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Kunstkring. 

De lezing ,Langs die pad van Suid- 

Afrika” van Teo de Witte in de 

societeit Brantas trok zeer veel belang- 

stelliag: de groote zaal was geheel 

gevuld. Behalve voor de leden van 

den kunstkring, was deze lezing ook 

toegaokelijk gesteld voor de ledea van 

de vereeniging vao suikertechvici en 

van de filmclub ,De K'oet": boven- 

dien waren vele milici&os uit Soekara- 

m& aaowezig. De vlotte voordracht 

van Teo de Witie vood algemeen 

groote waardeering. 

Voor de Stadswacht. 

De openbare schietwedstrijden, welke 

door de schietvereeniging ,,Oranje 

Nassau” ten bate van de Kediriscbe 

stadswacbt werdeo gehouder, zijo uit- 

stekend ges'aagd. Zoowel het bestuur 

van ,Oracjza Nassau”, alsook verscbil- 

lende firma's ter plaatse badden tairijke 

franie prijzen uitgeloofd, terwijl de heer 

'Tan Swie Gwao bovendien voor elken 

wedstrijd een extra-prijs beschikbaar 

had gesteld, bestaande vit een vrijkaart 

voor &&a maand bioscoopbezoek aan 

het Volta-theater. De belangstelling 

voor de wedstrijden was wel niet zo0 

groot als tijdens de Spitfire-dageo, doch 

er werd met enthousiasme aan &€a stuk 

door geschoten. De regeling van het 

concours berustte bij een daartoe aan- 

gewezen commissie, bestaande uit de 

heeren Teng Yan Hwat, M. Jasper en 

E. Landegent. De wedsirijden hadden 

het volgende resu'taat: 

Wedstrijd A , buks caliber 22, afstand 

50 meter, aantal schoten 3. Eerste prijs 

de heer Tan Hwat Gie (36 puaten!), 

tweede prijs de beer E. Landegent (35 

punten), derde prijs de heer Jasper 

(34 punten). Ec badden liefst 6 schut- 

ters 34 punten bebaald, zoodat zij 

moesten overkampen: vocr dezen wed- 

strijd wacen niet minder dao 10 prijzen 

uitgeloofd. 

Wedstrijd B., buks caliber 22, af- 

staad 100 meter, aantal scbotea 3. 

Eerste prijs de heer Hogenraad (33 

puaten), tweede prijs de beer Edinger 

(32 punten), derde prijs de heer E. 

Landegent. Voor dezen wedstrijd 

waren 8 prijzen bescbikbaar gesteld 

Wedstrijd C., vuistwapen naar ver- 

klezing, afstand 15 meter, aantal schoten 

3. De eerste prijs werd behaald door 

den heer E. Landegent met 34 punten, 

na overkampen met den heer Teng 

Yaa Hwat, die derhalve den tweeden 

prijs behaalde. De heer Hillebrandt 

won den derden prijs met 33 punten. 

Er waren in het geheel 8 prijzen uit- 

geloofd. 

Wedstrijd D., pistool caliber 22, 

akstand 25 meter, aantal schoten 3, 

Voor dezen wedstrijd waren 8 prijzen 

bescbikbaar gesteld: de eerste drie 
prijzen werden resp. behaald door de 

beeren E. Landegent (met 34 puaten): 

Werdmiiller von Elgg. (met 33 punten) 

en Jasper (met 32 punten). 

Wedstrijd E., speciaal voor dames, 

buks caliber 22, afstand 25 meter, 

aantal schoten 3, De eerste prijs werd 

bebaaid door mevr. Hillebrandr (36   

AP aa 

punten!). Mevr. Cavalj& en mej. Meurs 

behaalden beiden 35 puaten, zoodat 
Zij moestea overschieten, waarca mevr. 

Cavaije beslag wist te leggen op den 

tweeden prijs, Er waren voor de dames 

9 prijzen beschikbaar gesteld. 

Zooals uit de behaalde resultaten 

blijkt, is er zeer goed geschoten. Dank 

zij de activiteit van het bestuur en de 

belangstelling van verscheideve firma's 

ter plaatse viel er een groot aantal 

prijzen te verdeelen, hetgeen mede 

stimuleerend werkte op de asimo om 

mede te diagan. De pas afgetreden 

voorzitter van ,,Oranje Nassau”, dokter 

Kampschuur, zond van Tandjong Pan- 

dan uit telegrafisch bliik vas zijn 

medeleven. 

Als resultaat van deze voortreffelijk 

verloopen wedstrijden zal een bedrag 

van ongeveer f 100.— gestort kunnen 

worden ten behoeve van de Kedirische 

stadswacht ! 

Nieuw stadspilan. 

We vervamen, dat ia de eerstvol- 

gende vergadering van de Stadsge- 

meenteraad alhier, cen commissie uit 

den raad zal worden benoemd, welke 

advies zal uitbrengen over het vast- 

stellen van een nieuw stadsplao voor 

onze gemeente. De techoische dienst 

de gemeente heeft reeds een kaart 

van de gemeente ontworpen op een 

schaal van 1:5000 en ook een plan 

opgemaakt voor het toekomstig stads- 

beeld, Nadat de te benoemen commis- 

sie deze aangelegeoheid zal hebben 
bestudeerd en advies zal bebben uit- 

gebracht aan den raad, zullen de 

ontworpeo plansen naar het oordeel 

van Ir. Thomas Karsteo, den bekenden 
stedebouwkundige, worden onderwor- 

pen, Zoodra het advies vao Ir. Karsten 

ontvangen is, zullen de verdere de- 

tails van het nieuwe stadsplan door 

den technischen dienst, in overleg met 

de commissie, worden ontworpen. Het 

is voor een kleine gemeente als Ke- 

diri viet te betaleo, om door Ir. 

Karsten ecen geheel nieuw stadsplan 

te laten ontworpen. De kosten van 

cen dergelijk werk zija Zeer hoog in 

verband met de vele werkzaamheden, 

welke met het ontwerpeo van stede- 

bouwkundige plannen gepaard gaan. 

Bovendien is Ir Karsten de eenige 

erkende autoriteit op dit gebied. Met 

de uitvoering van bovengenoemde plan- 

oen hangt ten nauwste samen de voor- 

genomen wijziging van de plaatselijke 

bouwverordening. Deze wijziging, die 

feitelijk neerkomt op het vaststellen van 

cen geheel vieuwe verordening, zal 
binveokort door de raad ia behandeling 

worden genomen. Er zal een stadsplan 

worden ontworpen met de daarmede 

samenhangende afwateringen' kam- 

pongverbeteringsplannen, aan de uit- 

voering waarvan geleideliik en sys- 

tematisch kao worden gewerkt. Dit is 

ook van zeer groot belang voor de 

gemeente met het oog op bet voorstel, 

hetwelk door de kampongverbeterings- 

commissie bij de regeering is ingediend, 

o.l,om in den vervolge het verleenen 

van regeerings - subsidies voor verbe- l 

tering van toestanden in de kampongs 

afhankelijk te stellen aan bet stadsplan, 

Tot nu toe werden alle verbeterings- 

Objecten van het stadebeeld incidenteel 

besprokeo terwijlook voor een nieuw- 

bouw door particulieren geen andere   
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grenzen worden vastgesteld dan voor 

rooilijnza en de aanwijzing van enkele 

straten, waar geen fabrieken of werk- 

plaatsen mogen worden opgericht. Dit 

heeft op den duur geleid tot een cbao- 

tisch stadsbeeld, waarin woonbuizen 

scholen, werkplaatsen en fabrieken 

naast en door elkaar zijn komen te 

staan ten ongeriefe van alle betrokken 

partijen. Op de begrootiog van het vori- 

gejaar werd bereids een bedrag groot 

f 1500.— uitgetrokken om vast een 

begin te maken met let opzetten van 

een eenvoudig 

voor bet en eventueel aankopen ran 

om deze als 

bebouwingsplan en 

gronden bouwterrein 

beschikbaar te stellen. Dit werd nood- 

zakelijk geacht ia verband met bet 

feit, dat de gemeente langs de hoofd- 

wegen ver uitgebouwd is, terwijl 

tusschen de wegen-comp'cxzn de gron- 

den break linggeo. Ook op de be- 

grooting van dit jaar komt weer een 

bedrag van f 1500.— vrij voor dezelfde 

doeleinden. Ec zal tbans een begin 

aan de plaonen gemaakt worden, om 

voor aankoop van grond de mogelijk- 

heid te schepper, deze gronden van 

gemeentewege voor een speciale be- 

bouwing uit te geven. Ook kan van 

die gronden als ruil - object worden 

gebruik gemaakt om elders cen speciale 

bebouwing mogelijk te maken. 

