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Edward,
Zich met
';: 'diepen
,ernst
- en' die
rilste100zen
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die Diet

eens van ~de. was, heeft het
Roemeensche volk ' duide1ijk van
ztjn : ontstemming ucen blijken.
Deze' nam nag t~, toen de dame 'in ~west1e vruiVarijs. waar
z\j ' gerWmcn ·tijd met d:en ko~
ning ' had 'vertoefd,' naar Roe. menil! terug lnvam. Daar is zij
thans 's koninga ,vriendin, maar
zlj is er haar leven niet zeker.
Buiten Roemenie beschouwde
men doze . zaak als een lliooi
ol1derwerp voor 'een operette·
Hoe zij in Roemenie, waar' men
oak am andere reden met de.zen
k01}ing heel wat ·testel,lenheeft,
werd opgenomen, kwam..er riJinder up aWl, maar daarbuiten
mlste zij elk politie.k belang.
.
:.
Dat ls, heIaas, wet het geval
met de gel.ljk.eoortige kwestie,
die thlUlB .in EDgeland ' haar
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HOTEL DES GALERIES

koniag Edward wenscht te zien
al8 een persoonlijke
. Wij konden gisteren. bel'ichten, dat voJgens beurs~ruchten
'koobig Edw"ili'd 'eeii-Dibtgana:'
tisch buwelljk wcnscht aan te
gaan. .
Als d1t julst is, zou het voor
vcle Britten reeds erg genoeg
zijn. Maar er kamen twce omstandlgbeden .bij. die het VOOfnemen van dEm koning in hun
oogen erger mllken: - de eer..
ate la, ciat het tcgen de kroning
van den koning 1000ptj _ de
twecdc, dat de dame op wie de
konlng het oog zou hebben la-

en _een bewerking. v~
..ussfB~~e liederen doo~ Glinka.
, .aet' • ork~,t he~ft. ~ettege.nsta.a.nda' ~e -vele Dleuwe·:krach~
ten , ont~genzeggelijk yordermgCD gemaakt. De ~tr.ijkers z.ijn
geJ~k, en. het Yolg(;D van den
d1~lgent IS over het algemeen
veel beter dan \troeger. In de
symphonie Van :t4~dels80bn
kwam d~ , bizondere instrumen·
tntie good tot zijn recht, mede
door de acoustiek van de Concordia-zaal. ,De eerste dee1en
klonken eenigszins vel'moeid,
mao.r het. vierde deel bield zijn

huwd was_
Latere berlchtcn .yan het
A. J. D. de ·PreangerbodB nit
London toonden, dat. men hie~
nlet met geruchtell; o.lle~n t~
doen heeft,.. Deze berlchten ·lulden nls ·volgt: .

Het ilrle bU . utrnemendheld voor Dames, .na het wlnk-elen
.' en voor ' fiee~~ri. om . zakenrelatle.s te ontmoeten.

Built ODI.8peclaiJl BlllelDullle" van It u. 30-1 u. 30 '

Spectali rm In ·het . arrangeercn van diners, oeserveerd cip
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. Nao,,· een United .Preaatc/egram dd. .2 DecembBr meUlt,
drefgt Br £n Engelaml een op:'

oJ?U rennsen met aangename, Intleme sfeer.'

Uugeb~elde 1 18 ClUte

later geroeld,

waren geweest ..;;~~:-~

h~~~~~\girn ~:s:ef;er1~;~' ~~l1C~

dat moet voor den 1~C?ning g~eu
prettige ervaring' 'geweest zijri..
."
, . ,., ': .. -.
. ...
De Aml!rikaanl>Che dagblo.clell

en tljdschritten hebOOn Qladzij.
den vol bUzonderheden over '8
konlnga omgang ·met mevrouw
Simpson, wier meiBjea naam is
Wallis Warfield (van Baltimore), maar wij zuJlen ons hler
in die verhalen niet verdiepen.
Wei aehten wij het van belang, mede te deelen, dat de
konmg zich niets van a.I die 0:0·

',WIT .KAr.9~,

!cbotel!. Gesolgneerde menu·s.

zienbarendc

constitutionoole

Orisis te ont"taan, doordat de
Kqning be#wten hooft,. zijn
1.I'I'VgezeUen1e'OO1t up te ' g~· en

een Morgmmtisch
aluUen.

HttW~lijk

t.e

.

. : De.' k81C8 ~ den Koning ' is
een·Am-erjkaa1l.?(;he, Mrs. Simp-

s01i"uit Ba1t.i~e.

.

.. Ond.anks het advies .van het .
' !{abinet om van dit htbwelijk af
t~ ·21i61/,. is 'M Konmg bti ~I
tloorylem~ ·geb1even,. zoodat de
Regeering .t1ta~ beraail31aagt
o-ver de door hoor ~n ta 1tcmen

ioo

CID:

ONDERSTAANDE

breed. ' p_ el.

'I,

KArOENEH snifDOEKEN, "'"

"7 a!2!:

do<,

STERKE MACCO PANULOflS voor beeren

. ~NNEN ' ROUEN ·reeds vanaf

BAOSTDFVERBANDEN, pe,

95~

1. ~o
&.21

rllNE ToiLUZi:EP; 1M" 3 ",uk,

'I; do,.

40~
80 £t..

JONOENS SPORTKOtiSE'

roONKUNST-CON.OERT
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Pit is dan .ook :de .reden, dat York, zouden aanzittcn met m¢de regeeriugen van aIle landen vrouw Simpson, tot hun spijt

,

~::::~~k:oa: ~~':i~I~1:L b!~~~a~fdD::J:~~
T.J~ ~.

MisscJ:tleu .za~ . de kerk teri..
'- 'Tot zoover .de berichte.n>.. slott~ ~llen IDZlen, ~at het be"Aan deze eerate . symptomen ter 15, ..ala de korung met de.
yah een ' naderende ·. kahinet.- vro~w :.z~er keuze hu~t, dan
crisis·in E.ngeland, een_gebeur_ . ~~t h.\l ~ d~e)~et .. voo-rb:e~~.9tenis, 'die zoowel in als ·bwten:. v~lgt van somnuge van._zgn
dit· .land.Ari dezen tijd onbere-' .voo~gangers ' op den tr~n, nu
kenbare gevolgen hebben ka.o, het v.a~tstaa.t, ·dat hl~' daze
gingen .vooraf een botsing tU!3- vro~w tl.let wil ·opgeven· .
schen den premier 'e n den ka.Het bel.aug van het- Btltsche
rlling en tusschen de bisschop- riJk, dat ~s e~n groat deel ~an
pen van. 'de officieelc kerk en de wer.eld, elscnt de spoedlge
den koning. ..
. kalmeermg v~ de opgewondt!n
Zij waren het gevolg van bet gemoederen. En oak m· v.ele an~
f~it, dat de kaDing, die geen be- dere .~anden zal met ~ge op"
moeienis dulde' ~et wn~ hlj ~n luc~tmg vernomen worden, dat
particuliere
ao.ngelegenheden kODl~g Edwa~ !Veer: de· medenoemde, zich in·· het openbaar werki0,G'. van alle groepeD van
verloonde met , de .bewuste het :s~t.sche yolk heeft-.
..
Amerikaansche dame en opDlt ~ nu eenmaaI · geen tijd,
merkingen ter ' .zake van den am zoo n drukte te m~en over
minis~pres~den~ ,afwees, tor. een Yrouw·

~;:~ob;~~e~d~~~:~ ~~~!~: ~:. d~o~:JO:n~~j~e~~~nzv':

~:~~OUWd

,.1.

lItelmning met hel "advies zijller. dat da~ de vrouw, dIe d~ korun~
miniaters .halldelen 'Wit.
. ~ :" koos.
-. - _
.

