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Oranja: Gpmit& 

Hit: @gapie-Comisi.te.. Kediri is voor- 
nemens, ter gelegenheid van de ia den 

maand Augustus te verwacbten blijde 

gebeurtenis in het Prioselijk Gezin ver- 

schillende feestelijkheden te organiseeren 

Osdacht wordt.aan.ceo.kinderawbade, 
aghoolfeesten, een of meer optochten, 

Wedserijden,. feemeg :in. de. Soritreit 
Biiiatas en de Kaboepaten, stadsver- 

sffriog en illuminatie, alsook van vuur- 

atrk. 

Io hoevesre aan. deze. plannen: uit- 
Vgering zal kunnen worden gegeven, 

hfingt uiteraard geheetaf van de fond- 
“4p, Wagrover het :Corpit& .zal, kyopen 
Ihjachikken. 

Reeds hebhen, we. vermeld. dat.er 
Idpeckenlijsten zullen rondgaan. 

Betaltag- kam direct: geschteden, 

dach desgeweoscht ook in drie termij- 

nga, vervallende in Juni, Juli en Au- 

dst us a,5,.. 

:Manstkring. 

kupndige.bulp werd verleend door dak» 
ter R. Mob. Salim, De koglies, die beide 

bewusteloos wpren, werden  vervoerd 

naar de gemeentelijke ziekeninrichting 

Gambirao. 

Mutaties. 

Wi: verarmen,. dasi-ir. WN: G, 
Claasz van den provincialen waterstaat, 

is overgeplaatst naar Bondowoso, en 

dat eerlang ook ir. A. J. Beauchez een 

andere standplaats krijgt. 

Besmettelijke ziekten. 

Het wekelijksch rapport van den Res. 

Art. alhier luide: 
“in de.res, Kd. zija-in,totaal 11 geval- 

len typhus. abdoniinalis. geconstateerd, 

in Kediri 1 geval, in Paree 4, Ngan- 

djoek 1, en Blitar 5. Verder heeft Pa- 

ree en Ngandjoek elk 1 geval paraty- 

hus A, de ziekeninrichting Semampir 

1 diphteriegeval en Blitar 1 geval bac- 

Cillaire dysenterie en 1 geval, pokken.. 

S.C, V.T. 

S. C, V. T. afd. Kediriin het Gemeene, 
teraadsbuis aaovangende te 8 uur vers 

gaderen. 

De agenda luidt als volgt: 

Pisunigamasas. verondasing. van-sinn-) 1. Openieg..sa.Komlen. 
Kunstkring, werd siechts door een 12- 
tal belangstellenden bijgewoond. De 

lekding van de vergadering berustte by 

den heer Hermans, administrateur van 

de, Atgemeeae- Volkscredietbank: 
De notulen yan de algemeene verga- 

dering veg 12Septembes 1928, werden, 

@pedgekeurd. Het veralag. omtrent de 

verrichtingen van de vereeniging over 

Ge periode | Januari 1938 tot, 30 April J 

1939, het financieel versiag van deh 

Pponingmeester. over dezalide. periode 

$n het -versiag van: de: verificatie-com- 

Missie gaven'geen aanjeiding tat. be- 

#preking, Bij de rondvrang werden ceni- 
MF beschouwingen gewijd :aan..de mo- 

gelijkheid van het optreden van bepaalde 

Kunsteoaars. Het bestuur werd ia zijo 

@rheei herkosen. Devergadering duur- 

Ge io togaal .slechts: 3kwartier, wel een 

bewijs, dat de.leden hun -artistieke be- 

langen gaarne, aan, dj bestuys. toever- 

trouwen. 

Tooneeluitvoering. 

Op Woensdag 28 Juni om half acht 
des avonds wordt dour bet ,.Comit& 

dr. Soetomo stichting” te Kediri ten 

bate van het studiefonds eea tooneel- 

Wenasiisg: moryantecerd van leerlingan 

Na de. Taman Sisworschgol alhjer. 
Okze veprsilliia, -hbbir: pinpta In bgt 

    

slag 1938 ea begrooting 1939. 

3. Bestuursaanvulling, 

4. Besoeming verificatie-commissie. 

5..Rondvraeg. 

N. V. Kediri: Staomtram Miji 
De opbrengst bedroeg over: 

Mei 1939 £ 15700.— 

(voorl. opgave) 

Mei 1938 £ 18105. — 

(defin. opgave) 

Sinds 1 Januari 1939 f 76960.— 

(voorl. opgave) 

Hetzelfde tijdvak 1938 £ 81420.— 

(defin. opgave) 

Gemeente - belasting. 

De Gemeente siachtbelasting vag 

grootvee augr Megi. in Kediri bedraagt: 

bedrijfsslacht 392 Xf 450 1764 — 

noodsiacht 1Xt150 £ 1.59 

en die van kleinvee:: 

bedrijfslacht 73 Xf2.—  £ 156 — 

alles te zamen tot een totaal bedrag 

van f 1921,50. 

Aan passarbelasting heeft de ge- 

meente f1432,05 en aan vermaakelijk- 

heidsbelasting f 684,44 Ontyangea, 

Schoolnieuws. 

Morgeo zal het. derda schrifteljk   'Mpita-Theater, Het programma luidt al 
Wigt: 1 Pemboekain, 2. Mars Pegg.. 

fibekain (Surya Wirawan), 3 Pangen- 
Iromo, 4 Tooneel (in het Hollandggh),j 

Kinderzang en spel, en 6. Hawallenj: 

lorie Players), 7. Pentjak (sokonggi 

Madioen), 8 Tooneel (in het, Jus 

Whanscb) en 9, Srimpi. De muziek wprdf.. 

Wirzorgd door de ,junior Bandti-Bir 

'#Wordt thans reeds reclame gemnak: vO9g.| 
se uitvoering onder het motto ,me- 

#ijesal”, soenggoeh menjesdi, kalau tida 
Melihat”. 

is. Vrijda jg d, 

Wche-Theai - 

Lengan TP 

    
    

       

   

  

   

#pelatingsexamen tot de Mulo, H.BS. 

ep Technische school plaats hebben 

t tot en met de 9 Juni zal duren, 

por leerlingen, die wegens ziekte of 

ndere geldige redenen niet aan bet 

Ie .of 2e ezamen deel kondeo nemen. 

Tot de voorklasse van de Mujo 
.werden toegelaten de leerlingen : Moe- 

nadji, Lie Tjiep Nio, Hwan Hay Djian 

en.Kyee, Sien, Kiep uit Kediri, beae- | 
“vens Ongkowijono vit Blitar. 

“ Tot de eerste klasse: M. Soedar- 

R..Bagosa. Herman, C, W. 
Lwefinng, ELiB. Leeflagg, E.B. Lag 
mera Senosoemojojo, Mitngio. Tgn 

-zijg 2ikonlies dig. bet:l Lien Nio, E.A. Scbrdder, H.P. van 
.Bedem-ea Tjan.Sian.. Nip van 'Kedink : 

Isloeplawaliah en. Rr. Soemardi wgn, 

Ngdadpek: N, Nobel: van Pages: 

Op Vrijdagavond 9 dezer za! de. 

