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MEDED EELING I

ost

De geweldig'E! belangstel~
ling die oak builen Batavia
voer
cns
blad sc:hijnt
te bestaan, nObdzaakt cns
langs dezen weg tc berich~
ten, dat xij die cns blad
per
post
ontvangen

wenschen
te
een postwis.sel

zendan van:

PER KWARTAAL
PER HALF JAAR
PER JAAR

DlRECTEUR JOHN KAPPEE
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TEL. WELT,
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" 3.50

S. B. I-I. GOPNER
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KOK

L~«n T.I{O'tio Hnman!), ('ell allvn. I VC'I'(I('I'

:-::;d ,l!

,Mmseillc 10 September
'.tll "lll'O('!',
I :dtkl' \':111 ue Kolmmin DomeL gcn C:ienst.) Dc Minister van
J -'c' 1.:1:11. l~{ hl'ikn aUIl lwt
V('rU{'I' wal'C'n zij voornCll'~nS ~~~l\~li~;~ ~;~f~~~~'a:~c~~~t ~~t:;~~~
f !')' ':':- :-~l' i l t:ht~;llor J()('l'g('gt'\'{'ll, in v1'\'3ehiJJ\onde dcclen vall '1'0- 'lionale tcntoonstelling ¥copcnd
l(yu tegelijl(crlijd cen s('ric bran- e~l eon:;;tat:::el'de, tlat do mternu• :_:'. ,~.l,', ~~'(1111:1\:: i~:~ ~;!lllt:::llll~t;l;:'~('~'~:;; ~l den t(' ulll~lcki;n, die het. sig- tlOnale markten m:~cr en
na,JI vOlJr dptl OjlRt.:Uld !l.OllUC'l1 g02sloit'll v,orden. HIJ Icgde den
zijn,
nadruk op lwt vool'beeld van

~ftti~~an;~o~~~~~s~ct;i~~~~', ~~~~:

""'"'.'! :I" ;';('<ttT( · ~;tc,-,!·(h'n ','001'- l'Ilrtagd :,lle ld\lcl's-"'an dil ~om

het Britsche Rijk een

l~' I1,en.;

~~~2kje b~;~~~l~~~~ie'~;ll1 \~i~Ut.'~:!~_-
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Z2cht cn zuiver: de cenige zeep,
W.Joril;-'n U liw kostb,lc huid
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to~ ... ertrouwcn..
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DE

HOLLANDSCHE
GULDEN.

Colijn staat sterk.·
•

_

,

DE WOORDEN VAN
RECHTER BRODSKY.

II

Hij gaat heen,

,Washington

16

r

w(J!"dt

tif;

I

FI'Olllschc gcldmarkt, kaansche

(!l1~cr

(,(,l1i~r;

meer opgcmerkt, Duitschen

~~;~~u~i{e~~inId~~! ~~~b;iS~~~ I ~;~~l~~l~~l~n~l~~:cr~

dat Cl'
bdung,;tel!ing be·
!;laal voor den gllic1cn, U1 .-:erL:md met het wcderom bu een
]mrnen van hel Nederlandsche
pu.rlcment. Hicraan '.YOrdt toe
g"evoegd, dat df; positi~ van Mi·nt. C Ji'n in elk geval v01Ill.~ (1' 0 J
d~C~ld6 st~lk ,~~~i~~t, dan da~
('1 \{)or eemge CllSl:> 111 de naas
t e Locimmst ZOli behocven te
worden gevreesd,

tJE MOHAMED AN EN EN
HET CO~~FLlCT.
Hoeten zlch ~mzLJd,g houden.
. G, ll( ve 15, September (Elgen
.dlCnst.) Op ne\ congrcs van
Moham~danen In Europa, dat
le G~n· vc is· ffe~ouden, is de
meemng tot Ultmg gekomen,
Qut men zich heeft te onthouden
van eenige inmenging)n het
It~liaansch-Ethiopische

fhet.

Paro:chutisten achter de linie.

COll"

~~~g~~Ol~i~~~ti~~~a~ v:~nr=~~l~~~

IS

JAPANSCHE KROON PRINS
ZIEK.
Blijft op zomerverblijf.
Tokyo 16 September (Elgen
dleusO De Japanscne kroonprins heeft _ een Hchte koude
gevat, in verband waarmede
hij beden niet, zooaIs oorspron~
kelijk in het voornemen lag
naar Tokyo zal terug keeren.
De kroonprins zal i!! het zomer~
paleis bijven tot hij geheel her_
steld is.

DE BRAND

ECHTE,

VAN

KOK

alb V AN DE
Verirekt naar China.

~eln:t :~l7dCI~~;: ,~(;gf :1'~~'S t;~~~ ~ij A~~~far~r~:~dW~:~:~!~~Vr~~~ il~it~~~l~~l~;~~{ ~~~;d(:~~~tv!~:~~~~

