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De legerfilm. 

Hedenmorgen werd voor de schoo!- 

kinderen in bet Riche-Theater ,,De Le- 

gerfilm” afgedraaid. Ook eea film van 

de lucbtbescberming werd vertoond. 

Op initiatief van de Vaderlandsche 

Club za! hedenavond om 9 uur in de 

societeit Brantas dezelfde film worden 

gedraaid. Een ieder, die belangstelling 

heeft voor het Iodische leger is wel- 

kom. De film zal worden voorafgegaan 

door het beluisteren van een uitzen- 

ding van de troonrede van H. M. de 
Koningio. 

Oprichting LE.V. vrouwen. 
afdeeling. 

Io afwachtingen van bet besluit van 

de Algemeene vergadering is een voor- 

loopig bestuur gevormd van een vrou- 

wenafdeeling van het I.E.V., waarvan 
de oprichting wel reeds als een vo!- 
dongen feit kan wordea beschouwd. 

Deze afdeeling zal zich in hoofdzaak 
bezighouden met armenzorg, school- 

Voeding- en kleerenfonds en wat daar- 

mede samenhangt. 

“Reeds zijo een twintigtal dames tot 

de vereeniging toegetreded, welke 

voorloopig onder Iciding staat van de 

dames de Kaoter, Begemann, en Werd- 
miiller von Elgg. Het voornemen bo- 
staat in”de ma-ad November a,s, aan 
ket gewone jaarfeest, dat in verband 

met de huidige omstandigheden z00 

sober.mogelijk zal worden gehouden 
ea tombola te verbinden ten bate van 
de Neutrale Armenzorg en de eigen 
daarvoor in aanmerking komende fond- 
sen van het LE.V, 

De weg van Boerengan voor 
het verkeer afgesloten. 

Ia verband met de herstelling van 
de weg van Boerengan vanaf de drie- 
sprong bij bet veldpolitie-kazerne tot 
bet krilispurt met de weg naar Pe- 
santren, zal b.g. weg vanaf heden 
gedurende 2 weken afgesloten worden 
voor het verkeer. 

Besmettelijke ziekten. 

Het rapport van besmetteliike ziekten 

van den Res. Arts luidt als volgt: 

,gevallen van typhus abdomioalis, 
Pesantren 3 
Paree 2, Plemahan 1, Kertosono2, 
Barah 1, Tandjoeng Anom I, Sambi- 
redjo 2. (Demangan, 1, Redjoso 3, 
Lotjeret 1, Berbek 1, Blitar 1, 
Kanigoro 1, Binangoen 2, en Wlingi 2. 

Gevalleo van paratyphus A. Paree 
1, Tandjoeng Avom 1, Diphteriegeval 
Biitar 1. 

Een noodlottige val. 
Darso, cen inwoner van de dessa 

Ngronggo, leeft van hetgeen hij 
krijgt voor het schooomaken van klap- 
perboomen van zijo buren. 

Den Zondagmiddag j.I, circa half 

zes ging bij, ofschoon zija vrouw het 

hem heeft afgeradeh weer aan zijn-da- 
gelijksch. karwei. 

Ongelukkig kwam bij te vallen, die 

zija dood tengevolge had.   
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DINSDAG 19 SEPTEMBER 1939 

Sport. 
Op Zondagmiddag j. I. heeft de 

match plaats tusschen de v. v. H.C. 

T.N. H. en VOGEL. De publieke be- 
laogstelling was zeer gering. De Chi- 
neezen waren voortdurend in de meer- 

derheid. Met 4-0 hebben ze de wedstrijd 

gewonnen. 

Kampvuur K. B. I. 

Op Zaterdagavond j.I. heeft de K. 

B.I. afdeeling Kediri op het Dohoveld 

te Koewak een kampvuur gehouden ter 
herdenking van het 9jarig bestaan van 
de K. B. IL, waarbij de afdeeliagen Paree 

en T.,-Agoeng aaowezig wareo. 

De plaatselijke padvinderijen: Nati- 

pij, T. H. H, K. verscheidene schoolkin- 

deren, benevens afgevaardigden van 

cenige vereenigingen waren present. 

Om 7 uur werd de samenkomst: 

geopend. door den voorzitter, den heer 

Darmoadidjojo, waarna bet vuur werd, 

ontstoken. Nadat de viag werd gehe- 

schen, memoreerde de heer Darmo het 

bestaan van de K.B.I. vanaf de op- 

richting tot den huidigen tijd. Verder 

verklaarde hij, dat padvinderij de plaats 

is voor de jeugdzorg, onafhankeiijk van 

elke vereeniging, de plaats voor de 

aanvullende opvoeding van kinderen 

buiten school ea huis. 

Hisrna werden eeoige leiders pad- 
vinders, padviodersters en welpen ge- 

installeerd en als eind kwamen de 
nummers. 

Om iets over 9 werd bet kampvuur 

gesloten. Dien nacht werd door de 

padvinders van de K, B.I. op het veld 
gekampeerd. 

Den volgenden morgen hielden de 

welpen en kabouters een ochtendwa- 

deling door de straten en een kwar- 

tiertje later de padvinders padvinder- 

sters. 

Na bet ontbijt gingen allen naarhet 

Gemeenteveld Koewak, om demonstra- 

tles te houden. De kleiotjes moesten 

hun handigheid toonen in het knutselen, 

de padvinders demonstreerden het 

bouwen van noodbruggen van bamboe 

en touw, terwijl de meisjes bun kook- 

kunst moesteo laten zien. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Dinsdag 19 en 
Woensdag 20 Sept. '39 

New Universai's aparte detective-en 
mysterie flim: 

»THE BLACK DOLL” 

1 (De Zwarte pop) 

met Nan Grey - Donald Woods e.a. 
stars. 

De Zwarte Pop 
kinderspeelgoed . . .. 

Welk angstwekkend geheim ver- 
borg zij? 

Welke sinistere samenzwering ge- 

bruikte haar ? 

Waarom werd zij een symbool van 

dood en verschrikking ? 
Een mysterie film met cen geheim- 

zinnig verhaal dat zels een Sherlock 
Holmes zeker voor een dillemma zou 
plaatsen ! 

MAXIM THEATER. 
Offreert voor Woensdag 20 en Doo- 

derdag 21 Sept. 39 

OP VELER VERZOEK 
REPRISE van de Majestueuze Luzefilm: 
het Bekroonde RKO Radio Meesterwerk 
»VICTORIA .DE GROOTE” 

onschuldig 

met Anna Neagle-Adolph Wohibriick. 