2. Behandeling en vaststelling jaarver-” 

aw aa 

ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VGOR DE RESIDENTIE KEDIM.. 

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

Babir, H.A. Robiosoo, Lauw Tjioe 

Gie, en Tjia Sien Hian van Toeloeng- 
agoeag en Soe. Dradjat, Hasan Zaini 
ro Sgedibjakti van Blitar. 

33:candidaten voor de voorklasse 

en 52 voor de eerste- klasse. werden 
afgewezen, Het examen werd 24, 25 

en 26 Mei nog voortgezet De.resul- 
tateo hiervan zullen wij nog nader 

vermelden. 

Conferentie Surja-Wirawan 

en Parindra. 

Begin Juli zal de Parindra gewest 

Kediri met baar Surja-wirawap, waar- 

onder Kediri, Kertosono, Paree, Toel. 

Agoeng en Blitar hooren, te Blitar 

cen conferentie houden. 

Alle Surja-Wirawan van Kediri zul- 

len.meegaao. 

Padvinderij. 
We vernemen, dat te Goerah een 

K.B.I. groep gevormd zal worden. 

De oprichters krijgen, thans de noodige 

fnstructies van de afd, Kediri. Bij elke 

training dienes ze aanwezig te zijo 

| Zaterdagmiddag a.s. zulleo de padvin- 

ders van K.B.I. albier in de buurt van 
Semen gaan kampeeren. 

Verder kuonen we melden dat de 

Natipij gewest Oost-Java op 15-16-17 

la .18 Juli.a.s. te Pgobalinggo een 
kamp zal houden Waarscbijolijk. zal 

ook afd. Kediri baar jongens zenden. 

Thans ,zijo ze druk bezig met oefe- 

ningen, Zaterdagmiddag seiven, E. H. 

B.O. en andere vakken en Zondag- 

morgen uitsluitend sjorringen,, waarbij 

ze bruggeo en schragen bouwen. 

SPORT. 

We veroemen, dat de Mulojongens 

een korfbalclub hebben opgericht. Ook 

de J.I.B. is druk bezig, om er een 

te organiseeren. Wanneer nu andere 
scholen of vereenigingen hetzelfde doen, 

zal'men dan eeo korfbal - competitie 

kupnen, houden. 

De voetbalsport begint onder de 

Jeugd populair de worden. Sedert 2 

maanden zija er tusschen de school- 

joogens van de Taman-Siswo, Moe- 

hammadjjah, Neutrale Mulo, 2e Burop. 

Lagere School, Gouv. Mulo, Neutr. 

H.LS,. Cbr. H.LS, H.C,S, le ea 

2e- HIS. competitiewedstrijdeo ge- 
houden men is van plan, om 

jonggna voetbalbond op, te richten. 

Competitie K.V.U. 
»Vagel” — ,Aniem” 9 — 1. 

Zondagmiddag j.l. werd de. compe- 

titie van de, K.V.U. begonnen met de 

wedstrijd tusschen , Vogel" en ,,Aniem," 

Van een spaonende. wedatrijd was 

heelemaal geen sprake, daar ,, Vogel" 

vgel sterker is dan ,,Aniem”. 

De. uitslag is 9—1 voor Vogel. 

Tenniswedstrijd. 

Op. Zondag 4 Juni j.l. heeft de. ont-: 

moctiag plaats tusscben Shot ea O.K. 
die in een welverdiende zege, 4-1 

'voog Shot eindigde. 
Mej. DagevosMevr. Claasz 1-6 3-6, 
Hr. Osi Djing Swie - Ir. Ha- 

dipoto 6-1 6-0 
« Hr. Sydow - Hr. Smith 

He. Simon 4 Hr, Oei Djing 

“Swie - Ir. Begeman-#-Hr. Franz 7-5 6-3 
Hr, Sydow - Hr. Simon - 

In Begemam -- Hr. Smith 6-4 6-1 

cen 

  

IN HOLLAND. 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

DINSDAG 6 JUNT 1939. 

6-1 6-2). 

ADV ERTENTIE TARIEF 
GEWPNE.- ADVERTENTIE : 

1.maal pt. 110.25 per regei. 2 mani:pi, ! O,8O por rege, 
4 masi pisatsen 1 0.15 per regel. 

2.9. kisine aankondigingen ! 1.— per plaatsing. 

RICHE THBATER 

Offreert voor Dinsdag 6 en 

Woensdag 7 Juni '39 

Metro aantrekkelijke en aardige 

Comedie film 

»RICH:MAN, POOR:GIRL" 

(Rijkdom..is. geen. Schande). 

Met Robert Youpg en Lew Ayres, 

bijgestaan door de schattige Ruth 
Hussey e.a. 

Meisjes! Als Uw baas zoo char- 

mang was en U zijn hart en zija mil- 

liocoen aanbood. 

Zoy.U dan ,osen” zeggen? Ziet, 
hpe-Joan-ia deze- charmante film. dit 

probleem, oplost ! 

MAXIM THEATER, 
Offeert voor Woensdag 7 en 

Donderdag 8 Juni '39. 

Metro meer dan. vroolijke 

Comediefilm 

»HOLD THAT KISS" 

(Liefde op bet eerste gezicht) 

Met Maureen O'Sullivan — Dennis 
O'Kcefe — Mickey Rooney e.a, 

Ben, romance van. twee menschen 

die weten te leven en te beminnen, 

Een geschiedenis over de jeugd. die 

alle generaties zal doen.schudden van 

het lachen UI zult zieh deze. vroolijke 

comedie nog lang herioneren. 

Abonngmenjs advertentie gereduceerd tai 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

  

220. Jaargang 

VOLTA-THEATER. 

Offreert voor Dinsdag en Woensdag. 
6-7 Juni 1939. 

20th Century - Fox muzikale triomf : 

ALI BABA GOES TO TOWN. 
(ALI,BABA IN HOLLYWOOD.) 

Met Eddie Cantor, 's werelds grootste 

komiek in de hoofdrol eo bijgestasg 

door Tony Martio, Roland Yougg, 

June Lang, Louise Hovick, e.v. a, be 

kende sterren. 
Ziet Eddie Cantor in een Can Ter: 

nado van dolle avonturen! 

De grootsche en meest geestige 

muzikale comedie ooit verfilmd — 1001 

Actie-opname. — 1002 Lachstuipen — 

1003 Mooie meisjes. 
Bagdad — in al zijn Oostersche prach4 

en praal — Majestueuze. paleizen — 

Artistieke barems — Sheiks — Kas 
meelen — en al de glorieuze entourage 
van de 1001: Nacht verhalen. 

Politie nieuws. 
Door de pol. werd een paar sanda- 

lea.op den openbaren. weg Commis- 

sariaatweg aangetroffen waarvan de 
cigenaar onbekend is, 

S.. won. te Modjoroto deet aangifte 

terzake verduistering van lijfsgoederen 
tw.v. f 3,70 gepleegd door D,S. won. 
te Modjoroto. 

De heer W.J.K., won. te Bandjaran 

doet aangifte terzake verduistering van 

cenrijwiel t.w.v, f 7,50 en aag con- 

tarten ad f 260,63 gepieegd- door K., 
won. te, Kemasan. 