Klachtdelict Pewarta- 
Soerabaia. 

Een zekere S. wonende in Singone- 

garan heeft bij de Politie alhier een 

aao klacht ingediend omtrent een scbrij- 

ven, voorkomeode ia bet Dapb!ad 

»Pewarta-Soerabaia" no. 12 van 16 

Januari 1941. We vernamen, dat de 

Oost - Java redacteur, de heer The Pik 

Siong, ter veraorwoording zal worden 

geroepen. 

Eenjarig bestaan V, O. J. 

Op Zaterdagavovd 5 Juli a. s. zal 

de jeugdvereeniging V. O. J. alhier haar 

eenjarig bestaan viereo in het clubbuis 

van de B.P.K. aan de Ngadisimostraat 

alhier. Er zal eeo vitvoering worden 

gegeven, terwijl alle vereenigingen io 

de stad en verscbillende personen 

uitjenoodigd zullen worden. 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 21 Jusi 

Universal's oerdolle filmcomedie 

»PRIVATE AFFAIRS” 

(De Beursman) 

met vier uitgezocbte sterren in de 

hoofdrollen, Nancy Kelly — Roland 

Young — Robert Cummings — 

Hugh Herbert e.v.a. 

Een uiterst amusacte comedie, waarin 

op vlotte, origiveele wijze de strijd 

tusschen -materialisten en idealisten 

wordt geschetst. Vier levenslustige 

menschep, die met de tradities van rang 

en stand gebroken hebben, trekken er 

op uit en rollen van de eene precaire 

situatie in de andere. 

Deze film is juist geschikt voor deze 

tijden, waarip van ecen ieder zware 

geldelijke offers worden gegischt. Deze 

film is juist iets voor U, .. . , als U 

zich een uurtje kostelijk vermaken wilt! 

MAXIM THEATER. 

Nog heden t/m Zondag 22 Juni 

New Universal's 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

VRIJDAG 20 JUNI 1941 
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RADIO van WINGEN 
  

  

BRENGIT U 
DE NIEUWE 

PHILIPS 

DOHOSTRAAT 13 
  

  

»ARGENTINE NIGHTS” 
(Liefde onder bet Zuiderkruis) 

met Constance Moore — Peggy Moran 

— The Ritz Brothers — 

The Andrew Sisters e.v.a. 

beroemdheden. 

Een der vroolijkste, 

aantrekkelijkste film -musicals van bet 

jaar. 

pittigste en 

Romaotische rachten... 

dagen! Argentinie .. 

Rhumba en Tango .... 

zorgelooze 

. land van 

bekoorlijke 

donkeroogige senorita's en slanke knap- 

pe donkere mannen, roept U om een 

paar vroolijke uurtjes vol melodie en 

amusement mede te maker ! 

Politie - rapport. 

Tegen M., wonende :e Pesantren 

werd proces-verbaal opgemaakt ter- 

zake licbte van een 

handkar ter waarde van f 4, — ten 

nadecle van H.B., wonende te Potja- 

verduistering 

nan. 

Tegea te Pesantren 

werd proces-verbaal opgemaakt ter- 

zake lichte 

handkar ter waarde van f 4, — ten 

nadeele van S., te Setono- 
gedong. 

M., wonende 

verduistering van een 

wonende 

Bericht ontvanger, dat de wielrij- 

der T,, wonende te Soekarame op ce 

Brantas-brug alhier door een vrachi- 

auto, bestuurd door een nog onbekend 

persoon werd aangereden. Het num- 

mer van bedoelde vrachtauto is niet   
    

  

bekend. 

geneeskusdige 

Bedoeid persoon werd ter 

behandeling naar het 

hospitaal ,,G :mbiran” getransporteerd, 

O.I.T., wonende aan de Djojobojo- 

alhier doet aangifte van lichte 

verduistering van eea bedrag aan cor- 

tanten ad f.1,09” gepleegd door K, 

wonende te Bandjaran. 

siraat 

L. J.K., wonende aan de Dohostraat 

albier doet aangike van diefstal van 

cen vw'penhouder ter waarde van f 10,- 

te Kemasan werd 
proces-verbaal opgemaakt terzake lichte 

Tegen K., wonend 

diefstal vaa een bedrag aan contanten 

ad f3,— ten nadeele van L.J.T., 
wonende aan de Hoofdstraat alhier. 

gen W. en S., beiden 
e Pakeia 
maakt terzake 

wonende 

werd proces-verbaal opge- 

wederzijdsche lichte 

mishandeling. 

  

Indische jongen 
Mens ren 

  

Door driftigen Madoerees. 

Op Pasar Toeri. 

Vrijdagwiddag om circa 2 uur heeft 

op Pasar Toeri te Sozrabaia cen Ma- 

doereesche standhouder, Maoen alias 

P. Osmja 

ladischen jongeo, F. Lapre, 

genaamd, een 18-jarigen 
met een 

mes doodgestoken. De moordenaar 

werd gearresteerd en bekende. 

aa  nnn G) 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

buitengewesten) 

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koeikasten. 
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RICHE TNEATER — 

en Zaterdag 2! Juni 
Universal's vroolijke filmComedie 

»PRIVATE AFFAIRS. yo. peranan 
Met vier speciaal uitgezochte sterren in de hocfdrollers NANCY KELLY—-ROLAND YOUNG— 

ROBERT CUMMINGS — HUGH HERBERT e.v.a. Een zeer goede Comedie met een mooi verhaal en 
die ongetwijfeld in ieders smaak zal valleo. Ben zeer geschikte film voor deze tijden, waarin van een eider 
zware geldelijke offers worden geeischt. Wil U zich een uurtje kostelijk vermaken? Komt naar deze film kijkeo. 

ATTENTIBRI! Vooraf gaat een verdolle tweedeelige film met Slim Summerville. 
N.B! Zaterdagmiddag 4.30 u. EXTRA VOORSTELLING 

Voor alie leeftijden. 
  

Zendag 22 en Maandag 23 Juni. 
De Allerbekocrlijkste Fansche filmdiva DANIELLE DARRIEU 

IN E CONFIANCE. (Misbruik van Vertrouwen) 
Met CAARLES VANEL e.a. vooraanstaande Fransche artister, Een grootsch Fraosch meesterwerk, 

met een uiterst verrassend gegever, dat meesterlijk is uitgewerkt! 
Komt allen deze mooie film z'en !! 

