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De

'geweldige' bela~gstel
ling die oak buiten Batavia
voor
cns blad schijnt
te besiOlan, rioodzaakt cns
I langs dezen weg te berich.
ten, dal zij die ons blad
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post
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inzicht samen te werken tot bet
behoud van den vrede.
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b~iten Volkenbond ?
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Op initiatief van
Amerika., DuHschland en~apan
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TEL. WELT.
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A h k DE GEDEH"
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HET ITALlAANSCH ETHIO·
PISCH CONFLICT.

b·ed Ie,

hel geval is,
Dc woordvoerder vcrklil'mde, dat de laalsle suggestie cen
uMduicling is, dal men in somrnige kringeH be reid is om tol een
hcr~chikking Ie komen van de koloniale belangen,
Hij zflidc ~erdcr, dai de natuurlijke rcserves der wereld op I~et
oagenblik zeer ongelijk lijn verdeeld, waardoor de Japa,nsche I~du~!rie en handel een zwarcn strijd hebben te voeren. Er op WIJzende dilt Japan's handel vooruilgaal, ook zonder dot hel land de
bC5chikking heel! over naluurlijke hulpbronnen, zcicle .hij, dal het
d.JiJf loch ;teer veel nut van .IOU hebben.·
Hij verklt1arde verder, "dllt noeh het Mini;lerie van Builenland1che laken, noeh hel publiek goed i5 ingelicht omtrent den gang
van zaken in hel lIaliiHlnsch.Ethiopisehc geschil en clal hel Minis·
lerie van builcnlandsche z<lken ook nog niel de formeele verk!aring Yiln Cordell Hu!1 nh,,!t oii!vimgen. belrellcnde hpi KeI:~gg
P,1c\, maM Jill men er zeer veo! belang 111 stell 01 deze verklarmg

---

HET flJNSTE VOOR KEUKEN EN TAFEL.

~:t~~~,rijl~l?~f~~~~; ~~~~~~p~:~

kende verklaringeu in de Pers
hebbEn gc.:::u cnkelen officieelen
of officieusen grand.

_-,'

Jules

>,'"

BOUILLON

POEDER

BOUILLON

BLOKjES

VlTAMINE EXTRACT

Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot de
Importeurs :

N.V. HANDEL MI]. "ARCANA"

~~~~d~nVWti~h~~~~sne~~'{::le~

gewond. Er zijn geen dooden.
De schade wordt op een miIli-

'~en

oen (Vervolg
geschat.
teleg1"{l.rnmen

BATAVIA-CENTRUM
Tel. WI. 2101.

Tanah Abang West 34.
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GRAMO FOQ N S ---~~
IN
OCTOBER EN NOVEMBER
EN OOK IN DE MAAND DECEMBER

P I NOt S

.:--.. . .I

SOEP AROMA

Een nieuw plantaardig product. niet te: vergelijken
met de bekende soep-aroma's of vleesch extracten.

GROOTE BRAND IN
JAPAN.

leveren wij reeds op afbetaling
JI.[cn wacht op Laval
van f 5._ pep rnaand
GelleVC 13 September (Eigen
dienst) Hct Gian/ale d' Italia
N. V. PIANO EN MUZIEKHANDEL
voorziet, dut Frankrijk zal weigeren om aecoord te gaan met
KOK
de politiek tot hct toepassen
van sandies, zooals Engeland
Bat,-C. Rijswijk 19 (na::lst de Harmonie).
dit wiL
In de I,ringen dCl' Fransche _!!L_ _ _: -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
gedelegecrden wordt verklaarcl,
HARMONIUMS
dnt men de rede heeft af te
1\
op leer gemakkelijke
wf1..chten, welke Laval heden
ft.
VUDr de Assemblee zal houden,
betalings voorwaarden
waarbij hij het standpunt van

Mussolini inhoudl, dan

()

I

...~.-.- _ _ _ .. _ _

______

oog~nb1ik

~'.---~-- ~

2: '7 2'

I~~y_.~.ft."'."
... rtRIIi'

. (:~:d~rc~~ i~~el~~;;~;reide n~~~~I~/k ~~~es ~e verk~:j~ellgda~ o'p he~

~~~

;~~~~:SChiP niet konden nit_

Schade een milHoen Yen
Tokyo 13 September (Eigen
hebben wij in voorraad.
dienst) De stad Deiro is door
een brand geteisterd. Duizend
TEL. WELT. huizen en verschillende ge-

....'"""'-_

.~~~!;~~dd;el:~lor:\~~~~'d~i~ v~:d~ ~~ :~jr~ek~~e~e;n~~,~~~~b~~de:~

Elke vrouw dlngt dagellJks mee ....:

zaak dat tien Amerikaansche
passagiersschepen
en
cen

I 'II!
T D 0 0 B met sala,;,verlag;ng, was oorifJJ

spot ee "

dnan,
de Verccnigdn
Slaten,van
Duihchl.md
en Japan
he! iniHoticl
zulbl1 dill
.emen
lot hel siichl"n
cen nicuwe
organ,isaUe,
welke

tn d!'n schoonheld:;wedstflJd. Met

I.

CuwHU
Cuw-V.u
Cuw.vU
Cuw..v.u

ALLE SCHOONIiEIDS-BENOODIGDHEDEN

fok)'o 13 September (Eigen dienst) He\ t-.1inisterie. van Buiten·
Innd~chC! ZakeD is Viln oorded, dat hel op hel oogcnbhk nog praemllluur is om cornmcntunr Ie Icveren op de suggestie wellw is ge-

~~~P~e~DcA ~~~r~~u=:~~r:e~a~i~~~wjng ~an

'AI

de meest chiquc j.J.pon
aan. Uw make~up is ook cen zeer
voornaam onderdee1 van het geheel

,\!Ieuwe vC'rklarlnfj van Corden Hull

h I kql .;"

Een bekende naam.
Rome 13 September. Ezio
heeft zijn
aantrekkdijkheden. De Garibaldi heeft dienst genomen
wekenlange spanning hoe of Uw voor Oost-A.frika.
japon zal staan of Mevrouw so and
--so ook Zol Qaan of U or zelf ook STAKING VAN RADIOgoed zult uit~ien of U.
enfin
TELEGRAFISTEN
100 en 1 dingen
men zich Sc~~~en;~r'kne~g"ie~e~~~~b~~
zorgen over maakt
(Eigen dienst) Een staking
Maar U w eerste prijs
welke is uitgebroken onder de
radiotelegrafisten in verband

al heeft U

'rO't hct'seh1kklnu koloniale helanRen

did I b

Iedere Hllisvrollw doet goed een proe[ te nemen met

HOT E L DIS UITD E S

(Speciale b~rlchten van "De Ocntend Post").
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WELT. 583.
TEL. WELT. 50aO.
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EEN SPECIALE BALIREIS
TEGEN
STERK VERLAAGDEN PRUS

Laa' uw Plano door ons sl.nunen
N. V. PIANO EN MUZIEKHANDEL

..

K 0 K

" _ _ _ _ _ _~Ba:.:t:.:C~.:....;;R:.:ijs:.:w.::.ij~k....:..:19 (naast de Harmonie),

Sauerwein zegt in de

f ~'"i: " Ay~
Pari.~
C A M. A Y ~~
CAI:'",.~~d
f..~>J.
I n;emand een lesje hoeft aan te FRIGIDAIRE
A

Soir, dat Frankrijk van

IS dJt probleem 0PGclcst 1

I"
JAPAN EN ENGELAND
De belangen in China.
Tokyo 13 September (Ei!?en
dienst) De bladen wijzen er hc-

•

-

en

zijn landgenooten zich besch~md moetcn voelcn, il1diCl1
er mt Engcland stemmen opgaal1, welke de l1o~dzaak naar

Jen oP.. dat. ERgel~d.zich de ~~~fi~:r;enrg~~l~~ral~e~;~~~~:~~
~;el~~~e J~~~~s~!~~ie ::r~~l~~ tnwijl E~gelan? Japan "in de::
scerd, <lie onmiddellijk verband wcg s:~at als dl~ land ZlJn &a~houden met de Engclsche indus- deel wll hebben III de econo.ml_
~~ei~ C~i~~~mercieele belanJAPAN'S KEIZER
De ](okumin Shimbun zegt,
In Tokyo terug.
dat Engeland klaarblijkelijk
Tokyo 13 September (Elgen

DE ECHTE. VAN
Lindeteves Stokvis
le ....eren wij feeds op afbeta1ing vanaf t US._
per maand met vijf jaar garantie,
Bezoekt onze schowroom
N. V. PIANO EN MUZIEKHANDEL

nemen wat betreft ZlJn tronw
aan den Volkenbond. De vrien-I
den van ~en vrede zullen La~al
aandachbg het oor leenen, lUdien hij zich accoord verklaart
met ~e principes van Engeland
en hIJ den Volkenbond zal aan_

I

KOK
Bat._C. Rijswijk 19 (naast de Harmonie).

raden gebruik te maken van de
macht welke hem ter beschlkkmg sta~t, doch dlt te doen ~~t
verstan?lg overleg en realISh_1
schen Ztn. ,~._ _
Het standpunt van

leveren wij reeds op afbetahng van
I 5._ pep Ifnaand.

K 0 K
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JENNE & ~_O.
Schrlfhlljke Mula-cur.u.

Gele tanden?

-
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Bat C. RijswiJk 19 (naast de Harmo[lle)

definitief koeler belangrijk,
zeer
bekwaam
en zeer opportunn was. Hij

•

!

.

Frederick Leith Ross blijit nog aan de kust tot de Samuel Hoare te Geneve zeer

ache hulpbronnen weBre het temperatuur
voor zijn bestaan noodig heeft. )s gewarden,

~ J..'

N. V. PIANO EN MUZIEKHANDEL

~~:EiJ:;l~n~J~i.~Z~:: f~J~:}~r{(.t~~:~!Si;~ire~f~ £kJg~ hrid~ef,!nd~ aSt ~idn'erJr:e~d~e;iaen~s,il l:
dat Sir
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\
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GR4M0F00N PLATE NOD
EON
E N ~I
L E R M A K E R 1J
PAR LOP H 0 N E K E

SmIlMDg..

Sluiting 30 deze.
H. van Arcken

I

steeds

voarradig

VERSCHE KOEL- EN
VRIE~KAMER- ARTIKELEN
DETAIL Afd: Tel. WI. 2000 en 26
Geopend van 7.30 u. v.m. tot 8 u. n.m.
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en de Volk~nlJoI"ld' VoorU Mevrouw
De rede, welke de Engelsche
Minister van Buitenlandsche
Zaken voor de AS8embh~e van
den Volkenbond heeft uitgesproken in verband met het Italiaansch-Ethiopische conflict,
is van buitengewoon groat belang geweest.
Na een lange aarzeli.ng, welke begrijpelijk is geweest om de
zeer gl'oo~e belangen welke hier
op het spC'1 stonden en de consequentEs welke het inllemen
van een definitief standpunt
voor Engeland ~e~tZ~h nled~
rno~t. d~l'engen, d ceE i nge a:l
de r ~I ~~g van
'1r1ee~
It~e d lerno~en en... en o·
;:eI>i~n h:e~~e 'niet kunnen ge.
beuren, dan nadat de Engelsche

0

fa

\0

gevolgde politiek kan voort zetten.
Ongetwijfeld heeft hij ze~r
hoog van.den toren geb'lazen en
een terugtocht vaor hem is uit~rIUate moeilijk, afgezien nog
van de vele millioenen welke
reeds besteed zijn voor de voorbereiding van dezen kolollialen
oorIog.
Maar...... thans bestaat de
niet te ontkomen zekerheid, dat
het doorzetten van de oorspronkelijke plannen Itam; in conflict

