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2.9. kleine aankondigingen ( 1.— psr piaatsing. 
Abonnements advertentie ygereduceerd tarisi 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

No. 32 

  

  

STADSNIEUWS 

BEKENOMAKING. 
In verband met de ver- 

jaardag van H. K. H. 

Prinses Juliana is ons 

kantoor op de 30e April 

gesloten. 

  

    

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
S. Cv. T) 

Door onvoldoende slaap ondermijnt 

men zijo lichaam eo baant de weg voor 

de tuberculose. 

  

———. 

"Nieuwe” belastingregeling. 

Door locale 
wordt sedert eenigen tijd bij de ioning 

een aantal ressorten 

van de voertuigenbelasting mer bevre- 

digende resultaten gebruik gemaakt van 

2.9. traosfers, waarbij door een een- 

voudige bewerking een belastingmerk 

onscheidbaar op het belastbare voer. 

tuig wordt aangebracht. De kosten van 

deze belastingmerken bedragen onge- 

veer de belft van de metalen belas- 

tiogmerken, hetgeen beteekent, dat 

voor bet bedrag, dat tot nu toe bij 

de jaarlijksche 

van metalen belastingmerken wordt 

raming voor aankoop 

uitgegeven, een dubbele hoeveelheid 

transfers kan wordeo aangebracht. De 

kosten van de invordering van de 

voertuigenbelasting zija betrekkelijk 

hoog en zijn voor dit jaar geraamd op 

f 1600. — en wel f 455.— voor de 

aankoop van 26000 patents'uitingeo 

f 416.-- voor de aankoop van belas- 

tinglaatjes, f 27.— 

voor het personeel in de onderdistric- 

ten, waar deze iovordering niet aan 

het eigen personeel kan worden opge- 

dragen (4/) van f 18000.—) en nog 

f 59— voor administratieve kosten. 

Hiertegenover staat geraamde 

belastingopbrengst van f43000.— Door 

deze kosten te verlagen, is het mo- 

gelijk geworden een maatregel in te- 

voeren, waarop door de leden van de 

Regentschapsraad van Kediri, al ge- 

durende langen tijd was aangedrongen, 

doch die steeds op het kostenvraag- 

stuk was afgesprongen, namelijk de 

halfjaarlijksche belastinginning. Onlangs 

hebben we reeds medegedeeld, dat de 

betaling van de belasting, welke tot 

nu toe in de maand Januari ineens 

betaald moest worden, thans in twee 

termijaen kan gescbieden, en wel de 

belft in Januari en de belft io Juli. 

aan collecteloon 

cen 

De nieuwe begraafplaats. 

Eenige tijd geledeo heeft het bestuur   van de kerkeraad van de Protestant- 
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sche gemeente alhier een verzoekschrift 

bij den G-meenteraad ingediend, tenein- 

de de verordening op de Europeesche 

begraafplaats in dien zin gewijzigd te 
krijgen, dat ook overleden Indonesische 

Christenen, die piet aan de bepalingen 

zija orderworpen, 

op da Europeesche begraafplaats kun- 

oen worden begraveo. Momenteel bes- 

de 260 

Protestantsche Javanen een particuliere 

begraafplaats, waar aangesloteneo bij 

de Javaansche Protestanische gemeente 

begraven kunnen worden.- Protestant- 

sche Chineezen, Ambonreezeo enz. in 

totaal ruim 80 zielen, kuanen daar 

alleen met toestemming vao de Javaan- 

gebruik 

hetgeen soms tot moczilijkheden aaz- 

leiding heeft gegeven. De 65 Inheem- 

sche Kalholieken hebben geen eigen 

voor Europranen 

taat alleen voor ongeveer 

sche gemeente vao maken, 

begraafplaats binoeo de gemeente, 

evenmin de volgelingen van de Pink- 

sterbeweging. Het Gemeentebestuur 

heeft de raad daarop voorgesteld om 

in deze leemte te voorzien door voor 

de meergegoede Inheemsche en andere 

oiet - Europeesche Christenen de gele- 

geoheid open te stellen op de Euro- 

peesche begraafplaats begraven te 

wordep, mits tegen klasse-tarief. Voor 

minder gegoeden werd het wenscbelijk 

geacht een apart terrein aan te koopen, 

dat eventueel naar rato van bet aantal 

zielen aan de verschillende Ioheemsche 

Cbristeogemeenten in beheer zou kun- 

nen worden afgestaan. De raad heeft 

zich echter met gedeelte van het voor- 

stel niet kuonen vereeoigen, zoodat er 

voor de meergegoede Inheemsche en 
andere niet-Europeesche Christenen 

geen mogelijkheden bestaan om op de 

Europeesche begraafplaats begraven 

te worden. 

De raad besloot voorts een terrein 

aan te koopen io de dessa Semampir, 

naast de Chineesche begraafplaats. Er 

werd een bedrag van f 400.— uitge- 

trokken voor aankoop van dit terreir, 

het egaliseeren van den grond en het 

maken van een omrastering. Dit terrein 

is bestemd om als begraafplaats te 

dienen zoowel voor meer- als voor min- 

der-gegoede niet - Europeesche Curis- 

tenen. De werkzaambeden voor het 

inrichten van bet terrein voor begraaf- 

plaats ziju thaos afgeloopen. De drie 

Ioheemsche Christengemeenten krijgen 

elk een gedeelte in beheer en kunnen 

tarieven vaststellen enz., eenen ander 

natuurlijk behoudens goedkeuring van 

bet gemeentebestuur. Zoo is er tbans 

dus een algemeene begraafplaats voor 

alle niet-Europeesche Christeoen, die 

geen gebruik kunnen maken van de 

begaafplaats van de Javaansche Pro- 

testartsche gemeente. 

Mutatie, 

We vernemen, dat de heerJ. H, Collin, 

ambtenaar 3de klasse (verificateur) 

bij de I. U. & A-dienst alhier, belas, 

is met de waarneming van de betrek- 

king van ambtenaar 2de klasse en werk- 

zaamgesteld als verificateur te Belawan, 

Sumatra's Oostkust. Io de plaats van 

den heer Collin werd benoemd de heer 

M. Richter, ambtenaar 3Je klasse, thans 
werkzaamgesteld op het tolkantoor te 

Batavia.   