I
~~~~~oe~d~lw~~fl~~cvn~~l h~t!~~:~
die in

\Vij moeten een economische
Fransche cenheid scheppen,
door cen harmonieuse ontwikkcling van den handel tusschen
bet moederl[lnd en de kolomen
Le _M lUlster nep de tweede economlsche IlJksconferenhe III
hCllnnermg terug, waarvan de
,oOlstellen thans In daden moe
ten \~orden omgezet Het Fran"
sche ruk moet een worden, en
Illdlen dit niet het geval IS,
loopt bet gevaar zlch als groote
mogendheld te overleven
, "
lIet Cred~t Colomal, (waarov.er de 1"yor1ge..week werd gesemd) mellt tot. ste~ a~n gez.onde ?~der~emlngen, dIe door
Den CrlSIS ZlJn .getrqf~er:.. ~evens zal .het l1leu~ lffihahef
aanmoedigen, terMJI het. perm.~nente bur:au,. da~ Ult de
Rljksconferellh:. IS bhJve~ bestaan, alS cOlllite van aebe zal
ageeren ;roar het vervullen
de kolomale taak.

Iede-ce HuiSOrDUW doet goed een proe{ te nemen met

JE
I CAMELS

Cesw.vu
Cesw..vU
===================.....!
Cesw.vU
I
Cesw#vLs
I
ALS

R~~::~{~I~~

,~ ./

DE

BESPREKINGEN

TE GENEVE.
De meenmg van Herriat

Lyon 16 Septembel (Elgen
dlenst) Hernot die bIJ de bek
t G '
I
:::c~~~enen e Be~~~~~r~~:~J
tel' zlJde stond IS te Lyon terug
gekeerd en gaf mtdrukkmg aan
71Jn groote voldoenmg over de
sterke ,poslhe welke FrankrIJk
te Geneve heeft mgenomen. HlJ
\-oegde eraan toe, dat hij ten
zeerste onder den indruk was
van de l?eest van samen~~erking
welke zlCh heeft gemamt~steerd
en welke de h,este .ga,rantle v~r
de to~komst IS. Dlt IS naar ZlJn
meemng van het allergrootste
belang.

N. V,

Piapohandel KOK

R"'IJSWIJ"k 19 Naast d e Harmome
- ,

gaarne Cens vrijblijvend
demonstreeren

I

DE

Lindcteves Stokvis

leveren wij reeds op afbetaling vanaf , 15.~
per maand wet \'ij f jaar
garantie,
.
Bezoekt onze scbowroom.
N. V. PlANO EN
M UZlEKHANDEL

"ASHIGARA."

Uw piano, Koffers of
KISten door ons bewaren,
wij beschikken over praChtige droge goedangkamers.

dit

r- 60.-

RETOUR 2e KLASSE f 42.-

FRIGIDAIRE

part~i.

L~at

GEHOORD?
Zoo ni~t, dan willen wij U

•
RETOUR Ie KLASSE

zeerstc, dat wij geen resultaten reEds wcrd bC!"icht, zijn in het zal morgen, 18 Septeml:er
wIlen bpreiken, aldtls de Mi- hospitaal ov.erledcn.
China doorreizen. (S.T.)
nister. Het probleem is, dut wij r===================~
onder cen bevolking van zestig

Rf.'geering aan dm loren,

Brodsky inzake het Bremen.
incid"nt, waarvoor de Regecring (,hter de verantwool:dehJkl,cld met aanvaardde, werd
nog toegevoegd aat 111 verband
met dlt mCldent Brodsky waarschlJnhJk ontslag zal hebhen t6
nemen voor z1Jn dlenstb]d am

rEGEN ZEER VERLAAGDEN DRIJi

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

Moslwu 16 September (Eigen
dienst.) Gedu1'ende de ,nunoeuvn~s lieten vliegtuiO"cn van de
blauwe partij meer dan duizend
pal'achutisten neer aehter de
linies van de roode

EEN AANGENAME REfS

Derhy C - - Preston N.E. 2-0
Everton - Portsmouth
3-0
Huddcrsfield - "\iValves 3-0
Matich ~stei" C - Liverpool 6-0
SUl1dcrhnd -- W. Erom. A.6-1
(S.T.)

hebben gewaarschuwd am voorbereidingen te treffen voor de
GvaCliatie van de Egyptische
onderdanen in Ethiopie, met
uitzondering van den Prelaat
van Koptie, die volgens tl'aditie
den Negus in de strijd moet vol-

DE OORLOG UIT DE
LUCHT.

•

~=g

Sit' Leith Ross, die op door:~iec\ :~toa ~~~tC~~~trrct~
Nog drie doaden.
rcis naar China Japan hecft
i)3, i s dew c g weI k e
Tokyo 16 September (Eigen bezocht en claar een onderhaud
Io'J':tnkrijk moet in- di'-1St) Drie opvarenden van had met verschillende a utori-

September moeten kunncn vinden,

zaakgelaStigd~ ~w.eft

PER
SNELDIENST

uitge"

!'a!',,il; 16 ~[')ltemh[!l' (El.gen (Eigen dien.'lL) Aan de veront- de p1auts treden van onze vroc,~i( 1~:;t.J In hd v.:,,,elwvcrzlCht sehuldigingen welke de Amel'i- gere madden, welke wij veri,'"

BATAVIA·SOERABAJA

IN ENGELAND.

De uitslag'en.

De uitslag van de op
Cairo 16 September (Eigen d.ag 11 de.~el' gespeeide competi~
dionst.)
Onder
voorbehoud tlCwedstnJllen van de eerste
wordt gemeld, dat de Egypti- divisic in En 6.claI?d lniden'

C A M A Y, II

')

L~~',

--",,,,-

verlaten.

"Chill:nue ~lcelen I,Ullnen word!:.n lIltgcwlsseld.
Hoc weI

_,

.7:~'<C,D\JV.1

__

Mr.-CORNELIS.

....

~y.;w.

i VOETBAL

EVACUATiE?

;::!:!.'l,:;;:~;:·tJi:I;'I'idil::_~t '\'l~:~).~~~;~;:~~ I:~~:; :~';' l~~~~~i~~l~~;~~I,l {~,~ ::21~~

J~.'::~_~~_~~:~.2~~:~~cn,

EN

•

Egyptena.-en zauden Ethiopie

sumdcn op heL lijstjc'
FRANSCHE KOLONIALE
];·icli'l· \,:ll1 z.~. patriot-10m Vl'l'!UUO!'d te word,en de
·!\'bcid,_n;pattij. Tats\!o groot".cg('llwwaal,uC'l' zooll1c:]c
TENTOONSTELLING.
1.,1;; ';1;il1..0 ('II \'ijfti~ ~llld('rt'n zijn lie· Iddl'l's van d.c poJi~ckc par' ~ · ; t!'l' Fi,'N:1,
Lijen, als Suzo\u, de \fOOtZltt(~r Frankrijk moet OUawavaor- gen.
beeld volgen .
. Zij w(Jt'lkn b.'s{'}H1ldir,d V,lfI I van de Re>ylllmi, Bal'Oll \Vakal-

ti,'cil"

D: politie is cr ccilL' /' in gc-

BAT A V 1 A-C.

I

wij repareeren ZllJC soorten
RZldio ontvangtoesrellen.
Wij meten gratisUw Radiolampen op hijU tehuis en U
zich zelf dus kunt overruigen
hoeveeJ Uw lampen acheerlilt Qcuaan ZIJll,
N. V. Piano, Mu:r;iek cn
Radiohandd

I

~!:~~,;~~~~LE\~:;'DElO:~AA~~~~~!
VODR KLACHTEN VERSPREIDING TEL. WL.583.

L.-.

•

Radio reparatie atelier

ruhyo. I~ SqJl('JlltWI' tEigell voondttcI' van den lland van
bclumd StaLe if' wrJllOordcn, ;.;oumc~,':.·

VERSCH. DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG.

T E

smiling
dat kun
je
als je ,enmaar
steeds

KOK.

Politi eke moorden en brandslichiingen.

,

KA P P EE

NA 5 UUR TEL. NOS. WELTEVREDEN 582-5238-2398.

Op gcmakkelijke beta lingsvoorwaarden rcpilreeren wij
Uw , Piano, Vleugel, Harmonium of Phonolapiano.
Laat Uw piano door ons
stemmen in of buiten abonnement.
N. V. Piano en Muziekbandcl

Groot complot in Japan
ontdekt.

J 0 H N

GO E N 0 ENG S E H A R I 46

583.

TEL. WELT. 5050.

(Special!! berichten v"an "De Ochtend Post").

',ji'.-!1:;tl J),.p{lllti'~ IWI.. ft

GEDRUKT EN UlTGEGEVEN DOOR;

582"

~~gI~:gg;:~'::~~:l,~~K=~~t: :~~: ~~~:

SOEP AROMA

'01.7

BOU:LLON

POEDER

BOUILLON

BLOKjES

POPPEN EN POUTIEK

Fransche bezwaren
T01{yo 16 September (EIgen
dlCnst) De GOOd\7ill poppen,
,vellee de mwoners van Tokyo
voornemens waren llaar Pal1Js
te zcnden, 21]11 het on:lerwerp
gCwor(1,:n van een mternatio
naal geschll De Fransche gezal1t bracht een bezoek aan het

VITAMINE EXTRACT

HET FlJNSTE VOOR HEUKES EN TAFEL.
Een nieuw plantaardig product. niet te vergelijken
met de bekende soep~aroma's of vleesch extracten.
Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot de
lmporteurs :

I

:.~~~t:~~eg~~enb:.t;f~!d~~:

poppen met te sturen omdat er
mlsverstand zou kunnen ontstaan, indien de burgers v-an
Parijs het geschil in het midden zouden brenge.."l, dat er tus_
schen Parijs en Tokyo
.
verband met de betaling van de I ....
rente op gemeentelijke obliga- 1ties van Tokyo, welke te Parijs
zijn uitgegeven. Parijs €ischt
numelijk de betaling van deze
rente in Engelsche ponden sterling op en niet in francs.
middels worden d-e poppen ge-

N.V. HANDEL MIJ. "ARCANA"
BATAVIA-CENTRUM
TeL WI. 2104 .

Tanab Abang West 31.

==================-=!

~aa:~~~ b~~l!~~~ting

VOETBAL?
En anwettige actie.
versiag over de man- autoriteiten ontbonden, omdat

denni:;S~~~ ~:~e~~~b:tS::e~~~~ m~:;

J

van een Augustus is ' dat
2a.nvaarden en zan besluiten am :rich tevens bezig hie:!o&>~ met
jen Japanschen vertegenwoor-I onwettige praktijken, welke met
GEMEUBILEERDE KA
. MER
.:!ger ter zake om nadere inlich- sport niets te maken hadden.
:mgen tevenoeken,zal Japan,
MET
VOORGALERIJ
een
kruisverho!Jr
begin.'lJ.enwelke
om'IGRAMOFOONS
RUSTIGE
OMGEVING
je motieyen
te-onthulbn.

TE HUUR

~~~======:::~~~~~~~~;::~I 11 lnliCbti~!~:'~!!f:tsc!: W~lt.
~':~feec~~
!1~~""""'!!"""""""""""""""""",,,,1IIIIIIi! =~: ~~o~~gt~;1
::

aC:::111Iev::!T

TOONEELSCHOOLIN CHINA. de uitga\e..'l welke het rich voorl
Naar de Sin Chew xlt--Po de mandaat-eilanden

gt!troostl

Contant f 129.- up afbetaling
vanaf J 10.25

HANDEL.MAATSCHAPPIJ, N. V.
EffECTEN--f.N_ 8ANKZAKEN
1--'-_~

_ _~~

meldt,heefthetmlnisterie van h_ZUiverworcomm",,".eelel-1
onderw1JS te Nanking beslote!l doelemden zgn_ Waarschijnlijkl
om over te gaan tot ~ oprieh- echter ru de mandaten-eolllDllSling -van een tooneelscbool voor sie illt den Vo1kenbond zich
Chineesche kunst.. De beer Joe -.oldaan toonen over bet Japan-

.Toenhenoemd.
is tot leider
_ _ _-:-_....::....______JI .dSjang
eze school
(SoT.)van

00-1

verslag.
dat
_

~~ p~~~~~ af-I
betahng

van t 5._

pep rnBand

N V. PIANq EN
MUZIEKHANDEL

K 0 K

.Bat.~c.

I

RiiswlJk 19

onvolledig I.i•.iiiiiiiiiil.....
ii;iiiid·iiiHaiiii""ioniiiO<iii~i;I

Hoo

.invloedssferen.
H~t

Rekening houCleude met de ei8~en des tijds, die in de
berichtgeving van bet oogenblik een zekere sensatie

willen en er naar strevende onzen lezerg steeds bet
beste te bieden wat in ODS vennogen ligt, besloten wij
na rijp beraad ODS in verbinding te steUen met ..V.F....
teneinde dit onderdeel van ODZe berichtgeving te ]run.
nen perfe<.'tioneeren. In de rubriek "Onze V.P. be·
ri(!hten" zullen de Jezel'S in ieder nummer van 'JDS
blad het meest sensationeele nieuws vinden, dat de
moderne berichtgeving kan verschaffen,

Britsch Imperium 'en ooze
belangen.

Uit bet verloop del' proc~llre
te Gen(';ve en de suggesties weI.
ke daaT worden gedaan, btijkt
hoe 1l>11ger hoe meer, dat b~t
geschiI tusschen lta.lie en Eth.I~
opic feitelijk slechts bijzaak .IS
in de belangrijkc gebeurtems-

bedllehle slaten de zoo noodige
koIoniaJe expaDsie te geven,
hetzij in den yom van direct
koloniaal gebied, hetzij in den
vorm van mandaten.
Voor zoover het Nederlan~~
sehe en het Neder1and.sch:~ndl-

lict in de groote en ook voor
ons llitermnte belangril'ke kwestie van de koloninle belangen
en Europeesche invloedssferen
in andere werelddeelen en de
evcntucelc herschil,king daarvan.
Reoos ecrdcl' hcbben wij gc\.... czen op dit vermOt.'<lclijk verloop der historie, wnardoor eell
nieuwe ph:lse in de wereldgeschic!lcnis staat tc worden ingeluid en de telcgrammen van de
<lfgeloopcll week hebben deze
",rogllvse tolwct:'kelijkheid ge-

wikkelt, is deze passage uit de
rede van Sir Samuel Hoare,
misschien weI de belangrijkste.
Zij bevat de eritenning,
de situatie van het
niet kan blijven
ook a1 zou dit
flict nog tot een
nen worde~l.
w.eer aanleld:I,!:g te
nteuwe moeIIl)kheden
we problemen. Maar
delijk is daarb~i gezegd,
deze ontwikkeling van
tick Engeland de

Amsterdam, September, Naar
wij vernemen is er groote opwinding ontstaan in de kringen
der betrokkenen door een verscherpte toepassing van de politieverordeningen in Amsterdam en andere steden van NcTalrijke dienstmeisjes
werden door de politie bekcurd
wegens het kloppen van kleedjes 11a de bezette uren, terwijl
eenige l1ondel'den fietser3, die t e
laat zonder licht reden, even·
cens op de bon kwamen.
In officieele krill~
g e
eenll,
th: n i n "dO;
bed 0 el i n g del' aut 0 r i t e it ten
1. i g t h d er
.
~ ~ ~ ~ e ~ e ~ nl ~ ~ n g ~ ~ c
t
sse n w t hie r .
van 0 0 k 'd e g e v 0 I .
g e n m 0 g C n z ij n Vcrwacht wordt, dat al~~ bekeurden
cen boete 7:uUen krlJgen te .. b~talen, varleerende van V1Jftlg
cent tot cen gulden. (V.P.-Q.P.)

