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MEDEDEEL ING I
De geweldlge beIBnO$r~I. .

ost

ling die ook buiten BatayjiJ
\loor
cns blad $chiJnt

te besl"an', noodzaakt on5
fangs deze n weg Ie be rich.
ten, dat zij die ons blad
per pmt .....enschen Ie
onlvlIngen .en 'postwissel
:tenden van :

PER KWARTAAL f 1,_
PER HALF JAAR ,,1.75
PER JAAR
" 3,50

DlRECTEUR JOHN KAPPEE -

TEL. WELT.

GEORUKT EN UiTGEGEVEN DOOR:

582, /

~~g:~~;:~.:: ;;~~~K =i~:~ti: :~:

nRUKKERIJ

A~~:~~~6~N:~c;gnSITIE :

_

WELT. 583.
TEL. WELT. 5050.

"Zenlgravelijke" JourmiUstiek.

GROOTE GET ALLEN 1

ONZE VERSPRElDING IS

EEN "GRAP" DIE WEL EENS ERNST KAN WORDEN,

3

In de "Java Bode" va.n gistcl'a\'ond veroorlooft de heer

BEENEN
BEWEGING

LEZ E N

HET I

EN ARM EN RAKEN IN
ALS HET BEZORGD WORDT I

VINGERS

GRfJPEN

.. DE OCHTENDPOST"
De Uilgeve r
JOHN KAPPEE

in htt tunsul::tnl microfoncll met gclcidingen zuilen ataan opge-

cord, voor het gcvnl er

,

•

"

zecpi1chtiye tandpasta 's is PEBECO

cen uitkomst, PE8ECO is jets

bjj~

zanders , niet z'oeta~htig of flauw J
d

.

N. V. Pl a nohandel KOK
Rijswijk ! 9 Naast de

!~~i~~~l~jke I~~:~:~~i!;ef~:i
Waarschuwing tegen
I tI

Onderzoektoegestaan: !::r::;.eJ:t~::"::~ien.

di~~~roH~~ :~i::~f:~a~':~~ O.os~en~ijkscbe regecri?g bracht
tcnlandsche zaken lcgt er nog- dlt InCident ter kenms van de

maals den nadl'uk

OP t

dnt Japan Duitscho autoriteiten en eiscbte

.Tokyo 2~P:;t:m~r .(IDj~n ~;;~(!~:Z;J:~~i~~~~:get!~:

dJcnst.) I~ een ,hoofdartlkel m doth vel'klaart ovedgens geen
de Kokumm Sh lmb,un wordt de bl!langstelling tc hebben vOOr de

H eelt Ethiople de voorstellen
i'I "nvaard? '
Addis Abcba 20 September
( i:.:igcn di~n!:ltJ Eth iopiC baandc
gl..:dccltcJijk h(!t }lad tot d~~ vre,
de dool' 1.'1' in toe to stemmen
de voorstcllcn van de corr.mis·
:iic van ..vijf van den Volkenboild
bijna in hun gyhecl te aanvaar·

dl..:n. In officicelc kringen wordell, de voorstollell g()hecl. nan ,
vaardbaar gcacbt, met U1tzo~dering van hct voorstel, waarlfi
Italic bcpaalde belangen in het
land worden tocgestaan,

hJkheden : Ihtusschen geeft h et de kwestie in October in de
bind t~e, dat in geval van cen mandaten-commissie in bespre?~~~g~~e~~O:S~i;ezut::e~~: king zal kamen" Hij wees er ~P.
He t JaRiJnsc:he s\andpunt. ~'oor den economischen toestand dat g:P:O~i:~t :'e~ ~~~~a::~
De Ethiopisc:he m;ssie:
in het Dosten.
dlgde zendt om persoonlijk een
'.roJ,yo 20 :::ieptcmbc~ lElgen iiiiiiiii~ onderzoek naal' den toestand in
~:l~to~ie, D~i~.~~~a~~:lfnd~a;:~
te stellen.
vcrtoeft, hecrt zijn officieele
'
be.zockcn gl..>eindigd. Hij bracht
DUITSCHLAND EN
geen bezoek aan Minisler HiLITHAUEN.
rota, doch \'rel aan l age~e
f~etj~=marissen. vall het Milnterventie gevraagd.

K 0 0 PT U W

I~~~.e~~j vbar~:hu~t:ijl~a~~~~!lev~~;

ac gastvrijheid waarmedc hij in
Japan is ontvangen, toen hij dit
land eenige jaren geleden bezocht. Tot dusvcr z~jn er g:en
aanwijzingeu, dat Birrou eemge
officieele autoriteit bezit. Info:-"
maties, welke ,~e To:k~o werde~
DE "STRATHMORE. , ontvangen, WlJzcn Ult, dat hiJ
Leopt geen Middellandsche klerk w~aanh.et~inister~evan
zeenavens aan,

.

~~~~~~~e E~:~~~: I::dd~~

SOEP AROMA
BOUILLON

POEDER

BOUILLON BLOKJES
VITAMINE EXTRACT

P I A N 0

Tan.h A bang W.st 31.

Tel.

WI. 2101.

~==================~
i'

cen onderzoek.

ONZE GULDEN.

~ffccten- en gocdercnbeurzen Dc woordvoerder van het minis1~ vcrband met oorlogsmoge- tel'ie zeide te verwachten, dat

Hel Conllict.

YH.o.vLs
YH.o.vU
YH.o.vLs
YH.o.vU

BET F1JNSTE VOOR KEUHEN/ EN TAFEL.
Een nieuw plantaardig product, niet te vergelijken
met de bekende soep-aroma's of vleescb-extracten.
Waar Diet verkrijgbaar, wende men 2icb tot de
Importeu rs :

I~~
"~'/ ~=
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ledere Huisvtouw doet goed een proef te nemen met

MI}, "ARCANA"
vijande~ MA~~%~E1ti~~EN. ~e~auraa:an':d: e:t~~~~~;i~:E II N.V, HANDEL
BATAVIA-CENTRUM

hebben.
Na al die zoete, gcparfumeerde en

ONDERDEELEN

NAAR

~~~~ ~~~~I:~~e~.I~~ ~l~~U~~~~j'e vcrklaart de humorist nog dat

likh'rii~::. ~~i:~~kdkeC~r~;~H~r~Cij~C!~C~~;rdcn, en in bcpnaldc dinge!1
dle UWI bdwfld zijn vinacn wij uunlciding ~nt&l'u u fr de pcrl1~
w:HloJ 'n:Hlf; tc I.)tt:ilcn 01' welke kwcstic hij bier zlnspeelt, en
wi ... hem hedt illgelicht.

VAN

SN A REN

~annj)il vuur ...oo\'~: de lloging tot grappie zijn be~'ert en haar
Hid

UITVERKOOP

300,000

pl:<:~ ;'~~~~f~~:~~~~t~c:.~~tSChUldigt zich mot de opmerking dat hij

alle<J1l uc~ bclml.kcnc "bclachclijk" wIlde maken.

Zijn wul bocrs<.:be humor hccrt hem echter te vel' docn

EN

Z I EN

T'E BAT A V I A-C. BlN Mr.-CORNELIS ..
, VOOR PZ-1.c:r.:'!i!N" VE..'tSPREIDING TEL.. WI.. 583.

