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MEDEDEELINGI

b • . geweidige belangstelling die ook buiten BatavI"
ons blad schijnt
te .beste:.! n. , noodza.!~t ons
langs dezen weg te berich.
ten, de:t zij die' ons blad
per post wensc;,en te

ost

Yoar

ontvan!ilen

een postwissel

zen den ve:n:

PER KWARTAAL I 1. PER HALF JAAR .. 1.75
PER JAAR
.. 3.50

DIRECTEUR JOHN KAPPEm - TEL..
HOOFDRED.: D. F. VAN WlJK _ TEL.
ALG. PRoe.: H. H. ROTTING _ TEL.
ADlWNISTRATIIIl: TBlL. Nt1MMl!:R
ADVERTENTIE ACQUISITm:
8. B . H. GOPNER

_

·WELT.
WELT.
WELT.
WELT.

M2.
1583.
682.
MS.

GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR:

DRUKKERIJ

TEL.. WELT. IlO6O..

JOHN

GOENOENG SEHARI 46

=~~~LE:!DE'0~~
TE BA.T A VIA-c' EN Mr.-CORNELIS,
VOOR KLACBTEN VERSPREIIlma TEL. WI.. .....

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

HOTEL

I

VERSeR. DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG.

KAPPEE

1\
I

KONINGSPLEI N

I"lUIS VAN DEN EER5TfN RA.NG

ledere H uisvrouw dQet goed een. proef te Tlemen met

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN

KQNJNC:;PLEIN

DO OR DEN GEHEELEN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HET GEHEELE JAAR

.Van Dag tot Dag.
Nun I" aanlciding van hct cnll'cfllct in on.s Ilummcr van
Dondcnlag omtrcnt den mo·
lYlclltcc:l hier ycrtoevcndcn film·
nrili l \viIly Ca~tcllo , biJ~on d cr·
Iijk In \'crhand met de daarin
g"('slclde vm ag of hij wcllicht in
N(.'{h.· d~1ll1 geen cmplool 7.0U
hchbcn. dCi'l t deze on!! nJcdc,
dat hU . z()oai nicl in Nederland,
dun t01'11 weI in de internationak: fitmwc rc1d eell bchoorlijk em11loni heert in den vorm van cen
eon tr:l(~ t met de Universal, ell
dOot ziju be7.ock aan Ind Hi vcrbond houdt met partieuJicro
:tlUI;:{'lcS"cnhcden, W:la1'\,:ln de
"biol:ll'oo))\\'crC'ld proCijt hccCt gett'okkcn am contnct met hem te
zoekcn.
Dc H:rder c ol)mcrking in ons
vClrig Illlm mcr was geba8ecrd
op cen bcricht. dat cen gala lir:-fdudighcidsfccst ZOli plants
hcbbcn, wuarvoor mcn in onder.
halldeling was met den heer
Cl'lstcUo om daaraan zijn medeworkIng tc vel'lQCnen, wellce redactie tot 112 blijkbaar onjuistc
indruk leiddc. dat den heer Ca:;tdlo daarvoor cen belangrijk
honorarium 7.0U mocten worden
u!tgckecrd,
'Vaal' onze conclusie naar
meucdccling van den h eer Ca·
stella onjuist was, biedefl. wij
vo()r om:e daardoor al t e scherpe oproerkingen onze verontschu l c. .~rjngep

Priok icmand mlshnndeld zou<len hebben, Het versIng van de:.:e l'echtszaak, die niet zoo inter(ssant is om het fci t zelf, gecCt
ceo bclangwckkend kijkjc op de
ondenvercld van Batavia. en 01'
de intdges ell perka.raa welke
zich a an de rood van onze samcnlcvlng afspe!ell.

Dat ill de gespanncn verhou·
dlngcn in de Middellnndsche
Z~e ell rond het Suez-kanaal
Nederland de cerate dnnd van
gewcld zon bcdrJjvcn, had rue·
mand kunnen vcrwachten. En
toch hecft onze J{ortenaer een
E gijptisch gouvemcmcDtsvia3chcrsvalll'tuig gCI1l.md. Het kan
raar loopen in de wereld! . .

Het Bat. Nwsblad bevat een
bericht over een gewezcn rna·
r;hinist in de suiker 1n het Djak·
jasche, die werkloos gewordcn,
hoe Janger hoc dieper in de put
raakte en d1e zich ten s!oUe am

l. 10.

SPECTACLE VARIE.

Zooals bekend, wordt onder
auspieien VQn het Indo·Eu1'o·
pceseh Verbond en van de
I. E . V.·Vrouwen Organisatie,
op Zaterdag n.s. ten 9 u.n.m. in
het I . E. V. CI ~l bgebouw aan den
zijn vroul'l en twec kinderen in Vrijmetselaarsweg een "Spechet leven te kunncn houden, nan tacle Varie" gegeven, waarvan
vcrschillendc klelne oplichterij· de opbrengst zal strekken ten
(>n schuldig maakte. De man is bate V:ln Europeesche Behoefti·
in prcvcnticve hcchtenis ge· gen ill de Gcmecmte Batavia.
steld.
Het Comite memoreerl met
Wij vragen ons beklcmd ai, erkentelijlth eid dat bij de vaor\Vat er lln van deze vrouw en bereidingen belangrijken steun
dC7-c ldndcren moet worden?
wordt ondcrvonden van de Pers,
Ongetwijfcld deed de man importenrs, middenstand, hotels
verkeerd, mnar \VIe durft hier en vele particllUeren.
den cersten :-:t een worpen rus al·
N iet aileen dat hierdoor bet
Ie hulp ncht erwcgc blijft, als su cc~s van den a yond welhaast
men den malt geen baantje, hoe verzek(?:rd schijnt, doch daarne·
Idcin oak, aaubicdt, dat hem in vens vnlt uit dezen algemeenen
het rechte spoor zal kunncn steull de gevolgtrekking te rnadoen tcrug kceren waardoo1' er :kcn dat, hoe zware wisseis den
dan aanleiding zou kunnen zijn laat stcn tijd 001, op de vrijgevlg.
voor cen voonvaardelijke straf, held cn milddndigheid del' verdie dezen tnenachcn d~ kam. schill ende groepen zijn getroklaat te leven.
l!C!t, bet lot del' beboeftigcn Ell·
ropeanen velen t~b zeer oa nan
het h art 1igt.
Daarne\'cns wel'd door vela
Vclgcns cen bc1'icht in bet vQoraonstaundel1 , :lOowel uit
Bat. N1tiSblad znl het Dcco.parl{ ambtelijke als pai-ticuEcre krinper 1 J anunri worden gesloten, gcn kcnnis gegeven den avond
nrrar bet blad meldt, door ge- gaarr.c te zullen bijwonen, zoo·
brek aan soepelheid VEln de ge· dat ongetwijfeld van cen algemeente. Zou dit inderdaad het meene belangstelling kan v{OrgE:val 7.ijn, dan ware het te be· den gcsproken.
treuren . Maar bet IS nog geen
Op het progra.mma zelf. ho1 Janua ri ell het Oecapark is pen wij cen dezcl' dagen nader
nog Diet dieht! ..
t~l'Ug te korr:en.
Slechts zij nog vcrmeld dat
de a ttraeties gedurende bet bal,
hetwelk op de "Spectacle Varie"
voIgt en hetwelk met cen ouderwetschc polo:a aise wordt geo·
pend, VclCll zullen zijn. Van de
versehillende stands wordt veel
wel'k gexnaa.kt. Iodien wij uit de
gew:est am tot ~e spoedige op· school klappen, dat b.v. de
hef!mg van dlt ambt te be- champagne-tent in banden is
slUlten.
van de dames Enthoven en P·ino
De te benoemen Federal Se· valt daaruit r eeds af te leiden
~retary zal zijn domicilie heb~n dat den bezcekers a.s. ZaterdaglD Kuala L umpur, een salarls avond iets bijzonders wacht.

Kort Nieuws.

:.:n.

HET F, M. S. GOUVERNEMENT.

