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Geen h"aven~ersperringen.
Rome, 18 September (Eigen

I

Geen toegang.
Gillraltar, lR S!'ptcmbcr "(Eigem diC'nsL) DI! zuidclijkc ho.V0n is van:,f helkn afgfsioten
voor Jwopvaardijschepen.

Quezon President.

Frankrijk en Ita lie.

Rome, 18 September (Eigen
dienst.) De Italiaansche minister van buitenlandsche zaken
Parijs, 18 September (Eigen Suvich, ontving gister.en den
dienst.) Er is cen wetsontwerp Franschen gezant.
ingediend tot opening van een
_ __
crediet van 55 miliioen francs VOORSTEL TOT STABILI-

·Bijzonder crediet.

I

~~~~t,h~~o~i~~ti:~~~er~n~el~~!~
g<.'n gedurende 1935.

SATIE?
In officieele kringen ontkend.

DE FRANSCHE HANDEL
Achteruitgang

in het centrum van

~~a!:~~s e;egeC::i~~e :~:rn~~ I!i<xog,ern,",s,.
mens zijn aan de Engelsche €:A

Ameri.~aan.sch.e Regeerin~en

Parijs, is September (Eigen
de
di£nst.) De illvoer in Frankrijk mogehJkheld In overwegmg te
gedurende de eerate Rcht geven, am tot een voorloopige
maandcn van 1935 bedroeg stabilisatie del' deviezen over te
14.014.000.000
francs,
of gaan.
1'J1.935.00Q,. francs mindel' dan
Officieele krine'en verklaren
In d"e1fde periode 1 9 3 4 '
- .
De uitvoer beBep 10 m'illiard van dezc v~.orstellen Diet ~p de
francs of 132.717.000 francs h~ogte te zlJn en aehten meuwe
mindel' dan in de cerste acht :>nderhandelingen over dit onmaanden van 1934.
derwerp opportuun.

~~te~~~

,
f~EEN

VOETBAL iN ENGELAND.

V

Wij moeten er mede voor den dag

DE NEW
YORKSCHE
FECTENMARKT.

komen het is in Uw eigen be:lang.

WI) ZI)N VEEL GOEDKOOPER
"VII HEBBEN EEN ENORME SORTEE-

RING

SCHOONHEIDSlvIIDDELEN.

HUlSHOUDELIjKE ARTIKELEN EN

VERTEGENWOORDIG£N

DE :MEEST

BEKENDE FABRIEKEN VOOR PATENT

MEDICIJNEN,

DAG- EN NACHT GEOPENDI
~L~ Apotheek "DE GEDEH" TE~ ~~

EF·I~~~~~~~~~~~~~~~~~
I~

Veel aanbod Regeeringspapieren.
New York 18 September (Ei-

Tokyo 18 September (Eigen

~:n !:~~ri~~~~o~!~:t~':Pi~~:~

~~~f:;'Js~~ M!~~:~rie;:i~~r~~ f:~~!:l~~~ ~:tk~~~~~;~~~

:rg

eommentaar te geven inzake door een gedeeltelijk herstel.
de houding van Japan in geval Andere obligaties waren onrevan het uitbreken van vijande_ gelmatig.
li~kh~~en tuschen Italic en EtAandeelen in amusementsonhlOPle. De woordvoerder we~.s I uc . . .c.u...., . c. . trokken twee pun-

~~:leC:a~t~;~~~! Jaina~!a~::J~

cerder uiteen gezettc politiek
van, waakzaam afwachten in
verband met de. ontwikkeling
van de gebeurtem~seu.

DE GORDON BENNETT.
BEKER.

;~~tahr:' Twee ballons in Wit-Rusland
trekt.

HEEN 10@ X

19 """ de

JAPAN EN ETHIOPIE.
Blijft huidige p(llitiek volgen . gen dienst) Een groot aanbod

In Japan rondgeleid.

London, 18 September (Ei- maanden
gen dienst.) Volgens berichten

~;i'WjJk

competietiewedstrijden in de eerste
divisie luiden:
Arsenal - She=field W 2--2
Aston Villa-PL'eston N.E. 5---1
Blackburn R - W. Brom. A. 3--1
Bolton Want~erers Everton ~
Chelsea - Leeds U
1-0
Huddersfield - Derby C 1-1
Liverpool - Grimsby T 7-2
Manchester C Birmingham 3--1
Middlesbrough Brentford 0-0
Stoke City - Sunderland 0-2
Wolverhampton Portsmouth 2--0
(S.T.)

Tokyo 18 September (Eigen
dieust) De Ethiopisehe gedeDE IvliNOBE THEORIE.
lcgeerden, die Japan bezoeken
Ivlinobe uit de politiek.
zijn in zalrenkringen in Osaka
hartelijk
veITv·elkomd.
Zij
Tokyo 18 September (Eigen brachten verschillende bezoeken
dienst.) De heel' Minobe, die de onder meer aan luitenant genetheoTie lanceerde, waarbij aan raal Prins Higashi RanL
de Japanscbe grondwet een uitleg werd gegeven, welke de

~~C;!l;:~l~e~~.i~~:~~r~a:et;i~~

-

in Eilgeland gespedde

DE ETHIOPISCHE MISSIE.
DE FRANSCHE LUCHT·
VAART.

i

Uitslagen van Zaterdag.

::'-==::-::::-=-=-=-=-=-===============

Manilla 18 September (Eigel1
diensl.) De gcruchtel1, dnt de
h3,vens vim Nupels en Syracuse diem:t) Bij de gisteren gehoudoor mijnen vcrsperd zoudcn den verkiezingell vaal' den eersten president vun de Philipzijn, worden onlkend.
pijnsche RepubUek heeft Manuel
Qllczon de voarzitter van den
Senaat 'hat grootst aantal stemM
men bchaald, zoodat hij uls zoodanig is gckozen. Hij verkreeg
'10.662 stcmmen. Generaal Aguinuldo ]treeg 18.580 stemmen en
Bisschop Agliplay 6. 088 stem-

per plaauing

TE BATAVIA·C. EN Mr.-CORNELIS.,
VOOR KLACHTEN VERSPREIDING TEL. WL. 58S.

De uitslagen van de Zaterdllg

DOCH

DE PHILlPPYNSCHE
REPUBLIEK

ZATERDAG·I

~lQ ~~lmmI

acticvcll dienst, die hebben
~~I\.viC~" t nwt . cen 1.'crleg-l'u- dienst gcnomcn 'in hct leger
~l.lL . . " '1' van de :Morning Post den Negus ZUllCll worden terug
~C~~:l~~~~de) om de evenluccle gel'oepell en worden ondnwor-

IbIiarrnschc expansie in Ethio- ~~n ~;I~t~~rem;::~:!:l:~dn v:~~
piC tc bc"pr.;;kclO., maar zij voc- bctrclddng tot het tiPienst ncmen
gel} ('man toe, dat cen mmta~re
aetic daarbij in het gchccl met ~i~ci~ ::c::~i~~ger in voorzicn.
Dc officicren, die niet in ac.
t('r ~;pralw In'.'am. De bespreldngcn haddetl plmlls tusschen tieven dicnst zijn, worden ged"n Italiaanf'chcn Geznnt en de
wr.nrnehuwd voor de consequenEng-e1sdw ~lutorilelten.
til'S, die uit hun dienst nemen
Ondcrhoud mel den Negus. bij cen vrccmdc mogendheid
zO\l(lcn Inmncn voortvloeiell,
Atli.1is Abcba, 18 September indien in g0val van oorlog deze
~:~l~IT I~:~ll~\;h!~~ ~c~1~~~~ mogendheid BelgHi vijandig zou
, durig onUel'houli met den Nc- zUn.

\'oor

f 12.50

ill22>~'-"""'="""=-'='-.m>. SBBBBBB'BE.'BBI):BBBHS·BBBBBBB

I\OELTE EN RUST

paOlli;}'~~~~~Cl:~~~~:~ijg;:~~~

~

is beschikbaar

~~R~~~LE:~DEI0~~LAA~~~~1

H, H. VERLOFGANGERS

GEEN STOF
GEEN liIITE

LonuNlt 18 September (Eigen Belgische officieren terug
dienst.) In oHidede l,rin~eJ1
geroepen.
w0rdt tncgegf!Ycn, dat MussoliBru~sel, 18 September (Eigen
nl in lu,. begin van <lit jrrar bc- dienst.) BcJgisehe officiel'en in

I

VlllRSc>!. DINBDAG. DOND£RDAG

KAPPEE

Deze
advertentie-ruimte

Iedere Huisvrouw doet goed een proef te nemen met

CeMHU
CeM¥,u
CeM¥iJ
CeMHU

SO EPA R OM A
BOUILLON

POEDER

BOUILLON

BLOKjES

VITAMINE EXTRACT

BET FlJ'ISTE VOOR KI'UKEN EN TAFFL.
Een nieuw piantaardig product. niet te vergeliiken
met de bekende soep-aroma's of vleesch extracten
Waar Diet verkrijgbaar, wende:· men zich tot
Importeurs :

d~

N.V. HANDEL MIJ. "ARCANA"
BATAVIA·CENTRUM
Tanah Abang ",Vest 31,

Tel. '011. 2401.

gedaald.
Moskoll 18 September (Eigen

departe:etn;o~~~mj~sti~~ ~~ ~~~~s;~ ;~e~!~;f:~:~~~~

hem te vervolgen zal wordm
afgezien, daar het verder doorzetten van deze zaak bij het leger niet populair zou zijn.
Niettemin wordt in soronnge
politieke kringen aangenomen,
dat in het parlement aan' de
Reg6ering vragen zullen worden gesteld, omdat de Regeering tevoren beloofde de natio-

--,.-----------=-:~------ na~~~~~~e! te g~~~~~:n;:r:::

dat Dr. Minobe een persoonlijke verklaring zal uitgeven,
waarin hij. zijn persoonlijke inzichten uiteen zet, welke verklaring daadwerkelijk ?!l.l kunbijdragen am de tegenstellingen welke zicb het laatste
half jaar in verband met deze
aangelegenheid hebben· doen
gelden, weg te nemen.

hebben mede gedaan in dell
Gordon Bennett wedstrijd zijn
in den nacht in Wit_Rusland
gedaald.

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V.
S.Ul: DEPOSfr
KOFfERKLUlS,

DE ITALlAANSCHE PROEF·
MOBILISATIE.
Groot enthousiasme
dienst) Rulli tien ~illioen
nen, vrouwen enkinderen
ten heden op Musso~i~'s .
voor e:en -proefmobilisatie
de nationale kr::cht, be~oeld als
een waarschuwmg aan Europa,
dat hij geen interventie in zijn
ambities ten aanzien van Ethiopie zal dulden. -De oproep za1
komen door klokgelui, sirenengehull en het roffelen der
trommels.

