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Gemeentraad. 
Op Vrijdagavond dd. 18 Aug. j.!. 

heeft het stembureau in de Gemeente- 
raadszaal vergaderd, ter verkiezing van | 

den plaatsvervanger van den Heer Ir. 

G. van Esch. Aanwezig wareo: de fd. 

burgemeester, als voorzitter, en de 

heeren Poespowardojo en F.A. de 

Kanter als leden. 
Als lid werd de heer C. Th. M. de 

Wit verkozen. 
We vernemen, dat de heer Mr. Kroon, 

die in den Gemeenteraad bet I. B. V. 
Vertegenwoerdigt, cerstdangs.naar Soe- 

rabaia overgeplaatst zal worden. 

Io" verband hiermede, za! er weer 

een verkiezing moeten worden gehou- 

den voor zyo plantsvervanger. 

Conf. Nahdatoel-Oelama. 
In ons vorig nummer hebben we ver- 

meld, dat de covf. Nahd..Oclama res- 

sort Oost-Java op 29 tot 31 Aug. a.s. 

plaats zal hebben. 

Thans versemen we, dat de coofe- 

rentie is uitgesteld tot 5 September. 

Op den laatsten avond 7 Sept. zal 

in de missigit een openbare vergade- 

ring worden gehoudeo, voorafgegaan 

door een Carol van de barisan 

Angor." 

Taman-Siswa. 
Hedenmorgen is de heer Hardjo- 

wirjo wit Djogja op zija tournee door 

Oost-Java alhier gearriveerd, De Heer 

Hardjowirjo is eeo propagandist van, 

de P.B.M.T.S,, een vereeniging vah 

afgestudeerde leerlingen van de Taman- 

siswa. Het doel van b.g. vereeniging is. 

Om samenwerking tusschen de gewe- 

zeg Tamaosiswo-leerlingen te schep- 

pen, terwiji-hierdoor de Tamansiswa 

kag controleeren, hoe de resultaten 

zija van de legsen, op de Tamansiswa 

gegeven, of. er vergnderingen moeten 

worden aaggebracht, en of de kinde- 

ren, die practische kenoig hebben ge- 

kregen, die inderdaad ia hun later 

leven gebruikeo, 

Op zijn doorreis becft de heer 

Hardjo Madioen, Ponorogo, Treng- 

galek, aangedaan en op die plaatsen 

afdeelingen opgericht, 7 verbeterd. Hij 

is van plan am verder naar Djombaog 

te gaan, daaroaterug naar Ngandjoek, 

Ponorogo en Parjitan. 
We. vernemen, . dat. de. Tamansiswa. | 

van. Goerah nog voor de Poeasa 

——
 

haar. 8jarig: bestaan "za herdenkea, |: 
In verbaad: hiermede-heok-ze- Kediri 
en Paree om nummers: gevraagd. 

Sport. 
De voetbalmatch tusschen Velox em: 

H.GT.N.H., die op Vrijdagmiddag jl. 

op het Koewakveld werd gehouden 

tindigde in een 4—2 overwinning voor |: 

H.CT.N.H. 
Die tusschen uick en E.B.I.O.S. op 

Zondagmiddag in 4—0 voor B:BJ.O!S: ji 

Der wedstrijd tusschen Ps. H.W, enifi 
DOHO op Zaterdagmiddag 19-8-39 
heefs een groote belangstelling geno- | 
ten, Het was .cen spannenda strijd. De 

voathoede van.Doha- was sterk maac 

de achterhoede daarentegen-zwak:: met: |' 

H. Wi was bet'julstendersom gesteld. 
Hiee,was de voorhoede. zwak, en.de- 
achteshoede juist sterk.   

De serijd ecindigde in 3—3. 

De totale opbrengst was ruim f 18,—. 
A. s. Zondagmiddag komt VOGEL 

tegeo H.C.T.N.H. mit. Het De. Soe- 

tomorstichringelftal is alis volgt op- 

gesteld : 

Soeselo 
Dachlan Hadi 

Bakri Abdocimanan — Doellah 
Roestomo Dajat Soekarman 
Tahal Moebin 

Reservisten : Tjahjovo. 

Harjono 
Takim 
Takim. 

Waarschijolyk zal cen voetbalveree- 

niging uit Paree uitgenoodigd worden, 

Om tegen dit. elftal uit 'te komen. Eo 

zooals cerder vermeld, besteat het plan, 

om de P.S.B,. van Blitar: op 2 en 3 
September a,s. over te laten komen. 

Rectificatie. 

Het artikel ,Sport” in ons blad 

van 18 Aug. over het Dr. Soetomo- 

slichting elftal is een drukfout geslopea 

io de speeldata. 

Inplants van: op 6 en 1 Sept. maet 
het zijn 9 en 10 September. 

RICHE THBATER, 

'Offreert voor Dinsdag 22 en 
Woensdag, 23 Aug. '39. 

Warner Bros vermakkelijke film. 

»MEN ARE SUCH FOOLS" 

(O, Die mannen) 
met in de hoofdrollen, 

Wayoe Morris — Priscilia Lane — 

Humphbrey Bogart e.a. sterren, 

Zijo mannen werkelijk zulke dwazen, 

als sommige vrouwen gelieven te be- 

wereo? of...1? 

Als drie maonen een voorkeur beb- 

ben voor dezelfde biondine bewijst 

zulks dan dat die vromw  .iets” heeft F 

of dat mannen zulke dwazen zijo? 

MAXIM THEATER. 

Offreerc voor Woensdag 23 en 

Donderdag 24 Aug. '39. 

Gong groot dubbel programwma 

IL. ,UNDER STRANGE FLAGS" 

met de populaire Cowboyheld Tom | 

Keene, 

Een kleurvol, romantisch drama van H 

Mexico in de troebele dagen onder F 

Pancho Villa, de veedief, moordeaar- F 
soldaat en vriend van bet volk. 

Tintelende- sctie-epamaing-sensstit-!: 
De kranige Tom Kexsoe, in derotvan 

WDVERTENTIE- 

    

     

     

   

            

    

    

   

v anbenunt 
winsoaa Er agan 

ABENTEN IN MOLLAND 
. MUBLICITETTSKANTOOR ,aLO BE” 

DINSDAG 22 AUGUSTUS 1030 

Politie nieuws 
SIHLP.,.won, te Pakelan dewt san 

gifte terzake werdiistering van ce 
bowten bank t.w.v. f350 gepleegd 

door:).0.N., won. te Pakelan. 

BMM., won. te Dandangan doet aan- 

gifte terzake diefstal van rijst t.w.v. 

to,90. 

SL, won. te Dandangan doet asi: 
gifte terzake diefstal van goederen 

tww. 10,25 middels-ondergraviog. 

Tegeo DD., sonder: vaste woon- en 

verbiffplaats werd proces verbaai op- 

gemaakt terzake bij nacht bianen drin- 

gen op cen gesioten erf van S., won. 

te Ngadisimo. 

HBT., won. te Pakelan doet aan- 

gifte terzake diefstfl van een bouten 
brieveo-bus ter wennde van f 1,50. 

ma
 

Tegei D, won. “ Diamsaren werd 

piv. opgemaakt “terzake lichte mishan- 

deling van K., won. te Djamsaren. 