  

Philips 
Arcadia, 

Astoria, 

ak YRA” 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
 J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Teletfoon 2650, 

NIEUW! 

Trocadero 

Riche, 
voor 

220 Volt Gelijkstroom 
Vraagt gratis demonstratie of 

prospecten 

bij 
RADIO 

GOLPBERA Ke d i r i 

Tel. 70, 

  

     
      

   

       

d   Maandag 3 Juli 1939. Vendutie ten huize, van den WelEd-Heer. 
H, DEKKER Controleur bij de Landreote 

Semampir, Kediri van meubilair, (w.o. Piano en Badi) 
Commissie: vendutie binnenkort :op, nader vast te. stell 

Gelegenheid tat. bijbrengen van goedaren. 
en datum. 
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— RICHEThEATER — 
Metro aanirekkelijke ea aardige Comedie-film 

   

  

  

b 

9or Girl" 
Met de bekende sterren ROBERT YOUNG — LEW AYRES en de schattige RUTH HUSSEY io 

de hoofdrollen. Een charmante film, waarbij aardig en vlot spel geleverd wordt. Mev zal zich kostelijk 

amuseeren bij bet ziea van deze film. Mist dit daarew niet! 
    

Donderdag 8 t/m Zaterdag 10 Jun 
96 Gang #eogtannde Beanete flawek » COMIC 

met CORINNE LUCHAIRE, de in een slag beroemd geworden Fransche 
CAUR, beiden bekend uit de film ,Meisjes acbter Tralies.” Een van de pracbtigste films, die in jaren door 

de Fransche filmindustrie te voorschija ziin gebracht. Eco schoon en aangrijpend: diep menschelijk kunstwerk. 

Een ieder, die een onvergelijkelijke mooie speelfilm, waarin de edelste menschelijke gevoelens in praktijk wor- 

den gebracht, wenscht te zien, moeten wij aavraden, deze film te gaan zien! 

artiste en ANNIE DU- 

  

  

MAXIM THEATER 

    

     

    

  

        

         
  

lijke Schlager .-"oid that 

Komt en oordeelt. 

  
  

Woensdag 7 Mel en Donderdag 8 Juni 

Metro meer dan vroo- 

met de licftalige MAUREEN O'SULLIVAN — DENNIS O'KEEPE en vele ander bekende sterren, 

Vaaaf Vriidag 9 t/m Zondag Il Juni 

Paramount machtige filmwerk geheel in kleuren 

.Men With Wings” 
met FRED Mc MURRAY — LOUISE CAMPBELL e.a. De eerste groote 

Een romarce van twee menschen, die weten te leven en te beginnen. Een film, waarbij U zuit lach:9,- tot 

U niet meer kan. 

reeks spannende en emotioneele gebeurtenissen. 

Een film, die U boeit vas begin tot eind. 
Grandioos ! Overweldigend. 

Komt dit zien!! 

Aviatiekfilm, die ooit 

| verfilmd is in volledige Technicolar. De ontwikkeling der Amerikaansche iuchtvaart, weergegeven in een 

Mevr. v. B., won. te Pakelan doet 

aangifte terzake diefstal aan contan- 

ten ad f 18.—. 

A,R., won. te Singonegaran doet 

aangifte terzake vermissing van siera- 

den t.w.v. £ 460,—. 

De heer J.N., won. te Dandangan 

dot aangifte terzake diefstal van een 

maismolen ier waarde van f 6.— 

Tegen R., won. te Bandar werd 

p.v. opgemaakt terzake diefstal van 

lijfsgoederen ter waarde van f 1,30 

tn.v. M, B. en O., allen won. te 
Bandar. 

Teyen L., won. te Baloewerti werd 

p.v, opgemaakt terzake oplichting van 

een blik petroleum ter waarde van 

£2,— tn.v. O.K.B., won. te Djaga- 

lanlor. 

De heer J.J.F., won. te Semampir 

doet aangifte terzake diefstal van lijfs- 

goederen ter waarde van f 5,17. 

  

Zwaar betaalde 

  

Het misselijk optreden van de Amerikaansche 

Vakbonden bij de inrichting van het 

Nederlandsch Paviljoen. 

  

  

Er is al het een en ander grschre- 
yen over de mocilijkheden, die de Ame- 
rikaansche werklieden op de World's 
Fair hebben veroorzaakt, schrijft de 
New-Yorksche corr. vas de ,N. Rott. 
Courant”. Door zeer toevaliige omstan- 
dighcden kunnen wij nog enkele frap- 
pante bijzonderheden daarvan mede- 
deelen. B'j en bushalte stond een troep- 
ja menschen te wachten en daaronder 
bevond zich ook de Hollandsche uit- 
voerder van het in Nederland vervaar- 
digde en bier opgestelde intrieur van 
ons paviljoeo. Hij werd aangesproken 
door een loslippigen Amerikaan, die 
nogal vieuwsgierig van aard scheen te 
zijo. Het gesprek ootwikkelde zich als 
volst: De Amerikaan vroeg aan dien 
uitvoerder van de firma Van Werven 
(wij hadden al eenige malen vol be- 
wondering dien flinken Hollander in 
ons paviljoeu zien optreden tegeo zija 
Amerikaansche collega's - timmerlui) : 
»Heb je de Fair algezien ?" Kortent- 
woord: ,Ja”, Maar blijkbaar niet kort 
gevoeg om het gesprek af te breken. 
Derhaive voortzetting van het verhoor. 
Eerst ,,wat voor eeu landsman ?”, toen 
»of bij getrouwd was", onmiddelijk 
gevolgd door de vraag .of hij een 
een Amerikaansche levensverzekering 
wilde siuiten“. 

Oodanks stugge antwoorden gaf de 
Amerikaav geen kamp. Weer over de 

»Fair”: ,Pracbtig, he ?” 
“Loop vaar de hel met jl. Fair“, 

barstte de Hollander uit. 
'Toen had je de poppen aan het 

dansen. De Fair was het mooiste, wat, 

enz. Eindeliik kwam de Holiandsche 

timmerman los: »Maar ik scbaam me 

dood over mijn vakbroeders bier! Ik 

ben in Holland cook in een vakver- 
eeniging en ik vind het een schande, 

boe de Unions hier den boel kapot 

maken. De werklui kennen evenmin bun 

vak als de Usioos hun taak. 

  

    

werkloosheid op 

de World's Fair. 

  

  

De bus kwam, de menschen dron- 

gen om het gesprik verder te volgen. 

Wij begonnen al in een zijwaartsche 

richting af te drijven. . . . jammer, als 

je opeens izmand ontdekt die je veel 

z0u kunnen vertellen van wat, terwille 
van de aangename verstandhouding, 
angstvallig verzwegen schijnt te wor- 
den. Onze laatste kans was, hem in 

het Hollandsch toe te roepen: ,Ga mee 
cen biertje drinker!” Dat lukte. 

Het is meer dan een biertje gewor- 
denj toen de arme kerel zija hart ging 

uitstorten, bleef zijo keel constant droog. 