120,000

\,(:1"b~fc~efg t~~~J~~iijk dat de J€ld(m der betre1.'fcnde buitcllland-

!lI:hll kulouic, dk zc(:r wei weten dat niet o~~w studgenoot po.
~ i ngl'~ in hel wcrk llCcft testcld, maal' <lut zu IHlm hcbben docn
ui tillll'.di~..n, wron tw.mrdl!;"d ziju over hcl (:;,cc.!J!clo09 bclachclijk l ~ak cl1 \'fl h l'cnc (uncUC aan welke men in ledc.. land res-

o

60.00
OO GE N

~~~~~~LE:A.~D F~O~~

VIOLEN
MAN DOLINES
FLUITEN

0

EXEMPLAREN PER WEEK!

2~' ntg!'li:I!':'~ :t.ich \:Cn soort grap die weI eens ernst krm worden.

Hi] bcwccrt dot eM bckcnd s tadgcnoot pogingclt in het werk
~uu hcbbcn gl.·SlL'ld am cOflsulair vcrtcgcnwoordiger t e ,~orden
vau I,'cnc m<:l name gcnocmde buitenlnndschc mogcnhcld. ..
\'('I'\'ulgl:ns }Jut Zentgraaff l.ijne funtasie uit in de bcschnr
l.'inJ;' \'<0:1 l1ct Jlo~sicrlijk ambtscostuum dut nan dcze fu nctJe

0.0 0

I

'Y-:Ei\SCH. DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG.

KAPPEE

GO E N 0 ENG 5 E H A R I 46
NA 5 UUR TEL NOS- WElTEVREDEN 582 ~ 523e - 2398.

ADMINISTRATIE: TEL. NUMMER

'-------'

.JOHN

Crisis voorbij .

Londen 20 September CEigen
dienst) De Fi-na1lcial Time8
schrijft, dat de monetaire crisis in Nederland als afgeloopen
~~n worde~ . besctouwd. Het
hJdt geen tWlJfel of de prompt~
heid waarmede de Nederlandschc autoriteiten hebhen gehandeld beeft baar onmiddeUijk effeet gehad.

EEN
NIEUWE ROUTE
VREEMDE LANDE N
GROOTSCtlE STEDEN
AAN VERRE STRANDEN
EEN ZEEREIS ZONDER WEDERGA
PER K,P.M,

NA~R

AfRIKA

die~:~~~nD:Ope~p;::tb~~o~~i!:~ ~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

blJ ons, wlj tuilen Uw ourle in. befLige aanvallen t e doen op ~
Ook nemeo wij Uw piano in bij Lithauen en vraagt, de 000U Wp I A N 0
3ankccp van een
' h'
•. •
tat t v- n
gena ~en, we net S uu
II
door 005
Klapelda hebben onderteekend
REPAREEREN
om eventueel gewapeod tusN. Y. PIANO EN MUZIEKHANDEL schen beide te kamen, teneinde met garantie en op afbetaliog.
de situatie te herstellen.
LAAT UW PIANO

RADIO _TOESTEL
K 0 K

BATAVIA- C. -

RlJS1N1J:' 19

~~~~!!ii,,!!!j~!!ji
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!

duO!:

ODS

5TEMMEN,

. Lor.den20 Septcmber (Elgen waarscbijnlijk twee ja:ar in J a- (NAAST DB HARMONIE) HBDEN VERSCHEEN in of buiten abonnement.
d~enst) De, Strathmore, het pan zal blijven
aan het con- i!!!j!!!j~jjjjjiil
nteuwe SChlp v .... n ue P. & O. suJaat te Osaka zal worden verN. V. P I a n 0 han del K 0 K

en

:~~o~~elij~~ij~~:r:!~~~tp °z~r~

maidell-cruise geen MiddeUand- bonden.
sche zeehavens aaodoen. De reia
Beslissing aan den Keizer.
vangt den 27.sten rlezer aan en
Tokyo 20 September (Eigen
het oorspronkeJijk voornemen dienst) De Japansche regeering
was ltaliaaD.sche en andere b.lijft het stllzwljgen bewaren
Middellandsche zeehavens aan ove de Italiaansch-Ethiopiscbe
tc doen. "Thans zal het Bchip situatie. Een woordvoerder- van
slechts Atlantische haven aan~ het ministerie van buitenland~
doen en Daar de ~an~ris che ei- !,Iche zaken verklaarde, dat ielanden ga~m. Bet IS me~ bckend dere ver>klaring iW!ake Japan's
of de Engelscbe regeen ng dew neutraJiteit of waarin anders
~:;::~.in de vaart heeft ge· pan's houdin~ worc,

EENHEIDSPRI}
S. A L OG US RijSWijk 19 Naast de
CAT

Hatmcnie.I~==================~
l~

f 0.50 f 0.75 en f 1.- Probeer diteensvoordewascla

eo Uw waschtafel.

, v«krijgbaar,
JUlst

ontv8ngen de

,
nH!Uwste

;:::::::=:::=::::::J~~~~~~~~~~I
Even onontbeerlijk als het schip
der woestijn.

Moet _vaor ,iedereen' een

..CAMEL"zijn

CITRONELLA ZEEI'
'

CAMAY
De zuiverste scboonheidszeep .die verkrijgbaar is.

Voor GOED VLEESCH.
Gesneden door Europeesche 'Siagers
Gegaraodeecd lOOO/ozW9Ctt . zeep
Bevat g~ vulstoffm. Gearig.
Sdi01imvol, AntisepUach..
Verkdjgbaar in aile provisieo- en
draoken toko's. Dis ttlb !! tears

ZEEPfABRIEI "PRIISEIUAII"
Tde.looa Bt. 719

JENNE
Telefoon I I I I Welt.
Bezorging in verzegelde zakjes
met zindelijke vleeschwagentjes.
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Wij zijn

ODS

HOTEL

uit invoerrechten, welke van zuBen zijn het verbruik van bet·
een eventueele tol-unie zoowel geen de Indische barlem oplcin Nederland als in de kolonien vert, belangrijk zul1en doen toe-

Vrij Handelsverkeer.

zelf het naasl!

In de Troonrcde is, zooa1s wij
Wil Frankrijk zich als groote
in onze Korte beschouwing van lwlonialc mogendheid niet overDondcrdagochtend re:ds memo- leven, zoo eindigdc Minister
recrdcn, speciale aandaeht be- Rollin, dan moeten aIle moge·

hek!:;o~e~O~t:~~'zeer veel tegenover.
In de eerste plaats zijn de
hooge invoerrechten, welke op
het wederzijdsche handelsver'keer drukken in hooge mate

ne~:n'geheele handel zal bier
weI bij vareli en de douane-inkomsten welke zullen afnemen,
zullen rijkelijk worden vergoed
door de directe inkomsten, welke voortvloeien uit de verhoog-

w';,s,"""'. "\'cn ,".1,".• ,'s I,"t, dat ~~~l~~~~' ~el,ri~~~ o:oh:~o~~~~~l~g~ tr~!..
.
t
vo"orbecld TIogcUjkc basis tc handhaven en
ons dwiugt in eell riehiing, weI- ')epauld(' voorkcur31'eehten te te sluiten voor de toekomst ons
ke wnt i1c \'crhoudin~ tussehell loen blijvcl1 beEtaan.
schuldig maken aan het "penhel; MocdC'dand en de Kolonic
Ongctwijfeld is dit alles in nylOise
mId
pottndfoolish"l
b{'t.rcfl. \'cel wrder moet ,[rann ltrijd met het vl'ij3 h:lndclsvcl'- wnnrvlln Nederland in zijn po-

op het

oogcnblik gin.