gen hebben cn:deze gevolgen ~ededeeling ontving, df!.t zij
zijn' in can wereIdrijk als het een maaltijd in' het St. James '
Britscbe imperium .van' veel pnieis, waaraan de broeder van
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danie zich opimlijk· door En,e· gerveld . °Pi als sotiste in het
NOORDWIJK
land beweegt, zij het dan, dat concert van Bruch. Na een
T~
. ~O._
. ON,. ,..
'gy
..s~S
nij.' bear niet meeneemt naar . Jang verblijf in. het· buitenIand
~~~
42
officieele .functies:, '. . '.
.geeft zij. eenigc uitvoeringe.a
berichtcn over de huwe· nier. ·. In' dit concert hectt zij
lijksplannen van ' dcn i koning zich zeker niet van de 'beste zijworden bevestigd door ·bet feit, de laten· hooren Bebalve den
dat hij mevrouw Wallis Slmp-.' buitengemeeri eleganten· inzet -,-'-~-...,...~----'-'---------son geb· WaJ;'field te Babnoral van het recitatJ.ef· 'merkten
ontving tegelijk . met . 0.1 zijn wij meer · passages op' waarbroe.rs en schoonzusters.
in · . het effect van wt reeds
De· .!Oman ·vnn ' d~n koning zoo effec'.val vi60lconeert nooheeft zijn popularite1t bij de deloos verhoogd werd. Een
massa van het Britache Yolk sobere opvattiDg had het
Diet gesc~d.: H~t Sehljnt typisch violiatische.van dit
~hter, _
d at de adel, de .kerk en WTek meer recht geda.an.
de regeedng 's konlitgs orogang
Door de geIukkige opstelling
roet de Amerik~n8Cbe dame viUl de -soliste"was dibDaaf de
en vooral ~n ,trouwplannen samen?{erking .· met het orkest
scherp afkeurcn. ' .
'.'
.goed. Dat wt laatste tech nog
Het morga.na~isch h.u~el\1k vaak 'overheerschte lag m.L dan
met cen' niet-Roomsch Katho- ook niet Ran het orkest· doch
!leke vrouw is den komng ver- aan de . eenigSzins
oorloofd in zoaverra hij 2,ich streektechniek met
zel! daarloe ~achtigen ' kan. , ger$treek in .de rechterhand en
In .de' erfopvolgiag ' van het last . not least aan -het 'instru-'
koningshuis, zooals die thans is ment dat mevr.'Larigerveld be-vastgesteld, 'zal dlt huwelJjk. speelt
dat inde'lage snaten
geen w:ijziging kunnen breugen· 'Wat . hal klinkt, in de hooge
enDo~t!~~~:~e~:f~!~e dae,reIltegen . . iets te . 'scherp.
net-niet hebben veroorzaakt.
Milar over Clen invloed van ons
yermoedel.ijk wordt het ka- kIimaat op instrnment en sna_
b~et gedreven .tloor vrees voqr ·re.'De,~~:;be,:ken::d·~;":~1
benadeeling ·. .van het .prestige
. ~
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. , Ra.deil · .~eh ~n:Tj~ aangc- .: Veroer_ k~en Wij nog 'ver~
l'ab.ddaoreeninlander,di6..ba~ :nielden,- -dat- de :versch~IJende
· een : J~.<.?hje ~tr~~_e. Zlj rJep dansen _ingestllde.erd ·'·wordell ·
luidkeels om bu1p e~- er:seho~ door- d~Il: heer· Broekhuyzeri -en
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VERT!;LlNG.

gentijke " ·Nchtszltt;ing.. is _Me-::
-vrouw---Danekeltna.n ·,-~aa.l'-het
g~rec:htsbof gckomen, waar -zij
door den Prinsguinden, bilrge·:
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. ' . , ,. onderhoud ' loet de' be.ide -be~ selijke Gelt:Jan"

Ii

~_zijn

· blcek-op f 1.-- na, :nog :aanwc-. aHe elementen aanwezlg, ~~e de over _de .aangelegenh~id ,van de den .klelnen zesjarige op de
Maar entin, dat-was eoo an'·
.
eerste-opvoeringen in Indie van snapbanen . . · .
meest on ...e1egen ·oogenblikkenj dere ·gesehiedenis en Pa's boOst~ zijn.
. '.
d

· zig

In deze buurt loeren meer on- t~~:t !~r:~J'~:~:.ew~era~
\'erlaten op vrouwen, al behoo~, 'bier .- VDar onze lezers, die m~t
ren .zU niet allen .tot het gUde den inhoud van het stuk nog
der dieven. Zoo-is er een, die' ,onbekend zijn; een verkort OVf'rdames a~preekt en .tlm vuiIe Eiclit volgen :
woorden zegt en -een ander, die
.
zijn gezelsehap -nan dames ' opo:
OVERZICHT
drtngt. ' De politie loort scharp
op ben.
Het eerste bedrijf ' verplaat..st
ons 'naar het ,Brellasche Veerbuis" in het Rotterdam .v an
DliJ VACU-lIATIO
1784· Hier zijn Patriotten en
Prinsgezinden ~p h ~t punt el. Benzlne-besparing
kaar in de hah:m to ,:,Ilegen, w:at
'slcchts wordt voorkOl'llcn door
In .e en.land met- cen benzJrie~ .. d~ groote numerieke minder~
prijs %00 hoog als bier, moet held
van de · "}(eezCJl, !ie
/:ell instrument_aIs de vacu-roa- scheldnaam voar de · Patriottic, dat' 20% be5partng op de tcn, die dan oak op initiatlcf
benzine , kan bewerken, van vall dc intui'lschen ten tooncele
groote waarde.
verschenen Kaat Mossel ,ult de
Het is vooral van belang voor herberg gedrongcn worden.

Even l.ater: bcliint de rechts~
el!: wardt ~nder p.rotest
v~n: lsaa;c · Hubert, be5loten
Ruige Keet ·onder belofte bij
handslag in vr'OOeld te stellen.
Tegen Kaat MOsSel wordt door
Hubert get!ischt dat zij te pronk
gesteld zal worden ' met een
groot _bord voor haar barst
waarop te lezen zal staan "Op6
roermaakster", waarna zij gegeeseld en gebrandm¢rkt moot
worden; vervo!gena veroordeeld
tot vier jaar tuchthuisstraf om
daarna VOOr a~tOos gebannen te
worden uit Rotterdam en omgl!ving. Dit wordt 'K ed echter
te mat:htig en zij begint te ver~
tellen wat Kaat voor Rotterdam
gedaan beeft met betrekking
tot de kwestle van de snapha~
nen. Kaat ncemt het woord

NPORDER SPAARKA~
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Izi~tin.g

heden was, vel dlngen, .waarv-an
h'ifde beteekenis ni~ ikOn 'bevroedenj docb die aJle op de eeJi·
of andere manier in verband
stonden met Sinterklaas, wiens
bezoel{ op ,,~i:rooi-avond" was
toegezegd, .
De Pa vnn Gert~Jan was er
cen van ingeheiJc ideeen, en een
daarvan w:t.S, dat als er voor
Gert;J,an voor Sinterklaas gespeeld moest worden, dat door
niernand beter kon worden gedann, dan door zijn eigen vader,
die op die manier een schUtenmde gc1egell..~ eid krceg om op
imkukwekkclIde wijze pnedngogischC Jessen uit te .dceleu, die
Gert-Jan decrlijk van noode
had.
EGn van de andere ideeen van

tijd d~ voorbereidselen aan den
VAERT •
gang, ,voor bet SinterklaasfeeSt,
dat grootendee1s tot sf:jehting
van den kleinen-Gert-Jan gegeDIE SP A 'Eft T. "-genIe.. 6 Agurtrsw:.. II!VJuD<i op Prov;~ie
ven werd. Pa vond, da.t h~t com- 'OiU;lo\lOOI a1te plaatseD ill. West -Java. KOQiQ9spiein N. Biolun S BalllVill.CeotJ"llm
pleet ·mcest zijn, en dat tel' ver- _ _
.
hooging vnn de~ indruk, er een
Zwarte Piet bij m6est zijn. DaarEen
voor had Louis zich bereldwllll g aangeboden. Maar dat gicg
niet, yond Pa. Want Pa moest
n:ltutlclijk 201 orideree~:u~tvlueht
3.fwe~ig zU!1, ten eind:e -de $ln.
terklaasrol voor de vaderlijke
VUlpenhoud"r.
Een blijvend gescbenk voor Uw levea.
cOl te verwisseleu, ala broer
Louis nu oak nog wegging. om
Ruime keuz;e in verschillende kleur~D in bet
•
als Piet vermomd te verschijnGOUD- en ZILVEHHUIS
nen, ko~ de bij-de-hande Gert~
CITADELWEG :as
TEL_ 4286
Jan weI eens argwaan krljgen.
Wnnrop Louis had OOdat::ht, dat
hij een vriend had, een keurigc

tijd van dertlg janr nog kinderen zijn die bU aIles de instemming van hun ouders behooven.
Vandam· dnt Pn. ongcnadig kon
.u itvaren tcgen de oudcre broer
van Gert.J an, die student was
en tegen CAtootje, de zus van

ker weI "oar Zwarte Piet willen
spelen. Hetgeen na eenige diep:
gannde vragen van Pa's kant
omtront de moree1e en paede.go·
gisehe opvattingen van dlen
Frans, genadig werd aanvaard.
En zoo kwam dan de strooi~

~!~~;~

II
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tenties in

dog, den verjaardag van den noemen, maar waathij .zij een en
ander zoop ,:"oorddcelig !-ll0gelijk
yom· den rID S oet Ultkomen.
'
nlerklaas
geschenken
voor
heren
Het volk, dat buiten het gesl
recbl;&gebouw b~t stann wach·
~ell, 13 ongeduldig geworden en
WiSt I
JC. Hoven! " en "All.at Masse!
0118

bIad,

..

.

'k het maar........
-

kijld u eens in onze met cadeaux volga-

laden etalages,

I
vO;;j~;,r 5:r:gh~:a~?~~: g:~~-J~~. ;::~~~t ~:sw~:~n~ ~~~!~iIj1[~ ~ve~~a:~s:e~:, d~~
I:~
ne~.
verte~t
h~ar_
a~Vles I
Kaat

nu aan

-

.KAAT MOSSEL"
"1A'oerlDg tUd~ OranJrrcelft.

wezen. Maar volgens Pa

Catootjc cen kw"aaie meid, die
vnendan dat zlj het op
Pa op schoot
I dUk hooger op z&l zoeken en dat be~oorde te zitten en &an de
. zij naar Ven liaag moet om eer- I hand, van moe ult _wandelen te

,v~ haar advocaat ~. BUder- feitelijk nog hij

"ava stores
III
J
'_-===================I

II

l~i hoogdravendu dillgen over Slnt zo u komen. Gert-Jan had
Itefd~ en zoo werden gezegd, en dhCoobreUn,t.c]n.dnneu,renavrChet'ermdPga.ndo"ehgt,
waarm onder and~re deze zin-

~~~l~e~~~~ht~ o~~erh:~~~f:h ~~~ !~lJ"l!~~e ~r"ma: ::a~:~i :oe:~ ;:~re~'o~r:~~~~~~ij~~ej~o~i~~~ ~~'!n:;:~l d~::na :~c~ ~f:p:~

lipilen Bmakcn :tIs nectar..... Ca- mcr \'an vader ell moeder ge·
tootje had hllnr .oogen roodge- boord.. Maeder was bednJVlg be.

Om Iwi. als kijksluk te doen
»-lageR worden kosten noeh
· moclte geapaard. De speciaJe
decora .zijn gcschllderd door
Andre Heyl, die ook de nantrekkelijke decors van "Dlplo~
mo's" ontwlerp. AlIe costumes
worden vervaardigd in de ate·
lIers van de Ned." en Indische
Tooneelvereenlging onder lel~l"g vnn Mej. ·Dora van WeI-

het
Ittlrtret vftn den Prins te
zlng~n vnn een Prinsenllcdjc de
dcur ultgezet wordt.
. Eenigcn tijd later vcrschijnt
Mevl'Ouw Danr.kelman, cen hofuarnc van de gcmlllin vun Prins
WIJlem V, die het plan of! touw
hud gezet de fiott crdml1schc
Oranjeklanten to wapcncn tc~
goo de Pntrlottblchc vrijcorpftCn . Met tle ultvoering hlcrvnn
was rt.'Cds e'en aanvong gornnakt, maar Kllut MOB8C1 en
hnnr vricndin Ruigu Keel weten
M(lVrOUW Danl:l{[>imnn tc dwln·
gen geld te vCI'schllffcn om de
geweren terug to l{oopen en
z(}oc]nendc Rotterdam tc hl.'waren voor een bloedbad.
Het tweedc bcdrijf speelt
lwce jaar iater in de 2n.nl van
het gerechtshof ('p bet Haagsche Veer te Rotterdam.
In de tueschcn het eerste en
bet tweedc bedrijf liggende tijd
is het, bij bet. aantreden van d';
vrJjcorpisten om de wacht VOOl'
het stadhllis te bctrekken, tot
een botsing gekomen tUBschcll
de Oranjegezindcn en de Keezen. Hct volk bekogelde de vriJ~
eorpisten met aleenen, wllarop
dezen op commando van luite"ant Vli:n Zwljlldrecht, de mas-

een overweldigend grote

Iso

nI

coli ectie
kke
interwoven en .phoenix .
een - altijd . welkom sinterkiaas

gesch~nk

'. . '

"-' -

, - . -. -

~5' -1,25~1,45-'-1,6~

';;oll~ullov~

·· 4,50~5.50

met zijn 250 c, c. D . K. W. motor haalt P9ENT.JAK en
GEKBROfofG op zijo prise. Siaat voor niets! lets \'DOr
de kenners! Ll!veriog op gemakkelijke betalingseonditie.s.