Een vrij droevig relaas. 

uIk ben bier nu ruim twee maanden 

en dagrin, dag-uit heb ik mezelf opge- 

vreten van woede", zeide bij. ,DJt ze 

goed georganiseerd zijn is hun recbt. 

Ik ben zelf in Holland ook georgani- 

seerd en ik wil u best vertellen dat ik 

rood geori#nteerd ben. Maar bij ons 
Tit er verantwoordelijkheidsgevoel bij, 
en ook wat pleizier om je werk goed 

te doen. Mija baas werkt veel voor 
den architect van ons interieur hier en 
ik beb in Holland den boel stuk voor 
stuk zelf gemaakt en opgezetj en dan 
kom je hier en dan moet je toezien, 
hoe ze den boel probeeren te ver- 
kooeien. Ik kwam hier tegelijk aan met 
mijn baas, juist toen een stelletje van 
acht bezig was den bak voor de nive- 
aukaart te laten zakken, u weet wel, 
die fijoe polderkaart waar bet water 
nuinop en neergaat om te toonen hoe 
ons land uit water is ontstaan. We 
stonden even naar dat werkje te kij- 
ken dat wijin Holland met zija driego 
gemakkelijk ia een half uur. zouden 
klaarspelen. Hier duurde dat niet een 

half uur (met zijo acbter) maar een 

uut-en-een-haif, en we zagen wel dat 

die lammelingen, telkeos als de bak 

goed z0u zakken, even eeo duwtje ga-   

ven om hem weer scbeef te krijgen. 
Eofio, miju baas trekt zijo jasje vit en 
ik pak met hem de touwen en duw die 
kerels opzij. Had je moeten zien.... 
cen soort oproer! We mochten niet! 
Mijo baas had bijaa geknoktj profes- 
sor Rosse haalde hem weg. Dat was 
de eerste dag. Aan den bak werd niet 
meer gewerkt: de edellieden waren in 

staking gegaan. 
nlk ben een paar keer met zoo'n 

ngedelegeerde” op stap geweest, (ver- 
volgde hij), om 'n beetje kijk erop te 
krijgen hoe dat hier in zija werk 
gaat, En al begrijp ik wel, dat detoe- 
standen anders zija dan bij ons, ik 
viod het toch een belabberde boel 
biers ik verdien op het oogenb'ik het 
Awerikaanscbe loop, maar ik zal biij 
ziju als ik in Holland weer met mijo 
gereedschapskist op karwei kan gaan." 
De werklui hier hebben gezien, hoe de 
groote jongens geld verdienen ea hoe 
ze bet ijzer smeden als het beet is, 
dat doen ze hua na. Maar ze vergeten 
Etu ding, en dan is dat ze 266 lam- 
lendig werken, 266 langzaam en daar- 
door 266 duur, dat bet pleizer er bij 
de rijke lui afgaat om werk te laten 
doen. 

»Op de tentoonstelling hier hebben 
ze de macbt in handen: de helft van 
den tijd telefoneereo ze met hun ,,ge- 
delegeerde” of een scbroef door een 
timmerman of door een ijzerwerker 
mag worden ingedraad. Ik beb als 
vitvoerder twaalf timmerlui, eeo stuk 
of wat schilders, tien elccrriciens, de 
noodige ijzerwerkers, kisten-openmakers 
en schoonmakers ocder me gehad, maar 
ik was altijd op ziju minst bet derde 
gedeelte van die menschec kwijr. Je 
kon ze overal zoeken, ze lagen te sla- 
pen—heusch ik overdrijf niet—of wa- 
ren uit wandelen. Eo pu ea dan kwa- 
men er vreemde snoeshanen op het 
werk. Wat dieer deden ? Wel, kijken... 
of er niet te hard werd gewerkt! Een 
mooi lid was bijvoorbeeld de schilders- 
gedelegeerde, die liep zelf na elk kwar- 
tier werken eea uur weg om uit te 
ruster. ,Take it easy” zei-die altijd. 
Na haif vier begon de ,overtijd” : dan 
kregen die snuiters maar liefst 4 dollar 
per uur. Eo tempo? .Morgeno is er 
weer een dag!” "De tentoonstellings- 
tijd is ,holiday”, zeggen ze, vooral 
oiet werken en vooral verdienen. Na 
dezen tijd komt misschien weer een 
jaar werkloosbeid... 
aiet hoe ik het klaar heb gekregen, 
dat de boel er een beetje netjes bij- 

stond ecer de interieur-architect, mija- 
beer Bromberg. kwam. Die is nogal 
»van opschieteo” en ik ben hem masr : 
van de boot gaan balen om hem een 
beetje voor te bereiden. Io dit uurtje 

had een ijzerwerker schroeven ge- 
draaid in die fioe informatie-afschei- ! 
ding, die z00 mooi siingert door de 

twee zalen, eea mooi stuk werk van 

ons io Holland, heelemaal fijo glad 
alumicium. Hadje moeten zien : schots 
en scheef ingeslagen schroeven, 266 
iets beroerds bad ik bier zelfs og 

giet gezieo. Die arme mijoheer Brom- 

berg kreeg het finaal op zijn zeouwen 

en foeterde niet zuinig. Toen de ge- 
delegeerde er bij gehaald en hem ge- 
vraagd, of dat 
haodwerkkuost Hj vond het was, 

Het 
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cerlijk'gezegd 'ook wel bar en ze pro- 
#beerdeni-het een beetje bij te prutseo, 
wat iptusschen niet lukte. Aan elke 
Philinea-lamp” werkte een electricien 
ten vollen dag... bij ons doen ze het 
mikkelijk in eeo half uur. 

Take it gasy. 

wBar was ook de treiterende manier 
waarop ze weigcrden v6odr de ope- 
ning een beetje te spurter. Wij heb- 
ben ons allemaal doodgewprk en we 
begonnen pas goed als dat stel naar 
huis was. Deokt u maar niet, dateen 
vent die den vloed schooomaakt ook 
cen tafel, met Itnoleum bekleed, zou 

onderhanden nemen, of dat de man 
die tafels schoonmaakt een glasplaat 
imzija haoden nam. Dat gespeciali- 
seerde werken is natuurlijk bedoeld 
voor groote bedrijven, waar duizend 
man Eka zelide ding moeten doen, 

. maar voor het tentoonstellingsbedrijf 
is-dat natuurlijk moordend. 

