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Gemeente-subsidies, 
De gemeente geeft ditjaar een sub- 

sidie van f 500,— aan de vereenigirg 

voor kinderherstellings- en vacantie- 

kolonies en eveneens aan de plaarselijke 

afdeeling van de S.C. V. T. voor het 

coosultatiebureau. Voorts ontvingen de 
vereeniging tot verbetering van betlot 

der blinden in Ned.-Indi& evo de ver- 

eeriging tot bestrijding van den woe- 

ker ieder f 50,--—. 
Aan de vereeniging 

Belangen en de Wegen-vereeniging 

voor Locale 

wordt onveranderd een bijdrage van 

f 50,— ver'eend. Voor het oprichten 

en in stand houden van een openbare 

Ikeszaal is bij wijze van subsidie eeo 

bedrag van f 300,— beschikbaar ge- 

steld, terwij! f 150,— is uitgetrokken 

om premies te geven voor de vertoo- 

hiog van paedagogische films. 

Roode Kruis-week. 
Op initiatief vao mevr. Hes heeft 

zich hier ter plaatse eeo dames-comit€ 

gevormd om van 3 tot 8 Juni een 

Roode Kruis-week te organiseeren. Het 

programma wordt weldra bekend ge- 

maakt. 

Rural reconstruction. 

In het Soerabaiasch Handelsblad 

van Dorderday 17 April jl. kwam in 

een Zndingsverslag over Rural Re- 

Construction in de Christendessa's een 

zinsnede voor, waartegen door een 

vertegenwoordiger der suikerfabrikar- 

ten werd gemaakt. Deze 

toelichting zich ten doel mis- 

verstanden weg te nemen, die bij bet 

lezen hiervan mogelijk zijo ontstaan. 

De bewuste ziasnede luidde als volgt : 

bezwaar 

stelt 

Terwijl deze er vroeger zeer siecht 

voorgestaan heeft door verbuur aan 

fabrieken enz. wist ze zich weer tot 
cen vrij welgestelde dessa op te werken”. 

Indieo eenige lezers mochten mee- 

neo, dat hiermede de stelling zou 

wordeo geponeerd, dat verhuur aan 

fabriekeo voor de dessa in het alge- 

meen funeste gevolgen zou hebber, 

dan is dat stellig meer, dan wat deze 

willeo zeggen. Hier werd 

geen algemeene steliing geponeerd, 

maar incidenteel ten opzichte van een 

bepaalde dessa een der oorzaken be- 

schreven van den achteruitgang van 

die dessa. Het ontbrak de bevolking 

van deze dessa aan voldoende zede- 

ljken en geestelijken weerstand, toen 

zij meer dan veertig jaar geleden be- 

trokken werdiohet Westersche groot- 

bedrijf vao indigo- en suiker - cultuur. 

Hierdoor miste zij de noodige capa- 

citeiten om deze nieuwe omstandighe- 

hen voor de eigen welvaart te beoutten 

en werd zij er integendeel hoe langer 

hoe meer door uit haar voegen gesla- 

gen. Krachtige geestelijke leiding bracht 

baar weer in evenwicht en verschafte 
haar de noodige weerstanden, waardoor 

een economisch herstel mogelijk bieek. 

Dit feit werd geconstateerd. De bo- 

vengenoemde woorden zija niet gesteld 

ia den vorm cen dreigeod 

nJ'accuse” jegens den een of ander. 

De vraag, waar bier schuld ligt, bleef 

Onaangeroerd. 

zio heeft 

van   

Als in het onderhavige geval &€n 

lichaam aaogesproken wordt, dan is 

het de Kerk. De Kerk dient zich vooral 

in deze landen voor een bijzondere 

taak geplaatst te zien. Bij de ootmoeting 

van het gerationaliseerde grootbedrijf 

en de plattelandsbevo'king staan twee 

onvergelijkbare grootbeden 
elkaar. De laatste nauwelijks georga- 

niseerd, geestelijk en zedelijk uiterst 

onvoldoende toegerust om zich te 

verweren, 
Dit land lijdt in het bijzonder aan 

geestelijke en zedelijke armoede. Dat 

elk Christen zich oiet onbetuigd late 

en zich taak ia 

deze gewesten. Als het Christeodom 

nog aanspraak maakt een oomisbare 

bron van geestelijke en zedelijke kracht 

te bezitten, laat die bron dan :sijkelijk 

vloeien in deze landen. 

Het Nederlandsch op de 

Vervolgscholen. 

lagevolge besluit van het Departe- 

ment van Onderwijs en Eerediost zal 

tegenover 

iospanse voor zijn 

op sommige Vervolgscholen met in- 

gang van 1 Augustus a.s het onderwijs 

in de Nederlandsche taal worden 

gevoerd. We vernemen, dat de Ver- 
volgschool van Ringinsirah alhier tot 

die scholen beboorr, waarbij de Ne- 

derlandsche taal in bet leerplan van 

her volgend jaar zal worden opgeno- 

ic- 

men. Doch bet aantal lesureu voor 

die taal per week is nog zeer gering, 

z0odat het resultaat niet bevredigend 

zal zija. Doch de bedo liog biervao 
is ook alleen voor de passieve taalbe- 

heersching. Aangezien het scboolgeld 

ook verhoogd zal wordea en er alleen 

&€a school met Nederlandsch 

gzmeeote zal bestaan, kunneo we wel 

in de 

voorspellen, dat er veel mutaties van 

leerlingen onder de vervolgscholen 

zulleo plaats hebber. 

Lnstrum Taman Siswaschool. 

We vernemen, dat de Taman Sis- 

waschool alhier, io de maand Juli a.s. 

haar tweede lustrum zal vieren. Ia de 

laatst oudersvergadering 

werd een Comite benoemd, om het 

tienjarig bestaan dier school zoo 

plechtig mogelijk te herdenkeo. Op 

het programma staat reeds een op- 

voering, welke iu het gebouw van 

het Volta-theatet aan de Djagalanstraat 

albier zal plaats hebbeo. Doch deze 

zal een besloten karakter bebben. 

ygehouden 

Rattenplaag. 

We veroemen, dat op de onderne- 

ming Kaligentong in het Blitarsche 

een dusdanige rattenplaag beerschrt, 

dat ruim 800/, van de rijstoogst der 

deelbouwers door dit ongedierte werd 

vernield. Hoewel door de Landbouw- 

voorlichtingsdieost de bestrijding hier- 

van ter hand werd genomen, blijft de 

plaag voortbestaan in z00' mate, dat 

reeds een groot deel van de ingeze- 

teseo vao het land naar elders is ver- 

trokken, omdat ze warhopen aan een 

viteindelijke versietiging vao bet on- 

gedierte. Voor de onderneming, die 

kapok en cacao verbouwt en dus niet 

direct te lijden heeft van de ratten, 

kan dit vertrekken van baar volk toch 

ernstige gevolgen met zich hebben, 

aangezien er daardoor groote kans be- 

staat dat tegen den tijd van het oog- 

sten niet voldoende krachten aanwezig   
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Had men in 

hoop, dat na dea 

de polowidjo ongemozid zou worden 

gelaten, thaos blijkt, dat het 

vitgehongerde ratten nog zoo groot 

is, dat zelfs de ter ontkieming in den 

grond gelegde maiskorrels worden uit- 

gegraven. latusscheo hecit de zaak de 

volle aandacht vao de Landbouwvoor- 

lichtingsdienst. 

zullen zija. de beginne 
Tijstoogst al tbans 

aantal 

Een zeer treurig geval. 