." - _ .
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[MPORTEURS,

ISO ERA BAI AS CHEM 0 TOR ENHAN 0 EL
Petlcooogao 37 B. • Batavia·Centrum • Tel. 1627 Welt

gevonnist zijn am.nestie verIcend, maar Kant weigert haar
gcvangcllis tll vcrluten ulvorens
men hee(t vcrkloo.rd, dat zjj on~
.schuldig is en men haar een
schadcvergoc"<iing fiooft gegeven Un! net verles van haar
broodwinuing. 'l'ijdens een be:wek van haar docbter Trijntje
ell hnur 3:1natA.alldcn schoonzuon Ba ljon wvrdt een brief van I
I JlCt Hof vltn Hollllnd gebracht
WUnrlJij huar cen Bchndcloosstelling wordt verleend van
.1 3.612·Aile vriendl.'n cn vriendinnen
uit Hotterdam zUn naar Den
Haag gekomen en voercn Kaat
. Moss('1 nu . in triomf onder gez:ang van "Oranje Boven" de
gevangenpoort uit.
Het vierde' en Jaatste bedrijf
toont ons den fe estelijken in·
tocht van Kaat Mossel in Rottert.lam, dnt te harer eere versierd en geil.lumineerd is, Allen,
zelfs Isaac Hubert, zijn met
oranje. getooid en verkeeren in
feeststenunlng.

I

Na een. lofrede ~a.n burgemeester v.d. Helm overhandigt
Isaae Hubert bur cen gift·
brief waarblj de S~adhouder
haar _cen jaargeld vin driehonderd gulden toestaat. :
" Tijdens . het zlngen ' van bet
Wilhe[mus .' va.lt daama het
doek.
.

I

geheel nie,~we· so~terj~g van ___ ujt~un·te~de ,.
kwallteit.
_: ' -.'- ' .. '
,
:.,
de ailerni~uws_te pa~ 'ultgekomen -dessiilS, iets g;he';i

. ,een'

': anders ' dan-vroege~T:

breekl
wat dan»eook::;tadhouder
wei dwde"eel" bJijkt.

Ibeeit ann aiJen, die your Ornnje

- . -.

w~ir.,! : ~~ell~ '~~t' b;jb1.~~25d.p~j;~:iel.sp~1~~e~ - ;~b· ~i~.W ~ ..

OERADlfBODE
DRUUIIII)DHM lAPPEE

)

~1U~n~d..:<~n~nilctiWiillieniV'irirad~eni'i'j,g~mi·t~dieitihi"itnifieligi'irecd
iit·j-ii-iii;iijii~iiil~~~

het. bij tdtoemendbMd gesebikte
hiW>r1M:hc
Oranje.blijlpcl m::aken waRmn hij onder het lijlt uit de aanklecding van haa.r

"Kut Mouel" op bet reper~
tolrt ta nemen.
0'1('1'" , bet. algemeen immers
rutkl"fl hi.torlsche stukkcn naar
d~ ItutJet.rkamer, zijn lang.
dro.dlg t'n vcrhcven van
taat
en
miuchlen
den
Iil.'fhebber wei
Inte~
retl$l.nt om te leu-n, maar
nlet. bijster gescbikt om een
groat publlek, dat In ttea18temmin, verkeert, te WMbaJu.·n.
"Kut Moaacl" maakt h! ~rn"
ochter oon gunstige uitwndenlrg.
Het j& een levendig, vroollJk
Ituk 'met veel ba.ndeling, vloltc
dlalagcn. opgewek_te prettlge
Inuziek, In Mn W()()rd eell
geesUe tLmUBant specl. en kijk.
.tuk· ,

Id

ere veroveraar

(De Hranlge Wegversllnder)

~lrdtte d:ich~~n ~~:~:d~:~ I :!n:o:~nt![~~~a~~~~~~k:: bf~~jeb~n~el~:~~~~:l:~:~: ~:{.~:~:iMn, ~::ciate~eh~~~J~

I

W

D. K. W.

I

gewikkeldl': . hcvig ge8ticll~ l.r:n tijd nadat bot StadhouderlBUlic Hubert, het I' lij~ gezag met behulp van 's
van Henk SmJt, den voort- hoofd vnn de Rotterdam- PrInsen zwagor, Koning Fredey~ndtD leidt"r vaa de Ned.· en
Ind~he
Tooneelverecniging,
"m It-r ge!egenbeld van bet .::tile n. nnwcz.lgen wordt deze ge-I vOQr gedragen, dat het Kaat in
buwelijk van PrthSftl JuUana. dW'mgl'n drlc bulgingen vl,or baar gcvangcnis aan u;ets antHet q em goad idee geweest leerendc

De Kleine

met zijn 98 c. c. hac.btlge D. K. W. tweetaet blokmotor,
drie ver:mellingen. vdjloop en kickstarter. Fouche trommel.
remmen, electrisch lleh!. gemakkelijk te beclienen en .
goedkoop in aanschaffing. oDgeloofelijk zuinill in gebruik.
50 Kilometer op I Liter benzine.

was heel het huis vol geheimzinnlgheid was. Pa had vreemde bUkken met Moeder gewisseld en
fluisterend gesproken, Louis
•
Jk
had gefloten, Catootje bad ze·
rljsw j ~
h.el'8tel te verkrij,gen. Me~. het gaan. Vnndanr .<lat Pa ongena- nuwaehtig onder tafel rum bel
straat 14
zmgcn van het ,,~ollden Wij ~ dig had gel'aasd en getierd, tafellakell zitten plukken. En Da
b~ve .HoUan~ebe heIden" em- , Ctltootje
taelt hij in bet kamcrtje van cten was Pa weggegaan, nndnt
digt dit bedrljf.
heel toevallig, in een hlj zeer luid en vooral voor
bock, eel! anoniem briefje had Gcrt-Jan duidelijk verstannbaar
Studhouder Prins Willem V,
~et derde bertrljf speelt zich. gevonden, cell soort gedieht in ha.d verldaard, dat bij naar cen

misschien weet u het dan!

I

D. K+ W +
(

.

-

.

' .

Het is nu· v.oor eeri ieder . een. open boek
. E~n . ~pen:- b~eki. 'zonder 'eenig~~o~f!rc!riiviilgl

... , 'dot ' is de . bedoeling .' yon .daZe reprodudie; ·
. . fnb;; bet rooke~ va~ ." CIIolll ilihhon" .. '

~i9aretk.n IrunflJ Ih~;;sook werleel;;1c geni~h,~
. yon de heerli;ke aroma en .mook, we'ke
verk,...gen ·wonlt door een melonge van.

'.

edeIe fabaH<en.

'

<

'.

.

.