Deze prachtfilm, welke aan het Hof 

van H. K. H. Prinses Juliana werd 

vertoond en in Europa door diverse 

vorstelijke personea werd bezichtigd, 

oogstte in Nederland een enorm succes! 

»Artistiek talent beschaving, bumor 

Len fijnheid hebben zich vereenigd om 

Feokee der ontroerendste en spanoendste 

momenten te vereeuwigen van de 63- 

jarige Regeeringsperiode k.- 

ningin”. 

Een verdienstelijke film is bet on- 

getwijfeld en de verdienste ervan werd 

erkend door de toekenving van den 

EEREPRIJS (de ,,Coupe des Nations',) 

op de Internationale Filmtentoonstelling 

te Veneti8, 

dezer 

Politie nieuws 

Tegeo M., won. te Tamanan werd 

P.v. opgemaakt terzake diefstal van | 

:t. suikerriet ter waarde van f 0,01 ten 

nadeele van st. Mritjan. 

K., won. te Bandarkidoel doet aan. 

gifte terzake diefstal van aan paar san- 

dalen ter waarde van f I,—. 

Tegen P.K. en S. T, K. beidentoko- 

houders aan dealoon2straat werd p.v. 

opgemaakt terzake prijsopdrijving. Door 

het Laodgerecht@lhier werd eerstge- 

noemde bereids veroordeeld tot f 25, — 

boete subs. 25 dagen bechtenis, terwijl 

werd laatstgenoemde vrijgesproken, 

wegens niet voldoende bewijs. 

Tegen I., won. te Djamsaren werd 

P.v. opgemaakt terzake diefstal vaa 

een fietspomp ter waarde van f 0,20 

ten nadeele van S., wonende te Tina- 

lan, 

  

Mutaties Jav. Bank. 

Aan den Heer R. M.R. Notonegoro, 

Boekhouder van het Agentschap te 

Djokja werd eervol ontslag uit den 

van De Javasche Bank 

leend, ia verband waarmede zijn teeke- 

dienst ver- 

bingsbevoegdheid komt te vervailen. In 

zijo plaats werd tot Boekhouder be- 

ncemd de Heer R. M. Gondosoewirjo. 

  

Oorlogscommentaren. 
  

De biokkade. 
De in alle stherpte door de Brit- 

sche oorlogsleiding ingezette blokkade, 
teo doel hebbend mede langs dezen 
weg de regeering van het Derde Rijk 
op de knietn te krijgen, heeft bij ve- 
len de vraag doen rijzen, of deze 
methode bet beoogde succes zal kun- 

nen hebben. De machthebbers te Ber- 
ljo, die reeds tegenzet gedaan 

hebben door afkondiging van hun 
Contrabandebepalingen, hebben verze- 

kerd, dat de Britsche poging ditmaal, 

in tegenstelling tot de ervaring, in den 

vorigen wereldoorlog opgedaan, niet 
zal slageo. In zijo jongste redevoering 

heeft veldmaarschalk Garing dit nog 

cens openlijk verzekerd: er is een 
dusdanige voorraad levensmiddelen, 
dat het Derde Rijk het zal kunnen 
uitbouden. Verzekering, waarbij de 
opmerking past, dat geen andere ge- 

geven kon wordeo: niemand zal van 

den beer Giring o-a. een verklaring 

cen   verwachter, waarin een pessimistische   

kijk op den economischen staat van 

zaken io het Derde Rijk gegeven 

wordt, 

Ec is ook wel reden om aan te ne- 
men, dat het in Duitschland niet op 

alle gebied op bet oogenblik reeds 

z0u nijpen. Uit berichten van diverse 

herkomst staat bijv. wel vast, dat de 

graanpositie gunstig is: er zijo im- 

mense voorraden opgeslagen en de 

suppletie-vooruitzichten, uit eigen oog- 

sten en import, zijn alleszins bevredi- 

gend, Hetzelfde is het geval met aard- 

appelen. Gunstige factor is bierbij 

Ontegenzeggelijk, dat de verbindingen 

tusschen het Derde Rijk en bepaalde 

deelen van Europa niet afgesneden 

zijo. Handel drijven met de Scandinaaf- 

sche landen is nog steeds mogelijk en 

evenzoo met Itali& en Zuid-Oost-Eu- 

ropeesche landen, zooais Roemeni&. 

De algeheele overmeestering van Po- 
len, weike, zooals de stand der krijgs- 

Operaties zich thans laat aanzien, niet 

z00 heel laog meer zal kunnen uitbiij- 

ven, zal directe aansluiting met Rus- 

land geven, welk land gaarne tot de 
leveranciers van het Duitsche cijk zal 
willen behooren. 

Niettemin zijn er symptomen, die te 
denken geven. Symptomen, die niet 
van de laatste weken zijn, doch die 

helft van dit jaar 
Vieleo waar te nemeo. Wij maakten, 

in acder verband, dezer dagen reeds 

reeds in ee eerste 

Abonnements advertentia goreduceerd tariei. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

melding van officieuse onderzoekingeo, 

in bet Derde Rijk in evengenoemde 
periode verricht, waarvan de resulta- 
ten ter kennis van Engelsche regee- 

werden gebracht Deze 
onderzoekingen nu hebbeo zich ook 
uitgestrekt tot het terrein van de 
levensmiddelenvoorziening. 

ringskringen 

Hierbij koo dan werden geconsta- 

in hotels, cafe's 

pormaal was, 

teerd, dat de situatie 

en restaurants geheel 

beigeen toegeschreven werd aan re- 
denen van prestige en propaganda. 

Voor de hand liggend, omdat dus- 
doende de deze openbare inrichtingen 

freguenteerende niet 
anders dan een gunstigen indruk kon- 
den krijgen. Dit verhinderde evenwel 

niet, dat er enkele dingen 
Ia het beste botel van Berlijn bijv. 
bleek het niet mogelijk om versche 
room te krijgen, terwijl eieren aan 
bet ontbijt niet verstrekt werdeo. In 
verschillende steden van Noord- 
Duitschland was een boter -rantsoe- 
neering ingevoerd : per hoofd per week 
werd niet meer dan een achtste pond 
gegeven. Opvallend was het gebrek 
aan vruchten en groenten. In het 
Rijoland waren alleen maar aardappe- 
leo, terwijl salade uit Holland werd 
ingevoerd, die duur betaald moest 

Vleesch bleek slechts op 
ongeregelde tijdeo te verkrijgen. 

vreemdelingen 

opvielen. 

wordeo.   Algemeene indruk van de 
| was, dat van het Duitscbe 

situatie 

volk in 

  

sol Y 
Radio G 

RB AA" 

oldberg 
Kediri-Tel. 70 

Hoofdstraat 

Het 

oudste 

en 

beste 

Radio adres 
in 

de 

Residentie Kediri. 