Voordeelige prijzen

Chique Modellen

Tennis- en KantoorJaponnen

.

i)1 eEl

zou

S!GAAR

z~n gem:moreer~,

waarblJ

_."ZIT

~~~~J.U~TSCH

de gebiedsdedell "an het Brit 'Jen afgedrongcn.
niCn zul de douane-inltomsten uitgenut; omdat het RUK elm is gebezigd om dit "verband"
sehe impfrium op den gl'ondslag
Behalve"" .. VOOl' wat betreft doen vermindf'rcll. Ongetwijfrlr1! gv~~sO;'~"I01~nnhdeeidonid':"Wdeaea,rvcnanvodo; nader te accentueel'en.
van \'oor;{eurstaricven en het Ie handdsverhoudin~ tllsseben
Maar ditzelfde vrije handelsLL

L.

'-

'"

L

~~:;~s~i~::~bijv:~~ b~~~~~~fc~e ~~: ~~d~l~I~~~~~e~c~~~~~~g~~h In- T~r~~et.e~,1~~Id~:la'~~I:~:\~ ~~o~~~ ~nUlld:I~~~:~~~~~r p~~~~v~~aa~~
het Mocdcrland en dr
Hoe\,~1 ook wi,i j1l'at gnan op Ionicn op intcnsievc wijze sti- kaar zijn aangewezen, waal' de

He t i s . e en V? r m
van be rIC h t g e v 1 n g,
weI k e v 0 I k 0 men i l l
S t r ij d i s ill e t g 0 e d e
t r 0 u wen weI k e Z 0 nd e r In e e r bed e n k e·
r·' k ••
IJ
1 S.
O0 k an dere berichten uit
Amerika geseind, zijn enkel en
aIleen op sensatie ingesteld.
Geen eukel feit ligt eraan ten

Rdwn

ling :woved mogrlijk te bevor,
en van de eigen huIpbronnen, zoovcel nls do::nlijk was,
\VedC'I'zijds to profiteercl1.
Frallli:rijk als groote kolonia1c
Moge:ldheid is Engeland op diel~
wcg gevolgd. Op de Rijksconfc
r{: •• i..ie wdkc heeft plaats gehad.
waut'bij wij de bijzondcre aandacht VOOI' het woord "RIJK"
vragen, zijn vco:'stcllen godaan
en maatregelcn ontworpcn, weIl~e C!' toe strckken am het handeJsverkeer tussehen La Metro.
pole en Les Cobnies intcnsief

de gl'ondwet n'1.druklcelijk
sprcekt van de gebiedsdcelen
.-an het nIJK in Europa, Azie
,n Amerika, staan wij in het
')ijzondcr wat de uitwisseling
'ran productell betrcft. aIs
'. l' e e m den tcgenover 81'war en over het algemeen
.vorden de maatregelen, welkc hot handelsvcl"kecr beI em mer c n
zoo strikt
110gclijk gehandhaafd, met
:lan de f'nkele uitzondcring van
1c laatste jaren.
Indisehe producten zijn voor
leninv~er.in Nederland aan
lOoge aneven onderworpen
',\'e!

Veor de Nederlandsche industrio ",al het ongekende mogelijkheden openen. weLke aan dui7.enden en duizenden handen arheid zullen geven.
Vaal' de Indisehe producten
zal het cen ruim nfzetgebied
opencn, doordat de goedkoopel'e
prijzen welke er het gevolg van
_____ .______ ._,~_

50
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f

Eerst hierna voIgt bet Slui-I i~~~~~~~~~I=========~
tingsteeken van het bel'ieht.I ......
scher middel hebben wij bij de ~oodat opzettelijk de indrUlt..
II
J E KOf;! P aar~ecoc'en
hand,
wordt gewekt of deze pasaage
<en dvm' Sd,Cn (h . ~ t<n)
f 10 De bevordering van het vrije uit de Nederlandsche troonrede ee.n..
en plu~ [0",. co~lUtlm
" 15_
handelsverkeer ~us8chen Moe- door Mussolini in zijn interview
•
:c:ald:!~s w d~rmdltd
" 1"'_

l~c~~ ~~~~r;~~.~s ~~~r~rl~~~t:a:, i:jt~:kg~~~~:'~~~n~~~~~d ~e pijn- ~i~~~;renRl~~:i:m~e~P:~i:~:~~

!:~loni(;l1 en i1pminions onder ')nze "RTJKSEENHEID", hoe- rnulceren.

I'

Vilt- en Stroohoeden

I

special defence measures for
the Netherlands. Italy is
uneasy over the safety of its
consular stafs in Ethiopia."

wij .devaluatie af als middel om
den economisehen toestand te
verbeteren. In de Troonrede
werd hiervan gczegd, dat dit

Batavia C,

bericht de ontL'angst pan de nieuwe colleciies

zeker riet in ~et algemeen
vaar,o~~~:g l~~~;l~~l~~ooo~:e~ vol~~~~ :l~ ~:ie~IJ~~ een practi-

he~' b;likn1nml~ehe

~~~. wij

P.o..enp~o,(J.'""
Noordwijk 34

nies. Queen WiIhehnina of
the Netherlands, wieh has a
colonial empire, informs par-

~P~)~.~ci!: h~~;e~rd~,it eO;~~:e~~~~ ~:~~~~J~c~l~~~~r~~~:;f;V~t ~~: lW~~~~~ht en met nadruk wijzen
bij de nanstaande onafhankelijk- band met onze positie ten opheid is voorzien in een wijziging zichte van de zich wijzigende
lall dcze eeono:dscho verhou- verhoudingoll in het Oosten.
ling, is het stl'even er nietteEn wat die inkomsten be-

Dames lJode.Magazijn

ties might involve recasting
the map of Europe and binting that Italy might seek the
support of Germany and other
countries depreved of colo-

~~ien'h;~~~~$~~~ke~~~O~~~cl~~ ve~:en~;~I~O~:~~e~l !~S~~I~~iIi~~ 1~;s:noPl!ve~~~~:a:~:~r:i{: v~~ ~:~ij:nen ~~~l~ed~=d~~~e b~~:i !~:::ttSit:~:onth:ec!~~::~
en de l(olonien
Inderdaad moet worden erl;:cnd, dat dezc \'crhoudirig in
het nfgdoopen jaar iets socpe·
leI' is geworden, dan zij vroeger

II

that enforcement of penal-

sebepell
landseh Indie, waarbij Hare het mocderland en de kolonien levensstandaard noodeloos boog tusschen bet Moededand en de
M:1jesteit wees op de maatre- tot het uiterste worden bcnut.
opvoect, tenvijl de toekoIl1st er kolonie zuBen met rijke vraeht

