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De geweldige belangstel.
ling die ook buiten Batavia
voor
cns blad sc:hijnt
te bestaan" nood2Bakt ens
langs dezen weg te beric:h_
ten, dat zij die' ens blad
per pos~ we,1Schen te
cntvangen een pcstwissel
zen den van:
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Voor de belangrijke zitting
val;' het Engelsche Lagerhuis
waal' de Engelsche buitenlansche politiek zou worden uiteen
gczet, bestond naar een Anetatelegram meldde een zeer groote belangstelling, ook bij de leden, waarvan er velen reeds te
middel'llacht voor het parlementsgebouw aanwezig waren,
teneinde een goed plaatsje in de
vergaderzaal te krijgen. Door
het deponeeren van een hoofddeksel op den verlangden zetel
kan men zich dit naar Engelsehe parlemenwire traditie verzelwrcn. Stel dat de Ieden van
den Volksraad zich ook eens
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al de moeilijkheid, dat velen in
lndie geen ho'ed dragen en dan
een belangsteUing, welke zelfs

de nachtrust
zounietopeischen.
Men
moet er maar
aan den-.------ - - - , - ken!
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Hel Philippynsehe Regeerlngs. I; - - - - - - - - - - - - - ;
programma.
Richtlijnen voor de toekomst.
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bepaalde artikelen en pro~

~~l ~:l~:~~,~~~. is hem wonder-
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Na al die zoete, geparfumeerde en

een uitkomst. PE8ECO is iets bij-

zanders, niet zoetacbtig of flauw,
maar krachtig verfrisschend.

huurkoopsysteem'

kunnen worden verhuurd en de
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niemendal heeft willen zeggen. programma inbegrepen.
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Moet voor iedereen een
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Even onontbeerliik.als het schip
dec woestijn,

Waar niet verkrijgbaar
wende men zich tot de
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gens

I

U t'indt het op de tarel
uan ieder jijnprocl'er.

lende maatrege1en vool', welke
grootere inkomsten aan de Re- hij zan willen zien ingevoerd.
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niet te evenaren
in
smaak.
zuinigheid 1;
en
voedingswaarde,

Door de verschillende depar-r
G e z on dh e ids z 0 rg
tementen in de Philippijnen is
een werkprogramma opgemaakt
Dr. Jose Fabella en Dr. Jacoom gedurende de eerste zes ja- bo Fajardo hebben de wetgeren van het PhiIippijnsche Ge- vende vergadering fondsen gemeenehest te worden uitge- vraagd voor de uitbreiding van
voerd, betwelk zoo spoedig mo- den gezondheidsdienst en in bet
gelijk aan den verkozen presi- bijzonder voo!' -de oprichting van
dent Manuel Quezon, zal worden een krankzillnigengesticbt te
voorgelegd.
Mandaluyong.
De bedoeling hiervan is de
aanstaande
Regeering
een
Sociale maatrehandleiding te geven, waarnaar
gel e n.
zij zich in de komende jar~n kall
rich ten.
GoUVerneur-Generaal Frank
Hoewel de onderdeelen van Murphy heeft het initiatief gehet programma door de ver- nomen voor het in het leven roeschillende departementell zijn pen van een sociale ,vetgeving
opgcsteld, is net geneel toch in ell het programma dat door hem
een geest van coalitie ontwor. is ontworpen zal zoo nauwkeupen, de geest waaronder de keurig mogelijk worden genieuwe regeering -door de bevol- volgd, naar gelang van de fondking is: gekozen.
;JeD welke hier voor beschikbaar
kunuen worden gesteld.
Bel a s tin g e n
ArbeidsvoorzieSenator Elpidio Quirino, de
n i n gen.
secretaris voor de financien
brengt verscnillende maatregeHet pl.'ogramma over ilit 00len naat' voren, welke erop zijn a.el'WerD zal eveneens de riehtHjnen v:olgen van de voorstellen
gericht
de belastingdruk
gelijkmatig
te makep.. Op meer
deze van
Gouvel'ueur-Generaal
wijze hoopt men in de toekomst Frank Murphy. Echter brengt
~;oc~::S~?;J:r zV:~~r ~~a:~~~ Ramon Torres, de secretaris

'Nede~: ~ij~~rd~r ~tel; 'Qu~ii16-VeI'SChil- van het departement van arbeid

~acnd~l~~~ ~::::ld~;:~~h~~~it
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VERSCH. DINSDAG, DONDERDAG en ZATEROAG.

KAPPEE

NA 5 UUR TEL NOS, WELTEVREDEN 582 _ 5238 _ 2398,

echter nogmaals met nadruk op
gewczen moet worden, dat voor
het welslagen der plannen in de
eerste plaats natuurlijk de kwaliteit van het product een bela ngrijke rol speelt, maar in niet
mindere mate de wijze waarop
het wordt gelanceerd. Dat wi!
zeggen, de verpakking en de
reclamc. Men zij in dit op,zicbt
niet pennywise and poundfooUsh!