100, Service. 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
J.G.W. DEKKERS KEDIRI Telefoon 250. 
  

Zaterdag 23 September 1939 ten huize van den WelEdelen Heer J-D.L. van Waardenburg Bandar Lor Ila Kediri van meubilair enz, 
Donderdag, 28 September 1939 Vendutie ten huize van den 
WelEdelG. Heer J.O. v.d. Graaff. Administrateur s.f, Poerwoasrie. 
Vrijdag, 29 September 1939 Vendutie ten huize van den WelEd. 
Heer J. Compaan, Adj. Chef. Expl. K.S.M. Paree. 
Zaterdag, 30 September 1939, Vendutie ten huize van den WelEd: 
Heer. D.L.A. Hilverdink. Directeur. Gevangeniswezen, Semampir 46 
Kediri.    



    
  

  

»Origineel" geluid. Deze is er daarbij van uigegaan, 
dat de muziek het beeld nfoet onder- 
steunen ea daarom niet zelfstandig 
naar voren mag dringen, doch pre- 
tentieloos dient te zijo. 

De geheele partituur werd uit twee 
bij uitstek Nederlandsche motieven op- 
gebouwd: bet ernstige ,,Merck toch ” « 
hoe sterck" als symbool van kracht 
en beschutting, en het vrooltjke ,,Al 

is ons Prinsje no z00 klein”, dat de 
gemoedelijkhetd en vroolijkheid van 
den zeeman in melodie uitbeeldt. 

Ta Di an ta 

— RICHE THEATER 
Heden en Morgenavond 

« Ubiversal's apart: detectiv- en mysterie film 

»The Biack Doll" 0. ...... v.» 
met DONALD w&ops — NAN GREY c.a. bekende artisten, Ben mysteric-film met cen geheimzinnig 

verhaal dat zelfs een SHERLOCK HOLMES zeker voor een dilemma zou plaatsen. 
'Actievol van begin tot einde, Mist deze deze spannende en boriende film niet. 

Donderdag 21 t/m Zaterd 
6G otw .areaking the Ice” 

CHARLIE RUGGLES — Di LORES COSTELLS e.3. En verbaal met een 
n, koogst aantrekkeiiik... de meest onderhoudende film van den jooge. zanger 

Als cen verrassing in de film treedt op, het zesjarize wonder 
film, dis U een paar genoeglijke uurtjes verschaft. 

Speciale Extra 
(2 deelen & 480 weter) 

Nee, wat het opnemen van origineel 
peluid betreft. is bet viets gedaan op 
die schepen met hun duizendvoudige 
resonantie, die uit allerlei onvindbare 

boekjes opgalmt en met hun tientailen 
bijgeluiden, welke langs pijp'eidinger, 

stalen wanden- en dekken en andere 

onafsluitbare wegen voortgeplant wor- 

den. 

  

  

  

  

p 

Nigenoeg al het geluid moet in de 
studio wordeo ,overgemaakt”. 

  

  

  

Gezien de lengte van deze marine- 

fi'm, die meer dan 2000 meter be- 
draagt, is er ecbter betrekkeliik wei- 

Dig nmagemaakt origineel geluid noodiy. 

Beperkte muziekmogelijk- 
heden. 

Du Mosch heeft naast bet korte 
tijdsbestek, dat bij voor bet compo- 
neeren, uitwerken en doen instudeereo 
tot zijn beschikking had, rekening 
moeten houden met de ' beperkte mo- 
gelijkheden, weike de Marinekapel 
door haar uitsluitende koperbezetting 
bood tot bet verwekken van kleur- 

D: meer dan scbitterend 
met BOBBY BREEN 
Uiterst meoschelijk yec 

     

Een groot gedeelte van ,,'t Sal waer- 
achtig wel gaen!” wordt begeleid 

door speciaal daarvoor geschreven 

muziek, welke is gecomponeerd door 

den in Nederlandsche en ook Soera- 
baische kunst-kringen bekenden musi- 

Vooraf gaar als 
»Wli deelen In 't Geluk” 

  

  

    Dinsdag I9 Sep. voor het laast 

Scouts fo the R n Uswerl meteran: in s3COUfS tO the Resgue 
met JACKIE COOPER ea, te s 

adembenemeide film, die U ardeih 
Acrie .... 

Op veler verzoek REPRISE ver 
act ANNA NEAGLE — Rbotpa WOHLBRUCK «.a 

Vrijdag 22 t/m Zondas 24 Sep. 

.You Can 't Cheat an honest man” 
(Berliikheid 

  

   btereen geboeid boudt. 

  

  

“Woensdag 20 en Donderdag 2i Se 

.Wictoria the Great" 
  

is ook nie 

»PADVINDERS OP AVONTUUR" 

gevechten, als nimmer r op her 

:t alles) 

  Opwindende en 
Zie cpisoden 5 1/m 8. 

  

      

Mist dir nieril 

met de werekiberoemde koniek W.C. FIELDO — EDGAR BERGEN — CONSTANCE MOORE e... 
Een film, waarlijk vol van variatie en artractic! 

  

Nda mate harden arbeid ver- : 

langd werd, terwijl hiernevens de levens 

middelenvoorziening in tocnemende 

mate een achteruitgang vertoonde, z00 

wat hoeveeiheid als hoedanigheid aan- 

gaar. Echter ook al weer viet zooda- 

nig, dat men zou rbeten veronderstel- 

len, dat het Duitsche volk gedwongen 
z0u ziju tot een verhongerinnsdibet, 

waut dit zou onvermijdelijk de onder- 

mijoing van de politieke stabiliteit van 

het regime beteekenen. 