BEN KOP KOPP,E
en natuurlijk een

CAMEL.

MET 2i PL'TEN
leveren

reeds op
hemling

wij

af~

van 15._
per rnaand
N. V. PIANO EN

MUZIEKHANDEL

KOK

DE ECHTE. VAN
Lindeteves Stokvh
le\'eren wij teeds op af~
betaHog vana£ , 15._
pet IDaand met vijf jaar
garantIe.
Bezoekt oare scbowrnom.

N_ V. PIANO EN
MUZIEKHANDEL

KOK

~~ ~e]

De troonrede, waarmede Hare
Majesteit -de Koningin de vereenigde vergadering der Staten
Generaal heeft geopend, is dank
zij de radio-omroep door de Ne·

moge1ijk te vel"Seinen
en net sausje, van sensatie
maakte. het des te aantrekkelijker.
-- '..
En zoo werden wij de vorige
week opgeknapt met zeer alarmeerende berichten over hetgeen ooze vertegenwoordiger- te
Geneve, Minister De Graeff, zou
hebben gezegd en hoorde men

drijf heeft te kampen, de voortdurende aandacht hebben van
de Regeering en dat het mee~
rendeel der wetsontwerpen
waarvan de indiening Iran wor-

bat' dat.in zelfde billetln wd
gepubliceerd. Daarin wordt gesproken over de voorgenomen
mobilisatie in Abessinie. Dit
bericht, dat in wezen volkomen
gepr~at in d.e. ruiII~.te is, arodat
er ll!e~ P?Slbefs In wordt gez~gd, emdlgt met de volgende
zmsnede;
,,~~- grc.otste deel ~er te

f!~~:::~~~:i~::~~~il~~:%~~ ~~~~a~i:~~~ri~~t ~~'~:!n~: ~I~~~~:;~~~~;~l~~~£;~ ~:i::~~t~~~~:~t1:i~~:
groote aandaeht gevolgd.
Dat bijzondere voorzie~ingen o-enoemd
het Nederlandsche
In politiek opzicht was zij van zullen worden gevraagd m ver- ~waard reeds in de schede rin-

:;~r!~~~O,~~ik~o~i~~ ;~~e~~~~j: ~:~d oo~et o~e d~e~:tr::;~~ilo:!;

en stelt verwncht kan worden.
Met geen cukel woord heeft
zij melding gcmaakt Vall den po_
litieken partijstrlid, welke der
Regeerillg kort g01eden voor
zoo ernstige moeilijkheden steIde en misschien ill de naaste
toelwn1st wederom zi~l stellen.
Er ziin '.1' het oogenblik ernstiger en bclangrijker proble.
mell, w('lI{e het politieh: krakccl
in dell schaduw stellen.

verhoudmgen, zal U1emgeen, die
met bezorgdheid de verzwakkmg vall ons defensle-apparaat
heeft ~a~e geslngen, toeJUlche~
waal'blJ 1ll Nederlulldsch Indle
de ernstige wensch naar voren
komt, dat dem maatregel-en
ook hun \veerslag zullen vinden
op de In dis ell e dafensie.
. D~ ~.g. lwl~nia.le par~graaf
IS dlt Juar VrIJ ~\Itg~breld ge~
weest. Hare MaJestelt maalde
onder meer melding van de
de~P t~:~~~~s~~~:~~v~~'~~I~jl~~~ maatregelen, welke zijn geno,'oJ];:sCestaan dirL'cll'aken in de men om het gocdcrollverkeer
~usschen Ncdedand on IndiO te
~'~~on:~~l~on~f;g%~e~~k i~~~~ ucvordcren.
",chied, ltd dOCUillent- heeft er
Op dit SlJeciaal punt van de

c£m minl'urtoon door gekrcgen, 'l'roonrede zullen wij in een

~~~~I~C ~~~~r I~:~:~ \'r~~no~~I~t~;lil~:

ornstigen to~stand, waarVO;)!" RcgN"ring ('ll yolksvel"te.;enwoordigingzich gf'stcld
r.icn.
De intet"n~ltjOlmle toestnnd,
g-... cft nolal' Hnn' 11aje-stcit medededdC', voot' Ncdedand no g
ge('l1 rl'~kn t\Jt b('xol'gdhdd, en
110[\\'('1 hPi
tot \'oldwming
:;lNllt; dut lwt wi"lHlsehappl'lijk I::tra!(t('l', hdwelk on?e verhOtldlu" 101 'Ill']( re l!lO"cndhc
J~fl 1'1~;,gt t,; dr::g-;:.n. (j~w~rcpl
be\'i"a~lj'(l blc(!f, vpJgd<: de l{,'gl'(.riH).{ U.~ ontwilmeling dC'l· Vel"
hrJUUIIIg"d\ in ell met l)ct huiten~
l:lnd mel biji'.onlic:r<' nauwlctt"ndlwici. Zij ]H)Opt, tlut de Vol-

WCOIl

~~~;l~~;:~~IHI:~(';\':la~I(~~fllc;:~~ d~~

kelen.
Ernstiger was nog wat omtrent de Skandinavische landen
~verd geseind, maar g<:lukkig
Jl-:uakten de ~l1eta-beI"l.~~ten~
dIe als gewoon1lJI!: behoorhJ¥: ~e
controleerd waren en den. JU1S~
ten tool?- van de verschlllcnde
redevoermgen weergaven, aan
de onrust welke was ontst.aan
een einde. . .
.
~~e. WCInlg gewend men ill
IndiC IS aan deze soort van bedchtgeving, werd grappig genoeg gedcmonstreerd door de
hoofdredaeties van hot Nicuws
~'an den Dag en het A.I.D., die
m. haar zoo lwstbare (wat het
NlCUWS betreft althans) maar

I

Ministm' vall Kol~niCn, Rol:in,
hecft gehoudoll blJ de opcl1lng
van de tentoonslelling te Marseille, waarVUll wij in ons blad
vun Dinsdag j.l. een uitvoerig
tclegrafiseh versIng gavan. Ook

hcftig .te velde te trek'!ml1 tegen die,!. snooden N~derlandschen MInIster v~n BUltenland:

~~~~a~~!:~~nge~n d~~r~~el~,ll~~;:;

uitlatingcn welke in bet gehee1
nict duor hem waren gcdaan,
maar die Elcchts hadden be::;tnnn in de verbeelding van den
wrtcgenwoordiger van de Uni~
ted Press.
Dc goede zorgcn van Anetn
hebben intusschcn de pUGsagcs
van de rcde van Minister de
Gmeff, waar het op :lun kwam.
in IndiC vollcdig bekelld d02n
worden en daaruit bleck zooals
trouwens oolt te vcn~achten
'Nas, dn.t cr niet de allerminste

berichtgeving onder deze rubriek heeft ge-vonden, is
ons een aanwijzing geweest hoezeer het b€grip "seusatie", naar goed voorb....oeld, reeds vat heeft gekre·
gen op den courantenlezer, waarom wij zuilen VDort·
gaan ook in dit opzicht Ia creme te geven, waartoe

;!~:;e~~e

eigen

V.P. beriehtgeving in staat wor-

e~. lilei

veel

v~n

ver;v.achten.
en:
swhme der Abessynen Ulteen
is geslagen."
~it is een vorm van berichtgevmg welke zonder meer in
strijd is met de eischen van
neutralileit, welke aan de a1gemeena nieuwsvoorziening moeten worden gesteld. Een zoodanige ui.~la~ing kan .0P. haar
plaats zlJn m een subJechef artikel van een correspondent zij
past in geen geval in een objeetief bericht vall een algemeenen
nieuwsdienst.

~l.~n~~ij~na7~e~et~!~t~lgd~.

DERTIG DAGEN.

een groote vuurzuil gezien en

bran.

dr
t h
b
de o~:a:-~de s~~am~:;ro~:~
X. Deze beve~ti de
g

Beve~tiging uit authentieke :~:~~~~~~~~~~~r!J: ~:;:~

Batavia 18 September.
V.P.D.P; meldde glateren
de Java Bod6~ dat Gerald
lid van den
Senaat voorspelde,
gemeene
waarscbijnlijk
gen zal uitbreken. De
pIaatste deze mededee1in'"
baar belangrijkste be;ichten op
de voorpagina.
Dnmid.dellijk ~tel~en w~ onze
"*~\
V P berlchto-evmg m aetle om
Illtusschen interesseel'i over b~v~stiging ~an dit herieht te
en boven dit alIes de vraag wat erlangen. Zij meldt ons het vol-

