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De voertuigenbelasting. 

Sedert eenigen tijd wordt door ecen 

amotal locale ressorten bij de 'ionning 

van de voertuigenbelasting met bevre- 

digende resultaten gebruik gemaakt 

van z.9. transfers, waarbij door een 

cenvoudigs bewerking een belasting- 

merk onscheidbear op bet belastbare 

voertuig wordt aangebracht. 

De kosten van deze belastingmerken 

bedragen ongeveer de helft van de 

metalen belastingmerken, hetgeen be- 

teekent, dat voor het bedrag, dat tot 

nu toe bij de jaarlijksche raming voor 

aankoop van metalen belastingmerken 

woretsuitgegeweo, cendukbele dvoeveel- 

heid sransfers kan worden aangesdhait. 

De kpsten van de invorderiog yan 

de voertuigbelasting ziju betrekketijk 

hoog ea zija voor dit jaar geraamd 

op'f. 1B30, — eo-wel f.435,— voor den 

aankoop van 26000 patentsluitingen, 

f. 416,— voor dea aankoop van be- 

lastingplaatjes, '£. 770,— “aan Collecte- 

loon voor personedi in de -onderdistric- 

ten, waar deze invosdering niet mao 

sigen..persooneel kan morden :opgedra- 

gen (Hj van f. 18000, —) en-nog f. 59, — 

v0or adusinistratieve kosten. Fliertegen- 
over staat en gersamde belasting- 

opbrenygst van f. 43000, —. 

Door deze kostenverlaging is het 

mogelijk geworden een maatregel in 

te voeren, waarop door de leden van 

den regeotschapsraad al gedurende 

langen tijd was aangedrongen, doch 

die steeds ophet kosten-vraagstuk was 

afgesprongeo, namelijk de balfjaarlijk- 

sche belasting-inning. Onlangs hebben 

wij reeds medegedeeld, dat de betaling 

van de belasting, welke tot nu toe in 

de maand Januari ioeens betaald moest 

worden, thans in twee termijneo kan 

geschieden en wel de helft in Jaouari 

ca de helft in Juli. In de practijik werd 

van fe tot nu tor geldende strenge 
regeling van betaling ineens dikwijls 

afgeweken, ormdat de mmaand Januari 

steeds in den voor de bevolking in 

economisch opzicht minst gunstigen 

tijd valt. Er werd tot vervolgiag van 

acirterstaitige belasting-plichtigen oiet 
eerder overgegaan dan na ultimo/Maart. 

Met de nieuwe betalingsregeling is 

echter het geven van “uitstel verder 

uitgesloten. 

Het is evenwel noodig gewerst een 

wijzigiog aan te brengen in de veror- 

dening op de vaertuigenbelasting, welke 

voorschrijft, dat de belasting, verschul- 

digd is over €an volijaar eo in haar 

geheel moet werden betaald bij He aan- 

gifte, die inde mmaand Jaouari van elk 

belastingjaar moet worden gedaan. 

'Deze nieuwe belastingregeling betee- 

kent voor de bevolking een zeer :groote 

verlichting. 

Armenrorg. 

Voor subsidieering van instdllingen 

van meidadigheid is dit jaar door het 

regentschap, ewenals het vosige jaar 

f 5000,— uitgatrokken. Er zijo subsi- 

Nisara” te Papar en de Pareesche 

Hwa Arme:z0rg”.en wel resp. f 240,—, 

f 66,50,—, £50,—, en f 60,— per 

maand. 

Gebleken is dat verscheidene ver- 

cenigingen met een minder subsidie- 

bedrag kuvoen rondkomen. In verband 

hiermede .is eeo bedrag van ongeveer 

f 500,— vrij gekomen, betwelk is 

bestemd voor -subsidie-verleeniny aan 

de armenzorgvereeniging , Kemoening”. 

Voor rechtstreeksche ondersteuning 

vao armen is »a de intrekking van de 

uitkeering van en gedeelte van de 

z.g. pro mille -gelden geen geld meer 

aanwezig. 

Zij die tevoren een ondersteuning 
uit genoemde fondsen ontvingen, moes- 

ten worden verwezen naar de in dit 

regentschap werkzame arnrenzorg-ver- 

cenigingen. 

'Kindermoord. 

Eenige dageo geleden had in de 

dessa Bakalan vao het onderdistrict 

Osogol dicht bij Griagging eh voor- 

val plaats, waarbij ee» grootmoeder 

haar sigen.kleindochtertje gedood had. 

Hoewel deze daad niet met opzet was 

gescbied, werd de vrouw toch van 

moord bescbuldigd. Het geval heeft 

als volgt plaats yehad: Schreiend kwam 

Samijem, een bejaasde wroww, zich bij 

het dessahodfd beklagen, dat haar 

kleindochtertje verdweneo was. Ge- 

holpen door de dessa-politie werdijverig 

naar het vermistte kkindje gezocbt. 

Eindeliik vondeo ze haar in de put, 

die midden op de sawah stond. Zij 

was reeds dood en men meende, dat 

zij per ongeluk in de put was geval- 

len en verdronken was. Dienzelfden 

middag werd zij begraven. Een paar 

dagen later kreeg bet dessa-hoofd ter 

oore, dat het kindje feitelijk vermoord 

was. Hij ging dan ook naar den As- 

sistent-Wedana om het geval te rap- 

porteeren. Deze liet het lijk opgraveo 

en de dokter coostateerde, dat zich 

achter het oor van het meisje, plek- 

ken bevonden, welke bewezen dat 't 

'kind met een hard voorwerp was ge- 

slager. De.grootouders werden voor- 

gerbepan en ide grootmoeder bekende 

alles. hlet imeisje werd namelijk uit- 

gestuund «om kruideoierswaren te koo- 

pen, doch bleek, dat zij ze verheerd 

had iagekocht. Mierdoor was de 

grooimoeder erg boos geworden en 

sloeg zij 't kind met ceen stuk 'hout. 

Tot haar schrik was Roesik, 200 

1 heerte het meisje, dood neergevalleo. 

Omdat zij bang was, dat zij beschul- 

digd zou wordenalside mpordenares,had 

zij bet meisje stilletjes naar de putop 

de sawah gebracbt. Dioch zij zwoer 

bij hoag en iaag, dat “ij dat miet met 

opzet had gedaan. . 

L M. en Schoelverbod. 

Men is thans bezig met de oprichting 

van de jeugdvereeniging Indonesia 

Moeda, weiker hoofdbestuur te Batweia 

Is gevestigd. Op de oprichtingsverga- 

I dering, welke cenige dagea geleden 

werd gehouden, had de beer Soeselo- 

tomo wan de J.1.B. cen vrang gesteld 

omteent het schoolverbod, dut in het 

jaar 1983 werd ingeveerd door den 

dies toogekend aan de ,Centrale Euw- 1 Diweoteur wan/Onderwijs de Eeredinust. 

ropeesche Armenzorg” te Pasee, de 

Inheemsche ,, Wereeniging Armenzorg 

Paree”, de .Penocloeng Kacoem Seng- 

"Hij wees op de moeilijkhedtn van de 

propaganda, indien genoemd .verbod   
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DINSDAG 17 JUNI 1941 

nTion @-X uonen we meldeo, dat het antwoord 

van het Hoofdbestuur is gekomen en 

dat «daarbij werd verklaard, dat het 

sthaolverboduitsluitend ingevoerd werd 

masdischolen. Dus op de Mulo-scholeo 

is het wel toegestaan. 

BRIDGE - CONCOURS 

Kediri - Madioen. 

