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De uitslagen.

-Het itaiiaansch Ethiopisch
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c1ige aflossing voorzien.

gerucht, dat Sir Leith Ross zal

tairc saneties zai 1eenen.
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naamste onderwerp del' bespreking zal zijn de moeiIijkheden,
welke d~n invoer van Jupansche
goederen in verschillende deelen
V8.n het Britsehe Rijk in den
we,g worden gelegd, terw
.. ij,l

L

~~~r ~~~ep~~p' te~{e~a~:e~~!:~

werpen ..vorden ingediend. In de
eerste veertien dagen van October zijn fetsontwerpen te verwachten met betrekking tot de
administratieve hervorming van
b
r·k d· t
D
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sproken.
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tEN O;>-NERGEIELlJKE RE.lS
TEGEN REDELlJl<EN DRIJS

Slijft hij aan?

VERDEDIGING DER
PHILlPPIJNEN.
Generaal Mac Arthur als
organisator.
Uit VI ashington wordt gemeld, dat generaal Drllle-las
!...Iac Arthur den 15den December a.s. zal aftreden als chef
van den generalen stai van de
Vereenigde Staten ell dat hem
de taak zal worden opgedragen
0111 de defensie van de Philippijnen te organiseeren onder
den nieuwen status. (S.T.,

Iedere Huisvrouw doet goed een proef te nemen met

SOEP
".

NIEUWE ZENDERS.
Vaa, B.B.C.
Het ze~jdstation van

B.RC.

~~~u~:~r~:~d~i;:,e~:{~e~:tt~:~
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PI,l\NO 81voren~
HIEUW

BOORD

Een van de belangrijlw Jrwesties welke in November op het
plenaire congres van de Kuo
Min Tang zal worden behanddd, is de vraag of de ol'ganische wet van de Chineesche
Republiek zoodanig kan worden
gewijzigd, dat de tegenwoordige
president van China Lin Sen
na het verstrijken van zijn
tegenwoordigen
amb3tC'rmijn 1
zal kunnen aanblijven.
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..l
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he:bben. groo!sle: keuze
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CHINA's PRESIDENT.

L

KOOPTgeen

VEERTIENDAAGSCHE
RElS

~il~~~; ~i~~~~~~:~~l~~~sd~:~ ent··· een'
eb
leenen, tot stabilisatie van Chi- v"111<'0'1 "VnO"den Ollip'gUe"s'tegld. OUD"e'
na's munteenheid. In finand- zenders zuIlen van een eapaei_ 1
eele hingen te Tokyo is men teit zijn, dat zij over de geheele
van meming, dat de berichten wereld kunnen worden gehoord.
h
pansch Engelsche handelsvel'- de groote enquete welke in "eie.,".vij"jjP.,.oeim.a.tu.u.'iz.ijni·iill.(is.•
TI·)iiiiiiiiiiiliiilijjI
houdingen Ell over ffangelegen- Frankrijk is ingesteld in ver-

het leger, hcbben zich naar Ber- daarnaast over een mogehJke z,~~!~r ;v:tso~~::n v~1~7n~
lijn bcgeven, in verband met een Eng;lsch Japausche samenwer- welke betrekldng hebben op de
invitatir:~ van Goering om wat te ldng in China zal worden ge- :p1ilitail'en.
komcn jagen.

~EN

dingen welke onder de bntg in
Brewster Road gebeurdell, de
aundacht van de politie trokken.
In verband daarmede stdde zij
eell onderzoek in, waarbij vel'schillende electrische apparaten
werden aangetroffen, welke
men in het water onder de brug
had luten zinken. In verband
hiermede wordt een uitgebreid
en diepgaand onderzoek ingesteld. (S.T.)

dienst) Het ministerie van buitenlandsche zakcn bewaart of_

voorstellen, dat Engeland aan

Bij Goering.
Warsehau 23 September (Ei~
gc.n dicnst) Radzi.wi~l, voorzi~~1
ter van de commlSSle van bUltenlandsche zaken van den
~oCaOI'mF·aolbig,y'~y,.rij,.kn:dpoegcteeun..Gevoaen-I

I

AUSTRALI£

BRUG ONDERMIJND?

I

I Ootdekkiog de, palHie.
Itember
Vit Ipan wordt d.d. 20 Sep·
gemeld, dat bepaalde

we bephlingcn, die in cen spoe- ficieel het stilzwijgen over het

een conferentie worCUMULATIE VAN
11::;.Hr dp 1Hddellandsche zee tel den gchouden tusschcn de JaINKOtv1ENs.
c
dat Ru, -II pansche. diplomat o~ l1 '.die op het
,,:(,,;et'l;l1 .•,! en g-eI!t
00 ,
In Frankrijk.
bnll !::Cl'cirl ;s om c\'cntuecl aan I ougcnbhJ. met verlof te Tokyo
Geneve 23 September (Eigen
(;umu:niscnc s.ancti.c!:l deel. ~(; I vertoeven. Dc conferentie zal dienst.) LavalIiet zich te G~nenC!11cn. maru' zlCh met tot mlh~ in hoofdzaak loopen OYer de Ja- vc raI'Port uitbrengen omtrent

OP JACHT. '
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TE BATAVIA-C. EN Mr.-CORNELIS
VOOR KLACHTEN VERSPREIDING TEL. WL. 583:

per plaatsing
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DE FRANSCHE
dag gespeelde competitiewedstrijden in de eerste divisie luiBEGROOTING.
den;
Sluitend.
Derby Co - Brentford
2-1
Abeb;\ 2:1 September Proefmobilisatie uitgesteld.
Leeds U - Asenal
1-1
di(-ll:-;t) In cen onderParijs 23 September (Eigen
nll'l c'_'n \'crtrgcnwool'diRome 23 September (Eigen Liverpool - Stoke City 2-0
dienstJ De ontwerpbegrooting
grot· val! J.)Inll~\Jlsigl'ant vcr- dienstl De fnscistisr:he mobili- Middelsbl'ough - Wolverh. 4-2 welke is ingediend bevat een uitPreston n. E. - Everton 2-----2
j;l,larJe Ur· Nef.,'11fl ten zecrslc
er van 40 milliard tien
d,' pu;.dn:',(·!l b.~ \':anrde.:nm van satie wf'iltc zon plrl.ats hchben West Brom A. Birmingham 0-0 millioen francs en een inkomdl \
u!,,, .1bo'Jd III h~ t hij7.on- (), wl'llcc door J,lokgclui zou
(S.T.) stencijfer van 40 milliard 19 mild {;1~11\;\.1: r~I:;~.. ( ~:)~~~~;\/~~~~~ I \'. 01 lell \<lngckolHhgd, IS ulLgelioen. In de mcmorie van toe~
\u\lj[m
C:eme1tl wordt,dat ZIJ DE GROOTE WERKEN IN lichting wordt erop gewczen,
dat het begrootingscijfer in
FRANKRIJK.
, {!()~(. \ :;\~;~~~ o~~~~~~~n~~~ lnt hll (Ccn,oudrger karakter z:ll
1928 ruim 44 milliard bedroeg,
Verzet en verdediging.
welk cijfer in 1930 opliep tot
f Il!l(j! 1\ z d, I 'InO t <1,,1ll \\nj(h 1 tl'Illg gchracht en allecn
Parijs 23 September (Eigen 531/:: milliard.
I
11:;:1;: l~~l \~~!~c: ',1 It hi l.cl1 Zd.! pl.ll'~s hcbben. dienst.j Het plan voar de uitI
g:,onrl~cbicd 7.1.1 z:il "Iethl;; dlCllell als beW1Js voering van groote werken tot GEEN SALARISVERLA·
bcstrijding van de werldoosheid
rli';(·ipline.
GINGEN.
iJ~ F'rullkrijk, waal'van een Aneta·-teleg-ram in het Bat. Nwsblad Categorische tegenspraak.
van gistercnllvond melding
maakte, werd in behandcling
Parijs 23 September (Eigen
gel10mcn duor de commissic van dienst) Een delegatie van den
de Unlterfmclie van de Kamer linkervleugel bracht een bezoek
van Afgevaardigdcn. De. alge- aan den Minister van FinancHin
meen secretaris van de commis- in verband met geruchten welke
sic voal' graoLe werken Jou- in de pel'S circuleeren omtrent
haux, bestrecd -de suggestie van voorgenomen salarisveriaginde uiterste linkerzijde om het gen en h.et veranderen van den
plan te doen financiren door leeftijd van -pensio"ngerechtig~ HiJ!iDJ1i:;chc laken in het i
De Ethi~pis~he missie.
cen cxlrahcfIing op groote inOosten.
i
Tokyo 2:; Suvtcmber (Eigen komys en op de reserves van hl'id van 50 tot 55 jaar. Deze
geruchten werden door den midienst, l Aan den Ab, s::::ynschen industricele ondernemingen.
nister van finanden categoiEig-,'il I P.fgi'v'l:1rdigde Bil'roti wordt in
risch tegen gesproken.
DE
FRANSCHE
FINANCIEN.
in (lffickeJr' Japrll1:che ltringen
tIC' \•• ( iil):; llal";(]:lCht bcsteed. Hij
De nieuwe maatregelen.
HET SPAANSCHE KABINET.
undl'l'hipld zich in hoofdzaak
Parijs 23 September (Eigen
),If"t l"e;lcLiolwirc kringen. VQr~
Nieuwe Formateur.
nomen worelt, dat df! Negus een dicr,st.) Dunk zij de toepassing
. tI"Ctl" hCIIJ)wlr eeteekend portl'et van de nieuwc wctsontwerpcn
Madrid 23 September (Eigen
I zond H<ln Mibmrn Toyama, den zal het on1;wcrp-begrooting voor dienst) Santiago Alba, de voor! vool'zilir'r V:\11 de Zwurte Draak 1035 dat aan de financieele
rn 1"l1T!lissiie T.'Cln de Kamel." J,ul zittel' van de Curtes i::l belast
Ol'g;l;lis~,ti~.
Kalmte in It"lii>
worden aungeboden, bclangrijk met de formatie van een nieuw
I{{",w ;;;; S"pt'.'mb2r
(Eigen:
bcnedCll het cijfer van 42 mil- kabinet.
1)(. to:'sUmd in Ita~iC,
liard blijven, dat was voorzien.
ENGELSCHE lEENING
:-"[('11 houdl zich aan de:
JAPAN EN HET
~~.bv~~~ng:\~~~7~:~~a~~~c!e~li~
k a bn i(' hlijwn en opAAN CHINA?
BUITENLAND.
ging en het assaineeren van de
'.'.-"""0" """',,,, m0;;elijk tc verTot
stabilisatie van den dollar.
Jm!'·~n - - en wijnmarkten zuilen
Belangrijke conferentie.
worden gedckt door een spedaal
Tokyo 23 September lEigen
Dc h-.)uding van Rusland.
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str~id gespeeld tusschen de 'winnaars van de Engelsche en
van de.~chot8che Cup. ~In ~,zen

.Een verldai'ing van de Negus.

