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ZESDE JAARGANG.

MEDEDEEllNGI
De geweldige b e 'angst~'
ling di e oak bulten Batnia
voar
ons blad schijnt
te bestaa n, noodu<lkt ons
lang~ 'daze:"! weg te bertcn.
ten, dllt zif diG ons blad
per post
we nschen te
ontvangen een poslwissel
:z:enden volin:

PER KWARTAAL
PER HALF JAAR
PER JAAR

I 1.,, 1.75
" 3 .50
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RADlO IN REGEERINGSlIANDEN.
In \' crband. met tlc'I.e
llublicltelt wcnl d oor President
QUe'l(;Jl een \'crder besillit genomen om dell railio-omrocp onder RcgeeringscontrOie tc ste!~
leu ell 010 deze nu en ill de
tociwmst tc gebruil{Cll om in
auugclcgcnhedell van ollcnballr
b::lan~ hct Ucgcerillgsillzicht
AU'J'OUl'1'l!:ll'EN GRI.Jl'EN IN - REGEE~
J<enbaar to mal{cn, ~~ls tegclIJ{l~{lSVERKLARJNG.
wicht \'an de publicat-ies ill de
(~Ollr:lIltl!lI , waan'all vooral de
'.l'a ll lJozc arrcsbties - I'artij omveitig'r
lU'o\'illcinlc l>crs in (il'llosiUe is
Aan de Jmud \'illl be.ichten ton onmiddellijk in het oog, t Og-ell t1c Rcgecring en de door
in dc Phil!ppijl1sehe bhLden hcll- waut een Japansch cskader en hanr voorgestelde maatreg'elcn.
be!l wij J'cccls ecnigc malen m e l~ eskadrillcs bemmenwel'pcrs ~~a
"EEN NmUWE VERding {;,cma akt von eem nieuwe dc1'£11 nu niet maar zoo cen,
KLA1UNG.
upstnnds(loging Van de S&kda· twcc ddo met kwade bcdoclin·
lis t en 0 11 de Phili p l)ij n~ Il , cen gen de Philippijnsche kusten,
Nadat de arrestat ic del' Sakactic welke omslreeks de jaa r - zonder d at de Amcrika:U1sche
marine ook nog cell woordje dallstische lciders had plaa ts
wisscling vc rwaeht werd.
meespreekt.
gehad, vel'scheen in de bladen,
H08\'lcl de democr ntische
althans in die welke in de E n()v(.'l'heid oj) de Philippijnen
Maar de bevol king was opge. gelsche taal verschijnen. een
~:c(:1' tolcrant is en op p'Ilitick wonden en de wildstc gcruchten niauwe verklaring, welke ken·
~~cbi('cl veel door de \'ingcl's ziet, vonden onmiddcllijk geloof.
nclijk van de Regeering van het
\':crd::m de b'::l'iehtcn, die in de
Uit aile deelen van het eHan· Gemec:nebest afkomstig is. Zij
b at: ·.C dagc!\ van het afgcloo- denrijJ~ kwamen berichtcn over luidt :
1)(;11 jaar \'Jerdon onlvangcn, van cell hoogst gcspanncn vcrhou"Dc Sakdalistische organisacen dCl'mntc ol1l'uHtbarcud ka~ ding, zoodat het Philippijnsc bc tie, welke den laatsten tijd tot
l'llk ler, dat k raehtir;c maatrcgc- gouvcrnemcnt dell 30sten De· veel onrust aanleiding is ge~

De Sakdalisten op de
Philippijnen.

Opslandspoging voorkomen.

h:lb~~b~dcent~~~~~l~ndc; onrllst,
wcll{e tot ue wildste ge:l'uehtcl1
aanleiding ga c, maakte het
noodzuJ{clij k om jets t e uoen.
Hct /:>..:rueht , dat de groatste
c; pwintlint; verwektc en dat oak
<1lgemcen werd gcloofd , was een
te-,'cstiging van het b~richt, dat
Bcningo Ramos, bet hoo(d del'
Sakdalistische pal'tij, d ie in Ja-