K., woneode te Koewak doet aan- 
gifte terzake diefatal van ljisgoederen 

ter wantde van £ 139 middels onder-   
dicfstal: van lijfsgoederea: ter wwarde 

van f 0,50:ten nadeele van Soedowo, 
wonesde te Pandean. 

aangitte terzake dicfstal vam gocderen 

ter waarde van f 3,25. 

van goederen ter waarde van f 2,33 

ten nadeele van P. ca D. 

Door de: Potitie werd geconstateerd, 
| dat de brug in: de Bandjuracsanur: 

| (nnast de kazerne Veldpelitie) door 
| auto AG.- 1655 bestuurd -door' de 
I beer AJ.B., wonende- te : Pesantses 

! werd -anngereden,j waasdoon dai nuKe 

| awaar ca brug licht beschadigd, 

  

De afgetreden 
ministers. 

Een pensioen v van f. 53.83. 
Io. de. ,,Avondpos:” lezeo- wi: 

Van vesechillende kanten' wordt' ge 

de afgeweden. mioisters. van. het vijfde- 

| oem Amerikaaosche mijaoweriter-in Mb ministerie-Colija zullen- ontvangen, 

rin besittingen: te beschermen: 
De geschiedenis van ecen Amerikaan-- 

sche- mijowerker, die verstrikt is geraakt | 

iabet web van de Mexicaaosche revolu- 

tie-wan 1914. 

VOLTA - THEATER. 
Offreert op veler verzoek voor 

fila: 

SEVENT HEBAVEN 
(Zevende Hemel) 

Mer-in-de noofdrol” de “pittige Si- 
mone: Simon, en James Siseart, bij- 
gestaan-door vela. bekende rastisten. 

liefde, bang voor geluk! 
Kortom, em filawerk, dat bet zientfi 

ten volle waard is. 

. 

Xico, vechsende. tegeo Pancha.Villaom:F     

   

    
   
   

    

    

   

  

Dipedag en Woensdag. ,22—23 Aug. 

20tk4 Century-Fox hoogst roerende' 

Simone Simon, :als bet ongelukkigesiii 
Pasijsche- weeskind,--angetig: voor dedi 

#hierop sotwoord. Volgens dit. artikel 

bedraagt.het pensicoen van een gewe- 

| seodanig. 
De ministers van het: vjfde kabinet- 

diss 17 dagen in dienst geweest. 

livea bet jaarsalaris ad £ 13680 of 
Bh 1140. 

Hiervan ontvangen--zij dus — bet 

|iper jaar als pensioeo. 

Art, 68 bepaalt nog, het volgende: 
Heeft bij, die als minister wordt 

gepensionneerd, vroeger dienstea. ia 
fandere betrekkingen vervuld, die voor 

t pensidem in dit berrekktoges see. 

n MEUWSBLAW 
ENTIK KEDIMI. 

| graving. 

, Tegen D., vas Djom- 

bang werd: P.V- £ em 

ML, wonende te Bandakidesl deet | 

Tegen M., wonende te Ngadiloewih | 

werd P.V. opgemaskt tersake diefstal |, 

vraagd, hoe groot bet: peasioen is, dat - 

Artikel 68 dex Pensioenwet geeft j 

zen minister voor ieder dienstjaar als |, 
Izeodavig 1/12 van zija grondsiag. alis |. 

| Colija ya op 25 Juli j.!. betedigd co |. 

De pesisioengrondslag bedraagt 1/12 , 

| pensioen worat per dag .berekend — |, 

17/30 van 1/12 van f 11400f £ 53.83 |, 

  

AODVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 #asl pl. ! 0.25 per regel. 

    

2 maal pl. ! 0.20 per rohe 
MW mwalipimatsen 1 O.15 per regel. 

t.9. kieine aankondigingen f 1.— per piaatsing. 

  

Abonnerifents advortentie gereduceerd 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

tariet. 

22e Jaargang 
  

vergolden, daa wordt — tenzij bij die 

-betrekkingen tijdens zijn ministerscbap 

Hi bijren vervallen-— zijo Iministers- 

peniioen verhoogd met een bedrag 

wegens die diensten. Dit bedrag wordt 

voor elk dienstjaar gesteld op 1.75 pct. 

van dt wedde,. dit hij voor zjo mi. 
adbterschap tentutelik had. 

en pensibeh van cen gewezen mi- 

Dister overschrijdt, ook na de verheo- 

giag van het vorige lid, niet een be- 

drag van f 0000. 

Work een yeweren minister op- 

nieuw mintster, daa wordt tijdens den 

duur van zija miisterschap, het hem 

by zija ontslag uft dat ambt toegekend 
penrion gebeel ingehouden. 

Danar ons is gebleken, dat bierom- 
trent @isverstanod bestaat, vermelden 
we nog. dat een afgetreden minister, 

uit hoofde van zija vroeger minister- 
schsp, geed recht meer heeft op den 
titel van ,.Excellentie”. 

Voor de 17 dages, die de Mioisters 

in fuoctie zija geweest, ontvangen zij 

17/365 vaa bet jaarsalaris, dus f 637. 

|   

Frankrjk. 
GEHEIMZINNIGE MOORDEN 

TE STRAATSBURG. 

Waart een Wedimann in de 
Elzasser hoofdstad rond? 

Te Straatsburg is een moord ge- 

pleegd, die groote opschudding heeft 
verwekt door de geheimzinnige om- 
standigheden, waarmee de misdaad is 

omringd, meldt de ,,Avpst.“. 
De politie werd door een onbekende 

gewaarschuwd, dat een vrouw van 

lichte zeden. Jeanne Grazianni, bekend 

onder den bijnaam van de ,,Gorilla” 
in een armoedig kamertje van een ver- 

dacht hotel in een der acbterbuurten 

vermoord was. 

Op het aangeduide adres trof men 

inderdaad bet lijk aan van de vrouw, 

die dood tusschen de gebroken en over 
den grond verspreide meubels en toilet- 

Voorwerpen lag. Uit het eerste onder- 

Zoek bleek, dat de vrouw eerst was ge- 

dooddoor een drietal harde slagen in den 

riek en daarna geworgd, door middel 

Van een oude kous, die haar bleek toe 

te behoren, en naast het lichaam lag. 

De politie vraagt zich af, waarom 

de moordenaar zijn slachtoffer de keel 
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J.@, W. DEKKERS — 

  

De Philips Trocadero 
| Priisvraag 

Loopt 

eind van deze maand 

af. 
Vraagt inlichtingen 

bij 

SL YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 
Hootdstraat 

70 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
KEDIRI — Telefoon 250. 
  

yan meubilair eoz. 

at   Woensdag 30 Augustus' 1939. Vendutie ten huize van den WelEd. 

Heer Ch. L.- kems, Hoofdagent- bij de Veldpolitie te Paree. 
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Heden en. Morgen 
De Warner Bros vermakelijke film 

eu kostbaar gemonteerd en die 

5 « . 
5 .Men are such fooils 1 MO, die matneik 41 

met WAYNE MORRIS — PRISCILLA LANE — HUMPHREY BOGART ea. sterren ypn naam. 
Ben film die UI van begio tot eivd zal amuseeren Reserveert een avond voor deze 

er geen spijt van hebben! 