:<'Iw;kou ~3 S!:~).t~'m,ber (Eigcn di~ns.t) Op het Ministerie van
hd L'~'!'.h:gentschap I bmtenlandsche
zaken
zal
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Wat heb jij een mooie tan den I
Je poetst zeker met

J. L. Woensd~~g werd de gebruikelijke jaarlijksche wed-

(Sp!!lciale berichten (van "De Ochtend Post'').
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CeM~ls
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ViTAMINE EXTRACT

HET FlJNSTE VOOR HFUHEN EN TAFEL.
Een nieuw plantaardiQ product. niet te vergelijken
met de bekende soep-aroma's of v1eesch extra::::ten.
Waar niet yerkrijgbaar, wende men zich tot de
Importeurs :

N:V. HANDELMIJ. "ARCANA"

maga:::ijn bezocht Ie:

N. V. Piano· en Muziekhandel
BAT A V I A
_
H A A S TOE
BAN DOE NG _
B"9
g 29 _

".ROMA

i

BATAVIA-CENTRUM
Tanah Abang West 34.

Tel. WI. 2404.

Rijswijk 19

awe

TROEPEN NAAR - INDO.

CHINA.

Ruime sorreering juist ontpakt.
Zie d't: keurige Superb, het
ideaal' voor ieder amateur. Bewonder de nieuwe Bessa met
onder aan de

Re9iment vreemdelingen' Ieqioen vertrokken.
Het twcede regiment van het
Vreemdelingenlegioen is·< 16
September uit Oran vertrokken, met bestemroing Tonkin.
(S.T.)

NEDERLAND5CHE HANDEL.MAAT5CHAPPIJ. N. V.

DE SIAMEESCHE POLlTIEK.

IRA VELLER·S CHEQUES.

Premier met zieKteverlof.
Uit Bangkok wordt gemeld,
dat de premier Phya Bahol,
Jie reeds vana!' 6 September
met ziekteverlcf buiten. Bangkok vertoeft, <lit verIof heeft
verlengd tot November. De pre"
mier lijdt aan een ~ hartaandoeninl(.(S.T.)
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HOTEL DER NEDERLANDEN

Koloniaie beiangen en
invloedssieren.

net i}l"iliscbe Imperium en onze belangen.

IN RET

_-.3d

stelill aan het laatste onafhan~
kelijke volk, van Afrika moet
heboben.
Zoo langzamel'hand begint
hct duidelijk tc wOl'C1en welke
groote belangen hier op het sp~~

positieve toon,
welke in de rede van Minister
Dt.:. Gr~(".ff ldonk duidelijk. Want
de koloni~le politick van Engeland en dIe van Nederland 100pen uit utiliteitsoverwegingen

Italic ZOli weI eens tot de ont~ staan, be1angen waarbij oolt W1J \'olkomen paralleL
dekking kunnen komen, dat het
aile:.;
v. W,
den Htd ()cn bf'spl'cldng, wunr- ~?,ll!"gl~~:ont,:l':,e,'ntl~~tllt~lt' uz,itOvh"~r'len[g-t
_" ______ - - -____
in wij \','ezen 01' de mogclijkhcid ~'- 'u ;'" ~
'...."
u...
()
J fJ
J
van IH!l"sl'hi!di.iu:; van lwloniule kun bl'cngcn.
f:etLat:1(.~."aetL
e~&
bcJ:mgcll w,.'lkc up den achterDe Frl1usche en Spaanscbc
fA,
gmnd l:nn stnun Vfln het con- .cJ.':lt~.~:~ag~le;o~:l ~~~~'O~i{~li~~~~~~~
Sedert de vo_~ige weelt Don- \,'" ~ n g v 0 a r a f t e co n-

wiI~ld(,~ln~v~jlT:I~~l~' V~\'!~S~~~~l~

in~~eC!~etI~~~~en v~~~!dit

:;~~;~l~~; {~~~i~e ~;h~:~~~n~l~il:
...

macht

(!C~l ~:;Sl~~~~ ~l~n~e~c;\~iji

den chaos del' revolug.::~dOlllpcld,"
mon'r de niUatingen van
r;t'll'·mil! Smuts, waarvan \~ij de

::~:~:~~{) C~;~{~~~el~l~mzdu~l~ klikfl~~

CiJI..

eft.

CO

°J;l
avontuul' Imn in financieel en
''':ikkdt, w"iu·bij 11,'":t,,,o, 'r:;t~?I"":Jl'~(I"'J~;_' miliLlit' opzieht zoo vcrloopen.
~L.
,n.
Ab l'esldtaut van .Murok~:o
din-'ct be- ,·edoor Pr.~mo, ~I.' Rn'era ZlJl1

J{,,1JLt v,e
~

'word~ oak de

~

derdag verschijncn de Java
1·
Bode en het N-ieuws van den n a
Day met een gccombilleerd och- e 0
tendblad.
g e

0
c
u
d

HET RECHT

_. .
MasJe SmTtJekowa

in ~~O~ra~~t d~n~!:~~;tij~:e~:~
!:lehiedenis van een jongeman,
die in ~en restaurant oesters
besteld had en in een ervail een
parel had gevonden. Peter had
bij het lezen echter volstrekt
geeH trek in oesters gekregen

"""","III
behoort, komt mij juist VDor
eli ik sluit mij bij de -meening
"De parel behoort uoeh aan <l:an, ~at de pare} yo:g~ rec~t
den restaurateur uoeh aan jall," den vlss.~her ~oekom~. l'ilu 0!It zei dezc en streek over zijn staat .. ~lJ n~aere beschomymg

~:~r~is~~~e~'~ ~;a~~~n?d~~ h:~~ ;':~oo~~/~~~;'~fd~eze~~ss::

viscn~

aIleen een spijs besteld, ook de
restaurateur had van zijn oestedeverancier slechts een eet~
waar willen hcbben en deze
eveneens slechts een handelsartil~el van den visscher. Dat

met het.betalell van de
vergullmng oak het r.echt op d:::
parel verkregen heeft. Had blJ
J
bijv. bij het visschen eell zak
met gaud opgeh~ld, dan.; zou
~e~ deze OOtk h~l!~ ltoeb2!!.o~r~

;-a~~a~etPnn~:~!l:.a~:[ij~~i~P; ~~I~d:~sd:e~e~~~~:j~n e~a~~ a~:~ r:Ch:~:i~:~nte ,~an:~n~~~ z~o

Ret is cen uiting van de I ij s ten

v

0

I g C 11 s.

v: e 1-

~:;~~Il~~s;~u~:n:e~jtt:;~ac:st:;~ i~nbJ~ ~~~a-:~~l:;~l: ::eci~~tr:f; ge~:-~ijfde rechtskundige

was

kwartaal~koorts, waaraan het ked e v e rS pre I dIn g parel ontdekken, die hij behoed~ de ontdekking van een geemplo-1 nauwgezetter dan de anderen.
Bat, N1Os7?1u(l voIg-ens een reeks in