_mm_eef-

IIitsl~g'JOlislaejJer. Gero"

~~~i:e~E:eilinl~:~ ~!. ~~! ~~~oo::e ;::a~:~j~~'X_ ~~:~~n~:!t :e! ':nr~

Wi} _ hebbe_n het genciegen .de ,uicslag
onie! 'prijsVraag bekend' te maken.
Uit een' inzending 'va,ri ca;"SOO apIos-'
. si~gim _werd dO:or de --jury- _de orj.4ervolgeride_ wlririains -a~gewezeif: .

Ie -pi-fis ¥1d: -(50••- - (aan artikelen uit
te'zoekeri' in onze zaak). _MeJ. E, van
Rossum, Gg; .Horriung I .10. 22 met
de oplossiny_; -_Gem en OIisIaeger,
twee -woorden,- een, yedachte.
2e_ -prijs . ad f 25.-_ (aan- -artikelen)
' -De Hr~ S, B.- H, GOpner, -Menteng
31 met de opl6sslrig :--Wic,_-,.;Gero·-:
denkr. :egc .;Olisiaeger"-,
.
3e_ prfjs .ad. f lO,- (itan, arcikelen)
Mevr. 'I. Haa'gsma~Somer. Koninysplein 'W. 18 met de oplosshig: Elgen
haard is "Oero" waard
.

Hcc

-- -

~al;:o"s p~1)genalllP

I:ijn de gclukkige ptljswlpD IIII," in Ollze ~lIak te
bchaB]d~ prllzl'D en bitdtD hierblJ

ontvllngl'D. voOt het' ult%oekeD de.
te'~D ~

On U

h~lItltlkt

ge!ukwenseD aan.

v.

OLISLAEGER& CO.
NOORDWIJK II

el' een zacht be1letje. Gert.:Jan
had driDgend opdracht gekregen, zlch in de: huiskamer op . te
houden, va.nwege het -geva~.
andel'S wellicht onverwacht _Sinterklaas of Pief Roet tegen het
!ijf te :loopen, wat _geen pretje
was,_ ineeJide Pa.- Die er tevens
lets _aan_ vastlmoopte omtrent
de l100dzakeIijkheid van gebool'-

GrootesorteeringStJic. Ca~eaux
voor Dames. Heeren en Kinderen,
Billijke prijzen.

TIO TEK HONG

Pasat Baroe
Batavia~C.
Zondag _geopend van 8w12 uur.
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'HEDEN
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MORGENAVOND

SOIREE DANSANTE
in d. Lobby

Optreden van

THE FOUR LASALLES
W.r.ld b.roemd. Kunst. Rel.ch.auendjdor.
en bet

GROOTE BALALAIKA ORKEST
IfB A Y--A N"
Z-llrrdlgavolld zal ttD Ulric van f
(Inchulef YC'UDllkrJilkhrld.irrIIlS!lng),

1,_ grheven wordfn

t
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I

zitten bijten, terwgl ze afwisse- en die Gert·Jan weI tide kt"er!
lend rood en bleek werd, moe- de- vreeselijke geschiedenis -liet
del' roe~n, en toen bleef .Gert· yerteUell 7~n den schandf'lijken
Jan ~l1een in de huiskamer ~ch-I P.ietenna.n, die \'Ond dat Catoot. 1
ter.__wu. t 4ij_llJ<.,t_z.oo __er.g .. v.and,! jt"S. hOOfd_Il:l..:l:~ az. jjD.. ..ruOk .._., __.'[
aangezien een u!euwe spoortrein
.
en--een enorme-suikeren worle)
Zoodat men mnul' -Weer'_ zietj
a1 zijn-aandacht opeischte;_Weer dat - oJ! -.-_-di~n ,> St._ Nk9-_1
een poosje later ,kwam Pathuis laas-:J.v,::llld_c' het - llliis -- ~n~
van zijn vergadering, en hij t1~r.daud ':I:O} van ,gebcim-

I

2a~:~!~ heel gelieimzinnig in ~I:~s~~~~ei:~~n!:'~~td~~~~:i ~:.igri;-~h:~~~t~~~~~~~t:i_'\~~~!

I

huis.-Boven klonk-nog steeds af aun Gert~Jan over liet b~zoeH> _,'iel,_ d " t CCltootje Cart-Jan diell 1
en toe _zacht gestommel. Maar van ,Sinterklaas te ,vragen, -en -:wond in [>;;;d stopte en een Zo,ell

~~I~~ll i~lj:~~ .~~.. ~~l~~f fl~~ ,~i:~~~~a :~~a~'e~:::l: ~::~~~.~e:~ W~~~l~l~ -~~~;dt~,;;;'~~~~ -die Pie~

we ,schemerlichtje van - den
spaarbrandel' heelemaal achter
in _de' gang, bij de straatdetir,
stond een zwarte Piet, in fraai
eostuum. Hoewel, hij niet zwart
was, aangezien -hij zijn zwarte
mombakites zoolang _aan den
kapstok had- gehimgen. 'Deze
blanke Zwarte Piet dan had 'inrug eeri arm om .de bIozende
Catootje geslagen en hij -begroef

zijn gezieht
in haar zijdem krul!~i;i~~~~~~~~~~~~~~~~~
_
letjes
en fluisterde: "Je lokken

~;01 l""I'''''' "-'-()UI'('U~C

=-

maken; terwiji LoUis ietS_op eti-hetgebuider';an:Siti~k}a$
-dte' -,~--- ~d-I
zijn kamertje_deed en Catootje kalmeerde.-wat. Nag-Weer even- werddoor"€:atootje,die-denhee-

geuren als ambrozijn .
je
heve Iipp_en smaken als nectar ...... " Welke laatste bewering
hij maar niet_op,losse gronden
scheen te uiten, doch na een
grondig, - zij het teeder, onderztlek ter plaatse.
Toen piepte de huiSkamcrdeur, en boven klonk gestommel, drie kcer achtereen, en
vlugge voetstappen gingen de
trap op, en ergens sloeg cen
deur dieht, en moeder riep in
de huiskamer: waar is GertJan, en ontdekte hem llIet cen
onschuldig, niettemin eenigszina ontdaan gezieht en eenig3zina peinzcnd.c oogen, bij den
sciloorsteen,
Luid werd er ann de voordeur
gcbc1::l en mocdcl' 1'iep weI een
bcetjc ovenJ:-cven lllid! "Oen
C:tt-ootje, c.oe jij Sinterldaas en
Pietcrmankneeht even open!"
Voorafgegasn door Lous en Catoctje met een \'riendclijlte buigil!g door mQ(~-der ontvangen,
Jitn.pte atatig Sintel'idaas naar
binnen, gevolgd door een groote
Pietel'l1lau, wiens geiaatstre!,ken odluil gillgt,m ;1ehtcr cell
onbcwogen zwart nlombakkes
met. allno. iuu:dijk roode lippen
En de vooratelling begon. GortJan moest SinLerklaaa cen handjc gcvcll ~n oolt nan Pieterrnan,
en hi] mocst licdjes zingcn en
ontving yclc wijzc, paedu.gogiBehe I{~)1aCll, waarbU Pn hcvig
op Gert-,)an'a jeugdlg gemoed
\\'cl'hte <:11 hom gC8Chcn1cen
r.vcrhrmdjgd(~,
~ltCr.;(l:J
al2 het
':nre vcrmlikt in cen zc-delea,
Gert-Jan 'mocht Molt jolthell,
Gcrt-Jan r.1oest alles verlellen. ... of GCI't-Jun steeds gcho!)tz:Jam \'!:J$ g(!W(;("Jt, ja GedJan ruoest mar\}' cells f!,ocd nudenken "
gn GClt-JClI1 (belli nu. T::~II
vond cen ;~()ndc. "Meneel' Sinniei[iaa3", epral< hij timiedc,
doch niettcmln rondbot"stlg,
"mammic had dnnrslral{~ ge7.cr,d, -d::tt ik ill de ilall'lCl' moest
lJliJ\'cn, manr B: hen Loch I:!lil1ctjfll hi de gHng gcwecflt, vinnu
hel h<:(;1 l'rg Sinnieltlnas?"

SINTERKLAAS
VRIENDELIJKHEID DOET VRIENDELIJKHEID GE80REN
WORDEN. ~ SOPHOCLES.

f~~\~~~1r;;J:~~5~;~:J~ll·t~7;~~~~rg~~t~~{lt~~~i
is cr, die zieh aan het feestge-I
doc stoot. IntegendeeI. Maar
l1!et n.ltijd is_ dit zoo gev;eeSLI
III het begin van de zeYentiel1d()
CCUW, toen bovendicll de ge-

Ooze §int-Nicolaas-el.alage
is gereed.
Homt U eens I:;ijken?
De gl"cotste silt'teering.

nit deze geVOCle.llS voortkomt
lum -- mits ze absohmt zlliver
van motief zijn - nict al!aerS
dan goed ;>;ijn. Ve-18n ontkrvin-

dus

~~~~lah:st t~liCi~~;::~e:;'~'~~t ~~1; :~~~~;~_~;i~n cl~~v~~e~1~cit~

(~ell hcftigen stl'ijd van calVi-I ;;O[,.,'dC bell]oten..ligt, dCtt
nisten en ,.libortijnen".Eerstge- liFei' te ge'lb1, rl'ln te
lloemden Zit~el1 in het St. Nico-I is",

~~Drij~;.(;S~ij e~~~~~~:p~~~c opaf3~~

I__~___

I

Nieola~_sd,lg allodei "af. i
~~~!~e;~l~~~~Z~'~:~~I~t~~~tig:D~~ I~

Sint

waO i), c c r

Gan\)

II

:e!j kocpt bij

K~1l3nga

I

L i L io i1 g Hi n

26 (Pasar Senen)
Telf. \oVlt. no. 411-4, 136 en 132.

ililn,

VZll1 d' .A. M STEL vandaan.
Hoc

~c:huimcnd,

Hoe pitti~J

hoc: vol. en.

\',111 5 !1hlilk.

Is 'r BOCK-BIER van d' AMSTEL.
)c drillkt he[ m<lar rililk!

AMSTEL BOCK BIER
Thans overal verkrijgbaar

- - - - - -.- -___._, ___ ~ _________________ ~_. _____

~~~~~~~=~~l~lit ~~n d(~~;;:~~~~11~~:i~ ~

tot in ue middclectlwcn,
van '''o:1un, den heidenschen
GOI1·dergod (die op djn vl1rig ros
door de Jucht reed ,en ;:00 den
donder man!;:tc), nnar den bisw:hop vrln M:yra die op 6 Deccmhel:' 362 overlco::1 (en een
roclTl van licfdndighcid en zelfopoffering milieU en verd00r nog
ntHlr ('en zckcr weIdfldig bisil,:~hop in 8p:mje (ell Frankrijk).
Het is dus bC)g'rijp('Iijk, dat men
thana moeHijk meet' aanstoot
vendhc~d van dell kleinen Gelt- Imn nemen nan dit door dc eeuJan, en vocr zalvend voort: wen- vervormde em tot. een neutr:tal volk:;fee3t geworden Sinterklansfeest.
er toch nl~b~ uitgevocrd?"
--. lie niet, Slnnieklaas, ik
niet .
--:--'. Hoezoo: Ik niet, heeft ic~
manu andera dan weI wat uitHet Sinterklaasfeest biedt
gevoerd in de gang?, vroeg Sin~ d{! gelegenheid bij uitnemendterldaas, die_ vcrraN:l van het heid, om de groote kUllst van
Sillterklana-geheim duehtte.
het geven te beoefenen. Dat is,
Nee, ' Sinnieklaas,- ik niet, het geven enkel- en aIleen om
maar,die-daar!, zei de eerlijke den begiftigde vreugde te beGert-,Jan en wees met cen klein l'eidell, _ .zonder eel' VOOl' zieh
vingertje naar Pieternuin, die zelf. :ronder' egoistische bijge~
ongedurig op zijn _stoel -been en d.achten. Het is het vreugdevol~
weer schoof.
Ie geyen, voortkomende uit een
Nu bet hooge wooro,er een- gevoeJ.en _ van - vriendelijkbeid,
maal uit WLUI, meende Gert-Jan zander verv;rachting van tegenvcrpliebt te zijn, zijn heele ge- prestatie.- En dat is bet; -wat
moed te moeteu ontlasten en hij juist _Ran : dit'-simpele Sintervoer voort: En'weet U,- ,wattie Idaasfe'est zoo'n warmen gloed
dee, SinniekIaas? Hij rook _~ geeft, door de goede, dankbare
Catootje d'r b,oofd en toen zei- en. vriendel.".·ke .geVoele:n..',., die
die dat ze na~ azijn rook enne de daad' van het geven bij den
toen beet' hij tn--d'r mond en begLftigde wakker roept. Want
toen zeidie dat _z.e net- als Hee- zeide Sophocles Diet reeds, dat
tor de hond smaakte, vinnu dat "vrjendelijkheid de geboote aan
Diet erg leelijk van hem, Sin- vrie'nrlelijkbeid geeft", En wordt
nieklaaa? .
niet door : alle wi.jsgeeren de
Sinterldaas bromde - plotse- deugd van bet_ gev~n_in stilb:;
ling ' heftige dingen - .in' _z:ijn zander boop~op 10£, of eer, de
_baard. De bli'kken die de-goede zUivere ,pieteitvo1!e -daad- dus,
grijsaard op zijn trouwen knecht als' _van de hoogste waarde bewierp waren ver van ,.zalvend. schouwd? Dat dus een feest a1S
Den Pa vari Gert~Jan-gmg plot:. dit'van ;,Sint Ny-claes'; _zoo al~
seling cen lichtje op en Sinter- gemeen gevierd wordt -en- zoo
k1~ nam schielijk a.fscheid algemeen onder ' ons v_olk ge-

iets.

