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Prins Bernhard-bloem. 

Van officieele zijde werd bekend 

gemaakr, dat de verjaardag van Z.K.H, 
Prios Berobard den 30sten zal worden 

gevierd daar de 29ste opeen Zondag 

valt. Ook voor dezen dag echter geldt 

de Konioklijke wensch dat een feeste- 

ljke viering achterwege zal b'ijven in 

verband met de tijdsomstandigheden. 

Wel zullen den 30sten de scholen en 

gouveroementskantoren den geheelen 

dag gesloten zija. 

Het is voor den tweede maal, dat 

we dea verjaardag van den Prios sinds 
Nederland in oorlogis, zullen gedenken. 

Oaze gedachten gaan terug naar den 

tijd toeo Prios Berobard stormender- 

hand de barten aller Nederlanders wist 

te veroveren. We zien weer voor ons de 

eerste foto's van't jong verloofde paar 

Prins Berohard, die onze Prinses maakte 

tot een noj meer vao geluk stralend 

menschenkind. Ea soel gaat de flm aan 

Onze oogen voorbij, het huwelijk: de 

geboorte van Beatrix e n Ireneen overal 

Prios Berohard met zijo gullen lach 
en-zija witte anjer. Hoe deelen we in 

de vreugde v van dat jonge gezio, dat 

ons 200 lief 'is. 

Dan ineens 10 Mei 1940 de Hunneo, 

die overal ellende en verderf brengen 

en eveneens een cinde maakten aan 

het geluk van 'tjooge gezinin Soesdijk. 

De verbanning uit het Vaderland es 

straks Prios Berohard op zijo verjaar— 

dag ver van srouw ea kinderen, het 

lot deelend van zoovelen. Prins Bern- 

hard in uoiform, nu zonder de anjer 

ia zijo knoopsgat. Onder zulke omstan- 

digheden kan op een verjaardag geen 

feestvreugde heerschen, maar we willen 

ons tooien dien dag met eene witte 

anjer of andere witte bloem, de Prins 

Berobard-b!ozm, dieonze Prios nu zelf 

Op zija uoiform viet dragen ka». De 

Prins Bernbard-bloemen zullen op 

Zaterdag 28 Juni worden verkocht. 

Ieder geve er een kleinigheid: voor naar 

vermogen en de totale opbrengst zal 

door de Vereenigde Fondsen aan Prirs 

Bernbard worden aangebodeo. Arm en 

rijk, ieder zal op 29 Juni de Prios Bero- 

bard-bloem dragen als symbool van een 

onverwoestbaar vertrouwen, dat eens 

Holland zal herrijzeo, dat eens bet 

Koninklijk gezin weer paar Huiszal te- 

rugkeeren, dat eens de witte anjer weer 

in 's Prins Kooopsgat prijkeo zal. 

Schoolwandeling. 

Een onverantwoordelijke leider, 

Op Zondagmorgen j.I. gingen een 
groot aantal kinderen van de 2de en 

3e klasse eener Volksschool in bet Pe- 

santrensche onder leiding van een on- 

derwijzer, vergezeld van zijo vrouw, 

cen wandeling maken naar de kluize- 

naarsgrotten bij de Klotok. Deze afstand 

bedraagt ongeveer Il kilometers, wat 

natuurlijk voor kinderen van nog niet 

cens boven de tien jaar, een nogal 

zware wandeling was. Ze vertrok- 

ken zoowat om half achbt, doch kwa- 

men pas om 5 uur s' middags thuis. 

Vele ouders der leerlingen waren ten 

zeerste ongerust, aangezien de leider   en diens vrouw reeds om ongeveer 2 

uur 's middags per kar waren terug- 

gekomen. Waarschijalijik werden de 

kinderen aan bun eigen lot overge'aten. 

Verscheidene ouders waren genood- 

zaakt om hun kinderen te laten atbalen, 

daar ze zeer ongerust waren over dit 

late uitblijven, wijl ze s'middags nog 

niet hadden gegeten. Wij hoper, dat 

er tegen zulk een onverartwoorde'ijke 

daad de noodige stappen zullen worden 

genomen. 

Gaarkeukens. 

Op verschillende andernemingen o.a. 

Tjandi Szwoe, zijn in navo'ging van 

den heer Gerritsen, administrateur van 

de cultuuronderneming Sengon, tbans 

gaarkeukzns ingericht. De bedoeling 

hiervan is, om het werkvolk heel goed- 

koop van krachtig voedsel te voorzien, 

zoodat ze het op de ondermingen pret- 

tig vindeo. Daarnaast is de bedoeling 

hiervan, dat men zich bierdoor voor- 

bereid op hetgeen men te doen heeft 

in oorlogstijd wanneer duizenden men- 

schen wordeo gesvacueerd uit gevaar- 

lijke zone's pair minder gevaarlijke, 

zooals waartoe Blitar behoor?. E'ken 

dag wordt bier in groote hoeveelheden, 

genoeg voor 400 mao, gekookt. Deze 

worden dan Af 0, 02 per portie aan 

het werkvo'k verkocb". De rijst met 

sajoer, temp€ of stukje 

scbijot hen goed te smaken, want alles 

gaat grif op. Hztgeeo overdag blijft 

staan wordt s'avonds in de warong 

verkoctt en heeftsteeds aftrek. Door- 

dat de grondstoffen in groote hoeveel. 

heden worden ingesiagen blijven de 

prijszeo natuurlijk laag. De zes perso- 

cen vleesch 

nen, die voor het koken zorgen, ont- 

vangen per maard met bun allen f 30, — 

salaris plus per persoon twee standaard 

porties. Voor hst brandhout word ge- 

zorgd door het werkvolk zelf, dat dit 

gedurende het werk in de tuinen bij 

elkaar zamelt om het s'middags mee 

terug te nemen naar betemplacement. 

Hier komt dus helemaal geeao kosten 

op. Zoodoende kan heel goedkoop 

worden verkocbt, z0 zelfs dat de ar- 

beider, die toch niet gewend is groote 

bedragen aan zijo maaltijden, te be- 

steden bier nog voordeelin kan heb- 

ben. e 

Het meeste succes van deze gaar- 

keukens wordt wel verwacht gedurende 

den pluktijd, wanoeer inplaats van 

eenige honderden menschen er iederen 

dag duizeodea io de tuioen aan het 

werk zijo, Iedere arbeider zal dan im- 

mers ook geregeld zija potje klaar 

vindeo, zoodat bet leenen van geld 

tegen de bekende hooge rente van woe- 

keraars voorkomen kan wordeo. Men 

verwacbt als gevolg hiervan, dat het 

werkvolk rustiger door blijft werken, 

hetgeen voor beide partijen slecbts voor- 

delig kan zijo. 

RICHE THEATER. 

Nog heden en Woensdag 25 Juni 

Ubiversal opwindende en 

attraccleve film 
»hLUCKY DEVILS" 

met Richard Arlen — Andy Devine — 

Janet Shaw e.v.a, goede krachten. 

Ben spanoende en boeiende film 

Over twee onverscbrokken filmrepor- 

ters, die alles op het spel zetten om 

mee te helpen aan de bestrijdinog van 

spionnage en sabotage in de V. S. 

Deze nieuwe film van het populaire     

www —— 

VOOR DE RESIDENTIE KEDI 

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

team Richard Arlen en Andy Devine 
biedt U: Aciie... 

avontuur . .. en bovendien ontelbare 
lachbuien | 

MAXIM- THEATER. 