d e s tad is gel' e- zaum borg ill een vakje van zijn ycerden chemicus eigenlijk van Hij kBek vele boeken nO! en
weill!g behoorliji{e stukjcs in de gel d e l l
die
h e t mooie portcfeuiIle, die hij eenige diens werkgever is."
me2nde dan bedachtzaa:m:
,Jcwu Bode zou lijdcn, maar die 11 i e l' b 0 v eng e n 0 e m d e dagen geleden van zijn vriendin
Peter kreeg hoofdpijn, maar
"Het is hier de vraa~ Of de

~~~\~;~~J~~~·d~i ~:t~~o~rch~~~ ~~jis~e~!~o;a~~~:l~;a;~.viel'den ~f~~e~a~e~e!ij;:s;,a:eid~ ~~~~:rd

de hccren op Molcnvliet en aan tot n a I van
9, 6 0 0
I' c n
a a II g e - een juwelierswinkel zag bin;elwtJl"tcnbsen in Afrika en tc pakken heeft.
v .e n, m c t de Vel' dee ~ nengaan, waar- hij den winkelier
hUll TilOgdijite ontwildwling.
Intussehen bood het Bat, I I n g d a a rv a n a verde parel te koop aanboorl.
D~ (,('l'ste twec uitlutingen Nwsblad zijn abolllH~S eell be- d e v e I' s chi I len d e
Gcheel in de war ontwaakte
h.)ll:I~;~ p~:!~~~i~ v~~~C~~lg~;~~~:~~ hoorlijk verzorgd ochtendblad,
ij k c 11, eve nee 11 s v 0 r pe~er. Hij identi~!ceerde zic~ n~

W

:~angclegenhcid

0

in het kn.- dnt in dezcn tijd van spanning
van onze Cig-Cll b:'sehollwin- ongctwijfeld van belang is en
';l'll
dat er zeer zeker toe lejdt, dut
E:CII iwlollialc stY"ijd als w!:llw het aaulnl abonnes
van deze
n/l l~~~I<~.~)Tijt (~~~i ~~~~:~ courant, welke ala dagblud zeer
onafhankclijkhcid zckel' de best gercdi~eerde is,
geldeunl ras wordt bc- die tc Batavia vcrschiJnt, zecr
moe t onder de hui- sncl toeneemt.
f(Jl-pt·!!.
Wij zijn Ihnw; in lwt be7.it
omstandighcden zijn weer~
Dit lmn llutuurlijk l1iet anvan cl'· b~ .JohnIlJlf'shul";r uitgevinllen op de verhouuing del'S dun een slerk verloop van

i e d c 1" e n bel ~ n g h c bben d e tel' 1 n zag e
I i g g e 11.
Eet heeft daurom, vaal' wie
Imn wcten \Vat de stad aat vcrspr:idi~g kan opnem~n cell
ee~lgszl.l1S dwazcn en met al te
reeclen mdruk gcmaal{t, toen op
het twecde nummer van het
JI(VtL Bode en Nicmv8 van den

hem of hij dan weI het reeht gehad had, de parel te verkoopen.
-Toen hij de straat opliep, ontlUoette hij een bev.riendel1 ad~~~~~\:~ci~e!~~s~;e~r d~e vr::!t
werlwlijk in de oesteI' IJgeV!uden
had.
"De lJard behoort aan den
restaurateur", zei deze. "Hij

lwmt, wd!-:e Gc'm·mal Smllts te del· \·/d·dd en de R('gccrders,
die hen bcsturcll.
Durban hit'lu.
llij fIl('I'UC in u:! [·r-r.'!te plaats
Dc! propaganda wdke in deze
dch: illg is gcmnakt, is in het
rtaliJ ill r'rll.o-;ti~ con- J:;ijzfmuer in de Engelschc jn~

Dag oehtendblad met vette lettel's gedrukt stond, dat de op~
laag 16.000 exemplaren be~
droeg, nadat hct eerste nummer
cen oplaag van 10.000 exemplarel1 had uangegeven.

Als je die parel houdt, dan zou
dut een onrechtmatige verrijking zijn. Het is preeies, am
Bet je in een hotel een bord
soep serveeren en je vond'daar-

ind:;'~l~\it~,~~::}ni~Ul~~: ~~~I~uSSfel'Cn

I

?i

II

lee r e n, 0 0 k des
I
h t s wan nee r d e en droomde !lat hij zelf de spraak op het voordeeltje heeft, geloof l~, da~. de parel het
ran ten W 0 l' den jongeman was, die de parel in in dit geval de visscher, en voor ~7chtmat~g bezlt IS va?- denge~n, ~
r u k t, tel' w ij I d e de oesteI' v~nd; hij zag zichzeli het gcval, dat hij slechts knecht me ~e ';lschvel-.;unnmgen rnt-

l;:tilTl~;~llC ~lta::ttsmall heeft op de de Ku1i Besar heel wat sterl,c!' ex e m p I a

5~\"~11.;1:(!.:_::~: J~.:~iil/'v~~:.;;;~ w~~~~~~ ;1~:~r~J~~~)i~~C~~\r~I~~'~e~~lld~~I~~

M

~

abonlle's aan den under~n kant
tengevolge hcbben en de nadcrellde
kwartaals-wisseling
lciddc crtce, dut die andere zijde
oak wat probeerde, hetgeen
echtcr op cell zeer mislultte po_

:~ ~~1~~~s~~1 ~l~~ig~tO~ij~e:~ij

e~~~t

"Dat is een waterreehtskwestie", zei dl2ze en liet zieh door
den ontstelden blik yaH Peter
niet in de war brengen. "Dat de
parel jou no,.-.h den restam'ateur

was of niet. "Vas zij dat, dan
behoort zij dengene toe, die de
koopprijs voor de oester betaaId
heeft; in het andere geval den
restaurateur, (faa!' deze eige--

A U G. S A VEL K 0 U L

I

BA. TA VIA - BANDOENG _ AMSTERDAfvl

mode me

maatkleeding

met .. apart cache""

l:n e~~~!r:C~rij~k~'~~k:g~t~

de laatste nauveautc's

r.
•

tropical staffen

slel'lt doorgcdron- ging is uitgeloopen.
Men was eehter gedwongen ~~t~e;~;~~sJ~~'re':~~~a~:!~f,~'t
.Meer bepanldelijk in Britsch
Want men bchoeft geel1 insi- om het cijfer vil1110.000 te ver~
"Maar dat is toeh heel wat
,-,nL!:t;::J!l. If<;L is mogf!- IndiLi is de vCl'houding verrc der te zjjn om het Oehtendblad hoogen, omdat de oplaagcijfers andel'S! De parel behoort toch
Ikittalli1ii; blTi· van I'ustig. Daar ligt veel vall het But. Nwsblad stukkcll welke de heeren den adverteer~ aan de oesteI', het geldstuk in

+

calb.

pant.

F 25.-

lnJ~"i~:,· :-;ituatie in Enropf"'.

V('/J. voor zoovc/::~t~~-:~~~a!~~~ ))ran~i~o~jt °i~fe~S~~)~~~lte~~aa~:
1r(:/"1, Im:lI· ('('11 :;trijd in Afrika.
;.::ctten, waeht slechh; am
in (1~' na),ijIJr:irl van U'! grellzen tc wordcn aangcstoken.
\'(tn Iv,t I ~;:,;{'br:llf' gmndgebied,
Wic zich van het llieuws uit
n,O(·t ;r.ijn wel·r:;Jrtr~ vinden in Britsch IndiC gel'cgeld op de

hooger aan te slaan, dan hat
bulletin, dat de andere bladen
als ociltendblad presenteeren.
Een vergelijking met onze
eigen Ochtendpost latcn wij

;~~)~'(:lf~!!~r~:~-l~' i,~:~~~~~~~~~j%ol1dcrin i~~~~~l;~~~d\~:;~~je~~~g~~lar v~~
E,. or wijzcl:de well! effect de
oorlo.;
hCI,[t gl'l!ad, wat helrert het
wekkcm vall bepaaJde :st.cmmingen tus3chen Europ~ en Azic,

hicrbij natuurlijit buiten be- zijn om de abonnes welke men
grociende moeilijkhcden onder seho~~wing..
.. ~~~\endeert te hebben te bediebepaaldc buitcn!andsehe invloe~
WlJ pretendeeren nog albJd
.
•
dell,
nid niter dan een behoorlijk
Gekker l10g wordt net met
Speciaal in het Noorden van verzorgd advertentieb.lad te nUinm~r. 3 vall dit O~htendblad.
Engcland's grootstc ·kolOl,ie ne- zijl1, dat dOOr een goeden en DaarblJ IS de oplaag llleensweer

van Italic kan van buitengc.
woon grooten invlocd zijn op
den gcr.st in Afrikn. Dt; Afrilm-I
ncr b('~chollwt den Europeaan

interessanten inhoud den advertecrders de verzekering geeft,
dat hun advertenties worden
gelezen dat aardige- en belangwekke;de beriehten geeft, die

F:.ITR5h'c'!I-.T:l);an~{(:hc

:t.e~~~t gIJ~~'Jr~~~~,'~i~~~~ts: avontuur ~:~e~~ald~eh~~~~~I~~;~;~;~~J ~~th~l~

die contreiell plaats heeft, is
zecr talrijk. Als een directe bedreiging grenst aan Britsch Indie het zuidelijkstc deel van de

~~r g~~~~i~I~::na;~~~d~~g1U:ij~ I ~~a~~dcbOIS::~~~!~~he~h:~:~~~~ e~ll wellt~m

,,;oordd:

ten dienste.

~~ adYOcaa~. ,,~e ~eft ~~~~~iiii]~~~iiiiii~~~~~~~~:=~

ven~ter . op straat ~en
gOOlen, Je had haar ook ill een
stuk papier kunnen wikkelen en
haar voor je .vriendin l..-unnen
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STU 1VE RS TAR I EF
voer

f ~~;:~chh~l~~ote!

Uw woonhuis.

1 rijstbak
1 sauskom
2 sambalbakjes
25 DEELIG
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Welt. 300- tcestel 14. RIJDT VANDAAG IN EEN

._'_.,_.__-I

1

TeL

'~=':'~., '." _. , ia~Ccntrn'"

!;. .

I
_"
I
I

zeer weI mogelijJ{, dat Italic Ethiopia volkomen begrijpelijk. blad te verspreiden aan adressen
Ongetwijfeld zal zij velen er~ . . . . ..,..,
_ I
liII
beirekking tot Marokko. Ret is het geschil tusschen Italic en aan 9.600 exemplaren van een verworven, omdat zij pakt.
:....."'. ii;h.:i:,.'o....
c:c.f.,:"':JEO:i.t··.?j. Eat" . .
_. Tel. ;629 Bat.
~~e~~~~~eldii~ene~~~e ~~!:~~~ Gr~~; B~ftta~~H~b~~~o~~a;e~~~ waar men kan aannemen dat toe brengen deze Davo-port;
G~garatl'k~~tkl~O~~tlg van all"

~:l~fr:;~r~of::Uino~~~~:~

chines en giftgassen. Maar tus- -ve de ernstige behartiging van een coUrant in de_Nede:landschen ovenveldigen en bezetten het gezond eigen belang, tevens sche taal wordt ge1ezen. ~ns -te- probeeren;
1igt een heel groot verschil en het moreele effect, dat deze
Hierop stelden wij onze opEn dan, ...... hangt het ver.laag in, die nog met 400 exem- der van de kwaliteit van de port . . yoor

extra lichte jas van doorschijnende
rubber in natuurkleur en grijs
extra lichte. jas met rubber. geimpregneerd in. wit, grijs en' beige
extra lichte gabardine jas
elegant model - geen rubber

13,901

/1
4.90,
119,~1

aile jassen gegarandeerd waterdicht·

java

pe~ ~~tde~k'=~n"~joe:~~:~~~~

l'tIET SCPADELllK.
S - 12.30 v. m.
pree. uur - 4 - S O _ I I > .

SkI
biltretheeQ

..,

RUMWAFE"LS

reO:l~~~e~~!~~~~

len t ij d e,' z 0 n d e r
e e n i g e
w a a r s c h u - zal wordec. gewaardeerd, .

...an

\V?r. 'l~~~-~7~ _405
~;'~~:iE1
II£!"

'

!FJY!~~i!!
:.

ZONDER OPERA TIE

.

de .

-,

LINDE _z.
R.d.....'BarUu·,

,.L.tto.ft~-'

i

"I'

_

post werd verhoogd, zoodat ZlJ ren, dat zulk een eerste proef •. '.A>'DBE~.
LS . .'.
10;000 bedraagt.
~
tot geregeld gebruik moet le1_
f 1.15 p. blik
-',
alk"j"nienw"woning"n.mod"rn,kodcn

e~:Zteo::~a~:: v:~~ de~etis~nfijne,ar~m::tische

15~

:~e:oer~;~kel:a~~bJu~~~=e~ .~FD.: STROOMVERKOOP TO'f:!!R~D~'':!: l:':-OL

welke Een ~:~~~~:T~n 'juid ~¥;:!~~i:~~e~~~~ae!;o~1

plaren voor verspreiding

PORCELEIN.

- - - - - - Efien creme Dlet ;:acht bloetndeccr
vraagt ons 6 dicpe -b()rden
6 platte
"
6 dessert "

cens toe kunnen leiden, dat
Rekening houdend met dit
Een
nauwJl:eurlge
telhng br~vo. Een g?ed glas port, parel (die hij aIleen maar in
Italic zich in de positie ge~ alles, is de positieve houding hee~t u~tgeweze~J. d~t het te Ba-_ dr~~~ ~f~~n~v~~lke in korlen zijn droolll gezien had) mocht A. S. KARADIN, Tabib
plaaist ziet van Spanje met welh:e Engeland aannemt in ~avla met mogehJk Is,om'._ meer tijd groote bekendheid heeft behouden.
•
~i~~~~;~!"~o?~c!~

regenj·assen

EeL A ME

NIETO U UR J EETSERVIES,

ka llitstl'ekJten ell men zal ont- wcreld steeds zorg baart.
is om zijn
een
dckken, dut iedere Afrikaner
In dit verband verdient .: on- bbek te berelken.
W
parel aan jon!"
sympatiseert met Abessinie." del' meer het bericht omtrent
Hetiseehterjuistdezekwes- ------.:.. ___ ._ _ _ _ _~~_
NuzonPeterimmersvoldaan Tel.

S~~~e :~:::ied:~:S z~:::r::: i:~i~~r~~e dez:a~oh~~;Si~~~: ~': ::d::h;~~~~~~~ing,

R

BETER LICHT AANBIEDING

omH~~ t:a;et::l~a;~~e~::~:~~~~ ~:~;g~~\:e;a~~;a:a~~U:r n~;~

p~~ Prij:v;~a~t :~~~o:e~~:;S?en

scherr staan _U gaame

~e~h~a~p d~e ::te~~s;t' he;s :;~ I-~
dere behoort aan den eigenaar
van het restaurant!"
Peter was misnoegd en ging
naar ~en andcren rechtskundi- :-.------- -

ingekrompen tot 12.000 exem- gen;~end... , h
Plaren!..
aa~ j~U~u~~J~e~te d~o~~:rpa~:~
In drIe opeenvolgende num~ steld. De oesteI' is een schaalmel'S hebben wij dus 10.000, dier. Je zou haal' o?k met de
16,000 en 12.000! .
~cha1en. hebben kunnen e~en,

a a n v. u 11 end
tot hct w(~kkell van een intcn- Turkestan. Het is het gebied meuws zlJn op de bCrIehten van heid deze 0 iaa is want dit gesen rassenhaat en d'! positic van Kashgar, de eventueele in- de dagbladpers en dat door een
h l P .~ ,
I
van de Europeancn in Afrika valspoort voor roode horden uit goede en zeer ruime versprei~ sc arre met cIJfers kan geen a
~IC~;~~;~~!eh~o:~~j~~~ceT~~~~~ ~~;~~ri:gZiein d~/~e~~~~~e~: ding voor den adverteerder een te ~roo; ver~rouwe~ -w~ken.

b~lijk mediu~

anze: Ie klasse vakmen-

del'S opgeven voor de beide bla- ~~g~~~fr!~ ;ra~~1~,;~j:;;: w~~
den gecombineerd. boven de trotsch op zijn argumentatie en
10.000 exemvlaren mtkomen en keek triomi"antelijk om zich
een opIaa~ v:n 10.000 exempla- heen.
ren dus Illet eellS voldoende zou
"Neen!
Niet waar!" ant-

liBlP'!""'ilP'"i

,~=r=-~b~;Ph!Ifja:::nf';:'';1;~~:

.- WOning~~~.
bli ~. ii:S~:~: No. 10 Import~urs:
(Vel:lengde
TIcl,3161 \Vlt.
uanTri,-bli)

EVE RA R 0 & eo.

'.

;'-.' .. '

ge~R~~" heef~ niets . met

DE GOODWILL-POPPEN.

Hernieuwd protest.
bezwaren tegen het
van de goodwill_poppen,
die door Tokyo's burgerij aan
de stad Parijs worden aangebo-'
den, laten vervallen. {Men :de
d~ telegra,mroe!l in ons blad van
Dmsdag J.I.} In verband hiermede "t'";erd op het Fransche gezantscbap een soiree gegeven,
waarbij de thans geheel gekleede poppen aanwezig waren.

stand te ma-ken!" z""i :r:akeIijk
vast5telIe~d.d~}urist.
<>
,;I?at Z LC lk. meende PeLr
en gm~ nan1" den zesden rechtsgeleer e . .
"Dc parel IS een gc\'onden
\'OOIWCl'p. Dnar de bezitter niel
zoo gemakl;:clijk op te sporen
is, llloet j~ .haar bi~ de .bctl'e~fcndc poht.lI~afdC! ebn g, lit dit
gevnl afdechng gevondcn \'001'W..:!l'pCIl, J1cpolwcrcm of aa.ngeven."
,,?lb.ar hoc 7.nl de politic lnm-

"Dat betcekellt
!nlJll aansprllak op de parel afgewezen wordt, Li:; tocb DOg in
het bezit crvan, Joan Iwmen?"
"Ja , maar volgens ocn ander
artilrel del' wet ! Je aanspraak,
die daarcp steu nt, dal je de parei in de oestel' gcvonden beht.
k~n verr..arpen worden. Maar
{tIs hct niet mogclijk is den
rcchtmatigcli eigennr'. l' aan t e
wijzcn, dan leorn jij. als vinder
\,~1l c~'n onbtbccrd voonverp, in
het bezit er van."
lien tli bnaiicil wic d(' (ligcnuar
"I1t bcgrijp 1\ , Dc parel wordt
\'un de parel is?"
mij !lid tocgekend, maar toch
I,rijg ik haar," zei Pete I' en gillg
"Dat is gt'clt zan!;: van de po- mUll' den 7.cvenden rechtsgelitie, maar vall de rccht.bank. ICI'rdt'.
Alle mecningcn die jc gehoord
,,\Vie hQ('fL na:lL' U\',r
IlCht. laten :dch juddiscll vt'rde- recht op d(' pan'l in de oer;tel' '
digcn, Voo;' de reehtbank zullcn notg hij hem.
:t1r ~ n, die mC't!!ICli in lam r ,!cht
Dl~ advocant ducht niet lung
h.: zij)'i , ~1\\n Jtrt nspr.:!l;:en op bet na. Hij :lei c£!uvoudi!?:
lx'zit \"aH tlc pare! ]H1nncn latcn
"Rccht? Nlltu UrllJk de perr.cllle~l. Jij, d a:u' jij d ~ parel gc- • ::loon , dicn ii, in rcchten vertc• \'vadell hebt, de l'estaumteur dil! !' gt~ nwc() rd i g!"
(le~ll~ l"s gl.'\e ·:()\"ll hfe[t, dc vis'l'OCI1 Rlleldc P eter heen en
sciJ('r, dil', dell hanticlnl\l' van \\"P." C1' mat~r blij om, dnt hij de
lJ('stN'S \"oo)"? ~ ~ ('I! tellslotle pard lIi(·t gevonden had,

--

.........-.-..-.....--.---

...

Zij sprak cr gr.l:>t· over met

Graaf Sf(ll";m. gccfl in het
unucl·::la:lIlde ~t!t ikcl {.'I1ltdl~ }lI'rintlcl"illgen ;LOlli
cx-J.:dzt'ri n El.lgl'nic _
de u.:htgclloole .....m lWI;1.'-'1
:-:u IJukon Jll ,'an
l<'J·unl;'·Uk, d ic OJI !H,jadg:en h:vftiJd ill 1920 is
,m.' rkdl:U __ waal'uoul"
hij u oel ljpllkt..:"l1 aan gc'-oc ul"lcni:!!-llll, welke ;dch
(l:Igc :1!sJJu!cn.
JwdclI
• El' :t.ijn ju i:.t, up dcn d .. g af,
v~jfti l'n ja~r)\::loopen , ~:~t z.ij,

t.:lI

mij. 111 het hegin leek mij haar
ollcllhal'tigheili ccn bcwljs van
mUl"cdc J{mclit; mcU.crtijd ging
Ik t':' mij I'clww:;chap van g"<!ven,
uat !let \'oor:ll cell gevolg was
vall ce n 7.el{ ~'1' gebrck aan (ant;1~j~. ell fijn g..:voeligheid.

:lU !;lot"lle eehte!' hnar harl
Ill ict C\'cn gcmal;: l.dijlt uit als bij
aJl(lcl"e gdt'gcnhcuen: men zou
\\:crJ;;elijl{ gC1.cgd hch!Jcn, dat
die oOl'log "haar oOl'JOg" was

alUjd de slad was gcbktitnlal j:.\r(;n ~aar\'oor,

~~';~~~111(d~:~~V~~~ 1~~~gi~lllit~~~ft!

gocd Iccrcll KCIlII'=:n. VIal mij, in
lien loop vnn lOijn bezoc!;cp aan
haul' buitcl1 Jo'arnhUl"ou;;h Hill
hel mcc . . t hall gcfr<qJllcel·d, wati
de oJltd'~kkint;, dat niet alicen
lIicts van de "kt'izcrin", maar
oot, f1id~ v;m de "l-'rnnc;aisc"
was ovcrgeblcven. Slecht3 !let
::ipaHI,sc hc in hnar w~!.; blijvcn
vOQI't1even. l!;n ik geioo{, dnt
zij J\"!ij zoo tijh\t~il; ~UUI
haul' w,:)(:!(-ends ~l~lloodlgde
- ~!ldnnks de ~':clUi ge sY,~~a.thIC , \'/(':ll:e ZlJ voor hah ~!,e:n k,ocst<",l-dC vanwegc
mlJ!l hennnermgen aan AndaIUSlsche avo~ turc n.
Hoe meer ll~ haar lccrde k~nnc~, des te die~e r ?evoel~.e lk,
dul. haar Jeven m .E~·an ~TlJ k en
hani' .1evell aJs ke l7.crm voor

met de