Zc breng[ ons het BOCK-BIER,

I

~~~. s~,:.~rk~~)a~li\~:~~1~'())~~I:~~7~

di~ I

liir Hoiland weer

II

kinc1cl'vel' bec:"
rJ~ng bC:1tant hij alR een goednnl'':;ig ell mild m:w, c.-tc in een
al ark lnt de ,'c):becldillg f;lJroIwnd, Itlcudg gev"aad. m(;t ldj:l
1I;oot'Schen Imcebt 0'.'0' de dllken rijdt ell hen plle gOl'Cb komL
hrcng-cn. Bovcndien, dr; figllUt'

ieder

Zk 'J imls j<:oll1[ de 5toomboct,

groat decl Vfl-ll de zewntiend.c!;
eeuw
CoUurdc
deze
slrijd
VOOl't, met wisselend Sll(!C(;;, [I
VOOI' de bestl'ijdol'S. Totciat laJ!gt-:amerhand de 1'1l'NO k:mtjes Ct· ,
::lfsleten en bet fCCElL gel,e!.'1 en i
til :IUn l'cligiew, c afkoi11st ver-'
Ioor ell wcred tot een vl'iendeli,ik
fe(;3t VOOl' Idnderen en groote
menschcn zondcr meer. De Idndoren vmgon niet nan,r het hoe
en waarom van den Sint. In
hmnl~ levendig\~;

voor

Jdle drankcn VOGr de 8.~. fcestdagen tot concurreercede prij~en.
Vrkskaruer· artikelcf\_
Een nUIsvrouw spaart voor haa[ gi!zin,

den het aangenE-m e gevoe!, d ~lt
woonte bestand, het Sint Nico- bj den geve1' olltstatlt , [tIs hij I
htasf~est oP. zeel'..luidrnc.htige [;';~~.t, he? g!'ootc blijdzcllap zijn]
en bmten:3pOl'lge wlJze ie nerem, [':,Ti.t bJJ .elt:n andcr teW8eg!

u
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ARCI-IEF<
Hel nieuuJsie jlrrouJ shirl
mel de "lvlilitaire" rug

I
I
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van Gert~Jan, en -de.lledullsde .waard~ wordt,-is een

I

I

g~heel-

I

De ARROW, ARCHER is een
-n-ie-UW-'-h-i'-'-'-YP-e-.-.-J
D~ rug van dit -shirt _is _volge'ns_ het militaire model ge~
sneden" namelijk in :3 gedeelten. om-- algehe~le perfec:tie
van den pasvorm te verzekeren.
ARCHER, is getailleerd bij de lendenen, loopt dan iets
dan wijder nit hij -de heupen en is bij de _slippen
wedei: rond naar- binnen g-esneden',
Natuurltjk ,he-eft de A,RCHBR de bekf;nde arosetboord en

I
I

is sanforized shrunk -' dus_ krimpvrij.

ARCHE'R 'heeft

alles dat U maar be-denken knnt
Archer is' verkrifgbaar iIi -wit. effen Ideuren ~ fancy:dessins.
A ~ GH E_ R is het ideale-_~hirt voor de ~open. _wa~---een
shirt ztiIk:- een helangrijk ondeid~el- is __:yan Uw kJeeding'-

in

V€!-

G~~Jan bleef alleen -met Moe- schijnsel. ' dat zetfs reden ,tot
der en Catootje in de_ kamer vreugde kan- zijn.: Want daa.r:in

_::~~t~:f~ ~cte,=~= :_~~Ot~~dae!::=

Jan on~~tegen_zW8.l'- bestaat .~lD. ,andereri Vll!Ugde te
te_,
" Pi~'
verliet
, - -buk1~~ F,.h'eti -~ _hereiden., Q1l1 auqere iets te .,geook_:_-m~er_

~htner.

veD."'1 , W~

'hfvoren'-~J,

__...________......_ .._ ............______..ii
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voor een economische auto
of truck.
Autobus-bedrijven verhoogt
Uw winstsaldo met 20o~
door dit economisch automatisch apparaat direct aan
te schaffen.
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HEEREN JAG)CRS,
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zijn
de creaties. in
de"4111"Tosca
schoonheidsmiddelen. Alle
hebben het
Tosca parfum,
dat zoo ge-

Aangevuld en Toegelicht.
TWEE VORSTELIJKE HUWELIJKEN.
Kart geledcn werd in de cou- over de bctrekkingen tusschen
ranten een telegram uit Brussel hen beiden. Hoe het bericht
gepubliceerd, waarin het be- OVer hun a.s, verloving in de
riebt -over de aanstaande verla- Fl':mschc pel's kwam, -is niet
dng van den Bclgischen Koning bckend. Ret werd tegeIijkertijd
met de aartshcrtogin Adelaide in Brussel en Weenen catego-

"',an Iiahsburg.categorisch werd tisch
tegengesproken. Aangezien wij
te-,'oren- Dooit -ietif vin -dezc ver~

tegengesp~okell.

Mcnschcn, die

den Koning

sneende verlovihg hebben ge- nader ,kcmien, zeggen, dat _ e1'
hoord.-hehbcn wij dienaangaan- voodoopig geen sprake van is,
de bij ecn Weensch persbureau dnt hij za! hertrouwen. Misschien later?
iriionnaties ingewonnen.
Volgens • deze informaties,
was Adelaide, de zuster van den
J{roonpretendent Otto en de
dochtcr van ex-Keizerin Zita,
een mooi en \'erstandclijk zeer
vntwikkeld mcisje van 23 jaar,
reeds toen Koningin Astrid nog
in Jevcn wall, cen graag gezienc
gast bij de l\:oninklijke familie.
Vooral met Astrid was Adelaid~ acr benicnd en de klndcrcn
"an den Koning waren dol op
haar· Danr haar familie nauw
\'er\\'lInt is ),)('t de Koninklijke
falnilic t hr.oft het niemnn1 vcrwOlldcrd, dat zlj met haor mocdel' ell ha.ar broeder dik\\;jls als
gashm van het Koninklijke
cchtl.aar in Bl'iJssel vcrtocfden.
Toen Adchticc het elndexamcll
vall hH fotYl11llHSium h3aldc, zou
zij t~r~t in Br\l!ti('1 in de recht..sen stulltflW('te:1schnppen studec-

ren.

:.

Hij lacht aI in zijn
baard, die beste Dude St. Nicolaas. Hij verkneuted zich
. reeds in de blijdschap,
die zijn m60ie geschenk
zal geven. De echte"4711"
Eau de Cologne. Welk
een heerlijke geur en hoe
ech! verfrisschend: wie
zou nret verheugd zijn
met zoo'n welkom geschenk I - Leve Siilterklaasl Schenk ons en
allen, die wij liefhebben,
de echte "4711" Eau de
Colpgne, - het wereld~
beroemde merkI

Oo]{ over het huwelijk van
aartshertag alto met de jangste dochtcr vun het Italiaansche
Koningspaar werd in den laatsten tijd ·"eel in de couranten
gesehreven. Aanleiding hierloe
was de rcis van Graaf Ciano
n:l.ar Bcrlijn, Wccnen en Boedn!Jest. Er \Vordt bewcerd, dat
Hiller geen bezlNaar crtegen
Iweft, dd Otto in Hongarije op
dell troon komt. Met de restauraUc "an de Habsburgers in
Oostcnrijk Iwn hij zich echter
niet vcrccnigcn. Hoe het Hongaarschc volk tot Otto staat,
is gccnszins met zckcrheid tc
zrggml. De tcgcnwoordigc rc~ccrillg ochijnl vbiSr zijn candidatlmr tc zjju. Onder de pnrlijcn
cchh't' bcstaat nag cen sterko
oppositic.

Dcze

plamwn "cranderdcn
«ht('r. tOUI Koningin AMtrid
sti(>rf. Addaide weN door hUClr
rno~;,d..,· na~lI· Wet-nen gcstuunJ,
om d!lur hila I' studmn to voltool(~n,
Ailci:tide blc{'f cchtm'
mt!l (h~n Koning oorn'flpondl'C-

Van ccn vcrJo\,ing" \'an Otto
met de Itlllint1!1schc prinses is
\'ool'loopig g-ccn Aprake. WeI
i!'l waar, is Otto in dczen zomel'
twce kccr de gnst· gcweest van
(]e konlnldijlw famiJie. Dc huwelijltsplannen zijn dUB nlet VHn
de bnnn. Maar :lIiCA hangt Cl'Ult de aurd d.~t' zank wed nic- vnn af, of Otto Keizcr of Koning
man!,)
nau.:rl! bljzondcrhedcn '.\'OI'Jt of niet.

"'n.

~

'fomous Rhine Lavender'
De zac:.hte .'"relbekende Lavendel geur
komt hierin op zijn best tot uiting.

NED. IND. TROPENTASSCfiEN nUKIER
Cbo1ulanweg 9

Tel. WI. 216

• fabrlceert aile soorten tasschen, zooals
schooltasschen,
aktentasschen,
fie t s t ~I ! S c hen,
motorfietstasschen,

rug z a k ken,
d e k z e i, len.
kampeertenten
reg e n man tel 5,

tasschen voor loopers .

•

ZCtr doelmatlge m ode I len, gem aah. t ult
gegarandeerd . w ate r die b c, ijzersterk goed.

'.

Vertegenwoordigers gevraagd Op rulme

Bezoekt onze speciale

com~issiehasis.

St. Nicolaas exposilie van 4711-artikelen
30 November tot en met 6 December.

bij

Toko De Zon

van

F E U I L L E T 0N
.

.'

.

'

NORA DE VALSCHE ERFG"ENAME
OF

De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVABA.

128).
Gedachtig·aan de vcrmaning
van haar.vader, weesCarola
Bertrand telkcns op zijn pUcht.
Hij was er echter de man nict
naar, cen leven van crnstigen,
geregelden arbeid te leiden. Hij
wilde met volle teugen genieten. Dat .kon hij zich best· ver_