Zaterdagavond j. |. 

cieteit ,Constantia” een geanimeerde 

bridge -drive gehouden tusschen een 

twaalftal bridgers (sters) van Kediri en 

cen :even groot tal van Madioen. 

Hiervoor was eegjffraaie beker door 

Madioen uitgetoofdi Gespee!d werd een 

duplicaat wedstrijd volgens het Sche- 

veningsche - systeemb. Toen de wedstrijd 

even oa middernacit eindigde, "bteek, 

dat Madioen met ruim 3300 puoten 

voor was en :biref zij dus in het :bezic 

vao den beker. De-resideot van Ma- 

dioen bad .de welwillendheid .deze 
beker met eenige toepasselijke woorden 

aan den heer Rooh€, promotor van 

dezen wedstrijd, uit te reiken, waaroa 

de heer Nittel de spelers (sters) van 

Kediri en Madioendank betuigde voor 

bun spontane opkomst. Ook een der 

Kediriasen betuigde daok voor de 

vriendelijke ontvangst en boopte, dat 

deze wedstrijden nog herhaalde malen 

zullen mogen plaats hebben. 

SPORT. 
Voetbal. 

Militie-elftal — Combinatie 

' Ouick-H. C. T.N. H. 

3 Op Zondagmiddag j.l. werd op bet 

Gemeentelijk Sport-terreio Koewak een 

voetbal wedstrijd georganiseerd, welker 

opbrengst 1000/, gestort werd in de 

kas van bet Roode Kruis van de af- 

deeling Kediri. De publieke belangstel- 

ling, vooral van Europeescbe zijde, 

was groot. De wedstrijd siovd onder 

leiding van de Voorzitter der K.V.U., 

de beer Put. Tot de pauze was de 

stand 5—0 voor het Militie - elftal 

en de eindstand was 7 — 2 voor bet 

Militie -elftal. Deze nederlaag was 

feitelijk te wijten aan eenige beste 

spelers van @uick eo H.C.T. N.H., 

welke verhinderd waren aan de wed- 

strijd deel te nemen. 

RICHE THEATER. 

| Nog heden ea Woensdag 18 Juni 

Warner Bros fameuze muzikale Comedy 

“CASINO DE PARIS" 

Ben Gotktail vao Amusement, :ro- 
mantiek en sensatie met Al Jolson en 

Ruby Keeler. 's werelds  beroemdste 

zang- en danspaar. 

Een charmante film met een Frao- 

sche sfeer.... en onovertroffen show- 

film met 6 schitterende songs, vele 

prachtvolle balleten en bonderden beau- 

ty girts1 

MAXIM THBATER. 
Woensdag 18 en Donderdag 19 Juni 

De niruwe Egyptische film 

»BEHIND The CURTAIN” 

(Acbter De Schermen) 
Met :in de hoofdrollen Abdulghani 

Sajid ea Raga Abdou, beiden zeer be- 

werd ia so- 

  kend den hun soepele stem, zeer ge- 

malet Ingetrokken z0 worden. Thaos | lieid door de radio luisteraars in Egyp- 

op de Mosvia, Nias, H.I.K. en Nor-. 
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RADIO van WINGEN 
  

  

BRENGI U 

  

E NIEUWE 
PRILIPS 

RADIO 

DOHOSTRAAT 13 
  

  

te, ea beroemd geworden door de rijke 

Opname voor gramofoonplaten. 

Vooraf: Eenige zeer goede bijfilmen,o.a.: 

| De uitvaart van bet stoffelijk over- 

schot van Koning Fuad I (zwijgende 

film). 

2. De Koving van Prios Faroek tot 

Kooing van Egypre (sprekende film). 

Politie - rapport. 

De beer JA. F. W., wonende Dja- 

galanlor, doet aangifte van vermissing 

van een bamboehoed, groen geverfd 

en voorzien van stb. no. 55402. 

Mevrouw C. A., 

nang, doet aangifte var dizfstal van 

wonerde Madje- 

5 stuks scbilderijtjes, ter gezamenlijke 

waarde f 1,50. 

Vrouwe K., wonende Singonegaran 

doet aangifte vaa diefstal van een kain 

ter waarde van f 3.— 

T.H.L, beheerder van toko ,,Tan” 

wonende aan de Dohostraat, doet aan- 

gifte van verduistering van een hals- 

kerting ter waarde van f42.— gepleegd 

door W. mandoor bij de suikerfabriek 

Ngadiredjo. 

Tegen S., wonende aan de Hoofd- 
straat en K., woneode Djongbiroe werd 

proces-verbaal opgemaakt terzake dief- 

stal van diverse goederen ter gezamen- 
lijke waarde van f 154, ten nadeele 
vao Vrouwe T.B.N., wonende aan de 
Hoefdstraat.   

SERIE 
1941. 

  

  

Tegen S., wonende aan de Hoofd- 

straat en K., wonende Djongbiroe werd 

proces-verbaal opgemaakt terzake dief- 

stal van diverse goederen ter gezamen- 

like waarde van f 3.44 ten nadeele 

van Vrouwe T. B. N., wonende aan'de 

de Hoofdstraat. 

S., woneode te Bandjaran doet 

aangifte van diefstal van een rijwiel 

ter waarde f 15,—, hetwelk voor toko 

Del Rio, gelegen aan de Hoofdstraat 

albier, was geplaatst. 

Tegen H., woneode te Modjoroto 

werd proces-verbaal opgemaakt ter- 

zake lichte mishandeling van P.A.W., 

wonende te Pesantren. 

Tegen T., wonende te Tjerme werd 

proces-verbaai opgemaakt terzake dief- 

stal van een kaio ter waarde f 1,20 

ten nadeele van K., wonende te Pa- 

kelan. 

Door de Politis werd aangehouden 

de persoon van T., wonende te Dan- 

dangan verdacht van lichte verduiste- 

ring een 

waarde van f 2,30 ten nadeele van 

toko ,,Soen”, gelegen aan de Doho- 

tsraat alhier. 

van partij cigaretten ter 

Bericht ontvangen, dat de persoon 
vao S., wonende 

een hond van den heer C.E.B., wo- 

neode te Potjanan werd gebeten. 

Bedoeld persoon werd voor genees- 

kundige behandeling naar het hospi- 

te Potjanan door 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — Telefoon 250 
  T 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

  

Meubelmakerij 

Agentschap : 

Java Koeikasten. 
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Heden 17 en Woensdag 18 Juni. 
Warner Bros fameuze muzikale Showfilm . 

CASINO DE PARIS”. 
Met AL JOLSON en RUBY KEELER, 's wereids beroemdste zasg- “en danspaar in de hoofdrollen, 

bijgestaan door andere vovraanstaandz sterreo. Een film met een Fransche sfeer...een onovertroffen show- 
film.... prachtige balletten ea honderden beautyful girls! 

Voor 16 jaar of ouder 

  

Donderdag I9 t/m Zaterdag 2! 
Woiversal's vroolijke filmComedie 

' PRIVATE AFFAIRS”. co. sersoor1: 
Met vier speciaal uitgezochte sterren in de hoofdrolleos NANCY KELLY—ROLAND YOUNG— 

ROBERT CUMMINGS — HUGH HERBERT e .v.a. Ben zeer goede Comedie met een mooi verhaal en 
die ongetwijfeld in ieders smaak zal vallen. Ben zeer gescbikte film voor deze tijden, waaris van een ieder 
zware geldelijke offers worden geeischt. Wilc U zich een uurtje kostelijk vermaken? Komt naar deze film 

  

  

kijken. “ 
Voor alle leeftijdeo. 