MAXIM THEATER 
Vanaf Headen 20 tm Zondas 22 Juni 

Ubiversal meer dan schitterende film 

»ARGENTINE NIGHTS”. cetie ooder te Zutderkevs 
Met CONSTANCE MOORE — PEGGY MORAN — THE RITZ BROTHERS — THE ANDREW 

SISTERS e.a. bekende sterren. Hen der vroolijkste, pittigste eo aantrekkelijkste musicals van 1941. Argentinie, 
land van ,,RHUMBA” en ,TANGO” .... bekoorlijke senorita's en slanke donkere mannen, roepen U om een 
paar vroolijke uurtjes vol melodie en Amusement mede te maken. Ben murzikale filmschlager die U beslist 
viet missen mag. 

ATTENTIE! VOORAF : eenige zeer goede bijfilmpjes ! 

N. B! zondasmorsen”, 10, w | Matinee 
Voor alle leeftijden. 

Maandag 23 Dinsdag 24 
Universal's ongegvenaarde Cowboy-film 

   

  

  

se AW AND ORDER". 
Met JOHNNY MAC BROWN en puzzY KKNIGAT in de hoofdrollen. Een zeer spannende film die 

U behalve vechter, rijden en schieten, ook populaire Cowboy songs en muziek biedt. 
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Wjj merkten kortgeleden reeds op, 

dat er den laatsten tijd zooveel steek- 

partijen gemeld worden in de stad waar- 

bij al te heetbloedige Madoereezen zijn 

betrokken, Psychiaters schrijven dit toe 

aan den kenteringstijd, waarin volgers 

statistiekeo het aanta! 

en moordaanslagen, benevens zelfmoor- 

den en gevallen van krankzinnigheid 

een hoogtepunt bereiken. Het Soera- 

baiasche klimaat schijat gisteren dan 

wel heel erostigen invloed op bet tem- 

perament der menscben uitgeoefend te 

bebben: 

Te Ampel Soetji heeft een Madoe- 
rees een Arabisch jongetje, dat hem 
beleedigde, met eea mes in den buik 
gestoken. Het koaapje werd ernstig 
gewond in de C. B. Z. opgenomen. 
Zijo lafhartige aanrander werd gearres- 
teerd, 

mishandelingen   

Op Pasar Toeri kreeg een Madoe- 

rees ruzie met een Indiscben jongen, 

wiens moeder een schuld schijat te 

hebben bij de echtgenoote van den 

Madoereeschen standhouder op den 

pasar. Ook bier vond de Madoerees 

het noodig om maar direct een mes 

te trekken, waarmee hij den jongen io 

den buik en in de borst stak. Toen 

de ongelukkige koaap in de C. B. Z. 
arriveerde, bleek hij reeds te zijn over- 

leden. Zooals meestal bij zulke steek- 

partijen met Madoereezen bet geval 

is, liet de moordenaar zich rustig 

arresteerea en bekende prompt zijn 

misdaad. 

Omtreot dit drama vernameo wij 

rog, dat een oude beer uit Malang, 

de hecr Koufman, bij de arestatie van 

den moordenaar moedig en doortastend 

is opgetreden. Hij bevond zich toeval- 

lig op P. Toeri, toen een jongeman 

op bem afkwam en zei: ,Ik ben 

gestoken”, Hj bloedde zwaar. Onmid- 

dellijk list de heer Koufman zich wijzen, 

waar de aanslag gepleegd was, waarop 

hij cen politis - agent van de straat 

haalde en met hem samen den Madoe- 

reeschen standhouder arresteerde. De 

heer Knufman ging ook mee naar het 

politie-bureau van de 3de sectie, waar 
bj waardevolle getuigenverklaringen 

kon afleggen. 
.de M." 

  

IJsland”s Vrijheid. 

Band met Denemarken 
verbroken. 

Slot. 

Het meest vulkanisch land 
ter wereld. 

lo tegenstelling met hetgeen men 

gewoonlijk denkt, is IJsland niet eeuwig 

met ijs bedekt. Wel maken bergen en 

gletscbers het grootste deel van het 

land ongeschikt voor den landbouw, 

maar weiland, waarop 's zomers groote 
kuddeo schapen en vee grazen, kan 
met behulp van kuostm:st zeer goed 
ia stand gehouden worden. Vleescb, 
Wol, boter en kaas worden dus ook 
vuitgevoerd. 

Zoo koud als bet er ook mag zijo, 
het is niet z00 erg als men uit de 

geografiscbe ligging van het land zou 
kunnen afleideo. Dikwijls komen er in 

bet voorjaar koude stroomen van de 

IjJszee nabij de noordkust, en met hen 
pakijs, mist en scherpe winden. Maar 

ook de Golfstroom streeft zijn stranden 

ea verzacht de streagheid der winters.   

IJsland is het meest vulkanisch land 

ter wereld. Aardbevingen komen er 

vaak voor en bet wemelter van warme 

broonen. De beroemdste is de Groote 

Geyser te Haukadalur, waaraan de 

spuitende bronnen over de geheele 

wereld hua naam ontleenen. Van nature 
warm water wordt tot op zekere hoogte 

voor huishoudelijke doeleinden gebruikt 

en reeds is er een plan opgesteld om 

heel Reykjavik vao water uit de warme 

bronnen te voo:zlen. 

Spoorwegen zija er op IJsland niet, 

maar wel zija er wegen asngelegd en 

worden er duizenden auto's gebruikt. 

Vliegdieosten verbinden thans de meer 

afgelegen plaatsen met de hoofdstad. 

De industrie, die zich ieder jaar uitbreidt. 

wordt thans bediend door onbeperkte 

electrische kracht van de rivieren en 

watervallen. 

Een dichterlijk volk. 

De IJslanders ziju een letterkundig 

en dichterlijk aangelegd voik. Men 

zegt, dat de meesten best in staat zija 

een strophe bij elkaar te dichten. De 

algemeene ontwikkeling staat op hoog 

peil, (er is een universiteit te Reykja- 

vik) en de publicatie van boeken en 

bladen is evorm, in verhouding tot de 

groote der bevo'kiag. Er zija vele ge- 

leerden onder, vooral op het gebied 

van geschiedenis en taalkunde. 

IJslandsch is er de spreektaal. Het 

is de oudste litteratre taal van Scandi- 

navi&, Zij is nagenoeg gelijk gebleven 

aan de taal, die de eerste Noorsche 

kolonisten er brachten en beeft zich 

zuiver en practisch onveranderd ge- 

bouden sedert den tijd dater in geheel 

Scandinavi& een taal werd gesproken. 

Het was vanuit IJsland, dat Oroen- 
land, de grootste koloniale bezitting 

van Denemarken, na de ontdekking 

door den Noorschen Erik den Rooden 

in 962, werd bevolkt. De eerste kolo- 
nisten waren ia 986 IJslanders, die er 

heen vosren in 25 schepeo, waarvan 

#lechts 14 de Groenlandsche kust wisten 

te bereiken. 
Wi hebben reeds gezegd, dat IJsland 

geea weermacht heeft, besluit de 

scbrijver in de ,,Sydoey M. Heral”. 

Ben der eerste daden der Regeering, 

nadat de Acte vaa Usie koninklijke 

goedkeuring had gekregeo, was, aan 

de Groote Mogenheden een verklaring 

voor te leggen ertoe strekkend, dat 

Island voor altyd neutraal 20u zijo io 
Gonflicten tusschen andere landen en 

zich niet zow voorberetden op verde- 

diging tegen aanvallen van anderen.   

