voor
ons
schijnt
te besta-~n.:- noodzaakt ons
langs dezen wegJe berich~
ten, dat zij die ons blad
per
post wenschen fe
ontvangen een postwlsse!
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relaties tusschen de Belgisch - , - - - - - , - - - - - - - - - - - - . . . , - - - ,
Luxemburgseheiol-unie en SoBEG ':N D E 0 A G
viet Rusland voor een tijdperk
MET E E N
van drie jaar. ingaande den
lsten qctober"'a.s. op basis van
de meest begunstigde clausule.

WATERPOLO
Amsterdam 6 September
(Aneta) Door een overwinning
op HEt Y met 4.-1 is H. Z. en
P. C. kampioenl waterpolo van
Nederland geworden.

Shanghai 6 September (AnetaTransocean). Een sensationeele
beschuldiging is ingebra.cht bij
het gerechtshof der Vereenigde

HET ITALlAANSCH ETHIOPISCH GESCHIL
• Italic heeft zij" standpunt duidelijk uiteengezet.
Opwinding in Egypte.
Gen. vc 6 Sept. (Aneta_TranS-1 zich rtlstig te houden en geen
ocean). De verrasscnde wen- gcruchtcn te verspreiden. In de
ding welke dC'z:!ken Dinsdag vCl'klaring wordt het yolk verhcbbcn gcnomoo tel' zitting van del' de verzekerin; gegeven, dnt
den Rand van d:!n Volkenbond alles gedaan« wordt om de
is cen gevolg geweest van d:! Egyptische beiangen te beveilimceningsvel'tchillen, welke op gen. In officieelc kringen bebel laatste oogcnblik Jla~r vo- stnut cQnige ongerustheid, dat
ren kwamcn, met betrckldn; het ernstiger wcrd:m van d:! 91Vlln de s:tmenstclling van de tuutie in Abessinie ertoe zou
Commissic van Vijf, wanrin bij kunnen leidcn, dat er ernstige
het hand vest van d::m Volken- hinnelllundsGhc mociIijkheden in
bond wordt vool'zien.
Egypte ontstaan, aangezicn de
Dc \J(z:ioeling was, dat Enge- Italiaansche kolonie in Egyptc
land, Ftankrijk en drie andere .zeventig duize~d personen omlanucn daarin zitting zouclen vat. Dit rcit, gepaard aan de
• nemeb, maar bij de laatste be- anti-Italiaansehe gevoelclls van
sprckingeu voor de zitUng van de bevolking in het algemeen
den Raad a.~nvlng fDTnluleerde en de anti ElW"el:tc'he'-g~voelens
..,.,.ue Ituliaansche vcrtcgenwoor- van de Italiaansehe kolonie, zou
digCI' cen eisch, dat ook Italic tot onaangcnamc gebcurteniszitting zou nemen in deze ~om- sen aanlci:Hng Imnnen zijn. Ten_
missic, omdat het blj AbesdnUS einde op aIle mogelijkheden
eV,envcel belang had als Enge- vcorbereid te zijn, gaf de Egyp·
Jand en Fr:mkrijk.
tische Rezeering instl'ucties
Zau men dit niet wensehen, aan drie juris"en om de verdan zou Italic een commissie schilllinde verdragen te bestu. prcferceren, samcngestcld uL deeren, welltc betrekk'n1" heb'~den, die in het gchcc1 geen bell op het Suezkanaal, in verbelang bij AbcssiniC hebben.
band met ae wettelijke mog:lijkHet doel van dezen ei!;eh was heden van sluitin:; van dit
om Engeland en Frankrijk par- kanaal. Men is hier van meeUjdig te verklaren.
ning, dat hoewel de statuten
Het resultant was, dlt aile van de kanaa! maatscbappij de
regelingen welk(~ hierdoot ge- sluiting ervan niet toestaan, de
troffen waren in de war werden Volll:enbond niettemin het recht
g~5tuurd. In Volkcnbondskrin- heeft om de sluitin:s van het
gen is JIIIen van m:en:ng, d:lt dE' kanaal te gelasten, aangezien de
gebeurtenissen het werk van kanaal maatschappij b:j den
den raad zeer- veel moeil;~ker Volkenbond is geregistreerd.
zullen ID:lken.
Rome 6 September (AnetaGeneve 6 September TAneta- Transocean). Volgens een tweeTransor.can). Met betrekkim; de gepubliceerde lljst stierven
tot het incident, dat Aloisi Don- van de Italiaanbcile troepen in
derdag de zitting van den Raad Oost Afrika door ziekte of onvan den Volkenbond verli~t gevallen 130 man in de periode
verklaart de Italiaansche de- van 29 Juni tot 31 Augustua.
Icgatie, dat deze handelwijze
niet beteekent, dat Itn1ie waar
schijnHjk uit den Volkenbond
zal treden.
HANDELSOVEREEN-

KOMST
Tusschen Be~gi~
en Rusland.
'-"0>,,-

Parijs 6 September (AnehTrnrsocean). Op het Russiseh3
p.;ezantEchap te Parijs is Donderdaf{avond een voorloopige
handeIsoyereenkomst geteekend
tusschen den B-ITsnhe z?oakgelastigde en den Russischcn ge-

~e~~~~!h~Pb~~~i::;!~, ~e~t' ;~~~;~ra~~~~ein b~:~n va;~~i~~

de Regeerin; een waarschuwing Rusland. Deze voorloopige overde bevolking gericht om eenkomst regcIt de economische

Staten in China, tegen twee
Amerikanen, Julius Lemcke en
Eugene Brinson geheeten. De
beschuldiging werd inge::liend
wegens een paging om een communistische spion uit een Chineesche gevangenis te doen ontsnappen. Lemcke en Brinson
zijn ingezetenen van Shanghai
en werden de vorige week te
Hankow gearresteerd, gelijk
met een daar wonenden RUB
Briannaidis geheeten. Zij be··
zochten Hankow in verband
met een complot om den misterieusen Mr. "X" te bevrijden,
~lie kerf- gelederl. door het Chineesche gerechtshof is veroordeeld tot vijftiell jaar gevan~enisstraf
in - verband met
SpiOnlHlge ten behoeve van het
roode Jeger. Mr. "X" weigerde
11a zijn arrestatie vele wrken
lang zjjn identiteit te onthullen,
10ch noemde zich ten slatte Joseh Walden -en' zeide een
Franacb onderdaan te zijn. Hij
is cchter geidentificeerd als Dr.
Maksim Rivosb, een Duitscher,
"lie twee jaar geleden uit -Berlijn in China is aangekomen.

SIR LEITH ROSS

H E 0 E N
is het de tijd om Uw bestellingen
voor Drogistery en Apotheekbenoodigdhede:n door te geven. Het is geen

MALARiA IN BRITSCH INDI.

DOODENSPRONG

Zeer hooq sterftecyfer•

Den Haag 6 September (Aneta) In de Memorie van Antwoord betreffende de contln_
genteering ~a4 metaaldraadgloeilampen verklaarde Minister Gelissen, d~t de lampen in
Nederland nog geenszins op een
prijsniveau zijn, dat op den duur
accEptabel is, indien rekening
gehouden wordt met de groote
bedragen voor verbeteringen
en onderzoekihgen bestemd,
waaraan PhilipS' aileen jaarlijks
vier millioen gpIden besteedt.
-I

Uit Benares wo-:-dt geme1d,
dat in het afge!oopen jaar
12.801 personen aan malaria
stierven tegen 320 in het vorige
jaar. (S.T.)