~~:n:~~;~~t~~::~io;r~:r~~al1g_ ~
Hiertegenover staat,

en wiJ

~~n~~~J.e~(~I~~!~I~~~U~ g~~~i~:~: :o~e:~n ~;e~I:~: t~~td~~e lati~O::'

on~

vnn buitcnlandsche zaken
omwondcll tocgaC, dat ook
cgo'istiscbc moUc-von aan het
!;lnndpunt van het Britsche Rijk
ten srondslng liggen, heelt duidelijk docll :dcn, d:tl het hier,
om een ....001' de wc~ldgcschie·
dcnis hcC'1 wnt belnngrijkcr problc(~m gaM dan de onafbanke·

~o: ~

epa

welke -deze bcboeftc aan expan.
sie
met de leiding die
Engeland voor r.ich op vorden,
niet vollwmcn gerust :mUen
zjjn , omdnt het Engelschc belang te\'('~t omvattend en teveel
bchcersehcnd is, dan dat
erg veel vcrtrollwen ?.ou
in d e '

v~elell,

~

a

GEORGANISEERDE
TEGENACTIE.

lij~~~~l~t~O~;~l~J~~C K. in cen ~~Pi~:~~~;l~ld~~~

lijk. De wildste. geruchten
op het oogenbhk door de
He the e t, d a t de po·
lit i e 0 p h e t s p 0 0 r
i
g e k 0 m n van e e n
u 1 t g e b I' e 1 d com m u n i s t is c h
com p lot
w a a r i n vel'S c he ide 11 e
led e n van d e Wi t t e
Soc i e t e i t ee n v 0 0 r a an s t a and e T 0 1 z 0 uden s pel e n. (V. P.·O.P.)

Na~

Amsterdam, Septemher.
der wordt v-ernomen, dat de 01'ganisaties van hen, die op ~et
punt staa!l door de toepassmg
der sanches to worden getr?f·
fen, zich bij deze procedurc met
zonder meer zul!en nccr~eggeLl.
Het staat nog met vast l!l w:cIken vorm.de7.e,contra-acbezlch
zal orga~lsee~en, d o? h d e
aut 0 rIte 1 e n z
0 P

t'k I' h t B t N bl l i t
to 'n d melk te broktrrijd~gmj.l~ ~~t' er 1~'~ ::l :~~ ~:le~~~su h~bb:n.
genblik to Gcl1l:ve met en over
Van groal belung is in vcr~
en ZQllde)' Ethiopie wordt on- band hic'rmede het telegram,
dcrh:mdcld,
dat Zater:lagochtend door "De
Het zou ook ill le nnief zil'n Ochtendpust"
word gcpubJiom nnn tP. ncmen, dnt Enge!nnd ccerd, waarin wcrd medegeop de brcs 7.011 staan VOOl' de dee1d, dat h(!t Jupansche mionafhankclijkhcid van Ethiopie, nisterie van buitenlandsche 7.aom U('I' wille van dil Afrikaan- ken hel praemaLllur acht om

~

kI~p·

~

OPZIENBARENDE
TATIES.

.stofzUlge~s

waarvan de doelstclling
het ver7.pkeren van -den
(sic.) en de hcrschikking
de koloniale bC'langcn!

~~u;~Si~~a~~~:nh~:~;~~~:h;vel~~ ~H~~~~~~: ~i~ b~~t~~~I:~~S~~!

kanten ..van
aan het
werk ~IJ~, dIe ~ldus l~ troebel
water wIll.en vlsschen,
.
~ e n I n t e.r p e lla tie
~,Iaec\OtVe ~~ t~.P.~~.)v e r~

perium 7.00 nauw raken, dat Zaken in Japan, dat daarover
Engetand daaronder niet onver- door zijn woordvoerder medeschillig kan blijvcn.
deelingen liet doen, bereikten

INV AL IN DE II WITTE"

ko~~n~:leecl'S~~~::~kiS ~~t h:~ ~~::mt~~ ~~:;er:n gze:da~~~;

kwestic vnn de bchocfte

aan suggestio, maar dat er zooiets

gebe!1rtenis tegemoet.

-

)Iaa...-rre, informeerde de

~~;r~::~i~ :; f~~~oo~~i;:: ~:ts;~~r!"~~~~n hun best, ~;;~~~a~::'nh~~t~::~; g~;

Dell Haag, September.
het gerucht gaat, zijn bij
overval in de Witte
cen gepensioneerd Gouverneur
Generaal, drie oud-legercom.mandanten, twee vroegere vloot
voogdcn, vier' oud-Gouverneurs,
tien gepensionneerde ~esid~nten
on vijf van deze functlOnariss en
met cen kleine ,,1''' geo.rresteerd.
(V.P.. Q,P.)

TEGENSPRAAK.

het pubUek was opgetogen.
kamer eeJl drietal personen. Een
De burgemeester knik"te den staart uit bet venster."
dokter toe: het was werkelijk I
niet kwaad, het spel althans.! :
Het stuk ...... nu ja!
Alleen......
ontvangen :
De burgemeester boog zich
naar den dokter en flnisterde:.
T1
- Wat hangt daar toch mt
.. ~
dat raam daar links?
De dOkter tuurde. .
geve rfde
Toen grinnikte bil' en i"iulsterRIBSTOFFEN
de terug·
voor Gordijnen
- Een ko~ien5taart!
Aanhetemdevanbeteerste

:o-=Bii___;'1iiIii1iiii!!

I

I "IN DAN THP. N

I

~~~derij~ni~a~,e~aa~' d:i~~;! ~~~~if

~i ~~~~~~k e~:

biS;kaf
waard (het was een raadsel hoe thousiasme.
cle man zoo dik bleef) zeer
De voorzi.ter-regisseur, Oak-I
slecht bier en ondrinkbare jene- ker Dirks, kwam zweetend ell
vel' tapte -:-. als er
;a
tOP dokter en
ren d.an albJd. Bovendlen

kla~ten

f blaze~d

burge~

A S ROTH
•

-to

Bat?vi:l-C. - Noordwijk 6 A
Td. 1231 >

r:: rrm~.ee~s:e~r~o~e~.=====J~~~~~~~~~~
::~n b~j!:~::d!~::b~~~ ,~a: f

reeds sedert o~heuge1ijke tijden
onbespeelbaar, doordat van het
laken nog slechts eenige flarden
over waren en het blad op vier
plaatsen gescheurd was.
Maar zooals ik zei: de bewo~
ners waren levenslustig. Ze zon-

SALO N de COIFFURE

oUDST E

zaak fer plaatse
H 0 L LAN 0 S C H

person eel
Prijzen 2eer B ILL IJ K
wave f 9.Oliebehandeling extra f 2.50
A.lIes volle gar a ntie

Gerolltineerd
Perman e nt

~~~~r~~~~n ~~~~~;;~d~P ~~

Dcn Haag. SeptembCL' In un·
sluiting op het geme1de om·
trent den ovcrval in de Witte, ~7:ht;~.olleelvereeniging op te
moet worden gemeld. dat dit
Het denkbeeld sloeg in : een
b€richt niet juist blijkt te r.ijn. en twintig AkkerveenschehuiBij nader onderzoek, (dat wil' zenscbe ingezetenen gaven zicb
Noordw iJk 801
Tel. WeJt. 165
insteldcn, nadat het bericht in op als lid en zelf de negen-en· ~====¥¥,!~~~~~=~=~====;:1
1
ild ~
vet-band met de primeur onmid·
dellijk was doorgezonden), is =!~~:~.igeNie~oO:a:n::7t t: Vergeet V AN DAAG de bloemen niet
gebleken, dnt de hoofdcommis.
I
h
saris van politie zi.eh met .
Voor de mail boot morgen : .. FAVORlET'J

J.

M EST E R S

~~::i~i~~~, ijo~,oo~:~~ ~aij :~~

Djohadaan 25
zelf uitdrukte: "om voor de
heeft bogeven om daar zijn vel'·
en
l'aardag te vieren. Aan dit sim· werkte met steunlijsten, aIle no- Bel dus op vc::;r l..l 't vergeet ·Welt. 1927
pete feit is door de U(nverant·
b I
ta
lang
geven, dat in onze eerste berichten tot uiting kwam (V.P.-O.P.) terwerk "Belaagde onschuld of:
de wraak van den bosch·
wachter."
AANVAL OP tvlOEKDEN. Een eindelooze reeks repetiJapanners rukken op in
Weste lijke riehting.
geoefend, achtte het gezelschap
zich rijp voor zijn debuut.

sp~~~~ telJ:~~~~ c~~~~~~~:

vn~"":~'~~ vi~org£;~~~~~. ac~~ ::nstic::I~n V;~I::~~~d die bui- ~:~ierV':[em~~~e;~:~t' d~aia~:i: ';;'~;~~:~ti:n~e~~eit:;i:;;,~n~:_ ;o:~ !:;~~~a
\Vnt daarmedc verdeI' vcrband
houdt, indi en Italic in 7.ijn eel'~tt.. oJ)r.ct zou slageu, heeft twee
belangrUkC' problemcn in een

Igroote

,-.

kerheid valt te concludeeren.
dat het met de aantrekkelijk·
h eid van deze stad maar zeer.
zeer mager gesteld was.
De bewoners van Akkerveenscbehuizen waren echtcr van
een Ievenslustiger slag. En het
verdroot hun dan ook zcer, dat
de avonden en Zondagen geen
andere afleiding boden dan
cen "ommetl'e" door het' dorp
(hetgeen als men langzaam liep
en af en toe eens even bleef
ARRES- stilstaan, precies een kwartier
inbeslagnam) eneen bezoek