~w{'re

JOHN

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

WELT. 58S.
TEL. WELT. 150150.
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Eulogio Rodriguez, secretaris nenlandsche zaken voorzien in
,',
;. \lU~1 ~!'i!.U GJt,.Jt,.~
van landbouw en handel, heeft df' eerste plaats in de vergrooDe Chineesche consul gene- een programma voor de indus- ting van de tegenwoordige
I,
~ou'i!. G\!.i:
trialisatie opgemaakt. De bij- sterkte der politie ter verzeke':===================~lraal,deheerF.r.r.SUng,isnaar
China vertl'okken om daar het zonderheden hiervan zullen ech- ring van de rust en de orde.
CITAOELWEG 5
Kuo Min Tangcongres bij te ter niet gepubliceerd worden alPresideht Quezon heeft zich
' HCNDDIKX& N. BA.Tl\vIA-C.TEL.WL,618ARNHEM
wonen, Het Bat. Nwsblad ver~ vorens het ter kennis van Queeen
voorstander
dit I~===~~~~~~~~:::~~~~===;
meldt hierbij, dat de heer Sung zon is gebracht.
plan groot
verklaard,
met de van
uitvoei
in China waarschijnlijk zal
Echter kan weI reeds worden
waarvan
in zal
November
reeds een
aanvang
worden
trouwen en dat Batavia ~ij zijn gemeld, dat het hoofddoel van ring
Het aantal geregistreel'de genomen, is het weI billijk, dat terugkeer ook Mevrouw Sung het industrialisatieprogramma gemaakt, zoodra het ontwerp,
Nirom-Luisteraars is dermate men de vereenigingen thans wat zal hebben te verwelkomen. De bet aanmoedigen van bepaalde dat door de wetgevende vergatoegenomen, dat met ingang meer steunt om haar arbeid te gelukkige en vroolijke uitdruk- industrieen in de Philippijnen dering is goedgekeurd is getee-I
van het volgend jaar de Nirom- kUllnen uitbreiden en volmaken. king van's heeren Sungs ge- is.
kend door den Gouverneur-GeDe zuiverste schoonheidsbijdrage waarschijnlijk zal kunMaar n6g billijker is het, dat zicht op de photo welke het blad
De katoencultuur en de zakzeep die verkrijgbaar is.
nell worden vastgesteld op de taBoos velen, die parasitee- bij het entrefilct plaatst, maakt kenfabricage, waarvoor door de neraat
J 2.- per maand instede van' ren op de uitzendingen der par- deze waarschijnlijkheid weI tot wetgevende vergadering reeds
op een rijksdaalder, zooals dit ticuliere vereenigingen zich eell zekerheid!
foruisen zijn toegestaan, behooOVERSTROOMINGEN
thans het geval is.
eindelijk eens van hun moreele
ren tot de voornaamste onderEN
verplichting bewust worden
deelen w~arop de aandacht zich
Dc hoofdredacteur van het daar ook iets voor bij ~ dragen.
ROOVERS,
zal richten.
A.l.D' J de heer. Gpote, vindt Het is aangenaam om wanneer
De heer Antonisse, de bouwLangs de Gele Rivie;.
hierin aanleiding om een be~
~~s~~a:~~t ' 0 pen bar eWe r ken
roep te doen op de radio-luister- fe~ ~~~~~c;~~~n!:~~e~:~;t :~~!:~ ~:~
aars om vrijwillig hun bijdrage resse voor heeft, te kunnen om- niet naar Indie terugkeeren,
Antonio de las Alas, de seDe bewoners van het gebied
Speciale aanbieding van nieuwe toeite:lIen ttGen
aan de particuliere omroepver- 3chakelen op een anderen om~ maar den gemeentedienst met cretaris voor openbare werken 1~ng~v~~?:~~=;~ d~~nd~:
sterk verlaagde prijzen:
eenigingen te verhoogen. Hij roep waarnaar men op dat 00- pensioen veriaten.
en verkeerswezen heeft een pro- laatste maanden te lijden hebstelt voor om de helft van de
t 1211.PHILIPS 172 A
ben gehad, hebben thans een
vrijgekomen halven gulden aan f~i~~!~~. ;:;a~~t bela~~~;e~~f. to~:s:b:~d ~~n a=t~~:n ~ ~r~~\oo:~:o~e~en
ERR(S KY 108 de Luxe
de particu1iere radio-vereeni- hoort wat! En -dat "wat" is het hebben het meest tot het Bata- van belangrlJke verkeerswegen, ~e~e~e PI!:! b~~:~~:~:d:,
" 150.gingen af 1:e staan.
mjwillige lidmaatschap vat! de viasche publiek gesproken door de ontwikkeling van bepaalde die zich in deze streken hebben
(RRES KY 111
.. 170.Het is ongetwijfeld een sym- particuliere vereeniging, des- de rijke fantasie welke telken- havens en het tot stand breng- gevormd en die de dorpen plunpathiek denkbeeld, dat een zeer noods tegen de minimumcon- jare bij het opzetten van den· gen van waterwerken voor be- deren en brandschatten. De toe.. 180.ERIiES RY 111 de Luxe
logischen grond heeft, aange!:.sa~:::~t~~t~~~~~t :~~~~.gs- en industrieele doel- stand is te ernstiger omdat de
zien de radio-vereenigingen bij 1!ributie!
ERBES KY 2011
.. 200.het in de lucht komen van de
• •
jaren achtereen haar bljzonder
~~:~~ m~:SC~::::rin~OI~
Nirom gedwongen waren haar
.. 200.PHILIPS 331 A
Eenigen dagen geleden wezen ~~n~pVallend cachet heeft gege0 n de r w ij S enkele eenheden aan het werk
contributies van f 2.50 per
ERRES KY 214
.. 215.maand tot f 1.- ter verminde- wij in een artikel op practische
Zou het tegenover den "Ret departement van onder- is gezet bij de reparatie der dijren,
industrie-mogelijkbeden in In- bouwmeester van den Pasar ::!S-m:aeeftOl'geengemaakbepaalt.Echd
pro- Ik_-e_n_,_(S_,T_'_l_ _ _ _ __
rue in verband met het conser- Gambir geen goede gedacht zijn, ~~
MET YOLlE OARANTIE YAN DEN IMPORTEUR,
ter
WeI is waar heeftedeze ver- veeren van fruit in fudie, onder mdien in een eenvoudige pla- wordt in het licht gesteld. dat
VAH.r flO. - PER MolAND
mindering tot een vermeerde- meer naar het voorbeeld dat queUe, aan te brengen bij den de voorste1len van Dr. Luther GOUW
ring van het aantalleden geleid, terzake in de Straits wordt ke- fontein, het permanente gedeel- B. Bewley. inz8ke de uitbrei- BOEN
;:'~~'~~.':.,~
doch deze compenseert nag Diet geven. In de Java Bode treffen te ervan, de herinnering aan dit ding van het openbaar onder- SEN G AJE. 'LANDA,
"1:"I'PIO"NADES.
hee1emaal de inkomstenderving wij thans een bench'\: aan, dat met zooveel enthousiasme ver-. wijs en het ter beschikking ~Batavla ....C .ntrulft~ Naa.' de Soc.. Harmonie
stROPEN
door de ccntributleverlaging.
de afdeeling Mal'ang van de I.M. richte werk werd vastgelegd Y van meerdere fondsen daarvoor
a..ndoeng. . . . . gClW'.O all.. Naa_' Geflton
&EKROOND
MET
Waar de afgeloopen jaren het
GOUDEK MEOAfL1..E5
bestaansrecht der particuliere stichten
I.W. plannen
om tot het
van een dergelijl\f!
be- tief?
genomen.
--.vereeningen afdoende hebben drijf over te gaan, terw:ijl oak
,
bewezen, zij een stimulans zijn voor Batavia.vanparticuliere ~ _ __~.
~
..8_0 J
00 _L_.~
gebleken vaar het lutsteren zijdehetvoornemenzouzijnge- ~",
~
~,.
~ ..
, _
naar de radio, dat, wanneer rezen Qill een conservenfabrlek
• -.,
men op .... eenzijdig program_
ma gedwongen zou zljn ingesteld, ongetwijfe1d zou zi;in afden t""ll"juicbt, waarbij er
IMPORTEURS, KOLER.,& ANKERSl\I1T_
tt
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HOTEL DER NEDERLANDEN
digheden- heeft rekening te houZij vormen daar het vervoerden als wij.
middel voor de beter gesitueerWanneer straks deze aungele- den en de tarieven ervan zijn
genheid in den gemeenteraad haoger dan die van de electri-

Hel Sladsvervoer.
De levenskansen van de Tram.

;~~~P~~~;S~~lm!j~ouoh~t e~,~ ~e; ~~:: !:~di~~:,~"vZ:n~~fre s~~~:

De commissie totonderzoek
van de positie van de N. V. Bat vi
chc Verkcersmaatsehappij i:~et haar ondcrzoek gereed
gekomen en hlcCft h:J.ar rapport
ann den B?.taviaschen Gemeenteraad voorgelegd.
In dit rapport wordt aan de
B. V. M. no cen laatste kans
gegcven. g
Door ihet invoeren van cen tariefsvcrlaging mag zij namelijk
trachten tot cen rendabeler cxploitatie te komen, tcrwijl de
Gcmeente voor de laatste maal
vom· den duuc vun z~s :r.naa.nden
een ct"cdir-t tcr bcschlkkmg stclt.
Is cr na dezc pcriodc van zes
maanden nag gecn verandering

allerlaatste proef on·
d.:r zoo gUllstig mogeIIJ k e v 0 0 r w a a r den t e
doen plaats hebbe!1'
De voorgestelde . taner~~
MOETEN op.eenmlslukk 0
van de pr~ef ultloopen, op ~e
gronden hlerboven omstandlg
omschreven en het gemeentegeld ':Vordt er zonder meer aan
versplld. '.
.
Een umform minimumtane£
van hoogstens twee eenten of
een gobang geeft, met aan den
an?~r~n kant toe tc passen bezUllllgmgen, kans op slagen.
Men v:r~et~ nie:, dat. het
"c~ntstanef In ~?anghaI den
belden maatschapp\]en de Franache, zoowel als de Engclsche

vraag: hoeveel kan een
min i mum -I 0 0 n t r e k k e r
het uitsparen van tijd
w a a r d ~ ij n?
En de UItkomst van deze rekensom is uit den aard der zaak
een zeer minimum bedrag geweest.
Phantastisch miniem, zoo men
dit wit.
Doch het resultaat van de toepassing van dit buitengewoon
lage tarief, dat in Shanghai
voor lange afstanden neerkomt
op een bedrng, dat in Hollandseh
geld omgerckend o~ ongeveer
een cent zal komen, IS geweest,
dat een rcndabele exploitatic
mogelijk wcrd en dat de eleetri-
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nen en wanncer men de wagens gebleken dan dw van ('en op ralls
voorbij ziet rijden. dan is den ge.1
heelen dug door het aantal pas- i
sagiers zeker vier maal zoo
T
•