Donderdag 24 t/m Zaterdas 26 Aug. 
s6 

De allerbekoorlijkste en beroemde filmdiva DANIELE DARRIEUX in sKATIA 
waardig bijgestaan door de eminente Engelscbe Artist JOHN LODER. Ben granoioos. werk, uitnemend 

Esgelsche en Hollandsche pers, 
ale DE beste DARRIEUX film! DANIELLEspeelt in deze prachtfilm de rol vao de jonge prinses- met 

volaens de Fransche, 

'ATE 

  

R — 
p 

film en U zult 

gewaarmerkt wordt 

  

MAXIM THEATER 

en natuurlijke naiviteit, eenvoud eo gratie, terwiil JOHN LODER de cbarmantes Czaar:'is. Wij. kudnen 
slechts adviseerenj Verzuimt NIET deze buitengewove film te komen zien | 

— —. 2 — — Vooraf, eenige zeer aardige voorfilws ! — — — — — 

(|JL— » —w— 
(|— 

  

  

Metro groote filmschlager 
Nog siechts Hedenavond 

GONG groot dubbel programma 
Als HOOFDFILM draait : 
terwijl als BiJFILM 

  

»”Under Strange flags" 
vooraf gaat: 

Twee zeer sterke producties | 
»The Secret Agent" 

sIhe Shining Hour” (Lokkend Verleden). 

TOM KFENE 
PETER LORRE. 

met 
met 

Vriidag 25 t/m Zondag 27 Aug. 
Warner Bros hoogst amusante comedie-schlager 

Hard to Get" (De Aaohouder Wiot), 
met OLIVIA DE HAVILLAND — DICK POWELL ea. stars. Een aantrekkelijke film, 100 amu- 

kan blijven ! 
Een film voor jong en oud! 

met de beroemde stars van 't witte doek JOAN CRAWFORD — ROBERT YOUNG -— MARGARET 
SULLAVAN e-a. Mzn vergete vooral niet dat deze film een WEEKENUEILM is, 

Kn Woensdag 23 en Donderdag 24 Aug. 

sant, dat niemand er ernstig bij Zie DICK en OLIVIA, een uitstekend Comedie-team. 2 

»DE AANHOUDER WINT" zal U beslist een genoeglijke avond bezorgen ! 
  

nog heeft dichtgesooerd, nadat de dood 
reeds was ingetreden. Bovendien heeft 

zij den indruk dat de wanorde in de 

kamer van de misdaad na den moord 

is ineengezet, maar kan hierbij onmo- 

gelijk de bedoeling gissen van den da 

der. De vraag rijst of menniet te doen 

heeft met het werk van een krankzio- 

nige, 

In haar meening, te doen te hebben 

met een lustmoordenaar, is de politie 

nog versterkt door de omstandigheid 

dat zij deze misdaad in verband denkt 

te brengen met drie andere moorden: 

Inal deze gevallen betrof het eveneens 

cen vrouw van lichte zeden. Op 10 
December 1924 werd in dezelfde oms- 
tandigheden het lijk gevonden van Sa- 

lom& Buhbringer, in 1932 dat van Eu- 

9€nie Huber en in 1937 dat van Mari 

Karcher. Het onderzoek naar deze 

misdaden heeft nog niets opgeleverd. 

Het wordt geenszins uitgesloten ge- 

acht, dat de 4 vrouwen door &ka en 

denzelfden man om het levea zijn ge- 

bracbt, te meer daar het sigoalement 

van den dader in al deze moordge- 

vallen overeeostemt: een keurig gekleer- 

de man, met een ronden hoed en een 

parapluie. 
  

DE CANADEESCHE NACHTEGAAL. 

Deanna Durbin kent slechts zuiver geluk 
wanneer zij zingt, 
  

  

Een prachtige, maar zware 

werkkring. 

BEGENADIGDE KUNSTENARES. 

Koningin Mary van Engeland heeft 

de jonge filmster Deanna Durbin uit- 

genoodigd om den aanstaanden 
herfst een weidadigheidsconcert in Lon- 

den te komen geven, 

io 

Haar leeftijdis... Wanneer het over 

een filmsterretje gaat, wier bekoorlijk- 
heden in de dagbladen geschilderd 

worden, dan komt steevast het leeftijd- 

zinnetje terug. E-n dan moeten wij op- 

passen, want er zijn blijkbaar heel wat 

jeugdige filmvrouwtj:s die kans zien 
een jaar of tien lang denzelfden lecfcijd 
te behouden. Dat is vooral het geval 
met film-kinderen. Hebben zij zich een- 

maal als tien-of twaalfjarige aan bet 

publiek als de lieveling van het doek 
voorgesteld. dan blijvea zij voorloopig 
tien of twaalf jaar, waaraan toch eenig 
technisch-bezwaar moet zija verbonden. 

Het zij eerlijkheidsbalve gezegd: met 
den leeftijd van Deanna Durbin, de 
zingende Canadeesche bakvisch, is tot 

op beden niet gesmokkeld. Deanna 
is— en nog wel bet geheele jaar 1939 

lang! zeventien jaar oud en ze wordt 

in December pas achttien, hetgeen baar 

niet verhinderd heeft reeds nu beroemd 

te zijo, te behooren tot 's werelds lie- 

veling en uitnoodigingen te ontvangeo 

van Europeesche vorstionen.... 

Deanna's eerste levenjaren 

Ergeos hoog in Wianipeg—de koren- 

schuur van Canada— leefde de een- 
voudige organist Durbin en bet kosrte 

hem moeite genoeg de moceilijkheden 

van bet dagelijkseh leveo-het hoofd te 

bieden. Een vlijtig mao, maar een die 

Diet veel verder kwam. Zijn physieke 
kracht nam zelfs zienderoogen af en op 

zekeren dag voelde hij zich zoo oud 

en moe dat bij besloot zija koude en 

onvriendelijke geboortestreek in het 

Canadeesche Noorden den rug toe te 
keeren om zich in het zonvige zuiden 

io Califormg te vestigen. Dat gebeurde 
io het jaar 1923. Zijo docbtertje Edoa 
was toen een jaar oud, 

Na wat gezoek wikken en wegen 

koos men Hol.ywood, hetgeen overi- 
gens louter toeval was. Durbin had 

allerminst ook maar eenige hoop op de 

fimstad: hij was een bescheiden en 

volsiagen onbekend musicus, dus wat 

had de wereld van bet celiuloid en de 

luxe hem te bieden? 

Neen, vader Durbin gaf er vlijtig 

zija niet alte best betaaide muziekles- 

sen om zijn gezin te onderhoudeo en 

io zijn vrijen tijd waagde bij zich aan 

Composities waarnaar niemasd luister- 

de. Ia dit cenvoudige miliey, groeide 

Edaa of Deanna z00als men haar noem- 

de, op. Het was een gezellig, vlot en 
aardig kiod, Bovendien was iedereen 
het er over eens dat het meisje een 
buitengewoon aardig stemiistje had ea” 
'men wist dat Durbin in oogenblikken, 

dat hij daartoe lust en gelegenbeid had, 

alles deed om de stem van.zijn doch- 

terije te ootwikkelen Maaranders was 

er toch niets, dat er op wees dat dit 
kind een der meest succesvolie carri&- 

res voorbestemd was. 