I

DERI~;~ERLANDEN

"Mussolini in interview
with Malin cbarges Brittain
with bad faith. indicating,

~~~~~I:C~ ~~~~~~a~C~s~~rh~c~:r~ ~~c~he~~~l~:~~I~:r~e:l~st~~~s:~~~ ~~:~ee;~'e \~~~!sWng~O~v~I~: ~:~ deD~elV~:J~landsChe

~~\~\:~~~~~~~~d
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ll1ogc1ijkheid tot afzet naar anu8re murln:en meer en lliPt::r
wordt beperkt!
Anderen gcven ons het voorbecld van gezond ell practiseh
egoisme, waal' het altrufsme in
de wel'eIdhandelsIJoIitiek zoo
nadrukkelijk heeft gefaald!
Wij zijn OilS 7..elf het naast!
v. W.
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grondslag en telkens w?rdt een
verband gelegd waar dit op het
--oogenblik nog Diet bestaat. Zoo
wordt onder meer geo;eind, dat
In den loop van den pers- aard van .deze beriehtgeVing·ldeSpanninginEUl'opaeentoP_1
stnJd, welke op het oogenblik Het zijn nieuwstijdingen, weLke punt heeft bereilkt, door de con-
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be ragenKapas_eg 1 eat c.

~llre)

p~r ID" .. nd
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Firma ·"TJONG• & Co."
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~~E;Ft~~:'~~~:n~~:r~~~nS; ;~::d~r~::;~~~i~~~~\~:~~f~ ~aa~~:~;~~e:e~~p ~:e::va:;~;~; ~~: ~,~~c~e~:i~!~e~r~.:!::t:::; ~:::ra!: v:e ~:~:~;:~a::s~: i : : ; : t Besar i~· 15
Teld. I~;~ ~::
~~b(:vord('re~,waardeverhou.
mg cellVOU Iger is dan tus

heid van de dominions bad rekening te toudcn, \-laS de grond,

Jeteekenen zict zieh onderwor- ten~enz w~lke In de z.g. "c,q.
1en aan dezclfde invoerrechten benehtgcvll1g vcrseholen kan
liggen.
S?eciaal. de Amerikaansc~e
bcnch,tgevlll g van dezen aard IS
op he~. geven va~ e-:i1 zoo groot
!xtra met een groat percentage mogehJke sensatlc mgesteld en
Nor~~n ,?cl~st! .
_
cen deel van het nieuws, dat
WIJ. zIJn III dlt opzlcht plus 'lidus doorkomt, is, wanneer
i'oyalls~e qtW Ze roi en wij blij- men eenige waarde hecht aan
~:~n ~l~~~ur;~or wat er om ons d: betro?wbaarheid van de beHet argument, dat buiten- rIehtgevmg volkomen

~t;:; ~~~~('~c :t~~~~:~~~~n a~~~ '.Is de bUitenlandsehe, invoerdar. .ie ba~;s wellw Engelanj 'te ':~L:~;e\~~a!~~~~:e~~e~~oO'~dva;~~
Ottawa kon ber 'k
luctiekosten, gevolg va~ dePsoFrankI'ijk za~l :f:;h voo!' d, 11ale voorzieningen nag cens
toe:.tomst instcllcn op het ab
solute recht van voorkeur van
de industrieproducten van het

~~~~~~~an;n inv~~ v~;S~~f~I~~a~:

produeten in het moe.derland.
Wat Frankrijk kan Ieveren

~~~;e v~~~ts~c!~~on~:a~kri~~ ::u~~:esf:~:e~e~~:i~~lZ~:r~:~ ba;:~t
~ijkc handelspcliti~k,
!are~

van de kolonien kan afnemen
dat eenige
van de ope.
geleden welheht nog van
ning van de Koloniale 'lentoon- ;~~~ ~:::' ~~~n~h~:~fe;: o~~
stelling te Marseille is deze 3tandigheden hebben toehwel
politick door den Minister van :ritgewezen, dat wij van het bui~
KolonH~n, Rollin, nader en met tenland aIs afnemer met aI te
nn.druk onderstreept. De woo r~ '/eel kunnen verwachten; dat
den van de Rijksconferentie men daar sleehts bi; ons koopt
m et
. ddt
..
en lD
a en worden ~~ h~:~ e~ ~~t !e~ ~i~t o~of~
;::ag;~;~k a;~~~ ~~t~ij~~~~~l'~: onvoldoende mate kan betrekjonge gcneratie moet beseffen, ken uit eigen invloeds-sferen.

ga;~rV~~e~I~~~!ejd

a

~~t \~:!r~iJ'~:e~e;:c~oii~e~~~h~~~
derdeelen voor hun bloei en bun
welvaart in de allereerste plaats
op elkuar zijn a2.ngewezen, om~
dat de rnogelijkhei:l tot afzet
naar andere markten meer en
meer wordt beperkt en dit pro~
ces.zich oak iI1 de toekomst zal
voortzeUen.

I

5 geheel nieuwe modellen
in bruin-zwart. en lakleder
verende hak - soepele zool

zijden sokken
sterke zijde - ver.lerkle voe!
mooie eHen kleurE\n

•

II
I

Alles op gemakkelijke betalingsvoorwaarden en
tegen concurreerende prijzen.
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Napoleon, die groot strateeg,
Maakt ook Uw huis muskieten keg,

WHITE

INVALID PORT

NOMOS!

PortllQ"uche wilD.
VBn

GROOTSTE OMZET

de .ulverue

heeft

NOMOS!

thans ie"der

in huis.

GEEN" ONAANGENAME CEuR
DOODELljKE U1TWERKING

'.

,voo; -ongedierte
ABSOLUUT ONSCHADEUIK
'\"oor menscnen en hllisrueren

HET GOEDKOOPST
die sp«laai

I ~:~ I fl

ii

I

van
Stangen.Waschzeep
Wilhelmina werd gekoppeld, in
T
een geest als had dezc troonrede
direct betrekking op bepaalde
uitlatingl:!llvau-denDuce.
Kapala
. ~
Wij laten bjeronder bet be- ~~..H
rieht, dat 'uit Amerika werd
~
ddt
br t'
ool'~ezon e.n er pu .1Oa Ie aan de b ...te et:I voordeoeligstoeill "tgebnlk
een leder dIe daar lets voor
Di"tribudo: Ii v g. H 8. D" 8..
voelt, in het origineel volgen:

~I

14 rijswijkstraal

Prima rijwiele;l, Z. c!, Raleigh,
President (Dunlop), Maras enz.
M3derne meubels, klokken, bedden.

I

Ais wij op voorbeeld van an- te hebben en weigerden baar
~f:=~ ao~e :::d:~~t .i:a~~e~~~:~~ :nedewerking tot ·verdere· puren, zal dat in deze positie toeh !:Ilicatie ervan.
,;een wijziging brengen. Voor
Tea ~wijze hoe tendentieus
zoover men op onze producten :leze Amerikaanscbe berichten
aangewezen is, komt men tach
bij ons tereeht!
Een ander argument is de _ _ _ _ _ _ _ _ __
vermindering aan inkomsten

heren molieres

Java stores

Vereenigd Persbul'eau
werd deze week met de publicatie van het berieht, dat de
vijandelijkbeden tussehen ItaIH~
enEtbiopiezouden zijn uitgebroken, de dupe van deze sensatiezucht, door gebrek aan
eritischen zin.
Vers"h,'Uende ,'nstant,'es "'aar.
"
..
het bericht tel' publicatie werd
aangeboden, toonden meer in,tinct tot beoordeeling daarvan

werden gep llbil?eerd, omdat . de Middellandsche zee en de toe-I
tendenz er te dllt boven op lIgt. voeging daaraan van bet z.g.
Op andere plaatsen en in andere Cbineesehe eskadel'
Ilande~, waar ~:n bepaalde om- Dr!' i~ de vor~ en de tenstandlgheden ~mder goed ~an denz van de Amerikaansehe
beo.ordeelen, vlllde~ der~el1Jke bel'ichtgeving, waarvan de UniberIchten echter weI pubhcatle. ted Press dienst een zuivere afHet eerste berieht heeft be-I spiegeling is!
trekking op het interview, dat
Mussolini aan Le lJlatin toev. W.
stond, aan een tendenbeus lllttreksel van welk persgesprek G...~t:!:o~t!
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stille aandacht voJgden de
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_ We selle fenafend ceo bioskcopie pil.ke, zei Kees op een
Dinsdagavond.
-: En we hebbe fedaag ~e
e we de Konegm
:!~
-Oat weet ik wei, maar dat
is in de foonfend. Daar korn
ik trouwes foo r thub, Mot piet

wi! boter, mellek
kaas met :;aar..
het O!lODS gaan spele. Moppig spelle- b~~S di,on e.sp:; en.
t je. Was ik froeger gebaaid in. NUd lJj e zoo m e pe ectie _

late
dan liefer naar de kemedie ;a!ll. Je iJeu weI. niet veor
nies lid fan de Kunstkring ge-worre.
_ Mijn ook goed, gaf Kees

de voorgalerij
wille dat Je soo suiter sprak as
_ Hou je 'nou een beetje ik. Se_ selle
500 prate:
gedekt. zei Kees. Denk an je
:- Mensco mat me Diet ]ac.ue.
toestand en strakkies motte we
Kees. Je bent een bofen.stnog uit ook.
best wijf, maar)e ta~tje!.

toe.
beb ecbt sin cen
uitje.
_ Nou late we et dan maar
doen non et nog <ken. Straks a s
Keessie der is, Iten ik niet J]leer
fan huis.
Zoo kwam 11et, dat K ees het
erdienDisdag. die eengedcnk·
\\'aardige zou worden in de
echtvcreeniging
deze twce
3},lnpat bieke Iiedell , eens van
nam en na. zijn middagtukkle
niet l1!l.ar de zaak ging als gewoonlijk, maar zj~h t egen cen
'lur of zes, frisch gebaad en
netjes gcschol'en, in pyama bij
Ie l'adio installcerde, Trui zette
:ich anll de thee tafel en teem de
)1Ul'oelJer auni{ondig:le, dat de
)vCl-scilakeling op Holland zon
')lnats hcbbcn en even daarn3
~onega in de Nede rlandsehe
-;tudio aun het woord kwam,
;-af Trui cen gillctje van verruk·
Idng en zei, Tech weI fijn he,
::;oo'n \mssic. Jc wor der keJllect
beroeru fan.
_ Dan ken ilt ct soo fijn niet
fil1de , laehte Kees.
_ Jc wect heel goed wat ilt
bedoel. Dat et je angrijp. Maar
IIOU nOll je waffel, and ers ken

_ goedmoedi.s
Je
alweer
TrW
toe. Oh, daar

hebb~ me

Dh nou

:r:xt:.

te~ de:t a:eds~v~r:~~~~~

een moppie

Ne~erlandsclle

de

met uit wijs worre. AI die ruitjes.

.

En Trw vel'fl'oramelde
opgezette l'I t~·

. di ang.

~aa~ rooeizaam:

zel ~ees,

W AS,ISENBLIjFT

AAN DE SP ITS !
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~e Ult. ZlJn
VIel, die i.s

E

T

Billil

I~
15

BiJ!l"!'!'~:~
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Asschepoester k €uken.
Nee, MC\"rOIlW, il( ga hzt nict
alwI,cl' l:d~hell u\'cr etcn en
s-nQ;,:!llm , ijl.lll;'C Jljn of het tegel1d~c1 tJ~.al'\'an; <Ill:; u,n, wal WI.:
c.:\,(~ lllucd de gd,h)g-c:n vorm ZOll·

I\ !m~:: n>:cl(H~r..
lJii.IlIi\il1 i.; Ikl mutto van
ll/ijn
\\'cidiji(sch
l'ra ~ ljl! :
" gvclll,(Jol' i~ duur;,c>Oi)" of "dt
t,:wijt gael \'0,<1' de baLt lilt".
1:;1l uan :.:ou jli het in h o()[d·
Zit:,]; wilkn hdJbcn ove\' kcu·
k (:ni llridlt ing, t:.. (~I:;C l'd en diu,
\ ~' u.lier iu!;.
·
11\ lInt'lll daarhij de kcultcn in
d,' l'ct';l le !Jlaab; om liit st ic!·
Idml ntll de \·.. onill;;im·iehli n~
V;ln h;I:II' bcschdtlell pl311~jJ.: ill
d c: I.tj~, ' IJV ; :w'·1I wal mcci' n;lrl,
\'ut't.u \(' lu i,I,e.-n,
\\'lIllt lll'('j dlK\\'ijl:,; ;:; do! I(cu '
la 'n UIl,' ~tH~ lb1l1 en de inrich·

tlCI!

lin;; <'nan lIlalll' lJijz:lak, 0.'
Sl.!hv~,11 liil nit: L hl!l g:cval ZOI.
1.,I h,;!\: 11 zijn,
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en Bultenlandsche TiJd:ichrlften en
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nF.luemeene Welen'cbdppelllke Imporl BOEklidlldel"
J. P. R EGNIER & C o.
D iamboelaao 29 Ba.tavia_Cutram, Te:lef. 559 Wel t.
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SUldiebochn
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ORIGINEELE PI<1IZEN. SLeCHTS
VBR HOOG D MET PORTO.
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Z W E M MEN ZONN ESCHERM EN

de ha ndtl geftrueht, dat or.
iCCIi cnkel/'! manier te brelrcn of
~c bl!sclladigen is ; vcrvanrdigd
Jan Zilmctn, hctzcl!de mate'ian! als waarvnn h :'!t al meer
~cl(clldc Zilmcta ta!dgcrei ge.JHlakt is.
Wei i~ waar is deze Zilm(>ttl
',a ... l:cninrichting niles behaIve
~ocdj,:oop. Wat dat bctreft is het
.vel jammcr,. uat d~ G~ro-fabrie{en dit produkl 1::1ijlcbaar nog
lict Itcnden ill de j J.ren dnt hiel'
,Geld noeh l(cine Roll~ spiclte".
.raar danr staat tegenover, dat,
vancer U ccnmanl d~ze Zilmeta
.nrichting hccft gel(ocbt, U
:crder de rubric]( "keukenin.
~jehting" in uw huh;houdboek
vel kunt sehrappen. Het mate:iaaI, dat gcbrui1ct is, is Iiebt,
!och steviger dan aIUl-:linium.
1aal'bij vlckvrij door en door en
\fsehj\fc~n . is
onmogelijk.
J.ocsten lS Ultgesloten en het
mderhoud is lliter3t cem'oudig.