~ 0IJ)~.
~f!;~~l ~i~~i, \:~~r ~~g~:n~ltr::; ~~;~:~~~a~oll{~e gc~~~~; z~~ ;ij~ ~: it d,~ rJe~ t ;ou~t ~~~e~l~~~ ~~~~l~~~~:ris::~r e~e'
zeker de belangcll niei op het om op initiatie! van de Vcr- met ecn .collect1eve welgermg
spcl zcttcn, die bet op het 00- e"nigde Staten, Duitschland en
llct dlen~~persolleel om ook
genblik in dc wccgschaallegt.
Japan cen nicuwe organisatie nog maar een kleedje te

J

bovendien vrijwel eenparig van
De dokter en de burgemees- paar reg-els aanwiizend.
meening waren, dat bioscopen ter kregen ieder een eereplaats
En de burgemeester las:
en dergelijke vermaken uitvin· op de eerste rij.
,,Links op de voorgrond de

Groote opwindina bii betrokkenen.

van Ellgcl:md,
welke klanr en duidclijk is om- hehbende ongetwijfeld aanspra·
scbrcven in de redevoering, ken kan doen gelden.
.
welke' Sir Samuel Hoare voor

H

. oost.
,.
Toen de bewuste avond was ~urgervader. "'-at heeft toch die
Het levell in Akkerv~ru.":he_laange~rOken. was de herberg a1 s~a..."'1: te beteekenen, die jullie
huizen bood weinig afwisselUlg· spoedlg propvol. De voorraad uit dat ra<l!Il Jaat bungelen?
De naastbijge1egen "sad" 1'ag s~elen was natuurIijk niet toe- Tja, ¢ de regisseur, wij
zestien kilometer van h ..:~t r~iken~, maar met behulp van
bet ook niet,. maar zoo
ve","ijderd, en kOD du" tonnet)es en planken waren er
bet in bet boekje.
op Zondag bezocht banken gei'mproviseerd; ook het
En bij visebte net tooneeIstuk
Maa.r bet was een stad onbespeelbare
biljart
deed uit zijn zak
van vierdotte:::.d mwoners, die dienst rus zitplaats.
- Kil'kt u maar, zei hij, een

NEDERLAND PAST ZELFSTANDIG SANCTIES TOE.

~;~ ~:I~:r~iC~a~n~;'i~~~:;,t~~ ~~~~t~e~~~I~:~~~:~nZ:~I~'J o~~~

m~:\oUding

of de heernn bet vonden-! •
De heeren ...·ondP...n bet werke-.
lijk 33J'dig-, heel verdienste1ti'k.
En de 'Voorzitter glom. behalve
DE TOONEElUITV 'OERING -I meester toe, .k'ochten een kaart:. 'i".:!n bet zweet. nu ook van
door'
Vol sparuu'"..lg zagen alIen de tmtscb.

~=:::=================

deliberee- -

~:n e:~u ~t~~::;~~ h~;~:::

Noord~ ~:l~ :~~~~~~Iij~:ei~k'h~~:e~

Een communistisch Complot? Wa t zal de Volketlbond doC11? wa~~d ~e:r~r;a::n tee: ~~:~
VOol'aw!staa11de leden. (l.(LngeMoekden 17 September. Mol'· waarop het feest zou plaats

~~~;a~::~~:?~~~::h!~:~:~~:i ~::i~~~}~!~~~::~t~~~£:i~ Den Haa:'::~ernber Een ~~~,:i~::iiJ;F~~;E~ J~~e~ ~~3:~~ k~;~:~~; b~a=~~

beschikken, zooals Italic en
Duitschlnnd, in welke rij Japan
ook zijn plaats wiI innemell.
In de tweede plaats gnat het
hier om de kwestie, hoe de reaetie vall deze Ethiopische ges7hiedenis zal zil'n in andere gebleden ..w~ar de blanke. heerschapplJ zIch beeft gevesbgd of
de Europep-sche invloedssfeer
zIch kracbtig doet gelden,
waarblJ er van Engelsche kant
met aIleen zorg bestaat voor de
groote belangen III AfrIka,
:~:r .::~ ~~~~:n niet mIll-

•••
Wat het kolomale vraagstuk
betreft, daarop beeft SIr Sarouc} Hoare In zlJn rede zeer
nadrukkel~lk gewezen. Hl) heeft
de e.xpansiebeboefte van be.
paald~. landen erJ{end, zander
daarbIJ den een of anderen staat
a~nderlijk ~n ~~ duiden .en
hI) gaf tcgebJkerbJd de bereld.
willigheid van EngeIand te kenhet
probleem
nen
nader III beschouwlDg te nemen
en in de nanste toekomst te
eonfereeren over maatregeien,
.welke zouden. kunnen worden

o~

.koloni~le

genomen

o~ de

door hem

erop van officieele zijde in Toky.:;; bewezen.
Tenzij wij hier te doen hebben
met een Japansche suggestie en
het Japansche Ministerie van
Buiten~andsche Zaken deien
vorm heef~ gekozen o~ haar
de wereld to .te zenden, m welk
geval het berIcht nochtans even
belangrijk blijft, omdat het een
aanwIJzmg is, III welke rlchtmg
In Japan
op het oogenbltk
wordt gedacht en wat men daar,
visschendemhettroebel
nVea~ ~:;eOOlkeg:nbhk denkt te kun·

H~:r:~:~~ed::: s~:ge~~:~*

een zekere mate van overeen.
stenuDlng Belden nchten
zlch op de herschlkkmg van
kolomale en andere mvloedssfe~
ren, maar bet cardinale verschil
is,.dat de Engelsche Minister
van
Buitenlandsche
Zaken
daarbij nntuurlijk docide op een
regeling waarin het Engelscbe
belang domineerend zau zil'n
terwiji de hierboven
suggestie zieh ongetwijfeld
richt t e g e n dit Engelsche
belang,
.
Reeds zetten wiOJi uiteen, dat

genoemd~

he~ verIoop van de gebeurtenis-

I·
8g.OI
.

heren niolieres
5 geheel nieuwe modellen
I kl

. b '

In~-~~a~
verende hak _ soepeJe zool

zijden sokken

'~l;

sterkezijde-versterktevoet
mooie eHen kleuren '

stores

.

st~!'ke rolitiemacht trok Vrijdagavond in den Haag op naar
de Witte Societeit Het politiecorps stond onder Ieiding van
den hoofdcommissaris persoon-

sen van de latste maanden et~
.
.
~oe k~ ~Ide;, ~at zlch ~egen
en
o. en On t een ~le~we
groep.::t ng vonn IV2.n an en,

~~eroo ~n!~ ::tv::~:rs¥::~
~ Ge f h
t'
Zl)~ l~e~em~~e e~ ~eor~~~l::~~

di

inzetten, dat leidde tot de stich- ling had men voorloopig niet te
ting van den on<!fitankelijken kJagen. Niet aIleen de familiestaat Mantsjoekwo. Ret bericht leden van de acteu1'$, maar vrijhierYan electrificeerde de ge- wei aUe volwassen ingezetenen,
heele wereld en men vroeg zich tot zelfs de dokter. en de burge·
met belangstellillg af, wat de
Volkenbond zou doen. Thans •
•
•
• ~
na vier jaar kunnen wij uit de
meest gezagbebbende .bron mel~.,
. I
den dat de Volkenbond in vcrBI) blltr of pall.",'
J:
ba~d met deze aangelegenheid • KAASBOLLI!TJES ~
mets hecft gedaan en ook • f 105
bilk
h e t toe pas ~ e n van
P
sancties achterwegeheeft evoDrbiJdetheaC)
gelaten,. .
RUM W A .P E L S
OfLcleel kan hier- • AARDBEIWA~H'
~ ~ ~ g~ 0 ~ ~ n d ~ 0 ~~ ~ ~
filS p h\lk
ken b 0 ~ dIn z 1) n 00 r- ...IID de
s pro n k e 1 IJ k s tan d _
pun t z a 1 vol h a r den
IIjii U .
e n d a a I' van
gee n R........ B.....g, -La=.« e.~od u i m b r e ed z a 1 a f _
w ii ke n! (V.P.-O.P.)
R EeL A ME
"

van het Japansche MIDlsterie
van BUltenlandsche Zaken ~e~
WI.. St, dat er In deze nchtmg
althans wordt gedacht
De SClherpe toon, welke op het
oogenb Ik III de Jap~nsche p~
wordt vernomen In ~erba.n
met bet b;.zo.ek van SlC~!D
Ross aan ..... hlI~~, waa:op !,,",-J 1.n
een afzonde~~lJk- artikel III dit
w1Jzcn, aceentueart._
dit alles,
-~ ~
Het is
dat
,:,oor
\
...
het Itallaansch
Ethiopisch
conflict v~ het.oogenblik nog
een oplossmg vmdt, maar d e ,
eerte
schrede
op d.en
-0
verdere
e b Ia
ik weg betot
tenissen: g~e~~:~!~:
land zijn tegenwoorwge belan~

!

n~er

UNftI!DI .
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EETSERVIES. PORCEtEIN_
Ef{e:o (Ieme mel zacbt blcemcecct
6 diepe botden
6 platte
..
6 d essert "

~ e;::~~I:Olel

N' 25~mbalbakJ~
DEELIG

verkeeren"
denktFidel.
..,Nroeger

moest de boos, o[s ie's avor.dsfhui$ kwom. direct z'n sondolen
Blij dot ie z'n schoene" kon ui:tr-ekken. Altijd riep ie oon:
Fidel" en dan wist 'k hoe [oot het was. Don moest ik op een
rennetje z'n sJoffen kamen brengen. Moor fegen .....oordig denkt ie
deor niet meet oon.
WOllt nu droegt hij Robinson, Model 61. "Ell met Robir.sons heb ik
nog meer
t schik". beweert de boos, "don iii met ie Zondagsche k!u.f".
Hij l:eg oltijd: "die Robinsons l:itten ZOO reUl:en.mo kkeliik. dot ik
best iouYo' gekke ,prongen zou h <nne n nadoen."
Don kiik ik de boos vol verstandhouding oan en kwhpel eens mel m' n

heb~n ...

..Aport
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rundbox. Rondgenooid mel kemleeren zool en Robinsoo..rvbberhok,
En zoo voordeelig!
f 6.25
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28-31
32·35
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.·lAdisch.p.Ji.tie .
Anthony Fokker :noet in
Amerika. op het stoepJe komen
in verband met een onderzoek,
da.t is ingesteid naRl' bepaalde
oorlogsleveranttes. •
Men is zelfs roover gegaan
den vliegtuigfab.rikant e.all ~e
houden, t erwijl hij op cen plelzier.reis was. Omtrent den aa~
van de ingebrachte beschllld~:

~~~I~~n i!:~~!~Jj;~ijkd, ~~~a~~

honden met ecn algemeen o~·
derzoek, dat doo: de A.mer!kaansehe regeerlllg !!elast IS
nur bcp..'l.alde transa.ctll:.'S Wf:Ike den laatst~n tijd hebben
plaats g~vonden en waar~?e de
olie-conccssie van Abessjllle na.ll
Amerikaansche geldmagnaten
de dircctc aallieidillg is gcwecst.
Fokker hceft verk!aard zich ~~n

ft~~enk:J~~r~~,~I~oC~~n ~~~

dcrlandschen nuam hopen, dat
-- dit ook ipderoaad bet geval wI

~W:~~s~;~:a;l~t~~i~~ii~e~erO~~e~~

misverstand bcl'ust.
•

J~

nnar Europa en met de
boot weer · naar Indie terug.
Toen hadden de kinderen ook
twee maanden la=-t; de vt!l'pleging gehad, welke zij zoo drin·
gend behoefden, maar de kosten
voor bet Gouvernement waren
belangrijk haoge: ;

Vrijday

En ooli heden vraagt de N~ .
• dt'riundschc vliegtuiginduslflC
de :l:llldacht door het ong.:luk.
dnt te Angora is gebeul'd blJ het
demol1strCl"l"Cn van eell Fokkerjagcr FX van het m~el , zooal~
1-1.! ook voor ttC' Indlsche wee1·
machl l.uUcn worden geleverd,
£(-11 "'a!~~ cdcrlalld's bckwaam·
!ltlJ "nt"l:cI"I; Lult. Sandberg, ia
du:trbij am bet It'\'cn gC!)wmcn.
Nanr lie o3rzaak van bel ongcluk, ~HlI1 men llit den nard ~er
zaak sl{'chts gis!:Ien, doch ('eJuge

fB~~~~inf~'n, he~e:;t. ~ws~l:'l

ronaktc, verdicaen aandncht.
Hij stell namelijk de vraag of
door d{' stceds opgevocrde pres'
llltit'l::I van snclheid en uit~ou
clingsvcrmogcll van mut;flunl,
de ll'Chnick nic-l bl'zig IS den
mt'nsch t,., Q\'t:rwinnen en of
wij ni{·t ~n l'l hel oogenblik .1}fIden'n , dOlt hcl mc~scheliJke
hij dc-stijds op Al1dll' gaf c.1l
waarbij hij ook ut' toppl'C:ltatlc
oit het toestci wilde halen ,
t'\'('I){,l!OS te vet'! Vall zijn phy·
~t'k vl!rgde 1m dnarvan zccr
,\'(,(,1 oo gClrlak uJldcl'vonrl.

Dinsdag

Te Batavia heeft zich het ge·
val voorgedaan, dat een klerk
van het Gemeellte1ijk Gr?n~be .
drijf nan een aannemer mbch·
tingen vcrstrl!kte, we!ke voor
dezen bouwer van waarde kon·
den zijn. Tot op een goeden d~g
deze Iderk het laabare van zlJ.n
hande1ingen zelf inzag, en dlt
vel'der wcigcrde. Waarop de
aannemer, die wei ov~r e~? ~eer
bijzonde re mentaliteit bhJkt., te
beschikken, den. man van Wlen
hij eCl"st geproflteerd had, verldikte, De gemeente heeft cr
eerst over gerlacht den kler~
onccl"vol te ontslaan, roaar blj
nadm' illzicn wi! men tach cen
mildere'" straf toepassen. De
;~an Olul nu voor den ~ijd van
dri.;.o mnnnden, met verhes van
inkomsten worden gesehors~:
Zoo heel erg milld l(Un~en ~IJ
deze strnf intusschcn lUet VIR ·
den. Omdat ltij in de allel'eerste
plants het g c z i n van ~e
man ll"eft. Wie zal deze drle
maandcn voor zijn vrouw en
kindcl'ell ZOl'gcn en de hOll ~er
uit hct huis howlen 1 Het lIJkt
bijna onv<'rmijdelijk. dat ie·
mnnd. die 7<00 "mild" wordt gostrait ell die in dric maandcn
ook geen andel' wcrk kan entumecren, in hel gllnstigste ge·
val in handon van woekeraars
vall om zijn gezin le etcn te
kunllen gcvcn. Of zou de bett·okken aanncmel', die heel wat
meer te Iaken is daft'deze klerk,
die ten slotto bleck te kunnen
onderscheiden wnt goed ell W(l.t
slecht was, dcze zorg voor zijn
rd,ening nemen? Met medewe·
len van de Gc>meentc natuur~
Iijk!

NEDERLAND's TAAK IN
INDIE.

r.~nd~cg~l~:ec~~I;(~r~~~~%cn, d~

vlicgcl' tot ~ 10,-, boete, h etgl:en ccn !Dli~e sl! at mag heelen. c.n feltelljt< allce~l als een
ernstlgc ...vaarschuwll1.g moet
worden o[Jgcvat .• R et lS te ~o.
pen, dill. de7.e waarschuwmg
v?rstaan IS. Want men moet
nlet dtmken a~n .de catastrO'
phale g~v~lgen, mdlen door ~n
motorstOrlng, welke tOCh. albJd
~an plunts hebben, het toestel
III de bebouwdc kom van de gem~nte zou. neerkom.:n .. De
vlteger 7.et met aIleen ZIJn elgen
leven, maar ook dat va~ andcren op het spet en dlt volko·
men noodeloos,

Maandag_

Korte inhoud van hel voorafgaande: De Politie doet vergeefsche
moeile den Franschen misdadiger Arlene Supin, die Ie Priok moet
a;,nkomen Ie arresleeren. Twee vreemdelingen, die me n aanhoudt
bli jken de gezochte Supin niel ie zijn. Een dezer rooft echt~r lijdens
het onderzoek kostbare juweelen van een Engelsche locns!e; cen
visite kaartje van Arlene Supin blijlt op de I~fel.va~ de~ wach!~om
mandant achter. Nicolaas Sebastiaan Jansen wI! zlJn vne;od Wdlem
van Zante n bezoeken. hli vindt dezen ve rmoord op zijn kamer,
een on\;,ekende is he! tweede slach!ofler van dezen aanslag. De
heer Kerner, F'i!lrticulier detecllve traehl een opiossing voor het raadsel
te vinden. Op he! bal bij den Gouverneur word! een kostbaar paarlensnoer gestolen. Tusschen de klanlen in de toke ziet Nicolaas
S. Jansen plotseling he: enbekende tweede s\BchtoHer. v~n
den moordaanslag In levende lijve staa n. Een toonee lvQorslellmg. III
de sociele il Concord ia wordl plolseliog algebroken . Er begin!
licht in de 2Bak Ie ko men.

.'.

in I{a;pstad een lezing gehou-

~~:::~~t slot:-

,

..

collectie

B. V. D.
he e r en-ondergoedereo
) mateD
aile ~ modelen

niet den samenhang zag tusschen

de juweelen die-fstal en

den Dloord op Willem van Zanten en Arlene Aupin! Dat Cornelisse cell groot dee} der mis-

hemd

daden begaao had die men aan

combination

of pantaloo f 1.35

een franschman toescbreef viet
nu niet meer te ontkennen,
maard dat beteekende df .n teyens, dat wij nog geen enkele
man-inbrekel' badden ontdekt !
Maar misscbien dat Kerner dat
raadsel weI rou kunnen
sen wanneer
de
verho.alde
Ondertus::cben was
<"eel' laat geworden en
ik volgens afspraak naar de
waning vau den detective gaan
om hem daar Dp te w2.chten.

'~ereld ~~~~sse~an t~ell h!b~~C \:~le~

.. 1.75

nieuw

B.V.D.
ray o n silk hemd

spoor van den beruchten gentle-

::=========

of

p antalon met e1astiek-

sluit ing f 1.25 per stuk

,.1I••••••
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FLANEL
MERK

PrJ/s per EL

FRANSCH FLANEL 0.45
PER BLOK v. 20 el 8.5"0

SANITAS FLANEL 0.40
PER BLOK v. 20 eI 7,50
G. FLANEL
0.35
PER BLOK v. 20 e! 6.50

BONErAAS
Batavia Noordwijk 42 Tel. 365
Bandoeng Bragaweg 48Tel,48

~========:::1~~~~~~~;:~~
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NOT·I)
EEN GE NEES·MlDDEL
Verkoudheid, hoest, pijn in de keel,
of zijt gij schor of rooh te veell
'n Mentbol tablet verfrisch t uw mond,

't

Merk POTTER'S- uLINIA"

he.lpt terstond.
Thans ook
Indie verkrijgbaa r in aIle
. 1ien- h an d e Iaren
apot h e k en en b ij a 11e Ch emlca
it 40 ct. pee metalen doosje, bandiQ in
den zak mee te deagen.
Importcur ELLINGER & Co. S"cra:';"ja.Bat,wia.C

in

;,t~el~en~.~Z~ij~h~a~d~dg;t~g~e~Zie~n~.§h~a~d~T~"~I.§W~'~lt.§1~7~70~-~17~72~_~'O~5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oudste .Europeesche Broodbakkerij

LEROUX & Co.
Teletoon

RlIsvvilkstraat 28

I

ehantage niet de eenige mis·
daad was waaraan hij zieh
schuldig maakte. Ook nu n~g
durfclen zij Iliet in te grijpel'i.