~~~l~~~ij~ee~ ~:tkle~~!~l~~~d:~

welke achter deze beide staten
staan.
Een oorlogsdaad in Ethiopiii
beteekent thans een conflicfvan
veel grooter afmetingen, waar-

~:~ret~~g \~,~~~l~~t ;eol:~~:~~ ~~kel~e~:~~!l~~?~:id~~2~°it ~~

M,.,de en nog iets, . , .
Eigenlijk is het cen fout ov.er
over de mode te spreken in de
rubriek ,,voor U Mevrouw",
wfmt juist de mode ontstaat en
bestaat immers hoofdzakelijk
d66r en v66r den man.
Zijn bet niet voor het grootste gedeelte mannen, die in Parijs en elders de mode voorschrijven en ont\verpen?
En voIgt niet het grootste
gedeelte del' vrouwen, bewust
of onbewust, deze voorschriften hoofdzakelijk Olll te behagen
aan hct sterke geslacht, behalve
dun, wannecr het
om te concurreeren met de vriendinnen~~hs~~~e~~ am deze de oagen uit

is

En last but not least, zijn
bet oak Ilict heel dikwijls de
mannell, die de kosten van dit
opvolgell moeten dragen?
Maar ofschoon dus de heeren
del' sehepping op mo::1egebied
cell leidende en een lijdende rot
speIen, is hun interesse er voor
maar matig; in ieder geval veel
geringer, dan die van U :Mevrouw en daarorn hoop iii: in
dcze l'ubriek er bclangstelling
voor to vinden.
En dit jaar meent de mode
hEt goed met ons.
~~:~?~~nc~is Wl~~~c ~~it w~~el~~l~~
In lang is zij niet z66 vrouwe*
schouwen hceft gegevell, waar- lijk, flattens en vooral jong{11~a:t~: 1 ~;;Il~i~~~tl\~l'l~~L,~:1 dC(~'!~(l~~ tegen zich dan vallzelf spre- mal,end geweest. "Elck wat
I;:i'nbolld L·en weillig" JlOsiti{'\"(' kend een verbond zal vormell ~~l~;~n ~~'~~~;n1eCrlc~~~~::~ec~~

leidende macht in dell Volkenbond, Fl'ankl'ijk. aan -baal' zijde
zou stann ell zooals wij reeds
cerder hebbcn uitcC'ngczct, ligl
ill de 1.rachtigc en positieve lijll
welke men tham; heeft kUl11wn
trekl{ell. de cc'nigc mogelijkheid
om een conflict te vel'mijden,
]1"" ()ll\\'a,m;('hijnlijk, dit opper\'lakkig gC'l.icu. ook Idillli.t.
Iinlie hl'~ft tot dusw'r C('11
o!lv(>I'mcuJijkc ('ll kl'[tchtige
hOllding aangellolllcll, wanrbij
t'ell ZE'I;:rl'(~ SP{'clllatic op vcr·
d:'ehlhCi3 i~ (il'lld yOlk%~bOnU
t~t ZjOtl. ,'\' InV Ol'. lt3 .g~

lie

zijn medestanders zal zoeken
in de niet-lcden van den Yolkenbond.
Zouden de zakell dit verloop
hebben en zou Italic de geschie·
denis willen forcceren, dall zou
de wcreld VOot' de eigenaardige
consequenti-c. komen te staan,
dut de Volkenbond welke is opgericht om dell vrode te beschermen, olJ het oogenblik, dat
hij optreedt tot vervulling Van
zijn tank, tegelijke1'tijd. de
grootste coalitio is in miIitair

('vcr

~~j,~H~:;~i7')J ~~~:'::"~'\\~l~~I:,tl~~l;li~I~(~r~ ~~~(r~~;l~~~ buiten den

h(.e.-~dltl'. J)('eft HaW: gCllwcml.
dal til';':!'! wL"ifl'iaehtigheid ook
tllaJl:-l \\h'I' :tall dell dag- zou
tn:tJ...ll I'll tla,lrop zijn t,jgl'n zeal'
J!ositii '\'C' h(IUdi!lg' Jll'Il<wi.J.
D(' I'('dc' van Sir Salilut'! Hoa·
,,;. ('11 (!,' illslt-mmin:; waal'mede
~Ji.Z(' in
FJ';mlirijk bef.{nwt is,
Ii,,,,-,t dan (;ol( op dr.' ItaJiannsche
diplonlllkn \'en huitrngl:woon
gn;nt(')l

!!lIlnlJ{

h.·!)h(·11

F:'e'

VOll{all\Vaal'uit hlijkt, tint hoe g08d
dc bedocling mag zijn gawccst,
wdke bij de oprichtil1g van
dell VollH'nbond hceft voor.
gczeten, de nitwel'ldng cryan
gcheel avcl'echts is gewecst ell
het G2neefsehe instituut de
gmolsle oorlogs.ol'ganisatie kiLll
":oHlelJ, welke ooit tt.! ziel1 is gcg'p\·cn.
v. \V.

zoe is gestoken. Zoowel in stoffen ais in garnacring cn modellCl1 is de kellza bllitengewoon
groot.
Dc vlotte, sportieve japonnetjes voor de ochtendllren, al dan
nir:t gecol11p1etcerd met een
drie-kwart manteltjc of een
lOBSC
schoudcrcape, worden
veplal gemaal{t uit linnell, frotte-slof, en matting. Ook de
wasch~ en klellt'echte Indun-

;:~,:~::lj~I' 1~\I~l,i~1' ~'~_~;:)(~l.(~l(~~~, ~~~r(~:JI~~ ..,___________ ~~1ij~~~~C~:·~~~ i~~~~. bcgrijpclijiwr.