~~~~
~~:olg~~· d~~~ l~~~ d=~~!
V komme en bier de R. Jasscs

tisch (Jilmogelijl~ ecn Inlandscbc
bcdicndc het b~g'rip "wa.arde"
bij te brengen, ill verband met
ooze gcb<uilts.oo)'werpen.
En cen koltki zal absoluut niet
kunncn I:egrijpeo waarom
nu cigcnlijk beo:; ,vortlcn wan·
neer WI! dwkcn in onze :Uumi.
nium- en a fgesehiUcrde pl~kken
aa n de ..maillepannen ontdek.
Iken. Ecn .cit is h et. dat z~ (dc
ko\(ki) al:; men haar haar gang
zou laten gaan, weet tc kokc.
relIen met gCl'e) dat in vonn en
hoedanigheiQ ;-.einig overeen-

met zeepsop lS num \'01·
M~chten de pannen aan·
:obl·a.nd ZlJn, dan kunt U zc
of uitkokcn met
!en heetJe sodawater.
..
.
llOg
. bel:mgrlJ.cr. IS, ze zlJn Zllml~ In het ge1:Ulk, brandstof besp:u:en.d, of
Jlt nu ~as, electnCltett of
~outskool IS.
Het Zi1meta·metaal is een
Jlcchte warmtegeleider. De
')oden;l. van de Zilmetll-pan zal
1aardoor wei een minimum van
tijd meer n oodig bebben.. om

Behalve 'Cle Zilmet:::.-pannen
zijn er ook stellen Zilmeta k eukenlepels in den handel. Daar
dit metaal deor
zuren of
andere stoffen wordt aangetast
en, zooals lk al eel'der zei, door
en door vlekvrij is, kunt U zelf
weI begrijpen, dat bet voor keukeogebruik ideaal is.
.
De behandelin<>' Cl' van is als
voor de pannen: ~envoudig wasschen in zeepson en geen gepoets en gesehuur.
Wat U dus door Zilmeta te
op gas en poetspoma·

I~B"~ta~V~ia~_C~'~~~N~'O~0<~d~W~ijk~6~A

IN M .A.NGG A R A I
IS DE BESTE SPORT

man brouw niet sao, vocgde zjj

I

Zlj die geen zout mogt'n gebroiken. worden d;]gejJjks
ilan hun kwaa l hertnnerd. doordat :::Ij vers:::h,lJende
spljzen nict k\lIlnen e(en. Het middel d"t keukem:out
vo l ~omen ..-Ct'!iln\j f. cen norm'lle zoutsma;sk heek
doch met schadelijk is voor bet Iichaam. is

11-1

SINECHLOR

DA.NSA.NT E
door
SILVER KIN GS

volgens de l:aatste wetensch:lppelijke
onderzoekingen, gescbikr zoowel voor ziekel1 als gezonde person en. Alle moeiJijkbeden bij de bereiding
van het voedseI worden overwonnen door her gebruik van

~~~? :'~~:P,~~ ~~~ ~;::e se~~~~ M 0 r 9 e n Zondag

samenge~teld

Ides tcekene? Ferhlp die fent MA.T INEE
-~--..,.........,.~-~~

heel weinig er vatl aan de om·
ringcndc lueM wordt a[gege·
veil. De oor~n van cen Zilmcta
pan worden dan ook niet heet.
Gebruikt U dus deze pannen,
dan is het znak het Vllur waarop
U kookt te temperen.
Heeft U bijv gas zoo bent U
\Vel gcd\Vonge~ op ~w gasreke~ing-te sparen door ail een
Qe h1Llve vlam te kokell. De
spjj.zen war::!
da
i
e
Zilmetn.-p<l.l; ~~ de~r~~lCd~1l tij~
klaal' al::; in gewone panneD op
de volle vlam, terwijl vol gas
daarentegen ze licht zou doen
aanbrandcn. H et gemopper van

_ _ __

_

_ __ __
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Zeer gtschikt vaar cadeau.

LEE CHEONG & Co. RlJowlJk!ttut ll.
d crhoud crvan onder Uw pcr. Ooorda.t h.et materiaal gega· 1uw echtg~noot zal er U dan we1 ~~~~~~~~~~
SOOll lij kc wcrkzaamheden z:>u f~ndeerd. met vlel,t beboeft bet toe brengen ceo volgendG kcer
vallen. Het is nll cenmaal prac· met gepoetst te wo~en .. Afwas- voorzichtigcr te zijn.
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Yoor 2e. hands ch b o eken

w~ M~ar wa~.

13.-1

.~el

ge~n

~~ek~~~~;: ~~ ~ee~~!~~~~:n~;

'Y0rd~

d3f.Xna
001, aIle :Narmte
vt"lJ wel Ul.tslUltend gebrU1~t voar
verwarmmg van den mhoud.
Wand. en deksel nemen de
warmte slecht ttp en laten die
jus oak slecht door, waardoer

reI} en binllcn zekere- grenzen
t e houden.
Gaat U nu van het
punt wt, dat voor het Inland.
sehe ~~...oneel het goedkoopste
nat te duur is,
spaot U bet
paard acbter den ' wagen, De
Inlander geeft zieh nu eenmaal
nietgraagmoeite,watzijnoora.ak
1 1 h bbe . kl" to

dan

~ogiS;:
::st"e..'l;g~~en.l.ma ' 1Iaifill":'1~i1
Ecbtcr, om~n betet e, dus
duu.dere l..~,.aliteit emai]!:! e.d. "liI!;.,i!pAiip:o;ji1

ikapot te krijgen, daartoe be;' k
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h 00 rt weI d cgeI 'f een!ge In.
spao:ninr, wat absoluut ~et
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antwoording te moete"'n afleggen. bestedeo om uw tafelver·
siering met een paar aardige
nieuwigbeden uit te breiden.
Doch da.arover volgende Zaterdag.
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onder "potten en pannen" ver.
stann. Maar het bcgrip
,
is daar dan ook ver te
en m et h~t oog op onze gezondheid en de smnkelijkheid van

.

g~

M ol~ l1 v1LftOoSt 35 - Tc l~roon 11(\() WI.

-.il·lI, cl ic wij d a g'd j~{:j t.: v.. r
richll:1I hcbl:cn.
j';n dt· 111aat.s. \Va:,,' ons \'ocdsel
Ll:l'dcl \\'unlt \'cl'dicnt dus teb
vulle Or\~~ !Jc!all ;;st~Jling. AI,
ilt U IIU Ct:1I3 1:OU \'oDr!ttc:lcn
C!.;II 1;11) in uw kcul{el1 le Ilemell.
dau zijn 1JcsJi::;t uw Ct;!'f.llc gt.:.
dac:l1l(.:l1: "wat ('cn nO:JtleIl8, til,
ko!dd zoo tc vc:'Wcnnen, die ?al
hC\lsch nid f1uu \V vallen van
een bU!l je \'.'unnt!: en zt.I:Jv(.'C1
In'e~cnlk-:l a ls cen holll'lndsch<
lH:ukcnmdd hCl'ft zc g ~ lukld S
o(,k 1l6~ uiet". !.laur io': t1achl
nid lUlIl Uw lt ol;ld , i:{ oaeh" cralln. dat (;CIl fan d.: llleht ill be·
...:: \;:::;::; !::":n~~ t'!l d:lt ~n dcr.
g{:]lj:iC iw.hLtt'oem, mits 8lcrk
gcnecg, de vJiegcn uit U'.v keu·
Itcn houdt.·
Van lwl~:ti ges;lrokcn. Nn·
tuurlijk h ebbcn uczc nuttigl
hUJ!;gecslc ll Iiiet clie zorg VOOI
uw kookgerd, die U er zeIf VOOI
zoudt hebben, wanne~r h~t on-

~en lUtw~eken
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Wat
".aar .le •. ruzlede
fent. As
mese~~en als~t:Dlet me fOll
tlJd tot tiJd fergmt, da.~ ko~p et
fnn'V.~cge de besmettelij.k~eld. rk
hep m me lefe nag DOOlt .~emand
sao plat hoore .prate as Jij.
- Watse1Je daaran liege,
\,:,erd ~ees nuhboos. De mees~~r
h et IUlJn
sc_ool
altiJd
foorJes~ omdat me u~~spraak
soo s uifer was.
--::;;:;:=.~:::;:~~~:::;
:'
RIJDT VANDAAG IN EEN
0 T E. V l\.
Tel. Welt. 1770 _ 1772 - "!05

~'!i1

geval is bij de gocdkoopste
;o::ttcn. U been dus altij:l nog
~en Itlcine kans, do.t U in dii
;eval mel het duurd l.:l·(l bctcr [Ii
Jcnt,
HOg d:1.argc1atcn, tlat
;ucukoop clllailie. alu minium en
1ol( het gcglazlIul'de, vuurvl1stC'
;tt;en, hlCI schaddijlt voor ()to
;cy.olldhdd kan zijn.
Duel! dit Jaat 11< veorloopig
lOS buitcn bcsehouwing, niet
)Ilulul l\\\' sezolldheid mij niel
iutc.'I'Csscert of omdat ik de.'
,1l'Cl'cn
dolttoren q,:tn stud ienntl.'l'iaul wi! helpcn, mno.r om·
iat ilt bicrop !log eens in cell
;pc{'iaal n.rtilultj:! wil terug ItO·
11ell. Voorlonpig houd ik mij
Ius !tllll de breeltbaarheid van ~~:;k~h~crl~~I:~ e~va~1. s~~~
I\V I t('ll!{eninl'ichlin~ en niet nan
lie \'an uw gl'zrmclheid.
~~~~~C%:~!j%o~j~rdi~g~i~~
I~ll llll ,jtom ilt dnn r.indelijk
hoore huile, n{ krij~ et d or koud
laar, wanr j!, wczcn wilde, ni.
';Ill cell lIieuwe w(;llsch or> uw ran. Sonde, dat et baldeltijn ge'cdangJijstje VODr vcrjunrdag, rinncwccrd is. He je een felletje
rmpkl'? infol'nlccrdezij , toen de