&— MAXIM THEATER 1JJ—. 9 

  

  

Woensdag 18 en Donderdag 

BEHIND THE CURTAIN”. De nieuwe Egyptische film 

Een film met 

   

(Achter de Scbermen) 
veel songs en dans. 

Vooraf als bijfilms, o.a. Prins Faroek tot Koning van Egypte gekroond. 
Voor alle leeftijdeo. 
  

Vriidasg 20 t/m Zondag 22 Juni 
Universal meer dan schitterende hilm . 

: »SARGENTINE NIG TS”. (Liefde onder het Zuiderkruis) 
Met CONSTANCE MOORE — PEGGY MORAI — THE RITZ BROTHERS — THE ANDREW 

SISTERS e.a. bekende sterren. Eta der vroolijkste, pittigste e aantrekkelijkste musicals vas 1941. Argentinie, 
land van ,RHUMBA” »» ,TANGO”.... bekoorlijke senorita's en slanke donkere manner,, roept U om een 
paar vroolijke uurtjes vol melodie en Amusement mede ce maken. Ben muzikale filmschlager die U beslist 
niet missen mag. 

Voor alle leeftijden 

. . 
adam 

“00k dat dit lantste -zich in cerate phase 

za! beperken tot buitengewoos wel- 
Willende  neutralitier, wapenleveranties 

etc. Toch—men vergete bet nimmer— 

is het mogelijk dat Rusland rog &£o- 

maal zwicht voor Duitsche dreigemen- 

teo. Stalio verkeert n.l, io het aller- 

ongelukkigste geval dat hij zoowel in 

het oosten Als in het westen hongeren- 

de buren heeft, beide hoogst agressief 
| en der waohoop nabij. Krijgt Stalin bet 
aan den stok met &£n van beiden, dan 
is bij verplicht rekening te houden met 
de mogelijkheid dat ook de angder den 
aanval zai wagen. Japan en Duitschland 
verkeereo in de ge'ukkige omsrandig- 
heid beide ieder afzonderlijk 'n vriend- 
s€hapspact met Ruslandte hebben ge- 
sloteo, doch samen overeengekomen te 
Zija elkander in den nood te helpen. 

Waar steeds de mood den 
mensch drijft tot het uiterste is de 
mogelijkheid dat Japan Duitschland te 
hulp zal snellen groor, bet neutraliteits- 
verdrag met Rusland ten spijt. De kans 
dat Japan het in”tnoorden zai zoeken 
is nog grooter geworden nu wel ge- 
bleken is dat Nederlandsch- Iodi# on- 
wrikbaar is en niet zodder meer met 
groote woorden is weg te dreigen, 

terwijl deze onze houding, “de volle 
iostemming blfjkt te bebben van het 
Amerikaaosche volk. Doorstooten naar 
het zuidzm wordt derhalve wel ecen 

( buitengewoon riskante onderneming. 

nog 

  
" Acht Stalin de toestand in het oos'en. 
' ongevaarlijk — zulks baseerende op 
Japans gebleken ongevaarlijkheid te   

  

velde en bovendien op Amerika's vaste 

#oornemen de status-guo in het Verre 

Oosten-met alle middelen te handbaven, 

dan zal Stalia ook tegenover Berlja 
Onbuigzaam zijo. Ben krachtig woord 

uit Washington en een Britsch succes 

zullen van grooten invloed zija op 

Stglin's hougingio de naaste toekomst. 

De teerling is geworpen snelle ber- 

groepeering van krachten en machten 

kan gedurende den loop dezer week 

Wworden verwacht. Wat doet Weygand? 

Zal Duitschland niet snel op Marokko 

afschieten, waar hem zooveel grooter 

kans op succes wacht? Wat doet de 

Fransche vioot? Zal Engeland zijn 

campagoe in het Nabije Oosten onder- 

sicuaen door moorddadige raids op 

Duitschland? Zullen de Vereenigde 

Stateo zich meester makeo van Marti- 
nigu€, Siot Pierre et Micbelon en an- 

dere Fransche gebieden inbet Westen 

of zulien die gebieden zich eigener 

beweging bij De Gaulle aansluiten ? 

Wij schreven bet reeds ,,De teerling 

is gewordeo”, de keuze werd gedaan, 
echter zonder eenige speculatie. Daareo- 

tegen de keuze werd gedaan onder 

aanvaardiog van alle denkbare risico, 

Geen tegensiag kan zoo groot zijn of 

wij zullen haar zonder ontmoediging 

kuonen incasseeren, waaf wi op veel 

risico en tegenslag gerekend hebben. 

Een nieuwe periode is met den inval 

in Syri8 ingeluid. Eogzlaod nam voor 

het eerste in dezen krijg bet ioitiatief. 

Ben sehemering van den nieuwen 

dageraad. 
  

taal ,,Gambiran” alhier gezonden. De 

Veearts werd in kennis gesteld, 

S.H., wonende aan de Dohostraat 

doet aangifte van diefstal van lijfgoe- 

deren ter waarde van f 13,30. 

L.T.S., wonende aan de Dohostraat 
doet aangifte van lichte verduistering 

van een bedrag aan contanten ad 

f 3,50 gepleegd door Basri, wonende 

te Setonobetek. 

Tegen D., wonende te Baloewerti 

werd proces-verbaal opgemaakt ter- 

zake lichte verduistering van warong- 

artikelen ter waarde van f 2,30 ten 

nadeele van S., wonerde te Bangsal. 

S., wonende te Setorobetsk doet 

aangifte van diefstal van een rijwiel 

ter waarde van f 15, —, hetwelk op 

bet erf naast het Maxim-rheater alhier 

onbeheerd was geplaatst. 

Tegen T,, woneade te Baloewerti 

werd proces-verbaal opgemaakt terza- 

ke eenvoudige beleediging van W., 

woneade te Baloewerti. 

Dz heer W.C., wonende te Soeka- 

ram» doet aangifte van diefstal van 

cen rijwiel ter waarde van f 45,—, 

hetwelk voor het S.S.— station alhier 

onbeheerd was geplaatst. 

  

Schemering. 

Over Syri& scbrijvende kwam ors 

isl. Vriidag de ontboezeming uit dz 
pen: ,»Hopelijk is het nu nog niet te 

laat. God geve het". 

Toen echter waren de Fraoscben van 

de Gaulle en de Britteo, Syri& nog niet 

binnen gevallen. Zondag is k-t dan 

ecindelijk zoo ver gekomen. Onder de 

opperleiding van dev buirengewoon 

bekwamen sir Maitland Wilson zijo de 

vereenigde Vrije-Franseche en Britsche 

strijdkrachten bet gebied van Syrit 

bionengevallen. 

Wij meenden goed te doen het kaartje 

dat wij reeds eerder in ons blad af- 

drukten nogmaals te plaatsen, teneinde 
onze lezers, die over het algemeen wel 

Diet in het bezit zullen zijn van een 

200 gederailleerde kaartin de gelegen- 

heid te stellen, zich makkelijk te ori&a- 

teeren. ' 

De gzallidzrde strijdkracbten zijn het 

Fransche gebied binnengevallen nar de 

kant van de republiek Djebel Druse en 

dat was niet anders dan we verwacht 

hadden. De Britten hebben de handen   

nog vol metde consolideering en ver- 

sterking huoner posities in Irak. De 

regelingen tot aanvoer van materialen 

en troepen, het iorichten van'n behoor- 

ljke gronddefensie eo wat viet al verder 

komt kijken bij de organisatie van de- 

fensieve, en gedeeltelijk ook offensieve 

gevechtseenheden, vragen veel tijd. On- 

georganisecrd — de krijgsbedrijven in 

dezen oorlog hebben ons maar al te 

Overtuigd — heeft een 

Operatie, hoe ook met moed en &lan 

vitgevoerd, weinig kans. op redelijk 

zeer daarvan 

succes. 
De vereenigde s:rijdkrachten vielen 

dus Djebel Druse bionen alwaar men 

Oprukt raar Soucida, dat de lezer vindt 

io hokjz 3 B. Hetis het eindpunt van 

den spoorweg, die aansluit op de lija 

Damascus-Haifa en de hoofdstad van 

dit repubiekje 

meo. Veel tegenstand zulien de Vrije 
Franschen in dit gebied oiet vinden, 

den grooten mond van Dents ten spijt. 