Slachtoffer eener woekeraar. 

Ergens in het Kedirische bad een 
zeer treurig voorval plaats. lemand met 

een goed inkomen, was in de klauwen 

yan een woekeraar, een Arabier hier 

ter stede geraakt. Zijn schuld bedroeg 
ongeveer f 200.— en hij kon't wegens 

zijo fioancieele oms 
betalen De Arabier 

de hoog!e en had hot voorstel ge- 

tandigheden niet 

was hiervao op 

opperd, hetwelk ddor gevoemde schu'- 
Deze had 

namelijk een aardige dochter, die reeds 

cen Muo op'eiding yenoten bad. De 

scbuli zou als afbetasld beschouwd 

worden, pog een paar 

honderd guldens op de koop toe kiij- 
ger, mits dat meisje hem(A) tot vrouw 

Dz bad dit 

aargzcomes en het meisje 

werd het s'achtof Hoewel dit een 

moceilijke kwestie blijft, heeft de politie 

toch omtrent dit geval een onderzoek 

ingesteld. De ongelukkige (wreede) va- 

der had waarschijnlijk het 

bestaao eener Asti-Woekervereeniging 

die 

daad was overgegaan. Een zeer treurig 

denaar werd aangzoomen. 

zelfs zou hij 

werd gegeven. vader 

voorstel 

  

omtrent 

niets geweten, waardoor bij tot 

geval. 

RICHE THEATER. 

Nog heden 1/m Zaterdag 31 M i 
Gong's groote Fransche filmschlager 

»,LEGIONS D'HONNEUS” 

met de eminente Fraosche sterren : 

Marie Bell — Abe! Jacguin — Cbarles 
Vanel — Pierre Renoir e.v.a. 

'tstekende krachteo. 

En boeiend 
tuuriijke leven de 

bet vermaarde k 

De film die o 

vertoond wordi. 

haal over het avon- 

Fransche meharisten, 

ps in Algiers. 

ral met groot succes 

Spannend—bos'»nd tot den laatsten 

meter! 

MAXIM THEATER. 

Nog heden "/m Zondag 1 Juni 

Universal lichte, L ogstamusante 

melodieuze Comedie 

»ONE NIGHT !N THE TROPICS” 

met in de hoofiroilen Allan Jones — 

Nancy Keliy 

Mary Boland — ! 

Carrillo e.v.a. 

Het begon in New-York.... 

ecindigde op een Tropisch Eiland ! 

   
   

  

bert Cummings — 

eggy Moran — Leo 

vooraanstaande artisten. 

en het 

Eta nacbt siechts op een idyllisch 
gelegen tropisch siland. De dolvroolijke 

avonturen, die cen jongeman door bet 

nemen van een liefdespolis medemaakt, 

zija op kostelijke wijze weergegeven, 

terwijl het geheel wordt opgeluisterd 

door verrukkelijke muziek, 

dans opeen tropisch eiland, waardcor 

het geheel een apart cachet krijgt ! 

zang en 

Politie - rapport. 

Tegen G., 
verblijfplaats werd proces-verbaal op- 

zonder vaste woon- en 

gemaakt terzake diefstal van lijfsgoe- 

deren ter waarde van f 2.— ten nadeele 

vao H., wonende te Bangsal. 

Tegen G., zovder vaste woor- en 

verblijfplaats werd proces.verbaal op- 
gemaakt terzake diefstai van lijfsgoe- 

dereo ter waarde van f 1,30 ten ra- 

deele van B K., wonende te Bangsal. 

T.K. T., wonende te Pake'an doet 

aangifte van diefstal van lijfsgoederen 

ter waarde van f 3.— 

Tegen O. T. H., wonende ie Pakelan 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

valschheid in geschrifte ten nadeele 

van O, S.L., wonende te Pakelan. 

  

Land in Oorlog. 

»Jocodus Niet-weter” scbrijft in het 

orgaan v. d. Piantersbond : 

We zijn cen land in oorlog. 
Daarom moeten al onze gedachten, 

al onze handelingen erop gericht zijn, 
de zege, de groote zege van de demo- 
cratieda naderbij te brengen en ten 

slotte te behalen. 

Die leuze, ja meer dan dat: die ic- 

spireerende, bicepsspannende strijdkreet 
klinkt ons dagelijks tegen uit blad, z00- 
wel als tijdschrift en bereikt ons door 
den ether uit dea mond van de groot- 

sten onzer voorgangers. 

worden, War-minded mozten we 

war-minded zullen we zijv, den mof 
en za aaohang ten verderve. 

Wel, ik ben er z00 langzamerhard 
van overtuigd, dat die ideaal-toestard: 

  

'a volk-ir-wapenen reeds vrijwel is 
bereikt en dat onze bereidheid om te 

striiden, onze parastheid daartoe, af 
zijo tot in ettelijke decmalen nauw- 

keurig. 
Komt maar op, nicuwe-order-schep- 

pers we zullen j-lui een warms, cor- 

diale “) ontvanyst bereidan, 

xx 
—,Lief vaderland mag rustig zija”, 

neuriede ik eergisteren bij het 

vaderland mag 

lezen 

vas mijn krant.— ,,Lisf 

bru dz ik varmiddag. 
Ik oewiede en 

Hjilandscb, net 

germa- 

rustig zijo ” 

Tot 

bru'de 
als 'c bier staat en niet in de 

waarin dit 

goed begrip: 
bet in zuiver 

nologische termirologie, 

schoone lied zija oorsprong vond. 

De reden ? 

Mams beeft me al driemaal afgezet 

voor het Spitfirefords, omdat ik me 

een paar woorden moffrikaansch liet 

ontvallen, welke ik evengoed in ,mijn 
eigen mcers taal” had kunoen zeggen. 

Dus ben ik extra voorzichtig geworden, 

ja, betrap ik mezelf geregeld op taal- 

Abonnements 

  

advertentie goreduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

zuivering zelfs, dit om mijn jongen 

vriend en college Kunst 'n warm gevoel 

om z'n Hollandsch hart te bezorgen, 

»Maar waarom beb je juist 
deze strophe geneuried en gebruld?” 

zult U vrageo. 

Kijk, daar wil ik bet net over hebbeo, 

") voor deze gelegenbeid afgeleid 

van ,corde”, 

We zijn hier in Indi8 volledig ten 

krijg bereid. 

De groote dingen hebben we allang 

onder de koie (tot zelfs de bewapen- 

ing onzer koopvaarders bijvoorbeeld). 

Nu 
welke ons Hollanders 

zija we met de grondigheid, 
kenmerkt, aan 

de verdere afwerking bezig, de finis 
hing touch, die zoo degelijk aandoet 

en geacheveerdheid zal geven aan ons 

aller war-minded, nobel streven. 