Woensdag 25 en Donderdag 26 Juni 
Tan's Succesvolle 

Indonesische filmschlager 

SITI AKBARI” 

met de alombekende Roekiah — 
Rd. Moch'ar — 

Kartolo e.a. Isb. artister, 

Een verhaal over 

sensatie . . . . 

twee jorge mer- 
schen, verward in de strikken en lagen 

van Batavia, de stad van vele ver- 

leidiogeo. 

Verder komeo in deze film zeven 

populaire krontjong - liederen voor, 

begeleid doorde bekende muziekverg. 

nLief Java” en gezorger door Roekiah 

— Mochtar — Titing &n Anvie Lardow. 

Politie - rapport. 

Dor de Poli ie werd aangebouden 

de perso»n van D., wone:rde te B»c- 

loeredjo verdacht 

eeo rijwiel ter waarde van f 25,- 

nadeele van T., wo sende te Djamsaren. 

van diefstal vao 

ten 

Tegen K., wonende te Boerengan 

werd proses-verbaal opgemaakt ter- 

zake diefstal vao pandbii f No. 3352 

ten nadeele van S., wonende te Tina- 
lan. 

Tegen S, wonende te Pukoeoden 

werd proces-verbaal opgemaakt ter- 
zake lichte verduistering van ceo rij- 

wiel ter waarde van f 12, — ten 

padeele van TI.K., wonende tz Pan- 

dean. 

K., wonende aan de Klentengstraat 

albier doet aangifte van diefstal van 

ljfgoederen ter waarde van f 2, 50. 

Tegen B. W. ea K.S.J ., beiden 

wonende te Ringinsirah werd proces- 

verbaal opgemaakt terzake wederzijd- 

sche lichte mishandeling. 

Bericht ontvangen, dat de Inheem- 

sche vrouw genaamd T', oud 50jaar, 

wonende te Bindjaran ineen op haar 

erf stsande put was gevallen. Gevoem- 
de vrouw werd ter gneeskurdige be- 

bande'ing naar het ziekeobu's ,, Oam- 

biran” alhier opgezonden. 

  

De gestaakte onder- 
handelingen. 

Nadere bijzonderheden. 

Aveta meldt: 

Gisterea in den vooravood, dus op 
Dieosdag 17 Juni, werd bet officieele 

ea gemeenschappzlijke commun'gu€ 

bekerdjemaakt, uitgegeven door de 

leiders der Nederlandsche eo Japansche 

delegaties voor de hand:Isbesprekingen 

tusschen deze beide larden. Als ge- 

volg hiervan waren aans'onds buiten- 

landsche-en Nederlandsche persverte- 

genwoordigers, verschillende hoofd- 

ambteoaren van het departement van 

Economi:che Zaken, het Hoofd van 

den Regeerings-persdie-st en anderen 

aaowezig in het delegatiegebouw aan 

bet Kooisgspleir, waar dr. Van Mook 

zch bereid verklaarJe tot het afleggan 

van een verklaring, eo tot bet beant- 

woorden van vragen, voor z00ver zij 
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geen betrekkingen hadden op de 

geschilpunten in de onderhandelingen, 

die tot bet be&ndigen hiervan hebben 

geleid. Ook Z. Exc. minister Yo:h:- 

zawa was io den vooravond bereid 

tot 

conferentie, waarbij hetzz!fde stand- 

het houden van een dergelijke 

punt werd ingenomen, couform—naar 

later bleek—de 

delegatieleiders aangenomen gedrays- 

ljo. 

tevoren door beide 

Wij waren op de beide conferenties 

tegenwoordig en kuanen hierover het 

volyende mededeelen. Dr. H.J. van 

Mook verklaard, dat tijdens de audi - 

tie ten paleize 

gesproken had ramens de Jipansche 

regeering: hij achttz de vele maanden 

geducende 

geenszins verloren. 

mivister Yoshizawa 

welke was gecorfereerd 
Oobk al 

het oogenblik naar het inzicht 

Jspansche regeering geen basis, 

is er op 

der 

z00 

mag tocht wordeo aangenomer, dat 

de pogingen om ons standpuot te 

verduidelijken niet zonder resultaat 

zijn geb'even. Met den leider en de 
Japansche delegatie 

steeds een aangename 

leden der was 

aanraking het 
keomerk van elke ontmoeting geweest, 

en van N-derlandschbe zijde is io de 

afgeloopen acht maanden alles gedaan 

om niet alleen waar de 

greozeo onzer mogelijkheden liggen, 

maar ook om zulks met alle redelijke 

beschikking 

te toonen, 

argumenten, welke ter 

stonden, te motiveeren.   

SERIE 
1941. 

— KEDIRI 

  

  

Wi vroegen of het gzoorloofd was 

om nog enkele vragen te stellen, waars 

Exc. Yoshizawa bevestigend ant- 

woordde. Onze eerste vraag was, of 
op. 

naar de meevirg van den Japanscheo 

leider ondanks bet afbreken der onder- 

handelingen toch gezegd kan worden, 

buttig zija ge- 

weest, De minister corrigeerde onmid- 

dellijk het woord ,afbreken” 

spreken van ,discontipuation”, 

dat deze besprekingen 

door te 

Diet- 

en antwoordde, dat 

in de 

voOortzetting dus, 

naar zijn meesirg zeer stellig 

verdere relaties tusschen beide landen, 

wanneer eenig vraagstuk zich zou voor- 

doen, rekening zou worden gehoudea 
met hetgeen er hier is besproken. 

Op dz vraag, of dus kan worden 

de besprekingen piet ver- 

gsefs zija geweest, 
gezepd, dat 

antwoordde minister 

Yoshizawa padrukke'ijk bevestigend. 
Op andere vragen n.I. in boeverre 

het mogelijk was om de puoten van 

geschil te nozmen, verklaarde mivister 

Yoshi:awa het antwoord te willen 

sehuldig blijven, aangezien terzake een 
uniforme gedragslijn door beide dele- 

gaties zal worden gevolgd. De vraag, 

of weilicht een nieuwe conferentie te 

is werd beantwoord met 

dat Jipansche 

voornemers is om ia 

verwachten 

de med- d-eling, de 

regeering niet 

de naaste toekomst een andere delega- 

tie naar Nederlandsch-Indit te zenden. 

Daar in het officieele communigu& 

gesprcken wordt van normale handels- 

besprekingen, vrozg een der Ameri- 

Ba ng 

VENDU- &COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 
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Heden 24 en Woensdag 25 

»kUCKY 
Universal's opwindende en Artracueve film, 

rollen, Eeo verhaal over twee onverschrokken filmreporters die alles 

DEVILS 
aan de bestrijdiag van spionvage en sabotage in de V. S. 

Actie ..,.. Sensatie .. 

Donderdag 26 t/ 

Voor alle leeftijdeo! 

  

Warner Bros schitterend filmwer! 

  

sLADY 
Met MIRIAM HOPKINS — 
Ben film met een goed verbaal en die ongtewij: 
Zie MIRIAM HOPKINS, bekend uit vele gro' 
Vooraf als EXTRA ATTRAC 

CLAUDE RAINS—V CTOR JORY 

L. S! NIET voor kinderen beneden 17 j. 

Juni 
s6 

met R.CHARD ARLEN en ANDYIDEVNE in de hoofd- 
op bet apel. zetten om mee te :heipeu 

... Avontuur, z00ls geen andere film U biedt ! 

k 

TH RED HAIR”. (Oader het jak der conventie) 
e.v.a, goede krachten. 

feld bij teder in den smaak zal vallen. 
ote films, tbars in de meest besproken film van het jaarl 

TIB Het NIEUWSTE WERELDNIEUWSI 

  

Woensdag 
DE Indonesische filmseblager 

Met de bekende Ih. stars : 
Een film, 

Vrijdag 27 tm Dinsdag 1 Juli 

MAXIM THEATER 
25 en Donderdag 26 Juni 

AKBARI" 
ROEKIAH — RD. MOCHTAR — KARTOLO—TITING e.v.a. bekender, welke zich afspeelt in Batavia, de stad van vele verleidingen. 