~~~~~aa~~se~~ ~~~ ~g~~~~;~~ Ci~~~t
Park

f~~~e~~'!{WijIS

de Leeuwen-

r,Iindel'

d~n

vcel't' en

;~;m~~~n~~II_~~~m~~tol~~ta;I~~

tot spelen Overweegl s topzeUing lijnen
pension is

dCl'iundschc
van den
nlanage., denleidin<>"
bee/"VerstE:C'.en,
tl'OttWCl1!l ook niet :.tnd"'rs tt~
\·el'wltCh1.cu is.
00 kamcrs zijll comfortubd
g:cmeubileerd Cll vcrscl:tillen..1e
vel'bctcringe:1 wclke den lac..tshm tijd werdell D.o.ngcbl'8.cilt,
y.orgden er voor, dut zij licht ell
luehtig werden, Rontl bet hotel
s roepcercn zich vijf bUI1!~alows,
wuarin particuliere sllite~, tweeen ccn-p crsoonskamers warden
aUllgctroffen. Ovcrb od i ~ is het
tc 7.cggcn, dat hot hotel mct
lIlo:lcrn !:i'!Ilitail' is ingericht,
tcrwij\ hct een groat YOOI'decl
in, dat iedcrc kamel' Imar eig-cl1
lJadkamer en verandah beeft.

