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Deze

De geweldige -belangstelling die oak buiten Batavia
veer
cns blad schijnt
te bestaan, noodzaakt cns
Icngs dezen wsg te berich.
ten, dat zij die

adverlentie·ruimte

is beschikbaar

cns blad

per
post wer:schen te
ontvangen een pastwissel
zenden van:

PER KWARTAAl I 1.PER HAlf JAAR .. 1.75
PER JAAR
.. 3.50
,_ _ _ _ _ _ _ _ _- '
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Dl:RF.CTEUR JOHN KAPPEE

-

TElL. WELT.

~g~~:~g;:I:i:I~':~:nW~=~:~~: :~:

~~i~~~lcT~~S~R
S. B. Ii. eOPNER

_

GEDRUKT EN UlTGEGEVEN DOOR:

682,\

WELT. 588.
TEL. WELT. 15050.

DRUKKERIJ

-KAPPEE

DOOR DEN GEHEELEN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HET GEHEELE JAAR
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~~~~~L~::;.DE~O~~~~

per plaatsing

TE BATAVIA-C. EN Mr.-CORNELI9.
VDDR KLACHTEN VERSPREIDING TEL. WL. 68:i. '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'

=9'ii'1·~

I<ONINGSPLEIN

MAXIMUM CQ,\\j:ORT -

SPECIALE V ACANTIEBILJETTEN

f 12.50

YERSCH. DINSDAG. DONDERDAG en ZATERDAG.

~------------------------~

HOTEL

.

I

GOENOENG SEHARI 46
NA 5 UUR TEL. NOS. WELTEVREDEN 582-5238-2398.
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NEDERLANDSCHE HANDEL-MAA TSCHAPPIJ. N. V.

.;"\INIMU},\ PRIJ5

KONINGSPLEIN Z. 10.

in ligt de directe mogelijkheid
voor con£lict van crnstigen
aard, want Italie zal dcsnoods
tot desperate maatrege1en over
gaan om dit te voorkomen.
Met spanning mag daarom de
vCl'derc ontwikkeling der gebeurtenissen tegemoct worden
gezien, 001;; al om den \veerslag ~.
welke zij ongetwijfeld zulIen
.
hebben op de verhoudingen in
bet Dosten.
;;J
Wat deze vel'houdingen in het fk;

Een

TElEGRAflSCHE EN
5CHRlfTEUJKE OVERJ\\AKI~!GEN
NAAR IIOLLAi\D EN ELDERS.

I

_ _ _ .J. Pi.. KLEIN.

PIA.NO

koop'

men

bij den Muziekhandel

KOK

UW OUDE PIANO RUiLEN WI) IN

Rj\. . DIO

Nederland zorg baart) deze exEen
koopt men eveneer;s bij den Muziekh.
tra uitgave zulIen kunnel1 ,dra·
gen. Alleell, met het voorncmen
tot het doen van dergelijke
omdat men voor 99 pet. muziek door de radio hoort
In Anu;tcnlam is eindclijk cell
Thans zal het Paleis oIJ den groote uitgavcn, krijgt de stel·
Oplo2sing ge"ondcn voor de Pa· Dam aan hct Rijle worden over- ling, dat verdere offers moeten
h:ii:'-r!aadhuisk"·cstic.
gec1r:,gen, dat dan op zijn bcul'~ worden gcvraagd van "bcpaa1vanaf I 10.- per maand
\TP.ll de ]J1~lJ1nCn am het Ko- den bOllW z:ti financieren van de" bcvolkingsgroepen een iet- Bat. Nwsblatl van Vrljdng j.l.1 ~~,':;
Hinklijk l'nJcb ep dell Dam am een nieuw nadhuis, dut ong-c· wat wl'ange bijsmaak.
Eerste betaling begin Decembn as.
in den
k bouwcn tot het geschikt vee!' 10 millio!..:l1 guIden zal kos- I
"Jong .Jal1Un, aldus Villallus, 1.';lI zijn om de V('I'.-.;cllillende ge- ten en Jut zal verrijzen waar
Batavia·C. Piano· en Muziekbandel KOK Rijswijk
19
n-,centdijl,C'lmniorcll te herber· ('("ns het Palds voor Volksvlijt
De situatic in Europa ,vorelt stormt VDOl'Waarts over het
weer gcvaarlijl!:. Indien medio vaste land van Azie, de hemel
n, b fifg'~7.icn en wie ccnigs- stoml.
Rmdoeng Piano· en Muziekhandel KO K Bragaweg 29
ann tt·Htli\.ic hecht, zal (lit
\bm'.. . tien miiliocn is cen dezer wordt besloten tot aflWll- weet tot wellt. verderf en oud('('n g,:,',/J(:i \'<111 opluchting' heel bcumg ell men vraagt zich diging van hct oUe-embargo kun Japan Jdjkt het hooidschud,"cmomen. Men stelle nf, of de bel'Ooicte Ncderland- deze m[,atrcgci allccl~ JUCCCS dend, maar geintimidecrd CB
\'001' cJ,~ "Ii::lc'il;(; sic-:J1tjc.;"
selle
Indischc schatldsten ~ol'tecren, indien tcgelijkertijd gcimpollccrd ID.. Dat is gev;:-.arst. Nieolar,s na-del'i en daal'- dan "bcriehtcll uitkiest van de ven aan iets, dat van cen bevuu' (;(')1 i ·g~·lijk b!'gar<nbaal'. (het
van ltasll1iddc· de olie-invocl' uit lunden, die de lijkcr dan a1 \Vat er voor hct n~ccle de sp8eiale verkeersmaat- bel£.ngt'ijkheid als de arrestatie paaIde tendenz niet vrij is te
Oo!-: \'00)' hen, die b. \'. hun l1Oll- Jell a,an
is immel'S cen sal1cties niet toepassen, (."'.me- oogel1blik in Europa gei:ichiedt! rl'gclen va:1 onze poiitie in het vrrll twee illegale Sillterklaazen pleiten, is \,'cl op haal' plaats.
(\.:lJbia:~til1g komcn betalcll ....
z[lGk, \vdlw
Reg-cering in rika b.v.) wordt belet. En danr';:fl1kelccntrura cler stad. Nieuw -::-tc. V'lij weten Bid wie deze om- De geregelde herhaling van den
is daarbij dit jaaT, dat hot op roep in elkaar zet, doeh een omroep in dezen "orm gedt e1'
bSlJaaldc 11re11 verboden is met \vaarsehmving aan de Batavia- de zeer speciale bedoeling aan
cen nets op Pasar Baroe to vel'
schijnen, 00.1( al heeft men deze :~~~tl~~~~ :-:C;~:~~~~~:~en!:~ ~~n~:i~:~·~~~~geving van Aneta
a~n de hand. Het is ongetwijfeld
een goede maa-::reg~l, v..·ant de
spcdas maalden het den -yoetgangers oJ? PaBaI' Baroe op
drukke dagon weI zeel' lastig.
Wat eehter niet in orde is, is,
dut mEn zijn fiets aan den inSIAM EN ZUN MARINE
It.egClcn well,e kUllnen '.vordCIl
g:.u'g van Pasar Baroe kan stallen en daarvoor een gobang
Japansche invloed.
~~~\~:~~s o~:n i~~n~~ ~~ri!:~~;~
moet bet!1Ien. Deze sta.lling had
maakten I'eeds melding I ~:i~. de allti-Japansche activicine camera m~t optiek 1 : 2,8 vast bnH~dpunt vDorzien
gratis diellell te zijn, waarbij
bonw nm negen torpeELECTRISCHE FOTQCEL vaor AutoUlc:tische
niet mag worden vergeten, dat van
VGor Siam bestemd,
V:::)o1' m211igen fictsel' een go- dobootel1
diafragma bepaling, via doorzichtzoeker. L<ladverlllogcn 9
lXlllg eell bedrag is, waarove::- welke op het oogenblik op Ita- HET KOLONIALE STELSEL.
meter £ilm per cassette.
Prijs FJ. 190.hij niet dadelijk heenstapt am liaansche weryen op stapel
uit te geven. Op zulke punten stuan. TWtG van deze vaartuiIn verdere besprekir.g.
cine camera optiek 1 : 2,8 vast brandpunt, fllmlcllef en
l'ckenen wij nog altijd tevee1 gen zullen in December worden
inricbting- voor het maken van cnkelopnamen.
l!aar V--restersch begrip. Intns- argeleverd en met cen SiameeDe uitlating van Sir Samuel
Echter zander fctoce!.
Prijs PI. 100._
sehen kan de situatie bij het sche oemaulling naar Bangkok Hoare betreffendc de l1oodzaak,
9 1/ 2 m.m.
postkal1toor ais voorbeeld die- varen.
dat landen die arm zijn aau klonen, dat men niet gaarne eell
De voer de Siameesche mari- nien of deze in h::t gebeel lliet
Idem als boven doch met instelbare optiek 1
2.8
stallillgsgeld van 21.'~ cent be- ne bestemde officiel'en en man- hebben, meer dan tot dusver
Prijs PI. 125._
taalt. De fietsen worden tegen- schappen ,vorden opgeleid op moeten profiteeren van het b,:;9 1/2 m.rn.
woorc1ig bij tientallen tegelijk Japansehe koopvaardijschepen. zit van andere koloniale 1110Eumig 9 II. m. m.
aan den overkant van den ,v'eg
gendheden en gemakkelijker
llt't electrische fotoce!.
Jdem als boven met instelbare optiek 1 : 1,5 Prijs FI. 190.gezet, met het risico aat zij gegrondstoifen moeten kunnen
stolen kllnnen worden, liever JAPANNERS IN DEN AtvlE- betrekken, zal daCl' het Institue
dan d:lt men de gobang voor het
of Pacific Relations in nader~
9 1/ 2 m.m.
RiKAANSCHE SENAAT? si-udie worden genomcn, Yerfietsenrek betaalt.
klaarde Mr. Newton Baker, de
Scherp verzel.
bekend Zwitsersch fabrikaat. Met optiek 1 : 2,9
FI. 100.voorzitter V:?n het instituut.
De radio roept nog steeds vePogingen welke door plaatseDe seeretaris van het insti9 1/2 m.m.
1,1.5
Fl. 190.Ie en velerlei nieuwsberichten lijke leiders te Honolulu in het mut. de heer Edward Carter.
om. In de \Toege morgenureu werk worden gesteld om bur- zeide, dat deze verklaring ....an
komen de beriehten van het gerlijke rechten voor Hawaii in aUe kanten in beschouwing zal
Bat. Nwsblad, zooals deze door _~...merika te verkrijgen, vinden worden genolilen teneinde na te
cam~ met 4: sne:lheden, t.w. 8,.- (intel'ie:ur opnamen) 16 - 32 en 64 beeld~
Aneta zijn verstrekt, des mid- schel'pen tegcnstand in Ameri- gaa-'l. of zij louter een utopische
jes) (slow motion pictures) per seconde.
8 ro.m.
dags 0111 een uur volgen de be- kaansche kringen, aangezien dit gedacht~ is, da..'1 "wl of hieruit
laadvermogen 7,5 meter 16 ro.m. fjlm (15 meter 8 m.m. film).
rich ten van de Java Bode en het aanleiding zou hlillllen, zijn, ge- ee-n gebeel nienwe politiek voor
nieuws, voor welken omroep zien de Aziatische bevolking het Britsche RijI;: en de geheeIe
Prijs
PI. 135.door dcze bladen bij voorkeur Yful Hawaii, dat twee Japanners wereld kan worden geboren.
de United Press berichten en te- zitting in den .t\merikaanschen
idem met lens 1:1.5
FI. 255._
legraJ.n::nen yan cigen diensten sellaat zouden krijgen.
GOUDPUNT _ THEE
worden gekozen. Stri.jk en zet
Va!! de thee-onderneming Pa~
m.m.
wordt deze omroep dan besloten
koewon nabij Sindanglaja ont~:~ ~~o~~l~~~d::~~r:~nlmpJAPAN EN CHINA.
\~ingen "ij ~er keuring cen pak

Van Dag tot Dag

ERRES EN PHILIPS RADIO

~e~~t~ie~et~:~;, V~Nal~~~l'~~'l h~~ ~~