I

BA.KT EN BEZORGT 3 X PER DA.G
's Namiddags lusschen 2

4

's Avonds

5

7

5

7

's Nachls

~~~~~t ~:ee::nop~;~~~r~~:

werden toegeschreven de inwo·
ners van Batavia in angst en
spanning braehten. C~rnelisse
die steeds arroganter optrad.,
tegenover de dames Vermeulen
op de bruutste wijze optrad bad
eens, toen bet gesprek over
het onderwerp van den dag,
Arlene Supin, ging "slD:alend
gezegd" Arlene Supin ...... ' het
is wat moois, wie gelooft dat
nu", daarna was hij plotseli.ng
van
onderwerp
veranderd.
Maar op het bal bij den gouverneur. was hij 66k geweest en
daar waren kostbare juweelen
geroofd! En op den avond van
den maord op Willem VaIl
Zanten Wal> hij nog htn:l laat
een bezoek ~otnen brengen en
was toen zeer opgewonden ge-weest! De beide dochters had~
den toen getI"acht hun · moeder
er van te O"\'ertuigen dat· bet DU
veelyan
beter
dat 4estie
. ~~was
vader

495

Bezorging:

steeds rljkelijk over geld scheen

~~.~::: ;~~~ o!e;~~thte ~e~~:~:r7:i~£e~:l~~~~ :i::

==========

. ..~.."'.~ .~:J.

~:rp:~.

voiledige

vIas mlj nu duidelijk ge- j
worden, hoewel ik nog steeds

~~~~~ili::Z;et~c~t i~d:~:b~~ BOT BL CB' II BR

den over de tnak van Nederland
noodlge lntroduct\cs te
in Ncderlandsch 1ndie.
Zoo kwam het dat Comelisse
Wij Hemell aan, dat het ver- op vele uitgaansgelegenheden
slag in het Kaapstadsch~ blad en op vele deftige recepties en
~:e~e~:~~~i':.n~e:~~:;: ~~u~:~ dcrgelijke stEeds te vinden was
..
t n constnteeren dat in het geze!schap der dames
~;ot, ~~c~)mmdel" weI e~nige Veoneulen, die hem als cen
~onderlinge woonlen gezcgd ~:~~~n v~:~:~~~~. kennissen
!le~fi~~oorbceld treffen wij in het In den laatsten tijd was het
relll::ts de volgende zinsnede echter opgevallen dat steeds
aan, wclke wij hier in het Zuid- wa.nneer zij met Cornelisse naar
Afrikaansch "taten volgen:
een of andel' fe eat waren ge·
"Die land word bestuur weest, dat er dan steeds door
deur die Gouverneur Gelleraal een der vrouwelijke gasten iets
en die Volksraad. Die
vennist was. In den beginne
Hnge stel nooit ·
·
waren het !liet al te groote
vool' in die maatreCis van
kostbaarheden geweest, zoodat
olanke administratie nie, de eigenaresse meestal om de
want hulle besit geen initia- gastheer niet in verlegenheid
t ief nie. Hulle neem voorstel- te brengen bij de politie geen
le aan of verwerp dit. Hulle aangifte had gedaan. En petit
is altijd verdeeld ondermekaar comite eehte.r had men er weI
• en 'n beleid wal die blankes over gesproken en tocn Come·
kan voIg, is om die inboor- Iisse zich eens had laten ontvn:l.
linge in hul eie sous te late ; ; d~:c~~enh~·~ h~~em:::r~ij

benOpbespaard,
dit punt verandert er in
Jndie nicts en wij hel'inne~n
ons het geval van een ambtenanr tc Lawang, .met een niet
al te groot traktement en negen
.- kindeten, die door de zOt"gen der
oudtlra onderVoed waren, Ook
deze ambtenaar had recht op
verlaf, docb bij zette in cen request a\n de Regeering zijn
zorgen uitecn en verklaarde af.stand te willen doen van zijn
;;.,rlof, indieu de Regeer..ng de . .
~r.~rI
helft van de pa.ssagekosten zou
willen uitbetalen, welk bedrag
hem in staat :tau steHen· zijn
kinderen "op peif" te brengen.
Het verzoek werd geweigerd
en de !pan giug met zijn familie Imp~'teu,s:
van elf personen~ tweede klas _ _....._ _ _ _ _ __