MINISTERGELISSEN.
Scheveningen 6' .September
(Aneta) Minister Gelissen hield
een redevoering voor de jaarvergadering van de R. K. werk-

,

geversvereemgmg,
zeggende,
dat hij de voetstappen van zijn
voorganger zal drukken om te
pogen de induatri~ weer op de
been te helpeD.

DE LAMPENINDUSTRIE.

DE YSSELBURG.
Westervoort . 6 September
(Aneta) De YS!;lelbrug zal voor
den aanleg .van een voetpad
27 eM -verscho:ven _w-i:>rden. De
koIossus is -hiervoor thans reeds
10 eM opgevijzeld. i

om van laogganan teveranderen iodien
U vooruit weet. dat U minstens dezelf~
de goede service krijgt en goedkooper
uit is. Dus voordat U hedenavond

OP DEN PASAR GAMBIR

ROODE DREIGING IN
CHINA
Engelsch oorloQsschip naa..

komt. belt U eerst even 2208 of

Chengteh.

APOTHEEK DE GEDEH

groote spoed naar Changteh
Regeeringstroepen
zijn met
zonden,
de belangrijkste
van Noord Hunan. tegen w:lke
stad een sterke communistischc
troepenmacht opmarcheert.
D~ 1;:rijgswet is af~ekondigd.
tcrw~jl
alle Engelsche _ -en
ander'e miasionnarissen zijn geevacueerd uit het gebied waal
-verwacht wordt. dat gevochten
zal worden.
De ernst van de situat1e
wordt aangeduid doar de komst
van het Engelsche oc>rlogssehip
Sandiper te Chengteh, (S.T.)

272 op?

China voorspelt.

Kunt U steeds de_ critische blik
van Uw omgeving weerstaan ?

GAMAY

ZEEP maakt dit mogelijk!

I~::::::::::::::::;=:::::;=:::::::::~~::::=:::::=::::::::::::~I!
D AGE L IJ K S

IN MONGOLIE
Dreigende strijd,

verkrijgbaar

ALLE SOORTEN VLEE5CH

Peking 6 September (AnetaReute-r) Een ernstige strijd
dreigt in binnen Mongolie. De
Mongoclsche Raad wenscht
Dorlchi, het hoofd van den
Westbanner met geweld te ver_
drijvEn aangezien deze weigerde
vrijwillig van ZUn post afstand

JENNE & Co.
TELEF. WL.

I111

Het

is

Uw

voordeel !

.~!!!!!!llllllliiiiEliiii

LO~:~::: aa~gekos:;~;mber ,-;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;::::::::::::::::::::::::;;:;;=::::::::::::::::::::::::::::::
(Aneta-Reuter) Sir Frederick
Leith Ross is te Yokohama
aangekomen. Zijo zending heeft
de grootste aandacht van de
Japansche Pera, die een objectieve versterking van den
Engelseh-Japanschen invloed in

LIJFRENTE
VERZEKERING

TE BATA-VIA-C. EN Mr.-CORNELIS.
VOOR KLACHTEN VERSPREIDING TEL. WI.. 583.

SPIONNAGE EN HULP

(Speciale berichten van "De Ochtend Post").

rt

'\-'"ERSCH. DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG.

KAPPEE ~-:a~~~~~LE:~DE10:~~=
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Amerikanen Qearresteerd.

w~~s;:;k~~~~~gaf;~~~~ AJ~~~~

iOH-N

CAMEL

-J PEBECO!~~

nkert de ~tb eerder.
De Volkenbond he'eft,nu zijn
. keus te mal..n. Indien d'.meerderMid voor Abessinie i stemt
zal !talie den nieuwen toeshnd
welke dan geschaTlen is onder
oogen hebben te zien.
Cairo 6 September (AnetaTransocean). In verband met de

I

GEDRUKT E~UITG:EGEVEN DOOR:

~~g~~:~g;::.,:..:~~~K=~:::i: g~: DRU _KKERIJ

ost

Iedere Huisvrouw doet goed een proef te nemen met

CeIt.oNU
CeIt.oNU
CeIt.o#vL-s
CeIt.oNU

SOEP AROMA
BOUILLON

POEDER

BOUILLON BLOKjES
VITAMINE EXTRACT

BET FI.JIIIS'fE VOOR KI"UHEIII EN T~FrL.
Een nieuw plantaardlg. product. iliet te vergelijken
met de bekende soep-aroma's of vJeesch extracten.
Waar Diet verkrijgbaar, wende men zich tot de
Importeurs:

N.V. HANDEL MIJ. "ARCANA"
BATAVIA.-CENTRUM
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Fijnpluk
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Fijnpluk
F;jnpl.uk
Fijnpluk
Filnpluk
Fijnpluk
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Fijnpluk
Fijnpluk
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Fijnp~uk
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PASIR

NANGKA
EDELTHEE

Het rijkste kind is arm, wanneer bet niet aan muziek doet!
Stelt da'arom Uw kinderen in de
gelegenheid z elf te musiceeren.
Zij zullen er U later dankbaar voor :<iin!

. HEEFT 'u iREEDS HET NlEUWE
PH I L
rOtSTEL 951 A
GEHOORD?

.rs

willen wij. U
gaarm~-': eens vrijblijvend
dem:onstreeren

ZOO" niet. " dl D

dit

Contant f

J2~.-

0,

afhatallng

vpnal f 1D.25

verreweg
'Probeert U " macu- I
. Denkt ~Diet och "t is

Geen instrument leent zich hiertoe beter
clan de

piano

of het

barmonium.

En nergens kunt U hiervoor een betere
dan bij de

keJ:ze. doen

EKIEL

Ged'~Oat:e.rd. OptlC.Bna
Noo.ct-Qk as _

daar~

toestand
ontstaan. door den ze.~r
greaten inyloed .op· f~ancieel
tehein, die ~eD bepaald concern
hlerdoor op de berichtgeving in
. Nederlandsch Indie tracht te
verkrijgen, betzij voor zic~zcJf,
hetgeen met een vQorzichtlge
bankpoliiiek niet in overcan.
stemming zou zijn te brengen;
heuij voor andercn, die achter
de schcrmc:J. wenschen te blijven, in welk geval de aUerr;rootate voorzicbtigheid gt'boden is.
Oat voor Cl;'ll onderneming,
welke commercieel ongetwijfald
geen perspcctlcf biedt, maande·
Iijks zcer groote bcdragen worden gcfonrncerd om huae in
stand tc houden en haar in staat
to stdleD cell concurrenticstrijd
te blijvcn volhouacl\ tegon cen
orgu.nisatic welke volkomcn op
nationale lcest is gesehocid,
geeft crnstig te denl{cn
Omdnt men bier nl1icht uit
concludeert dat a.ndEre bedoc·
lingen en het dienen van ande·
1:1' bolangell in het spel zijn.
NatuuJ'lijk is het gcenszins
de bcdoeling om hier tege" de
bctrokkcn bladen en directics
daarvan, uoeh tegen de bankinsteUing welke daarbij hetr-ok·
ken is, de besl!huldiging to Jan·
ceercn, dat zij willens ell wctens
!Jclangcn zouden dirmen, welke
op cen b\!paaJd oogcnbHk in
strijd zoudcn kUnllen Jwmen met
lilt algcDl,-ocn Ncderlandscb en
Ncdrrlandsch Indisch bclang.
Maar i\1(li~:m men zich finan·
ciccI verstl'ikt op een wijzc als
dit op hel oogcnblik gebeurt.
iudien men zich van cen bcpaald
knpitanlbclnng op een ZOOd:.1111·
gc nll1nicr nfhankelijk maakt,
dun is hl't cen absolute zekcrh('id, dat men op €.'ell bepanld
oogenblik wcrkhtig wordt, cn
geschovcn wordt, zeUs wanneer
men nog urmkL te schuiven.
Waar d~~c aangelegenhcid
de

bcl"ic:"t{fCvi'~9

in

N-!:)dcr-

Inndsch Indiii bctreIt. cen zccr
h(~t nntionale be"
lung. zoouls uit oak in andere
landcn zoo ovcrduidclijk wordt
ingezicn. gnat zij vel're uit hoven het belang vnn het couruntcnreUctje, 7.ooals vclcn door
den tro»cnstijl. die door
leer punt \'un