Fraude. 

We vernemen, dat men tot de ont- 

dekking is gekomen, dat de merktmees- 

  

ter vao Goerah, een zekere P. een 

bedrag van ongeveer ! 270.— heeft 

verduisterd. Deze geld 2ijode geinde 

passer- en voertuigenbelastinggelden, 

behooren aan het Regentscbap van 

Kediri, welke vanaf de 7de April j.|. 

Dog niet gestort waren. Het geld had 

hij alles verdobbeld. aos is bij in 
preventieve bechtenis 

Assisteot-Wedana van Goerah. 

    

   
»men bij den 

Klachtdelict wegens 

smaadschrift. 

Indertijd hadden we meiding gemaakt 

omtrent bet klachtdelict van Jen heer 

Soekirman, emp'oiye Aciem 

albier, waarbij dokter Pattiradjawane 

als de aanklager was opgetreden. 

Dat was naar aarlciding van een 
ingezonden stuk, geplaa'stin ons blad 

no, 100 van het vorig jaar. Toentertijd 

van de 

had ook mevr. Pattiradjawar& een aan- 

klacht ingediend bij den 

van Politie alhier. Thans 

melden, dat op den 2isten Mei a.s. 

de zaak behandeld zai worden, waar- 

Commissaris 

kunnen we 

bij mevr. Patti als aankiager zal op- 

treden. De zaak, waarbij dokter Patti 

als aanklager was opgetreden was reeds 

berecht en den heer Soekirman werd 
veroordeeld tot cen boete van f25.— 

subsidair 5 dagen gevangenisstraf. 

SPORT. 
Voetbal. 

Op Woesdagmiddag (dus mor- 

gen) zal op het Gemeenteveld een 

frieodly-game plaa:: hebben tusschen 

HC.T.N.H. en de rest van K. V. U. 

ter gelegenheid van het vertrek van 

deo heer Hansens 

  

yaar Batavia), Sec- 

ster der K. V. U, 

. van H.C.T.N.H., 
Tjoen. (naar Bar- 

retaris Peoningmec 

en het Oud-Bond 

den Heer Oei Jai 

doeng). 

De opstelling res: K.V.UI. is als volgt: 

Soe sn0 

Bussenius Dachlan 

Harijono sel Doemadi 

Moerbajia Djat Soepangat 

Roestomo Noord. 

RICHE 'HEATER. 

Nog heden en “Voensdag 30 April 
sche comedie - 

filmschlager 

RIC H” 

ronkelijke wereld- 

acgues Deval, ge- 

2ntesterrep, Charles 

Colbert — Anita 
ibone e, v. a. 

het geachte publiek 

velen, 

Warner Bros gr 

»TOV 

Naar het 

beroemd spel van 

speeld door de em 

Boyer -- Claudetis 

Louise — Basil R 

En film, die w 

zeer kunoen aanb 

Claudette Colb 

@a vroolijker dan 

Charles Boyer 

&a doller dan im 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 30 April ea Donderdag 1 Mei 

Universal's nieuws:e Westero productie 

»BAD MAN FROM RED BUTTE" 

Hier in de avoniuurlijkste eno beste 

wild-west film van Jobony Mc Brown 

— Bob Baker en Fuzzy Koigbt, de 

drie onafscbeidelijke Cowboys, die U 

001 

tisweer io Parijs... 

oit ! 

wederom verliefd... 

e! 

weer zullen boeien met hun spannende 

belevenissen in een stadje zonder wet 

of gebod, 

Dez2 film is dubbel z00 aantrekkelijk, 

omdat U Johnny in een dubbelrol te 

zieo krijgt ! 

Op uitstekende wijze beeldt hij te- 

gelijkertijd den bandiet Gi's Brady «cn 
den eerlijken koznen ruiter Buck Hal- 

liday, uit ! 

Politie - rapport. 

T. K. J., wonende 
doet aangifte van vermissirg van 2 

Kradenanstraat 

loterij-briefjes, respectievelijk gerum- 

merd 26784 en 17456. 

Door de politie werd aangehouden 
de persoon van T., wonende Bandar- 

lor verdacht van diefstal van een hor- 
loge en een zilveren ketting ter geza- 

menlijke waarde van ( 7,50 ten radeeie 

van T., wonende Madjenang. 

Mevrouw S.T. N,, wonende Ringin- 

sirah doet aangifte van verduistering 

van een rijwiel ed 4 pakken Isheem- 
sche medicijnen ter gezamenlijke wear- 

de van f 12,60 gepleegd door L., wo- 

nende Tirtooedan. 

Door de politie werd aangenouden 

de persoon van K., wonende Tempe!- 

wetan (Lotjeret), verdacht van diefstal 

van 2 balken onbewerkt djatihout ter 

waarde van f 3,— ten vadeele van het 

Boschwezen te Ngandjoek. 

M., wonende Bandjarmlati doet aa: 

gifte van diefstal, middels ondergraving, 
van lijfgoederen ter gezamenlijke waar 

de van f 6,25.   
S., wonende Semampir doet aangifte | 

van poging tot diefstal middels braak 

te zijoen huize. 

S., wonende Baoedendo (Pesant 

doet aangifte van diefstal van 

rijwiel ter waarde van (7,50 betwelk 
onbeheerd door de toko O. H.S, (Dc- 

      

  hostraat) was geplaatst. 