\

savelkouI. ·

k~~~el

DOods uitkwo.m, dan do.t de politie langer ollkundig zou blij .ven met wat zc wisten. ~ moede!"" had daar echter met van
\vilien weten en wilde eerst Juffrouw Vermeulen stelde
wachten totdat men zekerheid vaer om mij te vergezellen daar
had; wat zij meenden te weten zij wei begreep, dat l)nder deze
berustte tel1s10tte geheel en al omstandigbcden sn>:?l ingrijpci1
op vermoedel1s. Zoo was de een eerste \'(~reisehte was en
avond gekomen van de tooneel- zijzelf de ~te inlichtingen kon
voorstelling in Concordia Mevr. geven,
van Leusden speelde in het stuk
In het hui; van den detective
mee, de andere dochtcr was maakten wij het ons zoo gemakthuis gebleven_ Maar thuis had ke1ijlt mogelijk, el- stonden sigazij het niet uit kunncn houden; retten en in een l{ast vond ill
een bang voorgevoel Olei haar nog een seheulje whisky,
dal er ook dczcn avond weer het wachten ons, ill den
cell misdand ZOIl plaats hebben. nc althans, niet tc. lang
Zij besloot tocn aIleen naar het Het \\'erd echter ddc
buis va,:,: Corne!isse tc gaan en afgesproken tijd. het werd
daar zlJn tllluskomsl af tc vier vier uur en steeds kwam
wachten.
Indien
Cornelisse Ker~er nog niet. IIt begon mij
dien avond wederom een slag on""erust te maken' Cornelisse
Wll heb~n gesl!lgen zou zij da.~ wa~ cen gevnarlijk lndividu, die
dnn be~hst mp.rke~1. Danr ZlJ voor niets terug delnsde voora!
weI begreep, dat dlt niet zonder niet wanneer hij in het nauw
gevaar zou gaan had zij als gedreven werd!
voorzorgsmaatregcl eell Ideine
revolver medegcnomen.
(Slot volgt)
Wat er in Concordia had
plaats gegerepen had zij ten.
huize van Cornelisse van haar Sw ake lijk eten
b~~c~~~~ri~e~~ou~e!ek~~r=~~ zuster Mevro\lw. van Leusden Lm::btige. kamers
hler tegen verzetten, zeUs vernomen. In cen heftige seen " Billijke prijzen
niet toen hij hen, .die Iangzamerhund in Batavia tot de be~ enkele juweelen, die in het MU!cDvlietOgst35- T~JduDD2100WI.
kcnde persoonlijkhedenI waren
sedert stuk te pas kwamen en die doorl:~~=::::;~==~==~
gann ~ho~r~n, voor~e oudste cell der ledcn van de tooneel·
~~~hte~'%~i eenv:rriCler dwong vereerJgin g beset~k~aarh~ar~n RIJDT VANDAAG IN EEN
hem in de . uitgaan"de
0 T E V A.

Nu began de ellcnde eerst
goed, de contro'leerend a1l1;btenaar cen zekere Cornelisse,
schijnbaal'
cen
goedhartig
mensch ontpopte zich als cen
Maitrechantellr. Van zijn positie en de wetenschap, dat bij
door een enkel woord den goeden naam van den overledene
en diens familie ten g ronde kon
rich ten, maakte hij op aile mogelijke wijzen gebruik. Hoc hij
dat deed, hoe hij de weduwe en
haa r lweC dochters,' wa..'\rvan
eenc de tegenwoordige Mcvr_
van Leusden was nls het ware
plukte om zijn stilzwijgendheid
te verzekcren zou een to lange
geschicdenis zijn om hier weer
te geven.
Zelfs toen de familie naar
Batavia vcrhuisde was :tij nog
n!et van hem verlost. Cornelisse, die tcgenover den Duden
Vermeulen den rol gespecld had
van den cerlijken ambtenaar
met een medeJijdend bart werd
zelf op fraude betrapt, en wist
slcchts ter nauwemood aan een
vcroordeeling te ontkomen. Op
gel'egelde tijden wist bij Mevr.
Vermeulen door te -dreigen met

Lezing in Kaapstad,

;;;H;;..

.

had !Uj geen afdoend
kunnen geven.
Dit was in het kort de gescbiedenis die ik te h ooren

Jansen

:.

Het A. I. D. maakt ·melding
• van een geval van bureaucratischcn waanzin, waarbij aan een
inboorling 'n
hiergeboren hoofdcommies met
blanke te maak, is
tot sy
elf kinderen, die recht op ver·
voordeel nie. Die Nederlanlof had, maar er niets voor
ders sal echter ni e moed opgee
voelde om naar Europa. te gaan,
~~'r~aar 'n nuwe beleid p~ohet verzoek werd geweigerd om
het buitenlandsch veriof in ecn _ Wij meenen inderdaad te mobinnenlandsch verlof om te zet· gen betwijfelen of de booggeten, hctgeen het gouvernement Ieerde zieh a ldus heeft uitge~
de passagekoslen heen en terug lawn!
voor dertien personen .zou beb-

..

Seba3liaan

15

8 r
(het
Z(fterda!/. KaNaUp·.trU'dYS'"h'~
... ... da'"gbl."d"j Cfv·an·den
En WI'OPI·om gccft het "JUel:en 10den Augustus Iezen, heeft
:mnldlling lot CC Il ftnntcckc· PvarOnr.d,. D~~j~~r~·tei~~~n~::j~~~

~i;~lf~dO~I,;·!~S~~~~ tha~:JOr~~ie::;'

g.........

weg: gesneld en door
emotie was zjj flauw
T;t::deDS dit
huis van Cornelisse
ook de moord":!Iop

Zanten verwcten en
Njcolaa~

'if' JJ.

tJie mct hel tocstc:l van de vliegclub le lang boven de sl(l.d he<!Ct
geviogcn. zoodnl dcsku ndig~n
nlo!'sten vastsll:llcn. dat III
~(·val. \ '.Ill m,otor:;lo,a"ang"od; v!~c~
ger met meet' in II t ~ u J
om b\dlen de bc~uwde kom

I ~iq~il

..••

uur

..
..

HOLLANDSCHE BESCHUlTEN 10 STUKS 20 CENTS
Dagelijks versch verkrijgbaar: Pain de Luxe. Gember- en Amandelbroodjes.
Boteren Krentenvlinders, Duitsche Bollen, GeraspteBroodjes. Krentenbollen, e;t.
Botermoppen, Splits,

Kattentongen. Arnhemsche Meisjes, Theekransjes,

Jodenkoekjes, Speculaasjes, enz. enz.

Boler- en Engelsche Cake, Tulband
ana G ••h ....brood Is a:eer.•BiIn Ie ..avelen vaor bulk- e" darnrllilders

l~§!§~§~~~~5~~§5~55~55§~55~~5~55~§~5555§§"
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~~=~So?~~,~~:$+iiii~]~~~i~_~~~i~~®J

DECA PARK: 17 Sept: 7 u. en 9.45
narrr bet geluk)~

~~l~:~'a: u. Happines

~appines

ahead (De vlucht
.

ahead. 9.45 Gala premlere

CAPITOL THEATER: 17 en 18 Sept. Let's live to night.
CITY THEATER: 17 en 18 Sept. De zingende stad.
HOTEL DES INDES: 17 Sept. Pait musicale 12-2 uur, 7.30
groot \'ooravondconeert, daarna soiree dansante.
HOTEL DEiR NEDERLANDEN: 17 Sept. 7.30 Groot vooravondeoneert en soiree dansante.
18 Sept. 9.15 Vicrde klllssieke concert van hct Foormanensemblt!.
STADSSCHOUWBURG : 18 Sept. Apotheek de Ooievaar,

len vervullen.
2.
Morgeuavond om 7 uur wordt

1:It1:

he~ri~ Z:;~e tea~~~;st~~;;::~ ~~:~de

wiens naam in het artikel door
de Straits Times oiet wordt genoemd hoewel het vel'lucht is
met - ~en portret van den h eel'
J. 1. Miller, onder wiens naam
de qualifil!atie "Trade Adviser"
met een vraagtecken is gest~ld.
Moet uit dit grapje worden opgemaakt, dathetSingapoorsehe

film nogmaals ver- 3. Lakme

Teneinde een ieder in de gelegenheid te stclien. deze m~zikale komische fIlm, waann
met mindel' d~n 5 songs voarkamen, te Zlen, worden d~2e
voorstellingen tegen ~?pUlalre
prijzcn gegev~ll. Voor.~lJ!ol1derhOOen vc:n'TlJ1.en WI] naar de
bctl'cff..:ndc adverlentie.

PERFECT DAY I

'===================:'1

G.

V!lll

het wei wat al
en gcbol'neerd !

ZONSVERDUISTERING.

S i I! gnp (J l' C n;l. 11 1 C i .
Ii I n ~ i 3 t IJ t ern:; l i g c
" n ~ t' r 11 s th e i d i n h a fl ·
tl (' ! !l l( I' j n g (' n.
r';I' mOf{ 7.00 f1 poro:1i'" jets gcfla~ln \\'OI'Uf'1I om (kn"entrepClt.
h::ndd van Siug::~p()r(' tIl b(:-

BiSc.'uit.9

c)1

zeep,

H etzelfdc IS gcbeurd met
versc:h illcndc andel'\.! m tikclen,
wdl,c vl'oegcr t(! Singapol'c
werdcn v{,l"vnllrdi~d of van
daal'uit werdell g.edis~ribue,cl'd.

het

t·:tn tIt· H.l;~(1cring- in zukr de n~J1d gcool'dceld om cen groote
viln de hantids(:oll1- fah)"j ('k oj) .Java or t e richtcn.
N!.'Jedundsch !ndischc y,eopE[' iI. tirin,~cJl(l Iwliu(· flC v.er- fain'it'ie:ml('l1
]WIIIlCIl zoovee'l
]d:\f! rd'.' hij. ~1:I1,1 dl' insl('lhng 7.('1'1' \'oor de Singapore n:nI'kt
\·itn l'i.'l1 c:omm!SHIl' '·~n OnUf.!T- le...t'IT!ll a~ zij maD" wdlen,
~()l"l: ,.:lIl1' de UI~\':C!l'kl~g v~n de m!1al' iod ien SingajlOl'e ze~~
lIw(Jf!r-'!llOta ,',e1k(· 10 Nedt'r- n:111Z'
Nedcrhmdseh
]ndw
hadseh IndiC zijn vHst~(!sl('ld. wenseht te verschcpcn, wordt
wdl'L' W'(\(:f'ltclijk Nm heol'd- oil artilwl met 25';', van de
gjn~: ,VOI'1JWll voor hcl bcstaan wanrde belnst, t erwijJ de in te
van ~ mgarlor('
vocrcn hnevccl!leid ann beperV('I'UC'!' z(,id<:: hij:
kingen is onderworpen,
Dc huv~n van Singanore ligt
" II: h.·l). VCl'Ilowcm, dat..cl' on· vol llH't Nedcl'ianclsehc schepen,
ul;I'hlllld(>hng<::¥1 gaande 7.lJn tl!!'l · die dezelfdc "oordcclen en lll'isdwrI Arm'ri\mansche en Nc·· vilege~ hcbbcn als de Engclschc
dt rl :mu!o!eh•.' b{'):mgcn vo"r h::t seh.l'p~n..
!(.t :.;{and Lrcngen \'an een ~Ji •. ' ~/~r. me~l III Singapot'e Ol~
"('t:tcn Iwndd ltH;:It:h(:n Ul· bcldc zlch ,leen zwt. k:m mell ?pmel l dt

!\ it·;l.Ul

Ifln::-ti(' h('ln'urdc.

Heden~ en morgenavond

KATHARINE HEPBURN
de actrJce par exceIlence, met

JOHN BEAL,

in:

THE LITTLE MINISTER

Een film van ontroerende schionheid en hooge beschaving,

01' September

st~l!llgd::e~t~:ta~~~lt ons mede,

Op de Noordkust van, Hokkaido .Ul.1 den 17d_e~1 , Jl~nI r~:;
een toto.le
7.on",\!eldUlstc 0
vallen VIllar t o nc~n , waarva~
het,l1\1 I'eeds vast staa~. ~.at ve~_
SclllJl~:ldc l:l.Ilden expe I JOS ~~_
lc?- l1Itn\~ten voor d? wan _. _
mmg d~arvall, wam ,mn as.:I~d
nomen Ult alle deelen del' wed:
zullen decln<?rncn.

~~;l{t ~~:t ~~~c~~::~nO~~l~~~~~:

~f!t~j

LU t:I t61

1770-1827
1.

~~l1dee:nI~1:~n~~lr ;~~;: b~~~~~:

naar Japan.

ll,

b.

L U C K Y

Poco sostenuto

Vi,""

D E V IL S

II

I
~k~i;;~:~ ~~~~;n~en~,.::f~~::~,~~.:~n~'~de~m=b=en=e=m=~=ni~=~=~=~=~e=,'=~r=n~=ne=nr~=ng=.=~~
I

~: SCh~!~gretto
.).

Heden- e n volgende avonden:

met

~Di~~;rdoa~~n b~~OSmetana

Bll~H:~~~n~ :;~CE ~:~~;:d~OROTHY
WILSON -

WILLIAM GARGAN,

zd('m tc houdelJ en dat men beSymphonisch Diehtung aus
sloot de benedcllzaal met terrasdem Zyklus "Mein
_
~
::;en en lobby • .die meer plaats
"Vatel'land"
Ij){!II("r!lI~~~ f-Ie:!m.lvond 7 en "oj5 uur
_
•
bicdcn , daar voor in gcbruJl{ te.J. ,,1812" Ouvcrture Solenelle
t..:l!I-=~lI " !.&IU'.u
!o.[orgcn.l\.'olld . ilftr
nemen. D c Troilul:-zo.al. wor~t P,I. Tsehailmwsky-Wotkinsk
Popuiaire Voors, e 'llingen
•
Qls (:hatnpagnebar mgencht,
1840- 1893
DICK POWBtL. de lie"dm g \'~n hct publid,. l'n
Het Vooravondconcert, dat
"DE VLU CHT ~'i~E:H~~~ -~~[ii:~N(~~~P~~NESS AEEAD" /
0.30 unr aanvangt, alsmcde --::::::::;;:::;::;:::;::::::::
f
de d.::l.nSlUl1ziek, ,zal door d~ J.3a- ~
____ . _.. _ _ _ __
Huon de suem';;;9:~i.t.~~~:~~~n~~~~u~;:teLor~;: H"pp ,,,c~ A hl''''i''
t::tviaschc RadlO Vereemgmg A. S. KARADIN , T ab ib
..Gou},!)·H<:~ .t",.
wordell uitg~zonden, Niet minMIl' 0 41
_E"="::"=--·f=--O:::.'::
~·::
· i :::
O.::OO::..._ _ _ _ _K:::
·;=--"d::":::'"~ .:.:H".=--I"-=o_',__'_=,,__
:: "_".
APOTHEEK DE OOlEY AAR, del' drm drlC orkcsten zullen
Di~m~:;"~ ~ ~oe~oek
Morg.. na vcnd 9,.t5 \,IlIr
zicl1 iaten hOOrell, waaronder 8al"vi3_~ nh ...a - Tel. 1629 8",
G " 1_ A P R E ,,' l ETt Ii::
Wij vcstiO'CI\ !leleer ten ovel'- het nic uw~ _ orkest van J:Iotel
C"lIa r;!odeero" Ilcne~'n9 van .. lie
Hel F,..ns~he Meest"rw"",,k, ~GOLGOTHA··
vl ed.' de u~nciJcht 01) de VOOI'- Homann lIlt Bandoeng onder
Z IEKTEN
"Gofgalhu" de f,lm, welke d oor de {Idh'et~ W<:retdpcr~ w",d[ aanst~'lh;" van Apothe('l~ Dc Ooic~ i!:iding van Al'ie Nooteboom en ZONDER OPERA TIE
~~~.~:~~;~~~ hn GRQOTSTE MEESU:.RWERK. oDit
~a~r ~m het NcdC'ri;llltl!lch In- hl:t , Hoi1andscl? ~d{est oude:
MET SCHAD EL1)K.
I'::===::::=~===

10m

I

:========:::