Pittige krontjongmuziek, begeleid door het bekende orkest nkief Java”. 

    

Warner Bros machtige Avonturenfilm 

sSAN 
Met uw lieveliogsterren ERROL FLYN 

U heeft ,Dodge City” 
TRAIL” 

Als EXTRA ATTRACTIE vooraf: HET LAATSTE OORLOGSNIEUWS 

KOMT en OORDEELT ZELF! 

Voor 13 JAAR of ouder 

TA FE TRAIL”. 
N — OLIVIA DE HAVILLAND e.v.a. vooraanstaande sterren. — Virginia City”, ,Robia Hood” gezier, maar ,SANTA FE is een nog grootere productie, die al baar Vvoorgangers in de schaduw stelt, 

  

| 
  

kaansche persvertegenwoordigers ofer 
wellicht over de politieke betrekkingen 
iets te zeggen viel, Hierop luidde het 
antwoord, dat de besprekinyen zich 
voortdurend tot de handels-relaties heb- 
ben beperkt, en dat derhalve geen 

meeningen over de politieke verbou- 
dingen thans op haar plaats zouden zija. 

Er is dan ook geen sprake van een 
breuk in deo eigenlijken zin van het 
woord, en dit kan wel blijken uit het 
feit, datalvorens te vertrekken, Z. Exc. 
minister: Yoshizawa a.s. Vrijdag ce 
afscheidsdiner te paleize zal bijwonen, 
terwijl voorts ook de Nederlandsche 
delegatie zelve zich voorstelt aan de 
Japansche delegatie een dioer aan te 
biedeo. De heer Yoshizawa en de 
leden vertrekken op den 27sten van 
deze maand, en nemen — naar het 
voorkomt — een indruk mede van 
goeden wil, voor z00ver die onder de 
oorlogsomstandighede van Nederlaod 
tot uiting te brengen is. Dit standpunt, 
wat wij hier in algemeene trekken 
Wweergeven werd ons bevestigd door 
Z. Exc. Yoshizawa zelf, die in een 
persconferentie te zijnen huize de 
volgende verklaring aflegde : 

Z. E. Yoshizawa verklaarde het vol- 
gende: ,I am instructed bij my go- 
verament to return home at the ear- 
liest opportunity. After a carefull study 
of the Netherlands delegationsreply of 
June 6th the Japanese government is 
deeming it iosufficieot to conciude an 
international agreement on its basis and 
has decided to discontivue the negotia- 
tioas at Batavia Accordingly I visited 
this afternoon at 5 p.m., accompanied 
bij mr. Ishizawa His Excellency the 
Governor-General at his palace, where 
dr. Van Mook anddr. Van Hoogstra- 
ten also attented, and I officially infor. 
med them to above-mentioned effect. 
1 regret that our negotiations came to 
no satisfactory corclusion, but it is my 
sincere hope that the 

of the Japanese proposals, which has 
been founded upon a spirit of the mu- 
tual prosperity of both countries will 
be understood by Netherlands side in 
future.” 

De Nederlandsche vertaling van deze 
verklaring luidt: ,lk werd door mijn 

reosonableness 

regeering geiostueerd om met de eerste 
de beste gelegenheid naar Japan terug 
te keeren. Na een zorgvuldige bestu. 
deering van het antwoord van de Ne- 
derlandsche delegatie van 6 dezer, acht 
de Japansche regeering het niet vo!- 
doende voor het sluiten van een inter- 
pationale overeenkomst op basis daar- 

van en beeft zij besloten de bespre- 
kingen te Batavia niet voort te zetten 
Dienovereenkomstig bracht ik heden- 
middag om 5 uur, vergezeld door den 
heer Ishizawa, Zijne Exllentie den 
Gowverneur-Generaal een bezoek in 
zija paleis, waar dr. Van Mook en dr. 
Van Hoogstraten ook tegenwoordig 
waren en heb ik hun van bet boven. 

  

staande io kennis gesteld. Tot mija 
leedwezen leverden onze besprekingen 
geen bevredigend resultaat op, doch 
bet is mijo oprecbte boop, dat het re- 
delijke van de Japansche voorstellen, 
die gefundeerd zijn op een geest van 
het gemeenschappeiijk welzijn van beide 
landen, vao Nzderlandsche zijde in de 
toekomst zal worden ingezien.” 

  

  

via bezettingskosten 
moeten betalen. 

Waardelooze marken als 
betaalmiddel. 

Parijs is niet Janger de ville lumiece. 
Als wereldstad is het in Vergetelheid 
geraak?. Ouderen van dagen herinneren 
't zich nog als een mooie, aan de 
boorden van de Szine gelegen stad. 
Maar wat er momenteel te koop is, 
weet men alleen te Berlijo. 

Er sijpelen wel eens berichten door 
paar Amerika, overgebracbt door Fuar- 
sche vlucbtelingen, Amerikaansche yit- 
gewekener, leden van vrijwillige am- 
bulances e,d., maar die hebb:n alles 
slechts van booren zeggen. Zij brengen 
Over wat zij met eigen oogen gezien 
en met cigen ooren gehoord hebb:n: 
maar kunoen 't niet met bewijsmateriaal 
staven. Voor documentatie over Parijs 
kan men alleen te Berlija terecht. 

Erisin de houding, die de Duitschers 
psychologisch - bewust aannemen, 

cenige differeoteering. Somtijds wordt 
zij gekarakteriseerd door gematigdheid, 
op de grens van Corsideratie, tegen- 
Over de Parijzenaars, vooropgesteld 
dat zulks aan huo reputatie ten goede 
moet komen. 

D: manier, waarop zij de Franschen 
bejegenen, doet denken aan een wreede 
maar uiterst beleefde opera bouffe. 
Met politieke uitgeslapenheid en uit 
raciaal ziekelijk egoisme doen zij hun 
best om door de Franschen als geschikte 
kerels, de braves types tout de meme 
te worden afgeschilderd. 

Deze cynische gematigdheid is cen on- 
derdeel van een zorgvuldig Overwogen 
publiciteits - programma. Dikwijls zija 
de Fraoschen er mede geholpen, maar 

er 

  

Die tenslotte de Parijzenaars 

  

Parijs onder Duitsche Bezetting. 

SYSTEMATISCHE KWELLING, PROPAGANDA EN. .... DIEFSTAL 

Nazi's baden zich in Weelde. 

  

als 'c oiet langer in de Du'tsche kraam 
te pas komt, wordter heel gauw mede 
Opgehouden. 

De Praoschen hebben als regel weinig 
last vao aardappeltorren, die zij den 
weidschen naam van dorypbores geven. 
Verledeo jaar zomer wemelde 't van 
die insecten zoowel als vao Duitsche 
soldaten, en beide categorie#a van 

Ongenoode gasten werden met denzelf- 
den naam gesierd. Ja, verklaarde een 
Duitsch soldaat, wij zija de doryphores. 
Maar wij eten de aardappelen op, en 

JP lui krijgt riets. 