.:"., dl' j'

gelijk, gat ~Ulster
-:IJ:.

begint ie weer te smoeze. J a,
hou nOll maar op mit je rllitjes,
we sitte bier Diet op de bewaar~eboo1. Grut wat een waai. der
floog del' cen se gassie van se
kanus.Hoordejedat?
_ As je nou je kiese op mel, aar
houwe, dan kenne we
missehien nog wat hoore. rei
Kees een beetje bits. die ioge.
spannen zat te luisteren, maar
door de oprocrkingen van Trui
telkens werd afgeleid Oh. nOll
kommc se derek. Alles staat
klao.r, seit de meheer fan de
radio. Gck idee, dat je dat alIes
;;00 lneemaakt of je der sel!
bijstnat.
- lk bin blij. dat ik bier in
me foorgalcrij sit en dat i!{ niet
in de rege staat, zei Trui voldann. En met cen por in Kees'
zij; Feruit sta op, daar heb je
konegin. 't WilhcUemus. En met
cell stentorstem bruldc ze ons
mooic volitsIied mee.

van

Voor U Mevrouw .• .
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blick "show" bo...·en ernst
kiest, is Diet zijn schuld.
STAD-SCHOUWBURG: 21 Sept. 9 u. Ned. Ind. Tooneel.
School voor gctrouwde manDen.
22 Sept . C u. Ned. Ind. Tooneel. De vicl' Milliers.
GLOBE BIOSCOOP: 21, 22 en 23 Sept. New York night (H et
lijk in den KoUer) (niet voor kinderen).
Matinee's: 21 Sept. 4.30, 22 Sept. 10.15 en 4.30 De verliefde
lovdgieter (niet voor kinderen) .
REX THEATER: 21 Sept. Lucky devils (HeIden va!! Hollywood) (niet voor kinderen).
.
'
22 en 23 Sept. Men of two worlds (llie t VOOI" kinderen).
Ma.tinee's 21 Sept. 4.30, 22 Sept. 10.15 en 4.30 De vrouw
van Monte Carlo (niet voor killderen) .
DECA P ArUe· 21, 22, en 23 Sept. Golgotha.
Matinee's 21 Sept. 4.30 F amillievoor.:;telling Golgotha.
22 Sept. 10.30 en 4.30 Op hoop van zegen.
.
CAPITOL THEATER: 21,22 en 23 Sept. Let's live to night.
Matinee's 21 en 22 Sept. oj u . Peck's bad boy.
CITY THEATER: 21,22 ell 23 St.'pt. The Music in the air.
Matine's 21 en 22 Sept. 5 u. Zoo in Boedapcst.
KindervoorstelliJlg 22 Sept. 10.30 Devil -tigeJ·.
HOTEL DES INDES: 21 Sept. 12.30-2 u. Pait Musicale. 7.30
Vooravondconcert.
22 Sept. 12.30-2 u. Pait musicale. 7.30 groot vooravond
concert eli. diner dansant.
HOTEL DER NEDERLANDEN: 21 en 22 Sept. 7.30 VooravondeCrncert cn Soiree dnnsnnte.
POLONIA TERRAS: 21 Sept. 9 u. mm"iek.
22 Sept. 11-1 u. ma tinee. 7-9 u. Concert.
ZWEMBAD MANGARAI: 22 Sept. 11-1 u. Matinee Silverking

:ie

brengen wij een ZI) jOist
ontvangen cotlectie
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bntclijk.
sl;t:mdc, vcrdwcen zlj in de
_ _ In iedcr gefal, jc ken fan el:hlclijl!C slan\lkllmcr.
mUn nog heel ",at Icere, hield
_ Bin je boo" "Iuk eon roos,
vol. .
.
riel> I';:ccs haar achtcl"lla, tcrwijl
_ O[ mel, ...."'('gue Tnll craa n bij gelllocddijl( ecn signal' optOI.'. ,
.
i;t alt. Sc sel stl'u JtS wei weer
_ I:.n
d,\m('s c? hec- goed worre, mompeld(} hij, terrcm IUHltet'aat'S 15 OIlZC
;Iijl hij zich ill de Cntacomben
ulll.cnding ... an v:l.ndanl; gcein- van Parijs verdicptc.
ui!;'d ('n w ij ~chn l(<:Icn tJ weer in
op onze studi o, klonk piol"lcling
En wcrkelijlt no. cen kwartierLIt.: st(\m van den omrocpcr.
tju kw.tm 'i'l'ui met CCIl paar
_ Dar nOll zei Kee" nou rood bcimilde oogon weer naat
hcbbc we door' je
hec- vorcn en schuchtcr zcl ze, "bin
Ie slot fan de uitscmJiug gcmh;t. .ie 110g boos, I{ces".
_ \Vjc sa gcrusic ;tee U !
_ Oeh mdd lit bin toch hee.
vrocg.
is teT beg?nnc IcgaOlr niet
gcwccst. Riel'
mel Ian die fU llc ol>mcl'kmge. gec( me maar een smakkeni.
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Aan.genlOedigd
ces van de me vorige
heeft Julien
viel'd~ concert 2ijn
z\yaard en nls

Heden. en volgende at"onden:
FRANCHOT TONE· UNA MERKEL· CONRAD
NAGEL • STEfFI DUNA • E. A•

"ONE NEW _yNORH NIGHT"
Een Detcctive· fj!1Il vall de (cute s oort.

90
de uitY'oe-

a~;l~~~:;~o~S:~m~::

Kunst.

Hoed en.

