zou worden gepubliceerd 

nadat de nieuwe instructies Yoshizawa 

zouden hebben bereikt. 
Intusschen deelde Yoshizawa radio- 

telefonisch mede, dat hij reeds pas- 

sage had geboekt. 

Het degblad Nichi Nichi verklaart, 

dat de leiders der regeering hederi- 

middag de concrete maatregelen be- 

epraken voor de uitvoering van cen 

nieuwe politiek tot regeling van het 

Nederlandsch - Indische probleem, en 

dat deze politiekcen karakter draagt, 

dat voorziet in alle denkbare situaties, 
die zich in afwachting van de regeling 

van het probleem zouden kunnen 

voordoen. 

Ondanks deze ietwat onheilspellen- 

de toon schijnt het uitblijven van elke 

spanning de meening te bevestigen 

van de meeste neutrale waarnemers, 

dat Japan —0ok al roept het zijn de- 

legatie terug—zal wachten totdat een 

betere internationale situatie grooter 

succes belooft alvorens te trachten 

iete meer te doen. 
Yoshizawa verklaarde in een ver- 

klaring aan de Asahi Shimbun zelf: 

»De imhoud van het Nederlandsche 

antwoord was zeer nadrukkelijk. Het 

is de vraag of er nog ecenige hoop 

bestaat, Ik kan het niet zeggen.” 

De Japan Times and -Advertiser, 

de spreekbuis van het Gaimusho, 

wees er onmiddellijk op, dat de ver- 

klaring van Yoshizawa aantoont dat 

de meeningsverschillen tusschen beide 

landen toch niet zoo ,,onmiogelijk” 

zija als sommige Japanrche bladen 

willen doen voorkomen. 

Hetzelfde blad oppert, dat de 

regeering in verband met de impasse, 

die thans is ontstaan, alle bijzonder- 

beden omtrent de onderbandelingen 

zal publiceeren met de aanduiding, 

ta.v. welke punten wel en t. a. v. 

welke punten geen overeenstemming 

is bereikt, opdat het Japansche voik 

zelf de situatie kan beoordeelen. 
Zulke onthullingen werden tot 

dusverre niet gedaan, doch in neu- 

trale kringen meent men dat Japan, 

in verband met de opname van 

Nederlandsch-Indii door Japan in 

zijn ,sfeer van gemeenschappelijke 
hetzelfde soort verdrag 

trachtte te verkrijgen als het met 
Indo-China heeft gesloten, waardoor 

jason handelsvoorrechten vnrkreeg en 
et recht om Indo-China's natuur!ijke 

hulpbronnen te exploiteeren, 

welvaart”, 

De bedreiging van 
Aabesika, 
  

Een oorlog met Duitschland kan 

»Om den hoek” staan. 

Washington, 8 Juai (U. P.). 

Twee leden van de Amerikaansche 
  

—— — 

regeering waarschuwden heden, dat de 

Vereenigde Stateo zich voor de ernstig- 

ste bedreiging ia hun geschiedenis zien 

geplaatst en zich offers zullen moeten 

getroosteo. 
De onderminister van Oorlog, Ro- 

bert P. Patterson, verzekerde: ,, Wij 

zullen mogelijk ook ons aandeel in 

bloed, zweet en traseo krijgeo. Het is 

mogelijk, dat eeo oorlog met Duitschland 

slechts om den hoek staat,” 
Hi voegde hieraan toe, dat de 

Vereenigde Statea de toekomst onbe- 

vreesd tegemoet zien. 

De directeur voor de begrooting, 

Harold Smith, zeide dat het Ameri- 
kaanscbe volk zich geplaatst ziet voor 

de ernstigste bedreigingen in de ge- 

schiedenis — militaire, psychologische 

en economische — die zeer wel den 

geheelen 

geschiedenis zouden kuonen bepalen, 

niet alleen voor onszelven, doch voor 

de geheele wereid. 

Patterson, die in de Rutgers Uni- 

versity sprak, brscbu'digde de Fransche 

leiderservan ,,z00 lichamelijk en geeste- 

lijk baokroet te zijn geworden, dat zij 

zich blijkbaar hebben verbonden (Duit- 

scbland) te belpen bij het tot slavernij 

brengen van anderen”. Hij noemde de 

jongste verklaring van Hitler, dat hij 

geen plaonen had voor de wereldheer- 

schappij , propajanda van dezelfde soort 

a's die, welke Tsjechoslowakije, Dene- 

marken, Nederland en vele andere 

landen tegen den grond heeft geslagen. 

De nazi's hebben hun vijandigheid je- 

gens ons en tegenover alles wat wij 

voorstaan niet verbloemd.” 

toekomstigeo loop van de 

Slachtoffer van vernietigd 

convooi gered. 

New York, 9 Juni (Reuter). 

Ben kustvaartuig, pas teruggekeerd van 

een ijspatrouille ia het Noordelijk deej 

van deo Atlantischeo Oceaan, rappor- 

teerde dat het 39 leden van de beman- 

ning van het koelschip ,,Marconi” dat 

270 mijl ten Zuid - Oosten van Groen- 

land tot zinken werd gebracbt, heeft 

opgepikt en te St. Jobns in New 

Foundland aan laod beeft gezet. De 

totale bemanning van de ,,Marconi” 

bestond uit 80 koppen. 
D: geredden melddeo, dat Duitsche 

onderzeebooten en vliegtuigen op 20 

Mei j.I. acht van de negen schepen, 

waaruit hun convooi bestond, tot zinken 

hadden gebracbt. 

De overlevenden waren zeer zwak 

en hadden gedurende zes dagen en 

nacbten, terwijl zij ronddobberdeo op 

cen ruwe zee, niets te drinken gehad. 

Sommigeo wareo door het drinken van 

zeewater ineengezakt. De overlevenden 

meenen, dat de gezagvoerder en de 

hoofdwerktuigkundige van tet schip 

tot degenen behooren, die omgekomen 

zijr. 

Poolsche torpedobootjager 

localiseerde de ,,Bismarck” 

Londen, 8 Jusi (Reuter), De 
ro', die gespeeld is door den Poolschen 
torpedobootjager ,Piorun” bij de 
Operaties tegen de ,,Bismarck” viodt 
bescbrijving in een communigu€, dat 
hedenavond door de Admiraliteit is 
uitgegeven. Het communsigu& noemt 
bet optreden van den Pool ,,zeer dap- 
per en doeltreffeod”. De ,Pioruo” 
wikkelke het nazi - slagsch'ip ,,op meest 
energieke manier” in gevecht, nadat 
zij de eerste van de torpedobootjager- 
vlootmacht geweest was, die den vijand 
gelocaliseerd had. Zij beliep geen 
schade, vocb vielen er aan boord 
slachtoffers, ofschoon zij zwaar onder 
vuur kwam. 

BAAT HE TOM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

tot niets! 
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