~~~;vJ·:~ij¥(~ ~~~~!"~\:~'~n~()geJjjk is ~~~:' g:~~~~~~\e he~l~~:~e~~

gende:
de pen des heeren Z. eerst geExclusiel interview.
bruikt
1 dell volke kond te
Amsterdam Se tember In
doen, .'l~ ae Aneta-berichtge- verband met' de
end~ o-e_
~~~~enti~luest \'~aesu.gd~~t Dza,.t bZei~ ruchten, dat een ~geme:ne
o.
0
Ell
b
d
paalde belangen diende en zeer t·~r~i~:~e ;~l ~~~bogk ~~~n.:r~
onaangename woorden als on- I.. it
1 k re e , - a un
betrouwbaarheid zijn daarbij wI] u
": 0
0 men
openiijk gebezigd.
the I?- ~ 1 eke b ron
de
Op doze schcldcampagnc is bcvestlgmg daarvan geven.
door Aneta begrijpelijkerwijze
In een aan ons toegestaan
niet gereageerrl. Men heeft een. exc1usief intervie;v door de juf~
voudig bet vcrloop der gebeur- frouw van de re~lrade va~ het
ten~ssen aangezien. E,! wat ge- C.arlton hotel, dIe veel discrete
sc111eden n:-?est, geschleddc.
dmgen hoort, verklaarde _de::e
Ret bewlJs werd geleverd, dat met den meesten nadruk VrIJwat betrollwbaarheid, objecti- dug dertien dezer omstreeks
~iteit ~n erns~ betreft,;. de ~ne- dortien. uur even te zijn ingedut,
ta~berI~htgevlllg onbetwlJfeId ~angezten he~ den nacht tevoren

100

ver~etermf?"

van de bestaande

cell
wcg had fi<:n g;wczcn, wcllrc ~~~~~tgevmg thans wordt gcto,tdecn Oplosslllg
kUi1l1en
Bij dit alIes vraagt men zich
.Wl!

dat wij het nolens volens )~. en, z~nder da~ h~t gevaa~~ af, welke belangen er dan toch

~;;kl~e~ic~I~g'~:;~~O!S

Precies dertien minuten over
dertienen schrikte zij wakker uit

De

UraaU in de vergadering
van den Vo\kcnbond.
\Vat de binll('nlalldsehe ver·
houdjnr,(~Jl bClT"eft, :;peeiaal dip

let

Een geheimzinnige

Amsterdam, September. De
juffrouw van_ de retirade verklaarde nader, dat in den afgE:~
loopen nacht een._ der buitenlandsche gasten ,·-n het hotel
zeer nerveus haar '"'domein bin
nen kwam Hij verklaarde ge;·
<Tit d d
,,~
b- e:r '," at het zoov~r was.
De JufflOUW van ~e rebr~de deduceerde en combmeerde 1ll ve~band met haar droom van eem----------A. S. KARADIN, Tabib
Molenvliet O. 41,
Djembtan
SBtBvia.Centrllm -

ZONDER OPERA TIE
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lal~~~cl/'i~d~~l~~V~~"W;jnZC~~~~~ ~~~ ~~1 ~~~~t~~~olen

ell terecht
op de7.e "leh ontwikkelt, blijft
De aard van de berichtgeving
in het Cf..:atrum del' belangstel- van de United Press is scnsatioIin~ :.;tnan, omdat zich bij de ned, vcrldaarde hij eens.
bcoordecling uaarvan steeds al1En hij waarschuwdc daartederc: en vaal' het pubiiek belang gen, speciaal voor IndiC, w<l:ar

ge~~~~l~r,;ijc~~~~ ~~~~~=~~:~: ;e~e~~~sz~l~kaf~~ :~~:~~n~~J

NIET SCHADELlJK.

~~:~de~~~lht!~~:~~~ra~~r:e ~~ ~:~ijked~~::enz~~sp::fd~ewezen, ~:~~~~~:;il1~~l~el;:ef:~~ b~;

Raastig en weinig ser~eus zijn
do?r de,! vertegenwo.0rdl~er v,:n
Sinsdien is de heer Zent· dezen dienst te Geneve r~sumes
graaif omged1'aaid ~als een blad gemaakt. van de verschll.~ende
van ee~ boom, .he~geen .tro:,-- redevocrmgen, we~e \~erden
verkrijgen.

situatie. Een sensatie-bericht·
geving wekt noodelooze onrust
en geeft aanleiding tot nervositeit, welke wij allerbest kunnen missen in dezen tijd! De

wo~rd mt den aard der zaak

f

us

e
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ONTVANGEN:
Een groote parti)'

I

GEBRONSDE
uitschu:.fbare

Gordijn Garnituren
Bestaande uit roede,
2 sreunen. 2 knoppen ell
12 ringep-" welke tegen

RECLAME-prijs
wordell verkocht.

II A. S. B0 TR
Batavia-C. Noordwijk 6A

Menleng No.,S

Telef. WI. 2607

WEER EEN KILO LICHTER, DANK ZIJ Dr. RICHTER I

-

Geen onsehuldige vermagering zonder Dr, RICHTER'S KRUIDEN -THE'E

EEN ZWARE.
MAAR DANKBARE TAAK
heel! Amslelbier. Dagelijks lienlaven is geen sinecure. maar

siasme en onverbiddelijke
heid! Aldus is geen dorsI

-

~~t ~~tderzoek u~wij~en,

s~hen~~~so:n f:~:~ e: z::
den er andere belangen aan te
wijzen zijn, die deze groote bedragen vQor-bepaalde doeleinden spen-deeren, dan zau het

~je~jol~l~a~~t~:~:te c!~fe:: ~~ f~~~U!~~~l~~fd~~:{~;~:s te~~ sp~o~nfe!~~:t:uf~~t g:~~~~ ,YlC?rd. ~el~~ht. aan

met e:n
waardl~

een andere
ee,! bete~.e zaak dens der speeches ~r correct. in geving van de D!!.ited Pre~,t::! m~~~t:
-:JublieF belang
vcrdedlgt hlJ op het was weergegeven, deed er DIet op het oogenbJi.!! i!:, kg!! !:>!!.j!c.e!1 ! d~eht ::.=- a.~"!':e ~ aangelegenheid
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GOEDKOOPSTE ADRES. COULANTE EN VLUGGE BEDIENING

Amslelbie, kWijt zich van zijn

?IJ_,_,~~:~c:..ht~; geIdel~ke belangen
IJelU1-\.Mll ~'Jn, dan IS het laatste

\.~,

A .... R D BEl W:A!FEL13

NIEUWSTE MODELL EN
vanaf I 0.90 tot f 5.50
Slgal'en .. Magazijn "De Adelaap··

I~ijd !!riii~~~O:slr!~ai!~~~l~!\:~

~~~:b~~~a~e b~~~~te~ewe~~:r~~ ~:;r~~~a~~tv~I~~~d~e~e;~~~~~ ~a:akt~a~r~~:;:~ ev~~~~~:~~~ ~.~~Oee:~ O~:.~d~~~~~~~:~~~a~~

8

ben evens een pracht collectie

deze waaruit
PrcsG fJprake was, met klem schuwing was, is gebleken uit G~.11~ve op ~ven sensationee~eleen ~!epgaand 0D;derzoek.
wees op de set~sationeclc te~~ hetgeen de laatste dagen is WlJze overgesemd en het bulletIn
B}lJkt m:n hler te doe.n !e
ten indruk.
De algemeene toestand is
ongetwijfeld zeer ernstig. Maar
daal'om vereischt hij juist een
volkomen subjeetieve, rllStigt:;

','u'".........
,' ~:J.~:tbE~',·
~_ ...

ENGELSCHE PI}PEN

duizenden in Iropisch Indie Ie

pleegt rond te seinen, zoo goed tenissen te Geno.. ve.
alg bet ook dezelfde figuur was,
die zicb o?rsp:onkelijk ver7.et~
Dc sensatiezueht v~~ de Un.i~
te tcgcn der'_ lUvIoed, dien ecn t.cd Press hee.it daar?lJ hen, die
bepaald conce~ over de Ne~ \oor hu.n bel1.C~.tgevmg op de-

K;~.~:O:LE:: ~

:

SIGAREN EN SIGARETTEN

~O~:~e~~:e~~a~c~e:e:~~~f~

ee~!dr;~:r~b=~:v~e~S~rd

J

'"

Steeds voorradig aile soorte.ll

als deze!
.
was bet destlJds de hootoredae- zou zijn om aan zulke hcrichten
Intusschen leerde deze ernstl- ken hemel, roet betrekking tot
teUT' van tle Java Bodo, die, lang meer waarde te hechten dan zij ge les den heeren va.ll het Ver~ de bestaftnde koloniale belangen

:~l~~ncnd~anbl~~i~nco~~atin~:d vc~~:n~t:Ckhoudend

.J

:~s~p~ce~'k~u;u'~i
;:;=~:2~'30~:'~.:~.• ~~~~T~'~I~e~f.~.~n:;;12:;3;1.;;~
- - - ---~---

Niet om de uctiviteit wellw reeds. op de flllat~ClCele consekml Hal'" ),fajl'slpii wcinig op- lId bijzol1der voo1' de ambtena- daarbij aan den dag is gelegd, £-~l~~t~~~r ~e~k~~~kl~:~sb~~~~~
w(,l:!wnc!s ?t"ggen.
re;l in Nedc·rlandsch IndW vol- maar weI am het scherp op den gen heoft.

I

Tel. 1629 BBl.

ZIEKTEN

op

is, zich onvolledi.ge !?assages ~~~1~e~e~!c;~1~~~~~s~e~~~!~b~e~
kan latcn verdllldebJken eh ze groep trekken.
wanneer het belangrijke zal,en
Voor eenig bedrag, dat zou
bet~'eft c~~ta~t kan houdcn met '~e~:~ne;~ij~~~e~e~;~fo~~e~ o~
d? l~stan ..1C::; III het Moederland, Nederlandsch Indisehe dagdw In het algemecn belang on- bladpers te versterken, schrikt
getwijfeld haar illvloed op de be- men niet terug.
richtgeving moo-en
Waar wij in andere artikelen
b doen geldcn,
in hei bijzonder in een crisistijd duidelijk uiteen ~etten, ~elke

Boe~oek

Geganmdeerde gen e;:ing Van alII'

~~~ dl~ a~~I~;~~r ~~:eelse~~:

voorgrond springende feit, van
Hier komt nog bij, dat men
hoe groote waarde het is, indien ?ok heeft getracht ~e 8oeraban:en zjcl~ in IndiC _wa~. de be- ~a;:~at~~a~~~~g~~~pmt~o;~ij~~~
I"lclItgevmg betren, blJ voorko- en daarvoor een zeer hoog bemcnde gevallen, nauwkeurig drag heeft g4":boden, zonder dat
Iran infol'meeren op de plaats dit tot een transactie leidde.
wuaruit cen bcricht afkoll1sLig 'I '8venzoo wi~. men het te Sema-

iO,

...,... to" fi~
.;;
:. - .,.;
J pait
• ""I,

~

B" b,'e,

•

boodschap.

~~ ~~\~:,ll~~~lr::~;d(;;\\~e':~\~~~l~~~~~ ~V~~~egrot:t~'v~l~~~~lill~e~~Ul!ef~

Sensatie en nog iets.

•
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-d... n dat ee~. oarlog
ze.~r aanstaande moet zlJn, te~:Jl
e' "Groot: Droo~bo;:-·'
tn, e gdoro~der::; Gra~,\, ~elk STE' GU.ZEN OP GROENEN VOET
s anQaar werK voor a e ze er~
heid hierbi~ werd nageslag~IlJ 6 waterglazen
al\~er~armg gaf, d~t . schr:k- 6 IiIllonade ..
:e~- d:~.tieg ::gb::;::::'~C~l~~ 6 wijn
6 0 t
zijn. (V.P.-D.P.)
6 ~it:er
r

w a t d e Un i ted Pre s s bepnaJde zlJde b1~lkbaar
de
ondcrwijzcnd personcel vun al- g e 1 i e f ~ e t c s e i n en! ~:~l~r~j~e~~~:rl~~:~!t~:'ie wi!
Ie goleding, die ondan!!:s de ook
Op de demarches van Aneta
Eon za1;:clijlm belegging kan
van hen gevruagdc offers met mag in dit vcrbund even nader dit nauwclijks worden gcnoemd.
to(!wijding hun vaal!: zoo inspan~ de aandneht worden gevestigd. In vorige art.ilwICl~ wezen wij

te. r'~r~~~~~~~;;g n~t~);~~~~j~~[03~ ~~~el~~p il~'la:e p~:~~~~~~ d~~
gl"ol)t{: 1.01"g't:!"\ w(Larmeue de Nc- nadrukkelijk te zien vast ge_
uf:r1andsche handel o. . .er de gc- Icgd.
ht'dc Hnit:, in gl'Oot~ en kleinbc·
v. W.
_ _~-~

•
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ni~e::~:~:~~n ~~~ R.cla,o~ B"..oo,,, •. l,,""= "" l!"""",,,,~-.

zuBen doen..
daarblJ
g:C'Il, \\·('1k:~ ong[:lwijft:ld bezorgdDc danl, wcllw Hare Mujes~
Pre c i e she t t c g e n- geld tc spendeeren en te trach~
heid !JaIn\. Zij hr\vatten te:-VCW:I teit lll'cl"t gcbracht aan het per- 0 v erg est e 1 d e d u s van ten d~n inv~?ed, w.~lke men van

~'~Il~ ~~~I~~~J,(~~;~t:~/)~~~r~if~'fsi~~~ ~~2de~la~1~~j:~~~t~~a~!~a~nZI~~t

OTEVA
Wel~

o.ver modern bewapende Ita- _
..
Itaa~sche troepen, kan men WERElDOORlOG BINNEN een benauwenden droom. Zij had ¥'