~~;c~:~ ~~s~~~c~~·ac~~l\!f~~l~i~~ weest en welke vcrantwool'de~
en in alle provinciale hoofdste- lijk was VOOl' verschillende 1'0den
.
voilltionn aire acHes in di-Versc
Sakd
deelen van het land, welke den
~~e:~
Jaatstel1 tijd in aantal toenavoor te bereidcl1.
men, is gedoemd om van het poTel' geruststelling van de be- Hticke tooneel in de Philippijnen
volking werd door President te verdwijnen.
~~~ez~:n e~~nV~~rg~~~!n ~~l~~~~:
Verdeeldheid onder de leidel'S
en ontevredenheid onder de

pan vel·toert, 0[> den 31sten De·
cember tc Manilla zou aankomen pc:' vliegmachine, doch dat
het tocstel dat hem brengen

..E r is onnoodige onrust ;e~S:~(~:1c!aetr.B:;:~O::;:~
gewekt door de publieiteit
~
wcll,e is gegc\lclI aan de Sal{. slaagd zijn beloften te vervuldalistische beweging. De S!tk- len, zijn de factoren welke t ot

per

pla~tsing

TIC B .... TAVIA-C. EN ! h...cORNELIB.
VOOR KLA.CHT1CN V'Jt:RSPRBlIDING TEL. WL. Ma.

aug. savelkoul
B. V. D.

batavia

is de koelste en aaoge ..

J. Ph, KLEIN

naamste onderkleeding voor
de tropen.

Manag~r

tcvens ccn verwijt aan de dag~
bladen, dal d aal'aa n to veel pu~
blicileit werd gegeven.

f 12.50

~TlIlRDA.G.

Ruime, moderne ko mers mel de
gezeHige , Hollandsche
sfeer
Kon ings pJein Z. 10
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HOTEL KONINGSDLEIN

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN
DOOR DEN GEHEELEN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HET GEHEELE JAAR
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Deze
advertentie-ruimte

De Sakdalistisehe leidel's heb~
ben bedragen opgeeiseht , wellte
val'ieeren t usschcn clertig en
eenige honderdcn Pesos, welke
geldcn zoudcn dlencn voor den
aankoop van WapCJll?n cn vaor
hct finan cieren van een opstand, dic de onmiddellijke onafhankcLijkheid zou moeten
hI·engell.
TocH de au toriteiten besloten
over tc g:lall tot de . ;lrl'estu.ti~
van de S:lkdalistische leidcl's,
kwamen uit VCl'sc:hil!Emdc bronlien bel'ichtcl1 binnen , dat de
Saltdalistisehe ot'ganisntic zich
niet tegen de gcv.mgenneming
van et: nigc harer leiders zou
vel'zettcn, teneindc datlrin een
a:tnleicling te kunnen vinden om
dell op~talld to do:;:n llitbl'ckcll.
Thana cehtel', nu d\! mc;:!ste:
Sakdalistischc h~i dera zijn gevangcn gczat , is de bewcgin g
lam ges!:.lge'" met het gevolg
dat zij tot uitstel'vcJ\ gedocmd
is.
Niettemin blijven de a utoriteiten de Sal((la.listische reweging met groote waal,zaamhe i ~l
gadeslaan .

:.
Tot ZClOVC t' de mededceling'en
lIit de P hilippijnsche bladen,
waaruit blijkt, dut indcl'daad
met Ramos in Japan achter de
~,chermen pogingen zijn gedaan
om tot een algemecncn oplJtand
te komen. Ramos heeft dnarbij
getracht zich van den stelln van
bcpaalde groepen in J a pan te
verzekeren, hetgeen eehter niet
gelukt is, in verband wo.armede
wij de zeer positieve verklaring
van het J apansche Ministerie
van buitenlandschc zakell in
herinnering b1'engen, dat J apan
el' niet aall denkt aan de Salt·
dalistisehe beweging steun tc
verJeenen

wij hebben een volledige
collectie;

DE "CITY OF KARTHOmI".
Risko en zuinigheid.
Het rapport is bekend geworden van het onderzoek naar de
ramp van de "City of Karthoum ", welk vliegtuig van Imperial Airways op Uudejaarsavond in het gezicht van Ale.
xan driC neerstorttc, bij welk
ongelu-k lwaalf menschen1evens
\'erIorcn gingen.
Uit het rdaas van den COlnmam]ant van het vercngelukte
tocstel blij!d, dat plotseling a ile
vier de motoren stopten, hoewel
de Metel' naar zijn verk!'J.ring
zou h ebben aangewezen, dat cr
nag weI benzine in de tanks
was.
Andere vel'klaringen wijten
het ongeluk echter aan gcbrck
aUn 1::en.zine, waarap het stoppen van aIle motoren gelijktijdig zan \-.,.ijzell en opperen de
mogelijkheid, dat gedurende
dell overtoeht abnormaal \'eel
bem:ine gebl'uikt is.
Welke verklaring de j uist e :!.s,
kan aan de hand van de beknoptc tclcgrammen natuul'lijk niet
wor den nagcgaan.
Maa r wei k wam tijdens het
onderzoek cen d ing met abso~
lute zel(erheid v<!St te staan,
En weI, dat de ovcrsteek \'an
de Middell:tndsche Zee met deze
tocstellen in non nale omstan ·
d igh edell vijf Ullr en coen kwart ier dUUl-t, te:r.vijl de City of
Karthollm bellzine aan board
h:ld genomen VOOt vij£ uur en
dric kW<ll'ticr.
Voal' cen oversteek v,m l'uim
·....ijf men, in een tijd yan zeer
ongunstige wecrsomstandighe.
den, (hebben wij oak met gelezen dat reddingsslocpen hei
vCl'onge]uktc toestel in verballd
met de zeer ruwe zee niet konden bereiken?) is d u s v 0 0 r
c e n toe s tel, d at n ~ g e 11
p assagiers en vier l eden
del'
be man n in g
ve rvoerde, een r eserve an n brandst o f m e d ege nom e n, i n gun s ti ge

combinations
hemden
pantalons
laagste ptijzen

====================:!
Waarbij dan eenigszins pijnlijk in herinnering kamt het bericht, dat de toestellen van de
lmperjal Airways voorlaan te
Korfoe zullen tanken illplaats
va ll in ItaUe, omdat de benzine
prijs op het oogenbiik in Ihlie
te hoog is e n, men er niet gel'egeld over voldocnde voorraden
/ian besehikken.
H et hecft er allen schijn van,
dat hier aan zuinigheids~ ell an~
dere o.,rerwegingen de veiligheid
ten offer is gebracht!
Twee of dric minuten langeI'
ongestool'den benzinetoevoer en
de "City of Karthoum" zou
Alexandrie veilig bebben ber eikt !

LUCIITRACE.
Pl\rijs _ Saigon -

Parijs_

De Franscbe vliegclub heeft
de bepalingeu bel.end gemaakt
voor een luebtrace van Parijs
naar Saigon en terug, waarvoor
dell 25sten October 1936 van
het Parijsche vliegveld Le Bourgct zal worden gestart.
De Fransche Regeerillg heeft
V0 01' den winnaar van deze race
:::en prijs besehikbaar gesteld
,'an frs. 1.200.000.- .
De route zal gaan via Cairo
naar Bagdad en vandaar via
Allahabad naar Saigon.
Te Saigon mogen de vliegel's
15 uur rust nemen, doeh de re:our vlucht moet in mindel' dan
30 uur wor den afgeIegd.
Alle typen van vliegmaebines
zuBen tot de r ace worden toege~

laten, doch zij moeteu eell lucht·
waardigheidscert ifi eaat hebben
en bemand zijn met een of t wec
piioten en een toestel voor au·
tomatische besturing.
In principe is \'astgesteld,
dat de eerste etappe ParijsBagdad moet zijn, doch et' ziju.
geen bezwaren tegen ecn tus·
schelllandillg te C:lil'o. il1dien dit
noodig is.
Totaal mag ovel' de retour vlueht, met inbegrip van de rust
te Saigon niet langer dan
twaalf dagen wordcn ged?o.n.
Tegelijkertijd zal cell. handicap-race worden geboudell voor
meermot orige machincs, welke
met volle bevra chtiug " liegen
op cen hoogte van met mindel'
dan 2000 Meter.
Men venvacbt voor deze luehrace een groote deelname.

I

ENGELSCR -

CRU'EESCHE

SAl\IEtVlVERK!NG ?

Economisch IIlan o ntw o !'p~ u .
De Sin Chew Y it Po meldt.
dat dezer dagell te Nauldng een
plan voor Engelsch - Chinecsehe economische samenwer·
king is gereed gekomeu. Het is
ontworpen door Sir Fl'edcdek
Leith Ross en Dr. H . H. Kung,
den Chineeschen Ministz?l' \'an
Fillancien. Sir Frederick staat,
gelijk wij reeds melddell, op bet
punt om naar Engelalld terti:
te keeren.
Nie tll~3

(Vervolg A ctueel

de

pagillG , 4).

KLEERMAKERIJ

O
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ment voor kracht ig ingrijpcn
,J;Jut verdeI' bij het onde..'zoel:
{it u"
t"
l}t ...
wisten te kiezen heeft de revo- oak zal worden vastgesteld, dit
:~.
'l!p" t>iJ'·\.\\f. 3 t\~}.i.
____
~
\ ~:{~!t.,,~~~..----,
lende pogingeu gedanD om en in de provincie is slaehtoffer lutionnail'e beweging voorko- fcit· valt niet weg te cijferell en
cen opstand te verwekken,
\
doch het publiek heeft geen gewordcn van de Sakdalistische
'"
t
CLTADEL\VEG 5
sympathie voor de bewegiDg. propaganda,
die 0 n m i d~ hoewel wij de opUmistische vertrouwen op de volmaaktbeid
Hr NDD1UX,; N BAn.VIA.C, TEL.WL.678AR~BEM
11anilla ,zou ~ersehijnen, tenein~e~~~~ee:~~O~~!s:r~~ v~~~ d e ll ij k e on a f han k e~ ~::nt:g~a~::ere~~~i~~~:e~:~ ;i~~eo~~ee~e~~~~e!e~~n te groot _ _
de de Sakdahstcn te helpell om
een Sakdalistischen opstand". I ij k h e i d met h u 1 P van dat de Sakdalistische partij
den opst and t e doen slagen.
Men ziet, dat deze verldaring J a p a n bel 0 0 f d e, doch zij ~~:r~t za~~!~;e~:~~~;~~~~l e~~ iiilllK;;;;C:;w<;;;;C:;w<;;;;C:;;;;;:;;:;Oi;;;;:;;:;Oi;;;;:;;;3i;C;:~;;O<=>oK::;;O<=;;;IDK==>OIDK=<>=50<=~i!l
Bij cenig nadenken springt de de crkenning inhield van het be- is thans teleurgesteld en wendt
ongerijrndheid van zulke berieh· staan van een zekere onrust en . .,;icb van de partij af.
Een
waartoe VOOl'stellen zijn gedaun
Met ondepstaande & Schlageps