55 SNP ii @ Lean 

VENDU. & COMMISSIEKANTOOR V/H SRANTAS 

  

    

  

24e Jaargana 

  

Door de poli i 
de loheemsche vro 

  

nende 

  

Pago: 
diefstal van een 3 

£1,50 ten 

Dohostraat 
   

    

Jaarversiag over 1940 yan de 

KN, LL. M, 

(Slot) 

Postveryoer 

t op 

   
   

   

    

dat de Indie - Auste 

belangrijke doorvervoer 

van de K. L. M 

cijfers op het 

  

moe 

t Europa, tc 

  

me van 45801 kg, t 

  

tewel 44V/,, hetgeen z 

noemd kar worden 

Met het totaal-cijfers bena 

haos het vervoer v 

  

    Batavia-Bandoeng 6199 
Bandoeng-Batavia 6307 3514 
Batavia-Semarang- 

Soeraba 
Soerabaja-S    
   

  

3717 1363 

   
   

Tarakan 1149 13569 50 

   

  

  

   

  

JLG.W. DEKKERS — KEDIRI Teletoon 250 | 
— aman 

Embaliceren " 
(Ook voor Europa en de bu westen) 

Transporteeren, Meubelmakerij 
Handel in Nieuw. en Ag tap 
Tweedehandsch Meubilair, Java Koe en 

@2Z|—... ce 

  

P EEN PRACTISCH, HANDK 
WERK VOOR EEN 

  

van JAVA 

in 5 kleurendruk 

op stevig ivoorcarton 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

Pasanggrahans en vele   
  

LUTTEL 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en 

1 3.25. 

met Cartonnen omslag ce» linnen rug, 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet L 

Kilometerafstanden vao plaats tot plaats 

Hooid-Afstandstabel voor grootere afst 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers 

| KOSTBAAR 

BEDRAG !      

     
BALI 

  

        

    
     jgewerkt, en 

  

    
    
    

      

    
     

aanwijzingen voor toerisme. 
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RICHE ThEATER — 
Noy Hedenavond « Morgen 30 April. 

Voorstzetting van de groorsch- Com die filmschlager, 

sT OVARICH“. (Vorstelijke Emigranten). 
Met de allerbekoorlijkste CLAUDETTE COLBERT en de knappe CHARLES BOYER in de hoofdrollen. 
Voorwaar een 100”/, Awusementfilm, daar kan bet publiek van verzekerd zijo ! 

Komt en Oordeelt. Vooraf! Het Actueele Wereldnieuws! 
ATTENT:E! Woensdag IOv.im, MATINEE 

Donderdas I t/m Zaterdag 3 Mel. 
Warner Bros geweldige en hovien e film 

», 

SFLIGHT ANGELS” sucrige titan, 
de populiire serren: VIRGINIA BRUCE—DENNIS MORGAN—WAYNE MORRIS—JANE 
| c.v medespelenden. Een niruwe fim, weike een spannende bescbrijving geeft van het ge- 
verk der vrouwelijke vliegeniesen assistenten van bet Amerikaansche Vliegkorps. 

tim, en isder gezien moet hehber! 
Speciale Attractie! ': NIELUWSTE ACTUEELE WERELDNIEUWS! 

MAXIM THEATER 

BUTTE”. 

Mt 

      
die 

raf als 

  

  

Woensdag 30 april en Donderag 
arsa! Ni-uwste en uroote Wesrern produc ie 

«BAD | MAN FROM RED 
to JOHBNNY Mc BROWN —BOB bAKER en FUZZY KNIGHT. Deze 3 onaf- 

    1 

1 oemde 
t ke € ys zulen 5 aoderhaif uur borien met bun spannende belevenissen en opwincer de avonturen. 

1 #vonuurijkste en beste Wild- Wes: film, dis U 100 5 spanning.... actie.... sensatie biedt ! 
As EXIRA: Esa 6 deelige W ESTERN—PRODUT!E met BOB STEELE in de hoofdrol, 

hi 

| 

    

Vriidag 2 tm Zondag 4 Mei. 
Comease fiin schlag Fr. 

sHIRED WIFE", 
Rosalind Russell — Brian Anerne — John Carroll e.a. bekende sterren. 

brillante comedie dolvermakelike situaties, welke een ieder goed zal bevallen. 
Opwekkend ! Wij garadeeren een meer dan genoeg'ijke avond. 

dlijkste tijd van uw leven medemaken wanneer U deze film ziet! 

Universal's vlotte en excelierte 

Met de knappe en lieftallig 

     

    

M
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n
 

  

   

1439 5749 

3129 3051 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kin'ie- 
ren des daags: wij zijn niet des nachts, 

1704 2021 noch der duisternis. 
" Zoo laat ons dan niet slapen, gelijk als de 

anderen, maar laat ons wakenen nuchteren 
748 6587 zijn 

1 Thessalonicenzen 5:5-6 

4430 1784 

2644 1498| 5e gewijzigde druk. 

oplaag: 100 expli. 

Makassar 213 2076 417 | kosteloos uit te geven. 

» 201430 75 Ta 201430 72744 Boodschap. 

NN (oude spelling). 

uch 1009 1401 25-5 Hei 

  

202439 74205 De openbaring van Johannes, als bedocld in hoofdstuk 13, 
vers 18, vermeldt het volgende: 

          

  

                  

    

Luchtn 
Luchtnet . Hier is de wijsheid die het verstand heeft, berekene het 

D» uirbreidiogen in 1940 waren, getal van het beest (hierover handeit ook hoofdstuk 13 
to0nls reeds gezegi, de Zde dienst Ba vers 4, der zelfde openbaring), want hct is een getal eens, 

tavia-M dan op 3 Januari 1940, terwijl menschen en zijn getal is zes honderd zes en zestig. 

verder de langverwachte verbindingen Men verkrijgt het getal van 3 zessen, als volgt: 

Oost totstand kwamen | a b c d e f g h 
ustus de rechtstreeksche .100 101 102 103 104 105 106 107 

— Mak ssar— Am- i j k 1 m n Oo p 

» 1 October 108 | 109 | 10 | 111 | 112 13 | 114 | 115 
jia— Makas- 

sar — Gorontalo — ado — Ternate — 1 1 S $ " 116 17 | angs | 119 
Anbon met een doortrekking naar 

Babo. h —- 107 

r het niet bruikbaar zijn van de 1 108 
. 1 t- 119 

vlisyveldente Ambon en Namlea voor Ii am 
& dvliegruigen, moest ook het trajeet e- 104 
Mekassar- Ambon met de kleinere r - 117 

GS jegtuiger gevlogen worden, samen 666 

wasrdoor een ernstig tekort aan plaats- De letters van deze ontboezeming vormen : 
ruimte stond, dat slechts ondervan. hitler. 
gen kan worden door het in dierst 

stellen jrootere S koreky-vlisg- Bidt ! Waakt ! Werkt! 
tuiges, die uit Amerika worden ver- 

wa Br. W. I, van KEMPEN. 