Bij een zalccnl'l'i:-; IlIl.3.r Singnpore is hct Goodwood Park
Hotd daarom ten ZCCl'3tC aan te
bevclcn ell hct Nederhmdseb
lndisch Touristcn Bureau a an
de Rijswijl,slraat za.l bekmghebbenden f;an rne aIle nndel'e illHchUllg.cn verslrel.;!<en en al'l"nllgemcntcn in ordc rnaken.

ongccel1su-

d(,!mocl·ati~ si('chtsl1!l. velc lang_

~~~ga~~ I~c~~~~~~~I~:e~~l~v~~~r~

tc verltrijgcn vana( 6 dollar
dag.
1<:;1'

iandsch, ~'l"ansch ell
gcsprol,cn, tcnvijl a::10
voor uitslapjes CI1Z.
teiten ",rorden
binncn de: maehl del'
tie JiggeD,

VOQl·

~'l . ~ ~~~U a~~J~l~~~~fgeg~;l~~~ l~~
mij tcominstc -

::c~ ~.e ZIJ Inn ~~llS, "achl':raf te
crltlsec~·~Jl. ~lJ rckenden op cell
;;l!b~urhJldlCld, welke. ons, zoow·~l als OJ17.e Mcxlcannsche
v~lcn.d2'n zckel' schc?n : .~c overwmnmg van de zUI?cl1Jlte s~a~I":n va~ N=l'd-Ame~.~a. op LIll~~[n en, de noordc.~~kc state~.
UllnCCI ~nt ':i'.e rk~llJ~ gcbel~ld
~~~;:. ,~O,ll ,e sltuatt.~. 1.11 MCXIC.O

d~u ~~a:('~~nte::!e~~~deh~~z~~

zou cen onnfhankelijke staat zijn
gewordcn mct cen oliguehisch
karakter, welke voor een gerneensehn.ppeIij k front met een
keizer, die van Mexico, t e vinden Z011 zijn geweest. Tc Landen
,J;eloofde bovendicl1 het ministeric van buiteulandsche zakell
evennls \Vij nan de overwillning
van de zuidc1ijl;:en; met den

M a i zen a

-

M A KIF A !

avera 1 verkrijgbaar

f O. 20 per~ 1. 2 kilo pak
Agente Hvg_ v.h. ·Reiss .& CO:
~==================;;;;
I;iJ

rustigc deel dcr baal' "vijandell van een steritcil
cn naal' ~:na~~~~~i:l~e~ ~~~~
sttl nd veriangdc, dan 1::011 hct
hmd sledlts uit de maatscbappeHjl{e orde[oosheid, wc.arin het
gedompcld was, gered worden
door de tegenwoordighcid van
onzc troepen ..... "
In t egensteUing tot wa.t in
de ci datorinal gel'cgeerde landen van het E uropa van oa dell
oorlog gebcurt, had men ill
Ii'mnkrijk bes.lo~n itt de ~~tg~vcnde Vergadcrmg de vrijheld
vall het woord wat ~e vel'groot~n. ,Jules F~vre h.leld er ee~
m~edlge If ~", .... evoermg:
,,~l]
d~ngt 1>.....exlcO .vederrechtel~Jk
hmnen; let op de ~~Jllsequenttes
van u~v Sllcces .. . glJ zult tot e~n
bezettmg voor onbe:p~~lden tlJd
gcd,,:ongen w?rden...
..
JUISt als I:dereen tWIJ~clde

~i~~:~;~a~\~~~ 11~1\:r~~11~;r~)~;;

tel' van den KeIzer, beantwoordde Favre met yerwaande e~
h.oo~dravende tiradee, en. hlJ
emdlgde met . de verzekermg,
dq.t de hlstorici laten zouden
spreken. van NapoI~ on ill ll:ls
"de gcmaie man, d!e ond.anKs
den tegenstand, de ~1DdcrnIssen
~n. de krachteloo~held ·den moed
n~d voor de Dabe bronnen van
llIeu~en voorspoed open te leggen..
.De Moniteu.r van den '.'Olgenden dag voegd~ hieraan toe, dat
dit . antw~rd begroet werd met

I
I

k~~i.

o f zijt gij schor of rookt t e veel1
'n !\1enthol tablet ve.rfri5~~ t ~w mon~, ~,

't

Me[k POl''fER'S·"LINIA''
helpt terstond,

Thans

ook in Indie verkrijgbaar in alle
Apotheken e n bij aUe Chemicalien-haodelaren
a 40 ct. per metalen doosje, bandig in

den zak mee te drageI'.
!llIport"UI"

ELLINGER & Co.

SCl!rabll~,iktavia_C.

de bloemen niet

" FAVORIET"

Fclvre en Th iers ,,01£1\'0-

001'-

NOT- &_
NEES-MIDDEL

Ve.rkoudheid, hoest, pijn in ·de

Djohariaan 25

Op weg naar Enge land

nie uwe record poging.

Bel dus op v66r U 't vergeei: vVeit. i 927

bei'.ende
Australische
vliegel'Dc Sir
Charles
Kingsfol'd
<3mith, is in gezd s~h Jl.p van een
twceden piloot met zijn vEegmachine ;,Lady Southern Cross"
I
op weg naar Engela.nd.
Vandaar nit ...viI hlj trachten
een vlucht llallr Australie te
m:1.l;:en, w3a.rmede hij hoopt het
record van Scott en Campbell
in d(:: Melbourne race te breken.

;~;;~~;;;;;;;;=;;~;;:;;~~;;;;;;~

nog vast nan de lccge, i.j dele fOl'Dlules van baar Rouber; bet 0 11 _
gcluk h ad haal' zelfs niet knnnen doen begrijpell,' dat een regeering slcchts cell caricatuur
ill van ,:el1 sterke~ 8~aat en van
\~~l"keI1Jke, autontelt, wa,nneer
ZIJ all~n eLge~bel ang. verlegenwoordigt en met bezleld wordt
uoor den levem\'c~e~den adem (S.T.)
van eell menschellJk Ideaal.
-~ - - --Badhotel Bocrdcrij (ranIer Socbbocmi

"nET ZO NN E - OORD' )

VEREENIGING.
Onder

Yoorzittersehap van

VrCla g~

o nze bill ijke p rij zen Ma~"!;~D~~~~P~~~;~~n~ch~o~':r~
TeJetoon 2100 We[tevrede..n
eeniging opaericht welke ·zich
265 SoekabC'cml
ten doel stclt de e~ltureele en
eeanomische betrekkingen tus~ schen beide landen te ve.rsterken.