en waarop vooral in de ArneGapanda.p, U een geslaagde
rikaansche Pel'S op de Philippij~
Plc~nlc
nen krachtig wordt aangedron~
DE LO\A.TSTE COLUMBIA. SCBLAGERS
gen.
W~alh~r man
Six SWingers.
Swiogio' the I~ad.
Eon
koopt men bij den Muziekhandel
I'll D~ver say ~nevt!t again" again .
Billy Cotton.
E v'ry Single little tingle or mij heart
NIEUWE AD\'1SEUR
Go inlo your dana:
VOOR
SIAl\{.
John
Gt~e n .
Th~ little things you used to do.
Een
koopt men eveneens bii den Muziekh.
film ..Casino d~ Paris"
Opvolger van J . Baxter.
She's a Latin from Manhattan.
~mdat men voor 99 pet, muziek door de radio hoart
John Gte~n.
About a quatte to oine.
De heer W. A. M. Doll is be~
film "Casino de Paris"
noemd tot adviseur van het
Cheek to ch ~ek
Siameesche ministerie V3Il fi·
Phil Ohman,
Top bat. white tie and tails.
nancien, als opvolger van den
ttlm Top Hat
Vanal7.S0 per maand
heer .J. Baxter, die naar men
No
strings,
weet aftrad in '\"erband met het
Phil Ohman.
b D't this a lov~ly day?
opiurnschandaal in Siam. waarfilm_Top Hat
N:
PIANO· en MUZIEKHANDEL
over de Ochteudpost uitvoerige
bijzonderheden gaf.
f
Op Dlr gematltelUte haialingsYODrDlnlen
BHAVU·C. - Rijswijk 19 Naa:!! do Soc. Harmoni', TII,t. 1880 Wit.
De heer Doll, die op het
B",~f)oENa - Brllgllwel 29 nflllst G.rzon
AGENT CharibDn : Muziekhen lei Lil Tek Hin - P.su P'II 183.
oogenblik in Brazilie vertoeft,
K.K.KNI~S
AGENT Buitenzorg: Micob well Farst.ntllcht - TliwllrlnQlnle.n 1.
wordt regen den eersten April
BATAV'A C.
SOERABAIA

~i~l~~~~:n P::~ijl:S v:::~~!~: ~:~~i:i~:e~e: !:~j! :i:~i~

zou, geesco.-tecrd zou zijn door
eenige eskadrilles Japansche
bommenwel'pers , terwijl tegelijkcr tijd eell e6kader J apansche
oorlogsschepen op de l'eede van
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ZES JAAR.
Het \'oorllcmcn van het Dcpartcmenl van Onderwijs am
het zovenjarig leel'plan van de
lager'c school tot cen zcsjarig
terug to bl'cngcn, is aanlciding
tot groote ongerllstheid in de
hetl'oklwn kringcn. Niet nllccn
die del' onderwijzcrs, maar zeko!' in !lid mindorc matc in die
del' auders, die de conscqucl1tiCg kuuncll O'1crziell,
Voor 200'101' de ongcl'tlslheid
in ondcrwijskringen hct afvlocien vall een vrij groot aantnl
lecrkrachtcn bclrcft, op ziehzelf
\n cIczen tijd van sleeds bepcrktel' wordende werkgclegenheid
reeds cen ernstig vcrschijnsel,
kan de besprcking daarvau gcvocglijk worden ovcrgelaten
aan de vakbladen del' verschillende onderwijsvereenigingen.
Bet algemcen bclang, dat bij
dczen nieuwen maatregel betrokken is, zoo hij wordt ingevoerd, noodzaakt echter tot een
breedere beschouwing.
Ecn beschollwing, waar'1an de
eonclusic in dit geval voorop
lmu worden gesteld, een conclusic welke dezen maatregel moet
afwijzcn als strijdig met het aIgemeen belang.
Dc praktijk geeft hiervoar
het bewijs.
Ret is in Nederlandsch-IndiC
slcchts een zecr geseleeteerde
groep kinderen, die in een zesjarigen leergang van de lagere
school een voldoend sterke on~
derbouw vindt voor het voortgezet onderwijs en dezc zes jaren mogen, willen zij zonder haperen en zonder doubleeren van
een klasse worden doorgemaakt, niet door bijzondere omstandigheden als verlof of overplaatsing worden onderbroken.
Te Batavia vindt deze groep
plaatsing op de Carpentier AIting School en de mogelijkheid
daartoe werd geboren uit het
feit, dat het milieu van alle kinderen die deze school bezoeken
vrijwel gelijk is en dat Vaal' ilie
kinderen de huiselijke omgeving
het schoolondervlijs aanvult,
althans het Diet remt, waar het
overladen leerprogramma, samengeperst in zes jaar, van het
onderwijzend personeel zoowel
als van de kinderen de uiterste
inspanning vergt.

Doch wanncer de omstandig~
heden n i c t zoo gunstig zijn
als op de C.A.S., wannecl', zooals
bij het openbaar onderw\js, en
in het bijzonder op kleinere
plaatscn is dit hct geval, kindcren uit zeer \'erschiJlend mi~
lieu ap cen school samen warden gcdl'ongcn, dan vcrvalt het
voordeel, dat een beperking van
den lcel'tijd mogelijk maakt.
Zij die mindel' goed mee kunnen, die, als zij op school kamen,
nan zoo ontzagJijk veel moetcn
V/ennen, wat hun omgeving hun
niet Iteeft geleerd, die van den
beginne af aan te kampen Itebben met taalmoeilijkheden - en
jIlIn percentage is op dc openbare school beduidcnd sterk zullen de kinderen, die ondGr gclukkiger omstandigheden Ieven
en die in hun huiselijke omgeving het zoo noodzakclijk aanvullcnd onderwijs krijgen, rem-

Het gaat niet om het quantum van ondcrwijs, dat zal worlIen gegeven, oak niet om den
varm, waarin dit is samengepcrst (een goed onderwijzer zal
de stof met zeer intelligente
lecrlingen ongetwijfeld in vijf
jaar kunnen behandelen) maar
het gaat om bet bevattingsvermogen van den doorsnee leerling op de openbare lagere
school, waar zooveel vogels van
versehillcnde pluimage Barnell
komen. En dat kan men leiden,
maar men kan het niet forceeEn zoo zal een zesjarige leer- ren!
gang van de openbare school in
Nederlandsch-Indie onvermijdcDaarom moet de zesjarige
Jijk tot onbillijkheid aanleiding leergang voar de doarsnee-!eer~
mooten geven.
ling van de lagere school een
Onbillijkheid Of naar den ramp worden, welke :cijn kancenen, Of naar den andercn sen voor de toekomst verminkant.
dert.
Men kan de remmende factoren voor haar volle gewicht laten wcgen en het onderwijs instellen op de capaciteiten van
den gemiddelden leerling, het~
geen de grondslag is van den
zevenjarigen
leergang
:van
thans, maar dan maakt men
oak van den zesjarigen leergang
een pasi;:wil, omdat er maar enkere, zeer begaafde leerlingen
zullen zijn, die onder deze bezwarende omstandigheden de
school vlot kunnen doorloopen
ell de overgroote meerderheid
tot doublure van zeker Min ,,;an
de hoogere klassen zal worden
gedwongen.
Met het zeer schadeIijke mer
reele effect van het "zitten blijven!"
Of men kan aan den anderen
kant zich op het standpunt ste-llen, dat de leerstof geforceerd
in zes jaren moet worden behandeld, waardoor het percen-

r------------------.. .
dames

bally schoen en

brllinen :>:w"rt lerenw.. ndel mo\jeres. zeer geschiklvooreuropa

tage van hen, die de school
vIot doorloopen, waarschijnlijk
cenigszins zal toenemen, maar
waardoor een ander percentage
volkomen de kluts zal lnvijt raken en niet een keel' cen klas
zal manten doubleeren, maar
dat meerdere maleu zal moetcn
doen, met groote waarschijnlijkheid nog zander resultaat. Omdat het geforccerdo tempo van
het ondel'wijs niet toestaat om
voldoende aandacht aan deze
kindoren te schenken, ook nict
als zij voor de tweede keel' een
ldas doorloopcl1.

zWllrl

:>:iide ellen avolldpump
mel hal.,e hoge hak

15.~

8.~

zwart pea" de suede middag.
schoenlje met b .. nd en niel Ie
hog .. hak

zwart z;jde lI.,ond$choenlje met
zil.,eren hoge hal< en zilvar garnering

12.~

12.~

j a va· s' tor e s.

De voorgestelde maatregel
geeft zeer sterk den indruk, dat
men met de mogelijkheid tot bezuinigen voor oogen teveelnaar
eigen milieu en naar de grootstadsomgeving beeft gekeken
en te weinig heeft rekening gehouden met de praktijk, welke
niet parallel loopt aan de omstandigheden, welke enkele be~
voorrechte
kringen beheer~
schen.

Voor U Mevrouw...••
En WAS EENS .
ECIl

sl'rookjc "oor Ouders.

Er was eellS, in vroeger jaren
een gezin, "Ouderwetseh" genaamd, dat bestond uit vader,
moedeI" en dric Idnderen.
Zij Ieefden van wat we tegenwoordig een middclmatig inkomen zoudcn noemen.
Nu is dat op zichzelf niets
bijzonders. Er zijn honderden
en honderden families met dergelijkc inkomsten. Maar het bijzondere in dit speciale geval
lag daarin, dat dat gezin oak
uitkwam met dat inkomcn, zander te klagen over crisis en ma~
laise. Ja, niet aileen uitkwam,
maar dat ze er zelfs prettig van
konden leven, dat ze zich beschouwden tot de bcter gesituecrden te behooren .. , ... natuurlijk volgens de zeden en gewoon~
ten van dien tijd.
Zeden en gewoonten uit een
sprookjestijd, die natuurlijk hemelsbreed verschildcn van de
tegenwoordig geldende.
In dien tijd waren er bijvoor.
beeld weI bioscopen, maar de
kinderen moehten er aIleen naar
toe, bij werkelijk feestclijke ge·
legenheden. Er gingen heel wat
filmen voorbij, die de kindcren
niet te zien kregen, wat tot
voordeel had, dat die kinderen
niet voor den tijd blase waren_
Dat ze zoo'n uitgangetje waal'deerdcn als iets bijzonders, er
dankbaar voor waren en niet
naar steeds andere en duurdere
amusementen haakten.
Als iemand toentertijd verteld zou hebben, dat in later jaren de kinderen minstens eens
per week zoo'n bio,;coop zoudell