Bo(lc cn Nic/fwS van

dUll

wordt toegcpost, dCl,e
bcschouWCll.
HC!t is cen kwcstie van pro·
minent algemcen bclang, welke
de volle aundacht waard is en
waaromtrent cen zoo uitgeb,cid
mogelijkc voorHchting noodzakclijk is,
Een invloed als die, welke
op dit oogenblik ontwikkclt, is
onduldbaal'.
'fat dusvcl' hebben wij in Ne.
derlnnd'lch ImUc de hcschikking
gehad over cen nicuwsvoorr-ienillg, welke aan redelijke eiBclten voldced en welke de grootc waarde had onpartijdig tc
zijn.
Er is cen pcriode gewecst,
dut de al tc gcoote macht welke
in banden van cen man was ge·
lcgd. aanleiding heart gegeven
tot exc'"!ssen en tot zeer ouguneUge verhoudingen in de Pers,
welke voom allleIijk binnenska.mers bleven. De llcu.tral.teit dcr
berichtgeving an sich werd er
_
niet door gescbaad.
Dit zeer waardevol bezit
bleet door de reorganisatie van
Aneta in tact, telwijl het nieuwe beheer de zekerheid gaf, dnt
aan de wantocstanden van voerheen cen e~nde zou komen.
Thans eellter beeft zicb cen
toesbnd ontwjkketd, welke de
neutraliteit van de berichtgeving in NederlJ.ndsch Indie weI
zeer duidelijk in gevaar kan
brengen.

. . . ." ...c...bvmI

aan de touwtjes trekken en groote bedrager. spendeeren om althans -een deel van
de berichtgeving onder hun invloed te krijgen, zijn versto.udjrgenoeg om dien invloed niet direet te laten gelden, hoewel er
b!j de dielliren die spontB.a.!l
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Telelloon WL ......