Gelijkschakeling. 
E-o andere variant op de boudiog 

der Nazi's bestaat hierir, dat de Parijze- 
nars moetea worden gelijk geschakeld. 
De zeer individualistische Franschen 
moeten allen op ongeveer ketzelfde 
piveau komen te staan. Een hart-spe- 
cialist wordt bijv, gedwongen om al- 
gemeene practijk te doen voor een 
bescbeiden hororarium en van een 
advocaat, die gewend isom uitsluitend 
voor den hoogerea rechter te pleiten, 
Wordt gevergd, dat hij kleine zaakjes 
bebandelt. Deze politiek van gelijk- 
scbakeling vindt ewenzeer toepassing 
Op materieel gebied. Omdat de linnen- 
kast der Hausfrau tal van gapingen 
vertooot als gevolg van bet feit, dat 
de Duitsche weefgetouwen de laatste 
jaren uitsluitend voor betleger hebben 
gewerkt, moet de Prarcaise haar uitzet 
afstaan op het allernoodigste voor 
tigeo gebruik na, Ea als de cigenares 
van het linnengoed een kasteel bewoont 
en — het geval is bistorisch — van 
haar trousseau nog 6@ lakens van het 
fijaste gele lianen over heeft gehouden, 
dan nemen de Duitschers alles in beslag 
als straf voor haar plutocratie, Op die 
manier speculeeren de Duitschers erop, 

dat de in bescheiden omstandigheden | meer dan 165 boeken op dea index 
levende Framechman zija bandige en 
rijkere landgenooten za gaau hmten 
en bewendering gaat gevoelen voor 
dea specialen zio der Duitschers voor 
sociale rechtvaardigbeid. 

Er bestaat Dog ecen verschijoingsvorm 
van.de psychologie der onderdrukkers, 
welke uitsluitend henzelven betrefe, 
maar waar de Fraoschen desondanks 
vaak op onaangesame wijze mee in 
aaorakisg komen, Het is de onzeker- 
heid in de rechtsbedeeling als gevolg 
van de uiteenloopende wijze, waarop 
de bevelhebbers hun tun taak Opvatten. 
De eene commandant is bijv. strikt 
cerlijk, terwijl een andere in Neuilly, 
zjo Fransche maitresse oieuw in de 
kleeren stak en bedolf onder de bloe- 
men, en de rekening lier stureo aan 
de mairie. Deze weigerde, natuurlijk, 
maar werd daartoe toch pa een schan- 
daalproces gedwongen. En in Fon- 
tainebleau werd de burgemecster ge- 
straft omdat hij bij de komst der Duit- 
schers zija post verlaten en de vlucht 
genomen had. Bij zija terugkeer waren 
Daitschers in zijo woning getrokken en 

bj '» gemeubileerde kamer 
huren, Io diezelfde plaats stak een kleine 
jongeo, toen de Duitscirers voorbijtrok- 
ker. zijo beea ui, en 'n soldaat struikel- 
de daarover. Sedertdien worden de 
iowoners gedwongen om in de goot te 
gaan loopen als een Nazi op het trot- 
toir komt aanwandelen. 

moest 

De Propaganda 

Bj het volgea van een hunner 
psychologische oogmerken hebben de 
Duitschers zich io Parijs allermiost 
gehaast. Thuis hebben zij litteratuur, 
die niet naar hun smaak was, met sta- 
pels tegelijk verbrand, maar zij waren 
Parijs reeds vijf weken geleden binneo- 
getrokken, toen zij er pas over gingen 
deoken om bun aandacbt aan anti-Duit- 

te wijden, Ec zija niet sche lectuur 
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»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 

Geplaatst, ceo Opmer kelijk klein getal, 
ja aanmerking genomen, dat Frankrijk 

@enti Duitsche lectuur rijker was dan 

aan eenig ander middel van zelfverde- 

digiag. - 
Voor de Duitsche bezetting was Pa- 

riis het belangrijkste ceotrum ter we- 
reld van nieuwavoorziening -ea van 
Oieuws-comsumptie. Ec verschenen 18 
groote dagbladen, waarvanen een, de 
nParis Soir” de grootste “oplaag bad 
van het Continent : 2!/, millioen lezers. 
Het blad h-eft de twijfelachtige eer 
genoteo, dat zija drukkerij metal wat 
daartoe behoorde zonder meer aan de 
Duitscbers bij hun iatocht werd over- 
geleverd, 

Noor de Duitschers 'a prettige ver- 
rassing. Maar Overigens waren zij op. 
alles voorbereid, ea badden zij een 
grooten voorraad van Fransch letter. 
materiaal — gemakkelik te “onder- 
scheiden van bet in Frankcijk vervaar 
digde type medegebracht, waarmede zij 
thans bun officieel Fraosch dagblad 
»Les Dernisres Nouvellen” drukken. 

G:wichtig wordt thaos onder hun 
beheer tweemaal per dag een editie 
van ,Le Matin” afgedrukt : een Och- 
tends en een Avondblad 's avonds der- 
halve. Ook beschikken de Duitschers 
er thans over een arbeiderspers. Het 
blad heet opdringerig ,La Frarce au 
Travail”, en is io de p'aats gekomen 
van de oude steunpilaar der sitdown- 
stakingen, de communistische ,,I'Huma- 
nit€”. Veel pleizier beleeft Hi'ler viet 
van zija Dieuwsvoorziening, want de 

Parijzeoaar moet al heel erg branden 
van nieuwsgierigheid wil bij de pro- 
ducten van de Nazi-publiciteit koopen. 

Hzt meeste lawaai maakt het anti-se- 
mietische, anti- Vrijmetselaarsweekblad 
»Au Pillori”, dat vaowege zija smerige 
preoten reeds berucbt is. Het wordt 
gevent door de Gardes Frangais, de 
Fransche uitgave vao de Hitlerjeugd, 
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Levert versche volle meik. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Slagroom 

Leverancier van de 
Kediri 

groote ziekenhuizen te 
en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 
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..mea0b te Fakes enyone en set | semmmumemntaa 
jer can TI tot- H5 jaar-gedwongen zija 
mangesloten. De: voornsaurste aantrek- 
Ikelijkbeid -vao- 'het blad vorint een 

rubtiek van secietyechandaal, , Nobles- 
se de Ghetto”. 

Geheel daarvan -verschillend en ls 
propaganda oneindig verfijader is 

»Sigaal”,.de Edition speciale de la 
Betliaer Zeitung, een geillustreerd week- 

blad, dat ronder blikken of blozen de 

Fraoschen ,deo vijaod” noemt, Mcer- 

dere summers van dit periodiek, uit: 

gegeven in het Eogelsch, Fransch, 

Duitscb, Portugeesch en Spaansch wer- 

deo ia Lissabon verkrijgbaar gesteld, 

zoodat menscheo, die Eu-opa den rug 

toekeeren, het kunnen meenemen als 

souvenir aan de gebeurtenissen in 

Fraokrijk, door een Duitschen bril dan 

bekeken. 

DE ROOVERS. 

Rovdom Parijs hangt een vreemde 

sfeer van omkoopbaarheid. De Moffen, 
die voor het eerst na een kwart eeuw 

weer geld op zak hebben, kuanen zich 
tbans iedere luxe veroorloveo, waarvan 
zj zelfs nooit hebbes durven droomen. 

Ais een zwerm termieten, die jareo- 
lang ia afzondering moesten leven en 

Op viterst mager raoisoeo waren ge- 
steld, zijo zij thans op “de Parijscbe 

wiokels neergestreken, onafgebroken 
kauwend enzich te goed dozad. Letter- 

lijk alles is vao hua gading: lingerie, 

bonbons, parfum, lederwaren. De chic 
en de charme en de vitgezochte lekker- 
Dijen van Parijs, het is alles voor 
Gretchen, 

Eo om de maat vol te maken, om 
het weinige, dat zij hebben overgelaten 

nog z00veel mogelijk voor zichzelf te 

reserveeren, hebben de Duitschers ge- 
last, dat de groote winkels en waren- 
buizen van 12 tot 2 uur 's middags 

gesloten moeten zijo. Tijdeos die uren 

gaat het Fransche personeel van kan- 
toreoen winkels 'n bapje eten en daarna 

boodschappen doen, maar is eveveens 
de Duitsche soldaat geconsigneerd en 
met zija hoofdmaaltijd bezig. Tot ie- 
deren prijs moet worden voorkomen, 

dat de Fraoschmao zich iets aanschaft 
wat voor dea Duitscher bruikbaar zou 
kunnen zijo. 