~~~~~~e~~ll ~~:~r:l:~~~~.n

KOIK

~~

I

Kort Nieuws

EUMIG
EUMIG
EUMIG
EUMIG

CINE NIZO

I

CINE NIZO

PROJECTOREN voor

9';2

lUIJKS

.
.
IE
..
.

en

8

vanaf

N OORDWIJ K 27
Wij openden een EIGEN ONTWIKKEL en OMKEER STATION.

Q

.~~'t<

I

~~

f 75.-·

-

Aneta bericht", waarvoor men
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rootine-en vanaf 10 ct.
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Consulaire bijeenkomst.

h

De Jllpansche consulaire Yerti:genwoordigers in Zuid China
e zuUen in het begin van deze
maand te liol1g~?ng bijeenko-

J lVA' FOTO .eEl TRALE

!

~~a::ked~o~:l:~r ~~u~~n~e~

handelop Java wardt gebracht.
Deze keuring is uitmuntend l!itge-valkn, zoooat wij een ieder
kunnen aanbevelen -een proef

men tor bespreKlllg van maat- met doze thee te nemen.

(VAN DINTER)
N~rd",..iik 31-

BAL,ANS-UITVERKOOP
,MODEMAGAZIJN DE POMPADOUR, Noordwijk 34.
tot en met 5 DECEMBER.
BUitengewone aanbiedingen

ti

Kle~renfo~ogriue h.1S _.. pmcL ~

Tel. "W~'t.111S

lbJWIfL

CENTRALE RIJSWIJK

Uitsluitend Eerste Klas _BollllDdsch en Eagt;1sch Fabrikaat.
de Nationale Hollandsche Fjets

RS HUi:t~1,W~ ~~~~~~ON
ROYAL SCOT -

RALEIGH
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Leveren wij reros vana£ I 5._ pet maand
Eerste betalinQ' ~n December a..s.
RIJSWIJI 19. RUST PIARQHAnOH KOK
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Ecooomische positie
Jodie ioPacilic.

tenland, voornamelijk veroor-

dee! van_den invoer, dat vroeger
uit Europa kwam, tha.n.s uit
komt.
de laatste zeven jaren be·
Indie voor f 423 millioen
meer uit Japan dan aan dit land
geleverd werd. Dat een dergeDe cultures hebben dien lijk owrmatig invoersaldo ~au
schok doorstaan) geheel uit ei·
gen kracht, zander eenigen
overheidssteun. Het eenige wat kan blijven, is duidelijk. In deze
de- ~"- Indische regeering gedaan jaren wordt door verschillende
heeft, het eenige wat zij trou- landen meer en meer gestreefd
wens oak kon doen, is, dat zij naar een sluitende handelsbahaar medewerking heeft verleend om de op internationale ~~~e;ena~::~:~lij~~ ~a::;~:
overeenkomsten
berustende zij in commercieel verkeer st~n
restrictie-maatregelen effectief
Van de zijde van deze landen
te doen zijn. Financieel zijn de welke behooren tot de voorcultures verzwakt, sommige naamste afzetgebieden van Ned.
zelfs ernstig verzwakt, doch Indische producten, wordt er
technisch zijn ze niet verzwakt.
Spr. ging vervolgens de struc- ~::.ai~~~pu~a~;dl:':cfe~'p~:
tuur van den lndischen export ducten zal invoeren, die in rena, waarbij hij er O.m. op wees, delijk verhouding tot den In~
dat ± 80% van den totalen uit- dischen invoer in die landen
voer van Indie gevonnd wordt
door slechts een 8-tal produc- staat.

Japansche penetratlepoging.
De; heer G. J. W. Putman
Cramer, liecretads van den
Ondetnemersraad voor NederIandsch-Indie, heeft voor
de Utrechtsche lndologenvereeniging en de Vereeniging van Utrechtsche geografische studenten een Iezing gehouden over de
economische positie van
N~e:landsch-Indie in den
PacifIc.