~~~~~llW:~ ~~t Z1~\~~~e~~~lt o~~ ~~b1ie~t~~~e~~ll ~~~~d:';~~1i~~~ ~~I~~;~n~edrIJf nag a1 druk had

wij zuBen de richting uilmocien
f1latell ('p t'.! heffell 1.'11 7,ij znl al::; door Minister Rollin be· zen. Minister intc""endecl juisl

;\It t dl'zC H.'ll\·OlH.1igc \\'oonlen het.,

.
_"':"<~ 4-'",:;.,.·--~~·L '-. h
De - groote belangstelling, welke ooze sen.sationeele

af~ ~~~~~l:;~ a:~~ei~~~~~'~~~~~~: m~E~~:~r~~~~t:Lheeft men

zonderlijk artikel uader terug
komcn. Omdnt de omstandigheden or naar om:e meening toe
dwingen in dit opzkht een meer
{io:::;ilicvo poliliek tc VOIgCll ell
deb e 1 c III mer i n g e n
well, cd· t
r k e r tot
I' v e e
d U s v e r i n den W 0 g s t a a n
g e 11 eel 01> t e he f f c 11.
Voorioopig vcrwijzen wij hicrbij
na.ar de rede welke de l"ranschc

~;) (~~l i~:~~.I;'I~:~~i(~;~~I{~~C~~::.il;~'~~~~

RIJDT VANDAAG IN EEN
Tel.

importeurs, :

HARMSEN VERWEY

.... ~: .

~:~~t ,:~r.?~'~~]f~~~!m~~:~?>?\, ~:i~.~;- "-'~:~
. :;'-

.'.

::., .....

'..r.-'"

...

ge. dagen ~ecien, : en' steld,,:

._-

'.

Nederlandsch Indiscb
Tooneel.

vast, dat dlt oorlog beteekende,
van welk' geheim zij 'onmiddellijk
dl!on plcolo van. d~ lift dee1genoot atnakte, die voor een verdcre verspreiding van dit interessante
niellws
lo ~de.

I

Apotheek De Ooievaar.

(V.P.·D.P.)

Na een succe."'·/ollc tournee van Bourrachoo_ Hur tot in

~~fs~~w~~~::~ ~~~;r~~~~! ~;:!~i~V;=g:ez:P:!l;:! ~~

Persoonsve.r warrin g .

Amsterd am, September. Na- van Cor en Auton Ruys te Batader kunncn wij melden, dat de via teruggekeerd, om hier alzenuwfI.chtige mijnheer, waar- vorens naar Europa te gaan
vall on:; vorig bericht melding nog een reeks voorstelJingen te
maukte, geen attache van een gevell.
del' bUltclll andscJ~e ambassades
Met cell uitvoering voor den
was, :;:ooals de J~lffrollw vcr- Kunstkring werd dit tooneelr,lOedde, doch, tL1Jotheker Bou- "seizoen" Dinsdagavond ingerachon uit Panjs, van Apotheek zet ell met het gekozcn stuk,
De Ooievuar die juist de geluk- Apothcck De Ooievaar, badden
Jdgc ccht~ vader van een twcc- I dc c::ccntanten een zeer groat
line was ge,,·o!·dcll. (V.P,-O.P.) succcs.
.
. '
Dit blijspei vau Douilh;t, ' da"t
Nadere be\lcsllglllg,
zich cOl1een.trcert om de figuur
Amslerdam. Scptember, De V iI.n den Apotheker Ovide Sourj II i f I' au W "a n d c 1'~ ~ rachon, is va n eell genre zoot i r a d eb I ij f t p 0 S 1 ~ als wij dit voor het llldisclle
- t ie f
\' a s tho. u d e 11 voctl icht weinig zien. Ret is
~ an h a:l r t h i: OrlC dat ongetwijieid
ondeugend
ell
It c n
II I g e In C C n e E u - hcl; raakt Je\'!,!nsverhoudblgen,
1" 0 !J e est.: h c o o r I ,) g w::mrovcr
wij ill Indie slechts
bin n en U t' ~ L i g d age n fiuistcl'cnd plcgell te spreken.
o 11 \' e r Jl-:- ~j cJ C' I ij -k z ':.1
Maar tcgclijk verhergt dit
z ij n. Lt:ltC'l'Jijk \,cl'Jd aardc ZIJ: tooncdwcrk, dat zich als blij~

bazige, maar in haar hart met
kwad e vrouw, welke de volle
waardeering van de toeschou-wers had, woals uit het telkens
opklaterend gelach bleek. Ook
zlj WIl..<; levenswaar en «:cht. .
Goed
was de Ultbeel~ng
duarnaast van Bruneau, den letwat sulligen echtgenoot van
Celeste, w-elke rol in handen
was van Anton Ruys . .~ek het
in de eerste twee bedriJven, dat
deze reI wat al te sullig en gechargeerd ..werd vertolkt. het
derde bedrijf bracht de opioss~ng van de bedoeling der regie~
dle het door ha:-r beoogde effect.
vollromen betelkte, toell het lam
t'Jt ee.ll. leeuwwerde~hetco~~
trust JUlst door de cnarge 1D
den aanVlll1g van het stuk
schcrp werd geaecelltueerd.
Francis Mny had de rol van
Genavicve Dumain, de tweede

PHILIPS & ERRES
ONTVANG-TOESTELLEN

MET FABRIEKSGARANTIE
vanaf f 10.- per maand

Voor goed advies
naar

K. K. KNIES
SOERABAIA

Philips 951 a.

BATAVIA.C.

• uit
"Zc ht.!t
prat.cn
mijn
niet meer
aalldient
,dat in
spotzich
em echtgenoote
van. Bo~rachon
en l ~~~,!!""!",!!!,!",!!!!!!!"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=",,=,,,,,,~~~~~,!,!!~
hoo[d
en ?at
1\, st,?-nn
vaal' speI
pcrsifleelt,
cen enkern
had, na een cemgszms
zwakkel~
\, ,Il ilt .:cg Bo\ cndlen hecfL > an dIcpe menuchd!j]'(: tragl(~k ell weifclende inzet, in I, m het than9 IS vastgesteld op den te veel zorg Met eemge machts- groep, dIe de koapste koppen
nUJll blllll tI OUI\ nog. nader m
hd Cl g-d.cl,~n ell dnaI'm de po·
mta \ C b('vcijtlG~ng vau mljn
mC'cnlllg gC~lcll l V p·O P)
•• - - "

DE vU~NDELIJKHE.DEN
BEGONNEN'
Parlleele bevestlgmg
Hatav la 18 SCllt('mi)cr H e t
V p·u J'
bulJclinCc}dc glstc
ICI1;1\onu, uat d" "ljaudchJkhe~

~~I~'cl~~g~~ ~C~O~~:IU~~~ Z..~~d~C
~'~~~~~I~~~~ ~1~lt :~~ln~~~C=~:~~~

V,lll ulL l)('~l H;hl ~C \,l'rZOcIWIl ,
alvoI Cll!:l h till G.ltMn met d~ze
alarulllJtdllg t,,: vt'l"Olltl"L1slcn.
A!lI:ta )i"l>n ccn uit Hume afJWlllSLigc catt"gol"i:;chc onUwnning go!vl'n, WclJ<c he t gcrllcht
:lis absurd l:1l tl:Udc:ltleu;; stempell. l~tU"liddc..Jf:j \'crzochtcn wij
()II.~(; V. 1', ~l.:l"ic/Jtgt.:Villg om
· nudcrc inlichttrlgc:n, (tic on;; bet
\'ul:;cnuc mcldt.

•

Waa!' de strijd ontstond.

ell VOOl Wie het spel vnn Cor
Ruys l,cnt en dlt weet te savollI(,CIen IS 11<'t dmdehJI., dut een
d'_zgehJI[c tlugl-l,OlUlsche 101, m
de
1l1U'~, lflmg Wf-HlrVall hij
steellR ZIJII grootste kracht
, mdt, \0 02 dezen spe1el con
5UC{,l'S moet worden.
Bet IS zcer knap tooneeispel
d.lt dOOl hem IS te 7.1Cn gegeven
ell hU IS eri n <>"cslaagd om de fl guUl van Apothekcr Bourrachon
mel al zIJn ?.ol~n e'1l tcleurstel~
llllgcu tot eeD ~U1VCl menscheIlJi({! lC mah:en. mct wlen men
rncJclccft, om Wlen men lacht
a il; de s~hrIJvcl dat zoo heeft
gcwlJd,_ .doch wlcn mcn V~l
s~:mpatlllC'l~e aandacht .volgt III
ztJll VCl'schlIlendc rc~ctI es z~oals
Cur nu y: dez~ hC,ert geeretierd,

,,~poll~lkcr ~oUl.rach~l~ ste~kt

\ ~t

hO\(;11 h~~ eIgellliJI\~ stuk
e~l cle ~dll'IJver m~~ zlch ge1.1!1tklg 1l~:IJzcn .VOOl' ziJn hoordi!guur, ZIJ h.ct 111 een Ncderlandsche vcrbi,ing, ..ulk cen ncteur

tlIt

~~~b~~~f~~~:ee:.

twcede bedrlJf zeel goede mo
menten, ter,vlJ I In het derde be·
drlJf hanr besehelden en mgeto~
gen spel frappC{)rde
Het spelell van haar gewezen
ml!lnaar en z g ncef, HenrI
MlrglLct, vlel aan Plene Mym
tcn deel, die zich hierblJ voor
een m het gchcel geen gemakItehJlte taak geplaatst zag H et
was weI de mlllst sympatllleke
flgllur Ult het stul! en het lS een
type van rol, dat dezen toch
zoo talentvollen acteur met gcheel hgt Wu zlen hem hever In
cell kll raldcr-Ultbeeldmg dan
als jcune premier, vooral mdien
de 1
'01 hem weung g~l~ge?held
tot hct geven van rollef ble~t.
Co J?alfoo~:t als Dr. Vlda1
sloot ZI~h b~J het ~eheel op
~ocde WIJze aan en VIcI voor al
In ,.I~ct slo~. van h~~ eerste ..?ednJf als hlJ m~t zlJn . m?elhJke
halvc bckcnteru.s komt, die door
Bour;achon nJet wordt begrcpen, tll den goeden toon,