»De laatste knsop aan de siobkous 

van den Franscben soldaat” werd ia 

de dagen van den oorlog in 1870-71 

het summum yeacht van paraatheid. 

Wel, 

wij presteeren, 

die valt in het niet bij wat 

Men oordeele : 

»De Directeur van Onderwijs en 

Eeredienst heeft 
tot het 

'0 circulaire gericht 

der di- 

verse scholen, waarin deze leerkrach- 

vrouwelijk personee! 

ten in afwijking van het vroeger be- 

paalde wordt toegestaan, tijdens den 

dienst zooder treden”. 

Aldus, 

krant gegapt om er kapotte schoenen 

kousen op te 

vrij vertaald (Mams beeft de 

io te verpakkep) het bericht in mijo lijf- 
blad 

  

1 cergisteren. 

Begrijpt U au, waarom ik 'tloflied van 

z0oven binnensmonds kwinkeleerde ? 

Dit Directeursbesluit toch opent voor 

as, die 

ambtelijke geheimzinnigheid, :66r ruim 

  

#s z00 vaak beklaagden over 

perspectieven, geeft ons kijk op wijde 
horizonten van ongekende activiteit op 

oorlogsgebied. 

sal een hes Ten eerste — en dat 

voorsaam ding — proeft men eruit 

  

  

cbordinatie van al onze openbare diens- 

ten, onmisbaar voor 'n uiteindelijk 
succes. 

Het zija heusch viet alleen Leger 

Vioot ea Luchtmacht, die ons de 

overwinoing zullen brengen 

Het is heusch niet de onvermoeibare 

E cellentie 

wieos schitterend beleid ons 

  

e Zaken, 

'a bordje 
waarborgt en 

op Econom 

rijst cet toebehooren 

onze Bondgenooten hun rubber, bau- 

Xiet, tin en aanverwante oorlogsarti- 

kelen. 

Ziet, hoe ook anderen zwoegen. 
D: L.B.D. 

bouwt ware 

van den weeromstuit 

metropolen in Ind#s 
drassigen bodem (door dichters schuil- 
kelders 
week 

genoemd) en laat een 

   zija sireses over onz1e st 

uithuiler. 

5 www 8 @ 
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Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 
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Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Tweedehandsch Meubilair.   Java Koelkasten. 
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RICHE THEATER — 

  

      — 

  

Met de aroote 

Franscbe Mebarister. het vermaarde 
boeken. ,L”gioos d' Hovoeur" 

en van de ,Nord Africain". 
mocbt het enorme succ sser 

van de Cinema Francais 
SPEC. ATTRACTIE! 

  

N.B! Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Gong's uitstekende Engelsche Gangster film 

ende film met een spannend verhaal, 

Deze film bevat ook een attractieve 

  

»ONE 
Met ALLAN JONES 

bekenden. Het Zuid-Amer 
  

  

tiche scines vormt een kleurig, 

ATTENTIE! 

N.B! 

Univerzal nieuwste W:   

avontuur, actie en spanning! 

Te'fs Justitie is in de weer ea legt 

ondaoks baar blinddoek de laatste hand 

— maar nu bedoeld de allerlaatste — 

aan 'p volledige arbeidswetgeving ter 

verhooging van de volkskracbt. 

Zou Onderwijs, het Departement, 

dat ons allen geestelijke en intellectu- 

eele leiding moet geven, nu acbter- 

bljven ? 

Dus verdwijaen bij Directeursbe- 

sluit de bekleedselen van de onderda- 

nen zijaer jook- en oudvrouwelijke 

onderdanen en wordt verder bloot- 

beens (de rest des menschelijken cor- 

pus blijft althans voorloopig op den 

ouden voet voortgaan) aan onze jeugd 

de noodige leiding verstrekt. 

'a Goeie sobat van mij, die (hij is 

jourvalist) z'n petites entrbes heeft op 

O. en E. en inzage heeft gehad van 

de overwegingen en verdere prelimi- 

nairen, welke tot dit verblijdend be- 

sluit hebben geleid, veklapte mij daar- 
van het volgende : 

Departemente 

heeft becijferd, dat over geheel N-dei- 
Fen statisticus ten 

lands-Indit gerekend, alleen voor oc- 

derwijzeres- en leerareskousen jrarlijks 

een scheepsruimte van 5,783 M? noo 

dig is. 
Niet aan die onvoozel» kuitkousjs 

wel te verstaar, welke zich nauwelijks 

varbeffen boven het 

guette schoeisel. dat den voet omspant, 

elegante en co- 

neen, aan complete beenbedekkers, die 

zich in de uitoefeving van han beroep 

verliezen in ongeziene, dus ongekende 

hoogten. 

Die 5,783 Ms 

nog al wiedes — voor de directe oor- 
kousen zijn — dat is 

logvoering verloren. "). 
— alles beetjes helper !— 

  

Zij moet 
haar ruimte overlaten aan nuttiger 

barang, voedingsstoffen bijvoorbeeld. 
  

1) Voor de indirecte kunnen zij wel 
waardevolle disnsten bewijzen, doordat 
zij, in de juiste tint gebouden, de vijan- 
den des lands de oogen uit kuvnen 
steken. 

Dus worden ze op de vrouwelijke 
budgets in den vervolge geschrapt, 

wat — goed bezien — wellicbt rog 'n 

traktementsverhooging kan uitsparen. 

Kouseo, lange kousen, dat weet ik 
uit de praktijk van mijn eigen huwe- 
lijksleveo, zija duur. vanwege de lad- 

ders, weet U! 

Gisteren brulde ik. 

Heel oneerbiedig, dat geef ik toe 

Eigealiik onverantwoordelijk oneer- 

biedig. 

29 

| | Met JACK LA RUE — BERNARD LEE — SANDR 

Heden 30 Mel. 
Universal's aantrekkelijke Amusements fiim 

NIGHT 
NANCY KELLY -- ROBERT 

Vooraf naat: 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondagmorgen 

'Nog Heden 30 en Zaterdag 31 
De grootsche Fransche filmschlager 

“LEGIONS Merren CHARLES VANEL — PIERRE 

  

      

  

Corps A'giers. Op alle plaatsen, waar deze film reeds vertoond werd, 

bad bet voorrechr, de groote prijs te winnen 

o (Legers van Esr.) 
RENOIR — MARIE BELL — 

Mm
a”
 

Hzt LAATSTE ACTUEELE OORLOGSNIEUWS 

| | ABEL JACAUIN e.v.a Bra uiistekende film met cen boeiend verhasl over het avontuurlijke leven der 

  

UR 

Komt en overtuigt U zelf! 

MAXIM THEATER 
tm Zondag 1 

(Ou. 

Komt dit zien! 

Het gold weer Onderwijs. 

Neen, scbrik niet, nu over heel wat 

anders. 

Bij de gereglementeerde, stram ge- 

disciplineerde spontane berdenking van 
den 10den Muzi staat als een der pur- 

ten op het programma, dat 'n mij on- 

bzkende Comwissie moet 'n eveneens 

onbekende autoriteit in elkaar beeft 

geschroefd, het volgende : 

Aanalle werkgevers is verzocht, op 

dien dag hun personeel om zich heeo 

te verzamelen en een korte toespraak 

te houdep, 

Tja, 'n werkgever— het is bekend— 

kan wel 'n heele boel. Hij kan plaanen 

corcipieeren voor zijo bedrijf, opdracht 

tot u'tvoering geven, de centen daar- 

voor verstrekken, menschen aannemen 

Maar speechen en dan nog wel op 

z00'n dag en met z'n personeel om 

zich heen? 