. ~- poe niet soo sot. We magDaar Be je aoowat. Asse ge wet opschiete, aoders komme
"""""":""" Oh, krijge me weer
de Jong en se frouw 09k me·te laat en dan krijg je a1 'davoor Telefoon en Iichte A.dministratie
nieuw plan fan de toean b esar
lijk
een hatelijkheid naar je ::"op
mee froege en dan Keto' en
smaalde TrW, die nog steeds
fan dat mensch fan de Jong.
be ken d met de e Engelsche taal.
.
dacht aan den paradegang van Dirrek.
Kees een .'paar dagen tevoren.
- Keto en Dirrek ken mijn
Maar wat 'et ook wese mag, ik
TE MELDEN MEVR. A. RIEL. KRAMAT 39
schele. En De Jong sill fin ~~-=~~~===
gaan me~, of et ga·at heelegaar
zeer nauw.
niet door. Dt heb niks geen sin . ook Diet ·ongescbikt. Maar
Maar, en in ons artikel' over am weer een verswabberde roan die ~rouw fan em is mijn te
de kern van het conflict en de thuis gepikeld te krijge.
grooslg
positie van Nederlandsch Indie
- Je ken et met altijd perin den Pacific van Donderdag
Incas.ob~ W. K LE V
hebben wij dit zeer duidclijk
sies sao uitsoeke as je wU. Met
TELP. 1769 WLT., PETjENONGAN 10, BATAVIA-C.
gezet; wij leven op het
. ~e se ~~~wk~~r:e ; : ~~~ ~~~
oogenbli1( in eell periode dat ~er . . .
Het aaoGcwezen adres voor Verlofgaoge:rs
op de koop toe. Ik sel strakkies
geschiedenis wornt gemaakt.
e:n Ve:rtrekhnden nar, E U R 0 P A
Dit brengt schommelingcn e4I£
•
fan de saak uit efc opbelle en
tor inning bUno!"r Vorde:ringl'"n in N ede: r1andsch Jodie
met zich mcde en mogelijkheld
~~~t~~SC;H
~~r.is et saakie weI foor metot verschuiving van macbtsverholldingcn waarbij bet Nederlandsche en het Indische be- OVERAL YERKRIJGBAAR
De uitnoodigingen werden
VOOR GOEDKOOPE
bng ten nauwste betrokken
aangenomen en afgesproken
2ijn.
- Wie segt tel' nou, da.t ik ~:e~irr~~t z~~n ~~;'en
En juist met het oog op de alleenig wi! gaan, 2ei Kees. Ik
toekomst, brengt het nationale heb je toeh oak gefraagd om zij de. De Jong op bet terras van
belnng met zich mede, dat de mee naar de perade tc gaan?
~~imo~~~~~eO~s~ae~::~~~U;:~ I;;;;~~;....:.;,.:.;,;;;;,;;.;;...;;..~
berichtgeving van welke zijde
dan ook, niet wordt beinvloed
- Ja, as ik gewete had dat de afspraak.
cn dat zich geen verhoudingcl' jij soo slecht op je eige beene
ontwikkden. wellw tot cen kon staan, dan was ik oak seEn dus verlieten Kees en Troi
dwingendc beinvloeding annlei- ker mce gegaan.
om half negen de echteIijke woding moeten zijn, zooals icdere
ning flan den Regentesaelaan.
KOOPT
GANG KENANGA 26 (PASAR SENEN)
leek dit kan constuteercn.
- Nou ja, laat dat mall maar Het duurde vrij lang eel' zij een
TABAKSPIJPEN
TEL. WELTE" REDENNOS. 132, 136.111"
Het eigennardige in dit geval ruste, wat geweest is geweest .. taxi konden vinden, maar na
Wil
flRtNGEN
EEN IEUZI! tnT
is, dat bet groote gevaar heteen kwarUertje, zij hadden den
welk bicr schuilt juist door den
heelen Soeudaweg aI afgelooM
EER
En
komt
nooit
weerom,
heer Zentgraaff in dell beginne voegd::! Trui eraan toe. Maar pen, vonden zij er toch een.
ddO 1000 stuks
BesteUingen worden prompt aan buis bezorqd.
het alielLuiverstc is aangevoeld. w.at wou je nOll eigelijk. .
Toen or sprake van was, dat het
- Teroes, zei Kees, en lekas.
vanaf 3 5 cent
Anetabelang in handen zou ko·
an
bet
(!ind
van
Laan
Holle,
Naar de Pasar Gamir Remen van het concern, dnt thana
gaf Kees den chauffeur bevel,
het belang van het Ver.cenigd tuurlijk, zei Kees beloftevol.
links af te slaan om over bet
VERSCHE VOORRAAD
Persbureau controlcert, heeCt
Koningsplein den Scottweg in
Iv. h. F. H. JUSTMAllj
Et
ken
aardig
sijn,
gal
de heer Zentgraaff biertegen
te
rijden, waar Keto en Dirrek
HAVANA~STOKJES
om red~nen van nationaal be- Trui toe. Maar daar mot je ei- woonden.
lang krachtlg protest nangetec· gentlijk een kluppie fool' bebhe.
Per b!i k, 2 0 5 t u ks £ O. 6 5. f O. 7 5
kend.
De omstandighcdcn en in bet
bijzonder persoonlijke antipatlliten dreven hem cchter van denkt uit den aard der zaak
een heediik pitlig sigaartje met een fijn aroma.
zijn oorspronkelijk standpunt niet aan censuur, zooals deze
Per blik van 50 stuks f 1.at ell maaktcn bern den mcest in Japan wordt voorgeataan
Maar niettemin is ook voor
tocgcwijden dienaar van het belang, dnt cerst zoozeer en zoo· haar waakzaamheid geboden
SIG~RE\j
MAGAZIJN " DE ADELAlIR"
zeor ten rechta door hem wcrd op de gronden, zooa1s wij die
Menteng No. 3 _
Telefoon WI. 2601
Donderdag en heden uiteen zet·
bestroden!
ten.
Goedkoop~,e
",dres.
coulante
en vlugge bedlenlng
Wij huhlllen ann te nemen,
In wat op het oogenblik ge.
dat in bet bijzonder de heer Z. heurl, zit oqmiskenbaar jets
overtuigd is van zijn volkomen unheimisch.
Groote bedragen wotden geonafhankelijkheid cn dat hij
meent te strijden voor wat hij spendeerd voor lela wat volkozijn good recht acht, zonder zich men overbodig is, indien het al·
NOT-&
daarbij te realiseerm, dat Z\j" leen om de berichtgeving zou
- Tlda, commandeerde Troi.
NBBS MlDDBL
pen en zijn strijdvaardigbeid gaan.
De telegrammen van. Aneta ~~~be~l~ru'iJe ~~~~~e~O~e~~?!~ I-~-------worden gebruikt voor doelein
den, waarmede hij, indien het en die van bet Vrreenigd Pees- toornden agent. Die wone hier
Verkoudbeid. hoest, piin in de ked.
oogenblik daar is, dat zij dui bureau 100pen wat het nieuwa Flak nefcnan.
of zijt giJ schor of rookt te veel!
VIRGIN'
delijk worden gesteld, in bot· betrcft volkonwn paralel. Al'n Menthol tablet verfrischt
mond,
thans op dil oogenbl ik nog omsing moet komen!
- Het eenige antwoord W:J.S
De b~langstelling, welke in dat een neutraZe berichtgeving
t~,~~~:':r~ ~;:.'
't
aIle landen voor de Pers en ir niet antlers te Vc.fzorgen is dan cen nijdiger snauw van "teroes"
waatdOQr . de schOOl).
het bijzonder voor haar b£'ricbt op de wijze :zooals (lit to dus-ver
hdd~v..,rdudwOtdl.
•
helpt terstond.
geving aan den dag wordt ge dhor Aneta geschicdcU:.
~:!~d'I:E~lDwali= ~
Tbans ook in Jodie verktijgbaar in aile