!it\~f:~~~t \~~'.~~':~~'~~II~;ij;~;1 volk(,ml'll
;:;::~I{\I/:i.\~:(:~~t~li~lI~\~;~'~~I~;ll)li.~;
io'nlld;l'jjl{ \·It!-.l :LlllH'PfJ~;I:!-!lotelJ
tl .... '·nf'vd· lw·h zulkn \'inlkn

~~~:~\\::'I~·I~;:',(ijl~~l(~~·:;~~('~·::m~.(r~i,CS~

!deiw'

(:I1l\'llt{'

1'(·('I.ls \'Pl'klnarde

~:;lkr~lo~':~:~~:!l \,:.ll~l (i~'''~;~~~~!i7{J{~~

HET STAAT GESCHREVEN
EN GEDRUKT, .. ,

lie

{jul, al ni(,t ,'olll'deeJig is,

h::;~~[:·t.C~I~ ;~~;S~~~~~i~l~t· d~i

~~~;ib~~~s~,~)l ~~~~~.:l{!n;.orden

VOOI' 's middugs haeft U dan,
Dat is op :dchzcJf nict erg. wanllCl!r U slank bent en

Indien Italic dUll zou bcslui·
len om zijn wil dooi' te drijven
(·n ;.::ijn \'PrTlv('l'ing!:iooriog in Etlllol,ie- t,' iJl'gjnncll, dan moct
hd dflill'bij rclwnr:n Oil cen zcer
krachtigl'll {on fH1nc('ng-c'sloten
kg',mgtand, gnJOt(·1' clan hf't
tlien ill ("-,l'slc opzct had v(,1'·

keuzc oak buitengewoon groot
is. Maar dames, aIs de slanke
lijn U vreemd is, knnt U deze
betel' vel'mijdell en U houden
aan bijv. effen marocain, cloquee, mousseline.
Ais bijzondel'c nouveaute
werden dit jaar op de rennen te
Auteuillosse, mouwlooze, driekwart manteltjes gelanceerd
van een nienwc linnen kantstof,
die tot doel hadden eenvoudige
sportjul'1,jes in een ommezien
aan een geklced cachet tc heIpen. Door de waschbaarheid er

wachl
Tocpasgillg van de f!ancties,
warrrin is voorzicn in nt'tikcl16
vall hcl handvest van den Voli!cnbond, welke onvcl'mijdcJijk
is. indicn Italic thans tot agres·
sic ove1'gllat, zau ev~n onvermijdeJijk tot openlijk conflict
lei den tusschen Itulie en de ledcn van den Volkenbond, die
het tocpassen van dcze sancties
vO~~~~?-S~ situatie welke is ontstaan op het oogenblik bU het
uur kan veranderen en er zich
iedel' moment feiten kunnen
voordoen, welke aan het geheel

namelijk
eenVoor
vastBatavia
tlur, datisdeerstraatverlichting \Vordt gedoofd.
In iedere stad houdt dit uur
nall\'.' vcrband met het licht
worden.
Als het in den winter in HoI·
land am acht uur begint licht
tc worden, dan gaan de straatJnlltaal'nS ook zoo ongeveer
tegen dien tijd uit. En wanneer
het midden zomer is, dan dooft
men de kunstmatige verlichting
zoo om een uur of half vijf. En
tussehen' deze Ul'en in regelt
;nen iedore week het tijdstip,

van cn het
materiaal
zondcn
dczeluchUge
VOOl' de
rrropen
bijzonder geschikt zijll.
Voor avondjaponnen wordt
nog altijd veel zijden organdi
ve-rwerkt, maar tule, kant, taf

len,
.Wel echter lijkt het waarschijnlijk, dat men zich in Italie
crnstig zal beraden, wat men
nu verdeI' wiI doen.
De uitdaging van den Volken bond, niet die van EngeIand
aBeen, hceft in de redc van Sir
Samuel Hoare zeer nadrukke.
lijk geklonken en het zou al
hoogst onverantwoordelijk zijn,
indi-en MussoIini niet ernstig
overwoog ¢"'i'lii, de tot dusver

Natuurlijk is de sehommeling
tusschen de uren van hot licht
worden niet zoo groot als in
Holkmcl, maar er is toch wel
een beduidend verschil.
In dezen tijd begint het zoo
om een uur of zes te schemeren,
maar om half zes is het nog
l1ikkedonker en is er aan den
hemel zelfs nog geen lichtstreEpje te zien.

~~ ~~da~fH1ilg!~~~sn~:,~r~t ::liJ~a~~~~ag~~:~r~en dat an-

.'.

heren molieres
5 geheelnieuwe modellim
in bruin-zwart- en lakleder
-verende hcik - soepele zool

zijden sokken
sterke zijde - versterkte voel
mooie effen kleur~n

Java stores

~I

lo.~
IU!!

I
i

14 rijswijkstraat

Die blik
Dat blik
Ik srik
Ik .. lk ...

NOMOSl

GEEN ONAANGENAlIIE GEUR
DOODELljKE UlTWERKING
VOOR ONGEDIERTE.

ABSOLUUT ONSCHADEdjK
mellschen

en

huisdleren

I

HET GOEDKOOPST
Van resten gesproken..

I

8oz "0.40

Verkrijgbaa~m~;rtt.~:'

een gekruide broodommelet von
lmnnen rna-ken volgens onderU heeft e1' voor
3 ons brood zonder karst,

~;~~~;:recept.

3 d.L
varme melk,
60
Gr.....suiker,
1 ons gepelde
en ge:qakte amandelen, 3 eieren,
1 theelepeltje kruidnagelpoeder , en cen dito kaneel.
Het brood wordt in de warme
mclk gewedd en goed fijn gemaakt.
Daama de suiker, de aman-

32 oz f 1.25
16 oz .. 0.75

per blik van

ho!:enUh~:~~t ~l::;twe~ve;~~~

langganan

LAUW TJIN

Firma

Batavia~Balldocng-Scrnarang-Soerub"ia

:::::~:~:-:~~~~~~~~~~~==~~~~~~~
warmte van het fornuis zijn niet
be\'orderlijk voor het beboud
van Uw td!lt.
Danrom is het niet meer dan
billijk dat ik U, nu ik U nllSBehien tot het bederven er van
verleid heb, ook een middeltje

I

I

I'~

W. K LEV E SA H L

Jncassobureau

I

TELF. 4769 WLT., PETJENONGAN 40, BATAVIA-C.
Ret aaogewezen adres voar Verlofgaogers
en Vertrekkenden ;::aar E U R 0 P A
h
V d
N d

~~l~:'n!~elt e~e~~tv~~Ui~la:!~;~~~ ~:~a~: !a~~r!~~: eventueele ~~te~,~jn~n~jn~g~u~n~n'~'~~O'~"~jn~g~'"~in~l~,~ee~[;.an~d~'~Ch~ln~d~ii!~

dei' cr door heen gemengd.

Een

grauwe

gelaatskleur, rl

HANDSeH-SOBKHANDEL
B. w. WIG ERIN!';:
Td. 3049 \VI.

2de

sti~e~e~~f~p~a~l dzeo~i~I~~ ~~~~~ ;~~~~r~::d:ij::~fSd:~~.i~~t~:=

Rijswijkstraat 16

Groot~

lijk door de massa geroerd.
bruik van het volgende schoonVervDlgens laat U zooveel heidswater.
slnoH\) of plantenboter in de
Benoodigd zijn; 25 gr. zoete-

Vonrraad Bo~kcn Op Elk G"bicd.
Kind . rbock en.
S(udiebo~ken.

Romaos.

~

Pas olltvangen: Ze~r practische potlo"dsiijpm<:!cbinc :. hrrol.50

~~025gr. g:~ze~~~taetreer, 5a O agrn~elge~~ ~I~~~~~~~~,.,~.~""~k~.~~~~~~~~.~
m

p<tllioopen,
datdit
de heet
badem
bedekt is. Als
is juist
gaat
het beslag er in en wordt de
olUmeict
aan beide kanten
IUllgzaam bruin gebakken op
CGn zacht vuudje.
De ommelct wordt Iroui opgedicnd,

~~

lw.okt ;atcr 50 gr.

witt;6o ge-

•

gr.