BET GODDEN' JUBIT..EUM..

zaakt doordat €Il!n aanzienlijk

~:~~n::~~d~: ~:1e:=~~:::~

Spr. begon met in het kort de
ontwikkeling van Ned.-IndHi te
schiIderen in de laatste 60 jaar.
De grondslag voor die ontwikkeling werd in 1870 gelegd,
toen de regeering met een nieuwe agrarische wetgeving cen geM
heel nieuwen koel'S insloeg. Die
agrarische wetgeving heeft het ten. Dit heeft natuurlijk de b!r~~gi~e;i~~:i~!~l :e~~-~~~~
mogelijk gonaakt, dat het groote schaduwzijde, dat de In- schen afzet is reguleering
van den import op zoodanige
wijze, dat een deel daarvan
en dat cr in den loop van de deUjk gcbleken is.
wordt teruggegeven aan die Ian·
laatste 60 jaren, dank zij de
Spr. behandelde voorts het
gunstige natuul'lijke factoren, belang van den Inlander bij de
dank zij een dichtc, arbeidzame uitvoerproducten Van den tota- althans te behouden, is het
en rustigc be\"olking, dank zij len uitvocr van landbouwpro- noodzakelijk den import kunst.
een stabiel en ecrlijk bestuur, ducten was voor de crisis iets matig te regelen.
mn..1.r ook dank zij het inzicht, meer dan 1/3 gedeelte afkornMaar zelfs in meer norma.le
het doorz:ctting-svcrmogen ell stig van den Indischen land- jaren zouden tegen de wijze,
den stuggen arbcidszin vall hcn, bouw. Thans zelfs zijn 25 ge~
die daar wcrktcn, hondcrdtallen deelten daarvall afkomstig. In :~~~~fit Jt~panbew~~~ste~~;~~
Europccsch gclcidc, moderne 1920 bcdro~g de export van be· overwegcnde bezwaren bestaan.
cultuurondcl"llcmingen ontston- volkingsproducten ± f 400 mil~ J apan wild!~ zijn waren aan~
den, die de mecst uiteenloopenclc lioen. In waarde is oak rue uit- voeren met eigen schepen,
prouuctcll lcYcrdcll.
vour in volgende jaren uiteraard opslaan in eigen veemen,
Er is, zoo zeide spr., op de ge· vee! gedaald. In gewicht heeft
heele wereld geen allder tropisch hij zich echtcr zeer goed ge· !~~~~ie~~~tedfi~~s~i~~l~e~a~e~:~
gebicd aan te wijzen, dat in dit handhn.a.fd; bcter nog dan de ren aan Japansche imporopzicht oak maar cenigszins de Europeesche cultures. Dc In~ tcurs, met uitschakeling der
vergclijkillg met Ncd.-lndie kan landsehc bevolking is dan ook bestaancle importhuizen.
doorstaan.
bij de tcelt van exportproducten
Een dergelijke economische
NIL gcwel':cn te hebben op de in zccr belangrijke mate betrokovcrrompeling, is zelfs in nor·
groote buitenlanclsche bcJangen ken.
male tijden ontoelaatbaar.
~~~:i~kI~;r~; b~~~ncl~~~e ~ft:· ~~ Daama wiorp spr. een vluch- Verder besprak spr. de Verhouding van Ned. Indie tot 00·
invoer van IndiC. Dc totalc uit- i~~~~.bi~k1~b~~~~~~~;rdi:' t~:~; nigc landen in den Pacific. Aus?;~9V~~1l~~~;~ ci~ i;18igl~c~r~~~ invocr f
millioen en in 1914 tralie met een bevolking, die
milliacll. In 1923 tot cn mct f 383 milJioen. Van 1922 af tot niet groot'er is dan die van Ne1929 varieel'de de uitvocr tus. 1929 st-eeg hij voortdurend van derland kan om die reden een
~chen de f 1100 en de J 1700 bijna f 700 tot bijna f 1 mUliard. groot natuurIijk a!zetgebied
roilliocn; het gemiddelde uit. In de daarop volgende crisisja- ~~e~r zij~~~a~n~~~~:n pr~~~~~~~
vocroverschot in die jaren be. ren daalt de invoer zoowel wat
droeg f 717 mitlioen, met cen de wnarde als wat het volume lndie en China met hun bevolmaximum van bijna 1 milliard betreft, enorm. In 1928 werd van 360 resp. 450 millioen zi'ein 1925. Nn 1929 ondergaat die 2,8 miIlioen ton ingvoerd, in len weI zijn. Zij zouden dit aIuitvocr cen zcer bclungrijkc da- 1934 1,6 millioen ton.
thans kunnen zijll, maar ook
ling. Hij bedracg in 1933 f 176
Die vermindering betreft daar ondervindt de afzet van
miIlioen, om in 1934 weer de den import van industrieele Indische producten groote moei! 500 milliocn te bcnaderen. Het goeder-en als die van voedsel en lijkheden.
gemiddelde
uiivoero\'erschot genotmiddelen voor de bevolover de Iaatste vijf jareil be· king. Ook wat den import beDe uitvoer naar Britsch.Indrocg f 195 millioen. Toch ge- tren, heeft Indie cen bewonde- die is altijd belangrijk grooter
yen de cijfers betreffcndc de renswaardig
aanpassingsver· geweest dan omgekeerd, maar
waardc van den export geen roogen getoond; van verster· hij bestand slechts uit twee probeeld. Het totaalgewieht der ving was oak hier geen sprake. ducten, nl. suiker en aardoUe.
uitgcvocrde gocderen is vcel
Zoo is de bandeIsbalans van
Ook met China heeft Ned.-

~!r~~~~~r~!J:i~;~:l~::?1! ~~~~~~ ~:Pl~:;t::rj::~t~:t~~~

?:'D6:~:~o~X:~rt~O:tte!:!C~i

HI

minder
gedaald.in 1929
Dit tota}e
ge· IndiO
zelfs in actief
de jaren
van diep·
wicht bcclroeg
10.2 milste deprcssie
gebleven,
al
lioen ton; het daaldc in de vol- is het exportsaldo sterk inge·
!~~I~~e~~~e: c~~~~~I~~e:~! :~~ krompen. Een actieve handels-

lndie
handelsbalans,
die nog
veel een
gtmstiger
is dan die
van
Japan ten opzichte van Ned.~
Indie. Wanneer men de export-

De herdenking van het vijftig
jarig bestaan van het Bataviaasch Nieuwsblad is der Ba.-

, (Jerri/sen &,'!!il01(empen.

l~

I

taviaasche samenIeving een """k1;geschr,,,,,U1'.
aanleiding gewarden am op onmiskenbaar duidelijke wijze van
haar sympathie voar dit blad en

leidi~g

<..IUWE~
I -"".
.
~

!

NUTTIOE
FEEST -GESCHENKEN

I

W-d.TEVREOEN

I

~n

zijn
te doen blijken,
I U'cukJ"""den
sympathle welke het gevolg IS
Het is een
geweest van de 'wijze het Bat. I w,,,ni,v,""" uitgave voar de
wordt geleid, zooals bibliotheek van hen, die daarin
in ons Dummer van Za- ook een plaats inruimen voor de

CHROOM UITVOERING

r---------;
SPEELGOED

het publiek tot uitdrukking
bracht, waarbij aIle rangen en
standen van de samenleving
waren vertegenwoordigd.
Een opsomming van de auto-

TIIEINEN_ TRAMS md Elettddteif·enz.

riteiten, die aanwezig waren
zullen wij hier achterwege laten.
Voldoende zij het te constateeren, dat deze receptie als afspiegeling van de publieke opinie tot een evenement in de ge-

1.

-

DAMES- EN HEERENPOLSHO RLOGES
MODERNE

j.1. duidelijk omschreven. geschieli'2nis der Indische jourRegeering gaf uiting aan nalistiek.
waardeering door de beDoeming van den hoofdredac- - - - - ' - - - - - - - 1
t€llr van het blad, den heer J.
I
Ritman, tot Ridder in de Or-

de van Oranje Nassau, te~ijl,
zooals hierboven reeds werd opgemerkt, de groote stroom van
receptiegangers Zaterdagavond
de even groat€; waardeering van

-

VOOR DAMES VANAF .. F 11.VOOR HEEREN VANAF .. F 7.50
ONZE ETALAGES
TOONEN GROOTE
VERSCHEIDENHEID

NIEUWE MODELLEN

SPECIAAL
ZEER LAGE PRIJZEN

TOKO ORION

Krilmat H DatuiB-C. Te.l. 1981 WI.

I~~~~~~~~~~~

Boterletters, Specuiaas, Marsepein, Chocolade.

TokoLay
Bezichtigt onze tafels.
Komt spoedig.

BBOODBHKERIJ

"DE

schiedenis van het Bat. Nwsblad
is geworden, waarop de tegen- TEL. 269 _ POSTWEG N. 61
woordige directie en hoofdrelevert evenals vorige
dactie met groote voldoening
hare bekende ,en smakelijke
kunnen terugzien!
BOTERSPECULAAS I 0.75 p. pond
Ons werk is niet am niet geweest en onze stem was niet die VRIJERS an VRIJSTERS 10.50, 11.eens roependen in de woestijn, GEVULOE SPECULAAS 11.50 p. pond
de heeren Molenaar en BOTERLETTERS 1 1.25 per pond.

Pag ~ lI!r Baroe 89/91
Tel. WI. 201~202

Filiaal Passer Baroe 2 )
Tel. WI. 205

jarenl~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~

-elkander dezer dagen
gepaste zelfingenomenheid
verklaren.
Verder heeft het Bat. Nwsblad
deze mijlpaal in zijn geschiedenis vastgelegd door een tastbaar aandellken voor zijn abonne's in den vorm van een ge-

Een

man

van

de plaats

Kotta Batoe,

Droeg fijne verlakte sepatoe.
Hi; rookt' een sigaar,

I

zei: "een ding is waar,

Stemvorming
Dec:lamiltie- Voordracht

"S E NAT 0 R blijft toch
Dummer satoe!

bi}

Co Balfoort

Postweg 1a

_

••

Ttl. WIt. 1369

Vooral in de

, -_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SALON ELISE BOCK
HOUDT

UITVERKOOP
VAN HARE PREPARATEN
MET EEN KORTING VAN

30

tot 50%

SOENDAWEG 15

TEL. WELT. 260
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!:~~nSa~! v~~iee~~:ie~~:~~~ ~~~~~j :~:a~di!e~~s~~~u,:~~:
:~~~~~ep~ij!~;l~~~' J~~d;o~~~~c~~ IndH~ heeft geen, of althans blj- tische toestand al sinds jaren in

slechts met 15/'(,. Uit het voren-

een prijsdaUng z66 geweldig als na geen andere bronnen van in· Chilla heerscht, een toestand,

weI niemand ooit had vcrwaeht. komsten dan de ophrengst der die een voortdurend toenemende
Die prijsdaling heeft Indie een exportproducten. Daaruit moet enende van de bevolking ver-

geweldigen sehok gegeven, maar
dank zij de groote elasticiteit
dier jonge maatschappij, waar.
door aanpassing aan de nieuwe
omstandigheden mogelijk was,
dank zij de doortastende maat·
regelen en ook de conservatieve
wijze van financiering, welke de
Indische maatschappijen in
voorspoedige jaren hebben toe·
gepast, is het productie-apparaat in Indie in stand gebleven
ook al kon niet alles behouden
blijven. De suikercultuur is
daar helaas een voarbceld van.

de geheele import betaald worden. maar tevens resten en aflossingen van schulden van den
lande en andere verplichtingen.
Spr. kwam thans op de groote
moeilijkheden, die de afzet van
Indische producten ondervindt.
Bij de tegenwoordige bandelsonderhandelingen is een exportoverschot een bepaalde handlcap. Daarbij komt, dat in de
laatste jaren een belangrijke
verwringing heeft plaats gebad
van de im~ en exportverboudingan van Ned.-Indie tot het bill·

r:::h::e::t=::n::ie=u::W=s::te=::a::r=r=o::w:::::m::·::i::to=g::a=s::h::i::r::t;::;;

t - (h e t won der boord)
arose
_...
in 26 geheel nieuwe
dessins en kleuren

I

4~75

Spr. betoogde tenslotte, dat
am den aizet van ODZe koloniale
produeten te verzekeren het

bi;:~0~~1:=~~:~:t:~

den zich zoo l!lllel wijzigen en
daardoor een geheel afzetgebied
kan worden
bedreigd, is dit een
levensqu
...tie.Daarvoor
zal

in 48 wondermooie

'I • 75

patronen en kleuren

of een- prachtig

das en pochette

Indie met China.

:~I~~rn~':';::"w~~~:=,:;~~

arrow- das

bestaande uit

:~~:d i~~e::~;~:r;:i~
~~~~;d:~n~i~u~ee~~t;::i~~:

met de daarbij behorende

arrow - set

oorzaakt, dan is het duidelijk,
rnecnde spr., welk een groot natuurlijk afzetgebied China voor
Ned-Indie zou kunnen zijn, wanneer daar wat meer normale,
wat meer geregelde toestanden
zouden terugke2ren, Of rut in
de toekomst het geval zal zijn,
hangt echter van zeer veel factoren af.
Ook dedrang van China naar
een meer evenwichtige handelsbalans zal zeker kamen, maar
behalve dien drang zal de omYang van den Japanschen in-

I

3.50

I

~~~~~~w~o';,'~~~:

4zj.e ODZe handelsvoorlichting,
apparaat op dezel,fde hoogte te

=~ \\ii~~cti==J;

--'-.....;...~--_____' oiin, mat.

bewijst
een teleloon de huisvrouw
in tallooze gevallen
onschatbare
die n s ten.
De

telefoontarieven zijn

belangrijk gewijzigd.

Vanaf heden verkrijgbaar:

P'OS T· TElEGRAAF· T ElEFO ON

WERElD SNEl

Kleine Speculaas
Brokken
"
Gevulde

YerY2Iardigd van 1e kin
ingrodii'ntan.

letterbanket
Boterletters

Bezookt tijdans de heralding Doze b2lkkerij_

VERKEER

KOMT U BIJTIJDS EEN KIJKJE
NEMEN BIJ

"
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brengen a1s die, waarop . ODS

ores

1elefoon 495

maar in onderlinge samenwerking van de regeering met het

witsluitend

S

LEROUX & Co.
RljswiJkatr. 28

Er lijn veen~ heine kebUotdu.

on. geheele handels-politieke

vorkrijgboor bij:

BROOD - BAKKERIJ

~:: W~~=.a:i~P~~~~~:dr:~~

het sinterkl aas geschen k

t ' ,

Holleverancier

..DB BLOBD. STUDIO"
voor Kerst- boomen en Kerst-artikelen
Secretaneweg 12-14

dan

MOOIE EN NUTTIGE

8t Nicolaas-8eschenkeu
voor Dames. Heeren en Kinderen
..".n billijloe P'Yu.'

"

ZONDAG geopend van 8-1 en van -1: -

P....:~!!!'-O TIO TEK

8

n. __

HO~ria-C.
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M edlSCh e Sportkeurlng.

HEEREN

PLA IILLII
~:sg~~~E~S~~~

90 .

I

1111-

II'I'Er44S
ALLE MA113N

BO

Donderdagavond j.l. heeft in
zoek der werkende leden van
hetPhysio!oglSchLaboratorium
deze vereenigingen, in het
d
op . htingsvergadering
bijzonder tijdoos de traipraats ge:~~ van het Bureau
ningsperiode.
I voor Medische Sportkeuring te 3. Het voorkomen van deelneBatavia. Het Imtiatief-ComlM
ming aan belangrijke wedb ta d
.
d
d kto
strijden van daartoe lichaB;'~ een ~fuR:r ha~ ~:~
melijk ongeschikte personen.
toe mtnoodlgmgen gestuurd 4. Voorlichting van de huisartaan dIe artsen, van Wle het op
sen omtrent de gevonden afgoede gronden (dffiname aan
wijkingeu, teneinde de beshPe0tzrt"lver"lesmgmlllegdiesne'hhetz"dOV"l.csetiuerf
hande!~ng zoo doeltre.ffend
"
mogeliJk te doen geschieden.
enz ) verwachtte dat Zlj met de 5. Het gevE'n van sport-med!sport in zulke mate sympathisc?-~ adviezen aan de sport-

I

,.

Noord"~Jk 12

I

.

rcl \VI 365

~1111

===~:;;:::;;::==== Ieen
~:~:~ki~~t
t~~ ~::';:i~:i~~:~
sportkeuringsbureau zouden
OffICI EEl

VliliDl'l\l}l)RJH

willen verleenen. De groote beKRIJ.~,~.N' ! .. ,~.:::!~ langstelling der medici voor dit
belangrijke onderwerp bleek
duideIijk uit het groote aantal
Heden Dinsdag \ (29) medici dat op deze vergadering aanwezig was.
VENDUTIE
Bijdeopeningwijddedevoor~ aanvang' 9.30 u. precies.
zittel' woorden van dank aan alin de BOMBAY. TOKO
len, die hun medewerking hebben tocgezegd aan het Bureau
H0
L en maakte met groote waarPasse~ Baroe 8
deering gewag van de vele ad;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;:;;:;;;;;;~ haesiebctuigingen die van versehillende zijden, zoowel van
... '- . .
Overheid als van diverse sportlIet I. nlet _ c~n\"oUdlll let! ""cr\«!ijk bonden werden ontvangen. Uit
~~;~~ ~~.. :'mi;;,p;;::~& c s~g!r:t~.: dil aUes bJijkt, dat de beh?Cfte
_ _ DIM 1 T BIll 0 - - aan cen ~ureau voor medische
~ dit w.wl\.tu\:' \·a!jt(lm.~ ~Peovrtockldeu, nnGge""te'nn d'eCCgrrstooe tWeOurldt:

0 M UL

P0

~

lOt:>"
~,,'u~ ~eNQbl~I~.~·11~ z.~rpcr5 so!:~r.: hrciding woelke de beoefening

Sup~'

~I.

Lord Slanll, fl . 2._ pu 20 nllk". van SPOlt hccft genomen en geramDn
de lUXe p. j()
11. DO zicn de gevaren die zander me~!~~lre~::'~t~~tlSn .. 'I ~r~IO 5~J ~,,;: e~~~~~~~~r~:~~n;utka:~~ :~~
to vcrwondercn. Het Bureau zal
trachten beter dan zulks vroeRIJDT VANDAAG IN EEN ger door enkele doktoren afzonT E V A.
derlijk kon geschicdcn, het meTel. Wc-It. I/iO _ 1772 _ -105 disch vraagstuk dcr sportbefening te behandclcn.

o

IIct dod

DUllE ITAOBOI

'Toko
PaS<lC

VUlt

~;~d~~:c~:'J::e;;:;ilt!~ f:
1.

~:~~eeren

Vergp.et V AND A A G de bloemen niet
~~~~~~~~i:r~Pt~~~~,:: ~;:,~roV;r.';:~~~~~;n~~ Voor de mailboot morgen: "FAVORIET"