~nil.~
Ufa...,,,,,,

ook de nieuwe tadeven van de II
B. V. M. in besebouwing nemen,

danmoetword~ngeconstateerd,

l.L ....

miete nbakJe.
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NOOITge1llle eer
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ge venallr
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Daar hing in het paviljoen
van Kees en Trui sedert eenige
dagen een geheimzinnige sfeer.
- Wat doe je toch singelier"
had Trui al een paar keer wreveJig tegen haar echtvriend
gezegd.
Kees had aIleen maar geglimlacht en Trui was cr boos om
geworden.
Ze had de borden hard op de
tafel gekletst, ze had de poes
~en snauw gegeven, maar tegen
het stralende gezicht van l{ees
had zij huar boosheid toch niet
kunnen ..;ol1?-0uden en ze was
maar ~~e!ndlgd met te zeggen;
"yvat ]lJ m de lwp heb weet ik
met, maar et zal weI niet veel
fraais wezc."
En. Kees had g~.zegd: "Daar
k~~"le weI es geliJk an hebbe,
~~rI:~S~:d~::ge e~nh~~~ i~: ;~t~e'{e~~ daar was het bij
komen! '
Tot opeens op een VrijdagWij zouden den Europeaan. ochteud, Trui zat juist met der

~t~1:j:l~~~~::ti~:iJ" :~:~
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Tell. WI.

~
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357 toestel 4

"TJONG & Co."
390 WI.

TeJef.

1632 WI.

Prima rijwielen. z. a. Raleigh,
President (Dunlop), Maras enz.

Moderne meubels, klokken, bedden.
Alles op gemakkelijke
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betalCngsvoarwaarden

tegen cancurreerende prijzen.
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"Die pestmeskiete 't rnaakt me dol.
Me heele po::!C sitte vol."

"Wat lk je s~g, doe mijo eeo loi.
dat zij niet" aan den eisch volEn dw<>il de floer met HYGENOL.'·
doen, welke men in andere s t e - ' "

In de eerste
past syshet
sectietarief
niet plaats
in een juist
teem voor dit goedkoope vervoer. Dit is den primitieven reiziger te ingewikkeld. Er moet
cen vast bedrag zijn, waarvoor
bij kan rijden tot waar hij wiI en
waar het hem schikt.
En voor cen wat langeren afstand, welke dan volgens de
nieuwe tarieven twee of drie sec.
tics zou omvatten, is e e n t arief van zes of tien
cent veel te hoog!
Men moet er toch in de eerste
plaats rekcning mede houden,
wat de menschen, die men tot
gebruikers van de tram wil maken, verdienen.
Stel dat deze -een rit maken
van drie secties en daarvoor
naar hun werk gaande en daarvan terugkeercnde telkens een
dubbeltje moeten betalen, dan
kost hun dat transport, indien
zij des Zondagf:! niet werken,
wat meestat nog weI het geval
is, (denken wij maar onze eigen
bedienden) ..vijf gulden per
maand, of blJ den tegenwoordi-

U:~ §i:~~f:~~~L iL .ilo~
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9 en VOlksnulsvestlng.
n
StadsgelTleunle Batavia _ Tangerangs.:he_eg'5
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zal
worden
en de "eIec·
trischc"
uit gcveJd
bct stadsbeeld
van
Bat:wia zal verdwijnen.
Heeds cerder hebbcn wij gelegenheid gevondcn om uitecn te
zetten, dat in hct stadsvcrkeer
de electrischc tram de goedkoopste
ven'oersgelegenheid
moet zijn, zoo gocdkoop, dat het
gebruik maken daarvan voor de
slechtst gesitueerdc bevolkings·
groepen een e con 0 m i s c h
voordeel beteekent.
Bij de bepalil1g van deze tarieven moeten wij ons niet laten
leiden _door begrippen, welke
v~n Westersch standpunt bezlen, goedkoop !lecten, maar op
de allereerste plaats door wat de
aangewezen
mas~a-gebruiker
van het vcrvoermlddel, de Inheemsche daglooner, als zoodanig aanmerkt.
En dan wijst h~t yoorbeeld,
dat andere.steden m het yerre
Oosten te Zlen geven, als S.mgapore, Hongkong, Shan.ghal b.v.,
erop, da~ wij er t?~ dus:,er~e ~~t
onze tanevenpohtlek met In zlJn
geslaagd o~ o~s aan de behoef;~nz~~a~~:~!:1Ch doet gevoelen
In .deze plaatsen toch is de
eJectrJsche tram het. g 0 e d-

~@!~ti:"wj

PlenS!. S ...dsonlvvlk ..... ll

JJ£-U£ :

in de hicrboven door ons ge-

no~~~~~~a~:t nOJgJ~d'oude en

TE

~m:::!:::i

kan aIleen door een volko-

o

&

I

latell aan ccn op te riehten in het geding. De menschen zijn genoemde steden de exploitat~e voorhand tot mislukking gemaatschappij tot expJoitaUc van blij als ze met de tram mee kUll- van autobusSC:l d t1 U r d e r .IS doemd!

3,

~~
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~::~s~ee;~~~~ ;~;~:~OC~J:; oev~rh~! ~i~T~i~ijdZ~~::~g~!~kz~:gni:t ~~~~en~ed::~~ag:z~7fd~o~~0~~tl~; m~af~~o~~~~r~~e~:n~E~o~;t~~
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~~~<t~~
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0<>

:~~;:c~afll:c~~n~la~;'~~I~~~~lij g~: stC~m~~~b~oe~r ri~~e;aSSagierS ~~~dw;:~e;c ~~!~~e~~~~ i~mV~:-

op de voorhand reeds
~ ~ ~ ~ nd a t d c;: ~ ~ ~ ~ ~u;
en
laatstc
proefnemin g tot m i s I u.k kin g
is gedocmd en dat na zcs
ma<l:nden, nadat,?e gemc~nschap
opnH~UW
cttcllJke dmzcnden

ZOO KAN HET •

~

kend in nag veel sterker mate
het geva~ zijn!
.
.~ ~,C!
Waarmt dus va:t af te lelden,
'?I
r;,<:J'<J
datdeautobusmtermategoed_
~ ",'J
~oop tran:port, w a a r a a n
Inderdaad een behoef"
\
,
Prij" Fo 0.50
t e be s. ~ a a t, wa a r a ~ n ~ e
Bat a v 1 a no g no 0 1 tIS
averal verkrijgbaar
':.0 1 d a a n, voorgoed onmogehJk zou maken.
zoo ZIT HET
H:t handhaven van het tramMijn haar van voorhoofd tot mijn nek,
v~rkeer, ~a~r volgens geheel
Zit keurig netjes met S T A .. B AC
1l.18uy,re prmelpes, waardoor t~Importeur~: Evu ard {; Co.
rleven w~rden vastgesteld, dIe
. A"t<u'>r«ht<Q Op d.~. U QOQC< vo",b.boud<Q
het gebrU1kma~e.n van de tram
R,d. me Bu ••• " .,LoaD'" '''''''go
oak voor den numm.um-Ioontrek- RIJDT VANDAAG IN EEN
ker tot ee.n economlsch voordee~
..
HUUR
maken, 1 see n vol k s b e
0 T E V A
i
~ a n g en daarom m 0 e,t. he t Tel. Welt. 1770 - 1772 - 405 i
BllIitonweg
13
f. 55._
Laan Tri,'d H 23 Hfdgeb. f 80._'
1 n del a a t s t e I? ell 0 d e ,
Flort~w~g
2
77.50
KampelllenUweg
17 ~ i~50

~~:a~~:~::r;J;f~~i~~ 'E;~~ ~~f!;;~:~Y~:::;~~::~f~~;~1 ~~~~~~~{t~~~};~~~r~I;~iio::e: ~ E~ ~,P:,W~::i{{~ 11;i

autobuSSCll, die nan bcpaa!~e
\'oorwnardt'll gc:bondcn zal ZlJn.
Indicn wij nu de taricfs "verlag-ing" in lHtllmer.king nemen,

fi.