D~ vr'd ag hoe de silualie in
EthiopiC op h.::t oogenblik in Funclie 'Ian Chief.se cre tar y
werkclijkheid is, blijft een pUZ2afgeschaft.
Ie. En evcnmin kan men weer

~~V:elij~rd~~ ~~~!e~e::ur~~ ~~

Zooais wij reeds gerneld heb-

~e!~3, vr~~~:~i~fe~e1~;~ ~:t

:~~~~~~l;e~~;e~:;~j~l;~ ~~; :i:'. ;~lV:;t:t:~~:e?:~~~hJ£ ;~~;~J:!~~~~t::'O:an:~:

J. Ph. KLEIN.

CcuwN-U
CcuwN-U
Ccuw.vU
ee.w.vU

DE B. R. V,
De Bataviasche Radio Vereeniging overweegt op bet oogenblik versebillende plannen tot
het kraebtiger maken van de
ol'ganisatic, welke 2ich io de
eel'ste plaats zulleo ma.nifestEe·
rcn in een krachtige propaganda om bet ledental del' vereeniging to vergrooten, aange1.ien
het lccienaantal de ruggegraat
del' v-ereeniging is. Door eeruge
voordeeJige arrangementen t ill
het verder mogelijk zijn de stu.
dioruimte van thans belangrijk
te vergrooten, terwijl gewerkt
wordt aan de voorbereiding
van eEm St, Nicolaa.sfeest voor
de klcineu, dat ongetwijfeld zal
zijn, zooals wij bet van de B.R.
V. gew·end zijn, d.w.z. dende~
rend.
En dnn wacht den leden nog
eec wedstrijd waarover binnenkort nadere
tul-.
len
worden bijzonderheden
bekend i;emaakt

ALLE GEGEN EINEN,
er meer mt WIJS kan w~r- Hongkong. De vacature in deze nieuwen functionnaris zullen Hedenavond voeren verschilden en Q:. cour~ntenredacties hooge functie, welke men ver· wat betreft de federale regee- Imde onzer Duitsehe medebur.

gelijken kan m~t die van alge- rings.zaken dezelfde ::ijn als die
meen sccretarlS van ~et N.I. vandencbief-secretatY,doclthij
naar de oplossing del' raadseJs Gouvernement. wordt mct ver· zal in zcer vele regeeril1gszaken
tc gi~sen.
vul~.
in naam van den High.Commis-**~
.Slr She~to~ Thomas,. dc ~ioner bindende beslissingen
High-CommisSIoner, heeft 10 de nemen
sc~~ ~;.S~u:~he~~j~%i!U~~ R~::,de~~~&ev~~rfee;e:~~~~~~
.
.
..
\'7at zondcrlin. g verloopen, door- dag gehouden werd, medege.
In verba~d hlennede zal ~IJ
oat de laatste wat men in de deeId, dat de post van Chief- aIle besprekmgen o~er za~en d~e
wflndcling onder den invloed secretary opgebeven zal wor. het gehe:le Mala~ka-~ebled b . . pleegt te p.oemcn aan het tour· den en dat daarvoor in de plaats ~~Jeeunr:elednen efl hlverblJ den gou·
nooib::u'a verscheen. Men hanst zal komen die van Federal Be.
g eraal ervangen.
zieh van aile zijden te verzeke. cretary.
.
Wat betreft de Ma1~y-sU!.tesreno dat Aljecbin in zulk ecn . Bet tijdsti.p waarop de betrek. =~eg;~~::~~~~ v~~=
t oestand betel' s~eJt.dan ooit, ~mg van chlef.secrc~ary zaJ ~p. denten behandelen en in 'enke1e
zulks om de ove.rwlnlllng welke houden te hestaan IS nog met gevallen zelf eeo decisie nemen.
Dr. Euwe behaalde, llie t te zeker, .d?Ch zal na ove r~~g ~et
VerdeI' zal hij ambtshalve den
kleineeren. Het lijkt ons wat den mmlSter v¥ Kolomen bm- High-Commissionner voorstel.
Q\'erbodig!
ne~0:1;;~r!e~;:::!Jie::{~t in len over bestuursaange1egenhe"'*
verband hiermede, .dat de plan· den kunnen overIe~.
Voor den Raad van Justitie nen tot opheffing van deze b o o · .
'.
djent op het oogenblik" een zaak ge functie reeds lang in beraa.d
Dit beteekent echter met, dat
waren genomen.
de Federal Secretary mag treDe bem>eming van Sir John de:'- in de b:voegdheden van de
tegen vijf verdachten, die op
Alderott tot gouvelneur van Bn.t:sebe re8ldenten en ?~an.
H <>"k
001' de Britsche kelijke \'orsteQ, ann Wle steeds
re:~ri~~gd~s g:reede aanleiding het · ~bt vool'behouden wordt
- - - - - - - - - - 1 om zlcb reehtstreeks fot den

I

gers in den Stadsschouwburg
het tooneelspel van Friedrich
Rorster op, ,,AlIe gegen Ei.nen,
Einer . fUr nIle. De opbrengst
van deze voorstelling k.omt ten
bate van bet A SIB
. Wie zie~ v~o~ge;e voorste1·
lm~en he-?nnert welke do?r
~Ultsche dUettanten te Batavla
"erden gegeve?, weet, da~ er
onde~ b en prIma materlaal
~buiJt, zoodat ook de voorst~ling van bedenavon.d ongetwijfe ld op zeer hoog pei) zal staan.
.- - -

PRACTISCHE VINDING.
Toko Popula.ir annonceerde
D?nderdag in ons ,hIad een eleetnseh ~cb~rbakje, dat men
eenvoudig In een :rtopcon~et
beeft te steken om lD den. .tiJd,
dat men zich tot de dagelijksche
~beid van het seheren voor~reul, warm seheerwate.r te
J;iebbeo. Een zee.r practische
v~ding welke tich uitmuntend
elgent voor een St.. Nicola.e.sca-

INL EGGERS t;;;"eneraaJ~

POEDER

BOlllLLON

BLOKjES

VITAMINE EXTRACT

ImporteulS :

N.V. HANDEL MI}. "ARCANA"
BAT AVIA-CENTRUM
T el. WI. 2404.

Tanah Abang W est 34.
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DE ZILVERTENTOON,
STELLING.

TOU RiSt~

HOTEL
DER NEDERLANDEN
Het Hotel der Nederianden
introduceert vanaf morgenavond iets nieuws. Voortann
bm men op Zondag gedurende
het concert van Julien Foor·
man namelijk opgeven welk
speciaal nummer men gaarne
gespe~ld wil hebben, wan.raan
dan t!oor het orchest, rekening
houdende met den t/jd natUlU'·
lijk, gaarne zal worden voldaan.

HUIZE NAGROK,

Van het Nederlnndsch In·
discb touristenbureau ontvingen wij in dank het laatst ver·
schenen nummer van TOUrism,
dat ditmal geheel en at aan den
Boeroeboeder ge\vijd is. Dank
zij de. medewerking van den
on dheidkundigen dienst, die belallgrijk materia:;!1 betreffende
de jongste onderzo ekiugen ter
beschikking stelde, t:oomede
e~ colleetie bijzQudel' mooie
t oo, kreeg dit nunUller Van bet
nItija goed 'v enorgde tijjschrift
weI cen z€er bijzondere w:oaroe.
EQU IJrCpaganda welke op tau·
risten met oordecI dcs onderscheids, ongetwijfeJd indruk zal
maken.

Hen, die de zUvel'tentooIl!ltelling
van den KUDStkriOg nog met

hebben bezocht, me.ken wij erop
opmerkzaam, dat deze exposl.tie
morgeru'1.tiddag om half een
sluit:. Hcden en mot?,en hestaat
;lus ~og gelegenheld ..\ot ~n
oezoeK aaIl: deze 'v~ arnJ"kc- collectle, waar net mOOlste
~ordt getoond wat op h:t gebl~ vail oud en. m~del"..l zilve:
\",'erl;:
te ~e.tavla Ul. bet beZlt
v:m vei'schillende medeburgers
is. Wie gevoel veal' schoonb.eid
heeft, mag ci.eze door den Kunstkring gebodel"l gelegenheid niet
verzuimen.

u:ue.-

fo-- I

De uitslag van de prijsvraag
van Huize Nagrok treft de lezer ann in een advertentie op
onz~ del'de pagina. Den gelukkigen prijswinnaars, wien eeni.
ge prettige dagen in de kou tc

RUWIf.L

CENTRALE RI JSWIJK

Oitsluite.o.d Etrste Klas H olland~tb to ElIgehcb Fabrikaat.

van groote hit e"!
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BOUILLON

DET FIJNSTE VOOR KEUKEN EN TAFEL.
Ee:n nieuw plantaardig product, niet te vergelijken
met de bekende soep-arom.a's of v!e esch ~ ~xtrac ten.
Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot de
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SOEP AROMA

BAU

+

d ~ ·Nationale

Hollandsche Fiets

ROYAL SCOT - RALEiGH
FLYING DUTCHMAN
HUMBER - NEW HUDSON

De K. P . M. beeft cen bescheiLeveren wij reeds va naf I 5.- per maand
den, maar precieus nitgevoerd
prospectus het licbt -<loen zien
RIJSWIJK 19. NAAST PIANO HANDEl KOK
van bet onder het bebcer van de
maatsehappij
staande
Bali·Hotel te Den Pasar
en het
Berg- ~1IIIIIII1IIIIIII1IIIIIII1IIIIIII1IIIIIII1IIIIIII1IIIIIII1IIIIIII~~~~_IIIIIIII~~~I1111111""""~
_
hotel Kintamani, eveneens op
"
Bali gelegen. Het is €en bijzon. GOUW
der fraai drukwerkje, dat door BOEN _.'
, Om:e afdrukken verbleeken nieL
de finna Kolff op artistieke
en zljn toc:h goedkoop
!Ii EN G ..JE • BLANDA.
wijze werd uitgevoerd.
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RIJDT VANDAAG IN EENI

OTEVA

Tel. Welt. . 1770 _
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AchIer de SchermeR.