Hoofddoel van het eerste deei der 

Operaties zal o.getwijfeld zijn de bezet- 

ting der goede vliegvelden in Mesmiye, 

Damascus (beide zie hokje 3 B.) ia 

Syri& en van Raghaya (bokje 3 A.)ia 

Libanon geleger. De gevechten in deze 

streken kunocn gesteund worden door 

van woeste bergstam- 

de airforcer, waarimmers vallende bin- 

men den actieradius (ook van jagers) 

Irak. De 

bombers vasdzaruit opgestegen kunven 

worden ge#scorteerd door jagers zoodat 

succes van de aanvalleo, zonder al te 

gclegen van dz velden in 

groote verliezen, mag worden verwacht. 

Generaal Catroux, de Syris-kenner 

bij uitmemendheid beeft zich per pro- 

Clamwatie tot de Syrigrs en de bewoners 

van Libanon gewend met het verzoek 

om zich bij de Vrije-Franschen aan te 

sluiten, als van zelfsprekend onder be- 

lofte van algeheele onafhavkelijkheid. 

Eogeland sloot zich bij die verklaring 

aan, Het een enander is wel zeer aan- 

lokkelijk voor de Syriers, die “huone 

pogingen om tot algeheele onafhanke- 

ljkheid te geraken uiteindelijkdan toch 

met succes bekroond zullen zien. Zoo- 

als men weet werd tot de onafhanke- 

lijkheidsverklaring van Syri&: reeds de- 

finitief 1939, doch tot 

ratificatie van het betrekkelijk verdrag 

is het nooit gekomen. Telkenmale kwa- 

men dringende gebeurtenissen een spaak 

io het wiel steken. Zulks heeft kwaad 
bloed gezet hztgeen de bestaande Fran- 

sche sympathiea. weinig goed heeft 

gedaan. 
Is de belofte van onafhankelijkheid 

reeds bijzonder aantrekkelijk, nog aan- 

besloteo in   

trekkelijker is betgeen de aansluiting 

der Syritrs bij de geallerden tot ne- 

vengevolg zal hebben, en waarop Ga- 

troux speciaal de aandacbt vestigde, 

namelijk de aansluiting tevens bij het 

sterling blok, waardoor het land zoo- 

wel wat de im- als export betreft we- 

derom wordt ingescbakeld io den keten 

der gebieden waaruic de gealliterdeo 

hunne reusachtige oorlogsbeboeften be- 
trekken, Het digt voor de hand dat 

zulks een aanzienlijke opleving te weeg 

zal brengen in de industrieeleen com- 

mercieele bedrijvigheid van het land, 

die door de halsstarrige politiek van 

Vichy vrijwel op sterven lag, waar 

immers Syri8, behoudens bet verkeer 

met Turkije bet contact met de buiten- 

wereld had verloren. 

Er is dus alle reden te veronderstel- 

leo, dat de Syritrs op alle deokbare 

wijzen medewerking zullen verleenen, 

Dat major Glubb, die ia de geheele 

Arabische wereld in hoog aanzies staat, 

in dit stadium van den krijg van zich 

zal laten hoorerr ligt in de lijn der 

verwachtingeo. 

Hoe de Fraoscbe strijdkrachteo van 

Vichy zich zullen gedrageo zullen wij 

moeten afwachten, 
an 

Zijn de strategiscbe aspecten lang 
Diet onbevredigend ook de potilieke 

aspecten zijo door het genomen Britsche 

initiatief hoopgevend. 

Gepasseerden Zaterdag nog meenden 

wij een somber beajd te moeten geven 

van den algemeenen toestand, Er was 

heel weinig licht. Door het Britsche 

initiatief werd dat beeld wel radicaal 

gewijzigd. Het behoeft geen nader be- 

toog, dat bijv. de Turken wel buiten- 

gewoon ingenomen zullen zijo met den 

Britschen opmarsch in Syri. Men kan 

gerust aannemen, dat-de Britten daar- 

toe niet zullen hebben besloten dan na 

ruggespraak met Ankara. Ook de hou: 
ding der Russen zal door het initiatief der 

Britten worden beinvloed. Het is nog 

Diet met stellinge zekerheid te zeggen 

of die wijziging er eene zal zijn ten 

onzen gunste of ten gunste van den 

vijand. Dat zal o.i. afhangen van de 

grootte van het Britsche succes in 

Syrie. 

Wordt Duitschland in dit gebied ge- 

heel uitgeschakeld, dan zal Hitler geen 
andere weg te bewandelen overlijven 
dan of op Rusland af te stormen, in 

welk geval Stalio zich verzekerd kan 

houden van Turksche hulp dan wel op 

Turkije los te siaan, in welk geval 

Velen konden cenvoudig 
niet meer. 

In vodden gehuld en bek-af 
kwamen de getvacueerden 

in Egypte terug. 

Uit Looden seinde men ddo. 2 dezer 
aao de ,,Daily Telegraph” (Sydoey): 

D- ,trek” over de bergen beschrij- 
venc, vertelde eev Nieuw Zeelandsch 
officier: ,Onze marsch naar de kust 
Was een vreeselijke vuurproef. Wi 
moesten over een bergrug van bijna 
2.300 M. hoog. 

»Wij werdeo vooridurend gebom- 
bardeerd en met macbinegeweren be- 
stookt vanuit de lucht. 

mHet was zeer morilijk om water 
| te krijgen. De manven stonden in lange 
Fijen aan de bronven hun beurt Af te 

wacbten en moesten zich telkens weer 
vlug verspreiden, als de Duitsche vlieg- 
tuigen overkwamen.   

  

Het ontzettende epos van Kreta. 

    

Zij sliepen met siangen en 

schorpioenen. 

Een handjevol masoen had meer 

dan ecen uur noodig om-hun waterfles: 
schen te vullen. 

Velen van ons sliepen in holev vol 

met slaogen en schorpioeoeo. 

Soms kropea zij onder,ons om wat 

warmte te zoeken, als wij sliepen, 

maar geen &€a heeft ons gebeten. 

Doktoren hebben gedurende twee 

@ drie dagen onafgebroken patienten 
behandeld en operaties yitgevoerd. 

Een aoder soldaat, die de“evacuatie 
beschreef, zeide : 

»Wij begonnen onzen-marsch in een 

stikdonkeren nacht. Het was zoo don- 
ker, dat wij elkaar soms kwijtraakten 
op de bergpaden en in de diepten. 

Toeo wij boven op de bergen waren, 
konden wij beneden ans in de valleien 

de dorpen zien branden. 
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Narzi-vliegtuigen waren den geheelen | 
sacht io de lucht.- Mem kon duidelijk 
bet geratel. van hun machine-geweren 
hooren en soms het ontploften van 
cen bom. 