~~~~lll: n!~I~ltceft te bewe~n kwestle, welke

E

III

van Chma omvat, tot dus\erre
vr~wel machtclo~s geweest, om,
dut hlJ geheel aUeen stond
IudJen nu de l!:ngelscne politIck welke door de lCIS van tilr
Leith Koss wordt ulgeleId, resu.lteert tn een llam u.liKeJIJne
pohtteke saU1enWtOrkmg ti.lS::;cben dezefigiJl encu.{!.;ogeland,
waardoor de pN·b;ur.JIJt:c5c.ile
groep een k raCJltlgel stanapul1t
Kan mnemen, gel ug-::.LE1.ma ais Draal met in. T'\-{ij£el
bIJ ZICIl alSdan wed door een
groote hlTIog:ndhel(.I, danCT~Jk~ ~L~~~~;~:'~kL:~ ~~~r~rc~~v~~r~ l1J~~~
'tlet Idn t ct gellehBI ru~t u~tDe"lo n \. I'T 'pel' "Is ~LI de c.:rs.~ \\itare~, a er .;;C ~Ilh e ~~eek ~du." ;:'CL.! ~'e:;:hl" 15"lm 3\:; ru~plJn
se e blOne an c Cu.lIPO I Ie
~1I U"""j~->toorn is'::.' (loI:.luh

het beglU van

h t'"

1n het blJzonder de dlt artiltel wenl aangenaald.
welke CanDe J apaosche aspU"atJcs zlJn
ton voor h et thans te houden volkomen ill strlJd met het l!:ucongres hetllt mgedlend die tel~ ropeesche en bet I AmerlkaaD-

v:'rS~e1~~n geweest,

l[ellS en tclkens w ee)' to'~ verdagmg aanleiding h ebl.x"II. gege~
ven, Canton staat nameli.Jk ~et
aannemen van cen· krllchbge
h~.uding te~en Japan vo.or, terwIJI Nanking zek~r n,let ten
onreehte van meenmg IS, .dat
olIder de huidi ge omstandig.
China nict al1ders kan doen
dan toe te gcvell en zoo~
veel te redden als Ital1. omdat

sene

I

belang zooa s dlt op he~

:geI~~~~I~n ~~na\~r~~ve~:~~_ ~~~~:;~k~\~~~~~l!~IlZ~Ch e~g::- \":l~: ~tr~~t_~:~:!~ d;'~~~f\~:r~:I~~';~

schermd" door het Negen-Moo-endiledenvcrciracr. In het bij~
~onder het Engeu,ehe eCOlloml~
selle beiang, dat niet aileen in
de kuststreKen, maar oak in het
binnenland zeer sterk gevestigd is, komt door den gang vall
zakell van het oogenbhk in h et
gedrang. Men voelt, dat men

solider basis dan het "wom'den"
protesL van h et .:6111den, richten
regen de tegenwool'Jige proJ apausehe lloutiek.
~n deze gang van zakCll
wordt voor Japan heel wat gecOn1yliceel'der dan het verzet
van bet Zuiden, waarmede men
zoo noodig weI raCl.d \veet.

ChO10a

-

EooeIand

TegenstlilJdlge
i
I dbelangen en
nv oe eo.

.Ma
m lxslraal open de010L1Jnbaans.
.. vun dc
voi!t$s(;hool
grll.cht.
1n l~ct Frcucril, I:lcndrikplant_ _~
SQt.!J) J ~ ht.!L,.tu~~hcn deze emdc
De zcndino- waarmede sirlvrielldachappelijke relaties met
riV~llcn gistCl'cnmiddag tot cen Leith Ross "'naar< China is ge. Engeland, welke vroeger be(,~'.I1Sl1~ Ll'C:~Ct;l gek~~l!~~o~:a::~ stuurd, begint hoc Ianger hoe stonden en geregeld suggesties
bV cell tic: Jonge ~I
meer de aandacbt te trekken en naar voren brengt v~~r het
ges~ van ccm sJldnl'lem aan !let het wordi zoo lall<rzumcrho.nd houden van een conferentie
hoold werd ge w ~d.?e gelloem~ duidelijk dat zij vall"et:n be'lanCT- tusschen Engeialld
Ja-

blik ernstig
sp,'ake wasinvan
een
nieuwen
burgerool'log
China,
maar toch zijn zij vQldoende om
de Nanking-regeering ten aanzien van haar thans gevolgde
politiek van tolcrantie t en opzichte van Japan in een moeilijk parket te brengen. Men
vraagt de wijziging van zekere
bepalingen in de wapeJlStil-

verklar. ing van het Japansche thans bereikte r~~ultaat in geMinisterie van Buitelllandsche vaal' tieD gebra cht en die bezakcn, welke nti ongeveer an- g~uE:n, te bcseifen, dat.. zij de
derhalfjaar geleden zoo groote bUlt D..Ict zoo. geOlakkcliJk zulberoermg verwektc en het is len k~me~ bmuen ilalen, ~eer
duidelijk, dat Engeland waat- Iwel mgezleu en de agressleve
regelen . wenscht te nemen om t~OD in de ~apan~che pers is
zijn belangrijke p?sitie te ~~_ ~.Iervall bet wtvloelsel.
houden. Voorlooplg natuurliJk
v. W.

i

cc

a it

Olll

uit

Zij

raall:t

direct

de

~~alen.

t oe- te kamen,

Iijkt

het in dit Chineescbe wao.l'digheld belee-:f
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VREEMDE SPELING DER

NATUUR.
Wefenschappelijk" ottderzoek

J~pan,.

China en Engeland en
u~t de J?ngste telegrar~llnen valt
a ... te lelden, dat In,en 10 ~paaldc J apansche krmgen 1r. b et
-geheel. nj~~ gerust is .op wat nu
de feJtehJk.~ bedoelmgen .. van
Ellgeland ZIJO en \yelke. blJzon-

\,(::,:;\~.;:i:.;o~~

'~1 ,.o~ ,~t"l.d~n~n, d\:I_:li~, .. h::., rheu

:~:;~::l:~'j,~~~'<:P::-, ..~~;:~~:~~o!l'~~j~n ga.:~
~jd~~-~~:l:~ "~5!'1;~I,;;;j'~:,::!: /.:)Qmhdc',
I :;mu',vzchtig;hzi.;!. ~;ji,'e gc\'I"i.c:~t;:u
tl1:,

!

Ni~t :l~~ y~rsc?i;::sde:J trc:deu b j

tege~over de j?ngst~ activite~:
v~n Enge!:nd In Chma ~~n WCl
UI~ scepti~cb st~an, ge1lJk hebben. Althans bCZlen van het Japansch~ standpunt, da~ China
e.~no~sch gehcol CIllH_ll.ankehJk wll maken. v~ Japan:

a~,..

o;:.uf'l

~:':e~~r:;hh~~tS;;:~l:n~OSS m:~ b:t':!:~;:~~teh~;::~~:: ~:rd~~ev:~:!ac;~ v~~ ~~~.g~ ~~~~h:o =e~~~~~
In h7.t blJwnder
Japansche van den ~oortscl1?jden~en Ja~~~~:t~lll~~~p 7naa~:~3 ~i~~ b~~~~t~~:l~i~~~ ~:~ h~~t ::~t:~=e~e~P:::a~m.ra~ te 't~n:~n~i~c~~~e~:~~
10

ingeste ld.
Batavia 18 Sept ember. [[at daeht, dat men de Chineescbe de politiek van Tsjiang Kai een

I __ \,:<!.I!lmop m~,. ~oc~,bcz:n (>:l.Ir.l~.de~-

~~t .~let g~r;'IK ~JJl.. Fw:~~

';;1:

i:Ej~~t~~~~ii:l !l;~\e, en.i~~ll:;:'~~~
hi; U;;;"!~rr!t-.lJ!~~.d, z:f ::J!li!!>
u h~:~i1, :o~d:; :ij ::OC'\'~J': ;u;c1::re~
':()li:;;:!IlliOil j!::::d;:,e:'. r:.~b~.
mic!dd

,
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I ~~kn~hzi!~
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. .
..ung, gee
e
bijzond.~r in de.p!rs.~et r:Cb~ ~:~t hoewel T.V. Soong in
van ~T.ge ~ee~oSUltiu&', on _ 1933 gedwongen werd om af te
der l:"mellgmg 'an Japan, zoo. treden als Minister van ::Finan_ I
aJs <lit kort geleden te ShanghaI den is zijn invloed noer s teeds
eenige malen beeft plaats ge· zeer' groot_ En deze°invloed
had.
. ..
ontwikkelt zicb uitgesproken
Uit de moe!lIJkhe~en welke ten gunste van een nallwe eeomet _
pansche standpunt te begnJpen,

ilOnc~ ;e~~~i f~ Z(;ij~ agitatie kOElstige verbouding tusschen geval tach weI, dat zij, die digend zijo. en men eischt, in bet d~e~ zwager

sfc~~e ~elding g~!naak~. van
het uitbrck en van vIJ~ndeliJkbcden,
waaruit
m lsvel'stand
sehijnt te zijn ontstaan. (V. P.O. P.)

doo:

langsactlevere
diplomatieke
h'u _ _ __
de
p?libek, welke
Engeland ten op:zachtc van bet
Verre Oosten wil gaan voere~, '
Uit Europa ontvinge:n wij de: nleuwsre: mode llen
zooa1s nog zeer onIangs offlMiddag en Avond Moeden
cieel ver:klaard \Verd, is op dit
doel gencht.
...
" ..
Dat hierbIJ aanwlJzIglngen
na.ar voren ~omen! dat aan de

~iij,:~l;~:~,
;:~~?'~::~:'~!;:~ii:? ~~~~;ro:i~~ij~e~!~m:;d~~~ m:n E~;',.~~e tO~::i~:!~~~E~i~~~ ~~nd~:;,e:~~~;s~ez':~o~~5~ :~~w
;~~n,.s;: ir~~'~:ig:=~
IJ
e
,'.lMlL

l~n~bio~d.' Als : ij

,;it

jmo~ nii"!t i:1 ~'a2.t !ije, g;;~t uw
jj,,::o;Idh~ld,l:!;: i;:aa:ll..2.cl:.i"l·uit;n \-'::_
tOOt"l.~~l ,:10::.1 :'md:~;.:~t.I_~,~, . ~~ PIJ~

stc~~~:\~c~~~~~Ut~'a~p~:C~~~~ g~~~~l~~e dl~~~?:\~~~t~itl:~ ~~O~ta: v~~e~eenl,;;!~~/~~,; mi~!~i~eO:~!~~ll~b~e~~ll:~S~~~! i~~:~~~r li~~:~l~r, c~ch ~~derc .Ejd.:.