405

De gebeurtenissen in Egypte,
bepaalde uitlatingen in de Europeesche Pers, doen meer en
mecr zien, dat, zooals wij dit
~'8.n den beginne af aan oak uiteenzctten, het Italiaanseh E·
thlopisch Conflict . de inleiding
kall zijn tot gebeurtenissen van
vee} verstrekkender aard dan
die welke aIleen bij dit geschil

gevaar 0P. allerhande terrem,
dat , daarult zo~ kunnen ~,oortvloeH!n. E~te, Cairo Zl]U op
het oogenbhk bet centrum van
d~n. Mohamedaan~hen. ~odsdlenst,. en de na~lonalxsbsc:he
b~weglng, welke zlch daar ant\V:lkke~t h?eft een sterk godsd~en.sbgen msl,:,-%. De studenU:!1'
?Ie III Vel'Zet zlJn ~ekomen, zlJn

iil'' ""n'"U;;;I;;;Z:;;'' '"";;;'' "' ""'o;;;a''""o,"...' ' ii1 ~~~th~!J~k~~;'k:ni;~;e~~:' ~~o;~~~:a~h~~!:I~~ ~~~ ~~~
.u na.
SOBKABOEMI
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Prima Familie pension
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Cafe

J

Rofonae

~~:t ~:J"be~~~~~£~~";t~snn,,~;;'ln::~

,p~c:lilte t Oo rten lJ$. b 0 m b u,
COUjlU, ~1c. DE pllleb \' oor het
uc:all!u I>Uleruurtlc! Dii plaots

~mn ~.~~~n::~e;r:~~;I~~~l~:;lId~;
A I.. CHte.

J'L,\TS DU JOUR.
Zall:r.JJ n'~

de ervan verzekerd zijn, dat in geheel de goed geloovige Mollame.
caallsche wercld met aandacht
Wij hebben, en dat geschied. de gebcurtenissen in Egypte
worden gadegeslagen. En dnt
~:t~~l v~~l~~:'~teWi~:C~!~~ in vele streken der wereld de
voren gcbrueht, dat zich gelei· grond vruchtbaar is vaor de
delijk aan in de wereldgeschie- verspreidhl"'" van een dergelijke
denis eell nicuwe phase aan h ~t bewc"'ing indien zij in eerstc
ontwikkelen was, waarvan de opzet suc~es heeft.
hoofdlijn welke tc onderkenncn
Waarbij dan nog moet worviel, wees op een strevcn van den :lanl?ctee![end, dat ~chter
bcpaalde groepen om tot cen de god~dIen~;l?e bcwegmg. en
hersehikking to komen van de de natlonnll.,itsche bewegl~g
koloniale belo.ngcn en van de
zooals dcz€ . op het .oogenbhk
kolon iale invlocdssferen. of wat a~n het ontwlkkele~ IS, andere
men dan voor bet woord koloni- C:leme!lten staan, wier doelstet·
aat in de plaa.ts :tau willen stel~~1Ci;i~~:~~ ~i~:t~~~~:t~~~
len,
Hocwel hct vooral toen wat den gczocht, hoe. trouw de SOy.
alarmeercnd klonk, stelden wij jet zich dan ook aan den Voldanrbij in bet licht, dat wannecr
d(tze worsteling, welke er in ~~n~~~~d Cl'~~~~ w~c:.:~ ~~~~~
wel'kelijkheid een is am de we- Litvin~~f mog?ll zijn geb~zigd.
reldmacht, zooals die op het
Dc vlJand, dIe vo~~loop~g achkringen bestaat omtrent wat

~~~~~~!tV~~~~~~~:T:dt, zcer

Hoog 3500 Vael. Tel. 203

I•

en ZondIlQ'. ufb

nebfeh.ic Rlr~t,t~fc!. Verlllitgdl:
\"I)()r SpU:1I:D en
() r It n" c o . Mailll.daoonDcme.nl
J Up<:h sfecht51 30._11

IlIr)cven

A. Til. MOLBNKAMP,
Oirtctur.
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wij daarbij, zoo niet direct, dan kw~m, het masker van den
':.......::
U toch op den duur ten nauwste vriend hceft opgezet. maar
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zouden

zijn betrokken, omdat wiens doel de aantnsting is va.n

!de~le

bmrmiddcL
OSSCHADELIJK, ZEKBR

I"'ble~: {:::~~OO~IRI~r.':D.

nallr bed 'Jail!> 's i!"'O~d3 is bo:sli~1

den Ellgelschen invloed, in het ODS programma aft Nou gane
bijzonder in Azie, en men denke we eerst een partijtje trekke.
daarbij dan in de eerste plaats
En tien minuten later rolden
cen van onze cafe-bUjarts de
~~~ f~~~,;r::~e~s~~n~~itsch In- in
ballen over het laken, dat het
Van den onrnst van het 00- een licve lust was, maar de cagenblik ma-akt men daar rustig ramholes waren schaarseb en
afwachtend. gebruik om straka zeldzaam.
.
Engeland in het hart te kunnen
Koningsplein
raceterrein
- Hoefeel spele we eigelijk,
treffen en men zal daartoe de informeerde Hein, toen bet tel·
p aardensport
baanrecord
mid-delen bezigen, welke in het bord voor hem twee punten en
stafmuziek
balsemiek
leven worden geroepen door on- voor Kees een aanwees.
jockeywhip
goeie tip
geregeldheden ~n opsta.nden
- Vijftig, sou ik segge, vond
wint het n iet
favoriet ~
zooaIs die op het moment in Kees, die weer miste.
bokma pait
wint den strijd
Blijft die tent hier dan de
Egypte plaats hebben.
heele
nacht
ope?
vroeg
Hem
En verder van het streven
van andere Staten am hun ko- wat hatelijk. Man asse me soo
loniale invloedssfeer ten koste doorgane, benne we lDorregemiddag nag niet klnar. Onder·
van Engeland t e ,:ergaoten. ,
NEEM ER TWEE
In h~t Westen. IS de geecble- wijl legde h.ij aan am een bal
dcn~~ In beweg~ngE~eze:e d~~ extra mooi te raken, maar on·
ItalIe, .de ~nrust ill .,yp
I!..--;:-,_<.,.,.__
.,,,:
_,__
"..__
."'.. i ....
bet scm ZIJn tot verdere onrust
in Centraal Azi~, in het Verre ren leek en met een beduusd ge- li"=~~~~~;;;;====;:;;====¥=Ti
OOSt.en komen de Japanscbe be- zieht kook hij naar oon groote
winkelhaak in bet biJjart-Iaken.
~:::l~Ch~~~tlij~~r met de De
mnrkeur riep onmiddellijk
Achter dit alles wacht Rus. den eigenaar, die vijftlg gJllden
is gereed en noodigen
land, met een leger van fonni- reclameerde.
tot een bezoek uit.
dabele sterkte, met eell uitrus.
Of
je
beelemaal
"betiktakt
ting welke zeker niet aUeen op
- letters
defensie is ingestcld om, wan. ben, informeeroe Kees, Mot je
neer het oogenbllk daartoe ge- dat gamele stukkie lake sien. Et
figuren
sit fol met pleisters. Fijf pop wi!
-' bonbons
komen is, de laat~te han~ ~e ik dokke foor dat ongelukkie,
h~lpcn le~ge~ naI~ d~ v!.~;~~: maar geen sent meer,
LUXE-DOOZEN
f~~~:~~ppij. nge se e
Na Jang heen en weer ge·
MARSEPAIN.
pl"8at, werd met dew betaling
Of het daartoe ~al k?ruc~, van vijf gulden genoegen genoFIGUREN
~r::ergt de geschledems in men, maar toen werd Kees en
M~ar dat de ontwikkeling der Hein tevens te verstaan gegeBOTERGEVULDE
ven,
dat
het
sluitingstijd
was
en
gebenrtenissen in deze richtjn~
er blecf hun Diets a.nders over
LETSPECU'LAA
S
g3.~~, Iwordt meer en meer dUldan te vertrekken,
dellJk.
- Toeh heb ik et gewonne,
enz,
TERS.
v. W. zei Hein. Ik heb twcc earremPRIMA
boIs tege jy een, Intussche staALLES
De we bier nou, friese we dood,
• n B IL LIJ K.
dan friese we dood, maar onder·
wijl vcegde hij :deh met een
naar'
groote zakdoek de transpiratie
van het gezicht,
- We gane naar huis, zei
Kees verstandig.
132 _ 136 _ 4114
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niala Rijk, dat bczit wat anderen ontboren of althans in on·
voldocndc mate hebbcn.
Koloniaal gcbi ed, dat cen uit·
'ant kan zijn voor ovcrhevolking, maar dat in de eerste en
;:r~;l~~:~~ p\aats grondstof-