secretaris (secretariaat ViasIaan .3), Arts Injo Beng Li~ng,
pennmgmeester; Dr. Kwa TJoan
Sine, Arts Bahd.er Djohan en
Arts Moewardi, commissaris,
sen. Dit Bcstuur zal zoo spoedig
mogelijk trachten hret voor 't
voortbestaan van een 8portkeuringsbureau noodzakelijk CODtact met sportorganisaties te
consolideeren door. coaptatie
:a~b:~~~enwoordlgerS der

hygi~nl-

van
sche wenken voor sportbeoefenaars en van kennis voor
het verleenen van eerate
hulp bij ongevallen, ter voorkoming of vermindering van
schade door sport.
7. Het wekken van belangstellingondersportbonden,art.
sen en medische studenten
voor de medische sportkeuring, teneinde hunne medewerking te verkrijgen.
8. Studie van de beteekenis del'
lichaamsoefening voor het
voorlwmen en genezen van
bepaalde zickten (therapie
der lichaamsoefieningen.)
Na de bespreking der doelstelling van het Bureau hield
Dr. C. J. STORM een causerie
over de grondslagren van het
Sporlmedisch onderzoek waarin
cnkcle speciale cischcn die aan
de sporlnrts worden gesteld en
de ~~eilij~heden die zich bij de
spo~ e~I~~tkunnen voordoen
W~e~n V~O~IO '. b t
d t
zich hoopt a~~~c :~I~~r m~t
vertegenwoordigcrs der vel'·

P

D~?r

geluk werd door zijn echtgenoo~, de vroegere ~ctri~ May
Jahe..verstoord, die blJ haar
scheldmgsproces in 1902 de
van haar echtbreuk
OR den diamant
scho?f, door~at
ZlJ beweerde, dat ..zij zl~h met
nan den verderfe_li.lken lllvloed
van den steen hB:a. kunnen onttre~en. Twee Jaar later ver-

heel~ sch~ld

.

de

welWil~~~e :ede-

:~teft!n v~:nve~!~~ ~~a:sa~

geleg~

Poniatowski.
p
Prin.."l Poniatowski schonk de
blauwe diamant aan zijn vriendin, d'e Parijsche tooneelspeel-

drie ver. uite1kaar
centr~ een ldeale gelegenheld worden geschap:n. waar keurende
sportartsen zlttmg zull~ kunnen houden en waar aaplranten
en
oudere sportbeoefenaars
ku~nen worden onderzoeJ;tt tot
hell van h.enzelf en tot hell van
de sport m het algemeen.
*.1>
Tot zoover het communique, dat
ons werd toegezonden en waarvan men ons in het belang van
de sport opname verzocht.
Wij willen hieraan nog toe
voegen, dat het initiatief tot oprichting van dit bureau, waardoor te-en zoo groot sportbelan-g
\Vordt gediend, doch dat teven3
ook van zoo groot persoonlijk
belang is voor allen, die zich op
de sport willen toeleggen en dit
tevoren door gebrck aan voorUchting dedrn. ten koste van
hUll eige,n gezondheid, is opgekomen In den boezem van de
nog jonge zwemvereeniging
~anggarai, die hiermede niet &1_

-

Tel. WI. 2167
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voor DAMES· HEEREN· en KINDER-

ART IKE LEN

MANUFACTU~EN

etere Kwaliteit.
este Sorteering,
illijkste prijzen

B

Wilt U dat oak zijn, belt dan even op WIt. 1720

Mevr.C. VeD(~ma·Elcnbaas
Oosteinde a9-Bandoeng
Voor Batavia: Spoorwaglaan 13

Bat.~C.

~~~~~

DE BEROEMDE

~ARKER
VACUMATIC
Wilt U een Uwer familie-Iedcn met
SINT NICOLAAS of KERSTMIS
e-en aangename

VERRASSING BEREIDEN?

Geef dan ceo

PARKER PEN-POTLOOD

GRATIS:.!
101 10 Dec. a.s.
geven wij elke-n lOden kooper(ster}
van een

Parker Vacnmatic Pen-Petloot
bet gekocbte

,CADEAU •• !
• H. P. J. STEELINK N. V.
KANTOORMACBINES· KANTOOR80l!IlIANDI!L
TELEFOON NOS, 1689.1668 WI!LT.

ppij

d
.

I

G::de

.

Maatscha
enagcs
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ST. IICOLAAS-UITVEBKOOP

het pubUek in de Folis Bergeres
met den steen verscheen, stond
de prins in zijn loge op en schoot
haar IJ?et drie goed gemikte revolverschoten dood. Eenige
dagen later werd de prins zelf oJ?
klaarlichten dag in een Parijschestraataangevallenendo9dgestoken.
Een Grieksche juwelier Verkreeg nu de blauwe steen en verkocht hem aan den Turkschen
sultan Abdoel Hamid. Deze verloor spoedig zijn troon en zijn
leven.
(Slot zie p~g. ~)

van Dames-. Heeren... en Kinderschoenent

ALLES MOET WEG.
COlt CUR REERE NDE

PRIJZEN I
SCHOENENMAGAZIJN

;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;~;..,;...;;;;
~kabtreml

Badbotel Boerderij Cralllu
V

,.B!:T Z9NNK- OO.B~·
bill k

raagt onze

e priJzen
Telefoon 2100 Weltevreden
"
265 Soekaboeml
ij

N E TTE H UU R AUT 0 'S

I

"DE STER"
Pass!:

Baro~35

_ Tel. 2312 WL

BATAV1A_~ENTRUM
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ESCOMPTO

BIJ WALLER VAN A VET O.

s~eonrtde i~w~:S~f~m~:~\~~kb~~ p.d.exc!.b~.:t.bllllJkt8rjd.TcI.Wd!.1960

langrijke dicnst heeft bewezen.
OPGltlUCftT IN 1811

ftOOl"DKANfOOR TE BATAVIA

KOOP EN VERKOOP VAN

-==""-.:....:.-=---

WISSELS

DERF EN GEWELDDADEN.

~~n~er~~as~~r~~:~c~a~a~i~~~~

OP BINNEN. EN BUlTENLAND

Dc petroleumkoning Sir Henr:Y Deterding heeft, zooals een
Juwelicrsorgaan onlang:!l berichtte, voor zijn cchtgenoote de

liet koning Lodewijk XIV hem
arresteeren en in de Bastille
Werpen, waar hij spoedig tengcvolge van een bel'oerte
overleed.

REISCREDIETBRIEVEN
EN TRAVELERS CHEQUES

beroemde
blauweDe
diamant
van
Pagan
gekocht.
prijs, dien
hiervoor bctaalde, zou
300.000 pond sterling hebben
bedragen.
Lady Deterding is een iuteressante vrouw. Zij is een
dochter v~n vorst Paul Koudoyaroff, dIe na de Russische
revolutie naar Parijs emigreerde. De beide dictators van de
petroleummarkt, Gulbenkian cn
Deterding, dongen naar haar

De voIgende
de
steen,
Lodewijkbezitters
XIV en van
Marie
Antoinette, stierven op het schavot. De Constituante maakte
zich meester van de kroonschl1t~
ten en de blauwo diamant kwam
met andere kostbaarheden in de
Garde-Meuble National. Op
zekeren dag werd hier ingcbroken en de blauwe diamant verdween met vele andere sieraden
en begon van die dag af zijn reis
om de wereld.

hij

hi Amsterdam.
Koudoyaroff werd de tweede
Spo.edig na. de inbraak dook
vrouw van Sir Henry Deterding. de diamant In Amsterdam op.

'Vindt U hij

I:

N~~~~

!r---ii.iii-----~~~~iiiii~~~~~;;;iiiii~;;;~~;;;;~~
Hij, die van BIER houdt, is verblijd,
Want 't is weer AMSTEL-BOCK BIER-TlJD.
overal verkrijg baar
IMPOIlTEURS :

~~~~e!~e. HL~cKa ~:~~~~!