~~~l~~n~e~de:~ide .va~ers6wa~

Tot-dusverrewas.Carolavol_
maakt. gel~kig geweest, ~J.aar~
thans, ,bcgonnen de· eer~te,
schaduwen '. op . haar Ink, te
vallen. ·Bertr~d kon .~~t
verdragen dat zlJ hem aan ZlJn
plicht herinnerde.·.Hij snauwde
haar.vaak af, zoodat zij·schreiend naar haar kamer vluchtte.
Hij begon het. thUls v~e~~d
te mden.en, gmg afleuling:,ln,
destad,zoeken.·',.Daartrof_hij

der, nach tegen haar schoon_
ouders, die haar bezochten. Zij
was vee!" te trotsch om anderen
haar leed te toonen en verborg

zieh, die hen op hun huwelijks_
dag den wcg had versperd en
Bertrand een trouwe!oos verrader had genoemd., Destijds

ren, zijn vrouw niet te verwaar- en nu roerloos staan bleef om
Vastbesloten ging Suzanne
loozen? Hij luisterde niet naar naar het tweetal te kijken.
naar Caroia toe. Deze schril.-te,
goeden raad en verandel'de zijn
Suzanne voe1de een steak in toen de onbekende pIotselir::;;
levenswijze niet.
het hart, toen zij de jonge moe__ voor haar stond. Met wijdgL"-

oogen van me- ~~d,llJ~:~:r~:n=~;~
Boneourt zagen was, Thans begon zij, er echter

te~a:r~tg::tb~~~~zoOlang ::tm~~:oa:eitkino~za~:~:~ op~d~ij~~e~!e;~~hJ~a~:

heb:or~~!~.
vrouw

de·

Tot vreude van Carola groei- hand dit geluk te verwoesten, terwijl zij opsprong en

onwill~-

~~~n~~~e ~u~;~~~1;n d~~e~i: a~i: :~:~~~·laag hij dat ar__ ~jd~~::d~:~e:~!d ~~g:~ ~:B=::: ~:~~chap te vra- ~=:ci=~e~=~'!l~'
in den haak . was. Op baar be- me schepsel _behandeld :had! omringde het met de liefderijkDiep· medelijden greep.haar onheil'voelde naderen.
zorgde vragen ~af Carola ech- Dat raadsel zou. zij wei nooit ste zorgen. Wat zou zij diep on_ aan.' Wat had deze vrouw met
_ Gij herkent mij dus, zeiC:c ~
ter een ontwijkend antwoord.
kunnen oplossen.
geJuklcig zgn' geweest .zonder de reine onschuldige oagen Suzanne met een bitteren glim.-

he~: ~~:era~~~e~orn::::e~= ee~~~:~~,o~:ae~~v~~:~~ ~:rv=~3;! die ha~ al

vrOolijk gezeIschllp, waarbij hij
zieh meer op zijn'gemak voelde.
In het,begin had Carola er
veeI verdriet van, dut hij. haar
zoo vaak alleen liet, Toen zij
ecbter voelde dat zij moeder
moest worden, gaf zij 'zich niet
meer zoo aan baar leed over. Zij
wilde niet dat het kind er onder
zOH:lde:~oruitzicht, vader .. 'te

trand st~k verminderde; was
geeD.: wonder. Hij deed zijn
uiterste best, dit voor zijn vader
te verbergen, en tenslotte,begon bij zelfs schulden te maken.
Hij ,. speelde ·vee1 en als hij
soms het geluk had. een groote
som te winnen, verloof. hij den
volgenden ·dag -.een nag .,vee!

worden; maakte wet den··mmsten indruk, op ·,Bertrand. Hij
vermaakte zich in'd~ stad, vel'_
waarloosde· het landgoed :'en
hield in het geheel geen·rekeDing: met de wenschen van zijn
vrouw.
Dit had tel!gevolge, dat de
echtgenooten
langza..merhand.
van elkaar vervreemdden.'· GaraJa beldaagde zich echter~oit

steeds .. meer_ dao. . l'Zien. '.Het.
kwam haar ook ter oore,. wat
hij in de stad uitvoerde en ·dat
hij in een intieme verstandhonding tot .em too~eelspeelster
sland.
. _,
"
Was het wonder .dat zij hem
begon te,verachten;en. zieh
heel, van_ hem terogtrok? ·fu
stille. uren· zag .zU: vaak in ge-

ai!~~:~:r~f!,ieerde.. hem

sehijri in baar stil, eenzaam Ie.yen. Nu deerdehethaar,niet
meer, dat Bertrand' overdag
meestal niet _thnis was en des
nachts DOk ,nog vaak ,wegbleef.
Haar d~chMrtje vergoedde al~
les. en viIlde haar heele leven.
Bertrand stelde met veel beIang·in de kleii:te.:Herinnerde zij

=,

het
Vaak kwam Bertrand uit de
stadbeschonkenthuis.Metden
schuwen blik van iemand die
zich zijn schuld·bewnSt is. onl:~
w~ hO haar. Dan vluchUe zij
llaar haar kind ·en vond zoo de
kracht om haar.,leed .verder te
dragen.

Op zekeren dag zat

zb

:~e;e=.!~~e'~~~~~ !;ij~~ !o~~a:et~~~~ b!~~

Zij aarzelde om verder te gaan.
Toen: kwam er~lapseen
harde trek om haar mond. Wie
had hair gespaard? Wie had
met hM.r medelijden gehad?
Was het met heter dat deze
vronw de waarheid hoorde en
Vern3m welk een boosdoener
in den haa.r man was? Zan hij anders

die u ap uw huwelijksdag del:
Wegnaarhetrijtuigversperde.
Dat was een slecht voorteek<':E.
nietwaar?
,,Aeh, was· het mij maar Vel'gnnd geweest,. 11 van dit ongelukkige ·huweli;jk terug te hot;:deli! Maar hij ruimde 'mij, C!r
meesterlijke wijze nit den weg.

i

~iich:U ~e~= ='::i=pon;;:~:: :!tl==e!~u1: ~~e:~~~~~

was? HiJ vond het prettig, dat Ret kind begun reeds te loopen
Caroia geheel voor haar kind en dat votid CaroIa heerlijk.
leefde. Des te beter kon hij zich GlimlaChend keek zij neer op de
vermaken.
kleine, die de plppetjes Get
Tenslotte kwam het zijn ou- dansen. Bet was eea bekOOrlijk:
ders:ter oore, weIk een losban- tafereeltje. het juieb.ende wicht
dig·leven hij leidde. Maar wat en het lachende ,jon.,,<>e moebie1p het ofzijn vader hem en!- dertje:.
. , . , '. '_"
stig wamschuwde en'zijn moonat scbeen ook ,de vreemd£
der, hem onder traDeD.- smeekte' vrouw', te viru.:ieD. die·~
ov~hem,noch·,tegenha.8.r 'va,:, daehten_~::.~Ukkige ~ ophet.~,pad.~.te.~..
tnin
lPi~fIiIlf'I!

ge..

,dett

W2S'-

leven had verwoest? Bij dach.t
immers aan IDets ander dan
nan ziclizelf en zijn eigeD. prezier!
J~ deze vronw moest de
waarheid hooren! Misscbien
was het dan neg Diet te Iaat en
kon.-,·,.zti :. scheiden .--van. den
scbmk. die.ha8r andei:s.0Dgetwijfeld in. bet oogeInk zoo. stor-

ten!

uw wantrouwen in sIaap to SU:2S€Il. O. dat k3D hij altijd uitst<!"

kend!
CaroIa rude van angst

Or>

haar hnwelijksdag had deu
vrouw op haar den indruk V3.!1
em kra.n1Wnnige gemaakt
Tbamd:ag zileehterheel goed.
dat de 'oobekende vOIkomen hij
haar veistand was.;
.(1VDnIt_·.~).

.. ,:.

"DE OCHTEND POSl' . ·.

.'

. . ..

'.

. f - ..

van Mus- ldngscijfer d~ fnnnigratie ver.
AMERIKA BEVAT WEER EEN KiIzERRIm:
hoogen. maar -'~ dat is' de
Slechta" een vijand' heeft Tru~ twee1e zorg van, Australii jillo : Mussolini, Daaraan is een het lijdt sterk onder gebrek aan
Trujillo,,,~ationaa1Weldoimer" vim San
diplomatlek incident uit _den kapitaaL -DaGrOm moeten imlnl.. Domingo.
.
zomer van het jaar 1935 schu:- granten 8aD. twee eisehen
dig. De Italiaansche consul voldoen :. eerstens
moeten
1!EGENSTANDER. AN ,IUSSOLINI - BEIVONDERAAR . Barletta , had . geweigerd, zijn ~cn~d~ :~~':: ~tt;~~i.;
.
. VAN NAPOLEON
~?=1: d~~~j~~'i~:~:' bouwen; en ·twcedens over pr~
troleetde . ..Compania ' ano~ fessioDeele elgen.schappen bezit..:
Toba,calera.".te veri!:oOpen .. Tru: ten,- , die _h'~ ervoor be~'n ;
.(Vtllt onzen V : P. B.-Corr-).
jil10 lIet. hem .da~rop arrestee~ het werkloozenCijfer.Dog te 'verPort-au-PriTlce, .Nov. 1936.. werd d~ stad op 1 Januarl 1936 ren en In. de .staa.~sgevangenis hoogen..
..
.
door het parlcment--omgedoopt te Ozama gevangen zetten.
Een_aildere' z"org .yonnt voor

WIJ MAI(EN
. voor de , aanstaande nationale feestdag.eD

VLAGGEN
'
enWIMPELS

..v

. in alIe. mattD, .cQmp·'ee( ~et ·s·tok. -·en~ .
teg en scherp co n c'urreerende prijz'eil,

.DOET NU REEDS UV/ BESTELpNGEN

ve~~f;~~d~m::r~!:~in~~i~~~: ill itiUd~~ T~I~l~~cht_ Trujillo !i~:~~~n ~:im:=~: :-~sJ::~et~=i!p~::!~'

dacbtvan demenschh.eid·afgc-:-·
leid van het feit, 'dnt Amcrika
over ee~ige weken de restauratie. van eeo. keizc:1'ijk zal beleven. Generaal Rafael Leonidas
Trujillo y Molina, "president,
generalissimua, opvoeder des
yolks, nationaal weldoener en
redder \'3 0 de Dominicaal19che
republ1ek", Daar ;r.ijn officieele

ecbter ook tHm zielizelf. De
voornaamste ' rijkdommen van
hot land _ suiker, ·rum, tabak,
zout, vleescb - werden in monOllOlie-maatsch:lppijen gecentraliscerd, waal'van de ·aandeeIcn zich bijlla. ni tslui tend in
handen van den heerschel' bevinden. Dlt hccft hem echter
gccn vijandcn bczol'gd, intcgcn-

gezan.t,om.ingevaJvan eeng~- van wol en .tanve

wapend conflict di: -Monroeleer
toe te passen, 'Van de hand.
Voor de haven verscbeen eeD
Italiannsche pantscrkruiser en
TrujillO ruoest zijn gevangene
onder veel verontschuldigingcn
vrij laten.
Missehien vat hlj zijn kroning
tot .keizer als een waardige re-

Dog

N.V.HANDELMU.EUROPA,-AZIE, AFD. ZEllMAKERIJ
O'ENDENG SAHARI 37 - 6&
. ;: ._
.
. TEl. wC 923-924

zal blij-

'ven voortduren.' Op het oogenb~k, nu. de were!d ceD prosperi~
te!tsperlOde tegemoet schijnt tc
gun, wordt aan ceo dergelijke
vrees ~ het dominion natuurU:ik .
weinig' ruimte gelaten; m~r
desondanks koestcrcn voorzichtige lieden d.en wensch - en
deze is zeker ni~t ongegrond - ,

Tr. Ond.

"HOTEL DUNORD"
KoningspIe1n N. 3 -

~~ JU~~~rzak~~l!~ ~o~~~~~ ~~Cl :s~~=nd~l~~!~mb:h~~!: ~~ch:e~P' !c~,ke~~r l:&:g:ij ~::u~~~ra~~o:U~efo:~~~~: I

tot erfe!ijk keizer van San Domingo worden gcproclamecrd
en dell ' beroemden troon bcstljgen, l\'aarop eens tc Soulouque
de
groote
nescrbcvrijdcrs

werking niet gcmist. Men vindt
In het land geen oppositie mecr;
yolk, .leger, f;Cllaat en kamcr
:.:ijn TrujiIJo blilldelillgS toege~
duan,

Telefoon 1201 WI .

8IGNODE STRETCHER IPPIKUT.

R us t 1 g won e n

alechls over cen land van 50.000 van mheemsche l.ndustrieen wat I
vjerknnte kilometer .e n slechb! minder. eenzijdig mJ~.akt.
een
mil1ioen
onderdanen
In binnenlandsch. politiek opheerscht.
zieht heeft de overwinning op
(Nadruk verboden). de economlsche depressie een

- .MIBCDRIDS

Tel- iS IS Wdt.
Emba ll. v. ilntiquitei,,,,,, ylu .... , "" Rr_
vies onder sch r. ga .. anti" leg~o. lu-euk,
didstal. O o u klstcn worden vcrzcgeld
mldd els un
Fraudc nIIQo:slnten .. Bill .• arld.

De aan be veling onz e r
gas ten i s on ze reclame.