Es zijo er ongetwijfeid, die zich 

schitiererd van die taak zullen kwijten, 

die in korte bewoordingen wij ing zul- 

leo kunnen geven aan dezen berder- 

kisgsdag. 

Er zijo ook anderen... 

Il y ena d' autres.... 

Dit @verheid, die het 

programma van die onbekerde Com- 
weet onze 

missie sanctionneerde. 

Dit weet dus ook Onderwijs, dat 

van die overhzid deel uitmaakt. 

Wat drommel, moet men voor z00'n 

futiliteit, z00'7 onbenullig wissewasje 

terugschrikken ? 

Past het eigeclijk gezegi wel in het 

reglementeeringssysteem, dat men de 

gocde-sprekers-var -huis-uit bet vrije 

woord laai ? 

De bladen brachten de oplossing. 

En het is mij spontaan 

Ieidde tot bet extra uitzetten van m'n 
deze, welke 

stembanden. 

»De aandacbt", z00 luidt het bericht, 

.wordt gevestigd op een goede hand- 

leiding, 'a schema, dat door het De- 

partement van Osderwijs speciaal voor 

die ,herdeokingsrede” is opgesteld” 

Ik ben als straf op de zonde door 

mijn luidruchtige en:housiasmeontboe- 

zeming achter adem geraakt, heb dus 

viet bet kwartum lucht, dat vereischt 

wordt, om mija bescbouwing van 't 

gevai te vervolgen en te betindigen. 

Ik laat daarom oozen vriend Mr. 

Versteeg aan het woord ter appreci- 

atie van de ,,bandleiding”: 
Vaderlands!iefde op recept, dus, 

vooruit te bestellen. Dat moet een 
koud kuostje zijo, laat eens kijken:   

A STORME e.a. Engelscbe filmsterren. Een boei 

weike U tot het laatste oogenblik in voortdurende spanoing houdt | 

Combioatie van mysterie, avontuur en liefde. 

DAY in de boofdrollen. 
scbieten en paardrijden. Ben film vol 

Extra Voorstelling! 
Nizt torganlijke voor Kinderen beneden 17 j. 

Zondag 1 en Maandag 2 Juni. 

IN SOHO". 

IN THE TROPICS”. 
CUMMINGS — LEO CARRILLO e.v.a. 

aansche eiland San Marcos, waar de Rhumba en Romantiek toogrii viereo, no0- 

digt U uit om een grootsch muzikaal festijn mede te maken. Laat verdriet en zorgen achter U, en reist weg 

naar het idyllisch gelegen tropisch eiland. Een bonte aaneenschakeling van geestige, melodieuze en roman: 

Il-urig gebeel, dat U zeker een paar prettige uurties zal bezorgen. 

Het KELANGWEKKEND OORLOSSNIEUWSI! 

| Extra! Voorstellingen! 
Maandag 2 en Dinsdag 3 Juni. de RAGTIME COW 

M-zt JOHNNY MC BROWN—FUZZY KNIGHT en NELL O' 

Western, waarin Johnoy Mc. Brows wederom utbirkt in vechten, 

OY JOE". 
En vlotte 

  

een deel patriotisme: 

een deel lotsverbondenbeid: 

een deel smart Over bet lot, dat het 

moederland getroffeo heefi: 

een deel trouw aan Oranje: 

cen flioke scbeut vertrouwen in de 

toekomst, 

alles flink roerea eo een half 

uur gaar later stoomen in moege- 

werkte hersens... 

dat 

spotteo. Daarvoor is het geval te 

ernstig. 

ptoom van den geest, die Indi& bezielt? 

Laten we er dan maar mee ouhouden! 

Een schema... op dien dag ... 

medeleven van het papiertje, ontroe- 

ring van het papiertje... weerbaar- 

heid van bet papiertje..... 

Begrijpt mec, voelt men dan niet, 

dat men met en rede volgens schema 

een plechtigheid, die bedoeld is als 

een spontane, vurige en in den 

letterlijken zin des woords hartelijke 

demoostratie van Iodi8's 

moederland, maakt tot een 

ziellooze en ziolooze poppekasterij, 

een h60n aan bet lot, dat Nederland 

getroffen heefi? 

»Piechtige” redevoeringeo, in hon- 

derden bedrijven tegelijk, gebo-duurd 

op @fazelfde strami"r, vooruit gereed 

gemaakt door een departement... is 

dat een spontane herdenking? Is dat 

geestdrift? Isdat werkelijk gevoeld 

medelzveo? Het is om te huileo! 

medeleven 

met het 

Als wij io dezen tijd €€a ding moe- 

ten vermijden, dan is het onechtheid 

ia onze houding tegenover het groote 

wereldgebeucen.em tegenover elkaar. 

Wij bopen dan ook vurig, dat het 

bedrijfsleven wijzer zal zija en zich 

niet zal leenen tot zulk een bedroe- 

vend Icege vertooning. Daarvoor zijo 

wij tz gozdl Wie op dien dag wat te 

zeggen heeft, spreke van bart tot bart. 

Es anders zwijge bij: dan bewijst bij 

zichzelven, anderen eo de Nederland- 

sche 

U ziet, U heeft niets gemist door 

mijn gebrek aan adem. Ik bad 't niet 

206, niet z00 afdoend kunuen zeggeo. 

Stel je voor 'a werkgever, 'n kippige 

Vvent, met z'n personeel om zich heen. 

n Departementaal papiertje, 'n 

nieuwe methode, in de vaa aandoeniug 

bevende hand, 

Voila le moment supreme. 

Hemel, de man heeft z'o bril vergeteo. 

Hj begint te stotteren, slaat 'n regel 

Over, ziet misschien een heele bladzijde 

zaak een dienst.   over 't hoofd. 

Hoe redt die man zich eruit ? 

Laat ik hem als literator 'n gocden 

wenk geven, 'n tip, 'o vaderlandsche 

tip. 

Weet je wat je doet, m'o brave? 

Frommel dat papieren ding io elkaar, 

gooi het op den grond met het een 

of ander krachtwoord als muzikaal 

accompagnement. 

Kijk je menscben recbt inde oogen. 

Zeg maar &o zin, €&a enkeleo zin : 

»Manner, de dood aan den bun, 

die ons lieve land heeft vertrapt, nu 

1 jaar geleden. 

Stort het loon vao vandaag, of z00- 

veel meer als je missen -kunt, in het 

Spitfirefonds, om dat tuig straks z'o 

boevestreken betaald te zetten !” 
Dit is mija herdenkingsspeech op 

den 10den Mei. 
Misscbien keurt U hem af. Hij past 

niet in 't program. 
Nee, dat doet ie niet. 
Toch, boudt bem! Ea bijsch vlak 

daarop de vlagiotop. Io top, hoort U! 
Holland za! herrijzen ! 

JIN. 

NN 

Het beste adres ter plaatse voor 
hloemstukken. 