De meer beschaafde Duitschers zija 
van oordeel, die zij thans hebben om 

Ongelimiteerd zijden kousen te koopen, 

'a oculte wet van vergelding mani- 
festeert. De Duitsche vrouw was z00- 
veel jareo achtereen verstoken geweest 

van het genot om zijden kousen te 
drageo, terwijl het Fransche vrouwen- 

been zich daarmede al dien tijd wel 

had mogen bekleedeo, dat het niet 

meer dan billijk was, dat thans de 
Feancaise was om katoenen kousen te 
dragen. 

Parijs was voor dea Duitscher 'n 
Luilekkerland. Huo reacties op den 
Overeloed, dien zij er aantroffen, waren 

sOms vreemd en heftig. Men bedenke, 
dat zij zich vele jJare1 practisch alles 
hadden ontzegd, hetzij gedwongen betzij 

uit geloofsijver. Ooggetuigen houden 

vol, dat de eerste Duitschers, die Parijs 
binneokwamen, zich den mood vol 

stopten met sinaasappelen en pisangs, 

zonder zich den tijd te gunsen om ze 

eerst te scbillen. Sommigen smeerden 
boter op hua chocoladereepen, Een 
Oostenrijker was al tevreden als bij in 
Parijs ananas - uit - blik kon krijgen en 
naar bet graf van Napoleon mocht 
staren. 

In de caf€'s begint de Duitsche 
soldaat steeds met bier, gevolgd door 

koffie met ligueur. Voorkeur voor een 
bepaald merk hebben zij niet, als 't 

maar ligueur is: Chartreuse, Benedic- 
tine, Coiotreau. Kieskeurig is de Duit- 
scher niet. Alleeo de officieren discri- 
mineeren en houden 'top champague. 
Die draok is voor hen het vloeibare 
symbool van hun verovering van Gay 
Paree. Overal, waar zijzich vertoonen, 

blijkbaar in de veronderstelliog, dat 
de Franschen zelven nooit icts anders 
drinkeo. 

WIE HET BETAALD! 

Maar wat de Duitscbers in Parijs 

Ook koopen, steeds ztjn 't de Franscheo, 
die ervoor Opdraaien, want uiteindelijk 

betalen zij de weerzinwekkend hooge 

bezettingskosten. De mark, die de 

Duitochers is Parts drukkem op speciaal   

BEKENOMAKING. 
De fd, BURGEMBESTER van 

Kediri brengt in herinnering, dat 'de 

HOUDERS VAN HONDEN 

in de Stadsgemeente Kediri, ingevolge 

artikel 4 (1) juncto art. der betrek- 

kelijke verordening, verplicht zija v66r 

of op den 15 den JULI a.s. aangifte 

te doen ten zijnen kantore (Geme€n- 

tehuis), van het aantal gehouden 
honden met gelijktijdige voldosning 

der verschuldigde belasting. 

Verzuim kan worden gestraft met 

een geldboete van ten hoogste f 50.—. 

Kediri, 23 Juni 1941. 
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BEKENOMAKIN6. 
De fd. BURGEMEESTER van 

Kediri maakt bekend, dat het gedeelte 

van de Antony - Fokkerstraat, loo- 

pende van af de driesprong Bandjatan 

(maast de Kazerne v/d Veldpolitie) 

Zuidwaarts tot de driesprong Boe- 

rengan, wegens brugherstelling, van 

af Donderdag 16 Juni a.3. tot een 

nader op te geven datum, voor door- 

gaand asverkeer za! worden gesloten. 

Kediri, 23 Juni 1941. 
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Bekendmaking. 
De fd. BURGEMEESTER van 

Kediri maakt ingevolge het bepaalde 
bij artikel 2subb van de verordening 

tot bevordering van openbare orde, 

netheid, zindelijkheid en gezondheid 

in de gemeente Kediri, bekend, dat 

het doen witten, teren of verven als 

bij bovenaangehaalde verordening 

bedoeld, behoort te zijn geschied op 

uiterlijk 31 Juli 1941, zullende degene 

bij viet nakoming daarvan, ingevolge 

artikel 22 der betrekke'ijke verorde- 

ning worden gestraft met hechtenis 

van ten hoogste drie maanden of 

geldboete van ten hoogste f 100.— 

(cenhonderd gulden). 

Kediri, 24 Juni 1941. 

N. B. De nokken 
moeten evenwel ongewit blij- 

ven dan wel grijs gemaakt 

worden. 
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daarvoor meejevoerde persen en uit- 

sluitend voor gebruik io Fraokrijk be- 
stemd zijn, is eveozeer wettig betalings- 

middelals de franc. Alleen is de koers— 

hoe kon 'tanders ? — sterk in het voor- 
deel van de Duitscbers. 

Wanneer men bijvoorbeeld io een 

restaurant beeft gedineerd en den kell. 

ner een biljzt 100 francs in 
betaling geeft, moet men erop voorbe- 

reid ziju zoowel francs als marken 

terug te krijgen. De Bangue de Praoce 
is gedwongen om de mark in betaling 

aan te nemen. 

van 

Het aantal geuniformeerde Nazi's, 

dat in Parijs verblijf boudr, wordt op 
20 duizend geschar, maar het officieele 
cijfer is niet bekend. De Pranschen 

zija van oordeel, dat er 20.000 te veel 
zija. Er hebben onophoudelijk mutaties 

plaats om te voorkomen, dat de sal- 

daten zich met de Franschen zouden 
verbroedereo, Hitler schijat dit gevaar 

zeer regel te achten, en is blijkbaar 

ook van meeving, dat bijlanger verbiijf 
In Praokrijk de ,houdiog” van den 

Duitschen soldaat er niet op vooruit 
gaat tenzij hij onder strerg toezicbt 
vaa zija meerderen staat. Vaodaar, dat 
de verhouding van het aantal officieren 

op de soldaten ia Frankrijk uitzonder- 

Hjk boog is.   

“Perssitemmen. 
De wachters. 

Da Japanseh-Indische ohderhandetto-! 

gea spelen zich af in een gebeel 

eigeo sfeer. Wanreer dat de nieuwe 
sfeer voor alle buidige en toekomsti- 
besprekingen zou zijo, dan vrezen we 

vo@r groote tijdverspilling, aldus het | 
Noorden, 

Kortelings-beeft en Japansch woord- 
voerder te Tokyo verklaard, dat de 
Japansche delegatie onder lciding van 

Z. Exc. Yoshizrawa rustig te Batavia 
zal wachten totdat resultaat is bereikt. 

Uit dez: verklaring blijkt, dat een 
belangrijk ooderdee! van den arbeid 
der Japavscbe delegatie io Batavia 
bestaat uit wachten met een max'male 
geduldigheid. 

Rzeds bij de aanvang van de Ja- 

pansch-lodische besprekingen werd 

den indruk gewekt, dat de Japansche 

handelsdelegatis meer kwam om ektns 
poolshoogte te memen en om zich 
voor geruimen tijd in Ned. IndiZ op 
te houden, daa om op vlotte wijze 
economische regelingen te treffen. 