»Ben mooi geval, hebben we ook 
gebad met het ophangeo der textiel- 
Inzeoding : allemaal lappeo stof. Ee.st 
deden wij her zelf, Ineens stond er 
cen gedelegeerde: afblijven! | Toen 
verscheen er een manuetje, door hem 
gestuurd. Zonder spijkers. Wij hadden 
alleen spijkers die naar zija zin te 
groot waren. Maar hij vertikte het 
om andere spijkers te gaan halen : bij 
wist geen adres. Rustte maar vast 
wat uit vd6r hij begoo. Nu is er in 
de heele buurt van de tentoonstelling 
geen enkele winkel: je kan wat dat 
betreft beter in Lutjebroek op karwei 
werken dan bier. Niets is er te krij- 
gen, geen plaokje, geen lijstje, niets. 
Eonfin, va een uur had ik dan andere 
spijkers opgescharreld. Wat deokt u 
dat die vrijer doet? Gaat aan 't werk 
met dk spijkers die we hem 's mor- 
gens al badden gegeven. De bevielen 
hem toch beter.... Maar lang duurde 
dat werken niet. Eerst wilde bij een 
leertje hebben omdat de kist waarop 
btj stond te veel wiebelde: toen was 
het hout waarop hij moest spfikeren 
Diet stevig genoeg bevestigd. Weet u 
wat er gebeuren moest? Er moest een: 
klein gaatje worden gemaakt dat je 
100 even met een spijker of een boor- 
tje erin kon priemen en dan moest er 
een stukje ijzerdraad doorheen worden 
gestoken. Geen eprake van dat hijhet 
deed? Een timmerman moest het gaa- 
tje maken en een ijzerwerker het ijzer- 
draadje er door halen. Natuurliik was 
er geen timmerman te krijgen en 
toen je eindelijk den timmerman had 
geyonden, was de ijzerwerker in geeo 
velden of wegen te bekennen. Het 
gevolg? 'sMiddags tegen half twee 
(om 8 uur was de gordijohanger be- 

gonne Ite .werkeo”. d.w.z. te ver- 
dienen) hing er €4a heele lap! Na- 
fuuclijk moest er toen een tweede 
Coliega bij worden besteld, twee heb- 
ben geen kaps gezien, samen een paar 
lappen stof op te hangen v6or de 
Opening, maar wel hebben ze samen 
meer din 'hondetd dollar verdiend. 
Ik vroeg hun, boe ze hun eigen werk- 
tempo vonden. ,,Not bad," zeiden ze. 

!.»Maar nog siecbter werklui zijn de 

electriciens : die konden niet eens zen 
doodgewonen motor ausluitec.. De 
fontein van professor Rosse spoot 

daarom niet langer dan twee minuten. 

De electricien, die met ir. Dibbets 
werkt aan de elecrrische voorziening 
van de niveaukaart (de polder waar 
sstorm” en ,cb en vloed” wordt ver. 

toond) begint zijv plaats precies om 

'acht uur io te nemen. Hij zit dan ge- 

zelliz onder de tafel, leunend tegen 

een kolom, en bij neemt werkelijk een 

bos draden ia zija hand om uit te zoe- 

ken welke draden bij met elkaar zal 

moeten verbinden. Dan. begint zijn 

gesprek met zijo collega's: de draden 

blyven als bosje io zijn hand en tegen 

scbafttijd zit hij nog precies net zoo. 

»De eenige echt-goede vaklui, die 

ik gezien beb, zija de linoleumleggers, 

daar kunven ze bij ons nog een puntje 

aan zuigeo. Maar.... dit was aangeno- 

men werk: eigenlijk de eenige manier 

om hier te kunnen werken. Het be- 

hoorde bij den bouw van het pavil- 

joen. De rest wilden ze niet aanne- 

mer. Geen wonder. En weet u wat 

nu van een en ander het gevolg is? 

Dat door de onverwacht hooge kosten 

en heeleboel aardig: dingen in bet 

ontwerp van bet interieur moesten 

vervalleo. Om te beginven is overal 

bezuivigd op de verlichting. De koe- 

linstallatie, die z00 gemaakt is dat om 

de pijpeo ijsvorming zou plaats vinden, 

wat natuurlijk een aardig effect geeft, 

moest achterwege blijven. De mozai:k- 

bak van Molkenboer blijft leeg : geen 

watervoorzieriog, er is geen geld meer 

Eofin, enzoovoort.” 

— Bo hoe is bet nu met uw politieke 
Overtuiging gegaao? vroegen wij. 

Hij keek ons vrageod aaa. "Wat 

heeft dat ermee te maken? Bij ons 

zijn we al een ceuw verder. We heb- 

ben onze vakvereeniging ook noodig 
en hoe, maar wij begrijpeo of liever 

gezegd wij voelen, dat het werk hoofd- 

zaak is ea als ze bier nier een beetje 

gemeenschapsgevoel krijgeo loopt de 

heele vakstrijd uit op een bankroet. 

Ik mag gerust zeggen dat ik hier 

mijo best heb gedaan (en de heeren 

bebben mij daar ook voor bedankt), 

maar de tentoonstellir gscommissie vond 

dat ik twee dagen vOdr de opening 

maar weg moest. En ik was al op 

weg raar de boot, toen de profes- 

sor mij terug liet balen. Anders had 

ik niet cens den boel klaar gezieo. 

Den daok mwoet je vinden ia het weck 
— en ik ben blij dat ik tenminste het 

werk vu klaar beb gezieo. Ik ben er 

trotsch op, en ook een klein beetje 

op mezelf, want gelooft u me, er is 

heel wat tact voor noodig geweest, de 

heeren lijotrekkers bier aan den gang 
te houden." 

Toen dronken we het zooveelste 
biertje op bet succes van de tentoon- 

stelling en.... op de voldoening die 

het werken geefr. :   
Dramatische uren aan boord van 

de gezonken duikboot. 

  

  

  

Een deei der bemanning moest worden 

opgeefferd om het leven der overigen 

5 . te, kunnen sparen. 
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“ KOORTSACHTIGE ARBEID. 

Nadat voor de vierde maal de dui- 
kerklok op de ter hoogte van Ports- 

(V.S.) gezonken duikboot 
wSgualus” was neergelaten en weder- 
om 8 overlevenden bad opgenomen, 
tankte de klok echter 45 meter onder 
de water-oppervlakte vast. Twee dui- 
kers gingen daarop naar benedea om 
den kabel te herstellen, waarmee 
eenige uren gemoeid paren. 

Na' koortsacbtigeo arbeid konden 
de duikers het toestel losmaken.. Vier 
uur lang zaten de acht mannen op- 
eengedrongen in de klok en ademden 
'gen synthetisch mengsel van zuurstof 
en helium in. Daarsa werden zij be- 
bouden naar boven gebracht. 

In vier tocbten zijn met de duiker- 
klok in totaal 33 opvarenden van de 
gezonken duikboot naar de opperviak- 
te gebracht. Waarschijnlijk zijo dus 26 
#lachtoffer te betreuren. 

De hoop op redding van de 26 
munen, die zich nog io de gezonken 

bevinden, werd daarna op- 

ge . 
: marine-autoriteiten zijn intusschen 

.#an meening, dat men met de dui- 
kerklok in wanhopige omstandigheden 
een onge#venaard succes heeft behaald. 

Siuiting der waterdichte schotten. 
1. Henry Melemore, 
Maa na Snap abaan 

deo kruiser ,,Brooklyn,” geeft een 
mangrijpend relaas van het duikboot- 
drama : 

Reeds was komen vast te staan 
dat de reddirg van de 25 man, die 
reeds naar boven waren gebaald, groo- 
tendeeis te dank@a is aan de tegen- 
woordigheid van geest van een der 
matrozen, zooals blijkt uit een inter- 
View metJudson Bland, den electricigo 
van de gezonken duikboot. 

aa 
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De electriciens nog slechter. s Te: 
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genwoordigheld. van geest. 
Zoodra de duikmanoceuvre begou- 

nen was — aldus vertelde Biand — 
bemerkten wij, dat er iets in bet 
achterschip oiet io orde was. - Groote 
hoeveelheden water begonnen het schip 
binnen te dringen. Aan het bevel om 
de tanks te openen werd onmiddellijk 
voldaan en het voorste deel van de 
boot verhief zich met een fantastisch 
geweld, waarschijolijk in een hoek van 
45 graden. 