I

d
~~~~~~levi~e8;~u.ikeren
I"

De amandelen malen of, indicll U geen molen heeft, heel
fijn stampen en er dam,na,

~~~:t~~ r::~e~o~v~:g:~~ere

11

pro-

Zelf zulke ldeinighcden beDe flesch moet voor het gereid en is \Y01 cen aardig werkje, bruik goed geschud worden.
mam'

de

etel1sdampen en de

TRICKS.

KKK,
KKK,
ICK.K.
KKK,
KKK
K.K K.
KKK.

Voer
Vaor
Voor
Voor
Voor
Voar
Voor

I

I

•
I
De BRIL. die elk het best bevlel.
Is sleeds een BRIL van EZEKIEL!

M. EZEKIEL & SONS
Noopdwllk ~e~rp~:::I':~:e~~u!!P~iC;!~I:on

1-'

WI.4Ssa

~;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~..

I
B

STE=!!:!!~:'I:'_ ;~';!'a':!!TEH

_iH*

J. A. SCHNAAR ~;~~:;;";;,""\,~~~;:~:

ii

Indrottlo]oeW"eg26

(bii

Thcrcsiakerkw~g)

'Tel.WI.40S

:J~

M

als_

.w."

.,BLOa=T-·.

T

Populair 111....
Viool-, Guitaae. Co;,trabas-snaeen
I INS .1 UUT
Columbla GrafonoJa s en Platen
Rils_llk 11
Tel. 626 ~!. )
Matparnan_eg 167
I
RADIO, Philips en Erres
~::l:~o~~~~lii~~)ER,KR~C~l:N.- .20 iC~~F~~.;c=!~~
NORGE Koelkasten
~~~n~~~'~~s~~~~~"d~cl~~~lr::d~C~~)" 5 . - . . . .
I
Reparaties met garantie"
II
~tcn;~~~'Od~~E~ ::;:r:eeo!;Ie~
gemakkelijke betalingscondities
•
Opl~,dtngboekh.handc!scor,..talen .. 7.50
•
het onderhoud van Uw Instrumenten.
~_ Staats.prakliJk DIploma.
,,20._
-rill

I

I

:: 2g::.. "

I

KEUR - KEUZE - KWALITEIT

~:.,:~.

K N

IT.~,~I

~~:~~~=~~~~=~~:~~~~~
51e e

NII::;UWE

SPEI:!;!S·m~

Men zet een klinker en gun twee.
In open lettcrgrepen.
•
Dus MINDER letters. d(]ch geen nood.
Eet MEER van BOLLE BAKKERS BROOD
Vatzijn de spelling knepen! Oengaranweg 30. TeL lVl.~3025

.

II
-I

BESTEL
Binnen-

en Buitenlandsche Tijdschriftcn
Boekwerken bij de

..!Igemeene WelenscMPuellike Import Boeltlmndel"

aGTIi-

..s.

DER

P. REGNIER & Co.

Djamboelaan 29 Batavia-Centrum. TeId. 559 Welt.

NIDI BLANDIN

Stndieboehn

"'Oor

R~cht5-

en Ger. ecsknnd;£c
ztccds ,,-oornar::aeo

P.:oogcschcol

.oRIGINEELE PRIJZEN, SLECHTS
VERHOOGD MET PORTO.

---

HEDEN
GROOT

DE

Uwe.

~~

==========
Ecl:.ter,
er staat geschreven, dat de straatlantaarns
om half zes zullen worden gedoofd. Daglicht of geen daglicht, kunstlicht zal er na dit
uur niet meer zijn.
En zoo kan men het meemaken, dat in den vroegen morgen
een groote stad als Batavia,
welke zich over vele Kilometers
uitstrekt, geheel zander licht is,
als ware het of men zich vooriJereidt op een luchtaanval.
Het is duidelijk, dat dit halve
uur voor de leden van het langvingerige giide ideaal is. En de
kleine diefstallen uit voorgalerijen hebben "dan ook in hoofdzaak op dat moment plaats. De
onvoldoende
politiebewaking,
waaraan de politieorganisatie
gel:ln schuld beeft omdat zij het
menschenmateriaal van weg~
de bezuiniging niet ter beschikking heeft, werkt dit alles natuurlijk nog in de hand. .
Practiseh hebben de dieven in
deze duisternis vrij. spel.
Maar het lijkt toch weI volkomeu onnoodig om deze diefstallen in de hand .te werken
door het 'den dieven gerilakkelijk te maken en ze de besche!"ming .del' volkomen duisternis
te verleenen.
OIi.Idat het uu' ,eenmaal geschreven .en gedru.kt staat, dat
om half- :&es de" straatverlichting
moet worden' gedoofd!

rnuskiet:
muskiet:
muskiet:
muskiet:

NOMOS!

voar

l';j' r;lolld ill het "Bataviaasch heelNh \lw!~blaJ" deze wcek een de soie, (welke laatsten, met 01'-

,c;impe1 ccl'iehtje.

lste
2de
lste
2de

K.K.K. Voor Piano's, Vleugels of Harmoniums
K K.K. Veer aile soorten Muziekinstrumenten
en halfzUden crepes, toile K.K.K. Voor Muziek, zoowel Studie, Klassiek

dug gestolen en wut dat bctreft
slaan wij in Imlic een goed fi·
glInr.
}.o1aat· in het verhaal staat
verder. dut de diefstal kon
plaats hcbben, door de Egypti·
sehc
duisternis,
welke er
hecrschte.
En uut i!l weI erg.
EI' is reeds meerdere malen
over gcschrcven en er zal nog
'1ecI geschreven jmnnen worden
eel' hicrin verbetcring komt. Op
dit punt is men niet Oost-Indisch, maul' betocl betoel doof.

btlp,.]wm·n, wat tic i:::'Jitenlanu~,:dll' i,olitil'l{ v,In Gridwnlunu
betreft.

en satijn z'Jn minstens evenveel
en vogue.
Organdi is ook het materiaal
Vaal' allerhand modesnufjes,
die U met een beetje fantasie'
en handigheid weI kunt maken
van resten die eventueel ziju
overgebleven van cen japon of
blouse, als daar zijn k~aagjes,
geplisseerde strooken, strikken
en zelfs corsagebloemen.

>'oeJtI~,~~e;he~ sp~e~~~~c ~~~~~
~~~1k~~\i~~ k~~:~r:c~~t~ ~!iZij~~~

i:~i~k\'l~:: ~~;'i!:~~~(;;:;:~l~:~:~~ l~~: ~;,~::U~i~l{';i~~I~I~~I/lI~~~~C~ltc~~~ ~~~l~~~~~~ ~~~~f~~~~ t~~;~:j~ ~~
(Jmd:lt It(~L IWr!-c;tei Ul'l' mcmarehir: in {lit land tr:ti(~lijkertijd
i.t.'t\ tnil'nt:ltic up Eng-eland ~.al

A.fgeluisterd gesprek
tusschen 2 muskieten.

BloelTlenhandel F A _0V
R_IE T

(1

Tel. Well_

VOOB1VOND COjCBBT

1927

WAS, IS EN BLIJFT

25

Dioharlaan

I

AAN DE SPITS!

0NGEEVENAARD . IN s..MAAK EN AFWERKING

gevolgd door

SOIBII DANSANTI

GEEN
ZOUT

BETERE MUZlEK WORDT NOG
STEEDS GEAPPRECIEERD

Moeilijkh~den hI) de bereiding van her voedsel. het gevcd
van ziek-zijn. neerslachtigheid doordat-mcn Y~rscbillende
spijzen niet mag' ceen cn als gevol!;J gebrek ~an cetlust,
~
worden volkomen Qverwonneu door gebruik \'an

JULIBN

l:::::'::::::j
I Woensdag 18 September a, s. 9.15 nor n,m.

I

1

.1

SI.~ECHL,OR
inplaats van qewoonkellken::our. Sinechlor bcyat wc:l de ,,"OOfdee1en. doch niet de nadeelen van gewoon ::out. kan ::oowel
zieken als gezonde personen worden gebruik~ en maakt
de bereiding) van alle spijzen op normale wijze r:r;t-ogelijk.
Verkrijgbaar hi apOthekC'D en drogis'luijC'D

dam

bnporteurs :

ELLINGER & Co. Hat. C.

I

'j

.Jl.eu

tU1.

1Jr.ai

(It,

S<:houwe sel,

deft, O{J.4t
Naa.r (len Pasar Ga--mbi,:
en nod fets.