We herinoereo io dit verband dan 
een verklaring van den vorigen dele- 

gatie-leider, die meende, dat het bij 

deze besprekingen vooral aankwam 

op ,elkaar diep in de oogen kijken”, 
Toea hij ziju agenda voor den aan. 

vang van de besprekingen moest pto- 
duceeren s'ond daarop siechts cen 
puot... dat gemakkelijk kon worden 
afgedaan. 

Hij keerde terug naar Japan eo er 
kwam een nieuwe delegatie-leider. 

Deze laatste bleek een charmaote 
gast te zijo, die zich ia de groote 
stedep van Java op aangename wijze 

onderheid met belangstellenden en met 
zija landgenootea. 

Deze week vertocfde hij nog te 
S:marang en wij zouden hem wel 
graay gevraagd hebben hoe bet staat 
met de gezondheid van Z. Exc. Van 
Mook, want vao diz g»zondheid moet 
da heer Yosbizawa toch wel beel 
goed op de boogte zijn nu hij zulke 

belangrijke economische besprekingen 
voert met den beer Van Mook, 

Wij hebben, dat niet gedaan, om- 
dat we al buitengewoon verheugd 

waren over de goede gezondbeid van 

den heer Yoshizawa zelv:, die b'ijkbaar 
geen nadeelige gevolgen ondervindt 

van het geduldige wachten te Batavia. 
Nu hebben wij ten aanzien van de 

nSfeer” der Japanscb-lodische bespre- 

kingen geen bijzondere aanwijzingen, 

'l-tden Wwe betoogden, dat Ned.- Indig 
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maar wij 'fitfibed “Wel'een vermoe- 
den, en dat vermoeden schreven we 
dofeveer tea 'maand Igeleden neer, 

Diet tot in lengte van jaren kan or- 

derhandelen. 
la dit goede land kan geen blijven- 

de vestiging worden verleend aan een 

Japsasche handeisdelegatie. 
Ec moet een oogenblik komen, 

waarop wordt vastgesteld wat bereikt 

is ea wat viet berzikt is. Daarna kan 
dan een Corclusiz worden getrokken 

ea Z. Exc. Yosbizawa of zija opvol- 
gers, leggen het resultaat aao de Ja- 

panscbe regeeriog voor. 
Mocht het de bedoeling zijn van 

de Jipansche regeering om hier een 
handelsdelegatie t» laten, totdat bet 

getij ia dea wereldoorlog keert of 
totdat—en dan no?men we maar eeni- 

ge wilickeurige zaken—de Duitschers 
aaa den Perzischen golf staan of de 

Amerikaaoscbe vloot voor Dakar ligt, 

dan is dat een toekomst-speculatie, 

die weliswaar var grootscheepsche 

denkbeeldea getuigt, maar waarop bet 
wacbten heel lang kan duren en heel 

teleurstellend kan zijo. 
Op deze wijze zouden de J :pansch- 

lodische besprekingen op en 
dzinen met het getij van den wereld- 

oorlog. De Japansche regeering zou 

het aangename besef hebben, dat ze 
Op critieke momenten steeds een figuur 

te Batavia had zetelen, die beter dan 

gen consu'-generaal en precies als een 

»gzzasi” de Japansche belangen zou 
kuaoen behartigen. 

D: Iadische regeering daarentegen 
zou de minprettige seosatie moeten 

meemaker, dat op momenten, die 
volle aandachtsconcentatie op andere 
oaderwerpen vragen, plots een klopje 
op de deur kwam vertellen, dat de 
hzer Yoshizawa een agenda. punt wilde 

loerozgen aan het verlanglijstje, dat 

het vorig jaar met slechts een enkelen 
wensch begon. 

Wij gelooven niet, dat deze ,,sfeer” 

voor een vlot veiloop van de onder- 

handelingen de juiste 
schijat het ons toe, dat het oogenblk 

is gekomen om de onderhandelirgen 

aan een tijdlimiet te binden! 

Deer 

is en daarom 
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I LucCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

PA Naa ea AA OA Ha Ta 
Nog altiid in voorraad. — In 
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Door cigen import zijn wij in staat de beroemde s 

CARIBONUM producten, z, a. IM 

Carbonpapier in diverse soorten. E 
Schrijfimachinelinten in alle breedten, » 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. UD 
pa 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus W 

beneden Soerabaiaprijzen, » 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ | 
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Senang atas 

PROTESTANTSCHBE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Malsefsche Kerkdiensten, 

H, B. Matulessy. 

25 Juni '41 Kediri 6.30 u. ».m. 

Voor Zending. 
29 Juni '41 Kertosono 4 uuc om 

ea 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Balcewertistraat), Blitar, 

Toeloergagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7 30 uur n.m, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v.m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur a. m. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uuc v. m.  Hoogmis 

5.30 uur n. m. Lof 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur ».m. 

TN "pn un TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telaf. No, 107 

VENDUTIES: 

Woensdag 2 Juli 1941 V.M. 9uur 

ten hiize van den Hcer: 
L. AL. WEINTRE. 

Balowertie 9 — Kediri. 

11 Juli 1941, v.m. 9 uur 

ten huize van den Heer: 

V. SCHROEDER. 

Madjenang 26 — Kediri. 

  

30 Juli 1941, v.m. 9 uur 

ten huize van den Heer: 

Tb. va NORDEN. 

Djamsaren — Kediri. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Sraa'lmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakr. 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 

Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Soelpersdrukkerij p.m. 

f 6,— 

cen moocie tennisbaan voor 

  

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Sneipersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 
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Bai nee ana 

Buitenlandsch overzicht overgenomen Wit het Soer. Hbid. 

ZEER STERKE TEGENSTAND. 

  

Duitschers op verschillende punten terug- 

geslagen: slechts in &€n sector werd 

kleine terreinwinst behaald. 

  

Een Moskou, 23 Juni (Reuter). 

gisteren door het Roode leger uitge- 

geven communigut verklaart : Gisteren 

bij het aanbreken van den dag vielen 

geregelde troepen van het Duitsche 

leger onze grenstroepen aan langs 

het front van de Oostzee tot de Zwarte 

Zee. Zij werden de eerste helft van 

den dag door onze troepen tegenge- 

houden. In de tweede helft van den 

dag ontmoetten de Duitsche troepen 

vooruitgeschoven eenheden van de 

veldtroepen van het Roode leger. Na 

hevige gevechten werd de vijand met 

groote verliezen teruggeslagen. 

De strategische situatie. 

In het licht van de laatste 
ontwikkeling. 

Londen, 22 Juni (Reuter), Generaal 

sir Hubert Gough, de militaire me 

dewerker van Reuter schuijft: 

Hitler heeft wederom een Zondag 

gekozen voor cen nieuwen verrader- 

lijken aanval op een nabuurstaat, 

waarmede hij zich groote moeite had 

getroost verdragen van non-agressie 

en zeclfs van ceuwig durende vriend- 

schap te sluiten. 

Zija voorbereidingen konden niet 

geheel en al verborgen blijven. De 

corcentratie van 120 tot 160 divisies 

aan de Russische grens, de mobilisa- 

tie van de Finsche troepen in het 

Noorden en van de Roemenen in het 

Zuiden moeten Rusland zoowel als 

de rest van de wereld vrij duidelijke 

aanwijzingen hebben gegeven t.a. v. 

hetgeen gebeuren ging. 