Bioemenhandel ,A RDJ OENO” 
Dobostraat no. 7 Telefoon no. 78. 

Naast autohandel FORD Kediri. 
Opeving 3 Juni 1941 Verkrijgbaar 

losse bloemen. 

    

Invoerbeperkingen. 

Met ingang van 12 Mei j.l. zija 
nieuwe deviezeomaatregelen getroffer, 
volyens welke voor den invoer van 

sommige goederen in het geheel geen 
deviezen meer zullen wordeo beschik- 

baar gesteld en voor dien van andere 

gederen siechts in beperkte — n.l. in 

overleg vast te stellen — mate. 

Op deze wijze zu'len deviezen, en 

wel in de eerste plaats dollar-deviezen, 

worden bespaard. 

Er wordt dus de inwoners van   deze gewesten eeo bezuiniging en 
  

De volgende tabel geeft dit nader 
aan: 

Uitrusting op 1 Januari 1941 ge- 
steld (inclusief Britsche ea buitenland- 

sche orders op materieel). 

Luchtmacht: 

50.000 (ongeveer de helft voor En- 
geland) 
verder 18.000 voor het leger 
en 7.000 voor de v!oot.   

Neen, laat ons ophouden ermee te - 

Is dit nu werkelijk een sym- , 

Veldartillerie: 

17.000 zware kanonneo en hou- 

witsers. 

25.000 lichte kanonnen en houwit- 
sers. 

13.000 loopgraafmortieren. 

Luchtafweergeschut: 

2.240 luchtafweerkaronnen voor 

spoedige leveriog. (Het to- 

taal aaotal bestelde kanon- 
nen van deze categorie is 

niet bekend). 
1.157 machisegeweren (als voreo). 

NIEUWE WITGAVE of HER 

Een geweldig vecht-orgaan in 
Vereenigde Staten. 

  

  

(Door Pierre Villere, staf-correspondent van U. P.). 

DE UITRUSTING EN DE ORGANISATIE ZOOALS DIE ONTWOR- 

PEN ZIJN DOOR GENERAAL MARSHALL. 
  

  

Slot. 

Overige bewapening. 

1.300.000 nieuwe geweren. 

400.000 automatische geweren. 
1.634 stuks anti-tankgescbut voor 

spoedige levering. Totaal 
aantal bestelde anti-tank- 

kanoonen is niet bekend. 
300.000 machinegeweren. 

33.000.000 granaten. 

Vechtwagens: 

460 tanks oud type. 

28 nieuwe lichte 
300rt tanks. 

en middel- 

699 verkennings-en gevechts 
voertuigeo. 

Vechtwagens: 

9.200 taoks. 

50.000 trucks. 

2.000 verkennings-en gevechts- 
voertuigen, gereed voor 

aflevering. (Totaal anotal 
besteld is niet bekend). 

aa aa SN   
UITG. Mi, BATAVIA. 

RUK van J. B. WOLTERS" 

  

  

    

Druks prijs, a 
Auteur(s) Titel Bestemd voor tees sa, fo 

NOYONS, TWEEDE Shrijfcursus 2: 0.22”/2.-— 36 Pags. 
EC. en JOH. | CAHIER v.e. | voor de Ind. £ ja 
KLASENS LAG. KLAS- | Scb. Met. 1941 

SEN 

VERNIEU- NIEUWE POST, P. DE | 1: 0.60:—.— | 26 pags. 
WING, SCHOOL SCHOOL 
PRACT. No. 6 DER DEMO- 
BIBL. v.d. CRATIE April 1941     
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SCHRAUWEN"“ 

  
  

Levert versche volle 

Kediri en Paree en   
EDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

TA 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

ter plaatse 

   

  

    

        

        

melk. 

Prima kwaliteit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN'
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Oosterlingen : 

diploma's: 

- 

VOORWAARDEN VOOR AANNEMING 

Zij, die voor de opleiding in aanmerking wenschen te 
komen, dienen aan de navolgende eischen te voldoen: 

a. Nederlander of Nederlandsch onderdaan niet-Neder- 
lander zijn en in het laatste geval behooren tot de 
Inheemsche bevolkingsgroep of die der Vreemde 

b. Ongehuwd zijn en op 1 Augustus 1941 niet jonger 
dan 18 jaar en nog niet 28 jaar oud zijn : 

c. Een lichaamslengte bezitten van tenminste 1.65 
meter: (onder bepaalde omstandigheden kan van 
dezen eisch worden afgeweken) : 

d. Volkomen gezond zijn en geen bril dragen: 

e. In het bezit zijn van een der hieronder genoemde 

einddiploma M. U. L. O., of H. B.S. met 3-jarigen 
cursus of een daarmee gelijk te stellen getuigschrift: 
einddiploma eener Zeevaartschool S of M: 

diploma van 3den stuurman groote vaart: 

diploma A als machinist aan boord van koopvaar- 

  

    

dijschepen, dan wel 

wettelijk getuigschrift eener openbare of daarmede 
gelijkgestelde technische- of ambachtsschool. 

Oo P L E | ) | N c 

Na een proeftijd van 3 maanden, door te brengen op 

een der Marinevliegkampen, vindt de opleiding tot onder- 
officiervlieger plaats op het Marinevliegkamp ,,Morokrem- 
bangan” te Soerabaja, waar de adspiranten bekwaamd 

worden zoowel voor het verwerven van het internationaal 
vliegbrevet als van het Marine-vliegbrevet. Tevens worden 
een zoodanige kennis en practische vaardigheid bijge- 
bracht, dat zij in de werkplaatsen in een leidende functie 

M
A
 

p
n
 

NG T.O    
De Koninklijke Marine stelt jongelieden, die Nederlander of Neder- 
landsch onderdaan zijn en in het 
Inheemsche bevolkingsgroep of die der Vreemde Oosterlingen, in de 
gelegenheid opgeleid te worden tot onderofficier-vlieger, onder het 
Z.g9. ,over en weer" dienend verband. 
Dit beteekent dat na voltooiing der opleiding zoowel plaatsing hier 
te lande, dan wel uitzending naar het buitenland kan plaats vinden. 
De dienst beperkt zich dus niet uitsluitend tot Nederlandsch-Indis. 

laatste geval behocren tot de 

BEZOLDIGING, TOELAGEN, GRATIFICATIE, 
PROMOTIE 

Tijidens de opleidirg, die geheel kosteloos is, wordt reeds 
aanstonds bezoldiging genoten. In den loop der jaren kan 
men opklimmen tot den rang van adjudant-onderofficier- 
vlieger, waaraan cen maximum bezoldiging van f 489 — 
per maand is verbonden. Bovendien worden vlieguur-, 
standplaats- en kindertoslagen toegekend. Onderofficisren- 
vlieger en leerlingen-onderofficier-vlieger onivangen na 
het verwerven van het Marine-vliegbrevet een toelage 
van f 570.— per jaar buiten de keerkringen en van 
f800. — per jaar binnen de keerkringen. Onderofficieren- 
vlieger, die na het volbrengen van hun dienstverband 
den zeedienst eventueel zouden verlaten, ontvangen 
een hiervoor vasigestelde gratificatie, ongeacht hun recht 
op pensioen. Deze gratificatie worat ook uitgekeerd, 
indien op een later tijdstip, doch voor dadelijk ingaand 
pensioen, ontslag wordt verleend. 