moeten bezoeken om up to date
tc zijn, zou men die iemand uitgelachen hebben. Een dergelijke
verkwisting, zulk verwennen
\vas immers niet denkbaar.
Natuurlijk wisten de ouders
bij die schaal'S voorkomende
gelegenheden, naar wat voor
film hun kroost ging, wat ze er
te zien zouden krijgen en hoe
de inhoud was. Want ofschoon
er in dien tijd ook al een filmcensuur was, die zorgde voor de
algemeene zedelijkheid en dergelijke, zoo wisten vroeger vele
ouders, dat ook die goedgekeur-de films nog dikwijls ongeschikt
waren voor hun kroost door andere, meer speciale eigenschappen.

De verdediging, dat de kinderen in de eerste Idasse dingen
zouden leeren, welke zij een
jaar later uit zichzelf weten,
wijst daarop. Want dat zijn de
dingen welke de kinderen in
een milieu van een zekere stan~
ding inderdaad vanzelf en spelenderwijze leeren, maar die
Vader Ouderwetsch bijvoor~
hun minder gelukkige klasse- beeid wist, dat zijn oudste zoon
genootjes op school moeten avontuurlijk was aangelegd. Hij
dweepte
met rooververhalen,
worden bijgebracht!
verslond detectieve boeken, aIs
hij ze clandestien te pakken kon
De bezuiniging welke men krijgen, want lezen mocht hij ze
door dezen maatregel hoopt te niet en zijn lectuur werd streng
verkrijgen, waarbij men toe~ gecontroleerd, en in zijn diepste
innerlijk wenschte hij zichzelf
geeft, dat zij betrekkeJijlt gering
een schitterende carriere op een
is, weegt in geen geval op tegen dergelijk gebied.
de schade welke het kind in het
algemeen hierdoor wordt toegeMaar vader Ouderwetsch
kende oak weI zoo'n beetje die
bracht.
geheime wenschen van zijn
De zesjarige lagere school is
slechts bestaanbaar voor enkele
bevoorrechten, voor
alle
omst'andighed~ gunstig zijn en
niet voor den gemiddelden leer-ling van de openbare schooL

me

v. W.

Mama Ouderwetsch wist, dat
haar dochter een hang tot
luxe had en neiging vertoonde
ontevreden te z\jn met haar lot.
Haar jurken waren te eenvou~
dig. De tafel werd slechts gedekt met pleet inplaats van met
zilver.
Ze moest elke morgen op tijd
en aangekleed aan het ontbijt
kamen, inplaats van als een
prinses op bed bediend te worden. Ja, ze moest, als topplmt
van miskenning en asschepoesterschap, Imar eigen goed onderhouden, terwijl er toch twee
baboes in huis waren. En dus
werd zij verre gehouden, tot de
jaren des onderscheids waren
gekomen, van alle filmen, die
door overdadige luxe geschikt
waren die ontevredenheid nog
aan te wakkeren.
Die ouders Ouderwetsch waren lastig! Daarover waren het
de dric kinderen absoluut eens.
Stel je Vaal', dat je 's avonds altijd Vaal' danker thuis maet zijn.
En dat je over die paar uren
van betrekkelijke vrijheid nag
rekening en verantwoording
mocst afleggen! Dat die malie
ouders weten wilden waar en
met wie hun k1'oost zich amuseerde, dat ze vrielldjes en
vriendinnetjes en dier ouders
persoonlijk wenschten teo kennen alvorens toestemming tot
omgang werd verleend! Dat ze
het milieu wilden beoordeelen
waarin de kinderen zich ophieIden als ze niet direct onder het
ouderlijk toezicht stonden.
En beduvelen kon je die ou~
delui Ouderwetsch oak al zoo
mocilijk.
't Kwam bijna altijd uit, wanneer je ze wat op den moU\','
had gespeld. Want, zooals gezegd, die ouders kenden hun kinderen. En werd je betrapt op
zoo'n leugentje, dan was de
straf lang niet maIsch. Papa
had niets geen respect voor zijn
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KLASSIEKE CONCERT
ten bate van het A. S. I. B.
Het Ork~st is versterkt tot 18 musici.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij het plaatselijk
Comite en op het Hotel-ka-ntoor.

Boekhandel Wigerink
Rijswijkstraat 16

I__________
~ten

prijzen

Telef_ WeI. 30--1:9

2e Handsch ... Nieu\N - Antiquarisch
Opwiming van een p~[[ij romans a f 0.40
Detect!ef- en Cowboy-romans f 0_60 _ 0:75 _ 1.- 1.50
Groote keuze bocken op elk gebied_
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ze het, vaal'
het eerst
hun
leven,
gloeiend
met van
me eens
zijn".
En dus kreeg het kroost, a1s
ze het heel erg gemaakt hadden, een pak slaag, en minder
erge ve-rgrijpen \\i-eroen minder
erg gestraft, maar gestraft
werd er en de kinderen werden
er Diet minder om ________ .
Maar het huiselijke Ieven bestand Diet alleen wt straffen.
Er werd oak gefeest. En hoe!
Elke verjaardig, elke bijzondere
gelegenheid was een gebeurte-

had ziju zoon te leeren kennen.. Luchtige kamers

te men waarin bijv'Oor-

MATINEE DANSANTE .

l

En dus kreeg. zoonIief geen Billijke

~t

·s Zaterdag- en
.szondag-l
middags

Hij had dan ook weinig aan
voor
de jongste
van het drietal.
paedagogie
gedaan.
Gaf mets am vrije v,rilsontwikkeling en zelfbeschikking
van .het kind en ging van het
standpunt uit, dat: "zoolang
mijn kinderen in mijn huis wonen, gekleed, gevoed en onderwezen worden van mijn geld, ze
te doen hebben wat ik wil. AJs
ze op eigen beenen staan, kunnen ze doen wat zij .villen en als
ze zen kinderen hebben, zullen

zoan,
toentertijd
ouderswant
en kinderen
nagvormden
een gezin, dat hoofdzakelijk thuis leefde, zoodat de pipa gelegenheid SmakeJijk
films
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Mensch wees toch wijzer,

Baad met een GEISER!
Voor gezondheid met stralen even opbellen

Welt.

1720
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"DE
Het kroost
Ouderwetsch
stond bijvoorbeeld op voor ouderen en bood hUll stoelen aan,
als er volwassenen nog geen zitplaats hadden. Als zoonlief dansen wilde met een meisje, dat
hij nag Diet kenda, dan vroeg
hij toestemming aan de ouders
v~ .lie uitverkorene.
Sporthemden met opgestroopte mouwen yond men toen Diet
de aangewezen dracht om in
schouwburg of danszaal te verschijnen. En de meisjes kwa-

GOEIDKOt)PE AANBIEDING

aansteke, dut stank em tefeel,
zee die dan. Maar Iuciters, ik geloof niet dat me man die aLstemet hi,] sich heb.
- Nee, zei Kees, die zich

Bloernenhandel F A V 0 R lET
25

Djoharlaan-Te'_

Well

1927

WIT EXPOSEEREN NIET.
WIT EXCELLEEREN IN ONS
DAGELiTKSCH WERK
DAT IS HET BELANG VAN ONZE CLIENTELE.

--

I

MEDEDEEIING!

1.35

- Daar doe je et fan in je
bed as je met luusjefers speelt,
waarschuwde me Moe me altijd,
ginnegapte Trui, maar Kees, die
het onnetjes yond, dat het begrip bed ter sprake werd gebracht, gaf haar cen por.
- N ou, protesteerde Trui,
die begreep wat Kees bedoelde,
we benne tach seker maar artieste onder mekaar. Die neme
et soo nauw niet. Mot je met al
dadelijk sao stijf sijn, wat U, meheer Regisseur, wiens functie
zij dacht dat zijn Imam was.
- Maar fertelt U me dan es,
wat is dat foor een stuk. Soo'n
soortement van Saussyssies
stuk. Soo fenuit de hooge kringe scker. Een kemedie hoop ik
toch. Ik heh der anders nog
niks fan gehoord.
- Lucifer van Vondel mevrouw, gaf de artistiek leider te
verstaan.
- Oh, Fondel ja, die ken ilr
weI. Die staat in et Fondelsparrek. Daar see me Opoe altijd
fan, dat tie kon rijme en dichte
sonder se ......... , maar verder
kwam ze niet, want Kees bleef
bij zijn eerste principe.
- Stijfe harrek, schold ze
hem.
- Maar ik weet niet, temperde de artistiek leider een beetje
het enthousiasme van Trui of
ik al dadelijk een rol voor U
beiden hcb. U begrijpt, er is nog
al veeIlicfhebbcrij.

ex-pachter Hotel Jansen Semarang.
het "HOTEL DjOCJA" Sluisbrugstraat in beheer
overgenomen.

M+t4<N~~-<i~K~

2.95
5.50
4.90
0.96
0.18

I

nis van belang, dle thnis gevierd werd, gczcliig, doch zander een ovcrdre\'cll luxe. Een
dergelijk festijn zan thans 011getwijfeld "k"',I" genoemd \Vm'den.
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CO~IPLEET

UITGERUST
Er waren oak speciale kindel'feestjes. Dilnvijls met een draaiorgel am de pl'et le verhoogcll.
Ee werden allcl"hund wedstrijden gehouden lllL'L prijzen, 7.00-
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II. 98.- f.~~kleinighcden,
als ImikkeI's, grifful:;, zukdockjes. waaiers. Dc
kindcren vonden het leuIe \Vat
le wumen om het win nell. Dc
waarde van de prijzcn deed cr
mindcr toe, wanl in dien tijd
was cen killdcrh:md nog werlwlijk gauw gcvuld, nog niet vcrwend door jal'etl van abnormuIe luxe, die (k eisehcn opsehrocfdc lol ongl'l{Cnde hoog-
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up het hvogtcpunl van middag
of avond: het ijs. Want ijs waH
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week, om bcurten bij de ouders
thuis.
Want in die sprookjeslijd bcstanden e1' geen dandngs Waal'
do schooljet'\gd de Zaterdagavondcn en ...... naehlel1 doorbracht, men kendc gecn cocktail-parties, maar men probcer-