legd, neemt band over hand toe
Maar
het
l,an
verkeeren,
zei
:~:;t:dl:~e:e~:::,~~
apotheken
bij aile Chemicalien-handelaren
De Regeeringen zelf trachten
lutar contr61e 1.00 scherp moge Bl'eeroo en het oogenblik kiln
om Elc::h dUt9;a.D to'
a 10 ct. per metalen doosje. handig-in
lijk te doen zijn. Vreemde in· komen, dat men rente wit zlen
overtuiyl:O.
den uk mee te dragen.
vloed.en probeeren haar daarte· van het geld, dat men op het
oogenblik zoo kwistig besteedt.
genover tc beheerschen.
~~:cl~eb=~~::III~~ob~e:bv::
~W"'N"__
illlp<lrteur .ELLINGER & Co_
5octllbIlJp·&tavil-C
Op dat punt staan wij in In· Rente welke ook in een anderen
Hel Llil" eiC.
vt>..,rDE ,,1'iI~oa
..
C"I,I.Pt:s,
voor bel
die zcker niet in cen uitzonder· vonn kan word-en betaald dan
gtzelUg Nf'etuurlle 1 DE pl,I"
met
geld,
eo
welke,
iodieo
dit
om zaktD~rlelld"ll ull II: OQodl.
lijke positie. .
'len voor un ,,-raatlel Resteur.o.
In onze onmiddellijke omp:e· geld er niet is ook op andere
I, Carll:.
in Japan is op het oogenblik wijze kan worden opgeeischt!
NOli last van muskieten?
De nation ale belangen, die
. gaande tusschen
PLATS J)ll lOUR.
:EigenschuH I
.
en de bestaande een eerlijlte poging d~den op:!. de
Zaterdo.g'. 1:11' Zondag", u11~
in
Nederlahdsch
berichtgcving
, waarbij
~"relde
Rll!!lolafllll. Ver1ugde
de regeering
nanr fusie Indie' tegen ongewens"chte in.arleveo vt>O£ S " If 1': I: Q eD.
,If.poleon
die
halpt
graag.
o r II n II; I: n. MaandaboDoeJl!lent
van de' bestaande nieuwsdien· vloeden te bescbermen, bebben
8avrJjd U ' Yin muskiltenplaag I
IUDCb dub!>- f 30.-11
sten OlD een aidoende controle dit alles vOOl'%ien.,en bebbeD niet
over' de nieuwsvoorziening uit geaarzeld in te grijpen..
A. Tb UOLBNKAUP.
NO ... 0 S I N,D M OS I
Het resultaat is geweest, dit
het buitl,nland en naar het bui.
Dirttete.ar.
G£EN ONUNGENAME GEU)!
tenland mogelijk mak.en en men van den anderen kant "eel
DOODP:,JKE WTWERKING
waarbij ee:l dier agentsehappen, verder is gegaan dan oorspronDempo, de meest voordeelige kelijk de bedoeling was, ..waarvoor oDgediefte.
aanbiedingen. om tot zulk een ~~a~':1:e~je~a:=~~~a~:: I--------~-I
ABSOLUUT
ONSCHADELljK
fusie te komen afwijat, nadat
moeten
staan:
.
v£lor menseheo
huisdierea
men daarin ecrst in principe
Het is daarom, dat deze .t ele- Bungalows met vrij licht en' zui
·HET GOEDKOOPST
had bewilligd.
vrij zwelDmen en
Ook hier voelt men aan dat gratnmeDstrijd een meer dan verdrinkwate:r.'
32 0% f 1.25
gewone aandacht verdiont en u!nnissen' .voor kotter en
ptt ·iitik. van
:16 0% • 0.75
direct het · algeI!leen . bela.n.g verbh,r.
~
Soz.O~1.0
Oepsndanc8 :Boanlarij
alaat de ontwikke1ing der ge- raakt.
lDhcbliD~eD Ttl. ~lOO WI.
beurtenissoJl zeer nauwlettend
Verkrljgbaar 'bij Uw laoggauan
.
gade, b.ereid om dwingend in te
grijpen. op .bet oogenblik, dat
zij d.~rvoor geschikt zal acbten!
Firma
EIJ ons . in Nederlandsch InBara'-'ia-BBIIdQellg-$emarqg·Socraba1I<
~e is. de positie een andere daD
die m .J~p~. De Re~

ni~Pz!:.tzij~gdj~b~~/~:;ern~~ ~ij~a~d~e iJi~O:s~~einR:::e~~~

~chermen

_

met ·se twee 1000P je toch
met . ~e .siel oDde~. je ar_

.~~
~:'Dari'sene-'we~-oiiEffoort~t
-": ':"-<~:Je::,heb,:se-:se_ gefI:a:agd;' pie- in __ orii _ '~ntj~:motte,:amu:"-"
-, '._repUceerde ,~.':_ ,:,:""" -, - ,"
~~eere,,'zei :'K~s_ optiniistis'ch,.

. .:...: Late'me:'ri~ii"doo_rrye tot
de" .Rtlsw\jkstraat, vand Kess.-

"'-Fel'uit.

'eerst,',~maar

dan rije we ofcr '!'anah Abang
anders, benne We weer net persies an de ferkante keer fan de
Scottweg.
Maar bij
brug, die naar
den Scottweg voert,.werden zIj
opnieuw tegengehoud~n.
_ Terocs, commandeerde de
daar geposteerde agent weer.
_ We motte daar wesc, zei
Trui vinnig.
....:.- Term's, was bet eenige
wat de agent te zcggen wist,
terwijl hij den chauffeur drei~
gend zijn wapenstok voor oogen
hield.
_ GiInh, zei Trui.
- Bilang apa? vroeg de
agent, llWkar Kecs die mocilijlt~
beden vvorzag, gaf den ehtluf-

- 'eg

Natuurlijk viel de groote 10comotief van de :3. S. hen het
eerst op. As je me nou, zei Trill.
't Is son!ie. Of He nog nooit een
Ioldcemetief gesien heb. Dan
kenne de mensehe op het
staatlijon oak weI gaan kijlte.
- Het is justement om je
nOll es ecn goeie indruk to gef,
fan wat soo'n bakbeest nOll fei~
telijk is, verklaarde Kees. Late
me der es op klimme.

gtoet worden herhanld.
_ NOll w~('t ik ct niet lUCer,

zci. Kees.
-- Hut lijkent wei cen malIe·
mole, ·"ond a'rui.
En voor de tw('cde maal
~ll~:.al;t.:>n zij celt KoningsplcinDO! chauffeur, die \'Crder lie·
vCr 0I' cigen initinticf vCl'lrOt1Wde dan 0(. de nanwijzingcn van het apel del' trdntjes volgde.
~djn ,'raeht.je', rCPds nu longs
Lollig, 7.ei Kees, die intus
Koningpldn Oost, Noord en Bohen weer uit hoogerc sfccrer:
WCflt \'i wl'riwlijk gclllkte het was afgcdaald. En zuehtje:
om ntt tlc,,:e ontzwl'rving Gang fillistcnmd, "iit 8el cs frage 0
::;Cott tJ m'r;:ikell.
ct aistcmct tc koop is. Dat SOt
VOOI' 11l4t huh! van Rdo en wcl wnt fool' Kccssie sijn."

je

Dirrck.liet KCI'!J }1II!l hQt1dl~n ell
nwt t'(.'n "Iwe \alPr OIl de arend,
hOi.' schoUlluer folk" dil'n:}!' hij
~i('h nail. Er kwam flIceht~ een
~d(lperigc bcdicnde naar vorcn.

_ Deb jij met
Kecss:e. A'
helllou cell meillsie is wat dan'
.EII bofetlicn, ~lOorcr benne ro'
nog niet. lI'crhip wat iu da!
lub;tcrdc zc ineens aandaehtif

,:roc'n, snnt:!. i':junja s;';cdah nnar cen cacaphttftc van lthn
pigi" vttldaardc dcze en tot M· ken, dic tot huar dool'drong. E
den' aanduiding. "socdah lama". re30illut h:.umdc zij zich e2'
_. DnaI' :ltnall'.! we notl, zei \Yl~g naa!' de stand van de in
TruL D~Lt gottl) g-etwnups met tcrnatiolla'ic lelcfoui~.
t,t f()rl(c{-t oak. Zc b['llne nn'l
_ Dat. is tillcfeneere me1

~~:l~~iJi:!le():~)c~~~~~g ~a~~~'~l~:~ H~a~~, f~~:~~:!~lg~r I~~~~_ klar

~-IJ~~:r\I;I;

de

brug nllar 'fnnah

I Illl~ ~~ Je~ij~ r~j;r'fernjkl{Cll

•

'rida bolch term'::!. zei de