AANVANG VAN DE OPLEIDING 

De opleiding tot onderofficier-vlieger zal op 1 Augustus 
1941 aanvangen. 

  
  

Belangrijk 
DIENSTVERBAND VOOR IWEE JA OF zOO- 

VEEL LANGER ALS DE OORLOG DUURT 

Thans kan men ook tot de opleiding van o afficiervlieger 
worden toegelaten, indien men een twce dienstverband 
ot z00veel langer als de oorlog duurt,wenscht aan te gaan. 
Zij, die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, behooren 
eveneens aan de hierboven vermelde eischen te voldoen. 
Na afloop van dit dienstverband wordt, geheel overeenkomstig 
de regeling voor de overige onderofficieren-vlieger, een hier- 

voor vastgestelde gratificatie uitgekeerd. 

      

  

  

dienst kunnen doen, 

— 
   

versobering opgelegd, die in verbaod 
met den ernst van dezen tijd billijk 

wordt geacbt. Zeker zal, wat ,,luxe” 

is, goeddeels verdwijnen. 

Ia het ,,Economisch Weekblad voor 
N.-1.” vaa 16 Mei j.l. is van dien 

nieuweo economischen maatregel een 
heldere en open uiteenzetting gegeven. 

Wat betreft de beginselen, die daar- 
aan ten grondslag liggen, wordt daar- 

in meegedeeld, dat — alhoewel tot 

dusver, als gevolg van onze lndiscbe 
exporten, de dollarontvangten vol- 

doede waren, niet alleen voor gewone 

mankoopen, maar ook voor defensie- 
aankoopen, ic de dollar-landen — 

whet eenerzijds noodzakelijk is vol- 

doende deviezen beschikbaar te hou- 
den om onze weerkracht z00 hoog 
mogelijk op te voeren en ook bij 
Nederland's herstel aan het Moederland 
de gewenschte hulp te kunnen bieden, 
terwijl anderzijds rekening moet wor- 

den gehouden met de mogelijkheid, 
dat de exporten zich door verschil- 
lende oorzaken in dalenden lija zouden 

kunnen gaan bewegea”,   

  

LUCHTBES 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

  

  

  

  ———— 

De termijn van aanmelding is opengesteld tot 1 Juli 1941. 
Aanmeldingen en verzoeken om nadere inlichtingen te richten aan het 

DEPARTEMENT DER MARINE, BATAVIA-CENTRUM 

ma. 

              

  

CHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

  

O.a. heeft men hierbij het oog op 
den onzekeren factor van den omvang 

der voorraadvorming in het buitenland. 

Verder is op dien maatregel ook 
van invloed geweest de kwestie der 
scheepsruimte, Men leest in bedoelde 

Uiteenzetting, wat dit feit betreft, het 
volgende : 

TELEFOON No. 52. 

  

»Het gebrek daaraaa maakt den af- 
voer van onze producten naar de koo- 

pende landen steeds moceilijker en ook 

deze factor is er een, die de zekerheid 
omtrent het handhaven van onzen ex- 

port op het huidig peil aantast." 

Gewezen wordt voorts op het feit, 
dat in naburige landen, z0oals de Straits- 

    

Szttlements, Britsch-Indi& eo Aus ralis, 

reeds lang de invoe: wordt tegenge- 
gaan van goederen, die niet strikt 

noodzakelijk zijn of door in het land zelf 
geproduceerde goederen te vervan- 

geo zijo. 

Wordt vervolga.   

PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

1 Juni Kediri 9 uur v.m, 
Ds. W. Sikken. 

(Pioksteren). 

Blitar 6 uur o.m. 

Ds. W. Sikken. 
8 Juni Kediri 9 uur v.m. 

Ds. Jonkhof. 
Geref predikant te Malang. 

Madioen 9 uur v.m. 
Ds. W. Sikkeo. 

Ngawi 4u. 5 o».m. 
Ds. W. Sikken. 

Blitar 6 uur o,m. 

Ds. Jonkbof. 
Gzref predikant te Malang. 

15 Juni Paree 9 uur v.m. 
Ds. W. Sikken. 
Doopsbediening. 

B'itar 9 uur v.m. 

Ds. Ph. van Akkeren. 
Kediri 6 vur ». mw. 

Ds. W. Sikken. 
22 Juni Madioen 9 vur v.m 

Ds. W. Sikken. 
Kertosono 5 uur om. 

Ds. W. Sikken. 

an mmm man 

Mateische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

1 Juni "41 Kediri 10.30 u. v. m. 
2 Juni '4l Madioen 9 uur v.m 

Ngawi 4 uur nm. 
8 Juni '41 Blitar. 1.30 u. v.m. 

Wlingi. 10.30 u. v.m. 
15 Juni '41 Trenggalek 9 uur v.m. 

T.-Agoeng 4 vur o.m, 

22 Juoi '41 Kediri 9 uur v.m, 

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

29 Juni '41 Kertosono 4 uur o.m. 
  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea., 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 Alitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v.m. — Hoogmis 
5.30 uur n.w. Lof 

Onderricht Katb. Javanen 6 uur o.m 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — co 

      

ONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef. No, 107 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

Vrijdag 6 Juni 194! vm. 9 uur 

  

In ons tokogebouw boofdstraat Ked 

Gelegenheid tot bijbrengen van g 

deren. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 
chroomd of gelakt 

Tweedehandsche meubels 

Emballeerer en transporteeren 
  

cen mooie teonisbaan voor Dinsdag 
Woensdag en Zaterdag, gelegen 
achter Snelpersdrukkerij p.m. 
f 6,— 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 
Uverbindt zich 

tot niets! 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

CANDIA IN DUITSCHE HANDEN. 

  

De hoofdstad van Kreta, Candia (Herak- 
lion) werd door de Duitschers bezet : 

ook de Suda - baai zou 

veroverd zijn. 
  

  

Londen, 29 Mei (Reuter). Het Duit- 

sche nieuwsbureau weet te me'lden dat 

de Duitschers hedenmorgen de stad, 

de haven en bet vliegveld Heraklion 

(Candia) veroverdeo. 

De ernst der situatie. 

Londen, 29 Mei (Reuter). Nieuwe 

berichten inzake den strijd op Kreta 

hadden hedenochtend Londen 

Diet bereikt. De Duitsche bewering 

dat de Suda-baai in hun handen zou 

zijn, kan dientengevolge niet bevestigd 

nog 

worden. Het wordt evenwel niet on- 

waarschijalijk geacht dat de bewering 

juist is. Todien zij juist is moet de 

toestand ernstig geacht worden 

Als de geallieerden de Suda-baai 

verliezen zal de toestand nog erostiger 

worden. Ofschoon, indien de geallieer- 

den de baai ooder vuur zouden kun- 

nen houden, de Duitscbers er niet 

veel aan zouden hebben. 