Beneden aan den voet van de bergen 
vocbt onze achterhoede, om acties 
tegen ons zooveel mogelijk te belem- 
mereo.,Ook van hun machine-geweren 
Was het geratel duidelijk te hooren, 

Overmand door vermoeldheid. | 

Sommigen van onze menschen lieten 

zich eenvoudig vallen, omdat zij niet 

meer konden van verrgpeidbeid. Wij 

hadden geen keuze wat te doen, wij 

moesten ze wel achterlaten — niemand 

onder ons had nog de kracht om iets of 

iemand meer voort te slepen, dan zich 
zelf. 

In elk geval bereikten wij de kust. | 
Ik beb nooit cen welkomer geluid 
gehoord, dan de stem van een van 

de zee-officiereo, die schreeuwde : 
»Opschieten, doorioopen, er is plaats 
voor allemaal.” 

Dood-op, maar ongebroken. 

Ian. Fitchect 
Alexandrie : 

»Toen de manschappen uit Kreta in 
Eoypte terugkeerden, waren zij in 
voddeo gehuld en doodmoe, maar zij 
waren allen opgewekt. Zij badden het 
over niets anders, dan over de slach- 
ting, die zij onder de moffen gehouden 
hadden. 

Veleo verlieten de kust van Sudar 
Baai (noordkust van Kreta), klommen 
2.000 M. en vochten door totdat zij 
de zuidkust bereikt badden. ”“ 

De schepen, die de ,,Anzacs” mee 
terugnamen naar Egypte, werden voort- 
durend gebombardeerd, toch waren 
de mannen opgewekt, toen zij in Alex- 
aodrje aankwamen. 

telegrafeerde vanuit 

Oudere soldaten, die op het perron 
aanwezig waren, toen de treineo bin- | 
nenkwamen, waren kennelijk onder'den 
iodruk. 

Ben grijs oud Evngelsch transport- 
officier zei: ,,Daar komen de soldaten, 
die nooit groeten. Eofin dan zal ik ze 
groeten P— 
Dermunnen verlieten vlug de treineo. 

De meesten waren ongeschoren. Velen 
hadden kapotte tot op den draad ver- 

  
doorheen staken. 

Zij strompelden naar het buffet, 
waar enorme hoeveelheden ,,stew” en 
thee voor heo klaarstonden. 
Een eind verderop werden ciken | 

man sigaretten, scheerzeep, scheer 
messeo, zakdoeken, chocolade en kauw- 
gum verstrekt, 

Er was cook nog ander voedsel ea 
bier verkrijgbaar, waar zij maar om 
te vragen badden. 

Olijfstrdiken rood van het bloed. 
Vele hooggeplaatste officieren ver- 

klaarden, dat de Duitschers in dezeo 
#lag twintig man verloren tegen wij een. 

Beo officier vertelde, dat de olijf- 
struiken en de open velden rood van 
bet bloed zageo. 
Onze mannen vochten onvermoeid 

door, maar, met welk een soelheid wij 
de moffen ook neerschoten, er kwamen 
€r steeds meer uit de lucht. 

Cecil Poupe uit Nieuw Zuidk Wales 
ea zijo vriead, Vic. Vickery uit Vic- 
toria, zeiden: ,Wij wacen door en 
door smerig en doodmoe, maar wij 
vochten door em dat dedener duizen- I 
den anderen met ons.” 

Gedureode de lantste deie dagen 
kregen wij niets anders te eten dan 
twee beschuiten en cen plakje uleesch. 

jongens reguireerden ezels waar 
zij maar konden eo anders sleepten zij 
zelf de gewonden mes. 

Water stond geltjk aan goud. Dik- 
wijls staken wij gaten indie radiatoren 
van achtergelaten, kapotte auto's om 
zoodoende het beetje roestwater, wat 
er nog in zat, te drinken. 

Ec waren er zelfs, die het in hun 
helm meenamen. 

Eindelijk kwamen wij aan de kust 
€n om 4 uur 's ochtends waadden wij 
tot aan onze nekken tde in het water 
€n werden door wachtende schepen 
Opgepikt. 

'3 Avonds komen er nog gestadig man- 
schappen aan. Velen zijn te moe om 
hun beenen op te lichten. 
. Haast alle mannen spraken Cena 
et moedige gedrag van de ies. 
Ron Hutchins ate Bas Kew (Melbour- 

ne) zei: De t deed 
je bloed stollen. Onze manaen sioten 
zicb bij de Maoriesaan en luid gilleod 
bakteo. wij op de Duitechere io,   

IJsland' Vrijheid. 
Band met Denemarken 

verbroken, “ 

lets over land en bewoners. 

Ijsland, welks parlement verleden . 

jaar, na den Duitscben inval, de unie 

met Denemarken verbrak en thans de 

republiek heeft uitgeroepen, is een 

onafhankelijke en souvereine Staat en 

In z00verre een unicum ooder landen 

van zija grootte, dat het in militair 

opzicht oobeschermd is, aangezien bet 

noch een leger, noch een oorloysvloot 

heeft. $ 

Eeuweniang was dit noordelijke 

eiland met zija ijzigen naam een on- 

derhoorigheid, eerst van Noorwegeo, 

dan van Denemarkco. Doch het werd 

volkowen onafhankelijk ia 1918, toen 

cen Acte van Uaie, aangeromen door 

de Deensche en IJslandsche parlemeo- 

ten, beide landen tot vrije ea souve- 

reine Staten verklaarde, 

gemeerscbappelijken Konirg. 

Zoo was Koning Christiaan van 

Denemarken ook koning vao IJsland, 

en de troonsopvolging kon niet ver- 

aoderd worden dan met uitdrukkelijke 

tocstemming van beide Staten. 

Bij de Acte van Unie vertrouwde 

Ijsland aan Denemarkeo het buite- 
landsch beleide toe als het ware een 

grondwettelijk mandaat aan den oude- 

ren Staat om de belangen van den 

jongeren Staat op diplomatiek gebied 

te behartigen. Maar geen enkel ver- 

drag, dat Denemarken met een vreemd 

land sloot, was voor IJsland bindend 

dan met toestemming van bet IjJs- 

landsch parlement. 

De unie tusschen beide landen was 

derhalve grootendeels symbolisch, want 

in alle ardere aangelegenbeden had 

IJsland het recbt souvereine bevoegd- 

hedeo uit te oefenen. Het had b..v. 

zija eigen parlement en eige# hoog- 

gerechtshof. 

De verbroken band. 

Tot instandhouding der unie en 

Voorkoming van wrijving tusschen de 

twee landen bestond er een advisee- 

rend lichaam van acht leden (vier 

vertegenwoordigers van het Deensche 

parlement en vier vertegenwoordigers 

van bet IJslandsche parlement), dat 

alle parlementaire, de onderdaoen van 

beide landen betreffende, naging, als- 

mede een Hof van arbitrage met de 

bevoegdheid in alle geschillen recbt 

te spreken. Voor het geval dat het 

Hof niet tot overeenstemming kwam, 

werd een scheidsrechter, om beurten 

benoemd door de Zweedsche en 

Noorsche Regeeringer, beslissende 

bevoegdheid gegeven. 

De breuk met Denemarken van 
verleden jaar sloot dus de opzegging 

van cen vrijwillige unie in en brachr, 

bebalve het verbreken van den per- 

sooolijken band, weisig meer mede 

dao dat aan Denemarken, nu het 

onder algeheele Duitsche overheer- 

sing staat, het recht wordt ontzegd 

IjJsland op het gebied van buiteoland- 

sche politiek de wet voor te schrijven, 

Tbaos is bet statuut van de Unie 

uitdrukkelijk vervalleo verklaard. 

onder een 

, De ijslanders. 