Dt oogenblik werd door een der 
matrozen, Lloyd B. Maness, helper 
van den electriciBo, bevut om met 
bovenmensche'ijke inspanoing de wa- 
terdichte schotten, welke het voorste 
deel van het schip van bet achterdeel 
scheiden, te siuiten. 

De correspondent heeft Bland niet 
gevraagd of daarmede het lot van de 
mannev, die zicb io het achterschip 
bevonden, bezegeld was. Men heeft 
echter, naar Mclemore seinde, den in- 
druk, dat zulks het geval moet zijn 
geweest. 

Bland prees de voorbeeldige ver- 
houding tusscheo officieren en mao- 
schappeo. Van bet begin af aan was 
geen enkel teeken van paniek merk- 
baar en ieder heeft zijn ontroering 
met alle geweld ovnderdrukt. Allen 
hadden dan ook een rotsvast vertrou- 
wen in de redding. 

Hulp nabij. 
Van tijd tot tijd — zoo ging Bland 

verder — lieten wij rookbommen op, 
om onze positie aan te duiden, Toen 
wij het geluid der machines van den 
onderzeesr ,Sculpio“ hoorden, waren 
wij overtuigd, dat men ons gevonden 
had. 

Reeds begon zich gebrek aan zuur- 
stof te doen gevoelen bij hen, die 
het minst sterk warer, zoodat nu en 
dan iets uit onzen voorraad overge- 
nomen moest worden. Urealarg pro- 
beerden wij, met bet achterschip in 
verbinding te komen, doch geen stem 
aotwoordde op ons telefoneeren. 

Gedurende den geheelen nacht van 
Maandag op Disdag sloegen twee van 
ons met hamers tegen het voor en 
middenschip om sigvalen te geven, 
niettegenstaande de koude steeds in- 
tenser werd. 

Tijdens de laatste uren, dat ik mij 
aan boord bevond, ontwikkelde zich 

chloorgas in de batterijen van bet 
voorschip, zoodat de gasmaskers reeds 
gereed werden gehouden. Bland be- 
stempelde de houding van den duik- 
boot-commandant als van iemand, die 
de situatie uitstekend beheerschte. 

Nirmand z0u betbeter hebben kua- 
nea doen dan hij, verzekerde Bland. 
Hij gaf rustig zija bevelen, welke uit- 
stekend en kalm werden uitgevoerd. 

De duiker Miller was de eerste, die 
bij de gszonken onderzeeer kwam, 

De laatste van de geredden. die 
voet op de reddingsboot ,Falcou” zet- 
te, was de commandant van de ,Sgua- 
lus Naguin”. Daarmee waren in totaal 
33 man, die 39 uur onder water ver. 
bleven, in veilighcid. 

De duikerklok vescheen om 0.38 uur 
Wee: aan de opperviakte, waarna het 
reddingswerk voor den nacht werd 
onderbrokeo, aangezien de duikerklok 
gro: dig nagezien moest worden. 

Ook luitenant Robertson, derde of- 
ficier van de ,,Sgualus,” heeft ver- 
klaard, dat de helper van den elec- 
triciio, de matroos Lioyd Maness, 
waarscbijolijk het leven vao de 33 
geredden heeft weten te behouden, 
door de groote sialen deuren te slui- 
terj waardoor althaos dat deel van 
den onderzeetr vao bet indringende 
water gevrijwaard werd. Hij wees op 
de geweldige kracht, welke Maness 
beef moeten aanwerd:r, voornamelijk 
wegens den schuinen stand van ber 
schip, waardoor het sluiten ten zeerste 
bemoeilijkt werd. 
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Naar ziekenhuis gebracht. 
Luitenant Naguin, de commandant 

| vao de gezovken duikboot, die het 
laatst in de duikerklok heeft pleats 
genomen, zijo plaatsvervarger, zes leden 
der bemanning en een tecboicus, ziin 
naar het ziekenbuis te Portsmouth 
overgebracht. 
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Juni '39 

. Ds. Schaefer, 

11 Juni'39 Wlingi 9 uur v.m. 

Blitar 6 uur n.m. 

18 , 39 Paree 9 uur v.m. 

18 , 39 Kediri T uur n.m. 

Mejuffrouw Ds, J. H. Stegemao. 

25 '39 B'itar 9 uur v.m. 

T.,-Agoeng 5 uur n,m. 

2 Juli 1939 Kediri 90—u.v.m. 

Djombang 7.—u.o'm. 

Maleische Kerkdienst 

H. B. Matulessy. 

11 Juoi '39 Kediri 9.—u. v.m, 

Kertosooa 4.—u. n.m, 

18, » Ponorogo 8.—u, v.w. 

Madioen 10,—u. v.m. 

Ba » Trenggalek 8.30u. v.m. 

T..Agoeng 3.30u. n. mw. 

29 » Kediri 6.30. o.m. 

voor Zending. 

25 Juni 1939 Djombang 7.30 u. v.m. 

J. W. Rumbajan. 
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9. uit de Ind: Codrani: 

— Japansche troepen aan de Hanri- 
val gelokt. 

Luit. Cooper, die uitgezonden werd om 

overste Spear te zoeken, werd ook ge- 

arresteerd.-Nederlandsch. water- 

bouwkundige verdronken. 

Shanghai, 3 Juni (Reuter). Van of- 

ficieele zijde werd bevestigd, dat 

Bourdrez,. de Nederlandsche water- 

boukundige expert, die door den Vol- 

kenbond naar China werd gezonden 

in verband met een programma van 

technische samenwerkiag tusschen den 

Volkenbond en China, 15 Mei j.l. is 

verdronken,, toen tijdens een onder- 

z0ek van de Kingshaking (Goudzand- 

rivier), niet ver van de bronpen van 

de Yangtze io de bergen nabij de 

grens tusschen Yunnan, Szechuan en 

Tibet, de boot, waarin hij was geze- 

ten, omsloeg. 

Bourdrez was ongeveer cen maand 

geleden uit Chungking vertrokkeo io 

gezelschap van twee Chineesche ver- 

tegenwoordigers van bet mibisterie 

van Economische Zaken om een on- 

derzoek in te stellen in de Kingsha- 

kiang. 

Het gezelschap, dat uit ongeveer 20 

man bestond, voer de rivier op in een 

jonk. 
De Kingshakiang wordt. algemeen 

een onbevaarbare rivier geacht. Zij 

stroomt omlaag door diepe kloven, 

waar de” Chineezen  sedert ccuwen 

goud, verzamelen door. het zand te 

wasscheo, dat door. de.rivier van de 

bergen wordt medegevoerd. 