Vernomen wordt dat Blenheimbom- 

bers door de R.A.F. werden gebruikt 

om de Britsche troepen te bsschermen, 

en de Duitsche stellingen te bombar- 

deeren, 

De berichten uit Ankara dat Britsche 

versterkingen ,,binnen-stroomen” wor- 

den te Londen geacht niet door de 

feiten gerechtvaardigd te zijo. 

De strijd in Afrika. 

De opmarsch in Abessini8. 

Londen, 29 Mei (R-uter). De Abes- 

synsche troepen in het Noorden van 

Abessynit ruimen thans de wegen op 

van Dessi& naar Gondar en Assab, 

welke geblokkeerd zijn, terwijl in het 

Zuiden patriottische strijdkrachten on- 

der bevel van Britscbe officieren Baco 
hebbeo omsingeld. 

De situatie in Egypte. 

la Eyypte duurt de activiteit van 

patrouilles in den sector van Solloem 

voort. Geen enkele inlichting waar- 

over men te Londen beschikt 

erop, dat de 

bereiden op een offensief op groote 

schaal in de naaste toekomst in dezen 

sector, 

Wwijst 

Duitschers zich voor- 

  

Engeland. 

De strijd in Kreta. 

De wreedheid der luchtaanvallen 

Londen, 29 Mei (Reuter). De Duit- 

sche luchtaanvallen op Kreta zija uit- 

gevoerd met een wreedheid welke haar 

weerga nog niet gevonden heeft, meldt 

een telegram van den Griekschen pre- 

mier Tsouderos, dat door de Griek- 

sche legatie te Londen is onivangen. 

Ht telegram meldt voorts: »De drie | orde gemeend dat er siechts dris 
voornaamste steden van Kreta. Canea, 

Heraklion, en Retbymo zijo lerterlijk 

omgeploegd. Dit is gedaan met een 

mathematische zekerheid, zoodat er 

tenslotte geen steen meer op den ar- 

die 

te bereiker, in 

trachten 

het 

werden meedoo- 

dere stond. Menschen, 

een schuilkelder 

bijzooder kinderen, 

genloos met machinegeweervuur be- 

De 

vernietingswerk. Ziekenhuizen en ge- 

schoten. branden voltooiden bet 

wonden werden in de algemeene ca- 

tastrofe niet gespaard.” 

Afschuwelijke tooneelen. 

Londen, 29 Mei (Reuter). Een ooge- 

tuige noemde den strijd op Kreta ,,de 

afschuwelijkste, welke ooit heeft plaats- 
gehad." De Duitsche parachutisten vie- 

len io drommen neer. Terwijl zij neer- 

kwamen werden zij door de Kretenzers 

neergestoken. De Nazi-parachutiste 

angst. Vaak 
stortten brandende Duitsche vliegtui- 

waren hysterisch van 

gen neer, terwijl de bemanning en de 

parachutisten of luchtiofanteristen er 

nog in zaten. Er lagen op een gege- 

ven oogenblik te veel lijken om ze 

alle te kunnen begraven. De Duitsche 

bommenwerpers wierpen duizenden 

brisant- ea brandbommen uit, terwijl 

andere Nazi-vliegtuigen aanvallen met 

mitrailleuses deden. 

Het conflict in Irak. 

Zal Rashid Ali vluchten ? 

Ankara, 29 Mei (Reuter). De aav- 

komst te Ankara van 20 colli bagage, 

toebehoorend aan dea Iraakschen re- 

bellenleider Rashid Ali, deed de ge- 

ruchten herleven, dat bij zich naar 

Turkije zal begeven. Het is echter on- 
mogelijk hiervan bevestiging te krijgeo.   

Opmarsch naar Bagdad. 

Io Irak rukken de Britsche trorpen 

na.r Bagdad op. Zij hebben te kam- 

pen met overstroomende wegen, daar 

de opstandeliagen, bet land geiaun- 

deerd hebben, zoodat bet onmogelijk 
is te zeggen hoever zij gevorderd zijo. 

De ondergang van de Hood” 

Slechts drie overlevenden 

Londen, 29 Mei (Reuter). Alhier 

»Hood” 
twee minderen. 

overlevenden van de zijo, 

Het 

slagschp vloog 200 plotseling in de 

lucht dat zij, die niet direct gedood 

werden. weinig kans badden om te 

een officier en 

ontsnappen. De normale bemanning 

van het schip was 1341. 

De ,York” verloren, 

Londen, 29 Mei (Reuter). De krui- 

ser ,York” moet als ,total loss” be- 

Het schip werd 

eenigen ti,d geleden beschadigd en in 

de Suda-baai gerepareerd, toen de slag 

om Kreta begon. Sedertdien werd het 
herbaalde malen gebombardeerd, en 

thans moet het als 

schouwd worden, 

totaal verloren 

worden geacht 

(De York” is eeo kruiser van ruim 

8000 tons behoorende tot de z.g. ,, Coun- 

ty”-klasse, Red.) 

Londen, 29 Mei (Reuter). Zooals 

reeds in het kort is gemeld, moet de 

Britsche kruiser ,, York” als een ,,total 

loss" beschouwd, 

zijn er onder de bemanring van het 

scbip slechts 7 slachtoffers gevallen, 

n.l. 2 dooden en 5 gewonden. 

worden Io totaal 

Luchtgevechten boven zee. 

Londen, 29 Mei (Reuter). Een po- 

ging van den vijand om een aanvalte 

op de scheepvaart, is gisteren door 
Vliegtuigen van het commando kust- 
verdediging verijdeld. Een communi- 
gu€ van het ministerie van Luchtvaart 
meldt: ,,Gisteren hebben vliegtuigen 
van het commando kustverdediging vij- 
andelijke vliegtuigen welke de scheep- 

vaart trachtten aan te vallen, verdre- 

ven en er verscheidene beschadigd. 

Ezn dezer vijandelijke toestellen werd 

door een Hudsonvliegtuig na een le-   

vendigen strijd in zee geschoten. Er 

Worden twee vliegtuigen van genoemd 

commando vermist. 

Vliegtuigen van het commando bom- 

menwerpers zetten gisteren bij daglicht 

bun jacbt op vijandelijke kustvaartui- 

gen voort. 

Tijdeos deze jacht werd eeo klein 

voorraadschip waargenomen en bescha- 

digd. Een vliegtuig wordt vermist”, 

De Britsche tuchtaanvallen. 

Noord-Duitschland 

Londeo, 29 Mei (Reuter), Het D.N.B. 
meldde dat Britsche vliegtuigen io den 

afgeloopen nacht het Noord-Duitsche 

kustgebied overvlogen en brisant-en 

brand-bommen wierpeo. 

Londen, 29 Mei (Rtr). Ondanks bet 

slechte weer viel een kleine groep 

R.A. F.- bombers io den afgeloopen 

nacbt doelen in Noord-West-Duitsch- 

land aan. Eka Vliegtuig is van deze 

Operaties niet teruggekeerd, 

Meening over Invalsmogelijkheid, 

Wellington, 29 Mei (Reuter). De 

waarsemend premier Nash sprak de 

meening uit dat wanneer de Duitschers 

op Kreta in hun pogivgea zouden 

slageo, zij zoudeo trachtes Engelaod 

binveo te valleo, 

Hj was niet van meeving, dat -ij 

hierin zouden slagen, daar bij meende, 

dat iets ia het Britsche volk het in 

staat zou stellen tegeastand te bieden 

volk aan alles wat tegen dat z0u 

Wworden ingezet. 