De Ijslanders zijn een der minst 

tairijke volken van Europa, Rasken- 

merken zijn hun blond haar en blanke 

gelaatskleur, lange gestalte, gewoonlijk 

blauwe oogen, ietwat eigenzinnigen 

mard, bun trots en terughoudendheid 

tegenover wreeemdelingen Welgeteld 

zija er niet meer dan 120.000, waar- 

van er 37.000 in de hoofdstad, Reyk- 

javik, wonen, 

Het lagiste kwart der vorige eeuw 

emigreerden er vele IJsianders naar 

de Vereenigde Staten en Canada. In 
1887 verlieten 2.000 personen bua 

vaderlaod, maar nu de Ijslandsche 
bandel, vooral met Engeland, aanzien- 

lHjk toegenomen is, trekken er steeds 
minder Ijslanders weg. De bevolking 
neemt thans snel toe, grootendeels 
dank zij een laag kindersterftecijfer, 
bet laagste in Buropa, uitgezonderd 
Noorwegen en Nederland. 

  

  

  

Viking - kolonisten. 

Toen IJsland in bet midden der 

negende eeuw door de Noorsche Vi- 

kidgs werd ontdekt, was her eiland 

bewoond door eenige Iersche klui- 

zenaars, die snel verdwenen. Onher- 

bergzaam als het land was, werd het 

al ras bevolkt door de Scandinaviscbe 

Teeroovers en eenige immigranten van 

de Britsche. eilanden. Zij leefden 

meerendeels van laodbouw en veeteelt 

totdat in het begin dezer eeuw de 

groote visscherij begon te bloeien. 

Tegenwoordig is IJsiand het vierde 

visschersland van Europa. Niet alleen 

heeft bet zijn eigen visschersvloten en 

inmaakfabrieken. maar ook wordev 

zija viscbrijke wateren ieder jaar door 

de visschersvlotea van vele andere 
landen bezocbt. Negentig procent van 

zija uitvoer is visch, 

Denemarken en Sparje zijo zija beste 

afnemers. 

en Engeiand, 

Wordt vervolgd. 

»“BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ | 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

  

Levert versche volle melk. 

. 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' 
  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

De verstande, abonen bedragen : 

f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wil 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt eo U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 
gulden. 
Wordt lid van St 

DJABA: 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &en 

KOTTA 
— LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK '” — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

  

  

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

a 4 au 

an 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen sgherp concurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ ba 

    

LUCHTBESC 
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 
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PROTESTANTSC HE KBRK.' 

Hollandsche Kerkdiensten. 

22 Juni Madioeo 9 uur v,m. 
Ds. W. Sikken. 

: Kegtosono 5 uur o.m. 
Ds. W. Sikken. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

9 uur v.m, 

6.30 u. o.m. 

Voor Zending. 

29 Juni '41 Kertosono 

22 Juni '41 Kediri 
25 Juni '41 Kediri 

4 uur ».m 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7 30 uut u.m. 

  

ROGMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te H. Mis Gue v. am. 

2c H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lot 5.30 ur nm. 

H. Mis 
Hoogmis 

Lof 

Orersobi 6 uur ».m. 

TENG HONG 5 i NG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI —- Klentengstraat 68 — Telef. No, 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

| Resin 

te ilitar 6 uur v. m. Stille 
7.30 uur v. m 

5.30 uur o. m. 

Xath. Javanen 

  

Sizalmeubels en ledikanten ver- 
Chroomd of gelak" 

Tweedehandsche meube!s 

Emballeeren cn transpozteerzn 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 
f 6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 
vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakkeo voor alle plaatsen. 

Voor Uw 

  

  

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! 

  

  

  

  

  

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

“RESIDENTIE- APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 32. 
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Bnitenlandach overzicbt overgenomen uit het Soer. Hbld. 

MOBILISATIE IN RUSLAND ? 

  

Verschillende berichten maken melding 
van algemeene mobilisatie in Rusland : 
Duitsche troepen zouden Griekenland 

en Bulgarije verlaten. 

  

Londen, 16 Juni (Reuter). Uit Roe- 

meni& wordt gemeld, dat de U.S.S.R. 

algemeene mobilisatie heeft afgekon- 

digd en alle militaire verloven beefc 

ingetrokken. Deze geruchten worden 

ook door Hongaarsche 

verspreid, doch de geruchten worden 

diplomaten 

door Rusland zelf tegengesproken. 

" Voorts wordt gemeld, dat alie Duit- 
sche troepen uit Griekenland en Bul- 

garije zijn 

andere berichten verkeert de Russische 

Oostzee-vloot in staat van alarm. 

Een woordvoerder van de Wilhelm- 

strasse verklaarde -niets te weten om- 

teruggeroepen. Volgens 

treot het terugroepen van Duitsche 

schepen uit de Russische Oostzee- 

haveos. 

Vorderingen in Syris 

Jeruzalem, 16 Juni (Reuter). Volgeos 

Britsche 

hoofdkwartier bezetten de geallieerde 

troepen naeen omtrekkende beweging 

Nahta, 11 kilometer Oost-noord-oost 

Kisweh 16 kilometer van 

Damascus. 

Londen, 16 Juni (Reuter). Bevestigd 

werd, dat Kisweh zich ia geallieerde 

handen beviodt, terwijl zij ook Sidon 
zija binnengetrokken. 

ecen woordvoerder van het 

van en 

Londen, 16 Juni (Reuter). De geal- 

lieerde troepen rukken voort 'in de 

richting van Beyroetb, dat 49 kilometer 
ten Noorden van Sidon gelegen is. 

Britsch- Fransch zeegevecht. 

Londep, 16 Juni (Reuter). Volgeos 

cen Beyroeth 

Fransche en Britsche oorlogsschepen 
hedenochtend bij bet aanbreken van 

den dag ter hoogte van Beyroeth slaags 

geraakt. 

Het telegram voegt bieraan toe, 

dat de Britsche strijdkrachten bestonden 

uit twee kruisers eo 4 torpedojagers. 

telegram uit zija de 

De strijd schijat niet beslissend te 

zijn, daar geen melding wordt gemaakt 

van scbade. 

Duitsche consulaten in 

V.S. gesioten. 

Washington, 16 Juni (Reuter). De 

Amerikaaosche regeering gaf bevel tot 

sluiting van alle Duitsche consulaten 

in de Vereenigde Staten en verwijdering 

van alle Duitsche onderdanen, 

daaraan verbonden zijo. 

Dit beteekent echter oier een verbre- 

king vao de diplomatieke betrekkingeo. 

  

De opmarsch. 

Na den val van Kisweh. 

Londen, 16 Juni (Reuter). Na de 

evacuatie van Kisweh door den vij- 

and, bevindt de stad zich thans in 

handen der geallicerden en de colon- 
nes verspreiden zich in Oostelijkeen 

Westelijke richting met het doel 

Damascus te omsingelen. 

De geallieerden bezetten thans ook 

den Noordelijken oever van de Awaj- 

rivier en de troepen bewegen zich 

naar Saasaa, in centraal-Syrit in de 

richting van de kust. 
Naar Vichy zelf bekend maakt ziin 

de geallicerde troepen Sidon bin- 

nengetrokken. : 

Deze successen zijn gevolgd op een 

pietwat traag begin” met het oog op 

het zooveel mogelijk vermijden van 

blcedvergieten. 

De moeilijkheden. 

Jeruzalem, 16 Juni (Reuter). De 

geallicerde troepen voor Damascus 

zoo verklaarde een 

woordvoerder, die 

dat de steile 

heuvels en boomgaarden, die de stad 

uit het Zuidoosten beschermen, 

gelijk noodig zullen maken, dat ze 

door middel van een omtrekkende 

beweging uit de Noordzijde wordt 

binnengevallen. 