-

age-lit nll tot =lfwil!Sl'ling_
- No~t Moe, gar Trlli llan
huar wrontwaul'diging lllChL
NOli wlilc we I.!~ ccn lwer·troes
(:n nOli mag' ct weer niet.
Dc e!lilu[feur was ('chter
reC'IIs rr~chts afgeslagen, Lwgs
:ranah Aban1 Oo~;t om bij de

waarborgen.

II

:ormulicren

te moeten inves·

':ecren, ten dude deze op eeligszins economische wijze met
'lUU firmanaam euz, te Imnnen
10en bedrukken,

foor hen, die zielt yuUgin In Arnhlm I
reronrna'JIsaallgebodan;
Et:n c·,mr·1e1e inbo-del. w.o. pi~Do,
aa·smahaa,(J,Slol . . uiger Au. ing-kap.
b<,d(JI'", "el,er, r~d",; eVi'ntuet:l 0011:
buur huis op g·/eden stand.

Eene algemeene portoverla·
tot 7 Y::l CC,lt en evcnredige
fel'laginb' van lIet stadspmt
let recht voor hrieflmarten
:ou ongetwijfcld het briefver:e8r ictwat stimult;el'en.
No£" ergor is het gesteld met
ie tclefoon. WeIiswnar is eene
lieuwc tariefsverlaging voor_
~esteldJ
doeh de vool'gestclde
'ubl'iekcl1 tussclLm f 10.- en
f 15.-, zullen slechts tot wrij"ling tllsschen den telefoonlienst en abonne's aanleiding
~ing

en

nJicbtingf!n wOldf!D gaarnf! vcrstrekt duor

door
gesprrlc')'cn
cent
pel'automatischc
gcsprek, te registrcc-I

I

,\ L;mg vlcek cc-n Ilielm' obstai(ell dan

•

den op hunne.rentahiliteit moeten worden onderzocht, en hoeweI niet· elk overheidsbedrijf
rendabel behoeft te zijn, oni reden van bestaan te bebben (men
denl[e b.v. aan de havenbedrijYen) is het tach weI zuak, die
nentabiliteit zooveel mogelijk te

jeven.
Wil de telefoondienst werIte·
'i.ik rendabcl zijn, dan vcrlagc
nen het abonnl:ment tot b.v_
, 5.- per maand, ulsmede 4 of

de p,war Gambir' g'anrl, dan' fan, zci Trui, die ing(~SpallnCl
flath, \\'(' tH.' wd.
IluiBtetde.
En upnil'uw krl','g dt, "h;mf_ Dat is oolc juist de hedoe
f~.ur (!,'n Opdf'.(cht ou; tcroC':; tc ling mCV1'OUW, :wi CCll umbte

.

(Slot)

Hoewel wij uitcraard niet aIle bedrijven kunnen nagaan zullen wij enkele del' bedrijven,
met welke het .groote publiek
......,., An mijn lijf geen pollene dagelijks te maken heeft even
se, wees Tl'ui doze lIitnoodiging noemen,
af, As jc l,limme wil, dnn klirr
Daar is in de ccrste plants
je wei alle.enig. TIt scI hier weI het bedrUf der posterijen, inwfLchte, Maar drinlc uiet tc fee; clusief telefoondienst';
bier bofe, vocgde zij er hatclijlt
H-et bestaande tudef voor
ann toc.
briefport enz. is veel te hoog,
'ferwijl Kces zich in het rna· en de voorgestelde portoverIachinistcuhllis van den Jumbc jing tot 7~·6 cent voor dear de
de verschillende instrurnenter ?ost uit ·te geven formulierell
en de bedien!ng van cell snel ~al op een fiasco uitloopen, ten
trcin-Iocomotief Het uitJeggen :'!erste omdat de formulieren,
wijddc Trui huur aandacht Dar '1oor ZOOVierre de afmetillgen
de p\nqucttc, waar een beck -ijn bekcnd gesteld, voor cen
wordt gegevell van den loor niddelmatigen zakenbrief te
va~dl:l~~1~h~J~~~ maar soct ~l!:iIl zijll, en ten tweede, omdat
'let voor handelshuizen te lasbenne, hoonde zc tcgen een dilc ~ig is, am steeds een nift on.
ken mijnhecr, die met intcrcss' l.anzienlijk bedrag in dergelijltc

bc\,('l om door to l'ijdcll.

._"..k~ t:ijn.

medrwerker.)
-' De bestaande beq,rijveu zou·

stelllngslo.ods.,

Ove!' Al'boll Sil'ih kwnlU de
taxi weer in Luau Holle en
vnndatlr milcst, hoe dicht. de
Seottwcg ook bij was, wcde·
.rorn rcchts ,vorden afg(>siagcn
,,.. en de l'it Din het Koningsplein

.,,,

-Enkele sumiere snggesties.
(Van een '~onde,.en

we- _
-i'ortdkijke.- De"

terkeerstentoonstelling mot s60
mooi zijn~
Na wat echarrelen en zoeken
vanden ze de groote tentoon-

de

f~~lr

,'r

dan_:maar~ ~ate

moct U froegcr opstaan
zci 'rrui boos. De mensehe del
goeic g:Jd late betnIe en d:!l
heclemun! nil[9 ItcnllC hoorc
Dan lJit jc cigclijk ma:J.r faa;
lauw te k!ctse.
_ Het is om tc zorgen, d[!~
andl)ren ni.!t kunncll hooren \VB
U zcgt, maar dcgecn mst wi'
U Bllreekt verstuut het weI
LuisLert U maar.

:euteIIers .
Eenc dergelijhe tariEfsverla~
ring zou ongetwijfeld een grooen tocloop van abonne's tengeloIgc hebbcn, en of zij veel of

'lcinig zoud~n moeteu betalen,
lcbbcn zij geheel zelf iu de
land.
VOOl' groote gebruikers met

Portullte sche wiln

.Y

~:l ~~~~I;i:~rSC~:h~~~I~~~ s~Je~ ~~~~ T~?e:e~~iifijl7:!. weI

maar~·hes
die onparleuitdrukkingen
en

~. mocilijkheden met het gerecht

Ontboud d,t "ooral ... ~""bl) ef!n bezoek aan

-

mooi

gaan,
mentaire

Jijntje naal' ingang.

vreesdt!, loodste baar
:wet
den met een
- Soo en nOll salle we maar
dadeJijk - naar bet groote restaurant gaan.Daarsaljeeen
poppekast

fan

beleve.

ni:ta~it~~~~o::p:.~i:gv!:,~m

beken~enbniE;mand
kr;t,

te zien

~er~r:eT!erw:i ~~~~:

Bandof!ng!

A

U

___

de

~A);~

1.

~

RUSTBN WI} U

Bandoengsch

98

Slechl!!

~

II

I

I

128.

•

--

ZOO JUI S'r .ONTVM,GEN:

• Vuipf!uof!n vanaE
r>1f..O O-;.;---;:;
~-e.

GO~~\~

~O\'~

.~
~~

J

d

~ ~~~~;:~~en"_

Wetan

"

~RD~~en

3 paar, Sokken
ISh
paar

okop

OU

d
ers

U ·BLBEDIR' '

I

POSrwf>g.,Noord 1.

tel.

I
2960.

Bouwplatf!n voor JUc:blscbepCD
f!uJandbumn vanaE

ramn D'n..."",, 26

P. IIEGNIER & CO.

[}jambodaaD 29 Batavia-Centrum, Tel~f. SS9 Welt.

SMAAK

I

& -

EN
AFWERKING
_
_

"GRo- OTE-per Dlaand

{hi}

Tb

erma

kit

Tel_ WI, .OS

R~cbtl!_

lit~ds

tD

I:~::~~::~~::~~::~~::::~::~~~
I

..

I

Tap·i;le-n
':J

I

RII.wQk
M.t..arnanW_1I1&7
Tel. S""'j
I
S BEVOEGOB LHI:iRKRACHTf!,,, - 2\1 SCHRI]I'J,lACHIHBS

~ . . ._

It

Typen (dilgelijl<s) • • • • .

• f 5 -

~~::;~~~;;~~"d~~d::;~:::';~)"

pu __ ad

5.- -

"

• "20._,,
~teno.,GROOTE·modffOe[alep .. 6_ ..
Qp!tld!nghoekh.bandelil+OOrT.talea .. 750 ..
Staats-proJt\ijk Dlplumll • . • . • . 20._..

..

m~ilDd, dunr 2 lIIaan.d~II)

naar

::

-

&.

A. S. ROTH

~e

Prachtsc::bJlderljtjes voor
Klnde:rkamer van Rie KralQf!r

.. 0.85

BEXOEKT

I

Batai!/a-C. - NoorJUliik 6A - Tel. 1231 ~-I

__

I

Ii

>-,;.025

.

Gtn~tlikDDd;"t Hooguchooi

voorhanden