D» zeer lang verwachte operstelling Evangelist - Godsgezalfde. 

van het nieuwe vliegveld te Semarang 

werd op 12 Maart 1940 een feir, 

waardoor bet mogelijk werd deze ha- | Dienstregelmaat. De dienstregelmaat bedroeg op alle 

ven regelmatig met modero matarieel lijnen practisch 10045. 
De K.N. IL. M. had io 1940, door 

het verongelukken van de naar Aus- 
trali& op weg zijade PK-AFO in Bali 

op 22 Januari, haar eerste ernstige on- 

aan te loopen, Tevens werd die maand 

bet nieuwe vliegveld te Soerabaia ge- Tarieven. 
opend en 7 Juli bet lieg- 
opend en op 7 Juli bet oleuwe vlieg Deze ondergingen in 1940, ondaoks 

de zooveel hoogere exploitatieuitgaven, 

geen wijziging. 

veid te Batavia. De centrale ligging 
geval ta betreuren siods het begin van 

haar operaties in 1928 en na het af- 

legaen van een afstand van bijoa 

14000.000 KM. Bij dit ongeval ver- 
ongeiuke de commodore der K.N.I. 
L.M., J. Schotr, de 2de besruurder 
D. H. Janzee, de marconist A. von 
Ende en -ijf passagiers. Hun nagedacb- 
tenis zal tot in lengte van dagen aan 
de g»schiedenis der K.N.I. L.M. zija 
verbonden. 

van deze tste luchthaven kwam bet 

vervoer 

  

   

  

er ten gode. 
De vergunning voor de Java-Mani- Extra vluchten. 

lalijo liet nog steeds op zich wachten, 
Behalve verschilleode vlucbten naar 

Manila werd een groot aantal extra 

vluchten gemaakt over den geheelen 

Ned.lodischen Archipel, verschillende 

paar Singapore en Saigon. 

doch een aantai cbarterviuchteo werd 

met succes uitgevoerd,   
  

  
  

Luchtvioot. 

De vloot werd ia 1940 uitgebreid 

met 2 van de moderastz verkeersvlieg- 

tuigen, de Douglas DC-5 en twee 

Grumman Amphibie-vliegtuigeo. Een 

Fokker F-Vllb werd overgedaan aan 
het Portugeesche Gouvernement voor 

de luchtlija Timor Dilly-Koepang. 

Op 31 December bestond de lucht- 

vloot uit : 

4 Lockheed 14 vliegtuigeo met 

2 Wright Cyclone 
3 Douglas DC-2 vliegtuigen 

2 Wright Cyc'one 

3 Douglas DC-3 vliegtuigen 

2 Wright Cyclone 

2 Douglas DC-5 vliegtuigea 

2 Wright Cyclone motoren. 
2 Grummas Amphibie vliegtuigen met 

2 Pratt & Whitney moto en. 

2 Fokker F-XII vliegtuigen met 
3 Part & Whitney motorer. 

Fokker F-Vllb vliegtuigen met 

3 Gocme Rbdse Titan motoren. 

Fokker F-VII vliegtuig met 3 

Armstrong Siddeley Lyox motoren. 

1 de Havilland Dragon v!iegtuig met 

2 Gipsy Six motoren. 

motoren. 

met 

motoreo. 

met 

motoren. 

met 

In bestelling waren: 

2 Sikorsky S.-43 Amphibie-vliegtu'gen 

met 2 Wright Cyclone motoren, 

    

DAMES KAPSALON 

»ROSALIE? 
Klentengstr. 28 Kediri. 

Het beste adres 

VOOR UW: 

PERMANENT WAVE— 
WATER WAVE 

Gediplomeerd Coiffeuse.— 

  

ewuwwjG5— 

STENOLESSEN 
(systeem Pitmav) 

te geven door: 

Mevr. J. FRANKEN. 

Madjenang 18 tel. 232. 

Condities pader overeen te komen. 

Ook cursuslessen 4 4 personen. 

  

      

  

WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 

inlichten door 

VAN WINGEN 
KEDIRI 

TELEFOON 

M Kn / Ta ENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN” 

  

      WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

  

Levert versche volle 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room an Slagroom 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en 

ter plaatse 

melk. 

  

    

   

     

Prima kwaliteit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN'    

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indie (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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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten 

4 Mei Ngandjoek 
c an    

        

   

Blitar 
Madioen 

G £ predikant te 

  

Il Mei Madio 

   

  

           
sm Jongens 

2 n tu 3 van de Europeesche : Mai AN 

Pai P Sbarep ada NB 

BI) DE KONINKLIJKE MARINE 
bestaat gelegenheid VLIEGTUIGMAKER te worden 
BIJ DEN MARINE LUCHTVAARTDIENST 

     

    

    

  

Bij de Koninklijike Marine bestaat — Ha Ana gosiold Yan cen berel, voor Europeesche jongelieden van ii U voor hen die geplaatst ziin bij de 14 jaar en ouder de gelegenheid 2-arnge opleiding f 105 per dagen om VLIEGTUIGMAKER bij den vooi Jen die de 3-jarige opleiding 
en f 0.70 per dag. Deze be- 

n ondergaan in den loop 
den cursus nog verhooging. 