te
groot ded
A::l~tet"dam, 8 cP t.cmhc.r. Ret van het succes van Apotheck De ren valt en welke men met ge- pen,
bcricill van tie (U);1,\'c rantwo li.- Ooievaar drnagt Fie Carelsen noegen zal bezoekcn. Mits men
Ook thans weer heeft Canwortlidw lPJurtcIIJt'op'lganda. als Celeste Bruneau, de zuster de jeugu thuis laat !
ton bepaa.lde eischen geste1d
dn'.. l.Ie d jandd lJldu:dcn bcgon- -. - - -.-- -- - _ _ ~ _,
_~ welke op het aanstaaude conllell zOl1th:lI zUn, is dccls juist en
grens in behandeling moctell
t.lech; ullju isL Hct s laat name- I
komen. Wei is waar zijn zij van
lijll 01' Ol.'n ~l(.;cds t l'rug\t(;crcnniet zoo verstrekenden aard als
deli :>ldju tusschc.1l ~c .tc(;l"lingcn
•
_ __
zij dit ongevecr ecn jaar gelev:m de lw(;euc uncJ<mgc aan de
...
den waren toen et' eon oogen~

Japan

I

lsten Novembel aallstaande, In- ontploDllng IS het zoo noodlg
d
h t althnns llIet weer weI op te lassen ill de door Ja
~~~dt u~tgesteld
lJall gewenscllte 1'1chtmg, want
0 dlt congres van de Ruo tegenover cen nlllitmre aette
P
lI'hn Tan er dat fe llehJk om de van Japan bhJ.tt Chwa voorloot
b ,
10et worden gchou- pIg volKomen maehteloos staan
d:~C J~~nu~t het lautst In het Vaal voor IS bet veischilm Ultvoo~Jaar van 1032 hccft plaats rustm~ t~chen het Japansche
ehad, worden de pohtleke en het Chmeesc.be leger te
g tl
ezevcn waar. groot
~cn l-ren tan~eOReg~erln'" t e Een andere zaak lS eenter de

Veer het
betere genre
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definitieve bvere enko~st hiervoor een zeer krachti ... plei~

Jt'j~!') ~~f~dcd~t~~r~:~~ ~~~~:~~s ~~u v:t~~~~~ll~:n;~~ :ff~c=~~~a~~e~~r:hbh~~ ::~ ~!tr;:i~a~o~~~~~:~~~d:r~f. ~~~~:~a~~t~{:: :e~~!e";~;

2 mat:rozen, di~ bij den hrand
op dl!n ltruiser "Ashigam" zijn
gewond, 3 in het ziekenhuls zijn
overleden. anzG V.P. berichtge~
"'-eving m('.ldt hieromtrent nader:

Politieke verwikkelingen,
Amsterdam, September. De
v reernde speHng del' natuur,
waardoor in cen ziekenhuis te
Tokyo van t wee :;;-ewonde pel'~
sonen er d r i e zi.Jn overledeu,
beeft sterk de aandacht getrok-

~~~e;'dind~u.r:~n~h~r:~~~~

teiten te Leiden, Groningen,
Parijs ~n Berlyn overwegen gedelegeerden nual' 'i'okyo te zen~
den vcor het insteilen van een
algemeen onderzoek. Ret staat
nog lllet vast of de Jap&ilSche
regeering deze delegaties zal
toelaten, aangezien zij zicll op
bet standpunVstelt dat deze
wonderlijk, gebeurte'nis exclusief ~n goede moet kom.en all?
de Japansche w'Itenschap, die
:zich hiermedc eed lei~nde po~itie kan vJrovere~~ .<:V.P.D.P.)
. ' ~:, .,~,~ ~ .'.

O!,-l geheel naar Japansch in·
zIeht t~ handclen en den Japanschen lllvioed te versterken ten
k:oste van de bestaande Europeesche belangen, is men wat
nerveus geworden, zooals dit uit
vehchillende beriehten blijkt,
Zoo publiceerde "De Ochtend·
p~st" van Dinsdag j.l, een b~
rieht, dat men s:elooft, dat SLr
Leith Ross in China allereerst
zal confereerell met de proEuropeescb georienteerde groej,i...""Jl,
onder meer -met T. V.
Soong, den vroegeren minister
van fin.ancien en ~et H. H .
Kung.' dIe tegen:roo~~ de pdttefeuille van fmancien heeft.
Zelfs n~mt ~en au, .dat J:let
bezoek aan Chm~van Sir Leith
Ross het directe resultaat is
~an:n nauw contact, dat teva·
I en_ r e ~ met deze groepenwas
ver.Kr g n.
Hoewel de Japansche Regeer,i:ng v 8.l'lhaarkantalhctmogeliJke doet ~~ het >'00:: te ste:t~
len.' alsof Jwst d~.reuI van ~
LeIth !toss aanleiding kan .z:un
tot
hi1'8tel van di Mer

ke is aangevangen krachtig te
knnnen doorzetten en te cooso.
lideeren, waartegenoverTsjiang
Kai Sbek en Wang Tsjing Wei
zieh bereid toonen tot eoneessies van "erstrekkenden aard
aan Japan, teneinde bet gebied
van Cbina Proper voor militaire
agrese:ie van Japanschen kant
te vriJwaren.
Hier tegenover staat de geest
van een dee! van bet Chineesche
" olk, dat deze politick met begrijpt en dat onder den indruk
van de steeds verder gaande eischen van Japan, steeds vero~twaardigder wordt en een
wtgesproken
anti-Japan.sche
sten:u::li.ng culUveert.
:
.In het b.ij?onder in het Zuiden, daar waar de Cantooregeerin~
haar ~vloedssfeer
hC~.l8 deze .. 8!lti..Ja.pansche
ag:l tati~ .D~g a1tijd zeer groo~ en
na een penode van bet:rekke1ijke
rust... 1aat Cantonophet?O"'
genblik ~ 3eaI:' veel ~ 19.cb.
hooren. Dithoudt.~~
verband met het pIenaire COll~ ~ de K.uo ltin ~ c1at

waar men zieb aan te houden
heeft. En wanneer dan nu ree~s
~ordt gezegd, da.t Japan ber~ld
IS. om ,de .Nankin~ regeermg
lllet aileen eeonOl~IS~ te Bte,~
nen, maar haa;- m en strlJ
tegeu de b~~e.ten en d'~drooden ook milita~. ~er Z1J e · te
st:::a;n, dan moet hic,rln ~ aan:
Wl.JZlD.g word~n gez:ten'tua lw:an
het ZUbl~e:: even ee relleercal.tran
Cl
t
.a.u---". en d ~ J a:~ft.
sch• v"'J langerul :~eg lij
s.ta an, apan d e m ea!~:t
:elpen 0
n
~it V:~ baart aan de
militaire groepen in Japan, die
zulk een invloed h~bben doen
gelden op de jongste gebeurtenissen in China echter Diet al
-

I

:;8" z:

zoowel voor China aIs ";oor de
Europeesehe landen zouden
kunnen worden verkregen, indien de econo:nrische relaties
nauwer werden. De onuitputte~
1ijke natuurlijke hulpbronnen
van China kunnen dit land tot
cen exporteerend rijk -V an. de
eerste ~tte m~en,_ tenvijl de
krachhge ontwikkeling daarvan den we1stand vall Chiea
zoodanig zaJ. doen toenemen,
dat bet land tegeli;j"kertijd. yoor
verschillende produet!!D, wclke
de eigen bodem niet levm, cen
der grootste oo~umenten kan
~'orden. Aldus ._In het kort de
inhoud .van Zi]D opTIillende
redevoenn:.

De
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cheques • . ,

van de Escomp!o zijn practisch niet te
vervalschen 1
De geraffineerdste praktijken worden
verijdeld door het Safety-Paper.
Verkrijgbaar in twee formaten.
._ Vraagt het nandige "vestpocket" etui!

In ~ We&er.Jch ~
teerde poli~ek "Vindt hij ~
stand~ .bij den tegen_ __
Deb e s I e III e d I C! q D! &en :Minister Y!':U ~
. B. a Kung. bij den ~
BatDtottl Bot.nkrijCnmu Sotkabotmi ~engezant~_Pa:sijs,Dr~Wel- ,
Inlichtingen;
lington Koo._bU Dr. Eleen 'Wle1~EO.:'IND_
IVI
MIJ. N.Y.
tc:lcduon 2100 Wdarn.dllob. ' Il~~ ~ ~
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PONDERDAG 19 EN VRIJDAG :roSEPTEMB~'
GLOBlil BIOSCOPP: lO,an 20 Sept. One N~-Yorkntght __(I:Iet,

ronx~f~:~tr;~)~ 20 Sept. _Lucky- DevilS Uield~n '~.an

Hollywood)
DECA :PAP.K : 19 en 20 Sept. Golgotha.
CAPITOL 'TIiEATER : 19 en 20 Sept. Letia liv@ to nij'ht.
CITY THJ.ilATER: 19 en 20 Sept. There's laughter everywhe!"e when there's Music_in the air.
HOTEL DES INDES : 19 Sept. Matinee 12--2 uur. 7.30 voor.
a.vondconcert en soiree daneante.
20 Sept. Matinee 12-2 uur. 7.30 groot vooravondooncert
en soiree dansante.
HOTEL DER NEDERLANDJilN: 19 Sept. vooravondconcert
en soiree dansante.

Iheel erg om

M4jnkter elM redacteuT)

&ell

Vendutie op Zate1'tlq 21 Sop!.
Kijkavond Vrjjdag 5-b uur
ten huize van den WelEdG. Beer
kaartje geldig
J. A. van der VLUGT

wrii:rn:re~~~ ~o~w ~~~!; ~:~:;:m~~~p~ mv:~!n=

van

kwesties weike mij o.evallen :riju uitstapje naar Soekaboemi
zijn.
:)ok een kort bezoek aan Buint : :~tev~a~~ :~~igh~~~ tenzorg kan verbi~~GER.
van het Verkeer noodzakelijk,
dat voor ie.der belangrijk kruispunt een tramhalte komt,
Mvnhem' de Rerlaotenr
waar de tram v e r p 1 i c h t is
U wees in Uw blad reeds op
tot stoppen, ook al stappen er fe onvoldoende politi~bewaking
PROTEST TEGEN DEN
verliet om in, San Francisco geen passagiers in of uit. Or ~edu~nde de nachteliJke uren.
OORLOG.
f:ijn
als
;.ewo,?nster van
Van Amerikaansche burgers. hooggerechtshof van CalifornH! dooITijdt en waar aIle aandachl l~t e~ eh~~c;I:kj!erbJte~k
vrijheld stelling weI zou volgen
als de zaak voor het Hooggerechtshof van d~ Vereenigde
Staten in behandelIng komt.

Jiiva-.toume:e:

IPOTH'ER DE OOll1lll1 D

I

Ii Si:ptemb~r

op VJ'ijdag 20

a.s.