Fransche 

zijn zeer sterk, 

gezaghebbende 

intusschen voorzag, 

mo- 

tenks en 

artillerie in den kust-sector rondom 

Sidon bezorgen de Britten veel last, 

doch de Briteche vloot bombaardeer- 

de deze defensiewerken alsmede den 

middelzware 

weg achter de stad. 

Een colonne gemechaniseerde ver- 

sterkingen de Vichy-troepen 

werd op dezen weg volkomen tot 

staan gebracht door bombardement 

van de Britsche vloot, en gedwongen 

in wanorde terug te trekken. 

voor 

Strijd tot dusver niet hevig. 

Jeruzalem. 16 Juni (Reuter). Na- 

drukkelijk wordt verklaard, dat de 

strijd in Syrig tot dusver niet hevig 

is geweest. De beweringen omtrent 

zware verliezen werden uitsluitend 
voor propaganda-doeleinden verspreid.   

Aanval op Britsche vloot. 

Londen, 16 Juni (Reuter). Het 

O.F.I. meldt uit Vichy, dat vliegtui- 

gen van de Fransche marinelucht- 
macht, die in de Levant zijn gearri- 

veerd, onmiddellijk de Briteche vloot 

ter hoogte van Sidon aanvielen. 

Hieraan wordt toegevoegd, dat de 

resultaten van den aanval nog niet 
bekend zijn, doch gemeld wordt, dat 

hij .doeltreffend” was. 

Japan. 

De onderhandelingen met 

Ned,-Indiz. 

Beschouwing van de ,,New 

York Times”. 

New York, 15 Juni (Aneta). 

De speciale correspondent van de 

New York Times te Tokio, Otto 

Tolischus, meldt dat ofschoon twee 

dagen ge'eden werd gemeld, dat de 

hoogste leiders der regeering — wier 

namen echterniet werden genoemd — 

een uiteindelijke beslissing hadden 

genomen t. a.v. de politiek, die tegen- 

over Nederlandsch - Indi# moeet wor- 

den gevoerd, het kabinet Zaterdag de 

situatie opnieuw in beschouwing nam. 

Volgens de pers ,,zocht Matzuoka 

de goedkeuring van het kabinet voor 

de toekomstige politiek, gebaseerd op 

den geest der instructies aan Yoshi- 

zawa' 

De bladen melden, dat het kabinet 

de uiteenzetting van minister Matsuo- 

ka ,eenstemming erkende”, hetgeen 
in het Japansch mogelijk beteekent 

ngoedkeurde”, doch ook slechts kan 

beteckenen ,,instemming”. 

In elk geval waren de instructies 

aan Yoshizawa blijkbaar z00 uitvoerig 

en ingewikkeld, dat hetgeen Koh Ishii 

het ,administratieve werk” 

tavia waren gezonden. 

naar Ba- 

Terzelfdertijid bevat de pers zin- 

spelingen, dat Nedariand en Neder- 

landsch- Indi mogelijk in de gelegen- 

heid zullen worden gesteld hun hou- 

ding opnieuw te overwegen, terwijl 

de berichten over de kabinetszitting 

alsmede de gebecle atmosfeer te To- 

die 

  

kio erop sobijnt te —wijmn, dat de 

Japansche regeering tot voorzichtigheid 

heeft besloten. Deberichten omtrenteen 
a.3. showdown tusschen Duitechland 
en Rusland hebben hiertoe mogelijk 

ook bijgedragen. 

Tijdens een nieuw radio-telefoniech 

onderhoud, dat Yoshizawa heeft gehad 

metde Nichi Nichi Shimbun, 

verbeterde hij zijn vorige verklaring, 

dat hij 29 Juni a.s. naar Japan zou 

terugkeeren en zeide, dat hij nog geen 

beslissing had genomen, doch slechts 

cen hut had laten reserveeren opeen 

schip, dat op dien datum vertrekt. 
Hj verklaarde cchter niet voor- 

nemens te zijn nieuwe besprekingen 

te voeren met de Nederlandsche gede- 

legeerden, nu in de onderhandelingen . 

cen impasa 'is ontstaan. Hij zeide :' 

»Wij kunnen niet buigen en de Ne- 1 

derlanders willen hun standpunt niet 

wijzigen. Het Nederlandsche antwoord 

op Japans redelijke economische 
cischen gemaakt, dat onb standpunt 
en dat der Nederlanders volkomen ' 

van clkaar verschillen.” 

Yoshizawa's instructies, 

New York, 16 Juni (Aneta). De 

»New York Times” meldt uit Tokio, 

dat het verzenden van de instructies 

aan Yoshizawa op Zaterdag j.l. is 

voorafgegaan door een audifntie van 

Matsuoka bij 'keizer Hirohito, welke 

twee en een half uur duurde. 

Ook had een conferentie p'aats 

tusschen den Nederlandschen gezant 

Pabst en vice - minister Saito. 

In afwachting yan 

het Japansche 
antwoord 

  

Het kabinet keurde de 

Instructies voor Yoshi. 
zawa goed 

Tokio, 13 Juni (Domei). Na een uit- 

voerige uiteenzeiting van de bijzoo- 

derheden door minister Matsuoka keur- 

de het kabinet tijdens de zittirg, die 

heden te 10.30u. in de ambtswoning 

van premizr prios Konot werd gehou- 

den, den inhoud goed van de instruc- 

ties van de Japecsc'e regeering aan 

den leider van de Japansche delegatie 

te Batavia, Kinchichi Yoshizawa, wel- 

ke tijdens de bijeenkomst op 11 dezer 

van het Japansche legerbevelen voor- 

aanstaande regeerivgsleiders werd ge- 

formuleerd. 

Tijdens de zittiog besprak Matsuo- 

ka ook breedvoering de aspecten van 

de overeerkomsten betreffende den 

Japaosch-Russische handel beta- 

lingen, die gistereo werden gesloten, 

alsmede enkele zaken met betrekking 
tot de herordening van de Japanscb- 

Russische betrekkingen. 

De zitticg werd te 11.50 u. verdaagd, 

nadat Tsune Kanemirsu, de minister 

voor 't Openbare Welzijn, rapport had 

uitgebracht vao zijo inspectie-reis paar 

de Hidachi-koleomija io de Tochigi- 
prefectuur.. “ 

lomiddels verluidt het, dat de regee- 

ring voornemensis den invloed van de 

viteindelijke instructies aan Yoshizawa 

alsmede een viteenzetting van de poli- 

tiek van.de regeering ten aanzien vao 

Nederlandsch-Indi2g, hedenavond laat 

dan wel morgen, wanneer de instructies 

Yoshizama zullea hebben bereikt. te 

doen publiceereo, 

en 

Japansche officieele 

mededeeclingen 

Tokio, 13 Juni (Domei). Dewoord- 

voerder van het officieele Japansche 

inlichtingenbureau Koh Ishii verklaarde 

tijdens de hedenochtend gehouden pers- 

conferentie: ,,Na niet :alleen de houding 

vao Nederlandsch-Indit tegenover Ja- 

pan, doch ook de internationale situa- 

tie te hebben overwogen, stelt de xe- 

geering tbans de uiteindelijke io strwc- 

ties voor Yoshirwa op”. 

Met betrekking tot het persbericht, 

dat de Japansche segeerieg gisteren die 

iostucties aan Yoshizawa zou bebbem 
geseind, zeide bij, dat naar verwadit 

werd, gisteren de instructies zouden #ija Y 
  

Gezonden, dodh.enkkele tedhnische wsn0g- 
stukken vertrangden de verzending. Hij 
Vorgde bieraan toe: ,, De expents :stel- 

len de, instructtes :op Dwereenkomstig 

Be politiek der regeering t.o.v. Neder- 

laodsch-Indie, waarover eergisteren 

werd beslist. Nadat de instructies Yoshi- 

tawa hebben bereikt, zal de inhoud 

voor publicatie worden prijs gegeven, 

tegelijk met een regeeringsverklaring.” 