Ik kam en borstel~'t maakt me doJ,
Toch lijkt mijn kop een ragebol,

LAXAGETTEN

BIESTEL

H et id eale laxc~rmidd!'J.
Uwe Binnen-. en Bultenlandsche Tijdschriften en
schemerlampie geve, datte me
ONSCHADBLl}K, ZEKBR
Boekwerken blj d~
laas in de stad gesl.en hebbe.
EN NIET PRIKKELEND.
Am'dig van hem, maar tach ei- I tabletj!; (smahJco~) voor hd
gelijk zonde ~an het geld."
Oaar hed gaan .~ ",vonds is besltst
"Nou, ga je gooi dan maar,"
A F DOE N D
&
stond ze den toekang toezijn
..
.
werk te beginnen. "As je maar VerkrlJ\l,baa~. In alle apotheken
Djamboelaan 29 Batavia-Centrum, Telef. 559 Welt.
geen fuile rommel in me llUi8 en droglster'Jen.
Studlebo!'bn vaor R~chts- en Gen tes kundig.. Hacgu choo!
maakt, want der is pas gedweild. Flac~n~ a 10 tabl.~IJe3
f 1.35
stt'::'.ds voorhanden
•
En pas .een beetje op me mure." ZakJe.s ~ 5 tah!~tjt~
.. 0,25
..
ORIGINEELE PRIJZEN. SLECHTS
Terwljl de man zijn werkzaam- Ch t mLSch e Fahnek Mer.dd. A. G. Bu hJn
V E RHO 0 G D MET P 0 R T O.
heden begon, ging Trui met
Imp. ELLINGER & Co.
~':'!:'~~~~~':'!:'="'~~="'~~="'~~="'~=!
goeden. moed aan haar poetsSoerabaia __ Batavla~C_
==
bedoeumg.
.
URI G E
Alles blonk en glom weldra
CAB I N E T F 0 T 0
als een spiegel. Telkens blies
V 0 0 R F I. _
(E ENG U L DEN) PRO E F
'-:rui haar .~dem heen over e e n .
,.
ARTISTlEKE POSES & MOD ERNE VERLICHTU"G
stuk dat.zIJ onder handen had "BEDAK VIRGIN
0
om te Z18n of de aanslag weI
die. ~peclaal beJ:elde
AND A LAS STU D I
gauw genoeg wegtrok als een
b<:standdeelen bevat'll~~P~A~S~SA~R~B~A~R~O~E~99~~~~~~~~::::T~E~L~Fo~3::::77::::8::::W~L.
bewijs dat het-goed was uitge.
::j~g~~~r::r~~::~
\vreveu, zooals haar moeder
.'It
hedt zijn oude be _
haar dat had geleerd.
.
proefde k waliteit heGENEVE, Oorlog, moord of dood,
we~~ ~!~r:~s;o~~~r Jje~i~°fr~~:, . '
~~~~:de:ne:e~:::I~~.
Laat men U dagelijks lezen,
land had me~genomen, dwaal-'~
~:rC:~~~rvan
Doch eet slechts BOLLE BAKKltR:S BROOD
den ond~r het ~erk haar gedach- Sole-Adent N. V. Handel M'....
Dan hebt gij niets te vreezen.

"ftluemeeoe Weteo§Cb!ppelllke Import Boel!lliIDdel"
d. P. REGNIER

Co.

lIKE

II

00.

tel

~ °h~f ~et ~ra~~r~~f~~l~~d~~Of~~ ~~e~e~:~t:!~r~o~~:~i~::~f
oC: ~:e~e~ v~~:n:~:a~~rijve:e~e ~a::; i=~d~n~~~:~e~~p~~:r :~~;~~~ ~-~-~~~~"W~A~N~O~W~A~N~'~'~~~~m~o~e~n~ga~,.~n~w~eg~3~Oiiiiiiiiiii~~iiiiiiii~T~el~o~W~el~to~3~O~25~
de helft van
inkomen per k:.::anten uitgespreid, want ze znchtte ze, "dat hebbe me nog

zaak . is aangewezen' op het
werklIedenvervoer.
Zij kreeg deze positie en z ij
vaart daar weI bij, Offidat zij haar tarieven zoodanig
laag stelde, dat bet voor den
werkman voordeeliger was om
van ziJ.D woon~jk naar de plaats
van. ZlJn arbeid v.an de tram gebrulk te maken, mstede van het
allergoedkoopste vervoenniddel
te gebruiken, zijn eigen beenen,
hetgeen echter tijd vordert.
D,e tari~venpolitiek in deze
plaatsen 15 gebaseerd op de

'I

k

ennisgeving

een geheel nieuwe coUectie

wllde gaan koperpoetsen, _
droogschuren zooaIs zij het
noemde deed ze nog altijd zeIf,
-: een toekang van de electricitertsmaatschappij zieh aanmeldde.
-. Ma~ apa'" vroeg Trui een
beetJe lilt haar hum, want ze
had heel wat te poese.
- Pasang stop-contact" lichtte de man haar in.
---.:... Stop-contact, waarfoor? Je
sel ver~eerd wese baas, wij
~~~~: "!;ler geen stopcontact van

-

.

van. tante ~erlien ge~ad.- Dat
goel~ mens IS ook al Ul~estap.~:
~atistoehhetnarefanllllndle
sItte~, Je bent .soofer oferaI fe?aan en er twmk~de een traan
Telf. 4769 \-VIt., Potjenoogan 10, Bat. C. •
In haar oog. toen ZlJ het portret- COMPLEET UITGERUST
Inca s si's over gehee:l Nederl.-Indie
NAAR
Il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bunga~ows met vrr Heht en %Uiw
•

W'IJ ZEIIDEN
It

vet drmkwater, V!lJ zwemmen en
cennissen voae korter en Ianger
verblijf.

Dependance

Boardarij

Inlicbtingen T el. 2100

Wi:
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WHIT!!
INVAtID PORT
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chevreaux

m.;p~a: ~edi,:e.:~~
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Portuget:sc.he "\IrilD
vaa dt: "Ivt:1"Stt:

~r;:~:en

GO£DKOOP WONEN-

Ampasi~weg B No.2. 3-kamers wcning f 23.-- p. "In.

~Dkken

Te. hew. N! V. Volker Woning-Bou,\\', Mce:siweg IO~

1 Bretcl

paar

~N

HUls met plat dak. gesch, v. daktuin. }'kesl"eg 8
humpr. f 60.__ p. m.; b. huurovere£nk. aanm. reductie.
Gekoppelde wening -4 kamers en terras~ Ampasletw. A 7
en 9 en Ampasietweg B 12. huurpr. f 27.50 p.m.

1 Colbert costuum
1 Hoed

I.P. &Co. ;

zijde

c

billijk

~~:S:~:::~g'~~V~lf~

stond, dat in de binnengalerij
=ene:n:~:~:~ct moest

GOED

11 98

CRAMER voor slechts
bet

Incassobureau W. KLEVESAHL

EUR0PI

...!

Wetkelijk Mevrouw hier"
de man, die wat I

: antwooN.de

dames bally schoenen ~"';;ij" ~ e':n~=~
12 elegante modellen
suede

'I
n

~

zijn

maand aan transportkosten te
besteden!
Waar men thans een laatste
proef gaat nemeD, welke over.
bet trambedrijf zal beslissen;
zijn wij van oordeel, dat men het
tramvervoer, dat het goedkoopste k a n zijn, zooals de voor~'beelden om ons heen bewijzen,
een fa i r c han c e moet geven, door de tarievenpolitiek in
te steUen op wat' het buitenland
ons daarbij ten voorbeeld stelt,.
waar men met dezelfde omstan-

Tel. Welt. 31M (Verleogde1aan Tri\'e.11i).

SokOPhOUd..
e<S;'IIiD.I:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]!!!!!!!!!!~

Wat mnr

_DAP

UILIIDII!
2 - Nomd
~tH-*'

~o

I tel

~

....... t •. "~

Jobn lappee-Be,.tere
Wrk.
. 0

•

DRIE

!OIU, _,DB ZON

Voor GOlD 'LBISCB

HEDEN MAANDAG EN DINSDAG

EXTRA- AANSIEDING VAN EEN
.GROOTE PARTIj

Uiterst zindelijk en hygienisch, door Europe.sche vaklieden behandeld,

T4FBLLAKENS EN SBBVETTBN
STljLPATRO'ON

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

Drledilgeo
pdls

Gtwone prij.