Spanje. 

De houding van Spanje, 

Geen geruststeilende verklaring. 

Madrid, 28 Me: (Rz2uter), De woord- 

voerder van het ministerie van Bui- 

terlandsche Zaken besprak heden de 

de betrekkingen tusschen Engelanden 

Spanjz, waarbij hij de aaodacht vroeg 

van de Britsche dagbladen, die Spanje 

en andere landen ,,halve vijaaden van 

Eageland” noecmen. 

De 

Spanje zija wezeolijke positie opnieuw 

beeft verklaard. Dit ,,kan in geen enkel 

opzicht een haive positie zija”. ,,Spac- 

je is nooit en halve vriend of valsche 

vriend van wie dan ook geweest en 

   

woordvoerder verklaarde dat 

nog veel minder van de volken, waar- 

het 

waarmede het een bepaalde verwant- 

schap beeft”, voegde bij hieraan toe. 

aan dark verscbuldigd is en 

Spanjz weet uit de ervaring der 

eeuwen wat halve vriendschap betee- 

kent. De woordvoerder legde er den 

nadruk op, dat de vier overeenkom- 

steo, die kortgeleden m:t Portugal 

zija gesloten, slechts Spanje en Por- 

tugal betroffer. 
Dz Spaansche overeeokomst met 

den Heiligen S:oel zal binnen eokele 

dagen worden onderteekend. 

Mioister Szrraoo Y Suser heefteen 

bezoek gebracht aan den pauselijken 

Duntius, tijdens welk bezoek de datum 

Op Wozosdagocbtend a.s. werd bepaald. 

Turkije. 

Commentaar van de ,Bismarck”. 

Aokara, 29 Mei (Reuter), De Turk- 

sche dagbladeo wijden heele kolommen 
aan het nieuws betreffende 

gaan van de ,,Bismarck”. De vloot- 

deskundigea van het dagblad ,,Ulus” 

wijst er op dat de ,,Bismarck” het 

jongste resultaat Duitsche 

marine-techoiek was, terwijl de ,, Hood” 
reeds meer dan 20 jaren oud was. 

Het blad spreekt de meening uit 

dat het Duitsche verlies van veel ern- 

stiger aard is dan bet Britsche. 

De algemeenen meeniog te Aokara 

schijat te zijo, dat het vergaan van de 

»Bismarck” de wereld opoieuw heeft 

aangetoond, dat Engeland de zeetn 

beheerscht. 

her ver- 

van de 

De ,Lech” gevonden. 

Londen, 29 Mei (Reuter). De Brit- 

sche Admiraliteit deelde mede dat een 

Britsch oorlogsscbip bet Duitsche 
vracbtscbip ,,Lech” opving, terwijl 't   

uit een Amerikaansche haven op weg 
was naar een haven in bezet Fran- 

krijk. De ,,Lech” heeft een water- 

verplaatsing van 3290 tons. 

Duitschland. 

De verdwijnende vloot- 

sterkte 

Londen, 29 Mei (Reuter). De Duitsche 

propaganda beweerde onlangs, dat de 
Duitsche vloot thans overal kan op- 
ereeren, zelfs in het Verre Oosten. 
Ec werd een kaart in het Duitsche 
ministerie van Propaganda opgehangen, 

waarop ook de wateren vaohet Verre 

Oosteo waren aangegeven. Na de on- 

dergang van de ,,Bismarck” 

kaart verdweneo. 

is deze 

De correspondenten te Berlija van 

de Zweedsche bladen zeggen, dat het 

Duitsche volk ondanks de verklaringen 

van de Duitsche autoriteiten van het 

tegendeel, de Duitsche oorlogsschepen 

»Gneisepau" en ,,Scharohorst” als ver- 

loren beschouwt, Het publiek necmt 

aao, dat de schepen geen dienst meer 

kunnen doen. 

Het feit dat twee torpedo's van 

Vliegtuigen van het vliegdekschip ,, Ark 

Royal” de ,,Bismarck”" naar den kelder 

zonden, heeft de Duitsche autoriteiten 

in groote verlegenheid gebracht, Vol- 

gens de Duitsche admiraliteit was de 

»Ark Royal”.al lang geleden tot zio- 

ken gebracht. Later is het vliegdekschip 

ook nog een keer door de Italiaansche 
vloot getorpedeerd. 

Stockholm, 29 Mei (Rewer). ,,De 

Duitscbers beweren, dat de ,,Bismarck” 

bewees van een superier ontwerp te 

zij” aldus meldt de correspondeot te 

Berlijn »Demokraten”. De 

Duitsche vreugde over het ge'ukkige 

schot op de .Hood” duurde echter 

maar kort. De Britsche wraak kwam 
soel en was pijalijk. Men betreurt dat 

de ,Gneisenau”, ,Scharnborst” en 

«Von Tirpitz” niet aan wezig waren 
om de ,,Bismarck” te helper. 

D: eerste twee schepen zijn echter 

door te Brest opgeloopen schade buiten 
werking gestelJ. en er is niet ontbu'!d 

waar de Von Tirpitz” zich ergeos be- 

vindt. Mogeliik was laatst genoemd 
schip te ver weg om tusschenbeide te 
komen.” 

van de   

    

c——. 

De correspondent voeyt bieraan toe: 

»De Hochsee-flotte” zal spoedig de 

»Unhochsee-flotte” zijo.” 

Max Schmeling gesneuveld 

Alexandri£, 29 Mei (Reuter) Naar 

verluidt werd de bekende oud-wereld- 

kampioen bokser Max Schmeling op 

Kreta gedood. 

Nieuwe uitvoerbeperking. 

Klap voor Japan! 

Washington, 29 Mei (U.P.). Roose- 

velt teekende een wetsontwerp ter be- 

perking van den uitvoer uit de Philip- 

pijaen, Hawaii, Porterico, de Maagden- 
eilanden en de Kanaalzone, waardoor 

bet laatste lek in het Amerikaansche 

export-contrOle-systeem is afgesloten. 

De wet heeft onverholen ten doel de 

verscheping van vitale producten als 

vet en olie naar Japan en Rusland 

voor den overscheep op groote schaal 

naar Duitschland, tegen te gaan. Bo- 

vendien wordt gemeend dat deze wet 

een directen klap voor Japan beteekent, 

dat zij Japao mogelijk zal berooven 

van een grooten aanvoer van g|ycerine, 

ben. ep, ijzererts en mangaar, welke 

het vroeger uit de Philippijoen kreeg. 

G:durende de laa'ste maanden voer- 
den Japanen Rusland millioenen ponden 

klapperolie en henvep ir, trachtend 

reservevoorraden te vormen, alvorens 

de exportcontid!e in 

gesteld. 

De president gaf ec!ter een pro- 

clamatie uit, waarbij de wet onmiddel- 

ljk io werking treedi. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

' Snelpersdrukkeri) ! 

Uverbindt zich 
tot niets! 

w-rking werd 

  

    

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, 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, ver sch 
en tegen scherp concurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - €. 
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