_ Soo en nou ianc me es
ferdcr kockeloere, rei T n li, nadat ze bij een koelert drank wat
van de eers te vermoeienis was
bekomen.
_ Selle \VC dan eerst maar
nanr aehtel'e gaan? noodigde
Kees.
_ Hcelemanl niet naodig, zei
Trui \'crbaasd, ! k beb je tach
gecn dubbeltje gevl'aagd.
_ Oeh, dat b\!doel ik niet. l k
mcen n~! l' de spulle op h et
feesttcrrein. De druaimol e en
7-00,

_ Doel! h:. d;tt

kindsch g\!_

jJ.

op~ doen. j~e woue andere te-

tile de' prijs

~jgt. hebbe se qec

•

SOli

hebben ons blad di$-

I

in
gewezen Dp het onb"mi}"ke

taling van het schoolgeld voor

lach ie, vroeg

rj~l';,n ;~r:nhijie~~~, ;:~u~~~

dC'1I ~tapp{,l\.
_ I\'1tl;dtjl's mfml'('t'. zei de
r.ou t roiel! I·.
" -,,. -,o,.II,itt t ka::lTeljcs'! vroeg
•
1 "
~I'~~:l::lll\\~i~~':';~~tl;;::!~~~iL:~l t cell
._ A[~t-tlt'dj, v!llld (";:PCH.
--\\"l'C:-> Ilkl 1;0'1 htT'HLt'!ll!,
~ 1l;J.HWU., 'J"·IIi. lJil,: l we.· duppil 'l;
5dl" \\',' o ~ l, uit:t :I IT"m"r ra n
\·:ol'{ll:,
·
,\bar L '~'II :-:iJ lii lllJ{'n \'.':l~, rod
Z{' tr>kur,l;~'~\:{'l d. 1<; rJ;Jt m'lI al·
k:" ': ' Dan hlHl .i"
to;'h gdijk,
d ,l t lol a flid l"l'i,i i~', AI (iiI' It'l 'gl'
f·,jdl,',
_ .1:1. z , j I\ ~'\";L :>.l :I:II ' ia
~IU"t!iglll" i d ",,!'! Il hij ('1"11

(>nts,·huilligiu;,{.
IIJ){'ninr.:'

llieuwe
lwntrakt(' g'cf:1;}akt'~ vrocg Trui
Ol~;;c ru!>t, die wist ho(' gauw
Kc(";.; zieh Iwn laien ovel"ilalcn,
1),:-,0. IN,.~,'~,',,:.u,b,',t'',''k',~: .O,,'
• ,','eZoCi,,,KnC,C,'J'Sn'
,, <_

...

•

~J~' ;~~~,~,W(~l\\~L~'L sil~lr~i~~nc~n ~:{~
I)1ng-, In plaats fn n fesoC'ndelijlt

k r-;pn'lw, hel~on:le se al dit'clt
~l'Oo le.' ~:chl'('<.'U wlt'(:'Jijhcrd
te 5t' ILo:, H t'l w::.s cen schan-

('I' !l

1111t'

f"';.""""J" ~"~' 'l.,',,o•.',~~:~',I,'CS",',', !.l"et O;kcl",td:n('~:
... ...,

T>

ros t. F n djp on:!('r'(.lil'l'cktclIl", die
l! \JJJG{' sdr ~ lf~ ::it'ggc, dnt ic et

;)S die Irauw faz: de l!lan van ~.e
Oehtendpost, :lle ~:Ier op hJ~
kent, nou es die pTlJ5I, W?D :.n
IlSSC se fan de Jafabo("c dle pr!Js
an ha<:>.r mos~~ gefe. AUeemg,
sc sel lege m1Ju Olet feel kans
hebbe, vocgde lre er zelfbewust

.<:orgen voor een g'l'ootc schare
Idnderen, \vaar andars niemand
'.roar zorgt, maar -die zijn eigen
kind(:;ren niet Zijil.
Hierbij teekellt Q(ub:) in de
VoU(..'tstem. aan:
"Zoo is het ook met de andere

nijdlg tc mal<clI.
aan toe,
_ ,J,! l1 el1'£;1'oot gelijk gehad, _ __ _ __ __ _ _ I
?ei T"lli. Wut dcnl{e sullel{C salICIll;lIHI(>rg weI. J c mot je llooit
late lliste. Maa l' :;ag il{ heb nag
wat .. ndcr s. Dit is fanmol'rcge
hC::iol'grl. Kanne mc ecn autemetiel Ill~C winlle.
_ Konkocl' dclcgans(>, spelde
l(a('~ eell b(,ctjc moeilijk, Wat is

gesticbten en tehuiZCIl bier te
la~i~ kinderen behooren tot
EEN gezin: het gesticht.
Wic is hUll vadel", wie hun
mOcdcr ?
Maar er is nog eell andere
zUde nan dit vrangstuk.
\Vic onder een dergclijk be·
sluit lijdt, dat is h e t ki n d.
Het kind dat stro.ks geen onden...;js kall genicteu omdat de
instelling, waarin het noodza~
keliji,erwijs werd opgenomen,
het n iet meet' betalen kan, Men
ontnam haur immcrs subsidie
ell suf daartoe eell ontoereikend
aandeel in de loterij terug ?

es aan jullie sou sijn ofel'geleferd . En nou selle jullie me een
Illl doan as j e ophoepelt. Ik h cb
nlccr tc dOCll, dan 110:a.1' klespmaljes te lilistcl'c, Dank sij mc
ndfcl"lensjl's in De Ocb tendpost,
foagde ik del' nog an toe om se

kl"i)O ':,d. NOll toen wict' il{
k\\'a:Hl !II.., C'll jll sec, w:lt Wall jij d ~t'!

1',11 '

zijll mij u r""iJit!jc. E n ik SCI ' d.:r
\'(,/"- t:C'U WUUI'd;u:hh')', wnar hij wct?t"

~~~

NOLI , zci 1'nli dOll is in R1J DT VANDAAG IN EE N

_

0 T E V A.

J.:l saJ IJij d~ l! i.;:Ii'i rml wi P!", NOll ('II l OCl1 Iok - disindl's en w~~ dc mooi~~c jUl' ~

,,'d iit'lll \','" hdl'l' gc- ll' I-t 1"1 ' 111 ~ \\,,101'0 et andcrr' raj. dl'~ agt ItrJJgt de pr1JS, As
b..etj,: \\'(,ol'd \lit ('n t Ot:i1 m,1fl][le die ilt Quk as mae dec'! Dan trek ik Tel. Welt , 1770 - 1772 - 405
1'illlllH'lm:l /l mieml!1'O of dia bul<- dic I'ooic japan un met dat ~~~

\\,[<,,,t " ijll. Et i~: aJ Cl'n
I;"lt ill '.I" tijd.

;tl:~~~' JJ::~ ~:~~'(I~:(~("~~~~~ ~~)~~ ;~~;~~~: I~~~:(~l. !1~;:U'~(~~'bj~~~)I~l~~ ~~~~Jl~a~~~i~~~/I~l~ l;~U~~~~~:!~ lU\QrJU9jll!ruulmlU1Jwtmmm'mmru~lmj he~o.~~i~~t ~~! ~~t !~P:~w~:~

;:"" 11 i'ntn',· hl"':r'

• ~~~;:~

t:,~I;;;~ll' :~\I~"I~~'

f!'a~t:'.

!JIJ"n

. - lit IH.'b loci! te[Ul'(:

:,5

Vat

je

bes~pt.

fildt"" dall :>011 ik jt.. du i!,c. ,Maor 300'11 sjans mec hcb gchad

op

~~~',n t~~~~~ ~jl~ ·~~71C~on~OO~~~ ~~Jt i~a~~a~~n d~Je~j'~enf:r~~~~~
j:lmmcI' g(:l1fli; niat door, Ik had dan sal et nag best gaall,

1i1,'1,

s"u :l<'g'dd was, mCPlld(> ,:1l1 gdust. Rallw, voc~d,~ KCt3

HOOGSTE WIARD Egezin
bit Inkoop

Y~n

oud Goud

GOUd~~:d'~;ij'p It iE£~ ~~ (l HS

werd opgavocd, omdat va-

e:~I~~~r';:~~~:~Od Zijll ~f

het

l\t't,~ 1riontfnlltl'lij:"

~~;~~~h~I!~J~Ji(~~;ll~;~:~ri:{k:~~;j~ ~~ f~~lnl:;1~t~:I~e.~\'~rs~1~~ie~::,: ~t~lI ~rutoC~le~~~~~~~~~~t, i~

EEN GEHEEL- NIBUWE

sm(J()J' ill. ~ ((I It'k,' m",m;~ maRL" :.;oorl fan ll!l', im :l tum. In de ear- in die rooie jurrek mug ik del'
r,ith trwh t (, g root focl c. (001' ~ tc plaus saeje Be dun, dat sc fust bast wesc,
sno'Jl IJO t'r..,IJ(.' t1/'o~, Biocmcte!l- hij mijn niet StlUWI.: kODpe as ik
_ NOll kijk don daar es, wees

=-=-==-=_=.,.-, _ =

tU()!1:;tellillg'
xmnh'IIO.