nu mogen w\i ons altijd
en vrij :teker hebben
vrijEngerust
gcvocld, door h~t axioma, dat
on2e Deste 'bescherming de onderlingc jalonsie is van de VOl'-

~~~l~e;~:n ~ooo~e~~~e~~~~rwn~~~
zou duldcn dat cr over Nedcrlandsch I~die ecn andere dan
l'en Ncderlandsche vlag woei,
dezc redeneering is ten opzichtc
van hetgeen zich op het oogellblik :lan hct voltrekkcn is, vrij
simplistiseh!
Zij hield stcek, zoolang er
kans zan zijll, dat een bepaalde
mogendheid, welke dan 001(,
zijn belangen in Nederlandseh
!ndn! overheerschend zou willen
maken. En daarbij niet llaar

Trui zat met haar kroost vel-

-

Kee,

~

Delao maakt voor II

"""========", :~~~n~i{!' b:~:n~I~e~:e~en~!~=

WIJ ZENDEN U:~~lij~{ ~~sd~e;~::t:~~~~~~.er

EUROPA

JI. 98._

mottel:~::::§::::~~~::::::::=::::==::::=::::::::::::::::~

Be je,
zei Hem.
we- thuis
doen.
In der\Vat
bed ster·
zel Kees. Maar lk refe de meeste mensche. Is ter
hier geen tempat ware we nog
:~?klein nfsakkertje kenne ne-

,

fig boven en Kees ploeterde in maak et niet t e Iaat, want ik

de hitte van Batavia.
Na een dag, waaraan geen
einde scheen te zuUen komen en
waarhij de avond ook a l geen
verlrissciling bracht, peddelde
Kees een beetje mistroostig in
de dehting van zijn tijdc'Jijk 10gies, toell plotseling cen stem
achter hem opschalde, "Ha, die
Kees. "

mot morrege froeg naar Bogor.
Anders gaan ik- n.ltijd al Saterdugs maar ik kon fedaag niet
op tijd weg konune.
- I k seker wel anders, xei
Hein. Ik mot manege am ballef
acht al op dat pokke-Priok sijn.
Kees, die sjenieigheid in het
avondje bad, trnpte viug naar
huis, verontschuldigde zich bij
zijn gastheer en Ideedde 2ich
snel om, wodst hij ongeveer
drie kwartier later al op bet
terras van het hotel verscbeen.
Hein dook juist zijn Bandoengsche hoold in een enonn
glas bier.
- Oak een blertje, noodde
hU.

VClwonderd keek Kees OlD,
AFDOEND
wic hem op zoo rond MokumVcrkrij gballr !II alk ollolht\<U1
sche wijze in Batavia groette en
ell droqlsteriJcD,
met blijde verrassing sprong hij
Flacoo ~ "" 10 (;,blC:lj"!
f US:
van zijn fiets.
Z;,klcs a 5 tabl~IJc$
" 0.25
..
Het was Hcin Mulders een
Chcml ~c!Je Fabmk Mc~d(l , A. G. BcrhJD
ouCic schoolvriend uit Mokum,
Imp. ELLINGER tj Co.
dien Kees sedert zijn vertrek
SOl!"r.ll.baia _ Batavia_C.
nanr Indie uit het oog had vcr·
loren en met wien hij, zooals dit
meer gaat, ook n iet meer bad
- Wei twee, aanvaardde
~~~~~~~~~I keek.
andel"e Tegen
gchiedcn
en
belangen
een 7..oodanige a· gccorrespondeerd,
Kees de invitatie. Et is om te
gre~sie besehCl'mde ons inderstrerrefe, soo heet.
daad de status quo.
- Wat doe jij hier? infor·
H et eerste deel van den avond
l(ees.
op het terras van het hotel ging
qu~a~re o::l~::;;'e!~~ !i~t~: meerde
- 't Zelfde as jij, denk ik, in genoegelijken kout voorbij en
antwoordde Hein, sappele fool' allerhande ' oud-Mokumsche
een volmaakte gqlmofoon. ~:~:a;r ~:~~~e~e~~~J~t '~f~~ een boteram
herinneringen werden opgeopname van U w stem en Iangz:tmerhand €en bcweging
- Bin je 'al lang hier, wilde haald.
die Uwer kinderen .
ontwikkelt, welke zich aan aI- Kees verder weten.
Een waardevol K e r s t~ en len hnt richt tegen het Engel·
- Omtrent twee jaar, maar
Maar op het eerste biertje
WOOD in de stad op de hoog· was een tweede gevolgd, en omN i e ~ w j ~ .a r s 9 e s ~ ben k :~~:nGi~~~~~ ~~::V~:1~~~~: ik
vlakte.lk mot hier sijn om mor- dat het zoa lekker naar binnen
voar famllte en vrlenden. ben te erkennen, dat wij er voor rege een kwibus die nieuw foor siste
een derde en ze hadden een
saak uitkomt van de boot te barrel genomen, wat Rein de
Prijzen vanaf f 2.50
~~t b~~~: ~~s~~~e~O~~!~si~ de
hale in Priok. Maar geef mijn opmerking uitlokte, dat ze bler
Tjikini 30 Tel. 3070 WI. belang bij hebben, omdat wij ge- Bandoeng maar. Krijg de felle suffissante belle gafe en de wewat is et hier beet!
reM began er in de oogen van
- Ja man, rei Kees voldaan, Kees hoe langer hoe rooskleuri~ digen, dan wordt het tijd, dat daar mot je tege kenne, Wij hier ger nit te zien,
wij uit ouzen dommel opsc:hrik- in Batavia merreke dat soo niet.
- Wat sou je der fan deuke,
- Dat sien ik, meesmuilde
Hein, je siet der uit of se je soo as we es een stukkie gonge ete?
Ongeregeldbeden in Egypte, uit de kali hebbe opgefischt. 1Jtelde Kees eindelijk voor.
- Goed, late we dan maar
COMPLEBT UJTGERUST :a~bl:~e~.€e~ ~:~~So~~r ~a:~ Maar hoe is et met Trui, voegde naar bine gaan, zei Hein.
hij er belangsteUend aan toe.
NAAR
het voorbij als een betrekkelijk
Maar Kees, die met aUe ge- Petent, aUeeuig je treft et
weiDig beteekenend iets, dat de lliet, want ze is met de kooters weld Hein wilde vrij houdEm en
zorgen van Engeland verzwaart, justement. foor een paar weke dit ook met klem van redenen
maar waarmede wij niets te ma- naar bole.
betoogde, wilde claar wet van
ken hebben.
weten.
voor slechts
Dit nu is niet zOO.en wij mo- Soo, dan sel ik et genoege
geo ons gelukkig prijzen, dnt niet hebbe de kennisma.k:ing met
- \Veet je wat, we bikke cen
in Capitol en dan gnne
1 Colbert costuum
~!~~~ar;:a~gt ~~t ~~:i~!~~ mefrouw Jansen te hernieuwe. stukkie
me . effe een partijtje rolle en
. 1 , Heed
geconcentreerd, welke het in Efijo, meschien kenne:we de dan gane we sao langsaam an
afend
dan
same
passeere en ken
1 pOlar Schaenen
staat stelt, de baas te blijven j~ mijn eeo beetje fan dese we- naar huis.
.
3 Overhemden
over de oproedgc elementen in relC$tad late sien.
En zoo gebeurde het. Kees
3 Dassen
den staat, welke onafhankelijk
-i.. Dat kenne we waarnem.e, versc:hanste zich aehter'een. go..
3 paar Sokken
is, maar die toeh onder de be- ging Rees op het voorstel in. we1d.lecre portie Eisbein en tusl Bretel
schcrming van Engeland ·staat. Waar loseer ie, Dan gaan ik me seben de happen ~oor galmde
nou' eerst· effe ferk1eeie en ete, hij :luidrUchtig de" wijzen mee
1 paar Sokophouders
de~'rn~~~~:rd":a,":~~gwV: en
vari. (Ie potpouri ~e de lDUdan Itom ik je hale.
dringen van Engeland uit zijn
nek jnist had ingezet.. Enkcle
LUT IIIIIllW BllleBL1IIID positie, het Engelsche wereld- "-·Ete doene we same, strait':' gIizen
versch ' !iierbesproeldcn
U BLlBDIIi
rijk op een van ~jn allervoor-- kies in de stad en. loseere doen het Lueullus-mw ..... ,
naamste punten In gevaax zou ik foor de saak in tie Nederlan·
Rein WOll >00 langzamerlland
Postweg Noord. no, 1 reI. 2960 b~~n .
de. Rom me daar dan maar op-- opstoppeD, maar K .....die in de
Niet allecn in strategiscll op.. pikke, dan lrenne we DOg wet goede stemming _
dacht
~u U ..UU'.S~i:t.$.~ debt.. maar oak om het verdere forder slen.
er met &an. Nee. we ~e

r
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Heden en mO.rgen
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Zaterda.{{ 23 Nov. a. s. 9 u. n.m.
In bet