I NLEG GE1l S
j{

~~~z~{.?aa\~,O~~l'~~l~~~v~~~le~~d ~jl~~~~~~,~ten hebben kunnen op- Wl~~~~:r~'de ~achtigste minis- Een halve Cent
Inderdaad, het Landen , dat
aail de o\'erwinning van de
al'istoeraten uit het Zuiden had
acloofd was het Lo del
Bucki~gham Palace e~ va~ ~ae~
tfinistcrie van Bnitenlalldscbe
Zaken, van de hoogere. kringen;
ma.ar de overgroote meerderheid van de Engelsche burgeri'
en het Engelsehe yolk was, va~
het eerste oogenblik af, zeker
gewcest van dc. zege der Noordelijken. Ik maakte hierover een
opmel'king, waal'op de keizerin
zich ermee t-eVreden stelde mij

'-loor pudding, pap of v1a.
O at is ,' t product van eigen land

BEN GE

OUlt~nlandsche

instl"U~~r~: v,~~l~nl~=~ ~~:rt~l1:~r~~~n~jj~~lgw~'la~~I~:;

als

. !j.I~: .. is .~emukk~lijl(", <lld~s

den

en de Tm1 71'1 een nI,ft reel meel' zuidclijke staten van Nool'd- OVeIWmnIn~. van de Fransche
zouden \,Iij de troon wap;mea ~1J v~esde slechts de
~,MI~~melnachtdroorn, waar- vall Maximiliaan op so1iedc" o~vll!chtt)aarheld van de over-

we.e

I':'c semi> van
de de
P. &
;:)trath1l!ore~
wee?
del' mafl tsch~pPIJ
~~law, op de
l!;~gels che

III udmiraal
" "mooiprater::.". Van dic
Ill. Gravifm~ nallr Me- woCtl"den bediende zij zich nag

d,an ,~en TI1 ~se en 8Cen o.,~oor ceo Amerika

maar het
IS ook nOOlt lets anders dan.~en
SChOlt\:~J>el .gewecst, waarblJ de
wcrkehJlw zlcl van het Fransehe
volk bijna ij;teeds nfwezig was.
lit gaf cr de voorkeur a~n beh~lve enkele zeldzam..e wuonde:rmgen - vorsten en ex-vol'steu op. ee. n zekeren .~Et~nd te
r~sp;ete?l'en, doch mIJn meuwsg~erlgbe ld ..werd tegenover Eu r gewckt door
~eme altiJd
~.~J1 volmaakten ernst, waarmee
Zl].. met haar lmele hart tegen
•• filJ over het verleden sprak.

Gsdul'endc een diner te . Li.
van ~et mCll-

vel"p(lo~ ~an boord

't Gerecht waar elk van watertandt.

d~ze~o~~ge~~ ~:~~f:sc,~~f.j~fne:r ~,~~~:~~~e~l~~
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~WJnttg J~r .gciluurd,
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~:~e~nvoer van Japansche goe· I ,'

dit hotctej~~~ z~~~e~~~; ~~~:;~, z~~ l'~~~ h~;I;,~~~lrij;~~~ MOEiLUKHEDEN VAN DE
rnimen, luchtigen illdr~k tuin, welke VOOl', kindercn een
p. & O.

l~ct l:~~;:~c~~:_~I[~:-7,I:n~~~: }~f::~t:;elCg~nheid

Borah candidaat
New York 20 September (Ei_
gen dienst) In het Midden
Westen bestaat een sterke
om Senat or Borah
stellen bij de kobet

~': --.-.- :. <'~~~' -

,dciing,eil

~~.~~~;~t·v!~~Il~~:fp~ri~~C\~~ ~:;~
zijl~ llUar. bclccnM:missell ten 011 - I~----,--.~-~-,--....".-~....,..,..".=~-
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heeft

De grootste l'uimt(! yan
Tokyo 20 September
boofdgebouw wordt ingenom en dienst) In verband met
door cell raime eE:t zaal. mct een rijke aJ.ukoopen Van
7.cer goede dansvloer. De we- fen welke Japan .
kclijksche dansavonclen en
h~~fi;e~~eft

~~II:~~t ;I~:~~ ~:tt o~ !~r~o~: ~~~~ dCC~~~~~~~~~~~~

J oseph ell", Maximiliaan,
lmlnu(;nde hiltc {:n hel fellc ~a7.alflc ell het Engch:idlC kalic.;ht van de ,Jt.di-maand in dat hl!le~ op cell onsamcnhangcnde
1ladrid, dat \'(J(JI' haal" Sp:lansch l:~!1n J C~' J,:,'.erclCI~ Idoorcen kf?e-

\(;}~:(?I

den

piCK gronden welke tie.n acres dll!1 ook t en zeerste geappre-I am,'h ..

~:~. C~'~~~ I~~~~~~~C ~~::~~/~~(>r~~ ("mli~
~;~I l

PI"?''1nCle
pan een

I

Wederzijdsche handel.

Scotts Road te
Singapore, buiten het coel'veereud gewoel van de drukke ba·
venstud, maar toch voldoende
in hct ccntrum Olll In nam-.r
Aan

kCl~~!~~l m~:~de~cdO~~l'~~r~~~ ce~~ui~~g~~~~ll~~:j~l::~~g~~~~a~:

de Mc:.t"icaO f1.H:lze e.\·pcc!i lic

d
l' .
E cre.i:e~an b~et het _at,
.De, C e
e angen een
~mgsovereenkomst .he~ben a~,,~~ met ~"'~. tC'ulU.eesche Mi.m",terle van ~ IJver~~d, tot eeu
~edrag van b en ~illio~n dollar
voor het tot on~elmg, brengen ya~ de kolenDlIJnen m
In

gebaseerd op
likel 9 van de

JAPAN EN PERU.

mn
servk0, hetwelk onder de Nc- katne;: en volledig

!_!_(:L!.!r:.~_::!.:'~~I~~

.""!'.

Amerika.
Ret bezoek, dat Sir Frererick
Leith Ro:>s ~ J apan heeft gebracht, al...-orena door· t e reizen
nazr China, heeft, naar de Sir
Chew Yit Poh meldt; W2l!trouwen gewekt i.!!. Rusland en in de
Veree.nigde Staten, · aangez.ien
men weest dat Engeland tracht
door s2.:nenwerklng· IiIet J2pan
een voorS!)rong te h-ri',ge!J OD de
andere mogendheden bij -den
handel in C"nina. (S.T.)

d'end bij de NwokU'g-reg..,rlng,

~------.

:PresHge-Gorlogen.

.

De indruk in J~usland en

ENGELSCHE LEENING
AAN CHINA.

I

ver- :-e:.?,ct gevonden voorwerp k o-

~- ---.---.

"

DE REIS VAN SIR LEITH
.. ROSS" • ._.

die de vischvergunning aan den
visscher verlecnd heeft. Zou de
l'ecbtbank geen van deze
s.f:ornken er~enn~n . dan.
"mder, du.~ Itt elit geval ,
het Ycrstn.lken ::an ~en
vastgestelden hJd, lU het

• ,.Maar wie betaalt llU in een
r estaurant de spijzen dadc1ijk
wanneer zij gebracht worden?
Dat is toch niet gebruikelijk,
dat moest dan loch beslist een

:-,:.~"

'

per stuk

TANDPASTA I P AN A.
'T VOORKOMT. DAT 'T TANDVLEESCH fiLOEDEN GAh"T.
HOUDT DUS 'T GEB1T IN GOEDEN STAAT.

\Vij ruimen een serie

VLOERKLEEDJES

POETS MET I PAN A.
PRI)S PER TU BE

op, tegell HALVEN prijs

£ 040.

OVERAL VERKRIJGBAAR.

Fa; It S. ROf H
Bat-C.. Tit 1231 .Noordwijk 6a.

GEZOND EN KRACflTl G UW GEBiT.
UW TANDEN M.",,3.KT HET PARELW(T.

Firma LAUW TJIN

Impo"<u",
BATAVIA - BANDOENG- SEMAR!\ N9-: S9.I;RA B~J£\ . .

.fv,eJa.!f&o.cty.'.5 pei
~ .5uJt.dy.l& ~·aev.~Cttet

.

~j l~~~:~~~;e ~jt'!t.~~[:ne:~, "~j ,,1~:a:~~:~~~r';OOrzichtig,'

Nu, op den vijfti:nden gedenkdag van haal' overlijden, zijt allemanl het.zelfde, allemaJLl belette Jules Favre na het ap~;~~~nv~~~~ d:eer1o.~~~~~= een beetje re.v olutioI1nair ...... " t;llaus tc repliceeren. Aileen
seoen oorlog Ul D\lJn gedachten
ter~g. DldwlJIS beb lk de eonver,!Hl.be. met haar gebracbt op de
dw~ze ondel'l1eming, welke Nig~~, 1D z'n rapporten aan de Itaha~sch:e regeering , b~s~hreef
als gewlld, doo;. EugeOle - en
onde~~aan door Napoleon·m om. bU de kltholi-eken in net g~M
vlel ..te kOl?ell"en om hE't ,,~~eJzerliJ~ .regJJ!le d~r , ~p . ~.e.hitterende daa.d te versterk4jn.

ve;~erV~~~~n, l~~~ :sP~~i ~i~~:p~t~~ :~t zij~ ~=e~~

o£
voo,," roij gemakkelijk geweest
Eugenie eraao te herinneren
dat men dien oorlog Diet g~
wenscbt had, cmdat er een esseDtiee! Fransoh belallg mee
was gemoeid, maar om een zeker preitige te verschaffen aan
bet dictatoriale regime, dat die
oorIog onder.nomen en gevoerd
was mitier ~e l:DEcsf. v.~sche leu-.
.zen, om de Franschim, die toen

'.

ntet ,hooren...
De waarheid we.rd weldra \"oor
de oogen van de heele wi'reld
duideJijk toen bet F'rjlJlSCbe leger overhaast Mexico moest
verlaten, toen Maximiliaan. te
Queretara gefusilleerd werd
er van bet blQedige avontu~
wets, totaaJ. Diets Ql1erbleef .........
b~a1ve een nasreep ?an rancu.
rif. en haat, t'o'elke de Fl-anscb.e

DE VADER
Ook vader he:,e:ft , zijn

~iD

gezet.

Op 'n nieu..-e sterk~ CHEVROLET.
N. V. JAVA~E A£IlOMOBIEL HANDEL MIJ.-BEIKHEMER ..
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TOKO DE
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AfDEELIIIG iiECRE.HEEOINB

Passar Baroa 52-58

Batavia- Centrum

TROP!C,\t. COSTU UMS
ill rA rUS,OK CO~TU UMS
W I r rl! I)~ILL COSTUuMS

V3n~ r

f 18.!I.~O

11. ' 0

PTllIl'lco"pcen~ lnq.

HET CIRCUS "ONZE UNIE"
Scnsiltioneeie doodensprong,
Amstcrdam. Seillembcr . Er is
hil' !' sclls:Jlic gcwekt door de
annl.oncl igitlg " an het circus
On7.(' Unic. dal eell oehtend\'oorsld lillg zou worden gcgcVCIl, waal'lJij bet IJl'oGramnm cen
doodt.n!-lJll'On;; zuu bcvaltcn.
wdl:e mel ~ n dl!!lbclc saito
mortnlc dOGr d l!lI bel,enden
ac rohnal Stui"cr5dorp, door Zijll
~ew:lagJ~ snltus r.oozccr bek('IJ:i. (mel(,!" ccn bclichtinl; van
nit:t milHler dnn 10.0UO kaarscn
Zull worden uil;,:c,,·ocrd.
H . l r,c111cll' 1.lod 7.i(';t OIet be1:J\l~!itd lin g tlczc IJrcmil.!rc t ege·
nIue! . IV.I·.-O.l-'.)
S~erkere

Bclichtin!J.

NEDERL INDISCH
TOONEEL

getro~wde

Voor een geed bezette:zaal
ging Zaterdag de premiere van
"School voor getrouMie mannen" het b lijspel in drie bedrijyen van Frederick J ackson.
onder regie van Cor Ruijs.
Als met iedere vool'stelling
Doekte het gezelschap oolt met

schillen vertconen.
III verband hiermede verge1eken l\ij diverse koersf'n gedu ~
rende de laatste dagen.
Daarbij von den wij in h et
OchtE:ndblad van bet Bat. Nwsbla d van den 19den dczer genotecrd ,'ocr 4'% Indisebe leenin ~
89 %, terwijl het Vcreeaigd
Persbureau e'!n livteering gaf

dit tooneelstuk een groot succes.

va~ 8~~(~;ondbladen

de!~c:j~~;~~~nil!~S~e:r;cb~ i~:~r~:!~~~er'~o~:~:~in v~~

len aan
in de huwelij ksvereeniging van Plllhps
GeoffreyLangdonenzijn\-TOuw Um lever

Aneta

Ve r Persb

240 ~

"40

1001/::;

hetaltegrooteenzelfvcrzeker- ShellUruon

29

5;/.
28}s

13 ~~

1 3 ~~

~i~~~,~ ~~l~~vi~:r:~n~~~! ~: :~~I~~~n

1~~::~

i~5/ II)

ongezollde wantrouwen en de
kwetsende jalousie, die uit den
aard del' zaak mevrouw Cileswaaronder de groote sprong wick oak opstandig maken.
moct worden gewangd. Dc diHiertussehen beweegt zich de
rccteur van Onze Unic daa.gde
dell hccl' Stuiversdorp nit tot Lcbemann Leonard Drummond,
CCII worsteiwec1strijd, welke uit- 10 c:h6ri des dames, die door
dagi ng door den aerobaa.t in den schrijvcr heel wat wijze
v(:1"band met zijn Iceftijd is nf - 1essen uit tc deelen krijgt en
wiens fi guur daardool' op vergesJagcll. (V.P.-O,P. ) .
scbiJIende punten weI cens onnatuurlijk wordt.
Compromis bereikt.
Hocwel de d inloog in het stuk
Amslcrdam, September. Di- over bet a lgehecl \"Iot is, ,/anrrectie en arti3t zijn tot ccn com~ bij cell goede vel'taling a3n de
promis gekomen inzake een ver- waarde ervlln niets ontnam, zijn
li chlin; van 12.000 kaurs. De er tach passages, welke weI
chef-meehanicien ncht dcr-c ver- wat al te gerekt zijn en de nanUehting in de praktijk nog Iliet daeht aflciden.
toe te passell. Mcn ncemt ann,
Cor Ruys, die de rot van
dal de vcrlichting in werkelijkh ci:l ecnigc dllizenden kaar:::en
mintier- zal zijn, doch dat het ~~:~~~~t"~ra~l~fc~d~c~~:f~ .!~~
publiel! in dcn waan zal werden H.ell door Val.l de bIU~Ilcl-intolla~t'laten, dnl indcrdaad 12.000
J;:<1Il1'Scn bovcn den ri ng zullen
Rehiltercn. (V.P.-O.P.)
III hct hlJzonder m bet begm van
bet twecde ~edee l.tc van. de derDe Sprong mislukt.
~~'u~~~ndZ1Jn n~l:beel~~~~~::~

...

:.

., -
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Donderd .. g. 26 September. 9 uur

DB VIER IIULLBRS ·
Vrijda,;, 27

Scheepv. Unie 39%.
39
H. V. A.
11<1
173%
Deli Mij.
153 1/.,
153V,
Oostkust
27 ' 27 %
Amstd. Rubb. 102~,~
101 ::;/~
III h(t ot!htendblad van den
20sten treffcn wij de volgendc
verschiUcn aan

Septe:nber. 9

uur

VORSTBLIJIE BIIIGRAITBI
Zoodag.

I

29 September. 9 uur

School voor Getrouwde lIannen
D iosdaQ.

October.

1

9

uur

lIBBCADIT (De Groote Specnlant)
Entreeprijzen: 1.50, 1.-. 0.75, 0.50. be1. iob.
De plaatsbespreking voor iedere voorstell ing
beglot een
-- d ag tevoren, van 7 1 2-- 11 uur v.ro.

"99~

5'/" ,

de vertrouwen komt van .de~ U. S. Steel
echtgeno?t, dat de ~rou~ Irrl- Anacond:l.

II"'T ....
'I! .. LSC .. ·P VBRTR""'T 2 OCTOBBR
aa !'f .D
o a
OA
~

~ aD

UN VOYAGE a JAVA.
Notes et. croquis
pa r A. Fabre s:

De Maatsehapp_u N~derl and
heeft in de Framche taal. t el'
bevordering van bet Fl'ansehe
touristenverkeer eell zeer goed
verzol'gd boekje laten verAneta Vcr. PCnlb. schijnen, waarvan tekst en
iIIus tnitiC5 zijn verzorgd door
Unill'vcr
!J9l1.i
99
den bckenden FraDschen huPhilips
238~~
237
Kon. Olie
189
188V· mot'lst en cariCaturist, Fabrcs.
Dc avondbladcn van d~l
rake Fnnscb
Met
20sten geven de volgcnde ver- gen
en een
in serie
bloemrijk
schillen ;
geeft de talentvolle teekenaar
Aueta Ver. PCfsb. ell schrijver zijn indrul<ken over
Philips
238 ~'~
237
~~nR~!!'~1~~a~V;:;~ije11~alty~::
Unilevcr
99 1/1
99
Cit.Serv.
1 7 / 10
1 1-~ ronde van iedere havenplaats
Anacomba
12 15 / 1 1; 12% welke op de route wordt aangemet enkele geestige krab~~;~~~~ c. i~~~/~r, ~~ daan
hels is vastgclegd.
~{o~lillld. <£:i:
1831~ Het is cell brochure welkc
1
h,!-al' artistieke uit\'oering
';\\vtiPvV~lst~l~~ me~ d~l:le aantce- door
ongetwijfeld zeer de aando.cht
zal trekken.

.

..

Morgnu,vond :

PREMIER!: Vll n

WESTP r:.. .... .,.
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OF THe: To IA"

(H",'clco
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WA~L,"'CE ~E~RY .. ROBERT YOU;\'O. l\l.·\uREEN Qi:

SLJ L.Ll V I\ )\:. L. EWb :;rO,' iE. 0 " koloss"1,, MC[To -~d-I I"SI"r W~3 rVOOr wii een ptjl~'1 ' :Jllo Ui{lI(h,,·\·tn.
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~

den. Slechts zU opgemerl-:t, dat
do:! Ancta-korrsen door den b andel nls zecr bctrouwbanr worden

(l\Ian of two Worlds)

~~I~" ~c~~J:.!d ~~~~II~~C~~'~~",~!r~:~~::~: It~PIC;is~t l.cf r:~'i:~~

den k"";>p"n HOn<;l"3fSchcn

I

Sp:J ••hg:

ll lrr._ ur~" ' : "

Jor: I::! . ~·. I~O ..••' :-<. rl~

FRANCIS L EDERER.

1;;'TlL'k. 1:'1

"De ze.:- n,\J\G~CHE ··

::tjn

qr;>oc

j:J(~.s;:~,·e~

I t~D ISCHE

RESERVE·
OFFICIEREN .

ee~~e d~n~~~~~v~;~n h;~j Ttic~:

nangenomen.

FILtv1BAL IN DER
NEDERLANDEN,