~~~~~~~~~ zander bridgemorgens, midda-
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Kees die in De Ochtendpost
verdiept was, bromde wat, maar
Trui Het het ondenverp niet los
en zuehtte, je sit maal' iedere
afend fan nieuWB an in jc foorgalerij te koekelocre en asse de
tweelinge slape, nou wat heb ik
dan. Jij segt geen boe of bah
en ik ken me opschiete met wat
ferstelwerrck. Jasses \Vat hab
je weer een gate in je sokke,
der is gewoon geen stoppe an.
Kees gaf nag altijd geen antwoord.
- Ik see, zei Trui nu met een
bectje meer nadruk, asdat je
sao gesellig bent.
- L(~es dan cs een bock,
l'aadde Kees haal',
- Oat is soo ferfelend, yond
'l'rui. Je heb tegenwoordig niet
mccr fan die tofre remans fan
in de tijd dat ik nog diende op
de Herregrach. Je weet weI, soo
fan "Nora de falsche errefgename of de kwellingen cener
moeder". Een effctief gocd
bock was dut en icdere week
brocht die kolleperteur een aflefering. lIe heriImer me nog
gocd de keet die ik del' met
Mina om heb gchud wic of et
cerst lUog lese. Maar die tegenwoordige boeke! Ocr gebeurt
keplcct niks in. Nee lese mot
je bij mijn niet sijn.
- Selle we dan nog es een
spelletje domeneerc, stelde Kees
voor, die 'l'rui tegemoct wilde
doen.
- Dch nee, dut is oak niks,
dat win jij toeh altijd. Jij bent
mijn feels te gehaaid in dergelijke dingc.
- Maar mensch wat wiI jc
dan? werd Kees ongeduldig.
- Ik had gedacht, zei 'I'rui,
of nee je scI ct meschien gck
fiude.
-