Tijdens een schcolopvoering zong de 

toen 13-jarige Deanna een van haar 

liedjes. Het was een oud- Engelsche   

rOmance—en ze zong bet met zooveel 
Warmte en gevoel, dat enkeleo der 

bedwingen. Onder de gasten die deze 
Uitvoering bijwoonden bevond zich ook 
Jack Sherill, de impressario van een 

der groote flmconcernsia Holiywood— 

Bindelijk, eindelijk heb ik haar gevon- 

den, zuchtte den man, die sedert maan- 

den door de State trok, op zoek naar 

censtem die de boofdrolkon ,,overne- 
mep“ Yan een jeugdige zangere sin 
cen 'nieuwe film. 

Deanoa's kleedkamer-binoen te stor- 
men ,haar voor zich'te winven, met baar 

Ouders een.contract afte sluitea en Dean- 

na zelf terstond io zija auto mee te nemen 

slechts het werk van een oogenblik. 

En z00 kwam D-aona Durbin. nauwe- 
lijks dertieo jaar oud, aan baar eerste 

ftimcontract, Een andere kwestie is dat 

dit eerste contract niet zooveel resu!- 

omdat de onderban- 

delingen voor deze film met de andere 

spelers- mislukten, wat ten gevolge 

had, dat de rolprent nimmer gedraaid 

werd Maar—het groote geluk had toch 

aan Deanna's deur geklopt...'. 

Eddie Cantor als leermeester. 
In bet leven van de dertienjarige 

trad een niet gansch onbekend mao. 

Eddie Cantor. Amerika's popu'!aire ra- 

dio-art ist. Hij nam Desnna onder zijo 
hoede en maakte bger: 'tat zijo bege- 

leidster voor de microfoon voor de 

teksten van zija liedjes “ea “stblagers 

Millioeneo nog zens - milliveoen 
Amerikanen hoorden avood na avond 

de stem van de kleine” Deaova en zij 

waren enthousiast. Br kwamen honder- 

den. duizenden brieven bij de omroep 

maatschapp'j binhen.' Men prees una- 

taat opleverde 

niem de jeugdige zangeres wier stem 

cen voikomen aparte onvergelijkelijke 

Charme bezat, zooals zelfs rijpe en 

geschoolde zangeressen het maar zel- 

den bereikten. 

Vavaf dien tijd behoorde de kleine 

dochter van den organist uit Wionipeg 

tot de meest gevierde en de jongste 

kunstenaressen van de Nieuwe Wereld, 

Bo thaos — zeventien jaar oud — ber 

hbort zij bovendien tot de best be- 

taalde krachten. Zij heefy contracten 

met verscbillende radio maatschappijen, 

bovendien ontvangt ze van de filmen- 
derneming voor welke ze werkt een 

'weeksalaris van 1250 dollar en voor 

elke fiim waarin zij optreedt nog eens 

10.000 dollar erbij. 
Een vermoeiend leven. 

Zoo heel eenvoudig en gemakkelijk 

is het beroemd zijo natuurlijk niet.   

    

toehoorders bua tranen niet konden 

—dat alles was voor den heer Sherril | 

   

Toer tegelikatig leven leiden, maar zij 
Ietft ook' eea inspanaenden' werk- 
kring. “Wanneer zij 's.avonds om 8 
uur vetmocid en meermalen uitgeput 

im bed glijdt, dao komen de tranen 

wel eens, Zij heeft niet voldoenden 

tjd om uit te rusteo. Om 7 uur 
's.morgeos.mozt ze er uit. Nog voor 
het: /ontbijt moet ze een kwartiertje 

stem-ocfevingen makev. Dan komt 

de wagen van de filmmaatschappij 

haar halen en dan duurt alleen het 

schminkeo al een vol uur. Om 9 uur 

beginnen de opvamen. Zij duren tot 

II uur—twee uur lang. Meer mag er 

des morgens niet gefimd worden — 

dat iseen voorwaarde van de arbeids- 

inspectie in Los Angeles. Tot 3 uur 

in den namiddag heeft ze den tijd om 

zich af te schminkeo, te lunchen en 

cen uurtje te slapeo. 

Dat uurtje slaap heeft ze hard noo- 
dig, waot precies om 3 uur wordt ze 

weer voor de les afgehaald, Les? 
Jawel, Deanoa moet leeren en dat 

Onderwijs wordt gegeven door leera- 
ren en leerasessen die door de film- 

maatschappij worden betaald. Die les 
viodt plaats in een auto welke rustig 
in de verrukkelijke omgeving vao 
Hollywood rondtoert, ten einde het 
kind van de frissche lucht te laten 
genieten, 

  

WDeanpg:imoet nlet alleen'een aw sae Omi half vijf staat ze weer voor de 
Camera dan worden de opoamen vao” 
8 morgens voortgezet. Ea om 6 uur 

is ze elndelijk ,,vrij.“ Dat wil zeggeo, 
dan begionen haar zanglessen en bo- 
vendien moet ze baar huiswerk maken 
voor dee volgenden dag. De jeugdige 
artiste leert gemakkelijk en met ple- 

zier. Alleeo aan wiskunde heeft zij 
cen hekel. Zijhaat getaller. — Liever 
tiea uuc filmeo dan een kwartier 
algebra, jammert zij meer dan eens. 

Eo ze heeft nog veel meer zorgeo, 

dit zonnige kind dat zoo plotseling 

beroemd werd. Zoo werd haar on- 
langs bet schaatsenrijdeo waaraao zij 
haar hart verpand beeft, verboden. Er 

zou baar iets kunven Overkomen, 

aldus haar manager en daarbij moet 
Deanna zich neerleggen, lezen wij in 

de ,Avondpost." 

Zuiver geluk kent zij slechts wan- 

neer zij zingt. Het zingen is baar lust 
en haar leven. Boa dat moge verkla- 

reo dat haar stem zoo helder en zoo 

warm kliokt. Wanneer de Canadee- 
sche nach tegaal zingt, dan staat bij 

ons in Amerika het leven een oogen- 
blik stil, scbreef onlangs een Ameri- 

kaaosch recensent en zija woorden 
kliovken oprecht Deanna Durbin iseen 
van die weinige, begenadigde kunste- 
naresssen, wier onbevangen persoon- 
Hjkheid io volmaakte ongekunsteldbeid 
de harten van haar hoorders beroert,   
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U Hoofdstraat 4) 

Teletoon No. 60 

Bureau — xebiri — 

ZENDING: 
ERRES Wisselstroom 

en 

Rimboe Radio-toestellen, 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H. Armaturen,   Staande lamp. 

Zwaar Verchroomd. 

  

MULOWEG / MADJENANG 
KEDIRI | 

Telefoon Ked. No. 225 

Levert versche volle 

    

BOERDERIJEN .SCHRAUWEN" 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI l 
melk. e 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en 

ter pl 

MET EEN DU 
RADERPATRONEN “ ' 

de meeste Deactoren 

aatse, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

      BBEL AANTAL 
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Een Groote Mislukking 

  

“Ondeskundige leiding der Siking. 

  

Waar blijft de veratwoerding ? 