KIN DERR AND EN

IJrJ['''\~

I

eil

Hoeden

I

Ziet onze da{agt.s

Voordeelige Prj/zen

~;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;
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II

e soorten

SIGAREN EN SIGARETTEN
bene ve n s ee n pr ac ht collect ie

ENG E L S C H E P IJ PEN
NIEUW STE MODELL EN
v anaf f 0.90 tot I 5.50
"De Adeiaap"

Sigaren-Magazijn

Menteng No. 3:

Tole' . WI. 2EU>7

GOEDKOOPST:..!:ES. COULANTE EN VtUGGE BEDIENING

I

Welke lang anan

heeft de GROOTSTE OMZET
Wie heeft juist door de groatste

?

omzet. de L,l\.AGST E PRJjZEN

?

Bij wie zij n, oak at wee r door de Qrootste
omze!. alIe wacen ZOO VERSCH MOGELijK

?

Iedec weet bet antwoord:

LI LIOlVG BIN
klant van Li Liang Hin?

k

G;j BE NADEELT U ZELF zoolang
Gij nog geen klant van Li Liang

('()llst:r\t:(:n·l).

YoC

en

Compiets
T
Chiqae Avond Costuams

Maar waarom is U dan geen

En zijn dan de vader e n moe-

Sccr~ l"rl"w .. g 5 _ Tel. Welt. J 157 del' vau het gesticht niet de oumOg'cll ,'r 'ln~ sll'ijdh1!;tig nan tot'.
~ !Inns, je bent stapel, lIItJ\n~Rl\llltJi~llIIJIlr.ll~ln~:I!III:~l!milUlmiUmm l!rutrm~ ders vlln bet kind ?
- En lU('1l I'eniel', Vl'O(!g- Trui sc;,rikle Kees,
"lk zal het uitharden", zegt
Una l' Wlllt l.:t non nit:l nicuwsgicrig,
Pa vnn der Steur.
fife!', Zt'j 'fI'Ui. Dil' tk'lI !it'llte di{'
- NOll toen wier ct gesprcJ(
_ 11. sou niet \'Jete waal"foQt·,
~IeE.rderen met hem zullen dit
dat

Ochtend Japonnen
T
Geki2ede Middag Costaams

pijnUjk aandoet, dat voor het
. ' pauperkind in de geslichten bet

.

Batavia-C.

opgenomeJl en die schoIen voor

me'?;!' uitgebreid lager, dan weI
midcJelbaar ondertVijs volgen..
Vroeger had voor zulke ldndel'en
de school;e1dheffing
plaats als waren zij het derdc
kind uit een gezin, terwijl thana
11001' elk hunner het minirnUDlschcolgeld moet worden betaald, als waren zij bet eerste
kind.
. Het bedrag, dat de gesticbten
blerdoor voor zulke kinderen
aan scllOoIgeld moeten betalen,
is vemervoudigd!!
Pa van der Steur heeft zich
terzake met een roerenden brief
t~~ de Regeering ge~'end, doeh

ZIl;!~tt~\~~I~e/t'~I~'~n r~~~r ;~~~~~ :~~;l1t.l'C~f ~~OS~~~ ~~~e n~~r~~~ ~~~:~;l~~~ :'~~i{~~I~~aS::!:~~~! da-;c:ke:~t r~~:eenbka~ :lU T~j~: ~:!~~,be~;:3a~0:~n ~~~~Dm~:t

?'ij bij de iuoJ!'; van de bIo(!IMn- nlOehk
~';"tJ():-;itiC', W!\IIl' r.ij bimwil wil·
-- Je h eb toch geen

Noordwijk 34

kinderen, die in gesticb.ten zijn

I

h\) kreeg van het departement
van onderwijs een afwijzend
antwoo!'d op zijn verzoek o~
den toestand te laten zooals hl]
sag, Ma<-u' nou jullic 500 optreje pebhck en de dlreksJ.: fan dism- was,
en met sllllel,c rn iddele gane des del' oak nag zlJn. Ineens
Di t heeft hen aaoleiding ge-

ik onl.: w('1 snurl'cl,erd, die dCI" toen bij de lang f nor ons middenstanders Kces.
opening oak is gewe('St. Ell dan dat die Ochtendpost blijrt be-

Dames Mode-Maga zifn

t.ijds
' -an den maatregel, d3.t er verandariog is gekOIDeLl in de be-

heb ik me met dese geschiedenis de Jafabode el~ se. h~bbe ~er
niet feel bemocid. Ik bin gaan tl l ~ast m~r eeutJs Ult der Clge
adfertelJre in De Ochtendpost krUlg Ul~esoeht om ero a n te
omdat ik daar me foo rdeel in gC£e: Et IS ma.ar g~cd, dat.. et

~:~~~c~~~t~~;'~~~~l~i~g. n~~t dl~ll~ ~~~~~l~~~::.clc~cbi~~c~~ d\:c~,lld~f; ~~~~~e~tn~~IS~;~!;~j~t :e~~e~:~ gr~nilWa~~Dm

cleo ij~s i t,:;, eli..'
\\"i!I1~ skn.

Wlj

d e menscbe

sich door jullie praatjes niet
- AI wille aDder~ dat n Oll,
fan de wijs late brenge. soo scI d e dirreksje fan disindes
lli seg, \v:U roiddenstanders toch seker niet sijn. Nee, je ken
Den volgenden
Maandag benne gediend bij cen blad as De der fan opan, dat et billijk sel
kwam Kees opgewonden van de Ochtelllipost is omdat et OIL'; gaan. En as ik ter m.e hoed met
zaak thuis.
wat adferteerc betreft feel die reusepleureuse b U opset, dan
- De saIiema,.ders, " loekte goeiekooper uitkomt En as ju1- mot je es sien, Dan stane se
h ij op zijn manier.
lie der op uit wiDe sijn om 500'0 allemaal paf.
- Wut bebbie? vr oeg Trui. blad kcpot te make, dan wordt
.
'
.
- Oeh et is een schalldaal, et ijjd fo or de adferteerdcrs am
Ferhlp, zel Rees, dIe
zei Kees.
sicir daar es mee te bemoeie. En frouw ,d ie lijkent op de fl'OUW
- vVat dan? wilde Trui we- fooral as dnt op soo'n menier van die man fan de Oehtendten.
sou motte gebellre, Eerlijke post, ter\"v:i]l hij de photo nader
- Nott j e weet, legde Kees kon\<erellsje see ik, is gesond. bekeek.
u it , dnt ik onderla ast cen ad- Maal' dit is foos. E n il( sel ot
fer lensjcl{on trak kic h cb ge- strakkies op de fergadering weI
- Se heb. de: weI wat f an,
nome foor D~ O.:btendposL
duidelijk make, daUe we, azze erkende Trui, Maa.:r se is et t och
~ Ja, zei Trlti. Dat hebbe me we ons door sulleke praatjes niet. Et is die dame, die weI es
n ag saffle beSlJfOkc, Ik s ec toen late intimedeere, bij de duivel t e met die mebeer fan d: telenog, dlCt et foordeclig was, om- biecht sijne. Dan kenne jllllie gramme fan ,de veepee m de
dat je del" betreltitelijk fool' een OilS straks ncppe soofeGI as j e saak is geweest. Nee dan is et
SI..'himmctje 11l..'(!1 Batavia mee manr w iI. Tot nog toe, see ik, duidelijk. De autemebiel is fan

wane hen ': \' I"ocg '{"'u i hate- bel'eikl.
lij!;:.
•
J Ui5t. nntwoordde Kees,
~ WI'CS Il,nt lIkt sao fl:ww, MartI' nou mot jc hoare, Kl'ijg
--\ve motte.' dnar toch oak wat iii: d3al" fanmol"l'l"gc soo'n soarhn !';jcll 1
tcm cnL delJutausje in me wine: _..:: St;ralckj('$ dan, ..ci 'frilL In: !. Die Timlllc;man, dirrel,taur