OP;rd~Ke;:,v::: ik~~~~:

I. E. V .• Clubgebouw, Vrijmetselaarsweg I. Bt.-C,

Iid~Kenikdaarasfreemdeling

"SPEcr ACLE VARIE"

~~~n.n~teb:~l~:=:::.roeg

ten bate Europeescbe Behoeftigen.
Entree . • , , . . H. 0 60

De opzet lukte en een paar

minuten
zaten geinstal.
Kees en
Hein
aan later
een tafeltje
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Zacerruag 23 November 1935 's avonds ce 9 uur

mos toch late sien, dat je wist

Opvoering van

Aile gegen Einen~
EI-ner fur Alle
van~ich
f r=

hoeethoorde.
Dat smaakt heeleg!lar niet
kwaad, proefde Kees. En met
een isi I.mpoe liet hij de glazen

we:ei:Ull~'zich

--

bij dezeroyali-

Toonee!spel

Forster.

teit ook Diet onbetuigd en toen

Toegangsprijzen: ~:r~:;r;fll~~5~nenP~:I~ton

koel.iewelTek vond en Hein te
schuchler was om zich van een
danseuse te verzekeren, waren

Indusief s:edel. belasting.
PlaatsbesprelUog a f 0,20 p. pI. op Zaterdag 23 November 's morgens van 8 _ 11 uur. aId Schouwburg, waar
cevens plaatskaanen t e verkrijgen .~::1jn.

~ n:~;~e~~~~J::I~~ ~~~~

meer'll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i
_

zij Eigenlijk
niet a1 te vast
ter een
been beetje
is dit
zwak uitgedrukt. Zij tolden
zoo'n beetje toen zij in de buitenlucht kwamen. Hein wilde
nag een beetje gaan toereD,
maar Kees had nog wilskracht
genaeg om te constateeren, dat
hij nu toch betoel betoel ging
maffe.

HOTEL DEB NEDERUNDEN
Zaterdag's van 12 u. - 2 u. n.m.

PAIT MUSICALE

Zij praaiden een taxi, wa.a.rbij
Hein toen ze gezeten waren nog
een laatste poging deed am zijn
overigens zwakke ·wiJ. door te
.drijven en den chauffeur te instrueeren naar Priok te rijden,
maar Kees diepte een kwartje
uit ..:ijn zak. op en suggereerde
daannede den "benzineridder
naar de roema makan Neder-lande te l'ijden.
Plgi Priok, mompeIde
Heln.
- Roema makan, herhaalde
Roes, opnieuw em kwartje offerend
- Priok, zei Hein ~og eens.
En weer schoof Kees een kwartje ai, want de chau.ffeur~ die
voe1de dat bier iets te verdienen
vieJ, wilde weer draa.ieo..

Zondag's van 12

.

van 1 u . -

&aD.

1 u. n.m.,

2.30

u, n.m.

ZONDAG'S AVOND
lETS NIEUWS
van 7 u. 30 af _
den gd,ee!en - avond
CONCERT POPULAIR
FOORMAN SJ>!dt op U" verzoelt.

Geluldtig voor Kees' kwarde ~

hethotlel-'

-

MATINEE DANSANTE

tjesbezit, was Hem ac:b:tkens
iDgedommeld, zoodat lte .... den

ingang

1).

PAIT MUSICALE

11_..________________..

- W,", Is je nummer. porde
KeesRe!n - .
- Neg.,. ... sestIg _
... ',

1
.4.';_,-,;:-, _1I!I
·l~"'_~"'..:J!':...
itOl!
~a:.~g;<~
!!! .>..~
.•::."o,'0'" -; ?q~/~;f~ :'~; -~; ~~~>-i'~~":;'!::
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'. ;,DE :OCHTEN[j "poSr'
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LET OP DE GROOTE

. .......

PRI]SVRAAG!!

IN "DE OCHTENDPOST" VAN 30 NOVEMBER a.s.

- Ik staan heelemaal niet
meer op, ik blijf legge, hikte
Hein.
- Feruit, deruit, · betoogde
Kees nu wat luider, Jy root
morrege naar Priok en ik mot
morrege naar Bogor
Asse se Je daar maar met
houwe, grappIgde Hem
- Hou je lmke op mekaar,
werd Kces mJdlg E n ZIJU stem
klonl' steeds huder Een deur
van cell del' aangrcllzende kamers gmg open en beleefd verzocht een van de In hun slaap
gestoorde gastell den heeren cen
beetle mmdel IUldrllchbg te
zlJn

zoeken. Omdat hij geen sin had
de heele nacht in de taksje te
bi vekeere. En hij gaf vervolgens den chauffeur het adres op
van Kee en Dirrek waar hij 10geerde, door welken voorzorgsmaatregel hij prompt voor de
deur werd afgezet. waar de
chauffeur hem wakker maakte
en vrlj rijkelijk met een royale
greep uit de beurs werdbeloond.
Toen Ke.es zijn kamer binnenzw~aide, want van treden kon
niet meer gesproken worden,
stand het hem plotseUng v~~r
den geest, dat hij den volgenden
morgen naar Trui moest en dat
hij met den trein vall zeven uur
weg moest .
HIJ deed een greep nanr den
weJ,ker, ma.t.lr mlste, zoodat dlt
lllstrument luid rmkelend op
den vloer vlel
Daalna vond hIJ het noodig
om nog efre zlJn koIfer te gaan
pakken, want wat klaar IS, IS
klaar, bernoedlgde hlJ :dch zelf
En zoo sJouwde hlJ met eemge mOClte den zwaren koffer op
ZlJn bed, \Vaarna hlJ met zlJn ar-

::::::::::.::.::.::.::.::.::.::.:::::::.::.:::::::; Hein,
- Mot
hem hoore,
zel
die jc
hicl'door
een beetje
;
bij il\wam. Ell volkomen on10gisch, met dt'OI1kcmnns onhebbclijkhcid, liet hij crop volgen,"
graa.g hoor mchccr, ik dank U
bcleerd hoor mcbeer. Tot uves
orders hoor mchecrl"
Waa rop de mijnhcer . die -de
vCnltnndigste was, zijn schouUITSLUITEND DE BETBRE KWALITfIT
ders optrok en weer verdween.
MACCO HEMDEN. HALVE MOUW 1.75
Maar Kees had, onderwijl
MACCO K"IEPA~TALONS
1.75
H cin uit de t axi getroklren en
MACCO r.ANGE PANTALONS
2,25
hem tc kenllcn gegeven, dat hij
?.elf zijn llummer maar mocst

beld
beginnen.
Dewlide
volgende
ochtend vond de
kofCcl' nog altijd op het bed,
met llctjes daarin gel'angschikt
CCll daslmijpcr en eell dasspeld
van ]{ccs, een gebroken chocoladelctter die hij den vorigen
dag zorgzaam voor Trui had
gekocht en een scheerkwast.
Kees zelf lag geheel gckleed
011 hct matje voor het bed en
sIiep den slaap del' onschulrugen.
Hlj Invam niet op tijd voor
den trcin naar Buitenzorg! ....

feertig, brabbelde Hein, bij wien
herinneringen aan zijn militietijd levelldig werden.
- Swam niet, et nammer fan
j e kamer mot ik \Veto.
- Honderd, gie<:helde Hem,
die nu heelemaal buiten Westen
raakte,
- As je nOll dcnkt, dat je
rnijn ken vernaggele, dan mot
j c froeger opstaan, werd Kees

HUIZE NAGROK
DE PRljS V RAAG
OJ) de Prijsvraag van Huize Nagrok in .,De Ochtend·
Post" k waOlen 211: go e d e o plossingen binnen.

DE EERSTE PRIJS, vrij logies

VOOl twee per~
sonen op Huize Nagrok gedurende een
week, werd toegekend aan :

boos.

Men. N. Hoeke-van Kl1oijnenburg, Villalaan 22
DB TWEBDE PRIjS, 'oen vrij weekend-jogie.
voar twee pe rsonen o p Hui-ze Nagrok ,
• werd toegekend aa n :
E, Ph, C, Sou Ie, Tjidengweg Oosl 77

DB DERDE PRIjS, een vrij weekend.logi"
voar een pe rsoon op Huize Nagrok, weld
teegekend aan:

Mcvruuw M. Perkins. Petodjo Oedik 39,
De d"wm \',i n bet logies kan met de directlc \'<In Huize
Nagrok wo't-dcn ~lcrcgcld. Bet k<l n echter niet in de Kerstv;\c.lnric q\len, daM h\!t hotel dan geheel is volgeboekt.

I

-
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MAceo HEEREN-

ONDERGOED

•

ALLE MATEN-PRIMA PASVORM

BONEFAAS

Voor U Mevrouw •••••

TELI!FO ON 365

NDORDWI)K 42

TELF. 4769 WLT .. PET) ENONGAN 40. BATAVIA-C,
H e t ;"l:lnge we;::en adro!s voor VerlofganQ crs
en Vcrtrekkcnden nanr E U R 0 P A
Icr inning hunncr Vordrringen in Nederlandscb !ndie,

~--

B'-oernenhandel F A V 0 R lET

I-------

25 Dloharlaan _ Tel. Walt 1927
W II EX P 0 S EEREN NI ET.
Wll EXCELLEEREN IN ONS
DA GElII KSCH W ERK

;

of 20g eaca.o bij en laat de borstandere
koffie-extract
plaat vrijessence,
stijf worden.
Giet ze _ _ __
daarna 2.00 vlug mogelijk uit in
de
die eerugen
tijd
in vormringen,
koud water gestaan
bebben

~~ze~aa;ijn~ ~~;l;: ;:~f~~~e:.
als ze stijf is, met de ringen om,
Iaat oak de onderkant drogen
en neem er dan de ringen af,
Voor gGmbel·borstplr.w.t heeft U
noodig 500 g suiker, 1 dl water,
1 afgestreken theelepel gemberpoeder en 50 g geeonfijte gemher met het sap, Roer het gem-

~;I~:te!e:te~~ij~: l~~~{~~'Z:~~~
kokeu. Voeg
er dan10
demhluten
gesniplossing
gedurende
pE:rde gember met het sap bij en
laat deze nog 1 a 2 minuten
meckoken. Neem de borstplaat
van het Vllur, laat ze, at en toe
roerende, vrij stijf worden en
bchandel ze verder zooals in het
eerste boratplaatrecept beschreven is.
Wanneer U nu bij al dat koken en bakken uw "ingets niet
al te erg verbrand heeft, zou U
nag cen aardig kleedje kunnen
maken, een handwerkje dat
vlug gnat en toch veel effect
maakt.
U heeft er voor noodig graf
bordllurlinnen in de afmetingen,
die U aan het kleedje wilt geven, indusief eell breeden ioslag
voor een open zoom, en wascheeht D. M. C. band of tres-

I

blijkt te zijn, iaat U dan niet

1'JONG & Co."

"
Sa wah BesDr 13 _ 15
K raD}at
16
Bandoeng
Gr. Postweg 16

T def, 390 WI.
1632 WI.

Tel.

Prima rijwielen. z, a. Raleigh .
Presi de nt (Dunlo p). Maras enz.

Moderne meube.ls, klokken, bedden.
Alles op gemakke lijk e betcalingsvoorwaarden
tegen concurreerende pijzen.

~==================~
Zoo juist OMvangen fEN SCHITTERENDE COLLECTlE
lETS APARTS veor St.- Nicololas-Cadeaux

VAZEN

Blocmenbakjes
Theeserviezen van geperSte zijde
MET D E HAND GES CH ILDERD LAKWERK