V.O.OT

1

er weg

vcor

ORIGINEELB PRJIZEN, SLECftTS
VERHOOGD MET PORTO.

.·::."STITUUT "at-OM".

LAATrm:uW EIIGILAlID

.' f 2.50

I
1'
-----------------I
I

J.A. SCHNIA t:::rril;t~nO~~~ksM~~

,.

1 Tropical COJtuum
Tm;sor CostuumJ

~o;w~·g~O~P~'~~~~~~~~=======;~====~'
•

Cluble.&en

Katja·KatJa

Tf!lefoon 89

29 Djoharlaan
AAN DE SPiTS I
d

STEN~Gf!.!lFIE
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Uwe Blnnen- en BUltenJandsc:he TIJdschrlften en
Boekwerken bIl de

de hei:~~~~b~::::~:~~:I:::: ....
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D

.iJflDSS~

Hftluemeene WelenStbDDPell/ke IJDpOrl BoekiIiIIlder

Studieboehn
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Tel. Welt
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WAS, IS EN BLIJFr

"

l~ilO"=I~=II=II=OI="":=>«J=- =~~

Bloelnenhandel F A V 0 R I E.. T

'- '~~i'l6I

~de

Doos 40 en 75 ct. Tube 11._

CI)
I=
I

Te~~:::w:l. ~;ll

'Gor bij de thaa:)

~ 1~~B~ijA~'~O'~h.~k.~"~O~"~TO~k~Oh~O"~d.~"~~"~_;';_~_~';.L;_;'~._;";-:::;:::::
ToJAP

__ '

~..U'-, U'-Rte.5

(Slot volgtl

ZeUs's a\'onds
of's nacht5 a15
Uw auto- ook op 5traatdefect is, heJpt de B-A.B.
U direct met go e d Qt:.
5cboolde Europ.. mOll.teurs.

~,;

e

~

1.05 p, bilk

AARDBBIWAf'lti.S
f I.t5 p_ bilk

1.~3 p~r fluch.
~t:~h:: ot~:b .:~~~::~t~k~n tu~1
d
'=========~ Igewon
• jeukt smet
of pijn
doeL
PUROlzuivert.
verzacht,
geneest.
Vre8gtuwiang~an.D

I

Levering op zeer gemakkelijke betallngs..
voorwaarden.

heel andere mc.ening toegcdaan.

5mv:~~~etio::;~~;~~~~~! ~=========-::_-_-_-_-_-:-,

9

f

Uitsluitend 1e Klas in·
strum en ten vanaf {250 .•

f

ORUMWAP'RLS

laat dit steeds Uw eerste ge-

Oversl verkdlgbasr

Steeds in voorraad

kwam zc op cen ander chapitcr
_ No"" effe rondkijlte vour'
Kees, wi~n alles interes~ccrde
tocf m~ar gf)W00l! van hUis
- Maar ni'et toe lang d:m
n~ar de Hwme Gamblr: Dat ~?n want ik heb Iwplect geeH beene

daaldcr fool' cell ritje En reso
luut stapte zij op ee~ commis:
saris van politie af en vrocg
h(~m of so ~ls te met een aksje
tot schaaieloosstelling kon in·
diene fanwegc de onkostc fan 't
ferkeer_ Jullie lijke weI fan 10tje getikt wilde ze verder door-

It KAASBOLLETJES

•

va.=!. de :tulverHc
Kwalitdt.

wel ferstaan -en de an;l(:!' ker
£t niet ferstann, lk sou weI sir
in een sIoJdde drinke lie1Jbc

~giDJ:i~~h.;~~ndj~~~~fn~~

:B~I'~f:fji~.

Il.P. &CO.
WHITE
INVALID PORT

~e~ l\~{kesn~~('t~ ~f;a~l~;~~~~~~ 7.ci1'~~ ~~~~tLt~~l~~~v~c~~l~';

Iijk, via Kcbon Sirih err weer
door Laun Holle bereikten Kc(>;;
('n 'frlli den Pn~mr Gambit.
"Ke!'B bctaa!de d~n cha~ffcl1r
VJJf en zevl.!ullg e~nt. 'frUt V'Ond
hel "eel te vee!, want het w~s

l=========!r

TAFEL··

VAIAF 28 AU8USTUS

tat u an 11 SEPTEIIBER

thin man'
thin man.
7 Seft. Micshipman Jack (Adelborzt~n)
7 en 8 SeptA.30 The house in ·th~ 56th. street
DECA PARK: 7 en 8 Sept. The .wedding night
Matinee's: 7 eil.8.Sept. 4.30 Riptide
8 Sept. Kindervoorstelling 10.30 Rocky Rhodes
CAPITOL THEATER· 7 en g Sept. De man van
(Enter Madam)
Matinee's: 7 en 8 Sept. 5 u. Panzer:kreuzer EClden.
CITY '!'HEATER: 7 en 8 Sept. De Z::nde"l:ok (Peck's b3.d boy)
Mntinee's: 7 en 8 Sept. 5 u. AIleen op di wereld
8 Sept". 10 u. AIleen op de wereld.
HOTEL DES INDES: 7 Sept. 12·2 u. Puit musical
6 u. n.m. Modcshow met muziek en artisten
8 Sept. 12-2 u. Pait musical
Groot vooravondconcert. Dehuut Hollandsch orchest
9.30 Diner dansant
HOTEL DER NEDERLANDEN: 7 Sept. 7.33 n.m. Vcoravondoconcelt. Na ufJoop Grande 8:::iree dallsante.

are born
SPECULE
AUBIEDII6
PANT~A

4. Beirn Heurigen Kronegger
5. Par les Sentiers Dehaar
6. Die Fledermaus Johan
Strauss
a/loop: Grande Soiree Dansante in de Lobby.

GOLGOTHA
Duvivier's Meesterwerk.
PcrSL'oorstclling in het
Dcca Park:

Duvivier heeft op een wij-e,
cen de Mille waaraig, met roeercnoccls massascenes een film·
werk vel'vaal'digo, dut tot nu
toc zc!wr de topprc.:Jtatie dr;r
f'rallsche cinem .. tographic go·
noema mag WOl"d~ll.
Door alleH heen ovcrhccrscht
de mus~a, we zoudm haust
zeggen op onbarmharfgc wijze,
wan"t het zuivcl"c ell zcJfbcwus,

CHEMISES
, ENVELOPPE
GEBOROUURD

Mode atelier

duurde Pas

SUCCES
ONTVANGEN

~~g ~~rf~~ts3~u~e~~~n~c~s v~~

BONErlAS

HEDEN:

Midshipman Jack
(Adelborsren)

BETTY FURNE'S.
Matinee's: Heden om 4: 30 en morgenmidda5J om 4.30
.• THEHOU;E ON THE 56th_ S rRtoET"
met KAY fRAl'CIS en R1CAI<DO CORTEZ.

4.~
BATAViA

Nlet voor kinder",n.

BAHDOm

Over enkeie

d~!Ie",

LONG TACK SAM'S wereldberoemde Chineeschl! revue.

IVIUZIEKHANDEl

TID TEK TJOE

REX.

gocde vertolking.
Maar hocwel ,Jack, zooals gezcgd is, de discipline niet al te
ernstige opvat, heeft hij niette.
min cen sterk mannelijk ltaraktel', hetgeen tot uiting komt in

K;nd~1i.'D..

met BRlICE G\SOr (de held nit KIN G K 0 N G) en '

PYAMAS

MODERNE

Cadelten.

ke~i~~i~\~ar~ d~c~~~~e1cC:s ~~~ :oei~;gt~de~i~d~a~~!~ I~t:~;

REX

3~
ONDERJURKEN
Met Geborduurde Pas

2~

Slulsbrugslraal eBa.

~~e ~~e~~O~~~l ~r~l \;;~~~~~~~igd:~

deze m3DS:l, gaat zij vr].n aall'
hang nan de Zoun van God OVCI'
tot tcgcnst:md in ceo korte
sp:mue tijJs, doeh deze a.~nhang. hoewcl tot h~t cinde toe

Niel ,,"oor

Matinee's :: Hedenmiddag 4.30 en morgen 10 u.
en i 30 •. TH£ THIN MA.N" met WiLLIAM
PuWll.LL en MYRNA l.OY. Niet voor kinderen.

2.~

d. J.

Ecn goede KR.O. film wordt
diep doorvocld. vermUg" onze op het oogenbIik in het Rex.
olltl"Ocring op t.n wQ\(kcn. doch theater vcrtoond, waarin een
wordt enltclc oogenhlikkcn beeld wordt gegeven van het
daat'na wedel" w[ggovaagJ door ~~~Ee~'ik~:~sc~~el~~~t~~_:fad~~
~~e ~~~~~~~: ~~;l~!;n~,~~rl~~~i'S~:e~:t mie to Annapolis,
llHl.Ur vooraJ het gcluid 11 vUll:If
Dc hoofdfiguur in de film is
h~t C1~1":;te oogcnhlil( gcvangcll Jack Austin, een cadet van de
hourJt cn Bicl merr loslaat tot hoogstc klas, die hct met de re·
het trabi,ch~ eindo toc.
~~~w de~ec~~c~~inJa~;d~o~l f~