@ | Dit gevoelen kwam in 1938 officieel | 

tot uiting in de volgende woorden: 

Ijsiand stelt zfn geheele vertrouwen 

in de hoop, dat andere landen zijn 

neutraliteit en zijn wensch, met de 

gebeele wereld io vrede te leven, zul- 

len eerbiedigeo. Derhalve zal Ijslaod 
zich er nimmer op toeleggen, een leger 

Of oorlogsvloot te hebben — een denk- 

beeld, dat niet alleen belachelijk voor 

zulk een weinig talrijk volk zou zijn, 

maar ook geheel vreemd aan den geest 

van bet IJslandsche volk”. 

  

”Geld - tyrannie”, 

  

Niettegenstaande Pracht Balans 

en Bioeiend Bedrijf Passeert 

H.V,A. Dividend. 

Het komt oiet z00 vaak voor, dat 
wij onze levers iets uit de finantizele 

kolommen der groote dagbladen voor- 
zetteo, De ruimte die onsblad osslaat 
is te beschciden om een vast plaatsje 

te reserveeren voor een economische 
rubriek, het-geen overigens niet impli- 

ceert, dat het economische nieuws in 
het algemeen niet interessant of minder 

belangrijk is. Daarentegen de econo- 
miche berichten zijnin zekeren zin een 
barometer van het wereldgebeuren. 
Doch het aflezen van die barometer 
vereischt eenige kennis en ervariog op 

economisch gebied, en bet lijkt niet 

Overdreven aan te nemen dat dieeco- 
nomisthe onderlegging over het ge- 
heel genomen, minimaal is, zo0dat eco- 
nomische bij zonderhedea voor slechts 

heel enkelen geschreven worden. In ors 
blad dat poogt in zija sameastelling 

gebieden te bestrijken waarvoor over 
het algemeen ruime interesse bestaat 

kan dan ook slechts zelden plaats ge- 
vonden worden voor artikelen op eco- 
nomisch gebied, namelijk slechts indien 

dat nieuws interessant is voor de ge- 
heele gemeenschap, waar het de belan- 

gen van de gemeenschap raakt. Tot 

die categorie beboort het onderstaande,   

door den finantieele medewerker van het 
B.N. geschreven artikel, waarvoor wij 
beden aandacht vragen. Ook al bezit 
men geen enkel aandeel H. V. A. ook 
al heeft men nog z00 weinig begrip 

van economiche aangelegenheden en 
dus daarvoor weiaig interesse, dan nog 

is de kennisoeming van bet io dat ar- 

tikel uiteengezette voor ale lezers van 
beland, 

Vooraf nog even een opmerking. Men 

meeat wel eens dat we te scherp van 
toon zijn als we het verderfelijke van 

het zich om niets en niemendal bekom- 
merend bedrijf van het grootkapitaal 
aan den kaak stellen. Afgezien van het 

feit. dat wij de dingen gaarne bij den 

baam noemen om elke kans op mis- 
verstaod bij voorbaat uit den weg te 

ruimer, ons ten deze scharend aan de 

zijde van de jeugd, die straks zal re- 

geeren, en genoeg heeft van het on- 

waaracbtig gekeuvel z00 eigen aan de 

huidige regeerende generatie (men leze 

er het artikel ,gemobiliseerde jeugd op 

na”), welk standpuat noopt tot scherpte, 

wil het ons volkomen verantwoord 
voorkomep, de schelmenstreken van 

het grootkapitaal, die de oorlogsinspan- 
ning ontkrachten en tegenwerken, z00- 

mede een gezonde ontwikkeling van 

een betere wereld in den weg staan, 

scherp zan denkaak te stellen. hetgeen 
dan dikwijis slechts geschieden kan door, 

misschien minder aangenaam in de 

ooren klinkende, maar daarom niet 
minder juiste titulatuur. 

Het groot kapitalistisch bedrijf z00als 

het zich nu nog voordoet is een rem 

voor een betere maatschappij, een rem 

dus van datgeve waarvcor we thans 

heeten te strijden. Nu kan men tusschen 

twee dingen kiezen. Of wij vergieten 
bloed voor niets, incasseeren alle ram- 

pen voor niets, loopen straks weer 

gezapig voort io het oude spoor tot 

den volgenden oorlog opnieuw om bloed 

en offers komt vragen, df wel we eischen 

voor alle ellende en al het vergoten 

b'oed het hoofd van het grootkapitaal. 
dat, zoolang het in leven blijft ia zija 
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huidigen- vorm,. de ontwikkeling van 
een betere wereid onmogelijk maakt. 

Andere alternatieven zijo er niet, en 
wi twijfelen er dan ook niet aan, of 

lemand met eenigszins gezond verstand 

en van goeden wil, kiest het laatste 

alternatief, al viodt bij bet io zijo bart 
misschien minder prettig, al zal dat 
beteekenen, dat hij voorrechten zal 

moeten prijsgeven. 

Om bij de lezers het besef, dat ver- 

andering van het economisch, bestel 
urgent is leveodig te houden, en hen 

te overtuigen, dat die verandering 
slechts kan plaats vinden door dras- 

tische beperkinj van de groote dwingeo- 
de ea tyrannieke macht van het groot- 

kapitaal, daarvoor is het noodig het 

kiod bij den paam te noemen. 

Trouwens, waarom zou men zacht- 
zinniger zijo. Het grootkapitaalscbroom- 

de niet over lijken te gaan, en zich te 
bedienen van middelen als gzmeenlijk 

slechts door gangsters aangewend. 
Mag daartegesover dan viet krachtig 
en scherp geageerd wordeo? Dat is 

O.i. niet slechts gewenscht, maar plicht, 

tenzij ons het winnen van den vrede 

geen erast is. 
Laat ons thans tot de zaken komen 

en de schattige praktijken van de 
H.V.A. eens onder de loupe nemen 
Het is weer fraai. 

Men moet zich eens even bedeoken 
wat bet zou beteekenen als de H.V.A. 
cens eea extra millioentje ter beschik- 
kiag had gesteld voor bombers en of 
een deel van de wiost direct ter 

beschikking had gesteld van E.Z. om 
een extra bedrag te investeeren in 

vitale bedrijven. Aan de paraatbeid 

van Nederlandsch-Indi# moet der 
H.V.A. toch veel gelegen zijo, want 
zij heeft veel te verliezen. Officieel 
natuurlijk niet, want alle suikerfabrie- 

ken bijvoorbeeld staan voor fl, — op 
de balans, zoodat als er een suikerfa- 

briek verloren gaat zulks een verlies 

beteekent van 15 cent. Maar het 
verlias van zoo'n fabriek heeft een 

sociale kaot. Het beteekent o.a. dat 
velen broodeloos zullen worden. Maar 
ja wat kaa dat nou de H.V.A. schelen, 

Niet waar. 
We zouden 200 nag een tijdje door 

kunnea gaan, maar genoeg men leze 
verder zelve en denke dan nog ceng 

diep na, of het woord schelmerijen 

voor zulke praktijken te scherp is of 

niet, 

De aliervoorvaamste gebeurtenis 

op effectengebied sinds de vorige 

week, is zonder eenigen twijfel de 

mankondiging van het jaarverslag 
van de Handelsvereeniging ,,Amster- 
dam”, beter bekend als de H.V,A., 

over 1940. 