~~~~hoenen-

Byouterie

Sigaretten .' -

00 0ZEN

uitlaehcn en 11-w vaal'digheid op
kookge"!Jied in twijfel trekken,

Ma<lr lout de mislultkeling van
den nardbodem verdwijnen en
\'ervang hem door cen exem-

~~~f~;;e~ee~5ha~~:!,t~0~:
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watgerasptecitroenschilofuitgescbrapte vanille.
Zeef nu bet meel in cen kom,
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lap. Somel het overtollige
mcel, dat er aa.n blijft hangen,
telkens zorgvuldig a.f en. voow
bet deeg in de lengte in drieen
op. Las.t het deeg. dat door de
behandeling slap gewonien is,
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O\'erwddigende Kl!uze in 2de.. H.lndsch en Nieuwe Kln"derboe-
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BOTERLETTERS

wat water en
Voor het vuIsel125 gram zoe-

grove
er dan.
zoo
lu
cbtigstukken.
mogelijkVoeg
roerende,
druppeJsge.wijs zooveel koud water

ken, Romol ns; Re isbeschrijvingen, AmiQuarische Weri;en. enz.
Spc ll ecjes. Sch il dcrijtjes, Kn!p- en Plakboeken, Daan
~ek.sema-arcj\c;,e len, Luxe Poscpapier, Vulpennen vanaf I2.tot f 10.50. Goede School-Vulp en (H.karaats goud) slechts
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PASAR BARDE 80
TEL. WELT. 11 62,
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EFFECTEN
ORDERS

ADVIEZEN

VOOR ALLE

ADMINISTRATIE

BELEENINGEN
BEURZEN
ALLE BANKZAKEN
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nier voor schade gedekt te heb-

ROOKSTELLEN enz. enz.
A L L E S 100"10 HANDWERK

TOKO EUROPA
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TOANS VOOR

Borstplaat is zcker niet minder belangrijk voor de komende Badhotel Botrderij Cramer Sockabccmi
feestdagen dan banketletter. InlichlingcD :
Een eenvoudige manier am deT e!efoofl 2100 Welte\·teden
ze lekkem.ij zelf te maken is de
265 Soekabocmi

I

driemaa1. Vouw het daarna in
vleren op en laat het geruimen
tijd rusten. Rol bet danrna uit
tot een diktc van l/t cm en ecn
bt'cedte van 12 em. P el de geweektc amandelcn, maal ze
twecmRnl met de suiker, het ei
en de citroenschil of dc vanille
door den amandelmolen, Vorm
van weinig
dit amandeJpcrs
op cenplaat
met
cen
mee1 bestoven
rolletjes van Qngeveer 2% em.
Leg dcze tegen elkaar aan middcn op het deeg, s~a .er dit am
heen en plak de. u~temd en met
wat water of elWlt op, elkaar.
Leg het deeg met den dlCht ge-
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Sint~Nicol nas

zonder boterlcttcr is niet echt
Sint-Nicolaus. Aangezien de
lust tot zclf maken bij de dames
in lndiC belangrijk is toegenomen in vergelijk met vroeger
jarell, lijkt mij cen rccept voor
dit
fecstgebak
Zijll
plaats.
Maar ... __hicr
. enwei
datop
zullen
velen van U wei uit cr varing
wetcn, fe ui11etee gebak beeft
nog al cens de eigenaardige gewoonte van te mislukkcn. Macht
U dus uw huisgel100ten al blij
gemll1lkt hebben mct de belofte

I
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GENEVE. Ooriay. moord of dood,
Laat men U dagelijks Jezen.
Doch eet sJechts BOLLE BAKKER'S BROOD
Dan hebt gij niets te \'reezen.
Oengaranweg 30
Tel. Welt. 3025

wachtingen zal valdoen, Het z:J.l
Uw prestige thuis ten goede komcn en de kosten er van kunt
U in uw huishoudboek hoeken
in de rubriek huishoudelijke re-

Botcrlett er.

KLEVESAHL
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roer er m tot ze ondoorschunend
geworden IS, voeg er dan een of
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De illopenzoom
werkt
U Diet 11
band
een frissche
kleur.
met wit, doeh met gekleurd
glansgaren passend bij bet Fijnp/uk Frjnpluk Fijnp/uk
ba nd. H eeft U DU de zoom onge- Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk
veer 5 em breed genomen, dan Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk
begint U 5 em van dit ajour Fijnpluk Fljnpluk Fijnp\uk
randjc, nog eens, in het vier- Fijnpluk Fijnpluk Fijnp!uk
kant drnden uit te halen zooals Fijnpluk Fijnpiuk
Fijnpl uk Fijn pluk
U het voor de zoom gedaan
heht. U trekt zooveel draden uit Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
als het gckleurde band breed is
en rijgt dit nu rondom door de Fijnpluk Fijnpluk
uitgcbaalde streep, telke.ns Fijnpluk Fijnpluk
c\-enveel draden opnemend als Fijnpluk Fijnpluk
liggelllalend. De uiteinden worden netjes aan elkaar gena aid,
maar no.tuurlijk aan den ver- Fijnpluk Fljnpluk
keerden hnt van het kleedje. Fijn pluk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
Vlak boven en onder het door·
gel'egen band kunt U nag een
van den letter aan, dien U wilt vischgraat-, flanel-, of ander
Fijnplu k Fijnplu k
makcn.
eenvoudig steekje borduren en Fijnpluk Fijn plu k
Bestrijk deze met eierdooier, het kteedje is klaar.
die met wat_water goklopt is en
bak ze in een heeten oven met
VervoZg zie pu.g. ~
Fijnpluk Fijnpluk
onderwarmte lichtbruin en gaar
Fijnpluk Fijnpluk
(ongeveer 20 minuten). Neem
Fijnp/uk Bjnpluk
~~~:~,het bJik af en laat ze be-