Het gaatslecht met de SIKING, de 
» Slichting Kolonisatie in Nieuw Guinea, 

cen van de beide organisties, die de 

Europeasen kolonisatie in Nieuw Oui- 

nea bevordert, en die hier in Bandoeng 

haar hoofdbestuur heeft, aldus schrijft 
het AID. 

De kolonisatiepogingeo in den op- 
zet, zooals men dieo indertijd gewild 
en nu nog halsstarrig vo'gehouden 
heeft, zijn — laten wij bet dadelijk ea 
duidelijk verklaren — mislukt. 

Niemand zal kunnen ontkennes dat 
in al die jareo, dat de kolonisteo van 
de Siking in de buurt van Manokwari 
geprobeerd hebben om hun bestaan te 

vinodea io den kleinea landbouw, de 

resu'taten bedroevend zija geweest. 

Niets lukte, de opzet was te haastig, 

de uitwerking en de organisatie ter 

plaatse slecht, de kolonisten vaak on- 
berekend voor hwntaak, het materiaal 

deugde niet en het hoofibestuur hier 
op Java wist weinig af van plaatselijke 
Omstandigheden. 

Daar in bet verre en onontgoonen 
land van Nieuw Guinea werden de 

kolonisten zonder eenige voorbereiding 
losgelaten, velen hunver wisten niets 

yan grovdbewerking, van den verbouw 

van de eenvolidige gewasseu af, parjol 

en linggis waren hun onbekend, De 
gronden deugden niet, de keuze was 

willekeurig en ondeskundig geweest, 
op den planttijd en verbouw der.ge- 

wassen werd ojet gelet, men patjolde, 
men plaotte maar lukraak zonder des 

kundige leiding of met voorbijgaan van 
landbouw kundige adviezen en z00 is 
het te begrijpeo, dat alles misiiep. 

Velen van deze eerste kolovisten, 
die indertijde vol goeden moed naar 
bet nieuwe land zijn getrokken om 

daar een bestaan en brood te vinden, 

hebben een ellendigen tijd doorge- 
maakt, ellendiger omdat voor heri geen 

kans vdo verbetering kwamj zij ziju 
diep teleurgesteld naar Java terugge- 

keerd en hebben vol scbrijnende desi'- 

lusie bet land, waario zij arbeidskracbt 

en geld gestoken hadden, dev rug 

toegedraaid. 
Slechts enkelen zija gebleven, die 

den moed niet verloren hebben, die 

koppig hebben volgehouden ondarks 

de”steeds vermioderde hoop, dat het 

nog wel goed zou kunnen worden. 

Ook dit aantal “is gaandeweg geslonken 

ny zijo het er maar enkelen, een klei- 
ne dertig zieleg, die zonder troost of 
voldoening neerzien op den arbeid van 

“jaren vol ortberinger. 
Er is groote teleurstelling onder heo, 

want zij weten dat zooals het nu gaat, 
binnenkort alles verioren is. 

Hun sebuld is bet niet: Yij willer 
werken, zij willen ook blijven, maar 

laten dan de omstandigheden voor hen 
anders gemaakt worden. 

Wiens schuld is het dan ? 
Doet.het huidige hoofdbestuur alles 

wat mea van leiders vewachten mag, 

die zich gespanoen bebben aan de 

taak, weike de leden der SIKING, hun 
hebben toevertrouwd ? 
Weten zij @at daar in Manokwari 

gebeurt, kuanen zij oordeelea over 
grond en gewas en over den afzet van 

producten ? Hoe zien zij de samenwer- 

king met den landbouwvoorlichtings- 
dienst, met den KaJonisatieraad, die de 

S.LK.LN.G. met de duizenden gu'dens 

subsidieert ? 
Waar blijft voor de leden der S.I. 

K.ILN. G. het jaarverslag, waar de 
uitteenzetting van. den stand der zaken? 
Welke inlichtingen kan het hoofdbe- 
stuur geven over de leiding daar in 

Manokwari? Hoe luidt het antwoord 
op de vraag of het vertrouwen in den 
vorigen leider, den heer G. gerecht- 

“ vaardigd was? Hoe staat het met den 
toestand van de kolonisteo, wat ver- 
bouwen zij daar? Hoe verkoopen zij 

dat beetje producteo, dat zij uit den 

armetierigeo grond balen? ,,Waar blijf 
de verantwoording van het financieel 

beheer aan leden en aan dea" Koloni- 
satieraad ? 

Aan al deze vragen uit den boesem 
der vereeniging voegen wij nog deze 

toe3 
»Wat is er gebeurd op de samen- 

komst van den Kolonisatieraad, welke 
22 Juli heeft plaats gehad, waar twee 

leden van bet hoofdbestuur der S.I.K. 

ILN.G. om verantwoording en inlichtin- 
gen verzocht werden, 

Gaven zij daar alle verlangde gege- 
vens, toonden zij de medewerking met 

een gouvernementeele / organisatie, die 

de vereeniging met tienduizenden finao- 
Ciert, gaven zij rekening en verant- 

Wwoording over de gelden, welke de 

Kolonisatieraad hun reeds lang verzocbt 
heeft. 

Neen! . 
Maar, in plaats van antwoord te ge- 

ven, die de Kolonisatieraad te voren 

reeds scbriftelijk gesteld had, een der   

bestuursleden een verwarde peroratie, 
over de ideegn, welke volgens hem de 

kolonisatie moeten beheerschen en 

waarbij bij uitginvg van de veronder- 

stelling, dat geen der leden van den 

raad verstaod van koloriseeren heeft 

(men sia hier de notulen maar eens op 
va). 

Een van de stellingen, welke hij po- 

neerde was dat kolonisatie moest zijn 

de vlucht uit bet kapitalisti cshestelsel 
(Sic!) 

Wi stellea met betrekking tot dit 

bestuurslid nog twee vragen: ,is het 

juist, dat hij, toen de voorzitter hem 

verzocbt ter zake te b'ijven, is doorge- 

gaan met de uiteenzetting van zija the- 

orieten en dat toen na een passage, 

die bij vol vuur en pathos declameerde, 

de raad het lachen niet kon valaten 

de vergaderivg woedende heeft ver- 

laten? 

Is het ook juist, dat hij later den 

voorzittec van den Kolonisatieraad een 

boogst onbetamelijken brief hecft ge- 

schreven en is dit gebeurd met mede- 

weten van bet overige hoofdbestuur? 
Wij z-uden nog meerdere vragen 

kuonen stellen over de leiding van dit 

hoofd boofdbestuur, wij zullen die echter 

tot een vo'genden keer bewaren, wan. 
neer biijken za! dat onze veronderstel- 

ling, die wij hier nu geven juist is. 
Namelijk, dat de Kolonisatieraad 

gezien de anmogelijkheid om met dit 

hoofdbestuur samen te werken bij de 

verbetering van de huidige slechte 

organisatie van de S. I. K. I. N.G. alle 

Contact met de vereniging zal weigeren 

met al de financieele 

daaraan verbonder, 

Consegueoties 

  

  

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press: 

Lobi-Lobi sap 

Papaja 5 

Ananas .x 

Zuurzak a 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

| 

  
  

VENDU-.ACCEPTEN 
@, 

  

  

— POSTSPAARBANK— 
EFFECTENBELEENINGEN, 
Dg de npentschappan te Bataria (OS 
Soerabala, ' Medan en. Makassar.     