Niettemin viel, bij de hier bedoelde 

onderzoekingen, reeds bedenke- 
ljjke kant te zizo. In Berlijn en Miia- 

chen bijv. stond een groot aantal win- 

keis van detailhandelareo leeg, het- 

geen dan bedenkelijk is hierom, wijl 

een 

een van de leuzen bij de Machts er- 

greifung was, dat bet Nazi-regime zich 

zou keeren tegen de warenhuizen en 

groot-handelareu, dat het zou optre- 

den als de kampioen voor den mid 

Genstand. Het kan het prestige van 

de Rijksregeering niet ten goede ko- 

mer, dat vele middenstanders 

  

zeer 

BOBBY werd geregisseerd door Edw. Chine. 
van de schaats IRENE an Al metal eer 

Attractie! 
Dc PRINSES BEATRIX-FILM 

J5—.—— 

— MAXIM THEATER 

1 geen voorwo»arde te tmissen. 
Wij raden cen ieder aan, deze —: idatle film onder 

  

hun zaken hebben moeten sluiten, 
omdat het een aanwijzing is, dat op 

Git cardioal: pus: bet rsgime gx feald 
heeft. Ia tegen tot bijv. her 

Nazi-machthebbers, 
opeobare 

  

de streven van 

om imposante gebouwen 

allerwege neer te zetten, o.a. de rieuwe 

Rijkskanselarij. En vol bitter sarcasme 

is dit populaire Duitsch2 volksrijmpje : 

»Wir baben kein Butter, kein 

Kaffee, kein Ei: 

  

Da gibts die neue R-ichs- 
kanzlei,” 

Maar scherts ter zijde. Hoe zeer 

vooruitzieod de regvering van bet 

Derde Rijk ook in evkele opzichten 

gzweest is, wat betreft de levensmid-   

in vele andere op- 

op g:ond 

telegrammen, 

blokkade 

be- 

delenvoorzie.ing, 

zichten is er rcdeo, mede 

van de hsder ontvange 
te Cat de 

het Duitsche volk in een 

narde positie za! brengen. 

veronders:eilen, 

zeer 

Ind. Cet. 
  

»t Sal waerach   ig wel gaen !” 
  

  

Beeld en geluid in de Marine-film. 

  

OUDE VOLKSMELODIEN IN MODERNE 
OPVATTING. 
  
  

  

ANNEMARIE, HET MEISJE DAT 

ZOO GRAAG MET MAR NE- 

OFFICIEREN DANST. 

lacherd jong meisje 

»De 
Eeo vroolijk, 

komt de statistrap van H. Ms. 

Ruyter” op en siruikelt. 

»Overdoen!” zegt tegisseur Fran- 
ken, en gelaten stapt het meisje, Ao- 

nemarie, weer naar beneden, vaar het 

groote 

tegenaan 

bordes, 

roffelesden motor 

rijden. 

sloep met 

ligt te 

waar de 

Zeker al twaalf keer is Annemarie 

de statietrap opgewandeld : dat gaat 

ook best, maar het struikelen wi! maar 

niet lukken. 

En toch moet ook cit goed zijn, 

wordt er eerder niet overgeyaan tot 

bet opnemen van de vo'gende scene, 

die in ber draaiboek staat. 

Gelukkig 

die 

Wwaerachtig wei 

behoeven de orgeveer 600 

scenes, de marine-film 

»'t Sal 

tezamen 

gaen!” vor-   

men, viet allemaal 12 of meer keer 

gerepetcerd of overgedaau te worden! 

Direct ,raak.” 

Bij bet meereandeel is het direct 

»taak” en soms ook moet er alies en 

alles op gezet worden om onmiddel. 
lijk een goede opname te krijgeo, om- 

dat een herhaling zeer veel bezwaar 
Oplevert. 

Dit zijo de scenes, waarin aanstor- 

mende torpedobootjagers, saivovurende 

kruisers of met scherpe bommenbeia- 

den vliegtuigen de hoofdrol spelen. 

Toch aarzelen de Marine-autoritei- 

ten geen oogenbiik om iets dergelijks 
te doen herhalen als de leiders van 

de filmp'oeg niet gheel en al tevre- 

den zijn met hetseen de cameralens 

heeft kunoev verwerken. 

Wanneer Franken met een zijn ge- 

dachten verradend verleyen lachje zegt, 
dat bet resulaat, na ontwikkelen en 

| gevonden 

j staat naas: hesi 

  

montage, wel zal mervaller, staan de 

Marinemenschen ze!fs op eeo herhaling. 

De vloot moet op het witte doek, 

welaan dan zal zij daar ook gocd op 

Niet geflatteerd, 

dat zeker riet maar ook niet minder 

moeten verschijne». 

dan de camera het mogelijk maakt. 

Viagyeseinen wapperen in den wind, 

z0eklichten knipperen morseletters en 

nacteurs”, 

gooien witkolkend schroefwater op of 

doen bun 850 paards-motoren hoogin 

de lucht dreunen en spelen de scene 

geboorzaam  zwenkende 

nog eens over. 

Annemarie. 

Net als Annemarie, het meisje dat 

z00 graag met Marine-officieren davst 

en dat met deze liefhebberij de inlei 

dirg vorit van ,'t Sal waerachtig 
wel gaen I”. 

Zoo bouwt zich deze marinefilm 

langzaam op onder het zorgzame oog 

van den regisseur Franken en het 

enthousiasme van camera. 

der Kolk, die de felle tro- 

wet al wat optiek 

Gaartegea as wecrmiddel heeft 

bij bovendien zelf 

nog heeft uitgedacht. 

Ais hua 

nerveuse 
mao Van 
penzon besirijdt 

uit- 

en wai 

onaf:cheidelijke schaduw 

de man van den Ma- 

Propegardadienst, de oud zee- 

afficier Ouispel, cen even onafschei- 

delijke pijp ia den mond. Hij is tevens 

bun voortode, cveia' waar gefilmd zal 
moeten worden, duikt hij op om het 

maritiem technische deel van de opna 

men te bespreken en voorte bereiden. 

Behalve van Fraoken en Van der 

Kolk 

licht— en 

altijd karrevrachten electrische kabels, 

een pakhuisvoorraad aan scbijnwerpers 

en een kist met microfoovs en aan 

verwante instrumenten met zich mee 

Tire 

is hij ook de voorbode van den 

geluidsman Jordans, die 

voert. 
Als de film-floodlampeo haar iotense 

gloed en hitte uitwerpzn over het 

beeld, dat het fiimlint moet gaan 

vasthouden, zit hij seergedoken bij 

zija geluidsapparaat ea tuurt bezorgd 

Daar haastig op ea neer dansende 
wijzers. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf..No. 83. 

    

cus Jacgues du Moscb. 
effecten en ouances. 