~~~n~~'~~dh~;\\~~~~~~e~mmer
~;~a~~;d:~k:~l~~ Zi~~ ~~~~~~
dCvc~~~~~~~~:~~en ~!~n~ht~~~ ~~ij;~p~:~ebi~;~~~~~i~:ngel~~:

- --1•

.....
Heden- en morgeml\'ond:

t.a &J

Her G1F r DER BESCltAVI NG

~1~C~~n~~~!~~ :~~~,c w~~:d~~ ' ;{~~i1~~m~~::~~:I~l z:~1e~e~~1'~rl~~

:.l.ll'tcrda m. Scntcmbcr. Na·
ckr wonlt i-;l'll)cid, uat <.I t! cil'l.:WH!J rc·c;lk op vcrli:o(:!t vu n den
ilt:rClba::l
Stuivcrsdol'p,
die
~ l cei1t 5 onde, het :dlt't'stralenoAmstcrdnm, September. Hct slangde.
ste lichl wpuscilt tc werken,
Dc vIoUe figuur van Dromhcr-fl txosiotcll om de liciIL ,. ~ r::ri'; ch'Cus On7-c Unie was hedent c tinnt'n dcn rin g- 0Jl t c vocrcn ~~t~ne~ tpo~b~~nk,n~~t t~~ ggrC~~i~ mond is bcdoeld om elite situatic die zieh bij dele vcrwikkclintot lliH minckr dan 16.000
Icaa l',!!(:n. (V.P,·O.P.)
van

G roote moeilijkheden.