  

  

Bereetie mededeeling dat de Heer 

DJIE TJWAN KIONG 

vanaf heden niet meer in dienst is van 

de Autohandel. 

A. SMELT te Kedir. 

  

TUSSCHENTIOSEHE VERKIEING. 
Groep: INHEEMSCHEN. 

De fd. Burgemeester 
maakt bekend: 

I. dat op Woensdag 6 September 

1939 een tusschentijdsche verkiezing 

zal plaats hebben ter vervulling van 

&ta vacature van lid 

Stadsgemeeoteraad van Kediri, ont- 
staac door ontslagrame 

Heer R. Arismoenandar. 
dat eventuesele stemmi 

  

van Kediri 

van den 

van den 
» j en herstem- 

ming zullen plaats hebbsn op resp. 

Woensdag 27 September 1939 

en Donderdag 5 October 1939: 
3. dat eventueele candidatenlijsten ten 

zijae kantore ingeleverd moeten wor- 

des op den dag der verkierinig van 

8 uur v.m. tot. L uur n.m. 
4. dat formulierea voor de opgave van 

candidaten vanaf heden op den dag 

der verkiezing ten zijne 
kosteloos verkrijgbaar zijr. 

Kediri, 22 Aususius 1939. 

kantore 

  

en Teras 

In voorraal 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.N. Ked. Snelpersdrukkerij 

Aloor-Aloonstraat Tel. No. 83. 

34 

? 
! 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch & 

i en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

  

  

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en 

  

  

Bekendmaking. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, datin de op Vrijdag 18 
Augustus 1939 gehouden vergaderiog 
van bet sterkantoor de Heer: 

C. Th. M. de WIT 

tot vervanger van den Heer Ir. G. 
van Esch, die zijn verkiezing tot lid 

van den Stadsgemeenteraad van Kediri 

niet heeft aangenomen, is aangewezen. 

Het betrekkelijke proces - verbaal 

ligt voor een ieder te zijnea kantore 

ter inzage. 

Kediri, 22 Augustus 1939. 

  

  

  

Houts nijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals : 

Presenteerb'aden. 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz.enz, 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 
  

  

  

stempelinkten. 

s 
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staat onder 

| 
| Zeiss- 

  

De optische afdeeling 
vakkundige 

leiding. Moderne monturen. 
en crookesglazen. 

BRILLEN 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52 

     

  
  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten, 

27 Aug.'39 Blitar 9 u. v.m. 
T, Agoeng 5 u. ».m. 

en 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

27 Aug. '39 Trenggalek 8.30 u. v.m. 
T. Agoeng 4.— u. ».m. 

30 ,  '39 Kediri I.— 0. o.m., 
voor Zending, 

J. W. Rumbajao. 

27 , '39 Kediri 7.30 u. v.m. 

Eman 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

mam 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur 
2e H. Mis 7.30 uur 

Lof 5.30 uur 
te Biitar le H. Mis 6 uur 

2e H. Mis 7.30 uur 

Lof 6 uur n. m 

Bijeenkomst Kath. Schoolkind. 5 u.n.m. 

Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.n.m. 

te Kediri 

»
$
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PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko. Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  | I 

  

  

TENG HONG TJIANG NG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 64 — Telef. No, 107 
  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijik io prijs en levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten, 

Iopakken voor alle plaatsen. 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

- Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tiid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkeril 

     
F : 

 



  

Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 

DUITSCHE PERSCAMPAGNE 
JEGENS POLEN. 

  

Gruwelverhalen, welke door Polen zijn 
tegengesproken.- Men gelooft in Duitsch- 

land nog altijd niet, dat Engeland bereid 
is voor Danzig te strijden. 

  

  

SPANNING BLIJF VOORTDUREN. 

Provoceerende activiteit. 

Warschau, 18 Aug. (Reuter). De 
meeste der 200 nationaal-socialisten, 

die in Poolsch Opper-Silezid werden 

grarresteerd, zijo weder in vrijbeid ge- 

steld in afwachtiag van de resultaten 

van bet onderzoek. Zij worden be- 

schuldigd van grens-spiovnage en van 

mprovoceerende activiteit." 

Te Warscbau wordt verklaard, dat 

de Gestapo bet hoofdkwartier van de 

Vereeniging van Polen te Berlijo heeft 

gesloten, evevals het gebouw van de 

Siavische Baok. 

Een groep Poolsche studenten, die 

op weg waren naar Monaco om aan 

wedstrijden aldaar deel te pemen, werd 

door de Duitsche autoriteiteo io Bo- 

hemen aangehouden en moest naar 

Poleo terugkeeren, 

Het Engelsch-Poolsch verdrag. 

Warschau, 18 Aug. (Reuter). Ia de 

Poolsche hoofdstad wordt verklaard, 

dat de onderteekeniog van het Eo- 

gelsch - Poolsch bondgenootschapsver- 

drag aanstaande is. 

De Poolsche “bladen begroeten dit 

bericht met vreugde. Het regeerings- 

orgaan ,,Gazeta Poiska” verklaart: 

“Voor de eerste maal in de geschie- 

denis heeft Engeland de beslissing ten 

Banzien van oorlog in de handen van 

een ander land gelateo. Dit is het 

voornaamste verscbil tusschen de crisis 

vao dit jaar en die van 1938. De 

Britscbe opeobare meening is zich er- 

van bewust, dat Polen voor elken 

duimbreed van zija grondgebied en 

voor zija rechten in Danzig zal vech- 

ten, ongeacht de garanties en steun, 

die het zal krijgeo.” 

Poncet te Rome terug. 

Parijs, 19 Aug. (Reuter). Ambassa- 

deur Frargois Poncetis beden te Rome 

teruggekeerd, nadat hij te Parijs be- 

raadslagingen heeft gevoerd met pre- 

mier Da'adieren deo mivister vrn Bui- 

tenlandsche Zaken Bonnet. 

Maandag of Dinsdag zal bij een 

bespreking houden met den Italiaan- 

schen mioister van Buitenlandsche Za- 

ken Graaf Ciano. 

Een berichtis in omloop, dat Poncet 

een speciale boodschap voor Musso- 

lini heeft medegekregen, doch dit wordt 

in welingelichte kringen ongegrond 

verklaard. 

Zal Henderson met Hitler 

spreken. 

Londen, 19 Augustus (Transocear ). 

Verschiilende dagbladen alhier achten 

het moge'ijk, dat de Britsche ambas- 

sadeur te Beriijn, Sir Nevile Hender- 

son in de komende dagen een confe- 

reotie zal hebbeo met den Duitschen 
minister van Buitenlandscbe Zaken 

Von Ribbentrop of mn geik met den 

Fibrer. 

Deze gissingen der dngbladea vin- 

den baar grondslag in het feit, dat 

de Britsche ambassadeur 

cen bezoek aan Salzburg zal brengen, 

io verband metde motorrijwielrenven, 

binnenkort 

waarvoor vele Engelschen zich naar 

Duuschiand hebben begeven. 

Profetisch inzicht van Smuts. 