Wij plaatsen zelden of nooit zelve 

cen ,kop” op onze artikelen, doch 
laten dat dls regel over aan de vak- 

menschen van de krant. Dat wij dit- 
maal van deze gewoonte afwijken en 

de speciale attentie vragen van de 
lezers van dit blad voor deze divi- 
dendpasseeriog vindt zija oorzaak in 

de omstandigheid dat wij io ons fivan- 

cieel-economisch gemoed diep geschokt 

zija door deze n.o.m volkomen on- 
rechtvaardige en ongemotiveerde ne- 

gatie van de belangen van den lodi- 
schen aandeelhouder. De H.V.A, het 
allergrootste en machtigste cultuurli- 
chaam van Nederlandsch Oost Indit, 

met, naar wij meenen 15 suikerfabrie- 

ken, waarvan er 7 in bedrijf zijo, die 

alle tezamen voor f 15, — op de ba- 

lans staao, met daarnaast enorme 
vesel-., tapioca-, thee-, rubber-, en 
Oliepalmondernemingen teboekstaand 

voer ruim f 17. 500.000, —, zijnde 
slechts een zeer matig deel van de 
werkelijke waarde dezer complexen, 

met ruim f 25.000.000.-— aan kasmid- 
delen en schatkistpapier, met eenpro- 
ductenvoorraad van ruim f 11.000.000-, 

waartegenover aao werkelijke credi- 
teuren niet meer staat dan rond 
f 5. 000.000. — (immers onder de 
totaal crediteuren ad rond f 10. 000.000 
moet ook de thaos gereserveerde 
f 5.000.000. — schuileo), deze maat- 
schappij durft het te bestaan om ia 
dezen tijd, de door haar, na aftrek 

van eventueele belastingen, gemaakte 

netto-winst van ruim f 6. 000. 000. — 
te benutten voor: 

&. een afscbrijving van ruim 
f1.000.000. — op de reeds abnormaal 
laag teboek staande Cultuuronderne- 
minges:   

  

b. eene dotatie aan de extrareserve 
van f 5.000.000.—. 

Cc. de rest ad ruim f 22.000. — 
paar nieuwe rekening over te boeken 

en 
d. hare aandeelhouders (tenmi :ste 

de ladische aandeelhouders, want de 

Hollandsche kregen, volgeos hier bia- 
nengekomen berichten eenigen tijd 
geleden reeds 121/,”/0 “ad interim) 
met leege handen naar huis te zenden. 

En deze voor aandeelhouders funeste 
Wwinstverdeeling wordt voorgesteld om- 

dat: 

A. geen voorzievingen worden ge- 

troffeo voor mogelijke verliezen in 
Holland. Lt. 

B. onzekerheid bestaat of de over 
1940 becijferde Indische bedrijfsuitkom- 

steo later zullen blijken met de wer- 
kelijkheid overeen te stemmen en 

C. er gevaar dreigt, dat door gebrek 
aan afscheepruimte de maatscbappij 
met hare omvanogrijke bedrijven nog 

voor zeer ernstige moeilijkheden kan 

komen te staan. 

De motieven 

Deze motiveering onnder de loupe 
nemend willen we daarvan het volger- 
de zeggen: 

A. loderdaad had de maatsebappij, 
Volgeos opgemaakte staat van baten 

en lasten een bedrag van ruim 

f 27.000.000. — in contanten en beleg- 
gingen in Nederlandsch Courant in 
Holland. Dit is een formidabel bedrag, 

maar dat is sindsdien zeerzeker al be- 
langrijk verminderd door de betaling 
van het dividend ad 2007, over 1939 
en het ioterim-divideod van 121,/0/5 
over 1940. 

Ieder, die geen vreemdeling in Jeru- 

zalem is, weet, dat verceweg het groot- 
ste deel der aandeelen H. V.A. (wij 
schatteo dit deel zelfs op meer dan 

90'/,) in Holland ziten wanneer van de 

f 8.000.000.— die de dividend-decla- 
ratie 1939 vorderde en de f 5.000.000. — 
die de interim-dividend-declaratie 1940 
vorderde 901/5 in Holland werd uitbe- 
taald, dan zijn alleen uit die hoofde deze 
middelen reeds met ruim f 12.500.000.— 
verminderd. Er resteert daarna satuur- 
ljk nog een zeer groot bedrag, maar 

zelfs al zou de maatschappij dat geheel 

moeten afscbrijveo, dan nog hoeft zij 
onder die zeer pijnlijke operatie geen 

kik te geven. Immers, zij zou dan alleen 

een flink bedrag aan contanten kwijt 

zij», waarvoor zij toch nooit eenig 

redelijk emplooi heeft kuanen vinden, 

noch zal kunnen vioden, terwijl daar- 
door r&ch het bedrijf als zoodanig, 

dat geheel in Indi£ ligt cdch de solva- 
biliteit van de maatschappij, cOch hare 

rentade maabogaan. 

De in Indid aanwezige middelen zijs 

meer en meer dan voldoende om, wat 

er ook met de activa in Holland ge- 
beurt, het geh:ele bedrijf ongestoord 

voort te zetten, terwijl in de waardee- 

ring der hier aanwezige activa meer 
genoeg reserves (voornamelijk stille) 
aanwezig zija om iederen klap uit boof- 

de van verliezen in Holland rustig op 
te vangen. In ieder geval bestaat er 

geen enkele aanleiding om, om deze 

reden de Indische aandeelhouder en 
daarmede de Indische samenleving te 

onthouden wat haar redelijk toekomt 
uit de in Indi& gemaakte winsten. 

B. Dit is, o. o. b. m. duideliik een 

praatje voor de vaak. De H.V. A.— 

menschen in Iodig hebben steeds be- 
hoord tot de beste rekenaars uit deze 
gewesten. Wat men deze maatschappij 

ook kan aanrekenen, daartoe behoort 
zZeker niet het verwijt dat zij de reken- 

kunst onvoldoende beheerscht. Wij 

zouden de leiders van dit enorme be- 
drijf beslist tekort doen als wij dit 
argument voor zoete koek opaten, en 
zij zouden, als wij dit wel deden, met 
het volste recht ernstig ontstemd kun. 

nen zijo. 

C. Natuurlijk scbuiltia dezen factor 
cen risico en zelfs misschien wel een 
groot risico. Niemand zal dat willen 

ontkennen. Maar daar gaat het tenslotte 
oiet om. Waar bet wel om gaat is of 

dit risico zoo groot is, dat het door 
de bestaande reserves niet voldoende. 
gedekt is, Eerst als gebleken zou zijo, 

dat dit niet het geval is, (en men be- 
hoeft de balans siechts in te kijken 

om te zien, dat dit wel het geval is, ' 

Dee aatar 

  

201 de Directieer toe mogen besluiten 

om (en dit geldt dubbel in dezen tijd) 

de rechten van aandeelhouders op 
de wiost aan te tasten. Ea dan zou 

het nog de vraag zijo geweest of zij 
het 260 rigoureus had mogen doen, 

als zij thans voorstelt. Wi hebben 
julst verleden week het jaarverslag 

van de Internatio ia deze kolommea 
besprokeo. Ook io dat verslag wordt 
het hier bedoelde punt naar voren 
gebracht. De Directie van die maat- 

schappij, en dat zijo toch heusch geen 

kinderen, neemtechter terzake een heel 
wat sympathieker, en incidenteel heel 

wat juister en van heel wat meer econo- 
misch en sociaal iazicht getuigend 

standpuot io. Zij schbrijft hieromtrent: 
Wi hebben slechts f 1.000.000.— ter 

verdeeling over. Wij hadden gaarne 

wat gereserveerd voor onze extra- 

bedrijfsrisico's. Echter in het belang 
van bet algemeea economisch levenin 

India zullen wij dit &&ae millioen toch 

maar onder amndeelhouders verdeelen, 

De houding van de H.V.A.- directie 
steekt daarbij wel heel erg af. Nog- 
maals wanneer de maatschappij over 

onvoldoende reserves beschikte om 
ook maar eenig extra risico te aanvaar- 
den of wanneer hare liguide middelen 

ook maar in de verste verte onvoldoende 
zouden kunven zijo, dan zouden wij 
haar staodpuot billjjken es zoo noodig 

verdedigen. Maar wat hier gebeurt is 
domweg ,geldtirannie”. Wij weten er 

geeo beter woord voor. De maatschap- 
pij dreigtin Holland wat ,geld” kwijt 
te raken. Weliswaar geld dat ze kee- 

lemaal niet noodig beeft en waar ze 

eigenlijk niet weet wat ze ermee moet 
doer, maar ,geld”, En dit geld wil 
ze, het koste wat het wil, terug hebben. 