Wat zullen wij geven.

w.
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kokeu tot een druppel dle va.n
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Uwe BinneD-- en BuUenJandsche Tijdschrifter. en
..A1gemeene Wel:;;;~D~iil;~JI~Borl BoeklIilIldel"
d. P. REGNIER 8£ Co.

DjombodaaD 29 Batavla.Centrum. Tde U59 Welt.
lIadlt'boe km voor Rtclt~ ell (iH;tt5kalld;g~ Hc~c",:bool
st:eab voorhaadm

Noordwijk 16· Tel. WI. 350
~~~~~G~Rlk~' ;~~T~.
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VAUXHALLlighiSix
De motor ....an den V.U1baU Saloon de LUll is een wonder
van precisie en bedrijfszek.erbcid. Over den soepelen. rustigen
gang, de booge presta ties en uiterste ::uinigheid van den
Yaehan 6-cyJinde.r kopFJeppen motor lx-staat maar c-,:;n
orn-decl- de hoog,."""te reV1:f:denheid,

VAUXHALL
Saloon df!. bJ.yz. mel lederen bekl«ding

f :M60__

K",!P' GENERAL MOTORS' kWBllteit!
DE BATAAfSCH£ AUTOMDBIEL MU. - , tIoboria-_

O-P-TJ

AABDISlfllBUSllS

Tene.inde. ODZe lut ts b l de ge:le.g enbeid te stdlen op . elm
g oedkoope wij%e a rtike.len, bdrekkiagen e..d . aao te bieden
en tof te vrageD, bebben wij besto,t en vanaf beden
.
..0 .- P.·tjes" te 0ptDen. De regelpdjs voor deze advertentles
is f 0.20 met een minimum van 5 regele.

... I ,~

7

I ,J~

uitgebreide keuze in

overhemden en pyama's
via f 3.25

savelkoul voor heerenmodeartikelen
exclusief en toch niet duurder

~~~;'J ~~~tos!::e~~ni~l~~~~

~~~~~e~~ip~,,!~~,~;~tf.,~".;:.~e;. ::!~e~~~k :a~;-;;- r::u~t~50, BLJ

a£d. Klank StudiO
deze afdeeling is geopend van 8 tot
12 1/ 2 uur n.m , terwiji w ij na gemaakte
afspraak op elk gewenscht uur ter

DiCL'cntuin 20.

NOORDWIJK 22

T H !: MEI\C A N TJ L E T I\ADIN¥S,°stt;t.

_________ 2_'_62_._______
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TE HUUR : Tennisbanen

PP.t~

vJa f 3.95

moderne: chique de5sioi
zeer g e schikt VOO r s t. nico.laascadeau x

K·+'K. KN IE S

TE HUUR per 1 Jan. ruim geriefelijk buis, diebt bij school en
14:J~~ trein. Balldoengweg 5.
,

PR I1SVER LAG iNG 8 t:: LANGR IIK
ZOPESSA ..... ucbbaat CALCARIU M

P"F~.lIk

aug. s a vel ko u I

Voor Uw Familie of Vriendeo
ZEND UW NlEUWJAARSWENSCHEN
Opgenomen op een Gra'mofoonplaat.
U';" EIGEN STEM en men veronders.ielt dat Uzelf bij hen is.
Prijs vanaf F 3.- inclusief verpakking

Wie Z aterdags van uitgaan houdt.
On tvlucht zijn warme hills.
POLONIA is heerlijk koud,

IIIIII
~w - u~~ a&~~~_~~8~ ~~;;~u~w~e~r~b;e:s:c:h;~:k:~~g~s~t~a~~~n~'~~~~ll~~~~~~~~~~~I~~P~O~L~O~N~M~-~T~E~R~R~A~S~'~M~e~e~~~u~.~c~o~ro~e~U~S~T~e~L~7~7~7~.~
GEVRAAGD Gezclsebapsdame

lIET FONGERSHUIS

TELEF. WL 27 11

bij administrateursfamilie op
onderncming
(Seekaboom i) VOOR U MEVROUW .

pra~~sc~;-N,;~~!~;~~d::\m~i ~tn~:~~l.v~rr~~~,~:~~~t:!!~

U
metlngen genomen
Mocht

En . . . , nooit v66r Z onda g thuis!

HOTEL
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DER NEDERLANDEN.

tamelijk groote af-

cen FongcrsfJet.s; mfor meert U ten de voor i{cu(, Alles vrij be·
hebben en
na ..~ onze cOI1~hcs.
nevens .f 40.- vergoeding
lijkl het middenstuk dus wat Programma
f'ctjcnongan 6 1A tel. 2735.

Sr. onder No. 24 v. d. biRd.

:-:~ie/a~sku;;v~~ ~~s~~::;;'~~

IN MANGGARAI
OpZaterdag23November 1935 IS DE BESTE SPORT

T R ANSPORT ONDE~NEMING GEVRAAGD in goeden staat a}' 5 em afstand van het eerste
Allnvang 7.30 uur n.m.
1
.. "NlEBORG
zijntle brnndkast. Opgave van randje een t weede maken, waar- 1. Die ltalienerin in Algier

M o r gen Z ondag

Noord wlJk 41.
JE adrcs voor "en-ocr en embal·
leereD. en t rnn~portccrcn :van
verhUisbocdels bm nen cn hUltcn
~~~~~1:md~ch"IlldW. Onder ga~l. \VI. 5550.

MA T JNBE D ANSANTE

Merit binnen. en buitcnmaten
en p;ijs. Brieven onder No. 23
bureau van dit blad.
__________
Mevr. .r. KuhfusI'.. Coupeu::::c
(Ellrop. dip1. ) oud Gondangdia
·10 pav..
Atelier naat' maat. Gccft knip·
cn naailesscn. BilIijk tunef.

MODEVAI\SCHOOL
Dnmcskl. Cll llat r. naar maat,
Panarocka nwcg 25 T1. WI. ,1063 TE KOOP, 'l'EODOLIT, mer k
M c\'r. E . v, d. B urgh - van Elick Iiildebrandt, met statief, in
.GeUijll. Lccrarc$-CouPCusc,
prima conditic, f 125.'rhc mercantile Tradin g Co. Ltd.
T~n bale 1!:urop!!l'~chc bc:ht«{· 1'cl. Ht. 94.
l igen
.. SPECr ACLE VARIE",
l.'E HUUR PavjJjocn bey. 2 kaZatcrdng-avond a.~, 9 u. n.m. me l's en voorgalcrij, vnste
in het 1. E. V.-Clubgcbouw,
waschtarel.
Vl'ijmctscJnnrswcg 1. Bt.-C.
Met pension. Oud. Gondangdia
Entree .f 0.60 .
JB

John Pryce & Co.
V end ut ie a p
Dinsdag 26 Novllmbcr 1935,
Kljkavond Maanclng 5-8 uur
huizc van Mcvr. W. Bleeker
de Beur3
Petodjo Ocdi k 1.
Spccificatic.
Kan toor _ salon· slaap· en
eetkameramcublemcnten,

Vcn dul i c op
),b andag 25 November 1935.
Kijkavond Zondag 5-8 uur

hm huizc v. d. HoogEdGcstr.
Heel" H . W. Wouters
Djnmboclaan 38.