NOll draai maar ai, moe-

~~lo;i~:,O~edf:v~~\~~~[~ ~~:.,t~l~ di~ei£e~~:~n·soo

Soerabaia. de moedcl'S het in dicn tijd doen

\VdtL:Vl't'l!cn

geB en avonden, en voelden
zich zelfs verplicht als "halmoeder" op schoolfuifjcs cen oog op
hun kroost te houdcn, zonder
hun groote dochters eoncurrcntie aan te doen.

te praat tepas met Ree fcmorregc. nam
Trui een beetje wijsloopige inleiding. We hadde et soo ofer
de Friendckring in Mokum
waarre me lid fan wasse en toen
komt Kee sao tege me te segge, Trui sou et niet moppig sijn
om hier ook in een kemedieldub

Hvg. HANS A

- Kenne, kenne, wat faIt del'
an te kenne. Uit me hoof leere
ken ik altijd nog weL Had ik
op de school fan meester Willems altijd een geed cijfer foor.
En fool' de rest, Mina, waar ik
et soo jUlist ofer had, heb toch
seker ook weI meegedaan en
Dirrek fan I{ee heb toch seker
in Janus Tulp gespecld.
- Ja, zei Kees, maar ik docht
am soo te segge as me spraakkie me maar niet in de weg
staat.
- Ik sou nlet wete wat der
an ons spraakkie sou mekeere.
Ja jij meschien. Jij heb nog altijd een tikkcltje Mokumsch
aksent, maar ik praat toch ommers net etselfde as de haute
siek.
- NOll goed, dan sel ik effe
cen kaarretje sehrijfe en een
uurtjc later was de aanvraag
van Kees en Trui om als werkende ledcn van "Het Voetlicht" te worden ingeschreven,
gcpost.
Prompt twee dagen later,
klonk er door de stille straat
een vreemd getjoek, van tijd
tot tijd afgewisseld door een
scherpel1 knal.
- Komp del' daar een an op
een gammele stoomfies, zei
Tt'ui. die over haul' naaiwerk
gebogen zat.
- Dat noeme se ook een autemebiel, lachte Kecs, die naar
buiten keek.
- 't Is om je tc bedoen, giechelde Trui, die l1U ook opkeek.
Et lijkent wei dnt Imrretje dat
me broertje destijds maakte fan
een kissie fan sllnlichtseep. Hel
meheer, ken ik je soms heBepe
douwe, dep ze lachend. Of as
Uwes haas bep mos U maar
liefer gaan loopc!
Maar tot haar groote schrik
draaide het apparaat bet erf op.
Hij mot bier wese, zei ze een
beetje al tc luid.
- Dat denk ik tenminste weI
mevrouw. Als ik tenminste bij
de familie Jansen terecht ben.
- Oat is Uwes seker. Kom U
derin en gaat Uwes sitte.
- Waar kenne we U mee fan
dienst wese, vroeg Kees beleefd.