~~~~:~~,VH~~~' drl~~ I...===_,.,.......,..~....===....==........== ~~:: 3:vbe~:~~~;~u~~::

'ophe en Faus'

DE OPLEVING IN AUSTRAL~e.

"" en

~: ::=~;.;;;~~t~-~:;:;:"~~t:~

Dc nieuwe grondwct is in den

rcc1,rdtijd van nau\\'clijks vijf
nl"8odl:n

tot st:lRd gciwRlcn.

De nieuwe kelzcr wcet, ",",-a rom
bij zlcb zoo haast. ZUn op ~Cll
ns laatste voorgangcr, Ulyssea Heuteux, bad ccn7.c)fde pIau
(In wcrd drie d:tg'cn \'qor de
lIeiteriJkronilSg

ll:n

Waarom Australie de economische Depressie
kon overwillnell.
1lI11\Il<iRANTEN ZIJN THANS WELKOM

val gc·

( 1'illl cm:CJI V. p, B .-COTT.),

bru("bL

Dc xwnrte hCt'rsch('r heeft in
zijn IlUlute Scmmllil'('ue Vl'l'kl:lard; " Jk ben g..::cn tweed..::
),I:m:"1 AllloniUl:l. llI:1al' ik zal
in w('llrden ~n dadt'll (',,'n tw('C.
de Juliua (Aoas:tr 21)11. Jk ;:uu llIij
1I0:C l~:" h\·lo('i.J..:n I'r.:1"IJ lmn nen
11(l\.'mcn ; ik zou gccll lililllHll
a:u'z(!~t'n , San Omnill:';l) in bund
to: Ih'kt'n , ODI htt duiz(:lIc.1rnafil
M:hOOf)(!r weer ui' te boUWCII!"

I);, t .djri g~n loo7.C v:oordrn.
'l'oon Trujillo in If.cn met celliJ;(~

hr,ndcrdcD zwtar1!:n (" n twin-

l ilt m:u·hibC!t:..",·t rcrt tkn d tJrJI-

hi"" .. " uJJ\kOOJ,ooro.:tI
UIJr:lcio
brat hl ,

land

111'{'f4itil,'nl

\'WlqUl.'Z
l en
val
httf'8thtc l ·r tl jl hct ei ·

t~n

onbtill:hrijflijkc

" cr~

warr·inl;". Trujilh, tu! ~·", tdJt! hel
ki(·.r1!l'hl en d c 1)1;1""'l"ijhf.' i ~J,

twt C'o rruplc h /:8\U1ll" :·
"I'IJamal , \·l"r lauJ::d(.! tic bdtu~·
IinRl'n ',' n bracbl I : ' n uillSll:-

luh'~nk

k('Jld

werk\,,:f14t:h:'ffin~lIp),(,.

gtnMma

ten

uih'ilt'r, Op hd 0(.0·

KI,·nblik Is de k1('ln(: t:i1antlcn·
• laat bijna vrij "an IO<:hulden,

Ecn van de! tXNllc hcsthikkingcn vun den ni~uw('n didu.

tor lultlde wtlOTtlclijk :

,,)tcvu·

lutleR J!ijn in de tf)t~k onlJ+t \"cr bodc.- nt" Dc " natlonale wcldoc-

..

rccr'~:~~ ~~h~~·t d~"~~~(;oc:'~l;~
WAArddoru;

zijn, . zoohtng men

~~Z: ~~:~!r:~I~)~~~i~'~l~ij~

nog vcrdere verhchtlng, de omLomicu, B.} N o!), 1936, zetbelasting werd van 5 tot 4%
vcrlnngd en de bclaslmg op spe~
Mcrlnr.·':Hlrd ig- .sc-nocg is hct clale bezittmg wcrd gchcel atjUi!;t nan hct ,'ijl'clc en \"crst af- geschafl. TegelijkcrtiJd werden
g clcgcn wc rchMcei gclukl, zieh de pcnsiocnen van invalieden,
lJinncn ecniA'c jnl"ell uit cen dic- ouden van dagen cn oud-stri}
pc bijna cl'iti frkc depresslc om- dcrs verhoogd en voor sociale
hoo£, te wOl"stclen tot (~c n zelH~ zorg mccr uitgegcvcn dan vroere prospcrit<,'it, t{'rwijl de ovei
I"i;,:-<, w('rcld nap; Ill<:!Cl' of mindel' ger.
onder den drllk del' crises vcrdek;~:ri:ingn'!r~:e~eenibg
Toek Wc-rlclooshcid.
der lijdt. Wnn nccr dit Kun<;t~
~ tllkjc nan Onl(~ antipoden gcTerwUI dus de cconomlsche
(Noomk 'Verboci{m) .
1\11(t Is, dlln hobh::·!) zU dit gctkc!tclijlf nan :;cllll~ , ;:: :tlcl'ltclijk
l'cht"r ook nllll lit: bemJciingcn mOOc gecnszins gezcgd, dnt de
V!ln hun rCI:Cf~l'iu~ tc d:mk(m.
Austrnllcr zander zorgen Is, ZU
AIM cell 7.r.Cl' 'x'hl1l~rijlt pro~ hebben or lnderdaad nog eenige
duccnt vnn gl'OJll::~Jtr)ffen if! de en
een van de grootste vormt
Au~; trnliflCh c
CnmmonwC31th
Rijswijkstraat 2A __ Bala\·la-C. _ Tel. Wett.520
d~ wcrkloosheid, die zeUs nog
~,~IiRVICE STATIO!....E;>
sl.r.cds in bljZOlldcl'~ matI"! Vfl.n
Pc n PI/K er ptll til V001 UW 1, \It'1I.
hcl prij!lnivcnu :djllCi' gl'on(btof~ elUdc Junl van dit jur 13% dcr de
Bet ailnucwezcn ..d rC5
.crvltc ~ullrn wll U "cWen.
ve~ekcrdc nrbciders omvntte.
tcn - hoo£dr.nkdijl: \'inl , taMve
(Smdsdlcn zijn er geen 00en Iwlen - DflHlIll:(:lijk gcwccst trouwbare
VOOR
cijfers belcend ge(~n :.:ulks des to mcer, donr ult
maaJ,t), Hoewel Australia geRok costuums
den vel'lwop V:ill d(!zc . grond~ dccltclijk nog onvoldocn:ie gofltorren de r(;ntent1iem~t cn de
Smoking costuums
koloniseerd is - zoo onvoldocn:lmorth,ccrinA' vnn hoogc bui- tle.
dat
het
dominJon zich nautcnlRndsehc IIchultlcll bestroden welUks tegen een vJjo.ndelljken
mr.ct worden. Dlinl"llnor kan hct
H e eran,
(nndscl von ltd I>nelle cconoml· annval kan verdedlgen _ lijden
Dtl mes,
f>(lhe hereteI verlliaal'd wurdcn
TJoEim KHOEN FOE
J o ngens &
dnor 'de ccnv()udigoc vilststolt:ng.
Me!9les
BA",KA TINWERK.
dal do prlj7.cn del' AU'1trnlisehe desondanks onder chronische
wcrklooshcid.
Dnarom
is
bet
uilvoerproducl.en ill de Innl,tA
BILLIJKE PRIJZEN.
vier jaren met 4D ~;. gC8tcgcn het land tot nog toe niet mogc- vlndl U zeker blJ:
PRIMA AFWERKING.
Iijk gcwcest, cen onbcpcrkte of TOKO •• POP U L A JR"
zUn,
!iever gczegd ongecontr6Ieerde P~,ar Darlle 93
_
Balavla.Culru m Parapatian Menleng '16
.~Ijzondcr bel<1.I1/-l"l'ijl, WnB hct