MARINE LUCHTYVAARTDIENST vol 
te worden. Candidaten worden na : 
geschiktbevinding geplaatst bi! een 
2- of 3-jarige opleiding, al naar ge- 
lang het genoten schoolonderwiis. Na het vol- 
tooien dezer opleiding kunnen de betrokkenen 
zoowel voor den dienst hier te lande (.Indisch 

  

Na
 

udant-onderofficier 
sgtuigmakers kunnen in den 

ya het afleggen van de daar- 

Je rang van a:i 
Europeesche : 
loop der jaren 
toe vereischte    
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verband”) dan wel voor den dienst hier te lande 
en in Europa (,over en weer”) in aanmerking 
komen en zullen zij tz.t. ook dienstvluchten 
meemaken, waartoe zij zich bij de aanmelding 
bereid moeten verklaren. Voor deze opleiding 
worden de navolgende eischen gesteld : 

@/ voor de 2-jarige opleiding : 
Diploma Ambachtsschool (werkt. ofelectr. afd.) 
of met goed gevolg de derde klasse van een 
technische school hebben doorloopen: 
b/ voor de 3-jarige opleiding : 
Een verklaring waaruit blijkt dat de Euro- 
peesche lagere school of een daarmee gelijk- 
waardige onderwijsinrichting geheel en met 

examens opklimmen tot den 
rang van adjudant-onderofficier, aan welken 

  

rang, binnen keerkringen, bij een ,over- 
en-weer" verband een maximum bezoldiging 
yan f 504. - per maand en voor personeel met    

  

“Indisch verband” cen maximum bezoldiging 
van f 303.- per maand is verbonden, buiten 
de eventueele toeslagen, kinder-, vakbekwaam- 
heids-, standplaats- en vlieguur-toelagen. 

De oplsiding begint in de eerste helft van Augustus 
Meldt U dus z00 spoedig mogelijk per brief 
of briefkaart aan bij het DEPARTEMENT DER 
MARINE, Batavia-C, onder vermelding van 
naam, adres, leeftiid en genoten onderwiis. 

   
OOST- JAVAANSCHE 

  

goed gevolg is doorloopen. 

Indien de candidaten bedoeld 
onder b in het bezit zijin van 

JAVAANSCH 
  

lederen Z 

  

een getuigschrift Ambachts P, Te 
leergang, 2 Dambenanang, BELA NGRUK Ne Toeic 

d -ja . Paree ee VOOR JONGENS DIE NOG OP SCHOOL ZIIN Men 
bij een hiertoe te houden onder- Jongens die nu nog or school zijn en eerst bij het | koomsen- Kan zoek geschikt worden geacht. 

Bezoldiging. 
Opleiding, huisvesting en voe- 
ding worden geheel en al door 
de Marine bekostigd. Boven- 
dien wordt men reeds dadelijk 

. Pengeru, vLegt mee L met 

Lena Ly Af WK 

begindigen van het schocljaar aan de gestelde eischen 

zullen voidoen, kunnen zich toch reeds nu opgeven. 
Na afloop van dit schoo!: ar moeten zij dan alsnog de 
vereischte getuigschrift of verklaringer indienen. 

   

de M.LD.!     
Vriendsch: 

Stalio heeft 

vreedzamer po'i 

met Turkije. 

laatsten tijd een 

toegepast. Hij had 

  

in de Zwarte Zee in hulpeloozen toe- 
stand komen te co slechts 
door een invasie over land met Rus- 

Geografische Positie bepaalt 
Rusland”s politiek. 

verkeeren, 

    

- 
& 

    

niet mebr havens san de Zwarte Zee | sische troepen zou de nauwe ingang | , , Wo 4 

noodig, maar za '», dat elke vijan- | weer open zijn te krijgen. Dit is de | & 
delijkheid van d- -ijde der Turksche | reden, waarom hij vrievdschap met . | 

Botsing van invloedssferen in Azi& wachters van de “warte Zee, bij den | Turkije heeft aangekweek: In ons T o 
" . Hoofds Ked 

ingte zonder eenige 

kuonen blokkeeren. 
:he koopvaardijvloot 

Bosporus, die ze 
moeilijkheid zou 

Dan z0u de Russ 

Gelegenheid tot bijbren 

deren! 

      

Wordt vervolgd. 
De Turkestan-Siberit spoorweg. Wat de Zwarte Zee betreft, deze 

Rrsland's geheele geschiedenis legt 
getuigenis af van de voortdurende 

pogiogea der tsarea om uitgangen 
voor bun uitgestrekt rijk te vindeo. 

De geografische positie van het land 
heeft steeds zija buitenlandsche poli- 

tiek beinvloed. Rusland heeft practisch 

geen uitgang, te land of ter zee, die 
Diet gemakkelijk in gevaar kan worden 

gebracht. De lange noordelijke kustlijn 
is van weinig waarde voor handels- 

betrekkingep, aangezien alle havens 
s'winters door ijs zijn geblokkeerd, som- 
mige laager dan zes maanden van het 
jaar, De handelswegen via de Baltische 
Zee (of Oostzee) zija kwetsbaar aa 
den westelijken ingang, waar de Deen- 
sche zeeagteo afgesloten kunnen wor- 
den. 

was in den tijd ter tsaren even be- 
  langrijk als thass voor de Sovjet-Unie. 

De olietransport:chepen uit Batoem, 
de Greorgische haven, moeten door 

de Zwarte Zee om de wereldmarkteo 
te bereiken. De producten van de 

vitale industrieele centra in het Do- 
nets-bekken en van d2 rijke velden 
der Oekrajiene worden via de Zwarte 

Zee uitgevoerd, 

De eerste, die het belang van ijs- 
vrije havens, de Baltische zeeroute en 

havens aan de Zwarte Zee inzag, was 
tsaar Peter de Groote. Deze vocht 
met de Turkeo, wacbters aan den 
ingang der Zwarte Zee, en hun va- 
zallen de Tartaren, en veroverde ten- 
slotte in 1695 de haven Asof'aan de 
mond van de Don, 

  

    
Beveilig: U tijdig!! 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

BRITTEN BEZETTEN DESSle. 

  

Het sterkste der drie resteerende Itali- 
aansche weerstandscentra is in 

Britsche handen. 
  

  

Nairobi, 28 April 
werd Zaterdag ingenomen. 

Nairobi, 28 April (Reuter). Esn 

hedenochtend vi gegevsn communsiguk 
Desse is den 26sten April 

Onze troepen trokken om 

18.00 uur de stad binnen,” 

Londer, 28 April (Rsuter). Dessig 

Reuter). Dessie 

      

me    gevallen. 

    

werd do 't Addis Abeba opereerende 

imperiale troepen bezet. Te Londen 

s bekend, of de groote Dessit 

  

verdedigende Itali 

    

ansche troepenmacht 

Of groote voorraden in Britsche handen 

   

    

ligt op 2400 meter hoogte 

5 is een der voorraamste centra, die 

door de ertog van Aosta is gekozen 

oor het voortzetten van den teger- 

tand. 