VENDU-ACCEPTEN 
verrilvering WG alle postkantoren, 
landskassen en agenischappen dar 

Postspoarbanh     

— POSISPLAHSANK— 
EFFECTENBELEENINGIN | 

bij de agentschappen te Bateria (OS 
Soerabaia, Medan en Makassar. ! 
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RADIO LU 
- Bureau — xrDiri — 

Hoofdstraat AI 

Telefoon No. 60 

          

Nederlandsc 

  
,BLUFT NEVTRAAL" 

ERRES-RADIO-Toestellen 

KOELKASTEN ELECTROLUX 

Noorsch Fabrikaat. 

h Fabrikaat. 

PETROLEUM   
FRIGIDAIRE-MONTGOMERY 

Amerikaansc IE 
"M
DA
 WARD 'en CROSLEY 

h Fabrikaat. 

an 

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN" 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 1 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit. 
1 aa 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Ddctoren 

ter plaatse. 5 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN., 

“is 
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De wel zeer moderne -en westersche 

opvattingen, welke in deze muziek tot 

uiting zijn gebrecht, deden daarbij 

manvankelijk vreezeo, dat de Marine: 

kapel, weikel behalve haar 

gebeel uit inlandsche schepelingen be- 

staat, niet tot een bevredigend reali- 

seefen van de compositie in staat zou 

blijken. 

De wijze, waarop dit fanfarekorps 

aan de gestelde opdracht wfst te vol. 

doen, heeft deze vrees echt r ie niet 

gedaan. 

Zeer zeker zullen er zijn die de 
muziek van Du Mosch te modern van 

opvatting zullen acbteo, zij zullen 
echter niet kunnen ontkennen, dat die 

muziek, al is zij ,,slechts”” als onder- 

steucing van het beeld geschreve», in 

geenen deele onbeteekenend is. 

Eo becid &0 muzikale begeiciding 
verdiesen de belangstelling van allen, 

die het streven naar cen waarachtige 

filmkuost cen warm hart toedrager. 

Obk bet becld, cu biermede worde 

niet bedoeld de poging naar volmaakt- 

heid uit fotografisch oogpunt, waar 

de spanvingen, welke Fravken door 
zijo cijoeastische visie op het ouder- 

werp bij den aanschouwer naar voren 

dirigeot 

weet te roepen, 

Intens medelevens. 

Io eeo iilm, zooals die van Leni 

Riefeostabl over de O'lympische spe- 

leu, kwamen, dikwijis fotojrafisch zeer 

onvo!komen beclden voor, we'ke ech- 

  

ter door een somtijds zeer korte en 
toeschouwer gzdurfde montage den 

tot intens medeleven wisten te bren- 

a20. Het door verschillende on wermij- 
delijxe oorzaken miader fraai cawera 

beeld werd daarbij geheel niet opge- 

merkt. 
Juist in wetkeo als het bier ge- 

noemde van Leni Rieferstabl en als 
deze marinefilm, die h:t karakter eever 

dramatische documentaire dragen en 

geen zoetvioeiend verbaal zijn, is een 

spanridg brengende montaye van het 

grootste belarg 

Niet de spanring van het ,,krijgen 

ze elkaar of krijgen ze elkaar niet”, 

doch de visueele spanning, die zich op- 

bouwt uit dikwijls gedurfde samenvoe” 

gingen van beeldreeksen, die herzij door 

de gefilmde bardeling of beweging, 

berzij door de gedachten, walke uit het 

beeld spreken, afn eikaar verwant zijn. 

Hierip toont Franken zich in ,,t Sal 

waerachtlg wel gaen!” cen cineast, die 

onbeschroomd naast velen der Russische 

en Fransche 

staan. 

Dat bij bij zija werk de beschikking 

bad over het dikwijls zeer fraaie camera- 

werk van Van der Kolk, kon hem bij 

de volvoering van zijn taak niet anders 

dan in belangrijke mate steunen. 

De grdotste steun. 

Als men her Fraiiken zelf vraagt, 

zal bij echter " als zija grootstep steun 

het intense medeleven van" de Marine 

zelf noemen. Niet Slecbts het medele- 

ven, dat tot uitirg kw.m io het vole 

ledig beschikbaar stellen van de meta- 

len acteurs, de schepen, vliegtuigen, 

werkplaatseo en wat al niet, maar ook 

en vooral bet bij de opuamen geheel 

per in ziju” vao de levende acteurs. | 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tijid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

1 Prukkeril 
  

:
 

prominenten m#g gaan Pp 

  

Voor velen beteekende deze mede- 

werking io het geheel geen pretje, van 

de toch reeds karig bedeelde rustperio- 

den op een in volle oefening zijode 

vloot werd dikwijls nog een belangrijk 

deel door het filmwerk in beslag ge- 

nomen. 

Het was echter, of een ieder voelde, 

dat ook hier slechts in volledige sa- 

menwerking iets goeds tot stand zou 

kunnen worden gebracht. 

Juist omdat een ieder in eigen mi- 

lieu, eigen werk en eigzp gedachten- 

wereld werd gelaten, kon zonder veel 

levensgetrouw beeld 

worden verkregen, dat ten eenenmale 

het spel 

repeteeren een 

de stroefheid mist, welke 

van en ook we! van be- 

roepsspelers aaokleeft. 

amateurs 

De film ,,"€ Sa! wacrachtig wel gaca!" 

is geen spel, zij is vol bloedwarm leven. 

Zij is gemaakt van een Marine, welke 

o'et schuwt zich te toones zooals zij 

werkelijk ook is. En van een Marine, 

die fier is op deze werkelijkheid ! 

Ind. Cet, 

  

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. Il a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage 

Drie kamers, keuken, “badkamers ev 

W.c. 

Grooten tuin vOOr ea achter, met 

vruchtboomep. Alles bandjirvrii. 

Te bevrageo bij de 

Ked. Snelpersdrukkeri). 

  

  

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja us 

Ananas ” 

Zuurzak 5 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

-|pekendmaking 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat er ten Gemeeote- 

huize op Woensdag den 27sten 

September 1939, van des namiddags 
4.30 uur tot des avonds 8 uur, ter 
vervulling van 6€n plaats in den Stads- | 

gemeenteraad van Kediri in de aroep | 

In voorraad 1 

kinderboeken 

en 

Modebladen 

  

der Inheemschen 

worden gehouden. 
Candidatea zija 

POESPOWARDOJO, R.S. 

SOENARTO, 
Kediri, 

een stemming , 

' 
' 
$ 

de keeren : 

Mas 
19 Septewber 1939. 

——maa —— 

Zetr goedkoope aanbiedingen 
van 

  

| | 

| 
| 

|.   
  