e::

~~~~~tn~~lij~~~t ~:nhi~~:

'Parler

Bovcndien Het hU tegen zijn
ongevccr . 2000 pOJitickc tcgen·
standers een bevel (ot arrcsta.
tie ullachrijvcn. E cn dcci van
hen ging naor hl..'t builcnland;
de rest vluchtte naar de wOeste
bergen in het 'binncnland, waar
reeds In den tijd van de Franache en Spaanschc overhccr-

~~~:n3c:z.d;. ~=~~~~" ~~:~~~:

lets nieuws
Rumwa{ds
Aardbeiwafe.l.s
Kau sbolletje.s

&Co.N.V•

ST. NICOL US Il1DEUlX

~~fdZ!k~~Jt~;e;~~~~' sted~~

;~,~~~nin ~~~ (~~~r~'i.~~~: d!~~~

Jun11936 afllep,

::t~tf~~d t~:a::t:ij~'~~~~ Tllkn~Mkw'lI

5 A -

Bat avla~Cent'l.Cm.

DMilmorg .

atcr.~ de wnllr-

j!~S::~:~~l~lf:~()J~O~'~~:

acticve handelsbalans van het
Jlmd van 16 mlJlioen pond In het
jllar tevoren t ot 22 mlllioeh
!:Itccg en met inbcgrip van andere, onzichtbare inkomstcn
mCt':r dan voldocnde was, om dC!"
~ehuldverpIicbting-cn van het
dominion tcr hoogtc van 23
millioen pond to dekken,

Ben Bcgrootingsovcr-

TUE BATAVIA PLAYERS

Dc cconomi!:lchc opleving, als
gev?lg_ van. de gunstigc export~

~ljn . ~Iofte, ~n DOming; ~=~em~o~:a~~a::~:;df!

schooner weer .op ' ~ustralie ,d~!I.17entegen kon men:
bouwen. heeft biJ gehouden, deze belastingverlaging dragen,
zond.er · nS:ar : 'den brandfakkcl h~~~l de mili~airc uitgaven,
, , v~ den .modern~n. Nero tegri} die. J?- 1932;3 nog slechts 3.2
·pen, ~ o:.kaau, die' de hoofd_ millioen -pond bedroegen: in ' de '
stad ~~ J8~ ge~ed.en volk9· ~a;ttste fiscale periode tot 7 mll~:n vcnueIde; kwam.h.em daar~ Iioen gegroeid waren en voo~ de
blJ . teohulp. Op het.oogenblik is vo~gende. op 8,76 millioen"pond
de .eena ~c;tO .·.· wile ha,venstad. %tin vas.tgesteld. . '... '. ' ,.
' ~n. D~~go.. d~' ,.mod.er.:nste;
Desondanks . werd -de 'iIikomUleeSt.. hijgleni.sche ;' stad ~ stenbel.a:sting : met. . . em· tiende
, - : ~d~~:A.merika. ~~:~ner eere . v:~~gd ~ , echt~, Jaegen

voor lijo Kindetco

$ !echts twel!: opvoer/ogeo op Vrijdag II eo

Zaterdag 12. Dec. a.5, in bet CITY THEATEB
9.30 des avonds

Schooltasschen v.u.

(Het v erleden .heeft afgedaan

V eeL Qti=llcud
NOOIT ' IIWnulUrd
ELK E UnIlatie wnrdclDDI

naar het bekende tooneelstuk 'van

8vg. BANSA Tel. 815

NOEL COWARD.

VAIIOUDSde

cu,

I:F===:::========~======:
.

'

.

I

tf"ap K a p a l a

... m

.

2;t35

Er was eens een jOQge n, een rakker.
Die huilde. teen Slot· h e m [iop wakk~r,
W ant zwaar Was de straf.
Die . Sint hem toe~ gaf:

Een unleke gelegenheid am een 'doelmatig
St. Nicolaas cadeau te kaopen hiedt U de:

OPRlliMING . in het perceel . Pasar Baroe .12,
Liefh·ebh.ers

Voor

CH~NEESCH

. Maar ttn · 8cltu;

Restaurant · B. A.

Pos~ Naori. 63 TeJdor..

I_I~I " k~Dn~' punten

w.. 3153

"'"-"-_.
il-'l£IlB~aJ.l:RLJ'

worden ingeleverd . Zatwlagmiddag;
. ,.5 ·December :." m t 1IUr, aclt.. Kedin- ..

..,09 9. Batavia-:C.n~.

TEL

Geen . brood meer 'van DE BOLLEBAKKER

. St. Nic:olaas nee£t _ .in verba.nd met zijn-drukk e
werkzaamheden _ hesloten, om bet · Tels - St.
Nic?la~sfee5t Zaterdagavond te viereo. in plaats
van ' Zondagmorgen.
.
·AUe de~e~ers aan 'Cleo Wedstiijd worden.
verz?~ht op · 5 Decembe,r , des avond, om 7 Uul in
~et~ .. ~ebouw :< y"!:~ .den : I~un~tkring, ...van Heu~s;'
Boulevard . 1. ' Batavia~Centru.m,' a~.~%ig te willeo.
.zijo. St. Nicolaas za1 claar de pdjzen aan ·de·
.gelukki_g e -~i.onaars'over~~~ig~ . .;· .. ~
.
het

p"E. T J-.E fit 0 N G-

Fran.che
Wllnazlln

TiLS-ST. NIC .OLUS~WED· STRIJD

.Alte~tie: yo'~ r

.

FONGERSHUIS

beproetde

f 2.10 plaat~.eD in de Bat. 'Crlcket Club van
9-1-2 v. m., in ~e:t
T~eat.'r van 6-1Q n.m. ,

.

. CV~&
bij:

(desgew. op afbetaliDg)

(Easy Virtue)
Eiitrr:e: f 3, - , f 2,10 en f 1-.20 (incl. bel.)
'G ratis plaat.s~e5pr, vaor 'de f 3 . ..- .,en

.

f 3.50
Actetallscben V ,8.
£ 2.50
Klndt rwagens
,;. . .,
£ 37.50
REKENT U dus oak en koopt eveneeos

~I

#liUCDbaklc.

"THE PAST IS FINISHED ...."

8ohot,

situatie
., van bet land
een uitrcsultatcn,.hadopdc
budgets-ire
stekenden invloed. Voor de cerOverlgens is Trujillo eeD abso- ste maal sinda jaren sloten aan
luut ·modern · denkend mensch. het eindevanh,tfisealejaar
Zijn rijk is. de cerate staat in 1935j6 de begrootingen.van den
Midden-Amerika, waar de nOll- c?mmonwealt.p. en staatsregeewen volledige politiekc rcchten rmgen met · cen overschot en
bezitten. ..E en mulattin, die in aan de belastingbetalers konden
Parljs gestudeerd beeft Maria derhalve aanzienlijke vernch~
.Mar,tinez,
is mlnlst~r' van tingen worden verleend. In. E1'I.~
Volksvoeding,
.
geland zoudec. de verhoogde uit.

~

Specuiaas

PRIMA A VONDKLEEDING

~Iuch~ v~nden, '

dUiZendrn~1

TAILLEURS

NUTTIGE

nlldat hU aan de rcgL'Cring ge . .j;~ ~~~

wordt opgctrokkcn 'en
over dng door een hO{Jg bcz(,Idigdc IUfwacht van 800 man
wordt bewaakt.

I

:~~:alr~~I~t~~ a~~~~nc~~~

komcn \I;'IUI, bcslt;ldc hij daal"Otll lIocn pond b(:drow, tot ~8 m (!~~~ittaY~::r:!ag~~~t~~ ~~~ Hoen pond. En ill d~z~lfde periozich bovcndJen cen fitcrk kn!S-- de etcgcn ook de tarweprijzen
h tcl met cell middclccuwschc met 25%. Dit {cit verklanrt,
ol'hnlllbntg bouwcn. die '8 waaron in het jaa!' 1935/6 de
nuchtlf

zijn veel slechter geworden. DO'
staten verklaren, dat dt! com·
monweaIth op grond van lten
verleende f"mancieele hulp hun
zelfstandigheld zou willen beknotten; de commonwealth~t"e
geering daarentcgen heeft even
als de Amcrikaansche cn
Canadecsche regeeringen be-grepen. dat de strijd tegen de economische crisis beel
wat moeilijker wordt, indlen het ;-~::-:::-=--:-·-:-~·-:-"'---:-~-W==-----i
centrale bestuur. ~~hlnderd
---------wardt door aJlerlel, blJzondere
rechten der verschlll.ende statcn ..Evenals j~. Amenka, heen
oak In Austrah.e het Hooge Gerechtshof ee~lge door de een~ I
Ulg
trate regeer: . afgekondlgde ~~~~~~==~~~~:;;;:;;;~:;;;~;;;;:;;;~:
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