En zou achteraf blijken, dat dit geld 

in Holland heelemaal niet verloren 
was, welsu dan is er nog niets verloren, 

dan heeft zij alleen maar zooveel geld 

meer. Dan kan zij er niet alleen in 

zwemmen, maar er zelfs ia duiken. 

Wat aandeelhouders onder de hand 
doer, wat Indi2 onder de hand doet, 

wat deert baar dat? Ben ik mijas 

broeders hoeder ? 

Het zou in Jadis maar 

5 ton kosten, 

Wij gaan niet verder op dit soort 

»geld-politiek” in. Het spijt ons, meer 

dan wij zeggen kunnen, dat wij bet 

bovenstaande omtrent ons grootste 

en machtigste cultuurlichaam moesten 

schbrijven, Wij constateeren ten slotte 

alleen nog dat de maatschappij een 

pracbtbalans overlegde dat de H.V.A. 

groeit en bloeit en dat het afgeloopen 

jaar haar, door de gevolgde winstver- 

deelings-politiek, rog sterker maakte 

  

  
  

Openbare Verkooping. 
op Donderdag 17 Juli 1941 des 
voormiddags om 10 uur inen ten 

overstaan van het Vendukantoor 

te Blitar 
van 

het perceel Recbt van Eigendom ver- 

pondingsno. 498 gelegen in de desa 

Beroe, district Wlingi, regentschap 

Blitar residentie Kediri, oppervlakte 

1559 M2, meetbrief no. 126 dd. 21 

Mei 1918, blijkens gerechtelijke acte 

dd. 27 Jusi 1919 no. 123 staande ten 

Dame van thans wijlen den heer 

Ch. C. A. H. Mesker. 

Namens de erfgename van 

de verbandhouster 

Mr. J. ADOLFS. 

Chineesche Voorstraat 92. 

SOERABAIA. 

  

geld effectief gekostzou hebben, als zij 
de f 5000.000.— eens niet gereserveerd 
had, maar dit bedrag aan aaudeelhou- 
ders had uitgekeerd, 

Aandeelhouders zouden daaruit heb- 
ben kunnen krijgen precies 12”/,”/5, De 
aandeelen van de maatschappij zitten 
naar schatting, z00als boven reeds ver- 
meld, voor miostens 90”/, io Holland. 
Als dit juist is, zou de maatschappij in 
Indiz hebben moeten uitbetalen rond 
f500.000-. De resteerende f 4.500.000- 
z0u zij nu niet hebben behoeven uit 
te betalen en hoogstwaarschijolijk nooit 
hebben behoeven uit te betalen, omdat 
de Hollandsche houders deze 13!/,”/, 
reeds uitbetaald hebben gekregen. Per 
saldo zou. op die basis, eea loyale po- 
litiek tegenover aandeelhouders de 
maatschappij zegge en schrijve vijf ton 
hebben gekost, En dan is het paar onze 
persoonlijke meening heel veel, Waar- 
schijolijk zou bier niet eens 5 ton be- 
taald 'hoeven te worden. Nom. 
f 4000.000 aandeelen H.V.A. in India? 
Wij gelooven er niets van. Maar aan- 
genomen dat het werkelijk 5 ton zou 
kosten, wat beteekent dat dan nog voor 
een maatschappij die beschikt over de 
middelen en reserves van de H.V.A.? 
Ba... van het eigen geld van deze 
aandeelhouders P Maar wat maakt het, 
en speciaal in dezen tijd, voor den ia- 
dividueelen aandeelhouder geen enorm 
verschil of zijo aandeeltje H.V.A. f125.- 
oplevert of niets ! 

Daar kan hij netzija extra-belasting 
uit betalen, of een extra-oorlogsbijdrage 
doen, of daarmede den middenstand 
weer ecen handje helpen of, noem maar 
Op, er is een eindelooze variatie in de 
wijze waarop deze f125.— aan het 
algemeen belang ten goede zou komen. 
Dat de Directie van de onvolprezen 
H.V.A dit belang niet onderkend heeft 
en daaraan niet meer recht heeft doen 
wedervaren beteurt niemand meer dan 
de scbrijver van deze regelen. 

  

dan zij al was. Maar wij kunnen viet »de M.” 

nalaten een kleine berekeoing te maken 

om dit artikel te besluiten. NI. om te 
berekeven hoeveel bet haar g'obaal in 

banana 

. 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - €C. 

  

  

    

  
      

PROTESTANTSC HE KBRK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

22 Juni Madioen 9 uur v.m. 

Ds. W. Sikken. 

Kertosozo 5 uur c.m. 
Ds. W. Sikken. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

22 Juni '41 Kediri 9 uur v.m, 

25 Juni '41 Kediri 6.30 u. o.m. 

Voor Zending. 

29 Juni '41 Kertosono 4 uut o.m. 

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7 30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 
2e H. Mis 

Lof 

6 uur v. m. Stille 
7.30 uur v.m.  Hoogmis 

5.30 uur n. mw. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telaf, No, 107 

te Kediri 6 uur v. m 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur a. m. 

te Biitar H. Mis 

  

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels ea ledikanten 

chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 
Emballeeren en transporteeren. 

ver- 

een mooie teonisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

acbter 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. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

Voor Uw | | 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

ULTIMATUM AAN RUSLAND? 

  

Verscheidene berichten maken melding 
van Duitsch - Roemeensch ultimatum 
aan Rusland, waarin o.a. teruggave 

van Bessarabie wordt getisckt. 

  

Aneta meldt het volgende uit Batavia: 

Verschilleade binnengekomen United 

Press-telegrammen maken meldirg van 

te Istanboel de ronde doende geruchten 

inzake een Roemeensch ultimatum aan 

Rusland, waarin teruggave van Bess- 

arabi: wordt gesischt, eo van een Roe- 

meensch-Duitschen aanval op Rusland, 

Dzze geruchten werden echter te 

Londen, Washington en Ankara niet 

bevestigd. 

Duitsche eischen en bedreigingen 

Londen, 19 Juni (Reuter). De corres- 

pondent van de C. B. S., Winston 

Burdett, sprekend uit Aokara, maakte 

melding van geruchten, dat aan de 

Duitsche eischen t.a.v. Rusland kracht 
wordt bijgezet door bedreigingen. Hj 

vorgde hier echter aan toe, dat voor 

zoover men in Turkije weer, de juist- 

heid dezer berichten niet bewezen is, 

doch het is een belangwekkend fcit, 

dat zij verspreid zij. 
De correspondent van de N. B. C. 

Martin Agronsky haalde soortgelijke 

geruchten aan betreffende een Duitsch 

ultimatum aan de U.S,S.R., dat volgens 

»zeer betrouwbare bron” spoedig zou 

expireeren. 
Hij voegde hieraan toe, dat het 

nazi-ultimatum raar gemeld wordt het 

volgende omvat: onmiddellijk afstand 

te doen van Bessarabi& ten behoeve 

van Roemeni#, waarborg voor levering 

van een groot deel der tarweoogst 

van de Oekraise en grondstoffen uit 

geheel Rusland aan Duitschland, alsme- 

de vrijen toegang voor nazi - technici 

om bet Russische transportwezen en 

industriebedrijf te regelen. 