• HET KINb I

r: :j:a:~~:.o~~~
~? w~~ ~~~ :C~3.~:~~ketbof~a:p. legt
dat .

s(: dat, zo:i ft'
nog
fcrd .::rII!in!:eg
datIlctuurlijk,
blaadjc dat
ad- he
K~esje jine autemeblel.
het progmmma.
Daar
rtccrde.
E n de da
me

Wi!;:::('n,~:Ch~~~~;;~~~'~;~(~I~~~. ;;~~ ~;tjeC i~'::~~~ ;;~~~'!~i~~i:I~:c~ _ _
'l-C ~~aa~I:l~~!}' \\~~n~~;l!~' toch ctl'st ~/;:I:~~~:'c, ~~n i:e~edi~e~~1:~~ I'A
"',
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~~(:~"l'~.~;.lJl~:.jl:;~ ~~:~f~tj~~t~:ol~~,J~ ~~;~~ Ec~a~·~~~;~~~~~wcilc IJ~va~c;. 8aohate) Boel'derU Vramer
;:~n~~~ .\'~~;Il~jd~::~~{ :'\~~iZ~~~: d~~~ *:~U~t {~I~rimment;el, l.ci Trui

Tl'ui had ,;('h:lcl 0Jl de J aarbeurs vcrontwaardigd.
t.! BandfJcnS'.
-- .J1l, seit toen d ie Timmer-

m:oo~j~oe~~I,lt,~~j~~., '~!~It~~,n~(:~ ~~3' J~~gj:sn~:1 f:~~:~te!~e, ~~~

f(;dien ben il{ mor::i cn je mot sal je de dricdubbcle prijs fan
oolt een be'~tje om Kcessic den- andere betale, lk see, dan adferkeK~:; :r:~;e~,~~~en~ieu r, maar .~:: i\~.~l~!t ~~!~dicS k~~Qte:~.~
vcndle zich nict langcr cn mnakt hcbbe, dan scl jc bij ons

~~~(,~~~:LI~~f.1j Z~o~l l~j~C~~Xi,

(lit:

_ Wattc ~tof, ml!rktc Trui
op, toen 70e oJ) het l~omngspleil1
in d~ fil e reden, die de feestgangor~ vnn den Pasar Gambir
naar JlUis voerde. Salle se h ie!"
wci os vlln hot begl"ip sproeiwage hebb>J gchoord. Dat s"u
toch sekcl' goen weelde sijn om
hicr cen paar]{cer op een afend
wat water tg sprankele.
'rhuis, terwijl zij zich

uit~

~:~~~j: ~~;~~~: :!~[~~ ~na~~

gaf ze k cmachtig als banr mee-

~~~;,~~e~c~e:~~;, l~t;:~~:~~o~~~

fer een afend in de Nederlande.
Dan sit je tenminste op j~ gemaak en j c amuscert je ooter.
-We h ebbc de andere h ecleroaal niet meer terug . gefonde,
ml!rJ(t Kees nog gapend op.
-- Mijn me Borreg. Dan badde
se maar [ t::soe:ndelijk op ons oootte walhte. Maar nOll ga!ln ik

~~f~~~kg~~:n.~r.!~:~~:~:.'rrui

~~!t~~~~~n~~tejad:L~I:~\~ Ws~et

Weet wat je do()t. NOll, toen
,'/ier ik t och soo afgerasend
nijrlig he, dat ik scg, as ulilr
hier ec:n is, die wcet wat it
doct, dan bin ik ct , Woue
jullic me op die menier
dwinge, met suUcke praktijkc.
Straks seg ii" op de fergadering fan de mIdden stand, dan
se! il{ es een bockie fan jullie
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Fijnpluk Fijn pluk am te bewijzen wat door dezen
~~!nplut ~ijnp!ut stan'cn, niet menschelijken
F~lnp\\ F~lnpl\ maatregel kan wordenmisdaan!
F~~n pl\ F~lnpt,
.Missehien zijn er onder hen
F:j~~I~k F:~~~I~k zelfs weI, die ambtenaar zijn
FIJnpluk Fljnp1uk o~. h,et Departement van OnderFijnpluk Fijnpi~k WIJ S.
Fijnpluk Fijnpluk i
v. W.
Fij npluk Fijnpl uk [ -' ""'_ __ _ _ _;;n~
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Het beste V ee is strijlt en Z et.
't welk weide op Holiand 's grand.
Dus melk en bater van dit Vee
Is prima en ge.:ond:
Eeo huiswouw e jsche- dus per se;
' t Garao tie- mei'K V. Z.
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';oore:nl~rC~~~~.RIWBcrant

F

b!i ooze
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gen
worden· ill deze dagen geentameerti.

gen of het niet op den weg ligt

Bal._C. Tel. 123 1. Noord",ijk 6.1.

Hin zijt.

BEL OP: Welt, 132-136-4114
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FlRMA.
B.\TAVIA - BANDOENG- SEMARANG-SOER.~BAlA

ZATERDAG 14, ZONDAG 15 en MAANDAG 16 SEPTEMBER.
GLOBE BIOSCOOP: 14, 15 en 16' Sept. The little Minister.
Matinee's: 14 SeDl 4.30 en 15 Sept. 10.15 en 4.30 I am a
Fugitive (r." ben-ceo vtuchteJing ) niet voor kinderen.
REX THEATER: 14, 15 en 16 Sept. Long Tack Sam'~ Ch hlee,
sche revue,. voorafgegaan door een fil mvertoonir•.;.
Matine's: 14 Sept. 4.30 en 15 Sept. 10.15 en 4.30 speciale
kinderv-oorsteliing van Long Tack Sum's Chinr:esr:hl! revue.
DECA PARK: 11, 15 ~n 16 September, Jane Eyr~.
Matinee's 1<1 ell 1;:i Sept. 5 lI. l1.m. Lov':! Birds.
Kindervoorstelling 15 Sept. 10.30 v.m. Rid~rs of Destiny.
CAPITOL THEATER: 14,15 en 16 Sept. De kleine Kotonel.
Matinee's 14 en 15 Sept, 5 u. n.m. Kleines M1l.dcl, 6"foszes
GHick.
CITY TIlEATER: 14, 15 en 16 September Schon 1s t es verliebt
zu sein.
Matincc's H ell 15 Sept. 5 u. ll.m. E3 stimmt was ni.ch t.
Killder\'oot'Stelling 15 Sept. 10.30 v.m, Tnr-...an de
Aapmcllsch.
CJl\"EMA PALACE: H. 15 en 16 Sept. The First World War.
CENTRALE BlOSCOOP: H en 1G Sept. 'f h e pri vate life of
Don Juan.
16 Sept. sel'iefilm, 1sle-Sdc scrie Galoopin g Ghost.
!',Iatillb.: 1,J en 15 Scpt. ,1.30 n.m. Flesh.
}fOTED DEll NEDl'J RLANDEN: 11 en 15 Be'pt, Vool'(tvOl!d
concert cn Soiree dansa ntc.
HGTEL DSS TNDF.S: 11 en 15 Sellt. Puit lnusiC':-l I(, 12-2 '.JUr.
14 Sept. 7.30 voora':ondCOIl(:('rt, daama diner dans-'mt
15 Sept. 7.30 groot voomvolld concert cn db",r dansant.
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FRANSCHE SOLDIJEN.
Verlagingen ,
Padjs 13 September {Eigen
dienst) De staatscourant bevat 3
een decreet tot regcling van de
aoldijen en inkomsten van de
mUitairen in de lwlonien. De
teltst ko~ ovcrecu met het

Bledl zich aan:

I

STUURT UW STEM NAAR EUROPA
DELAU neemt Uw stem, zang en tIIuziek op. op zwarte.
duurzam e gramofoonplnte o. TJIKIN I 30 - TEL. 3070 WL.

8
Toko v/d POL ~~~~~~~

~

Meet diUl 1000 vuschllleode
hlJ,o\lu., oorb~!Icn. .rmbaDd~D.

TOKO

Groote c"llo:lle

CHINEESCHANTIEK
Alles
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igd, en welke
in PostwegUNoord
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bet bijzonder
heeft
no. 1 Itel.
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MANTEL COSTUUMS Y, en ;.-:;
HONGAARSCHE BLOUSES
BiJ!onder rnaoie Europee.sche.

AVONDHOEDEN
HAAST U ~a~~o~ii~e ul~~~:~~~bSt. klein
-

Teld. Welt. 1162.
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~:I ~~~~~~~~~~ Firma "TJONG & Co."
Sawah Besar 13 _IS
Kramat
16

Telef.