Er waren sommigen, die meenden, 

dat deze voorbereidingen het voorspel 

vormden van een aanval op Enge- 

land, welk land Hitler voornemens is 

te vernietigen wanneer hij kan. Doch 

welke verachting, laster en haat ook 

toegeschreven kunnen worden aan 

Hitler en zijn volgelingen, men kan 

niet zeggen, dat zij slechte veldhee- 

zen zijn, Geen generaal, die dezen 

rang waardig is, zou zijn aanval op 

de Britsche citadel aanvangen wan- 

neer hij zijn buitenwerken niet had 

veroverd, zijn aanvoer niet had afge- 

sneden of zijn muren vernietigd. Hij 

heeft thans een anderen stap geno- 

men ter voorbereiding van zijn uit- 

eindelijken aanval op Engeland door 

een poging onze verbindingen met 

Britsch-Indi& en het Oosten te ver- 

breken. Er beetaan ongetwijfeld ne- 

ven-motieven, vooral de controle over 

de oliebronnen in den Kaukasus. 

zonder welke hij verwacht geen lang- 

durigen oorlog te kunnen voeren en 

reusachtige hoeveelheid gemechani- 

seerde voertuigen en vliegtuigen niet 

met volle kracht zou kunnen laten 

werken. 

War zijn zijn kansen op onmiddel- 

lk 
uiteindelijk succes? 

succes tegen Rusland en van 

Men meent, dat de uitrusting van 

het Russische leger en de Russische 

luchtmacht, hoewel numeriek sterk, 

in groote mate verouderd is en niet 

vergeleken kan worden met de doel- 

treffenheid van de Duitsche legers 

en de Duiteche luchtmacht. Aan den 

anderen kant heeft Rusland drie 

voordeelen: 19 he: groote aantal troe- 

pen, dat het aan elk punt van het 

uitgestrekte front kan plaatsen: 2” 

de geweldige diepte van het gebied, 

waar de troepen kunnes terugtrekken 
en toch nog hulpbronnen en bases 

zullen vinden en 3” de bittere haat, 

waaraan Moloto!f uiting gaf in zijn 

    

Slechts in de richting van Grod»o 

en Kristonopol slaagde de vijand erin 

onbeteekenende tactische voordeelen 

te behalen en hij bezette de stadjes 

Kalvaria, Stovanuv en Tsekhanovets, 

de cerste twee op 15, het laatste op 

10 km. van de grens gelegen. 

De vijandelijke luchtmacht viel een 

aantal onzer vliegvelden en bevolkte 

plaatsen aan, doch werd overal docr 

onze jagersen het afweergeschut met 

zware verliezen teruggeslagen: 05 

vijandelijde toestellen werden omlaag 

gehaald. 

radiorede. Deze haat zal Ruslands 

vastbeslotenheid stimuleeren om tot 

het bittere cinde te blijven doorvech- 

ten. Dit einde is waarechijnlijk ver 

verwijderd. 

Het is mogelijk, dat de Roemenen, 

hoe sicchte soldaten zij ook mogen 

zijn, ondersteund door concentraties 

van nazi - vliegtuigen Odessa zullen 

veroveren en verder doordringen in 

den Krim. De Duitschers zullen mo 

gelijk twee hoofd-aanvallen onderne- 

men, cen op den Iinkervleugel van 

de Roemenen via Lemberg (Lwow) 

en Jaromin naar Kiev en de andere 

op Kaunas en de Dwina en vervol- 

gens door het dal van de Dwina in 

de richting van Smolenek en Moskou. 

Zij zullen waarschijnlijk stappen ne- 

men om bun onmiddellijken linker- 

flank te besehermen door de bezetting 

van Libau, Riga en Tallinn aan de 

Oostzee, terwijl het Finsche leger 

Leningrad zou kunnen bedre'gen. 

Eenige aanwijzingen omtrent de 

lijnen van dit plan kunnen worden 

verkregen uit het feit, dat Sebastopol, 

Kaunas en Kiev hedenmorgen alle 

werden gebombardeerd. 

Hitler zal mogelijk deze successen 

behalen, doch hij zal daarmede geen- 

zins Rusland veroverd hebben. Wat 

ook de aar.vankelijke successen van 

zijn tieuwe verraderlijke daad mogen 

zijn, zij zulles ongetwijfeld een zwa- 

ren druk uitoefenen op de Duiteche 

hulpbronnen in vele richtingen, o. a. 

in die van mankracht, want wanneer 

zij de reusachtige oppervlakte van 

Europa, waardoor zij mogelijk zullen 

marche:ren, bezet trachten te houden, 

zal het jaren duren voordat de sol- 

daten naar hunne haardsteden kun- 

nen terugkeeren. 

Intusschen is het van uiterst groot 

belang, dat de Britten hun opmarsch 

in Syria voortzetten en daar zonder 

verwijl cen viije Fransche regeering 

installeeren. De val van Damascus is 

cen goed vosrteeken en het wekte 

bijzondere voldoening, dat deze stad 

door de troepen van generaal Catroux 

werd ingenomen. 

Het is te hopen, dat generaal Wa- 

vell voldoende troepen bijeenbrengt 

om van Irak uit naar Aleppo te 

kunnen oprukken. Niets zou het 

viteindelijke resultaat van de cam- 

pagne in Syri# zoozeer versnellen als 

de verovering van Aleppo. 

Het afslaan van den aanval op 

Solloem is zeer zeker een teleurstel- 

lend feit, doch wanneer de aanval 

wordt herhaald, is het mogelijk hier- 

voor voldoende strijikrachten aan te 

voeren en na de cerste succegsen 

den druk te handhaven. Dan kunnen 

de Britten hopen. dat dit de eerste 

stap zal zija in de richting van het 

zuiveren van Noord-Afrika van vij- 

andelijke troepen,   

Engeland draagt nog steeds de 

voornaamste last daar het het voor 
naamste object is van den Duitschen 
aanval. Elken dag, dat Amerika de 

declname aan den strijd langer uit- 

stelt zal den duur van den oorlog 

op onmetelijke wijze verlengen. 

-Engeland. 

De strijd in Afrika. 

Na de bezetting van Jimma. 

Cairo, 22 Juni (Rtr), In het heden 

door het hoofdkwartier uitgegeven 

communiguk worden nieuwe plaatse- 
lijke successen overal aan het Syrische 

front gemeld. Het communigut luidt: 

Lybig Er is geen wijziging in de 

situatie. 

Ethiopis: Patriottische troepen 

onder leiding van Britsche officieren 

bezetten de stad Jimma. De bevel- 

voerende Italiaansche generaal had 
aangeboden de stad 

over te geven, doch op dat moment 

of politieke 

voordeelen te putten uit hetaanvaar- 

den van dit aanbod, dat dus werd 

geweigerd. Sedert dien hebben echter 

de opmarsch en vedere successen van 

onze troepen in de aangrenzende 
bieden de situatie veranderd en gis- 

teren op het. middaguur hebben onze 

troepen formeel bezt genomen van 

  

tevoren reeda 

waren geen militaire 

de stad. De operaties aan alle fronten 

in het Zuidelijk gebie1 verloopen be- 

vcedigend, in samenwerking met de 

patriottische strijdmachten, die de 

Italianen van alle zijJen insluiten. In 

Soddu hebben z'ch opnieuw onder- 
Italiaansche 24ste 

divisie overgegeven Vijfentwintig kilo- 

meter ten Westen van Lakentisi heb- 

ben de Afrikaansche troepen na een 

krachtig gevecht zich vaneen vijande- 

lijke stelling meester gemaakt en 

dertig koloniale soldaten gevangen 

genomen, terwijl zij tevens vier ka- 

nonnen en, twintig machinegeweren 

buitmaakten. 
In het gebied van Debratabor sluiten 

Britech -Indische troepen, gesteund 

door patriottische s'rijdmachten, de 

stad geleid lijk aan in. 

deelen van de 

Engelands militaire offensief 

in de lucht, 

Londen, 22 Juni (Reuter). Gedu- 

rende den tweeden dag van den 

pinval” boven Noord - Frankrijk ver- 

beterde de R. A. F. de cijfers van 
gisteren en vernietigde heden 30 

Duitsche jachtvliegtuigen. De R.A. F. 

zelf twee jachtvliegtuigen, 

doch slechts een jachtvlieger. 