Belgische troepen in het Gambela- 

district (West-Ethiopi') sloegen Vrijdag 
j-l. cen aanval van twee vijandelijke 
bataljons af. 

Italianen in hopelooze positie. 

Londer, 28 April (R-urer). Bebalve 
de tegenstand, die door de Italianen 
te Gondar wordt geboden, in de eenige 
Ita'iaanscbe troepenmacht van betee. 

kenis, die nog in E hiopi& standhoudt, 

die te Gimma. 

Het is gedurende eenigen tijd dui- 

delijk, dat de Hertog vas Aosta in 

doch 

Mussolini 

#looze 
blijkbaar 

glast den sirija voort te zetten teneinde 

cen ho 

  

positie verkeerrt, 
   

hem w door 

te trachten zo0oveel mogelijk de Britsche 

Uit Griekenland. 

Australifrs evacueeren. 

Sydney, 28 April (Reuter). De vice- 

voorzitter van den Federalen Uitvoeren- 

den Raad 

Financi&a Spend-r 

minister van 

heden 
dat de evacuatie van bepaalde Austra- 

tevens plv. 

verklaarde 

lische troepen uit Griekenland is aan- 

gevangen en tot dusver met succes 

plaatshad. 

Spender weigerde de Amerikaansche 

berichten te bevestigen of tegen te 

spreker, voigens weike het grootste 

deel der Anzacs met hua uitrusting 

veilig zou zija geevacueerd. 

Zwitserland en de ,orde” 

De as dreigt. 

Londen, 27 April (Reuter). In aan- 

sluiting op de Italiaansche bedreigingen 
jegens Zwitserlard is nog gemeld, dat 
het lid van den Fascistischen Nationalen 

Raad Zwitserland 

waarscbuwde voor ,,de dwaasheid van 

in zijo radiorede 

bet b'iad blijven voor de reorganisatie 

van Europa, welke de as tot stand 

brengt, Zwitserlaod zal zijn aandeel 

herin moeten nemen en in de nieuwe 

orde moeten samenwerken. Dat betee- 
kent het eenige van de soort anti-as- 

welke te Geneve onder het 

mom van den Volkenbond heeft plaats- 
gebad”. 

De redenaar zeide voorts, dat ,,de 
oieuwe orde” heel Europa omvat en 
dat de as niet zal toelaten dat er 
midden in Europa een kleine staat 
overb'iift, welke een wijkplaats vormt 

activiteit, 

voor Beitsche-en Jocd-che samenzweer- 5 

  

troepen van Ejypte verwijderd te ders en anti-as-agitatoren uit de overige 

houden, landen van Europa. 

Engeland. | van cen nederlaag ten aanzien van 

Churchills rede. 

Verschillende commentsren. 

bourne, 28 April (Reuter). ,,Aus- 

  

     kt geen zondebokken. Her 
wenscht de feiren in bun juiste ver- 
bouding te zien en zijo best te doer 
zwakheid te » veranderen in kracht 

  

en grootere kracht te doen ontstaan 

uit die kracht” verklaarde de leider 

Austr 

i 

ilische socialistische par- 

bmmentaar leverend op     
t vrij, doch niet zwak 

  

intwoordelijk zija”, z00 

toe. ,, De socialistische      
anti-nazi dan cenige 

andere en kent de gevaren.” 
| (Reuter). De ,,Syd- 

art naar aanleid ng 

  

diorede: ,,De premier 

  

aan de Duitsche propaganda, 
of tracht te scheppen tus- 

  

Austral&, de mi- 

    Zij verdient.” 

Uit Zuid-Afrika. 

bstad, 28 April (Reuter). 

  

De 

  

" Arguss” verklaar': ,,Wanneer 
er Zsterdag j.l wankelmoedigen in het 
Britscbe rijk mocbten zijn geweest, na 

de rede van Churcbill is er zeker geen 
cen meer, 

Wij hebben gsen bemoediging noo- 

dig, doch het is wel noodig dat groote 
geesten van tijd to" tiid de feiten van 

den oorlog ontleden en hen in een 

juist perspectef plaatsen."” 

Indruk in de V.S. 

Washington, 27 April (Rsute1). De 
redevoering van de Bcitschen premier 
Wisston Cnurchill bad een gemarigd- 
opwekkenden invloed op het Ameri- 
kaaosche vo'k. Het openlijk toegeven   

een nederlaag in Lybi8 is niet minder 
toegejuicht dan Zija verzekeringen ten 

aanzien van den militairen toestand in 

Eaypte. 

Dit, tez:men met ziin verklaring dat 

de kracht 

neemt en dat de 

van de vloot steeds toe- 

toestand thans niet 

z00 criviek is als vorigen zomer, is 

met voldoening ontvangen, Tegelijker- 

tud worden de ernst en den omvang 
van den nog komenden strijd—waar- 
van de meeste Amerikanen thans wel 
weten, dat zij er een ro! ia spelen— 

ten volle beseft. 

Italiaansche critiek. 

Londen, 28 Aprii (Reuter). Witgloei- 
end van woede over Churchill's zin- 
spelingen op Mussolini als ,die gesla- 

»deze belachelijke 

bedrieger” beschbrijft Radio: Roma den 

gen jakhals” en 

| premier als ,,de aan grootheidswaan- 

zin lijdende afstamming vao Marlbo- 
rough, die zija strategie aan het Brit- 
sche leger wil voorschrijveo”, 

Wat Duitschland zegt...,. 
Londen, 28 April (Reuter). De 

Duitsche omroep was hedenochtend 
gereserveerd in zija commentaar op de 
radiorede van Churchili, welke be- 
schreven werd als een ,,product van 

een siecht geweten,” 

D2 omroeper beweerde, dat de pre- 
mier de redevoering over de radio had 
gehouden ,opdat men hem niet zou 
kunnen interrumpeeren of het zwijgen 
opleagen”. Hij vergat hierbij ecbtzr, 
cat Cburcbiil eike week in het Lager- 
buis verschijot en daar vragen beant- 
woordt, terwijl Hitler sedert bij kav. 
selier is geworden nog nooit ter ver- 

antwcording werd geroepen. 