  

Zoolang de voorraad strekt: 

Dodge Seda 
Austin Touring 1936. Zeer zuivig. 
Eessex Sdan 6 cyi. 1932 
Marguerte Touring 1932 
Ford 4 duur Sedan 1932. 

Ford Touring 31. 
Ford Sedan 10 P. K. 1932. 
Chevr. Sedan Sport 1936 etc. etc. 

Voor d-monstraties en Prijzen. 

1931 8 cyl. Pracht wagen. 
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 GBBRUIKTE WAGENS oa 

Rutohandel A. Smeit Kediri telf. 10!. 

Aa 
0 2. 

2 Beng ea 

f EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA, MADOERA en 

1 2.75. 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartornen cmslag “0 linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
in totaa! 9 aansluitende kaarten compleet biigewerkt, en 

waarin opgesomen: 

alle berijdbare wegea 
Kilometerafstanden van plaats tot plaa 

Hocfd-Afstandstabel -« 
Bergen en plaatsen met 

   grcoters 
oogte-cijfers 

  

Aloon-Aloonstraat Tel. 

  

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

No. 83 

  

  
TAN, 

BALI 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasarggrahans en veie aanwijzirgen voor toetisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 
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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, 

stempelinkten. Schrijf-, vulpen- en 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

mai 
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De optische 
staat onder 

afdeeling 

vakkundige 
leiding. Moderne monturen. 
Zeiss - en crookesglazen. 

BRILLEN 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52   

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdjensten. 

24 Sept. '39 Ngandjoek 9 uur v.m. 

Blitar 6, ».m. 

1 Oct. '39 Kediri 9 uur v.m 

Djombang 7 ,, ».m. 

Nm 

Maleische Kerkdienst. 

J. W. Rumbajas. 
24 Sept. '39 

Trenggalek 8.30 uuc v.m. 
T..Agozog 4 uu ».m. 

aan 

COST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dizast 9 uv. m. 

  

(B»!0cwertistraat) 

reng, 
N 

   

ndjoek, Paree, 

  

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Londag. 

Ke te H. Mis 6u 

22 H. Mis 7.30 uur v. m 

Lot 5.30 uur nm. 

Sriile H. Mis 

m Hoogmis. 

am Lof 
(Kruisweg), 

Javanen 6 uur ». m 

aa aa 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Ur vm. 

6 uu v. 

  

Onderricht Kath 

Schitterende en Practische 

Petromax Comtoren. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

Houtsnjiwerk, 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbiaden. 

Poederdoozen. 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz.enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SO EN" 
Aloon - Aloonstraat Telif. 63 

KEDIRI. 

TENG HONG TJIANG 
YENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telat. No, 107 

  

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk io prijs en levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultatea, 

Icpakken voor alie plaatsen. 
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Telegrammen overg. uit de Ind. Couraat. 
TE 

Russische troepen vallen 
Polen binnen. 
  

  

Molotoff verklaart, dat de Sovjet-Unie 
gedwongen is in te grijpen, om de Oekra- 
jieners en Wit-Russen te helpen,- Daar 
in het garantieverdrag tusschen Polen 
en Engeland niet gesproken wordt over 
Russische agressie, zal vermoedelijk, mes 

de op verzoek van Polen, geen oorlog 
worden verklaard aan Rusland.— Rusw 

sische troepen in de nabijheid van 

Roemenit waargenomen. 
  

Poolsche regeering naar Roemenit gevlucht, 

Russen vallen Polen binnen. 

Riga, 17 Sept. (Aneta Reuter). Ge- 

meld wordt, dat de Russische troepen, 

die langs het geheele front oprukten, 

Baravowichi passeerdeu, 34 mijl van 
de Russische grens. 

Verwacht wordt, dat zij morgeo 
te Brest Litovsk de Duitsche troepen 
zullen ovtmoeten. 

Io het Zuiden verwachten zij mor- 

gerochtend de Duitschers te Lwow 

te zullen ontmoeten. 

Russische nota. 

Moskou, 17 Sept. (Aneta-Uoited 

Press). De Poolsche gezantschapsraad 

Jakowski verklaarde, dat de Pool.che 

ambassade een nota van de Sovjet- 

regeering ontving, zeggend, dat de 

Russiscbe troepen het Poolsche gebied 

zouden betreden. Een tijdslimier werd 

niet opgegeven. 

De Poolsche ambassadeur weigerde 
de nota te ontvangen. 

Diplomatieke bronven  bevestigen, 
dat de Sovjet-troepen Polen binnen- 

rukken over de geheele grens van 
Podolsk tot Mamenetezk. 

De Pooische ambassadeur had te 
0,40 een onderhoud met den plv. 

Volkscommissaris voor Buitenlandsche 

Zakeo, Potemkin. 
De volledige tekst van de aan den 

Poolschen ambasadeur aangeboden 

nota komt overeen met de door Mc- 

lotoff gehouden rede, waarin deze 

verklaarde, dat het verloop van den 

Poolsch-Duitschen oorlog duidelijk de 

verdorvenheid van den Poolscben staat 

ea ziju regeering onthulde. Na 10 

dagen van oorlog verloor Poleo al 

zija industrieele districten en cultuur- 

centra. Warschau, als zetel van de 

niet lacger bestaande Poolsche regee- 

ring, geeft niet langer eenig levenstee- 

ker, hetgeen beteekent, dat de Pool- 

sche staat ea regeering in feite niet 

langer bestaan, hetgeen ook de met 

deze regeering gesloten verdragen on- 

geldig maakt. 

De Sovjet-regeering zzl alle maat- 

regelen nemen om bet Poolsche volk 

te bevrijdeo van den oorlog, waarin 

het door zijn verdwaasde leiders werd 

gestort. 

Ruslands doel. 
Moskcv, 17 Sept. (Aneta-United 

Press). Ocbevestigd, doch uit betrouw- 
bare broo wordt vernomen, dat bet 

doel, ten grondslag liggende aan Rus- 

lands besluitom in Polen in te grijpeo, 
bestaat uit het beschermen der Oekra- 

jieners en Wit-Russer, nadat de Pool- 

sche regeering is ineengestort. 

Bom-aanslag te Berlijn. 

Kopenhager, 17 Sept. (Aseta Reu- 

Vogleos den Berlijnscben correspon- 

devt van het dagblad ,,Politieken is 

de geheele ingang vaa bet Duitsche 

mministerie van Lucbtvaart te Berlijn   

tengevolge van een explosie vernield, 

een explosie, welke vermoedelijk door 

een bom werd teweeggebracht. 