HuisvliJtarUkeJeu

Welt. 1927

Zij die haar potje kookt op gas.
is 't vlugste klaar en in haar sas I

De Historie van een
geheirnzinnigen steen.

t
:;

~~~~:~t:~~d~~d~r:~ckBVa~~vie.::

Senen 159 A en 159 B

't vergeet

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

:~~~~ !:>:dd:!o~~~:c~~:el~f:~

sche sportverecnigingcn.
FANTASTISCHE GESCHIE. nadat hij den steen op een feest.
2. Rcgelmatig medisch onderDENIS VAN 0000, VER- avond in zijn kasteel Vaux nan

He t GOEDKOO?STE
en Be,t GESORTEERDE

Djobarlaan 25

Bel dus op v06r U

M A A T S C HAP P IJ N. V.

het Bureau voor

PASAR SEN,EN

MOD E·

6.

volgende onderdcelcn:

SOEKABOEMI
Hoog 3500 Volli. reI. 203
Prima Familie pension

schillende ~portbonden werd ala ondanks e~ erfenis van vele, I:-:---"",",;-:-=-:=::::-,:-:-::--:--~:-:---voIgt gekozen: Dr, G, J, Brand, miIlioenen, eeuige jaren later

De blauwe
die Lady
Deterding
thanssteen,
zal dragen,
is
niet minder interessant dan zij
zelf. Hij heeft een geschiedenis,
:~~i~~~~~ge, geheimzinnige ge·
De Fransche avonturier Jean
Joseph Tavernier bracht de
steen op het einde van de zestiende eeuw naar Europa. Hij
was in Indie de gast van den
Grootmogol geweest, die hem
met een heerlijke brillant had
vereerd !Iij had hem tevens
verteld . van de groote blauwe
diamant, die in den tempel van
de oeroude Bramenstad Pagan
het voorhoofd van den god
RaIna-8ita versierde. Tavernier begaf zich hierop onver~
wijld naar Pagan, waar men
hem als vriend van den heer~
scher met groote eer antving.
Na mrgvuldige voorbereidingen
sloop bij op een avond den ternpel binnen, knevelde de pries·
ters en vluchtte, nadat hij eerst
den steen uit bet voorhoofd van
den god had gehaald. Deze brutale diefstal zou de toorn van
den god Rama-Sita opgewekt
heQben, zoodat hij den bezitter

van

den steen
voor eeuwig
vloekte.
Tavernier
werd verhet
eerste slachtoffer; bij werd
eenige jar~ later tijdens een
reis door Afrika door roofdieren verscheurd.
Lodewijk XIV, die daarna de
eigenaar van deze steen was geworden, verloor talrijke led.en
van zijn familie en de steen zou
ook veroorzaakt hebben, dat de

=g:==

~~~~ee ! : r
langzamendoodstierf. Devloek
ging over opMlle De Montespan,
die twee dagen. nadat zij voor

~als

De hoor
hem
te ~.bJp'cll. kreeg
Vele opdracht
maande~
\,,:,erkt~ hi] hlCraan en toen hi]
e~ndeliJk gere~.d was, werd de

~:mj:Jg~OO~i~r~:~O~~~t~~e:

steen, verdronk het geld en
pleegde zelfmoord. .
De volgende ~zItter, ~n
Fransman, Fran,<Ols. BeaulIeu,
dorst .den steen.~och III Holland
noch m. FranknJk te ver.koop~n,
doch. het er .?oor een Juweher
een stuk afsIUJden. Met de opbrengst .. trok hi~ naar Londe!I,
waar hiJ vele J~ren een kang
stuk brood verdiende ala pakkendrager. JarenIang droeg bij
den steen bij zieh, zonder dat h:ij
wist wat _ hij er mee beJ?;innen
fi~est. Tenslott~ bood hi] h?,m
den hande1aar Ehsson voor v.gfdu.izend pond aan. Eli~on vroeg
~le dagen bede~ktiJd, be~af
ZIC~. na afloop hie:r:van ODIDJddelliJk naar Beaull~u en vond
dezen dood op bed hggen. De
Franschman was van honger
omgekomen. Eliason hi~ld den
steen en verkoeht hem 11\ 1830
voor 18.000 pond aan Lo:d Tho~~3.!lenry Hope. D~e liet he~

Harmsen, Verwey & Co. N. V.
i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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N. V. LEVENSVERZEHERING-MAATSCHAPPIJ

,,0 N S 8 ELAN G" I
gevesllgd Ie IlMERSFOORT
:fen Nederlandsche Mij. onder toez:icht en controle
van de Nedfl;rblU~erzekeringsb.mer.

E.n1gc veotdeclen van de soepeJe 'ioor'!\';auden zjjn:
Ie Besbst la.gste prernies met winsi:.andeel zondlU"
verhcogiI!\I ;
2e Premle-reductle vanaf f 3000._ ven:ekerd bedrag:

3c Termijn "an h~rstlll op Terzoek van verzekerden.
dus onbepaald;
'ic Gun geneeskundinQ -onderzoEi.
tingen tot en met f 2000._;

v~~r

verzeke-

5e Uitbe~lingen worden prcrnpt in Jndi~ geregeld.

Vertquw. Toor

B.~~ria

ta olll!tr. W. J. J_ llARDERSlGOT ItrfOliOacwet No.2. Bat.-C. Ttl. WI. 2162
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Wee! U

Wa8l'Om

de _

PONTIAC
een "goede" wagen is"l
ADe bewegende dee1en v.m het ~ %ijn %ocdanig ingesloten. dat ::ij volkomen beschennd tijD tegen het binnendringen "\'01.0 stof. slijk en water,
De doorloopendc sauine aJDleD van de kruisboilkverst:ijving ".:mnen ':oor
en .chter een 5te'iig doosprofiel met de IangMiggets.

het eerst de steen toonde, de
Towing &bn de Luxe met led'ercn bdleeaiag f 2580.gunst van den Koning verloor
_
W . . . . - - tetrea MIDIIr_ ..... p.
~c';.teNi~:.""~. d:!;
__pI .... _GENERAl. MOTORS _lIeDl
hot , oIacht¢fer von de 'VIaek"II_l!'I.._____________I.;.';;·.;U;;;:[;;IAfSCII£,..
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Op

den landweg wan-

,0hn

O-P-TJES
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DE PRACHTIGE AUTO'S

De autofirma. "Noetric" heeft
een groote, modeme showroom
in bet centrum van de stad.
Achter de kolossale spiegelruiten staat de eene. a.uto naast de
andere: cabriolets, limousines,
Tellc1ude oDze lczers in dt g£legenheid te stdlen ap een
sportwagens, twoseaters, viergOt.dkoope wijze artikelt.n, be.trekkingt.n e..d. aan fe bicden en vijfpersoollswagens, met en
e%f te vragen, he.b':len wij besloten vanaf heden cea rubrielt· zonder bal., in alle kleuren en
" O ,·P. -fjes" te open!!n. De rcgelprijs VOOl' due advcrtenties grootten.
Ecn heer stllpte van de eene
is f 0.20 md c.~n miuimum van 5 regels.
eta1age naar de andere. Zijn gc.deht straald'e. Bcwonderend
Amber- en :Mcdicijnenho.ndel.
lConingspI. O. 3 Pay. Tel. 3208 '
ECZEE1i - OLIE.
\-an(lf .f 1.- .f 3,- a j 5.- per
i l. schittcl'cnd middcl voor ultsbg. roodc hand enz. Gcnczing
gcg:lra1!.dcerd.
-