Volgens eea rapport van een Cbi- 

neeschen jonkvoerder, die — naar het 

schijnt--de eenige overlevende is van 

het gezelschap, kapseisde de jonk op 

15 Mei j.l, waardoor alle inzitteo- 

den in den snellen stroom werden ge- 

worpen. 

Na ontvangst vao dit bericht stelde 

het Waichiaopu zich onmiddellijk in 

verbinding met de Nederlandsche le- 

gatie, welke ia verband: met de af- 

wezigheid van baar vertegenwoordi- 

ger te Chunking. Hendrik Bos, die 

met verlof' is, den Amerikaanschen 

zaakgelastigde te Chungking, W.R. 

Pzck, verzocht de Chineesche regee- 

risg.om verdere iolichtingeo. over het 

treurspel te verzoeken. 

Dz gewestelijke regeering van Yuo- 

nan heeft intusschen eea groote, be- 

looning uitgeloofd voor bet vinden 

van bet lijk van Bourdrez of voor in 

licbtingen, die tot bet vindeo van bet 

lijk zouden kunoen leiden. 

Bourdrez, die verscheidenen jarzn 

geleden naar Cbina kwam, had vele 

vrienden in buitenlandsche en Chi- 

ngesche kringen te Chungking. 

Luit. Cooper ook gearresteerd. 

Shanghai, 3 Juoi (Reuter). Luitenaot 

Cooper, die eenige dagen geleden door 

de Britsche ambassade te Peiping werd 

uitgezonden om dea door de Japar- 

ners gearresteerden Britschen militairen 

attach6, luitepant-kolonel C.R: Spear, 

Op'te zoeken, werd eveueens gearres- 

teerd, 

Aan. den Chineeschen, secretaris bij 

de Britsche ambassade &n majoor De- 

lamais, commandant vao de brigade 

te Tientsio, die zich naar Kalgan be- 

gaven om de-affaire van overste Spear 

te onderzoeken. werd niet toegestaan 

zich met/de gearresteerden te onder- 

houden. Zij keeren morgen naar Pei- 

ping terug. 

Tegen opium-gebruik 

Shanghai, 3 Juni (Transoc.). In een 

volk herinnerde maarschalk Chiang 

Kai-Shek er aan, dat bet beden de 

honderdste verjgardag was van de 

oorlogsverklaring van Bogeland aan 

China, welke oorlogsverklaring plaats- 

had om China te dwingen den vrijen 

invoer van opium toe te staan. 

Naar aanleiding hiervan deed Chiang 

Kai-Shek wederom een beroep .op het 

'Chineesche volk om het gebruik van 

opium opte geven, terwijl bij den 31- 

“ten December 1940 vaststelde als den 

dag, waarop het opium schuiven en 

opium kauwen in China eens voor al 

getindigd moet zijo. 

De campagoe tegen bet gebruik 

van opium moet op des te krachtiger 

wijze worden doorgevoerd — aldus 

Chiang Kai-Shek, — omdat Japan cen 

onbeperkten invoer van bet heulsap 

organiseert in de deelen van China, 

welke het bezet houdt. 

Mme doctor Chiang Kai Shek. 

New-York, 3 Juni (Havas). Het New 

Brunswick College ia New-Jersey ver- 

leende aan Madame Chiang Kai-Shek 

het cere-dortoraat io de rechteo. 

De gezantschapsraad bij de Chi- 

neesche- ambassade Chang Lok - Chen 

nam namees madame Chiang Kai- 

Shek de bul in ontvangst. 

Uileyering Chineesche 
terroristen. 

Londen, 3: Juni (Transocean). De 

Britsche regeering besloot een verzoe- 

ningsgezind gebaar te maken tegeno- 

ver Japan en ongeveer 20 Chineesche 

terroristen die.zich momenteel in de 

internatiovale nederzetting te Tientsin 

bevinden, uit te leveren aan de pro- 

Japansche regeering van Noord-China, 

De Chineesche ambassadeur bij het 

Hof van St. James, Ouo Tai-Chi, had 

beden een onderhoud met den per- 

manenten onderstaatssecretaris hij het 

Foreign Office, sir Alexander Cadogan, 

die hem in kennis stelde vao het 

besluit der Britsche regeering. 

Terzelfdertijd. overhandigde een ver- 

tegenwoordiger der Britsche ambassa- 

dete Chungking een nota aan de 

Chineesche regeering, waarin mede- 

deeling wordt gedaan van het besluit 

der Britscbe regeering. 

In.politieke kringen te Londen meent 

men, dat Engeland hierdoor een meer 

Vreedzame atmosfeer tusschen Enge- 

land en Japan wenscht te scheppen. 

Lt. kolonel Spear. 

Peiping, 3 Jusi (Transocean), Vol- 

gens te Peiping ontvangen berichten 

Wordt de Britsche militaire attacb€, 

luitepant-kolonel Spear, die door de 

Japanners werd gearresteerd, gevangen 

gehouden in een Roomsch-Katholieken 

missie -post tusscheo Hsinpaoan en 

Hsiohuayuan aap de spoorlijo van 

Peiping naar Kalgan. 

Luitenant Cooper, die door de Brit- 

Sche ambassade te Peiping werd uit- 

gezonden om luitenant - kolonel Spear 

Op te.zoeken, z0ou zich daar eveneens 

ibevinden. 

Tot dusverre werd geen enkel offi- 

Cicel communiguk betrefbende de at- 

restatie uitgegeven, doch het schijat, 

dat de reden voor. de-arrestasie. was, 

idat Spear zich na. bet betreden van 

de Japapscbe linies niet bij de eerste 

Japanache, scbildwacht, dien bij zag, 

  

Revrgankatle-van.Ohungking: ' 

| Chungking, 3 Juni (Reuter). Chyng- 

Chineesche centrale regeering, zal io: 

de toekomst viet en enkele stad zijo, 

doch een groep van gemeenten, ge- 

groepeerd rovdom. de plaats, waar 

Cbuogking thans is gelegen, waarvan 

elke gemeente zich zal specialiseeren. 

in de ontwikkeling vao handel, indus- 
trie en onderwijs volgens een aantal 

plannen, die door den nieuwen bur- 

gemeester van Chungkiog generaal, Ho 

Kuo-Kwan, werden ontbuld. 

Generaal Ho Kuo-Kwan, die na de 

vreeselijke bombardementen van 3 en 

4 Mei j.!. werd benoemd, verklaarde : 

»Dit is bet beste middel om bet ge- 

vaar voor de vernietiging van levens 

en eigendommen op groote schaal te 

Chungking door Japansche luchtbom- 

bardementen te voorkomen en ter- 

zelfdertijd de beteekenis van de stad 

als oorlogshoofdstad van China te 

handhaven”. 

Volgens het plan, dat thans in studie 

is, zal bet speciale gemeente-bestuur 

van Groot-Cbungking een veel groo- 

ter gebied tebesturen krijgen, dan 

thans het geval is. Ofschoon nog geen 

beslissing is genemen ten aanzien van 

den omvang van bet gebied, waarover 

het toekomstige gemeentebestuur vao 

Groot-Chungking de leiding zal krij- 

geo, wordt verwacht dat hiertoe alle 
omliggende steden en districteo zullen 

behooren. 