Alle vensters van het gebouw aan 

de zijde van de Leipzigerstrasse zijn 

verbrijzeld, -zoomede-de vensters. van 

eeu daar tegenover gelegea warenhuis 

en andere gebouwen, 

Poolsche regeering vlucht naar 

Roemenit. 

Cernauti, 17 Sept. (Aneta Un. Pr.) 
De Poolsche regeering begon heden 

in de vroege middaguren naar Roe- 
menig te vluchten, 

Aan het Westfront. 

17 Sept. (Aoeta Reuter.). 

Een semi-officieel rapport betreffende 

de situatie aan het Westfront, aan het 

cinde van de eerste twee weken van 

den oorlog, dat werd uitgegeven door 

Havas, verklaart : 

Aan den eenen kant is de mobili- 

satie van de Fransche troepen thans 

voltooid. Zij vorderden 20 km. iu het 

front van de Maginotlinie langs het 

geheele front tusschen Rijn en Moezel, 

overal bet Duitsche gebied binnen- 

dringend, hierbij de absolute integriteit 

vao het Fransche gebied verzekerend. 

Aan den anderen kant begint de 

vijand, die kracbtig verschanst ligt in 

reeksen steilingen van de Siegfriedli- 

Die, waarvan de voorposten stap voor 

stap verdedigd worden, 

trekken van de situatie aan het Oost- 

front, en vo-rt thans troepenbewegin- 

gen uit van Oost naar West, waaraan 
bepaalde belangrijke eenheden en een 

luchtmacbtafdeeling deelnemen. 

Parijs, 

voordeel te 

55 Vliegtuigen bij Roecmeensche 

grens geland. 

17 Sept. (Aveta Reuter) 

Een Havas-telegram uit Czervowitz 

meldt: 55 Poolsche oorlogsvliegtuigeo 

lavddeo heden te Czernowitz aan de 

greos tussche Polen en Roemenis. 

Parijs, 

De rede van Molotoff. 

Beriijo, 17 Sept. (Aneta Reuter) 

Door de radio meldivg makend van 

het feit, dat het Russische leger den 

ioval in Oost-Polen aanving, zinspeelde 

Molotoff — volgens het D.N.B. — op 

den sreilen opmarsch vau de Duitsche 

troepen en ,de nieuwe situatie, die 

daardoor werd geschapen”. 

Hij bescbreef den ,,tot dusver be- 

staandea Poo!schen staat” als .,ban-| 

kroet”, en verklaarde, dat het laatste 

stadium van den ondergang van Polen 

geleidelijk een dreigend karakter voor 

Sovjet-Rusland heeft aangenomen. 

Niettemino bleef Rusland tot het 
laatste toe neutraal, doch tbavs kan 
Sovjet-Rusland de ontwikkeling niet 
werkeloos gadeslaan. Niemaod kan 
eischer, dat .de Russische regeering   

Onverskhillig staat: tegenovee het'Hot 
Van 'de “Wit-Russisehe | 8 Dekrajien- 

skhet beyoiking : in | OoeteBubopa, :aan 
wie de Poolsche regeering rechten 
Ontneemt. 8 

Daarom trokken de Russische troe- 
pen- over, de .vroegere -Russisch-Pool- . 
sche grens, teneinde. de "beseheaming 
van de levens en de bezittingen van 
de bevolking van--Wesi-Oekrajiene.en 
West-Wit-Rusland op zich te nemen. 

Gemeld wordt, dat Molotof' er san 
toevoegde : ,,De Russische regeering 
is bereid, het Poolsche volk te helpen 
te ontkomeu aan “de catastrophe, 
waarin hetidoor de gewaagde en ge- 
wetenlooze politiek  zijner regeering 
werd gestori”. 

Hjj-besloot met te-zeggen, -dat het 
gebeele Russiscie volk de regeering in 
Geze uren steunt-en vOoruit kan blik 
ken op nieuwe, tot dusver onbekeade, 
successen op het terrein van vreedza- 
men opbouw zijaer industrie eo land- 
bouw. 

»Niet bankroet." 

Parijs, 17 Sept. (Aneta Reuter). De 
Poolsche ambassade sprak de radio- 
verklaring van Molotoffo, -als zou'de 
Poolsche regeering ,,bapkroet' zijo, 
tegen. 

Zi verklaarde, dat 'de 
nog steeds in Polen haar 
Uitocfeat, evenais de 

Pole, 

regeering 

Butoriteit 

President in 

Instructie aan Poolschen 
afgezant. 

Berlijo, 17 Sept. (Aneta Traosoc.) 
Het radio-station ,, Deutschland Sen- 
der” riep de volgende instructie om, 
die aan den Poolschen afgezant van 
Warschau werd gegeven : 

»Op uw verzoek antwoordt bet op- 
parbevel van het Duitscbe leger 'als 
volgt: De afgevaardigde voor de eva- 
cuatie van Warschau door de burger- 
bevolking en de vertegenwoordiger van 
het diplomatieke corps voor de eva- 
cuatie van Warschau door bet diplo- 
matieke corps en van de buitenlandsche 
kolonie worden heden om 22 00 suur 
Midden Europeesche tijd, op den weg 
tusscheo Praga, Minsk eo Masowieeki, 
dicbt bij den |Duitschen voorpost, ver- 
wacht, 

De auto's van de afgevaardigden 
moeten verlichte witte vlaggen ver- 
toonen en volle lichten op hebbea. 

De Polen moeten er z0rg voor dra- 
geo, dat 2.000 meter lioks en rechts 
van den weg de vijandelijkheden wor- 
den gestaaki, hetgeen ook van Duitsche 
zijde zal worden gedaan. 

De ontvangst van deze instructie 
moet onmiddellijk worden bevestigd", 

Polen bij Lithausche grens. 
Riga, 17 Sept. (Aveta Transoc:): De 

Letlandsche radio meldt: 
De opmarsch van de Poolsche troe- 

pen in her Noord-Oostelijk deel van 
Polen bereikte de grens van het Wil- 
na-district nabij de steden Molodet- 
schno en Wileichi. 

Verkiaard wordt, dat de Poolsche 
tegenstand niet noemenswaard is. 

Zeven neergeschoten, 
Boekarest, 17 Sept. (Aneta Hvs) De 

Russiscbe radio meldr, dat tijdens den 
Russischen opwarsch in Polen zeven 
Poolsche vliegtuigen door de Russissche 
luchtmacht werden neergeschoten. 