in

LO N S

1~

B<'reodrechrsl;aan 19_Batavia·C.
en waar is. De lijdensgeschie.
denis, die in feite niets andel'S
dan cen groote triomf is, wordt
strak omlijnd door het in helijdenis onwrikbar~ masker, doch
emmaal tot verl'ijzenis gekomen, voelt men den triomf en
is de massa. dat alles ov::rheerschende en 'nicts ontziende clement, klein en nietig gewol'den.
Gol~otha is een bee1.1, dat
grootsch is door zijn opstuwen·
de kr::ocht, maar bvens door de
zuiverc en ware idee, die door
den Christusfiguur tot uiting
komt.

Doodl
met F~ANC80T rOSE - JEAN MlI\R - M,\RGAGETH
LINDSAY - ANN DVORAK.
(Jeugd

I;et adres voor slrijk-en tokkel_
instrument en. _ _ _ _ __

au g. savelkouL
bandoe:mg

b":ltavh-c.

a.msterdam.

de: toonaangevende zaak voor

moderne maatkleeding
PR'IS

f 5.!'! f 6.L!

~~.Ei~.I?~_l'ken

Muziekstukken

Reparaties
Billijke Prijzen

AU
BON

ook voor
heeren

mode-artikelen

nieuwe collectie's zuiver zijden dassen

MARCHE

Via

'-J"-f'
Rt.JBWt.JK6TRAAT';:OIO
SATAVIA_CI5;NT"Fi"LJM

af bet ccrate oogcnblik reeds de ~~~s ~~~.1~i~i' v~~:~~~ ~J~~~ k~~
op!'Itand ·voorvoC!\t. de gcwc!d'gc meradcn, tcneinde dezen vaal'
~r~~~~~~v~~i~~;'tc~~~c:I.~C:~~w~~, stmf to b(lhoedzn. Oak al weeI'
gin~, met hunr oplaaie!1de niet disciplillair! Maar de com·
kl'.lcht, met af en to:: ~n ldeinc ~:~::ene~en":~~~Ch~¥~t g:~ee~~
~~zin~~~h~~~~ a~~~r~c~x~~e~~~t opgelEgde struf l{wijt, waar. Vendutie op Maandag 9 Sept. '35
kracht:g genoeg zijn, om haar door Jack de officicrs-cpaulet.
Kijkavond Zondag 5-8 uur
tot staan to br('ng~n, gradt nan ten krijgt en als happy-end ten huize van den W dEdG.
HeerTh. W. SCHIPPER
tot cen nIles ovcnvrldigend:! ~~~U;;nd~~t~e dochter van ~er.
Tandjonglaan 56.
~~~~~l~~i~:n e~~t og~~vC:f~3~':1~ Het is een aardige amUSe'
daad vall afs~huwclijkcn am. mentsfilm, welke een avond van
Specificalie.
vnng: de gecseling en kruisi- ontspanning brengt.
ging van Jezus. D, l,eldcrscene,
met de hooncnde en. spottcll.J:e
de
ticrCl.de
beulslmechtcn,
DECAPARK
bloeddol'stign mcnigt~, d'c zich
voor de traIics verdringt, is vall
De huwelijksnacht.
(.'Cn aangrijpende krl.l.cht en te
In het Decapark spelen or
sterlter komt h:erdoor uit de
bovenaard3che
fig-uur
van het oogenblik Carry Cooper e:
Christus, die on::lanks allc pijni- Anna Sten in een nieuwe Gold
OlieV6r/ 8chil.deryell.
wyn_fjlm,
"De Huwelijksnacht"
gbgen en bel"cdigingen volFl'aai eetservies, Senking gas·
Het is een film vol diEp men --:lnlllis z.g.a.n. Rij1l.li£len (Eur.
bardt ill Zijn strak mas!wr, zon·
der in hct gcringste te reagee- schelijk gevoel en aangrijpend( ·abr.) enz. eDZ.
ren op het Jag:n en vulgd:..e ge· tragiek, waarin de beide hoafd
ro13pelers alle gelegenhE"id vin
doc rond Hem heen,
Duviv:er heeft getracht de dm am hun groote talenten t
Christusfiguur dcr ges~hie ontplooien.
De tUm is geensceneerc
denis getrouw te makcl'.. en wanneer men platen cn afbc::Uin naal' het boek van King Vidor
gcm nnslaat del' Dude gcseh~e.1e wiens verhaal is geborduurd oJ
nis, zal m~n tot de con:!lusi~ het stramj,..., ""n de oude zeder
lwmcn, dat dezc figuur, zoo zij op het Poolsche plattela
al niet gehcel den vonn heeft waarblj de V ...U~L· oepaalt, wier:
aangenomcn om::er fantasie (hoe de dochter moet huwen.
De heftige gevoels- en ziels
zou dat ook met een aotcur van
hedendaagsche stmctuur), tach conflict en, welke hieruit voort
een zoodanige verdiep:ng Q..'lder- sPrtliten voor Manya, het boe·
gaat, dat zij aangrijpcnd schoon renmeisje, dat de heldin van het
verhaal is, worden door Ann
Sten op aangdjpende wijze ver
tolkt, waarbij Carry Cooper alE
de man, -clien zij in werklijkheid
Prub.:er dll "Ii.'P!I VI .. " d. wa"cb
liefheEft, sterk tegenspel geeft
eo Uw wascbtafd.
Het is een uitmuntende speelfilm van een zeer hoog gehalte,
welke van het begin tot h.et. ein·
de boeit, niet het minst door het
knappe spel van de beide hoofdfiguren.

IN LEG G E R S
Een halve Cent

i 1.-

haarviitboeden

I~'

via I 7.25

_

:~:U!mSmiF~p~e~r~s~tu~k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~.~

v

Slechts tijdelijk

Ais het in de middaguren
men_ de zoo noodige rust
Hoe

kan

zoo
niet

heet is, dat
kan vinden.

men dan naar wat koelte verlangen.

Dat is nu mogelijk met cie

I

110DIII
HIIiBIEOELIR.
Wanneer de Modine slechts een k~rtier werkt.,
dan waant Gij U in Bandoeng of Soekaboemi.
Mogen wij bij U thuis ~ zonder eenige verplichting
Uwerzijds
eens demomtreeren hoe eenvoudig
het is om dit te bereiken?
Belt. U ons·. even op? Wij rese!veeren dan een _bepaalden dag voor U
en~v'ertel'en U dan metee~ hoe weinig een Modine kost en hoe wij U
eventueel nog tegemoet komen met de betaling,

Bezoekt pnze stand 74: op 'de Pasar-Gambir.,
-D

BAT aviasche

I}s v'erkoop Organisatie

Elatavia~C-[)jaga Monjet3 - Tete£. Welt.

-4ss8ep