Gemeli wordt dat het ultimatum 

thaos te Moskou overwogen wordt, 

terwijl de Russische en Du'tsche troe- 

penconcentraties gestadig 

aan de gemeerschappelijke grens in 

den Balkar. 

Agionsky verwierp de berichten, 

dat een Russisch-Duitsche oorlog reeds 

aangevangen zou zijn als ,wilde ge- 

ruchten, die absoluut oobevestigd zijo”, 

toenemen 

De strijd Syrit. 

Jeruzalen, 19 Jusi (Reuter). Een 

militaire woordvoerder verklaarde dat 

de Britsche trozpen hevigen tegsnstand 

ortmoeten bij hun opmarsch vaar Da- 

mascus. De Britsche militaire positie 

in Sycitis echter belangrijk verbeterd, 

Londen, 19 Juvi (Reuter). Officieel 

werd bekendgemaakt, dat de Britten 

nieuwe, belangrijke posities bezetter, 

even ten Zuiden van Damascus. 
Londen, 19 Juni (Reuter). Naar of- 

ficisel werd oatbuld, is een krachtige 

Vichy -legermacht te Merj Ayoum 

Omsingeld, 

Jeruzalem,. 19 Juni (Reuter ). Een 

gezaghebbende commentator meldde 

gisteravond via Radio - Jeruzalem, dat 

vooruitgeschouven Australische patro- 

uilles het dorp Damour, 15 minuten 

perauto van Beyroeth verwijdzrd, heb- 

ben berzikt. 
  

De opmarsch. 

Cairo, 19 Juni (Reuter). Alhier 

werd gemeld, dat de geal'icerde troe- 

pen vlak bij de poorten van Damas- 

cus staan. Ook langs de kust. waar 

gestadige vorderingen in de richting 

van Beyroeth worden gemaakt, ver- 

de gebeurtenissen gunstig 

voor de geallieerden, 

Hoewel de mogelijkheid blijft be- 

staan, dat de Vichy-troepen halfweg 

tusschen Sidon en Damascus stand- 

houden, wordt hier gehoopt, dat de 

linie Beyroeth - Damascus spoedig in 

Britsche handen zal zijn. Hierdoor 

zullen Tripoli, Homs en Aleppo de 

voornaamste steden zijn, die dan nog 

door de Vichy-legers b:zet zijn. 

Londen, 19 Juni (Reuter). De spe- 
cia'e correspondent van ,,Reuter” bij 

de Britesche imperiale troepen 

Syrig, Desmond Tighe, echrijft: 

Hevige gevechten zijn gaande in 

den centralen sector in Syri&. Giste- 

ren, Zondag, openden de Vichybat- 

terijen het vuuc Vanuit de kleine stad 

Metulla, aan de Palestijnsche grens, 

terwijl ook van de vesting Kheim, 

welke de V.chy troepen hadden her- 

wonnen, het vuren den geheelen dag 

loopen 

Voortduu:de. 

De Britsche infanterie, gesteund 

door de Australigrs, uitgerust met 

gepantserde vechtwagens bezetten een 

krachtige positie te Chlare. 

Een hevige en vinnige strijd isaan 

den gang tegen de Vichy-troepen te 

Merj-Ayoum en aan den overkant 

van de vallei te Kheim. 

Toen ik van den sector vertrok, 

waren de Britsche troepen, die zich 

in een olijvenbosch aan den kant 

van den weg hadden verscholen, op- 

gewekt bezig zich gereed te maken 

voor de versterking van het garni- 

zoen te Chlare. 

Inmiddels 
alles rustig. 

is in de kust-sector 

Hoe de officie:en van het garnizoen 

te Sidon wilden terugtrekken, zonder 

slag te leveren, doch door generaal 

Dentz gedwongen waren te vechten, 

werd mij medegedeeld door cen 

plaatselijken handelaar, toen wij in 

een cafe aan den zeekant te Sidon 

thee gebruikten. 

»Op de eerste teekenen van een 
Britschen aanval”,— zoo sprak hij— 

nhadden de officieren van het garni- 

zoen willen terugtrekken zonder te 

vechten. Doch generaal Dentz arri- 

veerde en gaf het bevel om siag te 

leveren. 

De koopman beschreef ook het 

dilemma, waarin de stadsbewoners 

van de haven zich bevonden, toen het 

Pritsche leger en de vioot de stad 

bombardeerden als voorbereiding tot 

de bezetting. ,,Wij waren er verlan- 

gend naar de witte vlag te hij chen 

zeide hij, 

»doch wij wisten, dat wanneer wij 

dat deden, de Vichy-kanonnen op 

ons zouden vuren. Wij konden niets 

anders doen dan in de schuilkelders 

te blijven, totdat het bombardement 

afgeloopen was. Wij zijn allen ver- 

heugd U te zien, daar de economi- 

sche situatie uiterst verdrietieg is. 

Wij hebben geen tarwe, geen suiker, 

geen rijst, geen benzine, geen meel, 

hoewel er een overvloed aan eieren, 

groenten en aardappelen is.” 

De strijd in Afrika. 

De Britsche aanval mislukt? 
Londen, 19 Juni (Reuter). In gezag- 

hebbende kringen te Londen wordt 

vernomen, dat de Britsche troepen, 

die in de Westeliik woestija ecen 

grooten aanval hebben ingezet, waar- 

bij zij de Duitschers te Capuzzo over- 

rompelden, thans weer veilig in hun 

oorspronkelijke posities zijn terugge- 

en ons over te geven,” 

  keerd, 

| Deze stellingen liggen ten Oosten 

van Solloem, dat nog steeds in Duit- 

sche handen is. 
Er is nog steeds gcen definitief be- 

richt ontvangen, dat de Duitechers 

voorbereidingen treffen voor een aan- 

val. 
Gedurende het terugtrekken van de 

Engelschen werden zoo weinig belem- 

meringen ondervonden, dat het schijnt, 

dat of de Britten den vijand zoo ver 
voor waren, dat hij hen niet wenschte 

te volgen, of de vijand hiertoe nietin 

staat was. 

Londen, 19 Juni (Reuter). Tijdens 

het Britsche offensief in Lybig zijn 

honderden Duitschers gevangen ge- 

nomen en tientallen Duitsche tanks 

vernield. 

De R. A.F. 

Londen, 19 Juni (Reuter). De nieuws- 

dienst van het Britsche ministerie van 

Luchtvaart meldt dat de jachtvlieg- 

tuigen van de R. A. F. gedurende drie 
dagen bijna onophoudelijk patrouilles 

uitvoerden boven de Briteche en 

imperiale grondtroepen in de Capuzzo- 

en Solloem - gebieden. 

Hieraan wordt toegevoegd, dat het 

succes van deze patrouilles duidelijk 

is gebleken in hetfeit, dat de vijande- 

lijke luchtmacht niet in staat waren 

de Briteche troepen te hinderen. 

Plaatselijk of algemeen 

offensief ? 

Londen, 18 Juni (Reuter). Generaal 

Sir Hubert Gough, Reuter's militaire 

commentator schrijft : 

»Vandaag is het 126 jaar geleden 

sedert de Engelschen den beslissenden 

slag bij Waterloo wonnen, welke over- 

winning een dictator op zijn kniesn 

bracht, die meer dan tien jaren Europa 

had overheerscht, De veldelagen duur- 

den toen maar een dag. Thans duren 

zij meerdere dagen, voor de eind-be- 

slissing is bereikt. 