Sp reekuur

Wo(!Usdnr, a,s. zal pluab hcbH ooggett11ge~vcrsl~g van dell
'
avond worden Ultger.ondell. ,
Bel cllscmbl~' gecft to Bata- ,Ool{ Vaal' d:! bezoeitl;'.rs, die
via nag slcchts ('nlwle voorslci- il.l,d ~oo:t.eel· op dansen gesteld
ti ngen, zoodal :l.el:e;' ncmruld z1jn, IS gezo~'gd; tusscllen ?~
dc gcJegcn hC:'hl zal willen l'!ten U:lllSnUmmcls . zuBen verschll
....oorbij ga:; l1 om cen goC'd stuk lel~de .~ttra.c~~e-!l~mmers wo~:
door goede kraehtcn to zion op- d(!.l mtr.evoct?: .modat oak 7.1J
VQeren en r.ich daarmedu )';clf volcloende afleldmg hebben. ,
een avond van kUllstgenot te . Van het geheel ,...al ee~l geIUl~versehaffcn.
flim \~orden verva,~rdIgd! die
htt.er m de pJaatscll]ke ~loseo"GOODNIGHT,"
pen zal :nor~e n afgedraald,
Dc dZl'eche van Hotel des
Inde~{ \'erzoekt ons er de aanEen gocdell \lnchl wensehell daehl op tc vesti~el1, dat nog
WI] ollzel; h~lSgcllocte~en I~\ cen b:=ptdtt Ml nt.i1 souper-ta.fels
:~CI~d~~ ~r~~e;~~::~ beS~I'VZ~l' l\an wor?e~ g:r~el'veerd en d~t
~~<'l' een werkelijk "goedc~l" a~i~;~~~j~def~n""es~~fJ. heeren V(! no.eht heeft men pas gchil.d, 1ll- P
g

I ~ : !'30 :::: ~nnm~mtlu.~.J1~!~Wmlmi.911IW(m~!i!r.mIJ:~jitln~~j~~;:; ~ 'J~';~~~,;~

'bell.

•
.
.
I cgelen
eramen am cn ell reo
U matras do"t hic!' veel aun
a(~t ! (~H t" regelen, •. Ook dlt :::11 JlothuntI::! van Sinr;apore schade at. Vi • •
~
t(m 1JlIdec1e van. Slnglt~Of(' 1.1,111. aan tc ~rcngen.
.
,
Goodni ht-matrassen waar.

1.,:,~~Z~ee~l~~!~r~~d~~~t~~cdC~~~~~ deiI~j!l~ I~e~n~~~~:f~tre ~:r:;~~:

te Batavia en Mr , C ornelis
en aan aile Hotels o ver
geheel Ned e rl and s c h - In d i ~

~ltUlk

I NLEG GERS

Lorgen
een nachtl'ust.
ernstig to
Vraagt cens inlichtingen hij
onderzockcn en ik zou willen het Beddenhuia op den Postwcg
voorstellen, da.t dC1..e commissie Nom'd !laast Denno.
uit !lid meer .dan vijf leden zou
Het guat am Uw eigen gebcsta<lll, te w~t~n uit een verte- zondheid!
••'i:i'~~'~:::::':--==

den vn.n de hooge uilvocrrttn - IT.cn am deze zaak

rubber'

----I

~~~I.:I

Foor!~~~EDsembie

::I:~~~J~~~ in:~~~ullt(~~; ail(~C~I~:~~~ ~~~n;mdz~tb:~~t~I~~I~e~tsd~f~l~~tl';t~ ~~~~\~~~I:: ~~nl~~~~~~~~~l~~~~t 2t'::="~:~~~:_~~~~~

l('n op natlC'
welke in
Ncdcrlandsch Iudie \':orden ge·
hl!.'cn, 'Men r.iet in Singnpore
ni{·t iarlgcr de hoog opgeladen

I fH. ~ fP ~

Ll1dwi~~o~~~~~ei~~f:nd)

Er schijl1t voor bet Jaarlijksf!h ' COl').MUTS d'Elegance,
dat 28
a.s. in Ho'

:~'~i.~tl;~r;:;.tZ~f('~~'I'f~~[ :~;~~J:d'~~~t~~~~ 11(':~~cnI~~~t~:O(~~SC~~tf~~l:t~e~~ gi~l~h ;~on~~t~~de~~~:~ct~c~~\~ ~~~u~~1~'a~10~1~1lId~" ~.~~: ~~l

11 1

Balfe

van bet
Vierde Concert

"Tristan und ISQlde"

t....-...-Wetenscliappelij ke expedities

de n ha nucl \'an

Ouverture

op ~8 Se:Pt~mber a.s...aanv30g 9 nur, n.m.
B I fJ s pe t 1D 3 bednJYen va-a Do U! II e t
Verlaagde prijzen: 2.50, 1,75 1.25 0.75 incl. ~el.
Plaatsbespr. Dins. en W6ensdag van 7!12 _ II uur.
.
~

CON'COURS d'ELEGANCE
Richard wagnerl813~f:~~I~~~=::::=====~===v
=0=0=,=aI=Ie=I~ee=f=i:ij=d,='n:=.~
te conservatief
In Hotel des Indes .
2, Symphonie No, 7, A dur Ii
____

SINGA PORE.

~~~a~l:~~r o;~;egn~;:~ ~eb~~~

Die Zigeunerin

Progmmma

~~~d~~ ;~;~~~:'U;;;!~:r z~~

Men maakt zich onqerust te Singapore,

briclwl1 om door te worden ver~
wcrkl Dc7.C wasens m ochtcn
('en onaangcn,lmc reuk
sjlrmdcn, ma3.r ZIJ vcrschnftcn
a:hcid nan de fnbl'ielten in
Smgap0l'e en nan tttl van menschen, D(!zc rubber wordt thans
in Nl'dcrlandsch lndic zclf vcrwel'kt.

APOTHEEI DE OOIEVAAB

Ballettfatl~~~ibes

geheel niet eens is, maar hem groote Franschc meesterwerk
Dp .
toeh een gelegenheid heeft WilR "Golgotha", welke door vetWoensdag 18 Sept, a.s.,
len laten am tc zeggen wat hij schillende autoriteitcn zal wor~
9.15 uur n.m,
op zijn hart had.
den bijgewoond,
1. Vorspiel zum Musikdrama

NEDERLANDSCH INDIE EN DE HANDEL V AN

Em ()ulkr:;oeh gwraagd,
De Sir, TilllC,~ intert'iewde
('('n dcl' !eden ,·nn de HandclsI·Otnnll~!>II.' \'001 de Strnlts welke
H! 19:::j IS Ing'cslcld l'll dH! geu\trl'udt, <iit pe!'5ondrorboutl vel"J;I:~f\rdc. cl a t deb £! U r c j.
' i n" w {, II. c \" a II N e·
~ t' I' 'j' n 11 d s ch I n d i i;
II i t ~ a It t ten 0 p z i c 11 t c

Euste: Ooenbare: Op,,'oetiDg Vi:!Q
.
.

Veilchen von Montmartre
Operettenpotponrri Kalman
5. :r,Ieditation aus Thais
Massenet

Intusschen gclooven wij niet,

Is TH E FINISH OF A

Walzer Waldteufel

4..

~~~:l~e\l~neJef:';~~~:~~rg~:~ ~~~ ti;:o:~~a;~o~~~~~:ew:~ v~~~

'5 Ayonds nil. cen warm broscQlJpie am ellen op re frisschcn
naar het koels(c zitje

Mein Traum

Een halve Ce'nt
Versc hijnt Zondagsmorgens
met een verspreiding van

per stuk ·

t e Bandoen\) en Omstreken
w. o. 96 On de rn e ming en
Idichtingen voer
Wij geven hierbij de juiste rijtijden van den terugtocht

t

- Cheribon = 18 1 minuten
Cberihon - Semarang = J 63 minuten
Batavia

III

Semarang' - Soecabaja = 201 minute n
Totaal 548 minuten of 9 uur 8 minuten
Geen van de talri;ke inzenders hedt aile juiste tijden geraden. Er waren 10 met den goeden tijd
vooe het traject Cberibon· Semarang en 2 over het traject ·, Batavia _ Cheribon. Deze 12 verbruikers
zijn nader beoordeeld en besloot de commissie het beschikbaar gestelde bedrag als voIgt te-verdeelen:

.".,..

f 50._ P. A. Hanibals
" 25.- L. C. Hubers v, Assenraad

.,
"
"
"
"
"
"
"

Lembangweg paal 3 1/ 2 Bandoeng
Kerkstr. 87
M r.-Cornelis

25. - Lies [\1iedema
Koboog 37
Semarang
25._ ]. Verbeet
,
Trompstr. 19
Soerabaja
25._ H, Dammermann
Malangweg Ii
Batav.ia C,
SalembapL 19
Weltevredeo
25,- . A. Sastrowinangoen
25,_ L. J, PhilIppI
Boeloe 45
Semarang .
20 - F. de Bruin Vermeer
Def. v/d Bosch 47
Batavia C.
20._ Liem Sik Tjhwan
Woeniestr. 2
SoerabaJa
20._ R. R. Maidman
MaarschaIkL B 3/5
Mr.,·Cornelis
" 20,_ Mev!.. Besener
Goenoeogsawri 8
Sematang
" 20,_ Lim Sik Hoo
Coenboulev. 30a
Soerab~ja
De hedragen zijo per ·postwissel verzQnden. Verder ~; n ·n~g t roo s t p r ij % e n uitgerciikt..
Corre:sp~ndealie o ve:t". de prijien : wo~dt n iet g·ev~erd·.
HET GAS8EDRiJF..
·

in, beide bladen
DAGELl)KS Telefoon Nos, 582 - 383 Weltevreden
Na 5 uur 5238 - 5050 Welt,

DISTRIBUTIES VAN' CIRCULAIRES
EN ANDERE RECLAMEDRUKWERKEN

.EEN

HALV~

CENT PER STUK

Speciale wijken der stad
dus riiet in de g·eheele opJa'ag
ZONDER ?RIJSVERHOOGING

.

.

DE UlTGEVER

JOHN KAPPEE
()
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