De nieuwe burgemeester is er ten 

volle van overtuigd, dat door een 

rationeele verdeeling der regeerings- 

bureaux er voornaamste industrie&o 

over de omliggende steden en dis- 

tricteo de politieke, economische, in- 

dustrieele en cutureele beteekenis van 

Chungking onaantastbaar zal worden 

voor de Japansche luchtaanvallen. 

Na de Japansche luchtaanvallen vas 

3 en 4 Mei jl., welke 10.000 burge- 

lijke slachtoffers eischteo, verliet het 

grootste gedeelte van de bevolking de 
stad, terwijl ook de meeste regeerings- 

bureaux naar naburige steden of dor- 

pen werden overgebracht, met het ge- 

volg, dat alle steden en dorpen bijoa, 

belangrijke centra werden. 

Het zijn deze steden ea dorpen, die 

de kerneo zullen worden van Ghung- 

kings toekomstige kleine gemeenteo. 

Intusschen bedraagt de bevolking 

in Chungking zelf nog slechts 200.000 

zielen, voor wie in geval van en 

lucbtaanval plaats is in de bomvrije 

schuilplaatsen. 

Wang Ching-Wei te Shanghai. 

Shanghai, 3 Juni (Aneta Traosoc.) 
Van gewoonlijk weliageichte bron 

wordt. versomtr, dat Wang Ching- 

Wei 3 Junite Shanghai is gearriveerd. 

Details zijn nog, niet beschikbaar, 

doch de woving van Wang io de 

Fraoscbe concessie is het tooneel van 

groote activiteit. 

Spear als spion behandeld? 

Peiping, 3 Juni (Aneta, Reuter.) De 
Japansche woordvoorder gaf voor de 

eerste maal toe, dat Spear sedert 26 
Mei te Kalpan aangekbuden is. Hj 

kon er geen mededeeling “po dora, 

wanpeer bij zal wordeo vrijgelateo. 

De Japansche woordvoerder voegde 

hier nog aan toe, dat een ieder, dig 

door de Chineesche linies. kemt, za) 

worden behandeld als een spion. 

Britsch schip beschoten. 

Shanghai, 3. juni. (Aneta. Reuter.) 
Volgens cen onbevestigd bericht werd 

Zaterdag een radio-yelegrrm- ootvangen 

van een klein aan een Britsche firma 

toebehoorend stoomechip »Liwo"y mel. 

dend, dat het door de Japanners werd 

beschoten. 
Van dit incident werdea geen. de- 

tails opgegeven. 

Japanners inde vat: 

Chungkiog, 3 Juoi (Aneta Tragsos 

|jcean) Volgens berichign van Bet Chi, 

neesche front werden de Japansche 

“trpepen, die, er in ziin: geslsagd. te 

/Yokow, tot. de Haozrivier dg9r,.te 

'dringen en het 29 k.m. ten Westen 

van Yokow gelegem plaatsje Chien-     toespraak tot het geheele Chineesche beeft gemeld. 

king, de. oorlogshoofdstad van. de | 

van den eenen dag op-den anderea | 

Wksterhinges : tegengeboinlra, d0 oti- 

sngeld.. dat 
In Chineeche militaire kringen wordt! 

Yerwacht, dat de Gbineesche  veratern. 

kingep, die uit de omgeving van het 

Tuogtingrmeer 249 torgespeld. de in. 

de, val geloopen, Japapsche troepea 

zullen vernietigen. 

Spanje. 

GEEN BONDGENOOTSCHAP 
MET DUITSCHLAND. 

Weigert. Franca? 

Londen, 3 Jupi (H'a v a 8). Vol- 

gens. berichten, welke van zeer, welin 

gelichte zijde werden ontvapgen, beeft 

de Spamosche regeering onlangs de 

Duitsche voorstellea voor het siuiten 

van eea militair bondgenootgchap. met 

badruk teruggewezen. 

Geberaal Franco z0u hebben. ver- 

klaard, dat bij vriendschappelijkp be- 

trekkingen, met Duitschlaod wenseht 

te onderhouden, doch dat hij: geen. 

andere verbintenissen overweegt dan 

het verdrag van non -agressie en 

vriendschap, dat — oaar verluidt — in 

Maart j.l. geteekend werd. 

De vernietiging van de ,Jalme 1”. 

Berlja, 3 Juoi (Ha va 5): De 

»Frankfurter Zeitung” pubji- 

ceert nicuwe bizonderheden over de 

Duitsche interventie ia Spanje eo 

sebrifft: »Zoodra de Piibrer. bad be- 

sloten, het natiopalistische, Spaoje hulp 

Ivan Luchtvaart een aanvang gemapkt 

Imet bet treffea van voorbereidingen. 

| Op een Zondag ia Juli. 1936. ont- 

Ivingen de portiers van het  ministerie 

mededeeling, dat een special staf was 

gevormd: de inggnghiervan bevond 

zich in de Pcinz Albertstrasse Nr. 4. 

Luitenant-kolonel Von Scheele vorm- 

de zonder gerucht het 'eerste detache- 

ment van 85 vrijwilligers, die zich 31 

Juli 1936 naar Hamberg begeven, om 

UI 

  
  Lkieng, veroverdens dppr de Chineesche 
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ite verleenen, werd op het ministerie.. 

zich daar naar Spanje io te schepen. |   
U valt op. met-een. toilet 

MODE REVUE 
Thang met het dubbelg aantal 

raderratroret 

DIN Abe erik, F-25,per iget, 
UIN F 3,85 per half jaar, 

F-2,— per kwartaal. 

'Carbonpapier in diverse sapit 
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| Bowondien maren.de.20 Hnokerei: 
Yaar 'Spanje viogei,: zwaar: -beladen:i 
2 sorotemianag nbeiterg” vogi, 
Onzg. Spanpebe yeleoFra”. 

Na te hebben,, herinngsd.,. aga. .dfu.. 
#tichting yan de maatschappj #H.LS. 

MA.G welke diende om het transport 

yan Moorsche troepeo:.vaar - Spesje 

door Duitashe vliegtuigen, te, comou: 

fleeren, onthulte bet, biad, dar..bet, 

Duitsche vliegers. wareo,, die, den. xe-. 

puplikeinsche slagkrulser nJaime ye 

bombardeerdep en, tot zinkea.brachten,, 

Russisehe tegengtanders .vrijlaten., 
Istanboel, 3 Juni- (Reuter). Na 

lapgen tiid ia cen 'matlonalistisch con: 

tentratiekamp,. gevangen, te . hebben, 
pezeten, arriveerdem 90: SovjetRussi-. 

3che leger-officieren en matrozen, die 

nan den Spaanschen burgeroorlog heb- 

ben deelgenomen en kortgeleden dooi 

generaal. Francg ia vrijhsid., werden 

gesteld, aan boord van een Ikalisapsch 

stoomscbip,.op doprreis naax Sovjet: 

Rusland. 
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| Schrijfmachines blijyen, tech al- 
lija aan de spitsi Deze wereld- 

Ibercemde Duiteche machines kunt: 
'u teggn bijzondere afbetalings- 

| conditie. tes Kedii, ALLEEN, 

ikrijgen bij, de. : 
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