Berlijo, 19 Aug. 

aansluitng op 

vooraanstaande politici van de Wes- 

(Transoceac). In 

verklaringen van de 

« 

  

tersche mogendheden iozake bet vraag- 

stuk betreffende Duitschlands Oost- 

greozen in den loop van de laatste 20 

jaren drukt de Voilkischer Beobacbter” 

een vittreksel van den brief van ge- 

neraal Ian Smuts, vertegenwoordiger 

van de Usie van Zuid-Afrika ter vre- 
desconfereotie te Versailles, aan Lloyd 

Gzorge van 27 Mei 1919 af. 1 
Geveraal Smuts scbreef, dat hij er 

van overtuigd was, dat de overdreven 

uitbreiding van Polen niet slechts een 

negeering van de uitspraak ' van de 

gescbiedenis, doch een kardinale poli- 

tieke fout zou zijn, welke zich 'in den 
loop der tijden zou wreken. 

De generaal wilde voorstelleo de 

grenzen van Polen te herzien eo het 

gebied van de Vrijstad Danzig kleiner 
te maken en haar instede van onder 
de souvereiniteit van Polen te bren- 

gen, onder die van Duitschlaod te 

laten met een bestuur onder supervi- 

sie van den Volkeobond. 

Loopgraven langs Poolsche grens 

Kattowitz, 19 Aug. (Transocean). 
Ia verband met de militaire vesting- 
werken, die thans door de Polen 

wordeo uitgevoerd, worden dag en 

nacht verschansingen evo prikkeldraad- 

versperringeo met krankzinvigen spoed 

aan weerszijden van den Jablunka-pas 

in gereedheid gebracht. 
De wegen tusschen Cadoa en Mosty 

ztja veranderd in loopgraafbolwerken. 

Boven de tunnel te Mosty zijo 10 
machinegeweernesten met prikkeldraad- 

versprriogen aangelegd en kisten met 

explosieveo worden de tunnel binnen- 

gevoerd, 

Als voorbereiding voor 

lucht doen springea van de tunnel 

zija groote gaten in den tunnelwand 

geboord, terwijl in elk gat ongeveer 

200 kg. hoog-explosieve stoffen wor- 

den gedeponeerd, 

het in de 

Propaganda in den Balkan, 
Warschau, 18 Aug. (Havas). De 

Poolsche pers verklaart, dat de Duit- 

sche manoeuvre thans ontmaskerd is 

en dat de woordvoerders van dr. 
GBbbels niet langer verheelen, dat bet 

vriet alleen gaat om Danzig, doch om 

alle vroegere Duitsche gebieden. 
De bladen drukken voorts een ge- 

heime circulaire af, die toegezonden 

werd aan de agenten der Duitsche 

propaganda op den Balkan, waarin 
bet wordt gelast : 

lo. De openbare meening in de 

landep, waar zij werkzaam zijo, er 

van te overtuigen, dat Danzig en 

Pommeren binneokort zonder strijd tot 

Durtschland zullen terugkeeren : 
20. de Duitsche minderheid in Hon- 

garije ec op voor te bereiden, dat 

dit land binneokort met Duwscblaod 

vereenigd zal worden : 

30. in Bulgarije de stelling te ver- 

kondigen, dat de oplossing der terri- 

toriale problemen in Europa slecbts 

mogelijk is met steun van den Fiihrer: 

40. het verlangeo van het ,Vre- 

desfroot"“ om tegenstand te  bieden 

voor te stellen als' gevaarlijke' bluf :" 
50. Het gerucht te verspreiden, dat 

de afbaokelijkheid van Zuid - Slavig 
van de as reeds een voidongen feit 
18. 

   

Duitsche laster - campagne. 
Berlijo, 18 Augustus (Reuter). De 

bericbten in de Duitsche bladen, dat 

de Polen de grens ,,hermetisch“ ge- 

sloten hebben, schijnev overdreven te   

zjo. De grens is slechts gesloten voor 
personen met .plaatselijkevergunnin- 

gen, die dageltks heen en weer rei- 
zen over de grens. Ben .reiziger met 

tea geldig paspoort kan de grens 

z0onder moeilijkheden passeeren. 

De .Nachtausgabe“ breidt 

pagoe tegen Polen in verband met de 

wreedhedeo, die daar zouded zija 
gepleegd, uit .tot de Oekrajiene en 
beweert: ,Alle gevangenissen aldaar 

zija vol. Honderden Duitschers, onder 

wie 70 geestelijken, werden gevangen 

gezet. Geen enkele stad of dorp is 

veilig voor de onmenschelijke Pool- 

sche terreur“, 
Kaletta, de mao, die Maandag j.l. 

werd gearresteerd wegens mgprd op 

cen Poolschen politiebeambte, zou 

volgens de Duitsche pers in de ge- 

vagenis gestorven zijo als gevolg van 

de ,,vreeselijke behandeling”, die bij 

daar moest pegangan, Dg bladeo 
melden voorts, dat een menigte Po- 

len het buis van Kaletta bestormde en 
zija kind uit bet venster wierp. 

Artikel van Von Ribbentrop? 

Berlin, 18 Augustus (Reuter). Ben 

artikelin het maandblad ,,Berlija-Rom- 

Tokio” bevat een ernstige waarschu- 

wing aan het adres van de ,wereld, 

Polen en in het bizonder Engeland om 

hua houding ea streven te herzien”. 
Bizondere beteekenis wordt gebecbt 

aan dit artikel, daar gemeend wordt, 

dat het van de hand” van Von Ribben- 
trop is, 0 

Het artikel verklaart, dat de wereld 

moet beseffeo, dat de werkzaambeid 

van her Duitsch - Italiaansche boodge- 

nootschap niet alleen afhangt van 

Concrete belaagen ea onbetwistbare 

rechten, doch ook wordt vastgesteld 

door vraagstukken van nationale eer. 

Het Danzig - vraagstuk op zich zelf is, 

vooral door de wijze waarop het de 

laatste maanden door de iomenging 

van Eogeland opden voorgrond werd 

gebracht, op den duur een Ondraagbare 

last geworden voor Duitschlands nati- 

onale eer. De Britsche politiek - heeft 
belet, dat het Danzig-vraagstuk en de 

problemeo, die daarmede verband hou- 

den. tusschen Duitschlasd en Polen 
geregeld werdeo, De West-Buropeesche 

democratie#n hebben Polen ertoe ge- 

bracbt, zulk een onbeschaamde houding 
aan te nemen tegenover het Duitsche 

Rijk en tegenover de in Polen wonende 

Duitschers, dat de Duitsch - Poolsche 

betrekkingen in een toestand van zeer 

gevaarlijke spanoing zijn geraakt. 

Vredespogingen van den Paus. 

Rome, 19 Aug. (Reuter). De Paus 
ziospeelde op zija pogingen om dea 

vrede te bewaren, toen hij een toe- 

spraak hield tot pelgrims uit Venetit, 
de Heilige Vader sprak de pelgrims 
op zija zomerverblijf te Castel Gao- 
dolfo ter gelegenheid van den 25sten 

verjaardag van bet overlijden van Paus 

Pius X toe. 
Dz Heilige Vader zeide, dat hij vanaf 

het begin van zijn pontificaat alles 

gedaan hadom dezaak vaneen recht- 
vaardigen vrede te bevorderen, terwijl 
bij hierbij allen noodzakelijke voorzich- 

tigheid io acht had genomeo. Paus Pius 

XII voegde hier nogaan toe: ,Ik heb 

og viet de hoop opgegeven dat de ver- 

schilende regeeringen'zich van hua ver- 

aotwoordelijkheid bewust zullen zijo en 

dat zij hun volkea voor een ramp 

zullen weten te behoeden”. 
De Heilige Vader noodigde ten slotte 2 

de pelgrims uit te bidden voor een 
terugkeer vao de eendracht onder de 
volken. 