, Schiedam en

, haalde Trui uit .
den COIldu<etellr II

Tel. UII en 2000 WI.

-,Maar

Nee, de station.
radiostations"
legde Kees uit. De Fohi, HUleversum, Londe, Parijs, Berlijn,
Zabberos, we h~Je nOll de heele

M1N

Re'cllime aanbieding:
.'
1 stel TUSSOR COSTUUM I 9.90

,Haarlem, Leie,

JENNE's
SLACHTERIJEN

f ook op afbetaling

Europeucb ..aaupeur,

~;a?~~' ~~DING-MAGAZIJN "I~T~~IP.~EN~~

I:~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~
B~ltijkt

eens' bet plisseerwerk van bet Mode-Atelier .,DIE
DAME". dat is geen handwerk, dat is af, en U zult noait

meier ergens anders laten plisseeren.

in draaide
ODS paviljoen.
En }-lij
wat aan

lijstje onder handen kreeg, waar
,vaafaar kou;j. je dan ~~~p~~~ :~~~;r::g:r<Yeluiden
de beelteni~ van hB;ar moeder in mid~e op de d~g thuis?" vroeg
!neens schalde luid "'en duid~
stond. "Llefe goele beste ~oe- Trw tech nag met heelemaal ge- lijk de melodic van de 1vIarseil,160 X 180 niet
Tel. Well. 2155.
del', hoe gU?'t ~t tach m.et JOu. rustgesteld:
. " . laise door het paviljoen.
TfIIdnI 6-'
Ik wou ?at lk ~~ es effetJes ~ou
- D,:tt IS een ferassmg zel
_ Perijs" zei Kees SChrikkenmd;! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
160 X 200 oiet
~:~~j~ :~~~~!~~ brf:fee~~ ~:~~ ~e::'blj~~~~>~l~~~~~t~\a~~~~ ~~fh:;~,?igen succes. Pel'ijs el
sijn" troostte zij zic~."
. nOll }~otte Julhe frouwe ef~e
_ Et is kassuweel!" zei Trui.
160 X 250 niet
Welke langganan
te deSo:~~ ~l:~r ~~~ t~~~~~k~ ~:l'~7~i~~a:e~ ~~a~~~0~:n3e~~ ~::e:;j~ en het is of je del' bij
maar %0
160 X 290 Diet
beeft de GROOTSTE OMZET ?
haar uit haar mijmeringen op. dieht. As ik seg "Kien", dan
_ 'Ta taaaa tata tata" neu't
Is
net~es
g~daan"
con:
magge
~~lie
weer
te
voorschijn
rieden
zij
de
~elodie
mee.
"FeSERVETTEN
Wie' heeft juist door de grootste
3,~
stateerde TrUl. ,;,Hl~r neemt:r? komme.
, .
" rijs, je krijgt del' rillinge fan
per dozjjn
niet :00
maar een segaar zel ze, terWl]l
- Maar wat heb Je dan tach ofer je rug" vond Trlli diep
omzet, de LAAGSTE PRljZEN ?
zij d~n v~rb~asden wer~l:nan een kregelde Trui. .
. " onder den indruk.
Bij wie zijn, oak al weer door de grootste
~~:i~~ sigal en Vaal' 21J11 neus ente~e~~~:r~tJo~lI~~ ~:;sa~e st!ei~ h~~e~~la~~~c:uige~~~
omzet,.Ue-waren ZOO VERSCH MOGELjK ?
:- Och verle.gen mevrouw" ~eide vrouwen de slaapkamer tert hier naal' de Niro;n dames
zel deze onwenntg.
m.
en heeren. Als volgend nummer
- Oeh kom, j~ sal to~h eker --: Me lampie" verondersteide van dit internationaal prograrnIeder weet het antwoord:
-==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::;I~: e.~n segaa.re~Je lusse sne~~ TrUl. .
rna zal de Koninklijke militaire
:Zl]n be~enklllgen af. terwlJI
Toen meens klonk er eerst een kapel Vaal' U spelen: God save
t":yec m de handen, ?rllkte. wat sehorrig geluid en toen the King."
een fool' nou en een fool' galmde een heldere stem door
Kees keek T"ui aan en Trui
Sondag."
. het paviljoen heen "cn dat we
Kees aan.
'
Maar waarom is U dan geen
- Je. ben.t t~h e~n rare" zel toffe jongens zijn, dat wille we
dat PerU s " zei Trui
haar vrlelldl~ Kee, dIe ondet'tus- weten."
. , heb net soofeel verklant van Li Liong Hin?
Maaodag 28 October's oamiddags 5 uur schen
was bmnengekomen, zon- Een gramme[oon" gdde
van de radio as me laal's "
del' . dat zij bet ~ad ge:ne~~t. Trul,. terwijl ze van opwinding
doch et" verontschuldlgGij BENADEELT U ZELF zoalang
ZOOlets doet men toe.h ~llet.
Kee m haar arm kneep.
zieh.
Gij nog geen klant van Li Liang Hin zijt.
- Nou maar dan bill lk maa~
Et k~n deraf" was Kce wat
Och
dochters loopen in

') 25

".-

160 X 160 niet

maar

l.~

%0

2.~
2.~
3.~

2.!I!

4,!I!
4.!I!

3.!.!!

~i~;r.E~r~~~pE~ nlet~oo O.~

O.~

MODE.-ATELIER "DIE DAlE"

2.~

2.~

BONEFAAS

LI LIDNO BII

Opening Toko RAOJA -BATIK

KOMT e n Z I E T

Tel. WeI t. 5366

Pasar' Baroe 43

'I=I••••••••
IIIIr~~~~~iiiiiiii~~
.
C ,.f' R ' J

PAS GE0PBN0

coupe" tiC. DE plutl voar het

maakt,
dan. krijgt
een
present
de gasfitte~ fond cr ook altijd
maar wat flJll als oc mensch beeigcJijk
dicnc?" wilde Ree weten.
Weet ik feel" ;..ei Trlli. "Die