- Wat ik begrijp is, datte we
mee wille doen en datte we mee
selle doen, zei Trui met nadruh:.
Hier, me man heh om soo te
segge een meubelsaak en die
ken U met allerhande feel fan
dienst zijn, Oak asse deres kleine karreweitjes motte worre
opgeknapt, vocgde zij er diplomatiek en met het gewenschte
succes aan toe.
Want er werd afgesproken,
dat Kees en Trui deze repetitie
eerst eens zouden toekijken en
dat er na afloop daarvan verdeI' gepraat zou worden.
En dood op haar gemak zette Trui zich voor de eerste maal
in haar leven in de statieloge en
ricp lachend, "wie doet
wat!"

-Ik ben de regisseur van -----------.-----"Hct Voetlicht" en ik kom in LIEFDADIGIIEIDSAVOND.
verband met Uw briefkaart. We
zullen heel graag van Uw mede- Ten behoeve van de Duitsehe
werking gebruik maken ell ik
Joden.
verzoek U morgenmiddag op de
repetitie te willen komcn.
Door de verschillende JoodEen uitnoodiging om even sche organisaties in Ned.-Indie

K Teruninste, moedcl' Ouder- ~:;eaa~~~ s~po kh~~n:~e~aen,',t,' ;~~~:~tto~irJ.~t:pl~J''tmafos'lsatand,eaabnc~
is opgerieht een Comite tot in,
zameling van gelden, welke ten
A ~ij~~S::e de:~~::. s~~~~~~~lj:~t r;t~/:;~~:~ ~j~a:~dp~f~~~ ~:~i~~::{o~:~shb~de~ne~l~ i~~; ~:~~s~~=ga~~rh~~~o~:d~~=
voorafgaandc tooneclvoorstel- van haar voorstel kWam, nou kaltner Kees achter.
land gevluchte Duitsche Joden,
A ling plaats vond, dan behoordcn fin ik as datte we bier ook best - Nou sel je wat belefe, en aan. de organisatie tot bepapa en mama Oudel"wetsch on- konde meedoen en dan sou ik jillehte Trill toen ze weer aIleen vordering der emigratie van

N
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TRICKS.

- Oh, U heb seker wat tege
die aanstekers. Ja me grootfader saliger wilde der ook nooit
5e Sondagsche sigaaretje mee

I
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derde keer, ik bin der echt
nieuwsgierig naar watte me

gaane spele.
Em weer kreeg zij ten 2.ntwaard Lucifer.

- Pardon, zei de artistick
leider, daar heerscht hier een
misverstand, wij gaan Lucifer
spelen.

Het was een paar dagen na
Kces' verjaardag en Trui voelde zich al heel wat opgekikkerd,
toen zij, in herinnering aan dell
zoo gczellig begonnen avond
opmerkte, dut ze zoo als ze leef~_..._ _ _ _..._ _ _ _• •
_ _ _ _ _ _...,.; ~~~ds;~C~est~~~n~~~d~n~ar een

I

men er in natuurlijke kleuren,
Diet geverfd en niet gedecolletecrd. Het kapsel was uitstekend verzorgd zonder kapper.
Alcohol werd er door de jeugd
weI eellS verlangd, daarvoor is
het jeugd, maar toch met gegeven.
. Ach ja, er
eellS een g;zm ...... Er was. neen, e1' waren, want toen was norm, wat
thans een sprookje is.

HUISHOUDDOEKEN
I
PRI.JZEN PER DOZI.JN
Permananta voorraad 2000 dozijn doeken.
BAT A V I A
rtoordwiJk 42

I
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Theedoeken. • . • 1.90 It Gl!rtek doeken. ,
Stofdoeken • . . . 1.80
Witte handdoeken.
Naamdoeken . • ,2.90
Bonte doeken . .
Warkdoeken..
. 0.95
Poetsdoeken.,
BI. Blokdoeken. . ,2.90
Masdoeken...
Grijze doe ken • . , 2.45 0 Dweilen vanaf. .

.

OCHTEND
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STU URT UW STEM

al niks, maakte

er een mooie japon voor maken. • - Och jij wiI nOll oak nooit
VOOT
die gelegenheid bij een niks. Een enkelde keer fraag ik
cchte modiste en niet zoo ge- es om mijn te plesiere en me~~~n, !~Ui~~ P~~d~~~~ inw~~eo~ ~i~~r J~~ !~J.~li~o~l gWO'e'dr hgo'oern.

M~e~\~~;:~den middag waren v~~ ~~~!:~k~:;~~:d~\~~~t
Kees en Trui reeds vroeg aan bepaald tot bet inzamelen van
den Schouwburg, waar de repe- gelden bij de Joodsche ingezetitie zou worden gehouden, pre- tenen hier te lande, zal op 29