van den

en sn(-erende wijze de onvol- d
l8d
komenheid iu verschUlende t::ffellWl~nde~~~en~~g~:r~~~3:

~~~~,lij!:~~b~rd~n s;~:eo~~~:~t

;-"-

,
DOOR DE GEMEENTE GESUBSIDIEERDE
I'.FSCHEIDSVOORSTELLlNGEN, TEGEN ZEER LI'.GE PRIJZEN.

~:~~~=d~=~;~~~hi~:~:

"School vC?or
mannen".

~

-STJ.DSSCBOVWBIJBa-n·D. I.D. 'l'Oo.IBL=-1
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Van geachte zijde werd cn:ze
aan:lacbt gevestigd op bet verwarrende. feit, dat de k c~rsen
welke door Aneta en door het
Vereenigd Per3bureau worden

DINSDAG 24, en WOENSDAG 25 SEPTEMBER.'

Sl'ADSSCHOUWBURG: 25 Sept. Kunstkring, Mercadet.
GLOBE _BIOSCOOP : 24- Sept. Bet lijk in de koffer (One New
York Night) niet voor kinderen>.
25 Sept. Westpoint of the air_ (HeIden van oozen tijd).
REX THEATER ' 24 en 25 Sept. H et gif der bes{'·having (Man
of two Worlds).
DECA PARK: 24. en 25 Sept. Goldgotha.
CAPITOL THEATER : 24 en 25 Sept. Le Scandal (De misdaad
van Madame FerlouI).
CITY THlDATER: 24 Sept. Music in the air..
2G Sept. Der Vetter of Dingsda.
HOTEL DES INDES: 24 Sept. 7.30 groot vooravondconeert en
soiree dansante.
HOTEL DER NEDERLANDEN: 24 Sept. groot vooravondconccrt ell soiree dansante.

-

KOE~SEN;

-

schrift voor d~ res-rve-officicren van het Koninklijke Ncderland.sch illdische Le~cl',

Ad\'cl'tentic5 in ons b1nd vra-

tijy~ze~ed:~~i~;~~11t i:~~ol'!:~
~I~:~'~~n c~~:~~~e~e el;'~;r~~~f;:

den. dat op den 2den November
:Ie betraptc, die dell toestand an~~;:-~I!!e V~~rg~tJ.~~~~~e~itm_
niet meer' d e baas was.
bals V:lli hct Hotel del' NederOngetwijfeld beeft dit eenigs- landell kent, weet tot welke
zins stuutelige het lacheffect Imalfuiven dczc <l.ltijd ziin "'eh
d
d bed l'
...
'"
~:~ ~~~ ~ch~ij!~r 'k ~n hetO~~~~ worden, en wl!lk een vroolijltz,
onze mecning niet geweest Zijll. ~!l,g~:'~I~t:ijstJ~nn~:r~i;;el:::~~~
Daarvoor
is Drummond t:: d~r hotel-directic en de diver-

versehijnende tijd sc~rift, dal
(;en uitgave is van het D.1pa!'tcmCllt von Oorlog. hoopt mel]
onder meer het gestelde deel te
""reiken
"~Een gedeelte van het tijd·
schrift is bestemd VOOI' be·
stuursmeded~elingen en bijdra-

Een .. knalfui!".

AITl!il~'niarn. fie ptember . E cn he'.!ft de acrob::l3.t Stuivcrsdorp ,..en punt los en hij werd daar- ~:~ll~\~~n~~~:lt ;~oTor ~:~c~~~~~ tien hOlJd€l'd r€s:)I'vc-offieicrl?l:

:~~\~(l~u~n \(:~tl~~~C:~ ~~zge~~f~ ~~~ntnj~~~~ e~n h~~ngl~;ie~~ ~~~~~~e:; C::~ o~~~~~nf:~~I~~
bcy,ig- f:m.:('C'_')t mt:t d(: voorber (:idinf; "un den doodcnsprong
\'Dn Slui\'(~rsclori" Men hcefl
groote mocile mct hct plaatsen
van tic l~lmi'cn, lIRar aanwij~ing
..-an den aerohant. Dc t:hef
mrch;lJIif'io:! n is v;;n oordecI, (lilt
nflt nln'ocl'ell d(:r \'crlichting tot

r.ou mocten zijn, echter verkeerd
bcrckend. GcluJddg werd het
'.va:lgstuk met cen net uitgevoerd. zoodat de man geen letselopliep.
H ct publiclt tooncle zich echtcr ten ~eerste telcurgesteld en
een waar pandemonium onto

~~:oz~~~:a~~F~~~rJ~~~i: ~~~~~}l:::~~~:'~:!ijl ~~:; !~~~l;;.!·~~~:;,n:~:ne~e ~~~:~ ~:!~:e~~~.
sl:hijns~'I.

uat hicrdoor noodzay.cl ijlwnv!j;:c in den ochtcnd
moet ontsl:wn (:n de slagscba.
.duwen. wcl ke aanleiding zou-I
den kUellen zijn tot een mis~:prong. {V.P. -O.P.}
Een conflict.

tCJ~\~~:~d~~~.d~;Di~e~~c~~t ~:~
crnstig conflict gelwrnen titSSChCll den dirceteur van Ooze
Unic en den acrobaat Stuiversdorp over het aanta1 kaarsen

CONCOURS d' ELEGANCE
EN GERZON,
Een sprekend aHiche.
Voor het aanstaand Concours
d' Elegance, dat den 28sten dezcr in Hotel des rndes wordt gehouden, ontving de firma G ~br.
Gerlon cen exciusicve col1cctie
japonneo nit Europa, waarvan
n i ~t alleen de l;:eurig veT20rgde
etalages getuigenis afleggen,
d ocil waarop ook de aandaebt
wordt gevestigd door een affiehe dat door den heer Hofstede
is outworpen .
• 01.' eell donker fond, waar~
mede de gedachte nan den avond
wordt tot uitdrukki.'lg gebracht,
tre::len scherp lichtend een dames- en heerenkop op den voorgrond, waarbij het in sierIijke
!,runen geschreven woord "Ell!·
gnnce" de "smart" \'an een
tot
uiting
vrouwenfiguur
brengt.
De {lChtN'grol]d vertcont het
lichtende sUbouet van Hotel des
Indes !!ls de plaats de. !ees~e
lijkbeid.

~hiloso~iSchd

vclen waren. die nan de eassa te
hun gcld terug vroegen.. Vcr- too!:~l ~~O~;h~uij;a~eh~~
schillcndc, habi~w~'s verklaar- ,200als men het van hem verden bet CIrcus met meer te zut~ wacht, dus goed !
len bezoeken. (V.P.~O.P.)
Geofferij Langdon werd gespeeld doer Anton Ruijs en
Het circus ge~loten?
bereih:te in bet derde bedrijf
een climax. Fie Carelsen als
Amsterdam, September. In Marion was zeer goed en gaf
~~~f;~~~ r;;:~ ~~s~~~~:~ed~l~d~~: gelegenheid de veelzijdigbeid
sprong. overVlcegt de dlrectie van haa.: talent.te bewonderen.
von Onze Unie tot sluiting van In het blJzonder m de scene met
het circus over te gaan. (V.P.- ~d~mond was zij domineeO.P.)
Pien'c Myin kreeg als Cheswick gelegenheld een van de
R et is cen kunstig ontworpen ~yperolle~ waarin hij zoo sterk
affiche, dat de aandacbt trekt IS. te creeeren en droeg a.1s b~t

~e;ae:=~~: w~~;~i~e~~~)~:

dat het di t j aar zo~ m,,ogelijk
DOg beter znl wO!'den. Voor den
2den Ncvember zal er nog wei
eens gelegenheid zijn om hierop
l'V")der terug tc komen.
TItans r eeds kunnen wij zeg-I
gen, dat niet mindel' dan drie
orchestell h et feest zullen op.
Iuisteren e? dat er champag~een cocktailbars en wat dies
m~~z~lz~l~\;~:t.andi... d:leo
den datum van 2 November aivast tc reserve~ren v~~r dit
feesl

~~f~ ldeur, compositie en sober- ~ij~g~e;~~~m~e.:~~:~~:er:~~

Een bezoek aDn Gerzon is in ~~~n~; ~~\;ie~~;t~~~~~~ ~:~
deze rlagen zeer aan te bevelen. het stuk.
Jeanne van R.lin als. Ellis ~as
elegant en lieftalhg, maar
bled i!! bepaald.e opzicbten, in
het ll:iJzo.~der In bet tooneel
HOTEL
waar~ ZlJ Drummond smeei(t
DER NEDERLANDEN.
haar toch maar t e scbaken.
ProgTttmma

Op Dinsdag 24 September 1935.
Aanvang 7.30 uur n.ro.
1. Stradella Ouverture Flotow
2. Frtihlingsstimrnen Walzer
J obann Strausij
3. Cavalleria rusticana
Opernfantaisie
4.
5.
6.
,

On derlinge Waardeering.

met

I

°tte

r:iO'c- I

NIEUWE MOEILIJKHEDEN7
In Noord China.

tot garnizoensc=and~t ~~

Peiping en Tientsin. Men ''l'sest,
dat er nieuwe moe.ilijkheden
zu1len ontstaan indien Soog zijn

Die. Hertogin von Chicago
makkebJ
.k, doch ," 'Jh
,aderwat
Kabnan meer
temperament
in
kunnen
Operettenpotpourr!
leggen.
'-'
,
Als geheel. was

het echter

•
t>
We.bcr ::o=:elI~~. ,;~~~::
Rosamunde Ouverture
en waarom ~k is
"Schubert
·

geIachen. 11

, _:' _

._,

'.

V.~.

gekregen' van Japan. Bet vertrek van. Generaal Soog naar
Peiping is in verband hiennede
voorloopig uitgesteld. «s..T.)
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ge- l

MOLTONI
WAFEL
DEKENS
SPREIEN
~

,

;~!IRf~D!!Al.ITEIT 2a~ ~~!~~PREI A.~
ISO x 2CO -,
BATAVIA

J50 x 200
-

,BONEFAAS
.:.:.~ , . ."

het.h andige "vest·
ocket" cheque.etui
de Esco mpto.
den particulier het
n gewezen betaalmiddeL
Che ques ged r uk"t op
Safety Pa per,' waardoor
vervalschingen praktisch
onm ogelijk zi;n.
.

r:

ten ~oel hebbell de theoretj~c~€
kenrutes v~~ hde oreserve-Offlcle:
ren. .
. ...r DO<::oen en d e ge
sCffh.l~theld van ..den reserve·
0 ICIer voor ZlJD eventueele NEO: IND.
Mil. N. V.
corlogstaal~
v~rel~: .
V De . I~dl.SC e dKriNOgd'kun
l d·Ige
n __ _ _ _ __ _ _ _ - ,,-'--_ _ __ __ __
.er~em~~g . en e e:r .
~
~sc e 0 l~~rs~reeni~J.[lg ver::~~k~:; do~r e::t"iker::
haar tijd-ebriften welke
schikte S~f. bevatten voor <::Ode i
~rv~.ofUCJeren, ter ovemame
e s aan.

In ODZe beschouwing over het
De Sin Chew Yit Po meldt.
vierde klassiek concert van het ~::it~fte~a~:~r=e zr~

ook dikWlJIs In Der Nederl~nden doet hooren, na afloop van
het concert hun· collegas eveneens met een krans vereerden.

(il

~~~g~~t d:~%.:ue~~l:~;~:e ~?;

_F?orman-ensembl~, t eekenden venetten tegen d benoemin'"
wlJ aan, da.t de lelder ns afloop van Generaal SeTs' Y a <::0

der symphonie CEIl -krans in ontv~gs~ had te nemen van de
directie van ~et Hotel der N~:
derlanden. Hleraan kunnen W1J

,,:Y.lIEIUG EN
, O~~~NTAST~AAR

~~~r ~:rve;::;~~~g, b~~~

;~j:~;~die~ge~~e;~D~~~ ~~ia~~~~~~~~~ ~~b:~':~ ~~~~st=~~ ~~

dUldende van Ellis' karakter
teekent, door haar daarbij een
sterk accent t e laten leggen op
de voorbereidingen tot d e vlucht
welke:z.:ij in verband met hur
kleediflg heeft getroffen, maakt

Mascagni deze 5C~.ne inderd~d

AufforderunO' rum Ta.nz

welke zjj hm

Wij n:;ogen nog niet op de

~~tIl\~~io:~e:l1;:\~.~e~~~~i\;~~l~j~~
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