g~n voure~nl~rC~~~~,ReJtnur8nt

~~t ::~dSr~~em!r~:~l~c ~~i koov~; ~:rdf: ~:~e~c::::~~~: ~~h~~

aj e

olonae

H~t "title voor Dnmel na wlnlce_

lee~ ~~~r~~~ ~~~~~t

~~~cl~~eh~~~~~::llJ~:nb~~:'\v:~

DB MODBRIISTE

~:nul~le~;~~~~~~t~~~II~; !~~~

GBOOTE BOMBAY TOlD
MET

gstCc~dk~ i~n~;na: 3~ti~,e~!~~obaeg-

ZalerdGQ's en

A. Th. 'MOLENKAMP,

EN
CONFECTlE JAPONNEN;

I

;~iiiiiDilri,ci'i··iri·iiiiii~

M A H T A. N I I
PASSAR BAROE 68

I ND ANTHR EN

BELT U OP

•

RIBSTOFFEN

i

Jegde
- Oh" deed 'l'rui of ze beg,eep, Maar jij m?t de, maue
mee omgaan, want lk durref del'
niet meer an te komme. Stel je
fool', dat die hond mijn bijt!"
grappigde zij.
Des avonds zaten zij samen

lekker as kip."

voor de radio.

A S ROTH '-;.

Hoog 3500 Voei. Tel. 203

Batavla- C. _ Noordwijk 6 A
Tel. 1231

I'SOBKABOEMI

••

i__P_.r..i_m.,,a.__Fam.il,_ie__ .l'e_n,s_io~_1
!.

op de auto toe.
Kees je benttoch niet
slek sehreeuwde ZIJ, toen ZIJ
nag op ('en paar Meter afstand
van den wagen was.
_ Heelegaar niet, maak je
maar niet ongerust, ik ben sao

II· U'I-Z"-"40ROK~'1
D "

,

.

~

I

,_ _'I;;;;;~;;;;~;;~~·

TJIE PING &Co.

Matrilma~i:~tl'~~·~~.~~er~~~i~Corllells
(bll Toko Pe gang~a:lol.
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Fij.pluk Fijopluk
Fljnpluk
Fijnpluk Fijnp!uk

~:j~~l~~ ~:i~~:~t

F Fi,~J,~n n p P,lu~k k FFFl,lJJJnnn PpPll uuutk·

~:~~~l~~ ~:rn~:~t
~:1~~1~~ ~j~~:~~

~

Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk

Tel. Bat. 815
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'HET BEST BEKENDE
DESINFECTlE- MIDDEL
..'
Thans verknJgbaar 10 aBe beke~"
de provo en draaken Toko s.
ANTIMIERA VERKOOPORGANISATIE
MATRAMa.NLAAN 18~ MH. CO~NELIS
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DJoharlaan

AAN DE SPITS I

Hof!cv...... d ..

ONGEEVENAARCl IN SMAAK EN AFWERKING

~D I~IIE

II

koopt men hij voorkeur in een zaak van
vertrouwen. Wij veeren een collectie van
meer dan 1000 verschillende modellen
BUR M A· JAb E van de eenvoudigste
tot de fijnste seukken.
EEN BEZDEK ZAL U TEN ,VOLLE OVERTUI8EN

rallll!lE (IH IIHD I\! ~ & (({)m

R'ljswijkstraat 32

Bata"fil.Centrum

GROOTSTE SDR TEERING CHINEESCH ANTIEK

~:1~~1~~ ~:j~~l~~

F F,;J,~n~PpPl lu \k F ~i,I,Jn~PpPl lu~k k

is zoo buitengewoon
dat

ze niet langer dan

2;Sa

DIT ZEGT ALLES!
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HEINEKEN'S BIER
ct. per 1/1 flesch
(Binnenland>- iets hooger)

Provisien en Dranken
hee voordeeIigst hij

TOHO
I;loek Brug PaSqr Baree
Telef. W1. 205

..LAY"
&

Pasar BarQe 89_91
Telef. WI. 201-202

STENOGRAFIE ..GROQTE"
Clubleasen , s._ per tn.and

J. A. SCIfNAAR' ~:::~en?'t~~'=
IndrlUnlQ.JlDew• • Z6

(biJ Theres!uukweg)

T.l. WI .....OS
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Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk
Fijilpluk Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk FtjnpJuk

Belangrijke Prijsverlaging

THANS

Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk

Fijnpluk Fijnpluk

2 1/2 fl1inuut
Fijnpluk mag t r e k ken, daar zij
Fijnpiuk
Fijopiulc anders vee} te sterk warde.
Fijnpluk

~:I~~I~ ~j~~l~~

Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk

WALLE'R VAN AVETO.

p.d.excLbeoz.billijktarlef. Tel. Welt.I960

]~

I~:::' a

132 - 136 - 4114

NETTE HUURAUTO'S

Bloernenhandel F A V 0 R lET
Tel. Well.

tlap

i1c had et sleehter kenne treife. van de knoppen aan, die een
Terwijl beide vrOllwen nog beetje verdraaide en een gillen-

we~~?~erendcdevoorgalerijUit, ko::!e~W:::!ict~~~r~~e"

VOOR GORDljNEN

i

WUna&lln

en~el~o~e;~S~;~gpo~~g~lii~~: ~~~ ~~~~}~~e~~~~~:st~} s~:~~~ij ~:~

da~d~~~fe:!~~S~eze~~u" zei vO~d~:f~ee:, g::o~~~ ~: !~~SiTrui terwijl zij bleek werd. "Am- kaansche hand" zei Kees.
per twaalef uur en Kees nOll al
- Is dat soo 'n gekke nieuwe
thuis. En met een autemebiel. jas" wilde Trui weten.
Del' sal tach niks met em
- Nee, dat heet soo, als je

GE.VBRfDE

TEL, 290 WELT.

Fransch..

~~~~~ :~!d;~ig~!jtee; v~~e~e:s~ ~~is~uiltoon snerpte door het
:~e~:!~i~r zc:tn ~re~a~J :~~e~; Tr~. :.~~:~si~Se!a~t~C~~:~~'~::'!

ONTVANGEN:

t/o LUILEKKERLAND RESTAURANT

---'p'--'--------I
VAN OUDSde
beproe'de

BEL OP: Welt,

1'====================

Uo. •

laatstc mannoen hebbe oferge't Is toch een goeie kerel" werkt en dat i~ nag al meegaf Kce ten beste.
gevaJle.
- Of het een goeie kerel is,
Een mooi kossie" zei Teai,
cen bofeate beste" stemde 'frul terwijl zij liefkoozend overhet

~leC!ht.I30.-11

lUnch

~e~K~:e~~~ieCa'fsru;neng~

_

Du.h., M".',boo",m.o1

MAATWERK

hem

had."

Zondag'. ull_

fG~r~!~~: v~~:·tI:lJ~; t/~e:l:g~:

MA'l"fEN EN TAPI)TEN

bosch met zW'avel-

mer
open. en blinkend stond in
Glanzend
de hoek van de binnellgaierij eell
" voegde zij er
spiksplinternieuw radiotoestel.
toen zij het
vicl
gezicht van haar
cen smokkcrd. Maar Kces sondh!ff ~~~~: '~:r:mt~~ ge~
kenne me oat weI b~tnle'" voeg~ een hartelijke zoen was het
de~jLe.,r"tbeddaatCnhot,ua,an'::a~aanntmoel;.in uiterlijk teeken van haal' blijdu
seha
u.Uo

I'LArs DU ~OUR.

De mccst attracticve en
• hypcrmoderne zijdcn stoffen

geen me~, en gewo.onweg Tnu afgunstIg.
en ala die fent ~ct]es gewerkt
- Kien" riep Kces, en hij
heb en de boel lliet
gooide de deur van de slaapka-

DRINKT NU VOORTAAN
dit prin1.a Honandsc~ bier!

(t$fnjT7'~:!~S:(~';;~'1-:~;~m~~~0T;;';~~,;:-,~t0!T~[~??~-~- -~?;:{::;?:~~~:?:~f~?2?~~:~~:~~?r~:~: .~ ~r-- '"{
.
.,. ,. .. t ' :
,~...

": :-'~.:"'. ~ -.:.:.' .~.';.~'~,7~~~·'·~ ~"!~~: r_~.
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wegens gro'o te unbreiding verhuisd Ya~ Sene.a 159
nasr SeDe:n 113 --: 145
' Te. lef~Jl ~4 .Welt..

~

== :::::: = =

V end uti e

door

A. S. KARADlN, T.bib
D jcIl:I II:HCo n Dound.

~'~n

IJ~ (

ulk

ZONDER OPERA TIE
M~T

Sprc~k\l' l r

SCliADEI.JIK.

:! _~2.JO

v.

hI-

~
Rhe umatiek?
G ew rich tsp ijnen?

Verst ui ki ngen?

Tijger
Bal§exn
(yaor Vi'IlJ er, Moedt:( en mnd)

113

£L ...'iM*·tlt1!::':.-i 't:'lJO::Ud!QliJtfi
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Importaurs: EVE R A R D & Co.