V en d uti e 0 p
Di nsclag 26 November 1935.
Kijkuvond MUllndag 5-8 uur
lcn huizc van MCV1'. W. BIC<'"ker
de Beu rs
Pctodjo (x:dik 1,

v en d' uti c op
Woensdag 27 November Hl35.
KijLvond Dinsdag 5-8 UU!'
ten hui7.e van Mevr. de Wed.
M. C. v. d. P utten
Gocnoeng Sahari 25.
Ve ndu t ie op
Donderdag 28 November 1935
KijJmvond Woensdag 5- 8 uur
ten huizc van den WelEdg. Hecr
C. H oogenboqm
I...ru..n Raden Saleh 24.

Ven dutte op
Vrijdag 29 November 1935.
Kijkavond Dondcrdag 5--8 Ulir
ten huize van den HoogEdGestl'.
Heer Mr. J. Oppedijk
P almenlaan 13.
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zijn. Is dit niet het geval, dan
zou Uw kleedjc na de eerste
kcer wassc:hen veel van zijn
ftischhc id inboetcn.

I
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60

Monjet

M ensch wees tech w ijzer,
Baad met .on GEISER!
Voor g ezo:1dheid me t 5t ral~n Qven o p b ellen
Welt. 1720

5 Uhr Thee 'bei Robert Stoltz
.Potpourri
N. Dostal
Ocaterreichische Marsch perlen
I , Berna uer
Lcichte Kavaller ie
Ouverture
F , v, Suppe

I:,.

ONS

Pe!od;o Or.dik

65._
65. _
70. _

I

'17,50
6~ -

6

30._

PUQdjo O edlk
16
Dj3t!baro epit ill
I
Gg. Ke rno!ollg bIn. liS
Ie Tjiliwoeng!.Mc, 5
2e T Jiliwoellgi. Mc.ll

..
"
..
,.

Gg.Llstrik I

27

..

12.50
1250
15. _

eaDY Hauber

18"

12.50

Mlltr.llllaD .... eg Mc. 226

~

Dle"_ C-. 8 cad . o"hNlkk.lln 9 . n Volk9hu fsv .&lln Sl'.
Slad." ..... . nl. _ a laVIG • Tangerang.che w • • I.
a.ld. Won ' "IIZa ken
T<lut•. WI. 357 to • • l •• 4

U I S

HUIS

"~.32.50
20.-

--

I
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betalingsc ond i t ies
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ST&NOGRAFIE

"GROOTE"

Club' • • • en , &._ per ",Ba nd

J. A. SCHNAAR
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W..,nne er ga baby b~8dt, gobr uik
dan nimmer ge wo ne ZIl.p, d:l~h
uihluit e nd Pural zIlep. de ~i"d e ru: e p
7Dnder .... aerga.

of zoolang de voorraad strekr

Agfa Box.,

;On

~!)

.....

7~ d . Id"
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_

oO.o~coJ.: ..
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f

2.30

.. 2.":"
" 0.70
.. 0.25
" 2.., 0.25
Totaa!f~
tot 7 December a& s. I a.-

Purolf'O~J;~.;':''':''i';~' ~;;. ~ ~ r ,.50
e~~ """"
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Fotoalbum
Iso Rolfilm 6/9
ds. fotobo ekJe
Focctasch . ,
Fowhandbo ekje

B;::orgfUwkle'fl e een , usUgenslOlOlpl
1"10'01 ;" 000.1,"

aileen

bij F0 Toe 0 R;j sW;jk'~;,;~;a:~

931 Wi

e n ST. N leOLA 4S- V t:R R A SSIN G
Weet U al, dat onze Steamprljzen ill zeer naarbeneden
zijn gegaan ??
Zoo niet I I

Tijger
rust!

wij ons

SpeCiale aanbiediug tot 7 December a. s.

H(I;.Idl hel leere :'uidjaverder drO<;g
.. n gllli me l P\<rolpoedQ'; ..ij : ull
lIet U... lie.eling ~()O M B' de ::! z,n
mBkan c!urmede .

Hoofdpljnpoeder
J7
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SILVERKINGS

"£JWI fH.IHtlJt

Ka mpemeDcsweo
DJOlva

Vraagt bet eell fij np roever en U krijgt dit ad r es.
_
Tel. Ht. 1707

Goede lwtoen kan men kennen aan den gelljken -<:iraad en
de 80cpelheid der stof. Maar
Jaat U daarbij niet door de ap- ~~~~~~~~~~I
pretuur in de war brengen.
-;;
Zijden en wollen wee/8eZs

lijk te kreukclen; gaan de vouWen er blj J'(!cbt strij ken gcmakkelijk uit, dan is de stof zuiver,
hoc meer kreukels cr In blijven
zitten, hoe meer katoen is er
VENDUTIE
doorgeweven,
27 en 28 Nov. Cn 3 Dec.
Mevr. de B. Mr. Cornelis. U
in de Bombay-taka
kunt t:uUen gord'ifnen onbrandPO HO OMULL Bros.
baa,· makeD door ze te spoolen
Passar Baroo No.8.
in een
van wat er en
alle oottwezige goederen am.no" iun'-pl.o,'·aat . Op 1 liter
tokomeubila1r, wegeJ;ls opU 250 gram amhefting.
. De gordijnen
Zijden costuumstoffen, pyaspannen cn drogen
rna's, kimono's, kousen, shawls,
kantstoffen etc.
Heeren overhemden , pyama's,
kimono's badjassen, dassen.
Ivoor-, cloisonne· en koperwerk: Schildpadden kapdoozen.
Goud- en zilverwerk. Leeren
hnndkoffers. Satsuma theeserviezen. Tapijt cn en matten em:
KIJKDAGEN:
Hcden Zaterdag, a.s. Maandag
a,s. Dl nsdag
v. 9- 1 u. en v. 5- 8 u.
OfFlCfHJ

KRIJNEN

71.50
55. 77.50

_ 4850
• SO,_
~ 40. _

door

rauss

P, ·MaScRl,!'ni

Voor U Mewouw O'I'1ze service,
Mevr. L. K. WeItcvreden, Het
is voor leeken niet makkelijk
dat blj het koopen t e constatceren. Echt lin1Tan meet gelijk van
draad en gianzig zijn, terwijl
het in 'ceo warme hand een zekerc koeite tcwecg meet brengcn.
E r is wet een middcl om te
, of men werkelijk linnen
uit zuiver vIas gesponnen
er katoenen dradcn door
~Ien laat een druppel
bet linnen vallen; ,krijgt
ronde vlck, dan is bet
zuiver , wordt bet stredan is er kat oen door ge-

•

P antjoran .... 6

1- - - - - - - - - - 1je n probeert het zooveel moge-

f.55.-

~
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PAUZE

TE HUUR

Bill itonwe:g
Florrswcg
Hallkllwtg

T jll;amOl/Olwe;
T jll OllDa/aweg

SPi~~~~~:~tt~~,

~:~t~
dan iets smaller band
Maar denkt U er vooral am,

11 _

DAN IN HET

RESTAURANT TJONG BOA

VA NAF HEDEN VERKOOPEN WII PLATEN TEGEN DE
GEMAK;K ELljKSTE BETA L I NGSVO QRWAA RDEN ALS
VOLGT: VIJF PLATEN
F 9. ~5 OF -i X F 2 ..50
T IE N PLATEN . F 15.50 OF 5 X F -i.- .
DUS KOOP f PL4.TEPC VOOR UW ST. NH}OkA AS CAOEAUX,

to,

TAN' S GRAMOPHONE HANDEL
p, BAROE

BAT_VI A.-C.

TUF. 6286.

Vreagt daD ",en v erla.lIgde pri/s.

The Menteno Laundry
M~teng

:!2 Tel. 5795 Wit,

a .c.

O~eral verkrijgblflJ r

KE URIGE

CABINET FOTO

SPHClILISEBBEN I 1

75. -

V OOR F 1. ( EE N GUL DE N ) PROE F
.. ARTISTIEKE POSES & . MODERNE VE RLICHTI1>:G

. AN OALASSTUDIO

en daardoor
.18. jaren aan
de spits staan.

-

TELF. 3778 WL.

1411)1

koopt men bij voor);eur in eeo zaak van
verttouwen. W ij voeren een col1ec:tie van
meer d an 1000 verschillende modellen
BUR M A - J A 0 E van de eenvoudigste
tot de fiJn.ste stukken.

ZAl U TEll YOLLE OYERTUIBEI

In due wink.el KRAMAT 24 en ·in onze nieuwe toko
PAis_ BAROE toa verkoopen wij ooze RESTANTARTIK.EI...EN regen de laagsre prijzen.
Dame:sscboenen • ook in groote maten v.anaf f 0.50 p o' pur
ELKEN DINSDAG N1EUWE AANVOER •
&:oelt.: daarom om:e tokos.

Sc ..·o.nen .... b. U _IUld noodlg.