Van de vijandelijke toestellen wer- 

den 29 vernictigd tijdens gevechten 

tusschen jachtvliegtuigen, terwijl het 

dertigste werd omlaag geschoten door 

cen Blenheim - bommenwerper, niet- 

tegenstaande het feit, dat hij ze'f 

beschadigd was. 

verloor 

Vele der 58 - nazi - jachtvliegtuigen, - 

die gisteren en vandaag boven Noord- 

Frankrijk vernietigd werden — waar- 
tegenover cen verlies van 5 vliegtuigen 

van de R. A. F. stond — waren de 
nieuwe sub -stratosfeertoestellen van 

het type Mssserschmitt Me -109-F. 

De meeste Britsche jachtvliegers, 

die aan de operaties van Zondag 
deelnamen, spraken bij hun terugkeer 

over den geringen vechtlust, waarvan 

door de Duiteche vliegers werd blijk 

gegeven. 

De escadrilles jachtvliegtuigen, die 
de bommenwerpers naar hunne doe- 

len en terugnaar hun bases escorteer- 
den, zagen 50 Messerechmitts toen zij 
caar de kust terugkeerden. ,, Hun aan- 
tal was veel grooter dan het onze, 

doch zij beproefden niets wat geleek 

op cen gemeenschappelijken aanval”, 
zoo verklaarde eea escadrille - leider. 

Hij voegde hieraan toe, dat de 

tactiek der Duitchers niet blijk gaf 

van veel vastberadenheid. De Duit- 

schers schenen uit te zien naar vlieg- 

tuigen, die waren afgedwaald en gaven 

blijk van afkeer om de hoofdformaties 

aan te vallen. 

  

  

Een Cenadeesche sergeant - vlieger, 

die bemerkte, dat drie Messerschmitts 

achter hem aan zaten, zwenkte naar 

een ervan toe. Na een salvo vanzijn 

machinegeweren ontplofte de Messer- 

schmitt in de lucht. 

Twee escadrilles vernietigden elk 

zes vijandelijke vliegtuigen. Een dezer 

escadrilles was de beroemde Poolsche 

escadrille, die zich verleden jaar zo0 

onderscheidde tijdens den slag om 

Engeland. . 

De meeste Duitsche vliegtuigen 

werden Zondag boven vijandelijk ge- 

bied omlaaggeschoten, doch op de 

retourvlucht ontmoetten de Britsche 
escadrilles nog verscheidene vijande- 

lijke toestellen boven het Kanaal. 

Ben Messerschmitt werd vernietigd 

door een Fransche vlieger, die vertelde: 

nHlij stortte in zee als een torpedoen 
in heldere licht kon ik zien hoe hij 

onder de opperviakte van de zee 

doorschoot.” - 

Het officieele communigu€, dat he- 

denavond laat werd uitgegeven, be- 

vestigt dat er tot Zondag 20.00 u. 

geen vijandelijke activiteit boven 
Engeland plaats had. Het bevestigt 

echter, dat Donderdag gedurende 

daglicht een vijande'ijk vliegtuig ter 

hoogte van de Zuid - Oostkust door 

jachtvliegtuigen werd vernietigd. 

Rusland. 

Wat zal het Roode leger 

kunnen doen? 

Een Britsch oordeel 

Londen, 22 Juni (Reuter). Vernon 

Morgan, de vroegere correspondent 

van Reuter in Finland, schrijft: 

Met het Russisch-Finsche conflict 

in gedacten is men vrij algemeen van 

opinie, dat de Duitsche pantserdivisies 

»door Rusland zullen gaan als een 

mes door een klont boter” en dat het 

Luftwaffe geen moeite zal hebben bij 
het vernietigen van de 

luchtmach". 

Na hetgeen ik van het Russische 

leger en de Russische luchtmacht heb 

gezien in Finland, waar ik vele ge- 
vangenen heb geinterviewd, ben ik 

er vast van overtuigd, dat de Duit- 

schers geen gemakkelijke taak zullen 

hebben. De Russen hebben veel ge- 

leerd van hun oor'og tegen Finland 

en hebben daar ongetwijfeld van ge- 

profiteerd. 

Russische     

  

belangrijk verbeterd. Ik heb vernomen, 
dat de Russen thans verscheidene zeer 
geheime types bommenwerpers en 
jachtvliegtuigen hebben, waarvan zij 
vertrouwen, dat zij het tegen elk vlieg- 

tuig ter wereld kunen opnemen. Deze 

vlegtuigen zijn tot dusverre slechts 

gezien door Sovjet-technici en zij 
worden goedgekeurd door de Sovjet- 
vliegers, De Kussische vliegers hebben 
cen goede reputatie, De sterkte van 
de Russische luchtmacht is een ge- 
heim, dat met succes zeer streng be- 
waard is gebleven. 

Parachutisten worden voor het eerst 
in Rusland gevormd en opgeleid en 
het is waarschijn ijk, dat de Duitsche 
leerling in deze niet deskundiger is 
dan zijn Russische meeter. 

Wat het leger betreft, kunnen de 
Russen beschikken over veel meer 
soldaten dan de Duitecbere, de bo- 
vendien groote garnizoenen in stand 
moeten houden in Frankrijk, Noor- 
wegen en de andere bezette landen 
in het Weeten. 

Niemand onderschat de macht der 
Duitsche gemechaniseerde divisies. 

Doch ook de Russen hebbencen zeer 

goed gemechaniseerd corps, waaron- 
der acht a tien tankdivisies, waarvan 

ik sommige in Fioland in actie heb 
gezien. 

In bewapening in het algemeen zijn 
de Russen zeer sterk en, ook al is 
het bedienend personeel niet z00 des- 
kundig a's de Duitsche kanonniers, 
het is zeer wel mogelijk dat de kwa- 
liteit van het Ruseische material zul- 
len zegevieren. 

.Toen de Russen hun oorlog tegen 
Finland aanviogen zonden zij elecht 
vitgeruste reservisten naar het front. 
Zij maakten de fout te meenen, dat 
cen gemakkelijke gverwinning zou 
worden behaaid en trachtten met 
Onervaren troepen tijdens den koud- 
sten winter sedert menschenheugenis 
cen oorlog te winnen. Zoodra zij hun 
fout beseften werden keurtroepen uit 
Moskou naar Finland gedirigeerd, te- 
zamen met ecen grcote hoeveelheid 
van het beste materiaal, waarna de 
capitulatie der Fionen snel werd 
verkregen. 

Onder soortgelijke omstandigheden 
Zouden de Duitechers het er niet 
beter hebben afgebracht tegen de 
taaie Finnen dan de Russen aanvan- 
kelijk deden. Het is waar, dat de 
leiding bij de Russen slecht was als 
gevo'g van de vele zuiveringen en 
van de macht der politieke commis- 
sarissen. 

Stalin heeft dit beseft en heeft zijn 
leger gereorganiseerd. Hij ontsloeg 
de politieke commissarissen en plaat- 

De prestaties van de Russische | ste de strijdkrachten op ceo strikter 

luchtmacht in Finland waren zeer te- | wilitairen voet, 
leurstellend, doch -ij is sedertdien 

Lo)   
    

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. 
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