Engelands houding ongewijzigd. 
Londeo, 17 Sept. (Aneta Havas.). 

Gezaghebbende kringen verklareo, dat 
het bionendringen van de “Russiscbe 
troepen in Polen de houding van 
Bogeiand oiet zal wijzigen. 

Zij verklaren, dat Polen tot dusverre, 
Diet in oorlog was met Rusland ea'niet! 
vroeg aan de Britsche regeering, om 
serlliog t: nemen tegen Sovjet-Rusland." 

Polen vetzocht daarom Bngelaod.en 
Fravkrijk, zich nietin staat van sorlog,|, 
te verklaren met Rusiand, dat ook-miet,|, 
Wordt genoemd in het Britsch-Poolgebes!, 
bondgenootscbap. 

Duistere-situatie: 4 

e diplomatieke correspondent van Reuter I" 
verncemt, dat mogelijk :geen 'offitieele 
reactie cpde jongste ontwikkelingen 

Lodeo, 17Sept. aa aan 

h   
   
    

   
     
      

yan de internationale situatie ie te ver. 
wacbten, alvoreos de regeering vollet 
dige iolichtingen:heeft ontvaogen omi 
treot alle -omstandigheden- van den 
Russischen opmarsch 'in Polen 'en de 
gelegenheid -heeft gebad, "de situatie 
met de Fransche en Poolsche regee- 
ringen te bespreken. 

Intusschen badden in den loop van 
den dag diepgaande beraadslagingen 
plaats tusschen den Premier en den 
Minister van Buitenlandsche Zaken. 
Ook 'heeft cen belangrijke bijeeokomst 
van de Ministers plaats gehad. 

Voor het momeat zija er geen be- 
trouwbare 'inlichtingen te verkrijgen 
inzake de houding van de Poolsche 
regeering, doch in Poolsche kringen 
wordt gemeend, dat Polen Sovjet- 
Rusland niet den oorlogzal verklaren. 
Ook bestaat eenige twijfel over de 
Verblijfplaats van de Poolsche regee- 
ring. Warneer zij Roemeni& binneo- 
gaat, is het duidelijk, dat zij niet kan 
Opereeren of aanblijven, daar zij zich 
dan in een neutraal land bevindt, 

Het heele vraagstuk is zeer duister 
en nu zelfs nog delicater. 

Flagrante schending. 
Londen, 17 Sept. (Aneta Reuter) 

Ben verklaring van de Londensc--e 
ambassade, de Russische invasie in 
Polen als een flagraote daad ' van 
directe agressie cr tiseerend, zegt, da 
Sovjet-Ruslard daardoor het Poolsch- 

Russische D0on-agressiepact, dat 25 Juli 
1932 tz Moskou werd gesloten en bij 
het:op 5: Mei 1934: te” Moskou getee- 
kend protocol werd verlengd tot 31 
December 1945, op flagraote wijze 
beeft geschonden. 

Hieraan wordt toegevoegd, dat bij 
de Conveotie van 3 Juli 1933 Sovjet- 

,Wij Duitschers 
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bereikten, - inzake - de definitie -vao 
agressie, welke duidelyk iedere  schen- 
ding van grondgebied van de eene 
CSontracteerende partij door gewapende 
troepea van de .andere partij als daad 
van agressie stempelt, terwijl boven- 
dien geen Overweging van politieken, 
militaireo, economischen of Bodereo 
aard, ondes welke Omstandigheden 
ook, kan dienen als . voorwendsel of 
excuus voor de daad van agressie, 
zoodat door de handeling, die heden- 
ochtend plaats gceep, Sovjet-Rusland 
zich zelf veroordeeit tot schender van 
de internationale verplichtingen, in 
strijd met alle moreele beginselen, 
waarop Sovjet-Rusland sedert zija 
toelating tot den Volkenbond voor- 
gaf zija buitenlandsche politiek te 
baseeren, 

Sensatie in Oostzee-staten. 
Riga, 17 Sept. (Aoeta Traosoc.) 

Het nieuws, dat de Russische troepen 
de Poolsche grens zija overgetrokker, 
Wekte sensatie in de Oostzee-staten. 

Politieke kringen legden den nadruk 
Op bet feit, dat de vriendschappelijke 
betrekkingen tusschen Letland en 

Sovjet-Rusland geeoszins  befavloed 
worden door de actie van de Russische 
regeering. 

Tevens wordt er de nadruk op 
gelegd, dat Letland als onvoorwaar- 
delijk neutrale staat niet is geinteres- 
tseerd in “het conflict tusschen Duitsch- 
land en Polen, 

Ook in Kaunas heerscht 
Sensatie. 

De geruchten, als z0u de Lithausche 
bevolking van het district Wilna 
VOornemens zijn, de vereeniging van 
bet district met Lithaveo re procla- 
meeren, worden echter niet bevestigd. 

verhongeren in 

groote 

de steden“ 
Aa 

Een roepsten vit naam van het 
»Leger der Vrijheid", 

  

  

Londen, 16 Sept. (Reuter). Ia cen 
radio-toespraak, uitgezonden door een 
geheim omroepstation in Duitschlad, 
verklaarde een vrouw io het Duitsch: 
» Wij'Duitschers verhongeren in onze 
steden en sterven ia de loopgraven. 

'De vroew, die verklaarde te spreken 
vit naam van den ngeneralen staf vgn 
het Duitscbe leger van de Vrijheid”, 
deed een beroep op de luisteraars om 
overal'in'Dvitschland kernea van te- 
genstand tegen de nationaal -socialis- 
tische regeering te vormenen verklaar- 
de verder : .,De nationaal - socialisten 
Streven naar de handhaving van huo 
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'yraonie, doch er zal binnenkort een 
dag komen, dat wij een einde zullen 
makea aan den honger en den oorlog 
door een cinde tc maken aan de ty- 
raonie. Wij zijn thaos nog niet sterk genoeg, doch wij worden elken dag sterker. Laat Hitler zijo veldsiagen in Polen winnen, wij wijoven de onze in de files, waarin de vrouwen vergeefs wachten om een paar Onsjes vet te krijgen en in de fabrieken en in de pationaal-socialische partij zelf, waar Hitler zich het veiligst acht. Wij we- ten, dat onze Overwinning zeker 'is: het Duilsche leger van de vrijheid vag het Duitsche volk zal strijden in samen. Werking met de machtigste vrije.man- Den ter wereld”, 
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