---------

knikte hij nlel zijn hoord.
Binncll s t ond Nini ell nap
R,u.iio-tocstel met gram. ver- doo!' de geweldige leegte del'
stcrker, zoo goed als nieuw mIen met opgewonden stem:
t.e,a.b.
"Opgclet, ~cn keoper!" Dan
1'{' bezichtigcl1: Djagamonjct 13 greep zij hall r lippcnstift, trok
TE KOOP aangeboden.

~~~~~~~~e:~~~:~iC~~~rt:n inl~:;

haar japon ~lad) en wierp cen
blik in den spiegel. Nauwelijks
was zij daarmcde kIaar of zij
kU!1

a[

den heel.' die biuncnt n!d

Men. D. \'an Houten. Cedipl. Cent rum stad, lnc-t volledig begroctcn: "Goedendag, mijn(,'Oupeus<:>. S':hoolweg-Noord No. pcnsio!l. BI·. 110. 317. Adminis- heel". Wa..'l.rmee lean iIt u die1:1. Bnt.-C.
ll'atic v. d. bbd.
nen?" Zocter lachtcn de enge!en
in cell droom nict.
i\!:mkl japollncn en kllippatl'ODe heel' autwoorddc: "U hebt
elk g(~nrc tcgcn biJlijlt
TEI{QOP
daar imlkc moole wondermooie
G(lcft oolt pl'i\·aat· cn
c1l1bkss{;11 met uitrdldng van hl:1\.lwg:'ijs rmgol'u-pol'sje ell cen f'.l1to's. DG' cen is nog prachtiger
dan de a.ndel'e. U 7,1I1t zcker ... "
DiJ)]oma.
r.;o;;h itlel'cnde <1 deLl!'S \islnlst.
"WeI IHttU\ll'lijk, mijnhee!'.
~J.'~ beyr: Eyckm alllrltlll 6 tel.
Kijkt U l1l:'lur cens rond ... " In!i.- I!):!.
!len in

tariL'f.

tUSEcilen

VIOOL.LESSEN

kwamen reeds t\",ee

- - - -- - - - \'crkoopcrs nadcl'bij. Zij zciden
AlIll~eb. dom' lUu.!;iclls met 20
in cen prachtigc samcnspmak:
ja:tl' praclijk. Dcsgc\\', lessen GE:7.0CH1'. Vt'rkoopstel', net
:tnu hu is th'I' !coed. Bil l. ladd. vClol'lwm('Il, jlcl's oon lijl: aa n tc "Gnze auto's slaan O111c tot dusvcr gemaaktc! Kijkt u cells.. de.'J. !h'llllCI·. G:!ll£, 'runnh Njollja mcltlcn lm;schcll '1 ell 5 bij Bata ,
zc blamvc cnbl'iolct ! De !dcll1' is
l\,~twcg Noul'd GU.

n.

door Imnstennars ontw0l1:>e11!
Denkt u zi(;h eens - in dc7.c cabriolet door ht't 'zOimige Ita.lie tc
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dodtrdh:nde mlddcl

~\lCCCS

rc

bercikcn,

PLAATSINGS·OPDRACHT
(c":n [cye! i~ !:lclllldddd \'iJf wDol'dcn)

"Ja," zei uc heel', ,.juist het
blauw van de cabl'iolct heeft me
a::U1tidrol\kl:El.. . Maar ook de
:illd<'rc auto's .. . "
"N3 tuurl ijk, ook de a ndere ..
H iel' dC7.e greene r eiswagen ..
D~,annee duor !let prachtig-c
I ! weiticia.ndschap tc rijden 1 Well{
~ I (',;;; eCl1ot! Ell de sl1't:lhcid."
',' I Dc heet· knilttc. "En claar die
witt!:! limou!!inc." Ode andere
ndwopers. eleg'£lnt geldeedc
her,rcll met :djclcn dassen, waren
huigcnd llD.del'bij geltomen CIl
st~mde n met d e- sanu!Ospraak
VOll

wa.nl'digd.

,,0. purdon - wij ... bedoelen
sJechts ... niet[l kwo.ads ... Nu, de
witt!:! wagCIl ,Zai blj die nieuwe
avondjapon
van
praclttig s t;:.nn .. . 'e n dan ... de
])rijs! Wij zijn in staat de gemakkeiijkste cond ities t oe .....
Eell andere hccr, cen chrij:milt in het lmoopsgnt, trad nadcrbij ClL zei: "JulUc trachtkn
l11ijnhccr to veel te overrcden.
SW mc t oc, dat ik rnij voorstel,
mijnhcer. Ik bw de chef van
"Ncdl'ic". Mag ik u uitnoodigen
ill mijn prive\(anloor te komen?
U hebt gcluk. ]k ben sleehts zeldea [JCi'soonlijk aanwezig. U
Iwnt weI begrijpcil , onzo verpi!chtingen! Anders vel'dl'ingen
de Hooplustig?n elkau·. U h ebt
el2!1 goedc dag uitgclwzen, mijn=_=.......,.,.,=.
=:;.......
"i:Ciii............
_iiiiiiiiiOi"iii"iiii'iiiiiiiii...,iiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiii heer! Dat is prachtig. Hct koo•
pEa van ccn auto is cell ge-:::::::::::::::::;::::::::::=::;;.::::;::::::::~ wichtige aD.l1gclegenheid, \vaar=bij men nadenkcn, overleggel1
moot."
De verkoopcrs trokken zich
bescbeiden terug en Nini sloop
weg. De chef begeleidde den heel'
naar zijn knntool' ell daar gekcIS HET DE TIJO VOOR m';;n,
noodigde bij hem nit in een
'fuuteuiI plaats te nemen. Hij
schoof hem een kistje sigarell
toe ·en liet koffie komen. De
heer zci:: "Uw firma is de beleefdste, die men zich kan voorVOOR PRiMA KWHITEIT NMR
stellcn. En nu ben ik ook overtuigd, dat ik goed bcdiend zal
\vo!'den."
De rClldprijsoe:i r.l,-'ll r 20ccm:. met CCIl minim uUl v.m vij f rcgcls.
I,DVERTENTJES fN D EZE rWBR I EK MoETEN VOORlJJT WORDEN "ETAM.D_
Dc Oldnllnlstl',H!c h(;holldc zich hcr recht voor bcpn.,lde
;ldvCHc ntics tc ".'lr.i Hcrcn.

..,.,....

John Kappee-BeterWerk
_::=..
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BOTERLE'fTERS

STAM & WEIJNS

De chef antwoordde: "De
geringste twijfel zou een beleediging zijn, mijnheer!" en h ij
_ _ _ _..I bood den heer een Havana zoo

Noordwijk 16 - Tel. WI. 350
-

-

-

- - -- - _ - :_ __ _ _ __ _ _ _

NaG, Amerilca. onheil over zijn gezin had gebracht. Hij vediet haar onmid]n 1911 dook de steen ill dcllijk en trachtte in Parijs in de
Amerika op. De c(;Mgenoote armen van een bekende fHmvan oen multi-millionnair Mae actrice de tragedie te vergeten.
Lean had hem. gekoeht op VGOl'Thans is de ' gcheirnzillnige
waarde, dat bij aan dell verlfoo- steen in het bezit van den petroper terug ruoest worcen gege- leumkoning gekomen. Sir Henry
yen, zoodra zich in ha~r fa~i1ie Deterding is een Iluehtere zaeen ongeluk voordeed. In Mei kenman. Hij is niet bijgeloovjg.
1919 ging de jonge zoon van den Hij bcweert, dat al bet onbeid
multi'milionnair, Vincent Mac dat tot dusver is gesticht too'Lcan, met zijn kinderjuffl'ouw val was. Of echter zijn 'ecbtge\~andelen. Plotseling l'ulfte' hij noote, die als cen echte Russin
zlch .l~s en k~.am terecht onder een sterke hang naar mystiek
een JUlst aannJde,nden :lute. Mac heeft, zieb op den dum' &an de
Lean ~~schte nu echtscheiding, gevaarlijke betoovering van den

MOPPENTRO"~ MEL.

di~f~~~{ bc~::st~~ ~~~~

het

~:oord. Hij s!urpte d~ beste..ko~:
~le del' wereld en zel! terwIJI hiJ
hl~uwe rookwolken In de lucht

bbes:
"Uw . au~'s zijn mooi,

waD-

Gclonft u oak, dat de ge-

s:!ilicdcni.') zich hcrharrlt? ~__
vrQcg CO li itclner, die een raCllCCI'
bcdicndc, d ie e r 7.oer welvul'end
uitzng.
- Zeltcr. - antwo(irddc de
gast, terwijl hij op stond om tc
vertl'ckken.
- Nou, - hCl'vattc de kclr.e: ..·
op hoollvol! en toon , - ue l!leneer, dlc gistcl'cn 0]) die piuuts