Gemeld wordt, dat Ishii weigerde 

mede te deelen,"of Yoshizawazal wor- 

Hen teruggeroepen in afwachting van 

het zeuden van nadere instructies. 

Yoshizawa begrijpt heel goed 
het standpunt van Neder- 

2 landsch-Indiz. 

Tokio, 13 Juni (Domei). De eenige 

"wijze Om 'uit de moeilijkheid te komen 

is gelegan in een superieure “staats- 

mmanschap aan beide zijden.—aldus ver- 

iklaarde Kincbicbi Yoshizawa hedenmid- 
idag, tijdens een telefoongesprek met 

ide ,Nichi Nichi Sbimbua” en andere 
idagbladen. : 

»Japan kan niet terugkeeren es even- 

min kad Nederlandsch- India nieuwe 

icencessies doen,” aldus voegde Yoshi- 

zawa eraan toe, waarbij hij erop wees 

day de moceilijkheid, die ondervonden 

werd sin het slotstadium van de econo- 

mfche onderhandelingen tusschen Ja-: 
pan en Nederlandsch-Indis terug te 

brengen is tot de internationale situatie, 

reden waarom  Nederlandsch - India 

Weigert vieuwe concessies'te doen en 

waarom Japan, dat reeds zijn maxi- 

mumconcessies deedevenmin terug kan. 

Vertrekt hij 29 Juni uit Batavia ? 

Mededeelend, dat hij reeds passage 

had peboekt aan boord uan het s.s. 

»Nissho 'Maru”, dat 29 dezer van 

Batavia vertrekt, kondigt Yoshizawa 

bet vertrek van de geheele Japansche 

delegatie aan, ofschoon hij geen beslis- 

sing kog nemen, io afwaching van de 

onvangst van de instructies uit Tokio. 

De geheele Japansche kolonie in 

Nederlandsch-Ind'e blifft kalm, ondaoks 

de deeigende afbreking van de handels- 

besprekingen :te Batavia, aldus verze- 

kerde Yoshizawa aan de ,,Nicbi Nicbi 

Shimbun”. 

Duitsch slagschip 
getroffen. 

Het is de ,Luetzow” of de 

»Admiral Scheer”, 

Londen, 13 Juoi (Aneta Reuter). 

Officieel wordt gemeld, dat ee Duitsch 

vestzak - slagschip voor de Noorsche 

kust door een torpedo vit de lucht 

werd getroffea. Later werd waarge- 

nomeo, dat bet schip voor Mandel 

(Noorwegen) stil lag en zich vervolgens 

met aaozienlijk afgenomen suelbeid 

terugtrok. 

Looden, 13 Juni (Aneta Reuter). 

Aan bet bericht inzake bet vestzak- 

slagschip wordt nog bet volgende toe- 

gevoegd. 

In een door'bet ministerie vaa Lucht- 

vaart uitgegeven communigu€ wordt 

gemeld, dat v66r middersacht cen 

Blenoheimvliegtuig van bet kustcom- 
mando gisteren op een verkennings- 

vlucht voor de Noorscbe zuidkust een 

og niet geidentificeerd vijandelijk vest- 

zakslagschip waarvam, dat ge#scorteerd 

werd door een aantal torpedoboot- 

jagers.   

    
   

Ben aanvalagroepwerd hedenbcbtenii 

Yoor -het kustcommaodo uitgezondenen 
in den vroegen-morgen werd bet'sisag- 

schip, dat toen voor Egersund 'lag, ' 

Hoor een torpedo van een ,Beaufort”- 

vliegtuig getroffen. $ 

Dicbte rookwolken stegen op uit het 

schip, die een goede waarreming der 

van den aaoval ddor de 

nodere vliegtuigen verbinderden. 

Hedenmorgen, kort oa 10.00 :uur lag 

het slagscbip stil op eenige kilometers 

woor Mandel, bet zuidelijkste puot van 

Noorwegeo. 

Later trok het scbip zich terug vaar 

bet Skagerrak met eeo aanzieolijk 

verminderde soelbeid. , 

Eeo onzer viiegtuigeo wordt vermist, 
Merwijl een vijandelijke vliegboot door 

teen Hudsoo-verkenningsvliegtuig werd 

resultaten 

veroietigd. 

Capitulatie van Syriz zal niet 
lang meer uitblijven. 

Londep, 13 Juoi (Aneta Reuter). 

De corregpondent van de C. B. 'S., 
Burdett, verklaarde via Radio-Ankara, 
dat de val van Damascus mogelijk 

jeen kwestie van ureo is. Zelfs indien 
dit niet hat geval zou zijo, vertrouweo 

de deskuadigen op de gemotoriseerde 
brigade, die van Palmyra door de 

woestija ijlt om de stad dev genade- 

slag toe te brengen. 

Gemeend wordt, dat dit zal leiden 
tot de overgave van Dadascus, zoo 

Diet, tot een algeheele capitulatie der 

Franscben in Syris. 
De Duitscb-ltaliaansche uittocbt uit 

Syri& is thans in vollen gang. 
Burdett verklaarde, dat ecen juist 

uit Irak teruggekeerde Amerikaan me- 

dedeelde, dat de Britsche. troepen in 

flink tempo Irak binsenkomen. 

De troepen—meerendeels Br.-Inditrs 

—worden per boot en per trein van 

Basra vaar Bagdad overgebracht. 

Anderen zija naar Habbiyah en zelfs 
naar Mosoel overgevlogen. 

Mexico. 

Geheime nazi - zenders 

ontdekt ! 

Mexico-City, 16 Jusi (Reuter). 
Het ",A.F.I.” meldt dat de politie 

te Mexico-City Zondagnacht in bet 
centrum der stad een krachtig kortegolf- 

radio-station io beslag nam. 
Het ageotschap voegt hieraan toe, 

dat het station in rechtstreeksche ver- 
binding stond met Berlija en dat 'het 

personeel vao bet station gearresteerd 

werd. 13 

Ook wordt gemeld, dat de Mexi- 
caaosche president Camacho een krach- 
tig radiostatioo te Villa Acuna, nabij 
de Amerikaanscbe grens in beslag heeft 
doen nemen, dat eveneens ig verbin- 
ding stond met Berltjo. 

Gemeld wordt dat de Amerikaansche 
regeering die' van Mexico ervan in 
kennis heeft gesteld, dat het.radiostation 
zich ophbield met pro-nazi-activiteit. 

Malaka. 

Succes van oorlogsieeningen. 

Kocala Loempoer, 16 Juoi (Reuter). 

De door de Pederated Malay 
States titgegeven oorlogsleening ten 
bedrage van 10 millioeo dollar, waar- 
voor de ioscbrijving “hedenochtend is 
opengesteld, was binnen 3 ureo »a 
opening der banken reeds overschreven. 
Een eerder uitgegeven leening ten 
bedrage van 20-millioeo dollar is ia 
4 dagen volgeschreven. 

Evenals de vorige leening zal “de 
opbrengst van de -nieuwe leening 
aan de imperiale regeering worden 
aangeboden voor oorlogsdoeleinden. 

  
  

wordt lid van den Bond van Radiolulste- 
raars in Nederlandsch-Indids (B.O.R.A.N.I)) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. : 
Inlichtingen bij den Secretaris. 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia -C. 
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