Amerikaansche perscomm:ntaren. 
New York, 28 April (Reuter). 

»Cburchill aarzelde niet op een oogen-   

blik van tegenspoed en bezorgdheid 

met het Britsche volk verslag uit te 

brengen”, schrijft de ,,New York He- 
rald Tribune” in cen cammentaar op 
de rede van den Britsche premier, 

»Hij zeide het zonder meer de waar- 
heid en verzoette zijn verklaringen niet 
met bemoedigende toespelingen of 

duidelijke, maar teleurstellende poche- 
rijen over prestaties elders van minder 
belang.” 

»De belangrijkheid van de rede ligt 
ip twee punten: de invloed ervan op 

de Britsche vastberadenbeid ea op de 

Publieke opinie in Amerika. Geen eokel 

totalitair-bestuurd volk—ingebakerd ia 

propaganda —zou een dergelijke rede- 

voering op zulk een 

begrijpen. Doch er bestaat n'et den 

geringsten twijfel aan, of het Britsche 

volk dit wel kao.” 

De ,New York Times” schrijft: ,, De 

werkelijke slag, welke over Eogeland 

zal beslissen valt niet in de Middel- 

landsche Zee, hoe belangrijk het ook 

is, dat Bageland daar de opperheer- 

schappij beboude. 

tijdstip kunnen 

De slag valt is den Atlantischen 

Oceaan en bij den afloop daarvan is 

Amerika pauwelijks minder betrokken 
dan Engeland. Daarom zal en moet 
onze hu'p in dien slag in steeds stij- 
gende mate komen.” 

»Op de een of anders manier voe- 
leo wij ons meer op ors gemak gesteld 
na Churchill te hebben gehoord”, 
scbrijft de ,, Philadelphia Ledger”. ,, Hij 
vertelde ons in onmiskenbare bewoor- 

dingen, dat het Britsche volk den strijd 
zal voorzetten, dat het zijn eer en 
zelfrespect beeft behouden, dat 't dank- 
baar is voor de hulp welke wij zenden 
en dat onder den dwarg van de om- 
standigheden de Engelsch-sprekende 
landen is de geheele wereld zich moe- 
ten vereenigen om weerstand te bie- 

den aan het opdrivgen van de nazi- 
degradatie. Het die 
ronduit en sportief was, zoo een als 

was een rede, 

Wij mochten verwaichten van een moe- 
digen leider.” 

Het blad scbrijft voorts nog. , Toch 
liet hij ongezegd, waaraan hij moet 
hebben gedacht, n.I. ,Hoe lang mijn 
God, hoe lang duurt het nog voor de 
Amerikanen hun volle verantwoorde- 
lijkheid beseffen”. Wij moeteo meer en 
sneller steun geven. De tijd om te de- 
batteeren is ko 

handelen of verliezen, Het is niet ge- 
noeg de artikelen te produceeren: wij 
moeten ze afleveren.” 

  

Wij moeten snel 

De ,Boston Post” zegt: ,,Hij deed 
zijo beroep op mannelijke wijze en zon- 
der opwinding, Wij mo:ten even open- 

hartig zijo met hem eo zija volk. Hier- 
Over moeten president, congres en volk 

ten spoedigste beslissen. -De tijd van 
Opportunisme en uitvluchten is voorbij.” 

»De nadruk, welke Cburchill legde 
op bet belang van den ooriog in bet 

Westen is volkomen gerechtvaardigd", 
zegt de ,Baltimore Sun”. ,,De 
Duitschers hopen bun 
Overwinningen te land te consolideeren, 

zoolang Engeland ter zee de baas blijft. 
De woorden vaa Churchill sloten in 
— z0nder dat nu direct te zeggen — 

kunnen bizt 

dat onderzijds nadere stappen moeten 
worden genomen om de levenslijn over 
den Atlantischen Oceaao te bescher- 
men, Hier is iets voor het volk van 
dit land om over na te denkenen voor 
het congers en de regeering om Over 

te beslissen.” 

De , Washington Post” zegt : Cbur- 
Chill hielp de perspectief te herstellen 
door den nadruk te leggen op het feit, 
dat overwioning of naderlaag niet in 
de Middellandsche Zee liggen, Chur- 
Chills overdracht paar overzee van de 
magische onverslaanbaarheid van den 
Bcitschen geest zal Amerika's vertrou- 
wen bernieuwen, dat door het geven 
van materieel aan Eogelard Amerika 
medehelpt aan de ovenwinning.” 

De ,Los Angeles Times" schrijft : 
»Churchill zay wederom de feitem on- 

der oogen, telkens als hij z00 spreekt 
ruimt hij de spinvewebben op vit de   

gedachten vaa zija eigeo volk en her- 

nieuwt bij bet vertrouwen der mensch- 

heid in het recht, de rechtvaardigheid, 

het fatsoen en den moed. Zija open- 

hartigheid was een tegengif tegen pes- 

simisme. Engeland kan met grooter 

vertrouwen dat ooit doorvechten.” 

De gezonken Italiaansche 
torpedojagers. 

Londen, 28 April (Reuter). Drie Ita- 
liaansche torpedojagers, die tot zinken 
werden gebracht toen een vijandelijk 

Convooi den 15den dezer tusschen Si- 
cilli8 en Tripoli door Britsche marine- 

strijdkrachten werd vernietigd, zijn 

thans door de Admiraliteit geidentifi- 

ceerdals de ,Luca Tarigo” (1628 

ton), een torpedojager van de ,,F o!- 

gore”-klasse (1220 tor) en een van 

de ,Vega”-klasse (652 ton). 

Duitsche vlieger pleegt 

zelfimoord 

Londen, 28 April (Reuter). Een ge- 

val van zelfmoord vao een Duitschen 

vlieger op zee werd hedeo gerappor- 

teerd door een lid van de bemanving 

van een Duitschen bommenwerper, die 
door een Britsch schip omlaag gescho- 
ten werd. 

De vier inzittende gingen in de rub- 

berboot toen de bommenwerper in zee 

stortte. Drie werden echter opgepikt 

en aan land gebracht. 