Int. Parlementaire Unie, 

Oslo, 19 Aug. (Reuter). Tijdens de 
jubleum-conferentie der loternationale 

Parlementaire Unie .werd met alge- 
meene stemmen ecep motie sangenomen, 

Waarin er op word mangedrongen, de 

internationale gesebillen door vreed- 1 

zame middelen te regeleo, 

Op voorstel van 23 ter conferentie 

aaowezige Britsche Lagerbuisleden be- 

sloot de vergadering der lnternationale 
Parlementaire Unie ,,met het cog op 
den ernst van den huidigen toestand” 
den tekst van de motie telegrafiscb 

terkernis te brengen van Rijkskanselier 

heden- 

il op veelbeteekenende wijze haar cam- 

Hitler, de Sovigt - Russische regeerigg 
142 aodese rregneringan,. die @pcde' 
Confesentie vertegenwoordigd zijo. 

Een coup v6boir 2 September? 

Berlin, 19 Aug. (Aneta Reuter). 

Terwijl de -officieele pers dagelijks 

muitschreeuwt”, dat de huidige situatie 

Onverdraaglijk is en de oplossing van” 

het Dauzig-probleem niet langer kaa 

worden uigesteld, verwachten welia- 

gelichte kriogeo ,iets” vbdr het par- 

tfjcongres te Neureoberg op 2 Sep-: 

tember. 

Het beslissende uur nadert. 

Danzig, 20 Aug. (Aneta Traosocean) 

Foerster verklaarde beden in een toe- 
spraak .tot de door verscheidene duizeo- 

den bijgewoonde massameeting in de 

voorstad Langfuhr: ,,De huidige si- 

tuatie en de huidige grenzen kunven 

en mogen viet voortbestaan”. 

Hij voegde bier aan toe, dat de 

situatie ernstig is, doch dat ieder moet 

beseffen, dat ia het leven der volken 

vraagstukken zijo, die moeten worden 

opgelost, hoe groot ook de moeilijk- 

heden mogen zijo. 

»Gedureade 20 jaar spraken de 

Danzigers over den weosch om tot 

Duitschland terug te keereo. Het uur 

van terugkeer nadert thaos. 

Gedurende zes jaar' stond God aan 

de zijde van den Ftihrer ea Hj zal 

aan zijo zijde blijven staan”. 

Chamberlain's terugkeer. 

Londen, 20 Aug. (Aneta Reuter). 

De terugkeer naar Londen van Pre- 

mier Chamberlain, 24 uur voordat 

dit werd verwacbt, wijst niet op een 

plotselinge wijzigidog van de interna- 

tiovale situatie, doch in verband met 

het feit, dat het tempo van de ge- 

beurteoissen In het Oosten en het 

Westen versneld is, is het thans waar- 

schijolijk, dat, terwijl verwacht wordt, 

dat de voor 22 dezer gearrangeerde 

Kabinetszitting eeo betrekkelijk kleioe 

bijsenkomst zal ziju met een beperkt 

program, io verband met de reeds 

eenigen tijd gevoerde politizk, die 

beoogt voor eventualiteiten en onmid- 

dellijke actie gereed te zijn, bet meeren- 

deel der Ministers de zitting zal bij- 

wonen en bet program veelomvattend 

zal zijn, . 1 : 
Cbamberlain's terugkeer naar Londen 

werd daarom waarschijaliik bespoe- 

digd, om de uitgebreide agenda in 

beschouwing te nemen en z00 noodig 

morgen eenige zijaer collega's te 
raadplegen. 

Iotusschen kan de terugkeer van 

Lord Halivax naar Yorkshire op heden 

als cen aaowijzing worden opgevat, 

dat de situatie niet zeer urgent is. 

De situatie wordt in de hoogste 

politieke kringen kalm beoordeeld,   

Poolsche tegengpraak. 

Warzehay, 20 ihug. (Aneta (Hvs.)." 
Het agentscbap van P.A.T. werd ge- 

j-maehtigd -categorisch de Duitsche be- 

richten tegen te sprekeo, waarin ver- 

klaard wordt, dat de :io. Polen.wonea- 
de Duitschers aan een terreur zijn 

“hlontgestekd. 

De Duitsehe propaganda. 

Berlija, 20 Aug. (Aneta Reuter). 

Het zal moeilijk zijo de propaganda- 

campagne gedurende nog drie weken 

op dezelfde boogte te hoeden. 

De doorsnee-Duitscher herinnert zich 
levendig wat precies een jaar geleden 

is gebeurd en leest tusschen de regels 

in zijo dagblad door en wacht tot er 
iets gebeurt. 

Op zijo best zal Hitler Danzig zon- 
der siag of stoot krijgen —een succes, 

dat weinig of geen verscbil zal makea 

voor den doorsneeburger in Duitsch- 
land: — op zija ergst zal Europa 
in den oorlog worden betrokken. 

Gesprekken met hooge Duitsche 
ambtenarea geven den indruk, dat te 

Berlijn nog een groote-mate van twijfel 

bestaat tea aanzien van de vraag, of 

Hogeland werkelijk voor Polen zal 
vechten. 

Roemeni#'s houding. 

Londen, 19 Augustus (Havas). Op 
het oogenblik, dat de Europeesche 

Crisis verergert, wordt groote waarde 
gebecht aan een bericht uit goede 

broo, inhoudende, dat Roemeni8 niet 
slechts opnieuw blijk gaf van zija so- 

lidariteit met de zaak der democratiet'n, 

doch dat het tevens te kennen heeft 

gegeven, zija petroleumbronnen ia ge- 

val van een Duitscheo inval te zullen 

verwoesten, om in dat geval de Duit- 

scbe militaire operaties tegen'te werken. 

De voorwaarden, waaronder een 

dergelijke verwoesting zal worden vit- 

gevoerd, vormen, naar men meegt, een 
onderwerp van gedachtenwisseling tus- 
schea de verschillende diensten der 
Roemeensche weermacht. 

Hamsteren van zilveren muntep. 
Warschau, 19 Aug. (Transoceao). 

Het hamsteren van zilveren munten 

heef door geheel Polea dergelijke af- 
metingen aangenomepn, dat de autori- 

teiten gedwongen werden de meest 

drastische maatregelen tegen de over- 
tredera van het hamster - verbod te 
gemen. 

De huizen van kooplieden en andere 
Personen, die ervan worden verdacbt 

zilveren mdnten door hamsteriog aan 

de circulatie te hebben onttrokken, 
Worden doorzocht. Het dagblad ,,Czas” 
meldt dat in een aantal gevallen dras- 
tische straffen werden opgelegd. 

Gedurende den laatsten tijd heeft 
zich een stelselmatige handel in zilve- 
ren munten Ontwikkelend: koopers van 
deze munten die met bavkbiljetten 
etalen, kenneo bieraan cen overwaac- 

de van 300/, toe. « 
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