1i18.81i
9 nur n.m.

83D~aDg

BlijspeI in 3 bedrijven van Douillet
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JEUGDVERWILDERING.
Vader staal op de bres.

~~t~~~~dfl:~~e~;e;:!~~: ~e~~~\~ :~~ d:era:f~l~~e ~~~; _~~~~tN~~~t;e:r~ij~{k~~:~~t~;;;:: va~~ie ~jIH:~n~;~!;.g~::~
"Iyee,',don
is ~aolo'IIThv~nmadScnAlstcoll,I",TuJ.v!rkent, bij
uitstappen
eeninlec
:even,
ili: kan U verzeke· noemden, die de rol van Koning
'--~,
'-"
:." lijke
valhetkan
ma!~en en
d( 'en
Gatmaar
heel wat
van mijn l;:en- Her:::dcs uitbeeldt, terwijl RoTully uit Hollywood, die was
gcarresteerd in vcrband met de
ontvoering van een meisje, is
na eon kort vcrhoOl. gisteren op
borgstelling vrij gelate!'. Gedu-

kali kan terecht komen. Bi
Pintoe Besi en op Molenvliet bi
Sawah Besar bestaat dez(
situatie.
Ten derde zou ik gaarne wil

ACTIE TEGEN
Per v!iegmachine.
TERRORISTEN.
Zooal... reeds word bcricht.
zal Imperial Airways op 2 Oc:Net als bij ons.
tabcr ccn nan":ang maken m e t ,
zes procfvluehten tusscl1en PcDe Assembly te Simla ver·
nang en Hongkong heen en te· wierp mot 71 tegen 61 stemmen
r-ug.
het wetsontwer-p, strekkende
Dc cerate twec vluchten zul- tot vcrscherpte actie teg-en de

I

~i~~~iJ~~:~~~~~n :ij~: t~~;ij~zo~; ~~7~~s~~ d~oern;;:chiwg::~~~

andere vluchtcn zullen worden va.n Britsch lndie niettemin
uitgcvoerd in anderhalvc dag. tach zal worden a!gekondig-d.
Van Penang tot Saigon moet (S.T.)
400 miji over zee worden gevlogcn en vnn 'rouranc tot Hongkong GOO miJl,
DE

leo woroen

?G~BJp~~~eg~

I DeB

ee~e b:~~~r~~~~~:e~a~e~~~t~~

Onafhankelijkheid door

welke op
oog artletlek peil
staan, terwIJI de nhototechmek
:ee~~~l~~~kt~ap IS, het geheel
Is het den nuto:riteiten weI
Ongetwijfeld zal deze film.
~~t~i~~;aa~u~a:~~e~oc:: I~~~: ::::din d~tat~~ia a\~~;~l t~~d ~~i~~~~e~a~~~c~,\t,r~~~{~ns'th"nt
"
' van het
wier,k'mderen de nieuwe maat )Ver hand toeneemt, en dat de
beste beteekenis
regel een teleurstelling is.
nen bij spoorwegovergangen woord weten te apprecieeren.
Ten siotte wil ik nog wijzer ),v. niet rustig kan staan wachop het felt, dat de goedkoope ten .zander door beroepsbedekaartjes welke naar Soekaboe- laara te worden lasti!;' gevallen.
Bataviasche Kinder
mi worden uitgegeven het on- In het bijzonde.t· bij de Willems~
Vacantiekolonie.
derbrekon
t
. van
t de reis te Bui- laan is bet op het oogenblik
De aandacht onzer lezers mo1ij~z~;e~dn~~{~ d~~l~~~'de~~r~~~~: ~~~~i:~f ~~:~ij~~~~~o~~d~in:: ge worden gevestigd op de Baling nict bekend was, lantst ge- de auto blijvt'n hangen.
taviasche Kinder Vacantiedupeerd. Het is toch niet zoo
X.
\wlonic, welke instdling zoo
buitengewGon nuttig werk doet,
- ..
- - - - - , door iedcre vacantic vele kinde_IJ _
re~. die ~et voor hu~ gezond'Adl.s~
held drmgend noodlg hebben
~':~sc~~~;~~~ in de bergen te
J.cIta,a.~
Maar zooal'3 net met al dergelijke inste1Iingen gaat: am het
(slot)
goede werk in stand te kunnen
houden is cen beroep op de puJk beslool daarom evcncens lisse binnen te drmgen Van blieke liefdadigheidszin gerevolgens de afspraak met den Sple echter, dIe evcnals WIJ zlJn geld noodig. Er zijn vele contridetectIve ml] tot hoofdcommls- wagen had afgedankt, en op buanten, maar het aantal muta-

ex
U4

aAla~V'I·asche
"If
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Spaarbank'

OPGERiCHT 1M 18S"

M30HDWIJK No. H

OE:30UW r4ILLMIJ.
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Id
ff
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D eem(~ ge en op Varla 2.50 totf5000,_ per persooo.
i
eZUivereiaarliik:scneWinstkomttenbatederspaa_,_ders.
Voor terugname van gelden binnen het iaar wordt
2 pet. rente vergod.
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[931 Ford
touring
1931 de Soto Sedan
1930 Plymouth "
1930 eh
I
]930 PO~~i:~ e\o~~!ng
en::. ali~ in pracht con;:Htle
BiIlijl::e ,prijz~n
S!uisbrt!gstraat 55 _ Batavia-C.
- - . - - - - -------1
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(Hdden van Hcl'ywood)
B!LLWILSm~
BOYD -- BRUCE
CABOT
- DOROTHY
WILLIAM
GAREAN.
be~ Ie Vigan de J~~us_figuur
Een verhaal vol adembenemende spanning en
~er~olkt op een 'WIJze, welke
on\lekende sensaties.
Niet voor kind.;:ren.
door 1:,aur set:ene eenvoud diep
,
aangrlJpend IS, moet zonder - - - meer subhem worden genoemd

'iSS!:'H geregeld Ideinigheden
lissen. En daaNcor betalen wij
Dch niei altij:i maar meer belStll1g om de controle op ons
CZIt hoe lunger hoe sIechter te

de S ~ h"eft afg shaft H t .
.0." dnt ee cverschill
. e dIi
mij bekend
menschen ~aren, r die op zo~~al
gen met hun kroost bij wijze vat:

uit Westwood, dnt zi-i tweemaal
\I
door hem was aangerand.
Zijn vader verklaarde, dat
~~mz~~ z£f!~~ ~~~~l~i~t ~~r'o:;~
df!elde en ook DIet geloofde dat
hi;\I gestraft zou worden.
______ ~ __ ~"_..

fl."''''
h'" _tfJ..... ,.,..
v. ~., V'_fit
.........""'1CiI" ,,~...,..,~.,

~tr;::at:~;~t~ie~~~C~!;~ ~~~:~

succ:esvo~
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ROY!

In Golgotha, een film welke
Een uiterst spannend d!!tecrh:e-verha31 met
paald oogenblik een ongelu} ~fe~m~~:r g~~ll ~~itiek u~t o:e ~o~~~~~!~r~~u~~r~: ;:~ 1
~RA!\CDOT TONE en TUNA Mt~KEL
gebeurt en dan is Leiden iT Jefen~n op de poltiemenschell, wordt vedoond onder het paIn de hoofdrollen.
Niet VOOl" kinderen
last. Het is toch beter te Toor' 'rant lk weet maa-: al te goed tronaat 'Tan de Kerkelijke auto- - - - ,
komen, dan te genezen.
velk eCll zwaren dlenst er van riteiten en van den Fran3chen
Dan is het toch weI cen kar· ,ell gevergd wordt en hoe zij Consul Ge:1eraal, V!ordt deze
!!i}
~
dinale verkeersfout, dat eer !Un plicht vervullell. Maar er episode nit de geschiedenis del'
lU 1--= ~
Heden- en volQende avonden:
tram stopt op een speciah '\in te weinig ~el1scaen Cll ruenschheid op een ontroerende
h'ambrug, welke juist do breed :aarvay/ worden de inwoners de wijze vertolkt.
L U C K Y D E V IL S

~ij~S~~~~h~~c7n ~:ijv~~~;l1~~~~ ~'~~t~~n~~;~C:-7~~nl~:kkh~~ea~~ ~~~k:~~~~~ ~;a~~n;i:~~~a~~:r

PENANG _ HONGKONG.

!:;e~~~~el.

Na d2

ceil a AllTON

GolQotha.
'
~:~~~~:r:~~:.: en2~~e~~~;g l~:; ~~~; ~nl~' bel.
Een film waarinHarry Bauer
NIET VOOR KINDEREN.
een voorname rol speelt en weI-I ~ti:;:;:::;;:;:::;;:;:::;;:;:::;~~~~~~~~~;:;:::;;;:;:;;:;:::;;:;:::;~
ke bovendien een episode ver- Ij
beeldt ui~ de .ge.2chiede~s der
fiI fja f!t I!I
Heden· en volgende avonden
~~:C~:I~e!~::Z:;: ~ ~j~
~ 1.:1 '{I
van het leven van J EZUS, moet
alom redenen van artistiekbei~:k-:;;~en de groote aandacbt
(Bet Jfjk in den koUer)

~~l~i:!e~ ;~g~:~dd~~U J!:!lef~ :~dt ~~;'(!r;ri~~n~: op:~::~ !an~al klei~e ~e~stal~e: :e~mi

TOM MOONEY
',! n,'et I'n vII'J'10I',n9'
.
Geloo
San Francisco 18 September
(Eigcn dienst) 'rom Mooney,
die in 1916 te San Francisco
word vcroordeeld, beschuldigd
van het piegcn van ,~('n b()lll-

den, zcidc niet to vcrwnchton,
dat h ct h,00ggercchtBhof van
Culifornie, voor welke illstantie
~~':ntn~~~h:'~5 ;rijl~~~~~ldeling
Hij 7.cide vandaag toen hij de
gevungenis van st. Quentin

~n

reD

Din~.:

DECAPARK

mi1

e~e~~~~~ ~a~n~~~7a~~t ~:i ~~~t~~::~~~kd~j~~~~;v~~;~ 1a~ 1~

Niellw Orlenn.s 18 September
(Eigen dienst) Alhier werd een
monstcrdemonstratie gehouden
van r.orlogs'lcteranen te~ell ew
evcntueelen nieuwell ooriog. De
sprckers zetten de gevlll'cn van
een nieuw conflict uitcen "'~1
vcroord0cldcn scherp de mnni·
tiefabrikanten.