'IDaama naw3.sschen in belder deri men op h et eind steeds 3
regenwater.
hokjes voer den kop. Zijn die

5 toeren af dan afkanten. In de
door U bedoelde zaak, kUIlIlen ~eLnO~e :!O~~Ude! J~~~
wij U tot on2en apijt niet geven, ningen tussch'm de stokjes ha.
daar wij in deze rubriek princi- lend, zcodat ruiten ontstaan.
pieel geeu namen Van fiI,'lIul.'s Bet dGorstoppen geschiedt met
eell stiksteek in de -ze'lfde vol-

Mevvraagt
r. Z. een
Wei
t e v r eDinsdag, 29 October ,193'5.
den
patl'oon VOor
t en huize v.d. WelEdelG: Heer een wone-n sportja.'Jje voor in
A. A. EPKER
de bergen en Ran boord. Wij laPasoeroeanweg No.1.
ten er hier een volgen voor
h aakwerk.
.~
Donderdag, 31 October 1935
De afmetingen zijn berekend
ten huize v.d. WelEdelG : Heer veor maat 42. Beno
mateBOOSMAN
'~~;:;tZ.O f~",,;,.:'d:;U~~ en
gram
Billitonweg No. 13.
I:.;
40

gorde
als de strepen gehaakt
zi~n, dus 5 toeren rood, enz. begmnen aan den kant .van d.en
hals Daarna de deelen In elkaar
zetten en de hais omhaken met
5 toeren zwarte vasten. Het gebeel niet oppersen en afwerken
met een paar aardige fantasiek~oopen en cen
ce~tuLll't]e.
Tricks.

Vrijdag, 1 Novembet' 1935
gram blauwe !koor wol en een
tell hui .. v.d. WelEdelG, Heer S~~~e~::,n.~~ 7~~n) met

KINDER~~~bOWED.

PT;~~j:n~:~:'~Y

(verI. L. TriveJlie).
Zaterdag, 2 November 1935
ten huize v. d. WelEdelG: Heer
P . J . KESEK
~========::J_~B'::CI::'en~d~r~eC~h~t'~I.~aO~N~o,-.4~2:"_
_

Voor U Mevrouw .....
Onder UP anspicien van d~
.
van Huisvrouwen
, , werden in de afgc.
eenige ltookdemon·
gebouden van zoogeI, amde "sne11c schol:cls".
. warCll in de gelcg'enheid
d('l'cr dcmonsLl'rllics bij te
en, daar het, bij onver·
gnstcn, wei gema!k kelijk
in tc webm hoe we vlug cen
s lllukclijken sebote1 kunnen beJ'ei dCIl, onlleencn we daara3.n
\'0111' OI11.C JC~CI"l'S.'WIl het v01gen ·
dc.
Tn de cerstc plaats dan ~en
l'l/ty ye m(ly(mai~e.
r J Vf'rmcngt daarvoor 1 ~ Ie·
pd gczcefd meel met cen thee·

kopje water en rocrt dit tot ecn
meJbchtig pnpje zonder klontj('s. Dit brcngt U, ondet· voort·
durcnd rOCl'cn, cv(>n aan dc
Iwok tot ('en diltJrc massa ant·
slaa l. wauman U, van hct vuur,
sluk VOOl' stull: bet geel van drie
('icHm toevoegt. Al roerend vermengt U ongevecr 3 c11 slaoll c
ul'uppclsgcwijze met deze mas·
sa. 1"-ocht die te dik \vOl'den , dnn
I<unt U ze UOOt' toevoeging van
eem lepcllje azijn verduunen.
Nanr uw eigcll smaak doet U Ct·
wat peper en zout bij en
liIosterd, maggi of cen
en uw mayonai·
Xc moet nu z66 dil{
ze de rugzijde van een
kan bcdekken zonder er
ic loopen. Voor Rrw-igottc·
saw; neemt U mayonaise ver·
dU lld door een paal' lcpels aziju,

~~~~j::l,l ~~r~le:i~~ ~:~:~~~iea~~

~;;;:::=:=;;;:=;:,::=:=;; tocgevoegd. Van elk del' drie de·
.;;;;
I zer ingredH~nten kunt U r eke-

brcedt<! doormidden en plakt
op iedere h elft met behulp van
cen beetje mayonaise een toma·
tenkupje.
Op dezc kapjes spuit U met
Cel1 heel fijn spuitza:kje, dat U
van cell stukje vctpapier wei
:.cIC kun t maken, klcine puntjes
mayolla isc en uw paddestoclen
ziJn klaar. Ze worden nu om het
vleesch geschikt aan de beide
lange zijden van oe schaa l, ter~
wijJ na n de kOI-te zijden aardappc}sla komt.
Voor garnecring gebruikt U
C(:,I pMr mooie. gavc blaadjes
sla, die cen smakelijk contrast
vornten met het wit van Oe
e icren en de l'oodc tornatcn.
Dc rn":~otte-saus kunt U er
ILJ:o.rt bijgevcn of er het vleescb
m\.!clc bedckken, waarna U cr
wn t fijn gehakte petnrselie ove!'
s\Tooit.
VOOI' U M cvrmiIW onze

In dc:ze rubrick ~uUen vragcn
\'un on1.C 1c1.eressen beantwoord
wOl'uen, voor ZQover dit ~ns
mogclijk is.
M e v r. v. K B u i t e n7. 0 r g: U vl'aagt ons cen middel om rno ttcl~ 1f1t een karpct
te krijgcn. Bet cenige wat er
aOon te doen is, is onmidde1lijk
het kk'Cd ornkecren, heelemaal
bedcltl.en met oude, vochtige
doe ken (in koud water nat ge·
maakt) en over de heele oppervlakte met een heel warm strijkijzer strijken. De damp en de
hittc zullen aile motten en eitjes
dooden.

Me j. R. WeI te v red e n;
Ro.'tc lingerie, die door wasschen wat verbleekt is kunt U
Deze saus is heel smakelijk opfrisschen door ze te spoelen
een volma a kte gramofoon- C l~ kan opgediend worden bij in wat er waaraan U wat roode
opname van Uw stem en een schotel
inkt heeft toegevoegd. De kleedie Uwer kindereo.
,c:;oepvleesch, gegarnee-rd dingstukken van te voren goed
Een waard evo l K e r s t- en
met chumpio)1,s VUlt to- nat maken en ontdoen van evenlueele stijfselresten.
N i e u w j ail rsge sc henk
maten.
Snijbloemen blijven langeI'
voor faOli li e cn vrienden. so~::-=~ ';~i~'n!:;d ~~u~= frisch wanneer een beetje
Prij zen vana f £ 2 50
eeu schotel geschikt. Van moo· aspirine of cen stnkje houts.
ie, stevige tomaten 13nijdt U kool in het water wontt gedaan.
Tjir.in i 30 te l. 3070 W I. Impjes af. Nu necmt U hard ge Ook kunt U van vcrw-elkende
~_~ kook te eiercn. snijdt die in de blocmen de steeltjes een poosje
in kokend water dompeien, \Vat
de bloemen w~r doet opleven.
Mevr. L Mr. CorneAlvorens
zich van
voorziet, li s: Een spons reinigt men
het beste in azijn of in water
Vraagt eerst , " Heeft Boeilhandel Wigerink ze oiet. "
met amoniak; in zuiver water
n awasschen. Uw zeemleeren_la-p
wordt als nieuw wanneer U ze
2de Handsch boeken z1in 50 tot 75 '/, goedkooper 24 uur in karnemelk laat liggen.

Delau maakt voor U~~~'n~P een theel~peltje per per-

p

U

2de Bandsch

Fl'aosche kwaliteit No. 1
po< blok 40 eI
. P 26.-

CH.

Moltnvlitl O. -tl,
Tel, 162'1

p:

L. E. de NIJS
Sawohlaan No.2.

SILVERK INGS

_

0

te~~~~~:;:'.;S~=[G~9~~er

M ATINEE DANS ANTE

9cnniug
Z I EKTEN

, F 0.70.

VENDUK~.wELTEVRED£N " I ko~::r ~~sk~a::n~d: r:1~

IN MANGGARAI
IS DE BESTE SPORT
Morgen Zondog 11 - I

(~O\lrm,dee rJe

per EI

R.L.BRANTZ

ZWEMMEN

1I .la.i._CU lru.,

. Aan ODZe cliealel. WOTdt hierblj med~<!IeeId dat wij door gt;,.,ie ultbieiillng';'"
eno=81e voorraad stoffen hebbeo VOOT Qamesren Heeren~K1eeding als oooh tevOteD .

'"DELIMA TU880R"

Toko' •• DELIMA-'

Boeken

Nienw

Antiquarisch

dan nieuwe

.

~'OOde w~I.(2e taer: ~ I~n voor

J;

1 e:t~~je) 3vl=~ ~~~~
ste1cje, verder 2 lossen, 1 stokje,
2 I, 1 st. telkens insteken in den
3en losse van de opzetsteken. 3e
toer gelijk aan den ecrsten, men
moet er echter voor zorgen dat
de stokjes bovcn elkaar vaUen.
Op het eind van dezen taer
rneel'dert men 3 I, 1st, in het
laatste gautje, dat is voor den
schuinen kant van een schootje.
4e toer als de tweedc, 5e toer
al.~ de derdc, men ZOl'gt echter,
dat men altijd aan den ze]fden
kant meerdert, dus nu aan het
begin. 6e taer beginnen met
zwalt en werken ala de tweede
toer. 7e en 8e teer ala de tweede,
ge toer ala de derde, oak aan
het begin meel·deren. 10e t oer
als de tweede. 11e toer beginnen
met grijs en werken a l13 de twee.
de. 12e toer 3.ls de tweede. 13e
tacr t.Is de derde, ook meerde
ren Mn het begin. He en 15e
toer als de twecde. 16e toer met
blulIW, ala de tweede, maar aan
het eind van deze tocr haakt
men 6 lassen voor de stuiting
va n hct bloesje. 17e toer met
rood, op de 6 lassen 6 roode
stol{jes haken, verder gewoon
2 I, 1 st. Dezen t oer herhaalt
men nog vicr maal, verder vervoIgt men met 5 toeren zwart,
5 toerCll grijs, 1 toer blauw, 5
toeren rood, 5 teeren zwart. Dan
begint men met grijs en tegeJijk het ul'msgat. Men mindelt
f1chtercenvolgens 2 hokjea, 2
hokjes, 1 hokje weg. Hiervoor
heeft men dus drie toeren noo·
dig. Het minderen gesehiedt
door deze hokjes onbewcrkl te
laten.
Vel'der WCCl' 1 toer blauw,
5 tocren rood, 3 t oercn zwart,
dan maakt men de hats als
voigt : Ie toer (zwart) mindert
men de steken van het pasje en
3 hokjes van de z\l/arte 13treep.
2e toer mindert men aan den
halskant 3 hokjes. 3e toer
(grijs) 2 hokjes minderen, aan
den balskant, verder haakt men
de grijze streep ai, nu nog 1
toer blauw en het linker voorpand is klaar. Het recbter voorpand wordt gehnakt nls bet Hn
ker. In tegenovergestelde richting echter maakt men in de 6
13tokjes de knoopsgaten voor de
sluitlng in de 2e, 12e, 23e en 3ie
toe!" door de middelste twee
stokjes onbewerkt t e laten.
Men maakt dan 2 lossen inplaats van de stokjes en in de
volgenue toer baakt men op die
lossen \~eel' stokjes. Voor de
rug werden 126 steken opgezet.
De verdeling van de strepen,
mi~de ring van armsgal , preeies
hetzelfde als bij het voorpand,
doch v~~r de hats wordt niet.
geminderd. Vaal' de mouw worden 111 steken opgezet. Hierop
haakt men 5 toeren rood, 5
grijs, 5 zwart en 1 blauw, dan
nog 5 rood. In .deze toeren minp

p

.

Keuze uit meer dan 10000 stuks
Altijd groote voorraad op Ilk Gllbled.

Sporl- en

Rljslllljllstraat 18 Vrlje Bezichtiging Tel. 3049 WI.

Kanloor -Japonnen f 7.50

Toile de Soie Ochtend japonnenf 10.75
,fDilJer$e KJeuren) -

.

'

WQschbaar

I

II

POLONIA is heerlijlc koud ,
En. .. nooit voor Zondag thuis i

POLONIA-TERRAS. Meester-Cornelis Tel, 777.