Verschillende aanvallen 

Londer, 28 April (Reuter). Een door 

bet Luchtvaartministerie uitgegeven 

communigu€ meidt: R.A. F. bommeo- 
werpers bombardeerden gistereo over- 

dag met succes een fabriek ten Westen 

van Keulen en een militair kamp bij 

dezelfde stad. In Nederland werden de 

Ijmuiden en het 
vlisgveld De Kooy aangevallen en ter 

hoogte van de kust van Bretagne werd 

havenwerken van 

cen patrouillevaartuig getroffen en met 

zware slagzij achtergelaten, 

Tijdens offensieve patrouille- 

vlucht Nederland beschoten 

jagers van de R. A. F. geschutsempla- 

Cemeoten en een voorradentrein. 

Alle vliegtuijen zijo veilig terugge- 

keerd, 

cen 

boven 

Vastberadenheid 

Londen, 28 April (A.N. P.-Aneta), 

Ofschoon voorbereid op slecht nieuws 

van den Balkan is het vertrouwen van 

het Britsche publiek in deo premier 

geenszins aangetast door de gebeurte- 

nissen, integendeel, de tegeoslagen ster- 

ken slechts het Britscbe volk in zijn 

vaste besluit om den strijd tot 

goed einde te brengen, 

Mi'itaire commentators wijzen erop, 

dat Hitler wellicht de grootste verlie- 

zer is in Zuidoost-Europa, daar de 

Balkan-campagoe mankracbt, munitie, 
Vliegtuigeo, eoz. beeft onttrokken aan 
de zone, waar de beslissing moet vallen, 

cen 

n.|. Eogeland, Door deze compa1gne 
werd bet Duitsche rooster geheel in 
de war gebracht, terwijl bovendien som- 
mige van Duitschlands beste aanvoer- 
bronnen in gevaar gebracht, z00 niet 

Verrietigd werden. 
  

De stappeo van de Vereenigde Staten 

betreffende de uitbreiding van de Ame- 

rikaansche veilgheidszones en het ad. 

vies om alle buitenlandsche schepen 

Over te nemen, die opgelegd zijo in 

de haveos der 21 Amerikaansche re- 

publieken, zija van zeer groot belang de 

voor geallieerdeo, en hun beteekenis is 

groorer dan de uiteindelijke beteekenis 

van het Grieksche treurspel. 

De aanvallen op 
Engeland. 

De actie tegen Portsmouth. 

Londeo, 28 April (Reuter). Een of- 

ficieel communigu& meldt: ,,Vrij veel 

slacbtoffers” zija gevallen tijdens den 

aaoval van den afgeloopen nacht op 

Portsmoutb. Het communigue verklaart: 

nDe vijandelijke activiteit was beperkt 

tot het eerste deel van den nacht en 

.had niet op groote schaal plaats. De 

aaovallen waren voornamelijk gericbt 

tegen een stad aan de Zuidkust (Ports- 

mouth), waarop een hevige aanval werd 

ui'gevoerd. Eenige scbade is aangericht 

ea vrij veel slachtoffers ziju gevallen, 

doch het aantal doodeo is niet groot. 

Incidenten hadden ook plaats in Zuid- 

west Eogeland en de Noordoostkust 

van Sehotland, van waar echter geen 

slachtoffers werden gemeld. Een vijan- 

delijke bommenwerper in den 

loop van den nacht vernietigd.” 

Portmouth, 28 April (Reuter). Een 
verslaggever van ,Reuter” schbrijft : 

Deze reeds geteisterde stad werd 

Zondagoacht weder door brand geteis- 

terd. De vlammen, achtergelaten door 

de Duitsche bommenwerpers, die ,,Pom- 

pey” aan een nieuwen, ofschoon niet 

langdurigen aanval blootstelden, ver- 

oorzaakten veel schade. 

Ik kan heden 

heldenmoed van bet personeel van twee 

ziekenbuizen, welke beschadigd werden 

ia dezen bra-d-blitz, waarin zcoals 

gewoonlijk de brand-bommen gevolgd 

werden door brisantbommen. Het aan- 

werd 

vertellen over den 

tal slachtoffets is—naar men verwacbt 

—vrij hoog. 

Verscheidene mannelijke leden van 

den straf van een ziekeohuis werden 

gedood, doch alle pati#nten van dit 

ziekeohuis, waarop drie voltreffers wer- 

den geplaatst, veiligheid 

gebracht door andere de toren en een 

moedig groepje verpleegsters. 

Het oudste lid van den staf verklaar- 
de, dat zija collega's ,,were perfectiy 
wonderful and some young burses 
marvellous”, 

In de nabijheid van het ziekeohuis 
werd eee caf€ verwoest. Groote win- 
kels brandden uit en een ander district 
werd ernstig beschadigd. 
Een bovengrondsche schuilplaats werd 
getroff'n en verscheidene personen, die 
zich erin bevonden, werden gedoodof 
yeword, 

werden in 

Het tweede ziekenhuis werd ernstig 
bescbadigd als gevolg van twee bran- 
den, De verpleegsters en andere leden 
van den staf bestreden de branden in 
de verschillende zaleo. 

Zoo verdiende Portsmouth de hulde, 
welke Churchi!l bracht aan het ,,hooge 
moreel” van het Britsche publiek slechts 
enkele uren nadat zija woorden wer- 
den uitgesproken. 
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IV (62 Iri) Mit. 1941 
LEERL. 

STEENDE- | SCHETS- Tekenonder- | 2, 0.40,—.— 1.54 pags. 
REN P. VAN, | BOEK B wijs W.L.O. 
en J.TOOT Jan. 1941 30X21'/2 cm. 

LICTHART, | VER VAN Voortgezet 75 0.755—.— 104 pags. 
JAN, H. HUIS II lezen W.L.O. 
SCHEEP- Met, 1941 
STRA, A F. 
PH. MANN. 

BERGSMA, MOLO Ned. Taalm. | 6, 1.50:—.— 146 pags. 
L. en R. de | TAALBOEK I | v. Voortgez. 
JONG, Onderwija. Febr. 1941     
  —— rr.


	00809
	00810
	00811
	00812