dinccrdc, gar me cell rijb,d<l.alder fooi.
- Latcn we hopen , dat hij
vandaag weer komt, - :>.:ei de
ander.

Een jonge i{amer-can-

to~~p~~a~, 'ft~~d:l~nO~e~l~~e~il~~~

G

land. Zijn speech had hij uatuur~
zorgvuldig vool'bereid en
deze op een aalltal stukken wit
pupic!' geschl'even, die den VOrIn
haddcll van sp~lk::l.at'lcll. Een
palrje h ield hij tijdens zijn rede
in de: hand en. telkens als hij den
inhoud daal'vall had wccrgegeven, Jegdc hij het papier 0;')
taIel.
Dit was zoo al cell kcer of
ticn elf gebcurd, zander dat
iem::l.l1d er eellige aanstoot aan
genomen had, doch toen hij wcer
een kaart neerlcgde, klonk plotseUng ecn vroolijke .stem achtcl'
in de zaa!: "Traef!"

/I

oed Drukwerk

.

de horens
genomen
in
een
modderuoel
aan ell
de hem
andere
zijde van de heg geworpen,
waarop het diel' zijn woeste l"en

li====~=~~~~~~~~~~~~~
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weer vE:rvoJgde.

RUIMEN \'f1J 40D PAAR DAMESSCHOENEN
Scbo~ncD zijn voo[[aJJg in aile male!!.

Terwijl hij uit de madder
krabbelde, zag bij zijo Vl"OUW
toeloope:.n en al2.ijn maed bijeenrapend, stotterde hij: "Maria,

1

delt,
als je zal
me :nag
je eensheusch
zoo behanboos
IDllken."

t'

Jongetje (in clen schoorsteen
l'cepend): Sinterklaas II hoeft
dnt kieine fietsje niet te brengen. want ik beb er al e-c~'l in

mammie's klcerk<'..st gcvonde!l!

Prijzcn van ledc. paar 50. 90 en 150 cents.
Eenige gclcgenneid om voor weinig geld
vee! te krijgen.

.,

Een doltler kreeg een dringe..'1de boodscbap van het huis van
cen jong paar, die hun eerste
baby hadden. DokteI' snelde erhceu en vond den vader op den
drempel van de voordeur staan,
met een h Ol'loge ill zijn hand.
_ Wat is er? - vroeg de
dokter.
- Niets bijzonders, .dokter.
M'n Vrouw wou aileen maar weten, hoe soel u er rijn kunt s is
de baby soms ziek wordt. Dezen
keer hebt u het in vier minuten
gedaan.

...

Er \V as ee n criek etmat c h georganiseerd tus·
schen twec lW.ntoorelftallen,
maar tegen het beginuur begon
't te slagreg®en, zooda.t er niet
gespeeJd Ito» worden.. T\\'ee van
de spelers ontdekten eeo ee."'I.zameo toeschouwer op de tribune en een van hen besloot
naar h em toa- te gaE.n am bem
cen complim~nt te maken voor
zijn entbousiasme.
"U moet weI erg veel om cricket geven" merkte hij op "om op
'n regenachtige dag amateurs te
komen zien spe1en."
,,0, dat lijkt maar zoo," was
bet onverwacbte anh\'(>ord. ,,Dit
is "oor mOVer ik weet de enige
plaats waar je den heelen dag
eenborrel kunt krijgen."
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A. S. ROTH
Noordwijk 6a

IIllm:".
I

NOORDWIJ"'

Bat.·C.

~.

172'WL.

r~8~lj~\f'l1
11 ~ ~lIJ M',R.'' .' .' '"
llU~l~iAJj'.!J.l.il'i

'59 III.

mlFOO!;300:,\.C.

. _ --

--

~I

- - -- _..'$

~V"----'A!

~[!J

,.a~,

I

Jijk

dennOOl! DIe kleuren, die eIegante. vonneD! U 'meet weten,
dat lk pas eenige jaren getroU\vd ben!"
"Zeer verheugd! Mag ik mij
bi] uw jonge en mij onbekende
echtgenoote belee.fd aanbevelen?"
.
"Heb je gehoord, dat een
De heel' drouk zijn tweed.e yriend van mij de vorige week
koffie i eeg en zei: ,,Ik keek zijn' knak ontwricht. .e met
daar zoojuist nur uw praehtige gapen'"
auto's!.. .... ·Een J..~ meet Ie.zoo ~ ·Was je zOO l~
werke1ijk moeilb"k val- stat? !"

~:~ d~~la~::;t;~~f:~~~:. :;;:n~ i!:~ ~e~~~nt- kn~~

Bi.OBME5Ml6AZIJN

terneergesla~eD

mannetie, dat
.DE GELAlR8DE HAT"
de blik op den grand gevestlgd Lever.Jocier vao Z. Exc. deo
·"C01' haar uitliep.
Gouv. Geo. v. Ned. lI,die
Plotseli.r!g ?cmer}ite de vrouw heeel eeo filiaal geopeod .lan den I§~;;;;;~~~~~~~
~~;a:- :::~:~~e~~~~~ ;~~~~ CltadellNeg ~o 17i:
ze in de heg. maar haar echtge.
TEL· WELT. 3169
Dok~er
noot, die niets gehcord had. ondec leidir.g van MevrOllw
R. HEN DAR MIN
bleef, verdiept in zijo 2orgen,
de Graaf.
~:~~st.N:~,~K~~~O~~:j~!k~~~
voortloopen. Weldra had de
Aanbtvelend:
Spreekuur werkd. 5 ~ 6.30 n. m.
stier hem berEild, had bem op
A . Zimmerma n. Paseballweg 72. T el. M. C, 109.

KUSSENS

Hcrhaling.
-

hun coIlcgn's in. ".Ta, mijn-

heel', )n de7-e witte wagcll mct
me\,I'OUW of ... de maoie seere ... "
"Heere n!" 1.ei de heer veront-

-

"Dat geloof ik! Mag ik u ntisschien cen prospectus aanbiedell ? Om eens door te kijkeu,
voordat U... "
De l:.eer straalde en rei: "U
bent weI zeer vriendelijk! De
prospecteur zou ... " De chef liep
nanr eell kast, haalde een prospectus le voorschijn en overhandigdo oie aau den heel', Deze
bladel'de bct door, zijn gezicht
vertoondc teieurstelling err hij
zei: "Jammer, de afbeeldingen
ziju nret gek:leurd!"
De chef vel'bleekte. "E.'teuseer
me, mijllheer! Ik vergiste m e !"
Nij gjng weer naar de Jrast en
gaf -eeu groote catalogus van
dik, zwan.l' kUllstdrukpapier
ann den bezoeker.
Deze nam hem aan. Zijn gezicht strao..ide van blijdschrrp.
kniltte, slurpte koffie en zei;
"Dat is het! Ja, meneer, da.t
zoek ik. U moet namelijk weten.
dat mUn zoon pas vier jaar oud
is! Ecn opgewektc jO!lgeman
met zin voor het schoone! HiJ
houdt er vcrbazend veel van de
afbeeldingen uit gekleul'de prospectussoll to knippen en voor
zija H1D.l'jonettentheater tc gebl'lliken. Allceu auto's ontbraken h em nog! Mopie, pl'achtige
auto's! E ll nag eens, w'~lbe~
dnl1.kt!'
En de heel' gaf den Vl!rbaasdcn cht::'f cell ha nd en stapte de
shmvl'Oom uit.

K.appee

"",,================= 1.

d,lden een man en een ' TOUW. Het

VERSCHIJNT DRIEMAAL PER
WEEK IN EEN OPLAAG VAN

l

J

~

t e Batav·ia en Mr. Cor'nelis
en aan aile Hotels over
geheel Neder! andsc h·lndie

Verschij nt Zondagsl!!orgens
met ee n verspr ei ding van

.I

~'!ilJll ~~!~I~ltrgtl
te Ba ndoeng en Om streken
w. o. 96 0 n d ern e ill i n 9 e rt

'FeU',
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Inlichtingen voor

in beide bladen
OAGELlJKS Telefoon Nos. 582 - 583 Weltevreden
N a 5 uur 5,238 - 5050 Welt.

DISTRIBUTIES VAN CIRCULAIRES
EN ANDERE RECLAMEDRUKWERKEN

EEN HALVB CENT PER STUK
Speciale wijken der stad'
dus niet in de gehee!e oplaag
ZONDER PRIJSVERHOOGING
,

DE UlTGEVER·

JOHN KAPPEE

I
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