390 WI.
1632 WI.

Prima rljwielen. z. a. Rale.igh,
President (Dunlop). Maras enz.
Alle~

Tltl. W t lt.ll?5

Gev,,'end zelfstandjg te werken. Grond!l:Je kennis \'",n all;!;
.. ~ex pl oSie-mO toren en Electrore;::hniek. Zoowel sterk- aJs
zW(lkstroom.
Werkplaatspraktijk zooweJ constructie als repar2ties
Kan :eer goed met werk"olk amga2.n onn!cschillig \.'an
welken laIldaard.
Brieven onder No. 350 ZOD dagodnendpos~, Bandocng.
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W arme,' wollen onderleeding ""!)Of
DAMES. HEEREN EN KINDEREN
Zeer matige p rijzeD
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... IIAAB BUBOPA
zijn, zijn
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betgeen ... D IE DAM E" maakt naar maat !
T'!veDS bet adles voor lijo plissee ren en borouun.'l'erk
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CARil1BN
NIZZA
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TELEF. 2004

Boven kamers 60 p.
pers oon
Beneden kamer 65 p . m.
Lees- en Biljar!;;;:aal
Ook ~oor nict gas ten •
Consumptie priOOZl en billijk .

(voar Vader. Mocderen Kind)
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\"'f,ck in bchnnclcling zal komen.

tI

<D

Tijger

bijeNI tc:' behalld(:ling vall vcrw;ldll('IIr1(' h(lOI ~f! 1' be rfl'~ptahclI,
onder meer de zunI, Haulltm U:1,

--

KRI\MAT 19

ve r'(ro uwen Op

l'norM :mcl : .j,II(~:" s" komt h{!ucn

•

Hed~n- () Zolldsp middag 5 u. M illil'l~e
SLlM SU:-.iMERVJ LLE lOll ZASU PITTS in .. LOVE B!RDS"
Zond ag m:>rge" 10.30 u. Ktad tT\'oorstc lliD] 10H;-; WAYNE;o _RIU E RS

-~-'

Schcrp concllrf eercndc

in Dc·

lVlillioenen

hijwnck:'c

Clive

Voor degelijk log,es

d ...'l1 Dalrd L:LOIa Oil a:'n.le t(·rl.1a'
III ("~ll ldull, t1at ('f) h~·t OClg'C'll .

I'l:rt

Colin

E YR E"

::~~~~!:ii~1~~~'~,,":~: !~c~~~r~ :r::!I:~t:~::e!:D~~~11~~. :;~':C: n~

;~;:q::,~;;,~:Fi:~:~';:E,;i,:~::;I:;,:' i~"!;" T','~ ,,;, ~
van d(:n Dalai I.HlIla.

en volgende avooo en

N"ar~ Ch<lrhilttt Brcpte's rueesterwerk.
"Het Bar. NIEUWSBLAD" $cltrij(r:
"Dc bo:>rdr.)lI~n, ~'~rtolkt door Virginia 13ru'e en Col,n eli';e :ij .. ;11

k II rton~

MI"d ~~,OI(G~ ~:~ I~ I !
Il llR ;1 <. ~ ?f\~( ,I.. 9' NG

ct'll1b('J' )!J33 :: ..·stfJl' ....UI is. VolJ,:COH de '''i bd!lltn~ t:h Bocdhi~·
li~'! lH' It.. ·!' I:CJOlt eli' J::f,(·~t va n

Heden.

Sruce

.. / AN E

"'v~e I 1._ PUROlb ",~~ [ln ... ;0,0 90 ct

el\ 11.50
PUROLZE[E.P

In

,-OOr k,nd~fe~.

... o:wassenen f 1.20 en !dnderen f 0.50.

... ..,rr 40

POEDI:R in

tend deze bii
Uwl"°'ilO:l nJIl • Imp. UvU. J-I I\NSi\
_ T cl. Bit S 1S -

in Jo dlc. !:iatl';Tocd llllIlz ... ond

Matinee: ZaterdagID lddag 1: 30 u., Zondagochter.d lO. 15u.
en Zondagmiddag 4.30 u . speciale kfrriervcorstelliDg vao Long Tack Sam 's Revue vcoraf
aardige kinderfilm.

ve rs lerKende sb .loipoeder
houdt het teere huidje koel,

droog en gaC!f.
En de genceskrachlige, des·
infec:teerende

doo;;:en

jar~1l

Nict

wanl de. e ge.onde e, hO'd' l

PURO L ,..

s lcds

...olle :akIl trc:l't!

is bij het baden Uwer klelnen
de a<')hgc"·!e:.r.en ki:1derxeep.
B ab~'s rust :l.ill tJw beloo·
ning %ijn.

"':In

toon~d-ev~n~me!lt

VQOR flf OP HET DOEK:
THE NIGHT :8 YOUNG (E!'N LIEf DE AAH DE' DONA!J)

lPUROLZEEP

I

EEN KEUR VAN ANDEPE BEFAAMDE CHINEESCHE STERREN

Het gTIolO Iste

PUROLPOEDER

I l\>;JCYl~l'IdCIl

Vraog'

met LONG T ACK SAM. NEE SA en MI NA LQNG.
00

wa nt tlit voorkomt e n ge-I
neest smeUen, sch!"ijr'len e n
sl:ukga~n van het kinderhuidie.

In - cn vc! koop
lliU:ick instrll mt:.n ccn

en

LONG TACK SAM'S WERELDBEROEMDE
CHINEESCHE REVUE

PUROL
I

Slu i sb rug st r aa t 68a

lIam
b.:~cherll\l m"~11

Neg slechts 3 avonden

ilJ

Vraag l uw Jnngganan

~

GEMF.UB ll EERDE ItAMER

r 1.25

':::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;:==:;;;;::;;;;:~
._
VANOUDSde
beproefde
Fransche
Wllnazljn

Voor the e- propaganda.

)1asilrin.

~l'C'I' " l : lI!m:~ Op \\'l'g

("'!I

Portugecscbe \Vijn va n de
::uh'erste kwallle:ir.

ailn Mn- I;;;;;~~~~;~~~~ I

~;~'I\I(' (::::I~:;:I tT,~,r,'~'r c::~ I~~b{~f:~~'::~
h!i;t

INVHID PORT

INLEGGERS

11100
toegcwcr.cn
oa~'IC wei'll
Cndmt
Schiltighcim uit

Dc rcincurniltic

Bondowosoweg 4
(naast Viosveld.
cen completen inboedel.

K.P.&Co.

Parijs 13 Scptcnlber (Eigen
Konil'lg George wenscht een
dicllst) De vcrccnigil1g' van
60% mecrdC!rhcid.
tlh!Clll antcn~
ill Indo-China
At \tene 13 SCpll'mhH (Eigl.'ll hccrt 1,,£!11 prijsvrllng uitgcscllfP.Oh'nst) Ex t\'on itlg: CCf)~l' " a n Vl'1l VOO I' cell rcclnnlebilj ct VOOI'
GJ'iel;cu ja:!1I h cd l \'cl'ld :l~ nl In Lio.Chinc('schc thee. Er waren
ni (-t (!jI dell tt'uon Van Gl'ie!;:c'll. %I'\'cn hondcl'd tach1:l:; inzclIIf:.ll d tc 7,ullt,U tl'J'IIc:kN I'Cn, in· ding-en vinnell gclwmcn. Dc
dh'n IIU ni·t JI1hl ~t(' nH :c n lll (!C I·· c( 'rsl!' prijs ad fl's. 3000 werd
d(:t'Iwid '.'l~n OU% h:'haa!t bij h el l(I(:g-ekc:nd U:lll CCn ontwerp van
tll'1I 216t(,11 OClo!J~ r tf: houdlm ~hdnma LrmbcuC to Purijs, dut
,.1t.'hl:!iCil'L
(!l'1I tbc{'lllultkcndc vrouw VOOI'fitl.'lt. JJc t weed/! pl'ijs ad It'S.

DE DALAI LAMA

~r~-!g·;~~~

ten huize "an den WelEdG.
Heer D. D. GAIR
Mampangweg 76
van C.2n completen inboedel.

PRIJSVRAAG

HET GRIEKSCHE PLEBIS·
CIET.

- ff~~i~~~~eE~~~"~~'N~·~5i:n~~~~j<l::~

Kijkavond Zondag 5-8 uur.

....

Vervolg Telegrammen

Heden e:) "oIgende avonden :
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