Weer worden veldslagen van een 

offensief karakter gestreden om Europa 

en de wereld te redden van andere 

dictators. wier tyrannie veel wreder is 

dan die van Napoleon. 

In mijn laatste bijdrage zinspeelde 

ik erop, dat het offensief in Lybis 

mogelijk door de Britten en niet door 

de Duitschers zou'worden ingezet en 
zoo is het dan ook geloopen, want 

Zondagmorgen j. I. heeft generaal 

Wavell een aanval van eenigen om- 

vang aan het Duitsche front in Lybis 

ingezet en hevige gevechten zijn nog 

gaande rond Solloemen den Halfaya- 
pas. 

Het schenkt bevrediging te be- 

denken, dat de Briteche troepen in 

het Midden- Oosten thans sterk genoeg 

zijjn om Wavell te rechtvaardigen den 

aanval te doen, terwijl een ander deel 

van zijn troepen in Syri# vecht. 

Er zija nog geen bijzonderheden 

beschikbaar om ons in staat te stel- 

len een volledig beeld te vormen van 

den strijd, welke thans in de nabijheid 

van Solloem aan den gang is, doch 

cen of twee in het oog springende 

punten kunnen worden opgemaakt. 

Het is duidelijk, dat onze aanval 

krachtig genoeg is om de Duitschers 

ertoe te dwingen reserves aan te 

voeren uit de nabijheid van Tobroek. 

Het blijkt, dat de Britten tactisch 

gebruik maken van tamelijk uit- 

gestrekte omtrekkende bewegingen 

en dat de R. A. F. ruimen steun 

verleent, niet alleen door vijandelijke 

bases, vliegvelden en verbindingslinies 

aan te vallen, doch ook boven het 

feitelijke slagveld. 

De vijand schijnt te vreezen, dat 

dit de eerste stap is in een ernstigen 

aanval, doch wij moeten afwachten, 

Wellicht is het slechtseen plaateelijk 

offensief, bedoeld ter verovering van 

den Halfaya - pas. 

De R. A. F. boven Noord- 

Frankrijk. 

Londen, 18 Juni (Reuter). Het offi- 

| cieelo versiag van de ,sweep”, die   

hedenavond door de Royal Airforce 
werd uitgevoerd boven Noord-Frank- 

rijk, wordt gegeven in het volgende 

communigu€ van het ministerie van 

Luchtvaart. 
Woenedagavond wasde R.A.F. weder 

in actie boven Noord-Frankrijk. Es- 

cadrilles jachtvliegtuigen eo vliegtui- 

gen van het commando bommen- 

werpers drongen Frankrijk binnen 

voorbij Boulogne, terwijl andere esca- 

drilles jachtvliegtuigen boven het 

Kanaal en de Fransche kust patrouil- 

leerden. 
Onze bommenwerpers vielen cen 

militair kamp aan en vernielden een 

aantal barakken. Alle bommenwerpers 

keerden veilig terug, ondanks het he- 

vige vuur van de luchtdoelartillerie. 

EBenige opposities van vijandelijke 

jachtvliegtuigen werd 2veneens ont- 

moet. Deze werd met succes overwon- 

nen en negen vijandelijke vliegtuigen 

werden vernietigd en andere bescha- 

digd, terwijl aan onze zijde vier jacht- 

vliegtuigen verloten gingen. 

Woensdag in den loop van den 

dag werd een vijandelijk voorraden- 

schip van ongeveer 1500 ton getroffen 

door twee bommen, geworpen door 

een viiegtuig van het commando kust- 

verdediging. 

Engeland. 

De Britsche luchtaanvallen 

Voortdurende hevige actie 

Londen, 19 Mei (Reuter). Een door 

het Luchtvaartministerie uitgegeven 

communigu& meldt: Den afgeloopen 

nacht werden de havens en vlootbases 

in Noordwest-Duitechland evenals de 

vlootbasis van Brest krachtig door de 

bommenwerpers der R.A.F, aang:val- 

len. Vooral Bremen werd — evenals 

Brest — aan een hevigen aanval on- 

derworpen. Te Brest liggen nog steeds 

3 Duiteche oorlogeschepen. 

Van deze operaties worden 4 vlieg- 

tuigen vermist, 

Mool resulitaat 

Londen, 19 Juni (Reuter). Thans is 

bekend geworden, dat tijdens de groote 

Engelsche offensieve operat'es boven 

het bezette deel van Frankrijk en het 

Kanaal op Dinsdag in totaal 16 Mes- 

serschmitts werden vernietigd, aldus 

meldt de nieuwedienst van het Briteche 

ministerie van Luchtvaart. 
Oorspronkelijk was gemeld, dat er 

13 vijandelijke vliegtuigen omlaag wa- 

ren geschoten). 

Tien Briteche viiegtuigen gingen 

hierbij verloren. 

De aanvallen op Engeland 

weer betrekkelijk rustig 

Londen, 19 Mei (Reuter). Een com- 

munigut van het ministerie van Lucht- 

vaart luidt: Den afgeloopen nacht 

vertoonde zich een zeer klein gafital 

vijandelijke vliegtuigen boven Eng:- 

land. Bommen werden geworpen op 

enkele punten:in East-Anglia en op 

  

  
  

een punt in het Oosten van de Mid- 
lands. De aangerichte schade was licht 
en geen slachtoffers worden gemeld. 

Successen in de Middelland- 
sche Zee 

Londen, 18 Juni (Reuter). Ben offi- 

cieel communigu: van de Britsche 

Admiraliteit meldt, dat Briteche duik- 

booten, welke in de Egeische Zee 

opereeren, hebben gerapporteerd, dat 

zij het Italiaansche tankschip ,Gui- 

Seppina Gharardi”, 3.319 tons metend, 
getorpedeerd en tot zinken gebracht 

hebben. Zij hebben voorts 3 caigues. 
welke door den vijand werden ge- 

bruikt, cen Italiaanschen 

schoener vernietigd. De caiguest wa- 

ten op weg naar een van de door 

de Duitechers bezette eilanden in de 

Egeische Zee. Een dezer scheepjes 

was geladen met Duitsch personeel 

en voorraden, terwijl een ander was 

geladen met vaten olie. 

De Italiaansche schoener vervderde 

troepen, munitie en voorraden en 

was op weg naar een ander eiland 

in de Egeische Zee. 

In het midden van de Middelland- 

ache Zee zija de Britsche duikbooten 
eveneens bedrijvig geweest. Een in 

Zuidelijke richting varend vijandelijk 

voorraadschip van ongeveer 4.000 

tons, alsmede een voorraadschip van 

ongeveer 2500 tons en een hulp- 

zeilschip van 500 tone zijn tot zinken 

gebracht, 

alsmede 

Amerikaansche vrijwilligers 

voor radiolocator. 

Washington, 18 Juni (U. P.). De 

Briteche aircommodore George Pirie 

maakte bekend, dat hij een kantoor 

opent in New York City om het 

vertrek naar Engeland te regelen van 

duizenden Amerikaansche vrijwilli- 

gers voor de behandeling van Enge- 

lands ,,geheime wapen”, de radiolo- 

cator. 

Hij verklaarde, dat geschikte per- 

sonen aantrekkelijke loonen zullen 

ontvangen. 

De aircommodore voegde hieraan 

toe, dat het vrijwilligere-programma 

door de Amerikaansche regeering 

was goedgekeurd. De Amerikaansche 

regeering weigerde echter de aan- 

werving van Vrijwilligers in de Ver- 

cenigde Staten toe te staan, 
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