~~~~~~:;;;:~::;::;;:;:;:;:;:;:;:;::::~

leeren

~

Kostbare prijzen .
Wij vestigen de aandacht van
ooze Iezers op een inlegger in
ons blad van heden, betrekking
hebbend op een kinderphoto.
wedstrijd met Gevaert Rolfilms.
Veor de origineelste kinderfoto's met de beste fotografi.
sche kwaliteiten, welke met een
Gevaertfi1m moeten worden opgenomen en op Gevaertpapier
moeten worden afgedrukt, worden verschiUellde kostbare prij·
zen beschikbaar gesteld, waarvan de eerste prijs is een RoIleiflex-eamera met Zeiss-Tes·
sar-Iens ter waarde van f 185.De tweede prijs is een E xakta
Ihagee met Exaktarlens, ter
waarde van f 120.- en de derde prij13 een Exakta Ihagee met
anastigmaat ter waarde van
f 90.- Verder worden er 50
Boxcamera.s Coronet beschik·
baar gesteld, elk toestel ter
wnarde van f 6.50.
Over de voorwaarden, zoo me·
de over de bijzonderheden der
hierboven genoemde toestellen,
geeft de inlegger voIdoende in·
liehtingen.

- - - --

\ Dit is het middel tegen
\
Huiduitsla g
Roode Hon~

V~.

~~

~\~ . ' ~i!}

en Eczema s
~/;~4, iQ f!;'~
\ e n . eenvoud'ge, doch ulle rst doel.
1 ,v
treHende beha ndel.ng WiJseh de

I~'1, ~~~: w

\j\
f'"

aangetaste oeelen met wi!rm
Willer e n de desl nfedeerende
Puroi:.:e ep, droog 'too r4::!chllg
.af, doe er wat geneeskrachtj·
ge P!.!rol op, waa rna me n
d .. aroverhee n een wei nig
Purolpoeder strocit. Her.
haal dil da ge!ijks, totdat
ge genezen z;jl.

~

~

do os 40 e n 75 ct,.
tube f1 ._ Purolpol!\;lcr, bus
90 cl, en f 1.50. Pu rol.

z~::$ !qOk~~~ f"""oe;;;~""'"
Sij Apoth.

eh:~d:r~~ I;;;;:;;:=;;;;;;;~
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Let op

ONZE ZEER BI~LIJKE
PRIJZEN
I.

Braadvleesch

per

'/2

KG. f. 0.30

2. Roastbeef

0.35

3 . Muis

0.35

4.

Bi~fstuk

0.40

5. Lemousir{contra filet)

6. Haas

0.10
.. 0.90

Fijne vleeschwaren :

1.

Bloedworst

per ons

0. 10

. 'l

2. Versche braadworst ..

.. 0.15

3. Haagsche lever worst..

.. 0.18

1. BoterhamJ;Ilenworst

.. 0.18

5. Rookv1eesch

0.20

6. T ongenworst

0.25

BOEKHANDEL eo LEESINRICHTING.

Siroo - ViII en Zijden H~"eden

Het resultaat v.an groote omzetten en
kleine winst door steeds

Chique Handschoenen

PRIMA KW ALITEIT - COULANCE

Btsc.blkbaat nog e.nke.\e zetr goede tponunels
(36 tijdsc:briften plus roman) van f3.50 en"f 2.50p.m.
Vraagt inlicbtingen en (of) prospectus.

Dames Mode - Magazijn

Z • • • maol. keuze

De ' Pompadour

V .ULP&NHOUDERS.
fabrik ant .. P A N" prima kwaliteit, zeer fraaie modellen.

Schittetende kleuren. Uiterst lage prijzenl Zenden ook
\J~an~!: oJ):icbl .
~"'
i ·
,--,,,,-~J.;;.;.--';;'--';"

NoorJ~jjk

., _ _
...11 . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....

-:.;........._ _

34

.. Bota'tio-C.

I

Pu~o!.

Gekleede Middag Cosluums

T eJe.foO D 4821 WI.

.

Wie Zaterdags van uitgaan houdt.
Ontvlucht zijc warme hllis,

Van WIJHE·s
Kebo n Sit ih 9

·i

'~

,!.~ ~

MERBABOE·

TELEFOON MR 245-246-247.

Volledige priiseoaranten worden gaarne op verzIlek

verst~.

•