I

(Opmerkingen van ooze lezers).
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OVERSTROOMINGEN
IN CHINA.
mede te gaan, omdat Ik weI bc- te nemen, had ons echter naal·1 Men repatrieert, men wordt
G
II
greep dat de commlssans mlJl1 bmnen Zlen gaan HI] had mIJ I o~ergcplafltst en de vereenigmg
roote e ende.
voor cen bmtenstaander fantas· alleen naar bUlten Zlen komen II derIt de mkomsten van een conU t Sh
h
tIsch verhaal met zonder meer en daar hI] t wee personen naar tnbuu!lt en een kmd komt daar·
d 1
ang a1 wordt gemeld, zou aannemen
bmDen had. z'en sIUlpen en aan tckort
Nat n~€er dan 700 dorpen ten
Tot ODze verwondel'mg echt.--.r slechts e e n w~rbUlten !n'.am
Waar de miUlmum contrlbuoor en van Kalfeng m Honan was het hUla van den hoofd- concludeerde h1], ll'et geheel te~ tie der vereemgmg op slechts I
ZIJD overstroomd ten gevolge commIssar's ondanks het late onrechte dat de hoofdpersoon f 050 per maand IS gesteld
~an. diJkdoorbraken van de Gele nachtehJke-, of moet lk zeggen zlch nag lD het huis moest be- wI dIt voor ve1en geen beletsei
I:;e~ I
vroege ochtend Ul!r gcheel vcr- vmden r HIJ was slechts aileen, kunnen z\Jn Om zlch als lid op
d e uden van de bevolkmg, hcllt Op onze n?_vrage Werd ons hlJ had dus de kens of mIJ Reh- te geven
"ii_ _Bii_iiiii___iiiiiii'iiiiiiiiiiiiiBiiiiiii~_Eiii_""~
Ie door de groote 0verstroo- gezegd -tIat van Sple den gc· terna. te gaa.11 of den detectIve te I Eon telefoantJe aan Mevrouw
~~
~lIngen vau dit Jaar is getrot- heelcn nacht d'cnst gehad had bh]ven bewaken HlJ koos het Puyt, Hotel Vwtorm, tel. WIt
en en haar aantal bedraagt en dat men ons veLmo_debJk laatste. Hler mOEt nog blj ge- 1500 brengt U automatIsch op ~
~T
~,,-,rscheidene mllhoenen, IS Oll- op aet hoofdbureau weI nadeI'I zegd worden aat hlJ op dn: mo- de lLJs' en ;;edt U de -;.oldoen...ng
-~
eschnJfebJk,
kon mllchten. WIJ gmgen dus mEnt m het geheelmet WIst he~ Uwetehebben bljgedragenl
In
0 ~et
wordt nog verergerd naar het Komngspleml
met Wle hiJ te doen had, daar am een l!I'ID kind een gezonde en
d 0 een feUe kou welke na de
Het was niet gemakkeliJIp om hIJ ons III het dmster met goed gelul~klge Y2.Cantle te bezorgen.
WIJ REPAREEREN AllE SO{lRTEN SCHOENEN
~tormachtIge weken IS l11getre- toegan<>' tot van Sple t·e kr~C"e~ I had kunnen om'erschelden. Van
aen. (S.T.)
Men p;obeerde met aIle ge':cld I SPIC lwas OJ) z1Ju beurt het .erf wat e1' te redden ,,~el Zooals
--ons met den commandant V&n opge oopen, t€11 had den mets WIJ echter weI verwachtlen was
de wacht af te schepen. Eerst vermoedenden detectIve plotse de vogel gevlogen. De krachtI
DNZE PRIJZEN ZIJN:
TELEGRAF!E IN CHINA
na herhaaldebjk aandrLngen lm~ v;n3;chteren 1egrepen en ge woorden die Kerner toen met
H'Erllnzoo'en A. o.s,
. werden WlJ blj hem toegelaten sne.;e oeld De U1t eg die Ker- van Spie wisselde zal ik hler
Dameszn, lin
G7Cl
Leening van $ 10.uOO.000 en daar wachtte ons een groote ~r em had .trachten .te geven, maar lllet herhalen :
H~ftrenhaH.en
0.35
v e r r a s s l l l g · ' e de commlssar.s bI] hoog en
En met all"'en dat Corneliss
D:ynupakkai1
D,25
Kind9TZoolen
"
0.65
p
De Ultvoerende Yuan heeft
Tegenover den hoofdcommls
te gevlogen bleek, maar hij
oc
toestcmming "erIeend tot het saTIS zat Kerner!' en zooals ik V oral 8f1 t
me a en ook nooit achterhaald. En week
mtgeven van een obhgabelee- reeds zeer Spoedlg merkte zat h o. b me oen van :Ple het later ontving van Sp12 uit Can·
mng, groot $10000000 voor hIJ daar als arrestant!
U1S
mn~n~ll1g
le~
a2.1'
meton een kart trefJc· "De g oeGaeds vakliadail, prima mlitariaal saTanaeerGi'I U ,an
Wat was er gebeurd?
I~a~d
h t2l"\\'JJ nr erner voI~ ten vpn Arleneq Supm alias C"
den aanleg van meer telegraafgoede reparaiia
Weekly Review."
ltJnen lU Chma en voor de verVan Sple dIe zooals trouwens II~ d had 1J lefa
daar be- Cornehsse wa OT) een t"amp
bctermg van de bestaande ver. zIJn aanwezlgheld In Concoldia SPI~ t ~ co~ ~ ,/!;lltse-. die die Juist dien ~org~n uit PrlOk
Het ar-tlkel, dat destiJds ver- bmdingen (S T.)
bewezen had, n1et geheel V&.n ~ - e awaa~t a ban pIe ef' zou vertrekken het land wt C!'e.,
speurzm ontbloot was had ter-I erner maa _en
egreep a -I vh'cht l
scheen III het blad New Life te
ShanghaI, waarlegen door Ja- __ ~ __ ~~~ __ ~ __ dege begrepen da.t ei' achter de thans vermoeaen moest dat
Demoord op Willem van Zan..
den 24Htcn October. De machine
zal des mnldags Ult Penang
vcrhckken en den 25sten In den
numiddag te IIoDcykon<>' aankomen
'"
<:>
Gedurende ue proefvluchten
Zl1llcn /jccn mall en passagiers
'Nord( n vervocn]
Er 7.<11 worden gevlogen met
ecn VICr -motorll;e Dlana-machi.
DC, welke machme glstcren uit
Croydon vertrokken Is met beetcmmlOg Penang Er ZIJn twee
vliegers, cell. lIlethanWlen en
cen radlO-telegrafIst aan hoord
Dc moelhJkheden voor het
yllC'gen over Fransch grondgebied welke h"bben bestaan ZlJU
Ult den weg geTmmd
doch de
onderhandehn!;{en welke worden
gcyoerd am den dwnst verder
III Chl!Jf1 Ult te breiden, stmten
nag af op pohtleke bezwaren
van de Chineesche autontelten.
(S.T.)
___
HET BElEEDINGENDE
ARTIKEL
.
Herdrukt in "China
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ReIzer van Japan daarIn werd
beleedigd, is tbans gedeeltelijk
~erdrukt en geeommentarieerd Programma

New Life zag
ztch m verband met dit incident, dat door de Chineesche
~ Regeering juist in wen +jjd zeer
zwaar werd opgenOID....,J., ver.
oordeeld tot veerlien maanden
gevangenisstraf. De uitgever
van den China Weekly Revieuw,
de heer Powell, is echter een
Amerikaan ( zoodat hij, onder de
j~sdic~ie der Vereenigde ,S taten valt en hem het lot van zi.jn
Chineesche collega niet kan treffeo. Niettemin hebben de'; Ja;pansche autoriteiten wederom
een protest ingediend Diet-_
leen,bij de 'Nanking l'e<>'eering
maar ,oak bij bet Am:rikaan:
8Chil Consu1aat Generaat
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. Op Donderda 19 Se t '35
g
p ._
.
Aanvang 7.30 uur n.m.
. _
1. Der CalIf von Bagdad
,
Ouveriure
Boieldieu

I ,..

~hrenenzauber Walzer
Waldteufel
SouveIiit- de Chopin _Fetiae
~ "
_4. GI'iifm Mantza
Kalman
Operettenpotp01ll71.
~.
5. Noveletta
MartUCCI
6. Egmont
Ouverture
Baethe~.iim

2.

3.
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was,. had .de beenen geopvoermg,.lets meer zat en vol_
Als een Inlsdadlger was Ker-I bele verklaring is wel, dat Corg~ns ~e zelfde gedachtenlijn, ner toe~ .naar bet hoofdbureau nelisse Van Zanten trachtte t2
dle ~J gevolgd -hadden had va~ Polibe. gebracht, waar van gebruiken om de gestolen juook hlJ besloten cens na te gaan Sple hem.. du-eet aan een verhoor weelen van den hand te doen
waarheen deze dame ch na had .~illen onderwerpen, ~em misschien_ had hij, geroutineerd
afloop van ~rvoorstelling .zou da~,!,blJ telk~ .zeer sarcastisch chanteur, weI eenigen invloed
begeven. Hij wes echter ,niet "mijnheer Supm" noemeud. Den op hem. Van Zanten zou dit dan
zoovlu~ gewe:st aJ.:>. wij, en had b.ra.veJ?: hoofd.commissaris was geweigerd hebben; een Wootde taxi waarm W lJ Mevr. van emdeliJk een Iicht opgegaan, hij denwisseling was on1staan en
LeUSden,,' ach" t:ervol,gden voor, d~. had alleen. maar den verkeer_ het fatale sellot was gevallen.
har~ aan gez;Ie~! Zender dat ZlJ den v~~r Zleh !
Zekerheid hebben wij hie:rom_
daarvan het rumste vermoeden
Toen van Spie nu van Inijp. ~t natuurlijk nooit -kunnen
h.ad was Mevr. van Le~en dus I kant en van dien van Juffr. krijgen.
dien avond ~oor t~ ~gens
Vermeulen den waren toedracht
am de familie Vermeulen to
volgd ell: W\] d.oor cen. Daar de ~er zaken vernam, zat er voor sparen werd,er zoo.weinig_m~
dame ZUlYer ~t voormrgsmaat-j hep1 mets ander op dan aan gelijk ruchtba2rheid _;880- dEze
rehadgel versehillende omweg~ Kernar ~ excuses aan te hie- zaa.k gegeven. Vermoedelijk:
gem~ alV!?renB het hms den!
de wensch van hoofdeommissavan Corn~e bmnen te gaan
Het slot van het lied was. dat ns van Spie, die deze feite1ijk
kOI'tep wij voor de tweede ma.al dien verknoeid had. om aBe:;
~ et spoor ~ geraakt, dit avond nu in gezelschapvan den zoo spoedig mogelijk in Ibdoofw~
~
volddoende boofdrommissaris en Juffr, pot.te stoppen Jlletbij oak wei
ge...-...........
~'\I meen
en on- harl_
Vermeulen naar
Goenoeng-Sa·
hebben!
_kt.da\VOlUDl:
.... Como..... _
_ een rot ~d
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