Dc bij;ton~.crc aall~acht onzcr
IC7.crcsscn ZlJ f?Cvestlgd

~loeden,
o~s.

extro·voord.,hgc

o~ ~n

a~nb,edmg
Ge:-

vnn
wcllt£: de fmna
zon .m
nummer van. heden
d?ct. Het IS een collectlc anrdlge ell aparte modellen,
tcgcn dczen
pnJs
worden gcoffreer:1 en WIJ kunncn den dames lIIet betel' a anraden, dan als zij hedenmorgen
gnall "shoppen" ni et te vergeten eYen bii Gcr7.0n nan tc wippen.'

gocdkoopc!~

wel~.e

KLASSIEK CONCERT.
'"
Van Foorman·ensemble.
Toen I.!enige maalldcn geledcn
de directie van het Hotel der
Ncdl.'d anden besJoot om aan
Julien li"oorman en zjjn ensemble
de geicgellheid te geven om te
docn hooraH dat dit orchest
,.',
o~~( el I~stlgcr en betel wer k k~n
dan. men gcwoonhJk
het bcgrlp "amusements\'crstaat, h:eCt. het pu-

Ultv~len:
Ol1d~l
m~zlek':
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middelen onder de bezielcnde

In: .. LUCKY DEVU... S" (Heiden van HolIvwoodl.

leiding .. nn den dirigent is bereikt, stemt tot groote waardeering. Met groote muzikaliteit,
gacd bcgrip en elan hebben de
musici 1.ich vau bun taak

Ee::

kweten en de k rans van

~ ~I~~;

rectic ',',," Hotel del' ..
dell die den dil'igent na

~~;:na~~lgebodell'
CH
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hen di~ nerke nnUW~n hc bhu!
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KijkiiVCtfid t4dill1U89 5 - a uur
Ion huiz:e y. d. WeIEdG. Heer F. W. VAN DEN BERG
Molenyliel O c~1 b (I. o . HOlel des Indes)

MANNEN.

!' 1,1'1:

Maaudag 23 Sept . 1935

Kijkavond Dinsdag 5 - 8 uur
ten huize van den WEdG. Hear F. D. L RIDDERHOF
Wilheiminallian 48

- -

VENDUTIE OP DINSDAG 26 SEPTEMB~R

k.ijkavond Woensdag 5 - 8 uur
len nuize van den WEdG. Heer H. VAN WEERINGEN
Stalionsplei n 3. (Kemajoran)

A~,~on

T E

K 0 0 P

ten huize van den WEdG. Heer H. J. DE DREU
laan Raden Saleh 4.

193t Ford
touring
: ~;~ ~~y;:tb Se,~ao

VENDUTIE OP VRIJDAG 27 SEPTEMBER
Kijkavond Donderdag 5 - 8 uur
ten hurte van den WEdG. Heer F. ROBERTUS
Molukkenweg 22

~:~~ ~~~~i:~e\O~~ing

I:1 ~§~~~~§§~I <n,.all'

VENDUTIE OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Kijkavond Vrijdag 5 - 8 uur

••

t£:n nuize vlln den WEdG. Heer C . VAN DE KOPPEL
Cheribonweg 18

inp,",ht Condili'
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l{awiweg No. If.\.
Donderdag 26 Sept. 1935
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wordt een
ten huize van Mevr_ de Wed :
Hl~SEiTS 9. 11
prise gege\'en vail de Vier
S. H. ARDASEER-Kizitaff
•
it I ..)
"
is'
lel's, het stuk waarmede geduKrekot No. 19_
•
rende de da£en van het e e r s t e "
Riiswljk.straat 32 TeL WI. ';23
bezoek aan Batavia zooveel suc· ten h~~~~~ ~~nS~~i~~~ Heer Soerabaia -- Semarang - Djocja
ces werd behaald. Ongetwtjfeld
L. SARK
Bandoeng _ Medan - Den Haao
zullen wlen, die het stuk DOg
Lerobangweg No. 18.
.
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VENDUTIE OP DONDERDAG 26 SEPTEMBER
Kijkavond Woensdag 5 - 8 uur

'I

ot - e cr ~~sc lsch
Gondangdia Ketjil No.3.
: II
:
.LOonee1 ond~r leldmg van Cor
~
en
RllljS, hedenavond de
Dinsdag 24 Sept. 1935
;1
premISe van "De School voor len
van den WeIEdG. Heer\!
Mannen", een kluchJ. W. Th. van RUTTEN
:I
. ilaar bet . Engelsch
Pasebanweg No_ 77.
', Sed e r t
J' a r ell
Jackson In een verEline Pisuisse. De
Woensdag 25 Sept. 1935
1
ten huize
HE:/tTl het vak kundige adreo;

't Gerecht waar elk van watertandt,
Voor pudding. pap of via,
Dat is 't product van eigen land
Maizena- M A KIF A!
overal verkrijgbaar
f 0.20 per 112 kilo pak
Agente Hvg v.h. Reiss [, Co.
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VENDUTIE OP WOENSDAG 25 SEPTEMBER
Kijkavond Dinsdag 5 - 8 uur
len huite von den W EdG. Heer P. VAN DER MEIJE
5alemba 25
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1ds nparts rou kUnnen presteeren. .
Toch IS doze gedachte ook nl
weer niet logisch. Want primair
gaat dc Hefde van een muSiCliS
nan!' het klassielce, naar de
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Premiere heden -avond,
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DOROTHY

WILLIAM GARGAN.

Ecn Ol.l<:hdq dram" met ELISSA LJ\i'DJ tn FRAl'CIS LEDERE(l.
Niet '-Oa r kmdtren
J\.la~nfc· !I! Hedenmiddag ".30 u. en Jflcr§cn 10.15 ~n -i.30 u.'"
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BILL BOYD -
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tic, m&ar tevens die woo
hoorders.
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Heden voor '[
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Rag en Ru:js, Pierre Myill en
Rumba zoo beheerseht als Ju- May. Dc regie is in hand en

VENDUTIE OP DINSDAG 24 SEPTEMBER
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AARDIGE ~VLOTTE MODElLEN

VENDUTIE OP MAANDAG 23 SEPTEMBER
Kijkavond londag 5 - 8 uur
len huize van Mevr. J. C. VAN DER ESCH
Nw. Tamarind elaan 24

".

DE VIER MULLERS
2.50, 1.75, 1.25, 0.75 belasting inbegrepen.
Plaatsbespr, eea dan tevoren v. 7.30 -11 uur.
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ZATERDA6, 21 SEPTEMlIER, 9 UUR

Schoo! voor Getl'ouwde

semble hebben naam gekregen
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VENDUTIE OP MAANDAG 30 SEPTEMBER
Kijkavond Zonda9 5 - 8 uur
len huize van den WEdG. Heer l DE RONDE
Pasoeroeanweg 3 .
VENflUTIE OP DINSDAG 1 OCTOBER
Kijkllvond Maandag 5 - 8 uur ten huize van den WEdG. Heer R. GEROZA

Madioenweg 37

.

VENDUTIE OP DINSDAG 1 OCTOBER
Kijkavond Maandag 5 - 8 UU T
ten huize van den WEdG. Heer
Villalnn 16

J. DAPPER

VENDUTIE OP DONDERDAG 3 OCTOBER
Kijkavond Woensdag 5 - 8 uur
ten huize van den WEd~ . Heer J. H. G. VAN VEEN .
.
Tosariweg 70

.
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