sent.
Januari a.s. des avonds om 9
- Soo
megeer Regisseur u
nOll maar fersieke- daar benne we, zei Trui. En ferDelau maakt voor U vrouw op hun avond, heel ge- -Nou, nou, nou, nou, remde ~~~kUg~::: s~e:.at foor een
Kees haar. Wie praat der nOll
_ Lucifer, antwoordde de
een volmaakte gramofoonopname wichtig en bijna volwassen.
Want dit jaarlijksehe feest fan met wille, ik Iteb alleenig Voetlichtleider.
van Uw stem en die Uwer
;::: d~~~ J:~d~:~l !~~ g:~~~ ge::g~ a~a~ei~o~fge aJlenik
' aSa'r dan
Trill keek hem aan. Ik froeg
kinderen.
d
Een waltrdevol geschenk voor o~~~r':%~t gd:i~d~~l~oor de mee? Mo~ je mijn es uitlegge, ne repteere.
Mevrouw Eugenia Wellerson
d
familie en .v;:;z~~·vanaf 2,50.
Op die feesten heerschten bl~ :&r~e~:[dr::oE!e~~n~ou es ne~~~~ifer, herhaalde de too- (viool), Mejuffrouw Etty Bue-

~~~s~~ho~I~U;a~~~C:: ~~ ;~:i~ ~::r~.mijn

NAAR HOLLAND.

~----=

f

gebruiken, die sinds dien ronduit te zegge, kenne we dat

_ Rees geef jij meheer effe

TlliikiJ~n~J~3~O~':T~"~'~'3~O~7~O~W~J·~~~~~~~~t~.m~'~v~er~g~et~'Ih~'i~d~Ziiiijniiiiigeiii-~w~el~?~gmiii'
~g_Kiiieeiiisiiiiiviiiooiiiriiizi~eh~ti~·g~ee~n~fJ~amm~~e~tJ~'e,~s~to~o~tt~e~Z>~li~b~aa~r
voort.
echtvriend aan en toen voor de
_

matie) artistieke
hebben voor
deze avond
hun
medewerking
toegezegd_

BETREKT UW VLEESCH V AN EEN

. ....

.

.

Ulte~!t h:l~~:~hcl~101:3t~~:!'

doelmatige

ve~pakking

SLACHTERIJEN
Wi

-~

1.50 kuDnen

I

I :~~')'bo~:n;:!~~~

en bezorgd door nette vleeschwageotjes.

ontvangst
zaI nemen. Te,-"""
kunnen
gelden
ten bate der beide fondsen worden -gestort op

V AKLIEDEN

uitgesneden en behandeld.

I

a f

~:~~!a~':!::J"::ij8~,:

HOLLANDSCHE

T

Kaarten

vrouw E. M. Blichenbacher-de
Haas, Alataslaan 32, (Tel. 4037

.,

.

~:k=",~~:~

BATAVIA

der Nederlandsche Handelmaat-

.! den,NOOIdwijk.
~PM< ~~ W~~

i .......................
e..........
~.O....1.1.I.l.-.l.I~I~Z~-~2~O~O~O~-~a~6~. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dagkamers
vanaf f
Maandkamers"
..
Bonboekjes a 30 bans"
"
" 10
"

3.50 pl!r persoon
60 - "
22.50
8._

Prima tafel onder Eur. toezicht

A. M. STAD

Welke langganan
heeft de GROOTSTE OMZET

?

Wie heeft juist door de grootste
omzet, de LAAGSTE PRjZEN

?

Bij wie zijo, oak al weer door de grootste
omzet, aile waren ZOO VERSCH MOGELjK

?

Ieder weet het antwoord :

LI L ION G BIN
Maar waarom is U dan geen
klant van Li Liang Hin?
Gij BENADEELT U ZELF zoolang
Gij nag geen klant van Li Liang Hin zijt.

BEL OP: Welt.

132 - 136 - 4114

De POLlTIEK verwekt veel strijd.
Van zwart tot uiterst rood.
Maar allen eten hij 't ontbijt.
Graag BOLLE BAKKER'S BROOD
T,l. Welt. 3025
------------------~

Oengaranweg 30

Uwe

BlnneD-

en Buitenlandsche Tijdschriften en
Boekwerken bij de

"Rluemeene WelenS&hdPpelijke Imnorl 8oekbandel"
.... P. REGNIER

a.

Co.

Djamboelaan 29 Batavia-Cf!ntrnmt TelC£. 559 Welt.
s tudicbockcD

~·oo,.

R~chts_

~n

G ~ nc "" kundigc

Hoogeschool

steeds voorbBDdcD

ORIGINEELE PRITZEN, SLECHTS
VER HOOG D MET P OR TO.
~~

-~.-.--. -.it ~1et :~del
'tegen I
1 SD
Huicluitslag
~

Roode Hon~

'~'

. .~ ~~'[1~
t
~~.'!!J
<w.

'''~:;r
~

l

~

en Eczema s
Een eenvoudrge. doch uiterst doeltreffende behandeling: Wasch de
aangeta5.te deelen met warm
weier en de desinfecreerende
Purolzeep, droog voorzichtig
af, doe e, wat genee,kcachlige Purol OPt waarna men
daaroverheen

een

weinig

Purolpoeder strooit. Herhaal dit dagafijks. totdat
99 genezen zijt.
Puro!. dOBS 40 en 75 et.•
tube 11.- Purolpoeder, bu$
90 ct. en f 1.50. Purol-

~~;~e:r~~~m~~:~} (~~cl~~

I
HOLLANDSCHE SLAGERI]
nog

A. M. STAD

\

l:::,er!: ~Ok~~: ~""'...._,;;
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..DE .OCIflEND ·POsT"

O~P-TJES

(Vervolg van pag. 1)
Zoodra de Unie tot stand is
gekomen, zal met de voorberei·
ding van de eerste Olympische
spelen
worden begonnen, welke
Groote Tentoonstelliug en an·
waarschijnlijk in 1 938 t e Hono·
dere bijzonderbeden.
lulu zullen plaats hebben.
De Australische handelsverteEEUWl'EESTEN IN ZUlDAUSTRALIE.

Teneillde onzl': JuerS in de gdegenheid te steUen op eeo
goedkoope wijzc artike:1zn, betrekkiagcn e.d. aan te bieden
en/of te vrageD t bebben wij bes loten vanaf heden cen rnbriek
.. O " PAjes" te openen. De regeJpdjs voor deze .dvertenti.es
is f 0.20 met eeo millimum van 5 regels.

uid·Australen plaats
hebben, ter gelegenheid wa~r
van belangrijke tentOODstel~
gen zullen worden georgam·
seerd ell belangrijke gebeurtenk-sen in het kunstleven en op
sportgebied zullen pIaats bebben.
Hoewel deze feesten in de
verschillende plaatsen van Zuid·
Australie zullen worden gevierd, zullen de voornaamste
gebeurtenissen zich concentreeren in en om de hoofdplaats van
Zuid-Australie, Adelaide, waar
van Maart tot Mei een groote
Centennial Exposition zal worden georganiseerd.
De7.e t e ntoonstel1ing zal voornamelijk op industrieel en handelsgebied zijn.
Gedurende September zal een
land· en tuinbouwtentoonstelling worden gehouden.
Verder zullen er tal van evenementen op allcrhande gebied
zijn, welke voor eventueele bezockers belangwekkend zijn.
Zoo zullen er tal van paardenrellnen plaats hebben, crick·
ctwedstrijden, waarvoor onder
meer cen team uit Engcland
zal komen, cn verder voctbai·,
tennis-, roei· en zeilwedstrijden.
Tevens zal eell serie van congressen plaats hebben.
De Australische handelsvertegenwoordiging zal belangstcllcnden gaarne nadere inUchtingen vcrstrekken.

1
Ia. TENNISBAAN.
1
GEVRAAGD:
G. Tio (Sluisbrugstr. 5) . koel voor 25 Januari. a.s. Amateurs
onder scbaduw, zeer billijk Hawaiian· of Jazzband voor
p. md. of p. keer te huur, m. huisfeestje. Condities per~oon
vergoeding bij verh. door regen. ' lijk overeen te komen. Boeven
Wapenhandel TIO TEK HONG, onder No. 523, van dit blad.
BATAVIA-G.
Een Imrtwijn die in de hoogste
klasse.kwaliteit thuis hoort.
HOTEL 'T GOOL
Keban Sirih 31, Nieuwbouw. Zoolaug de voorraad strekt,
door
toeval:ige omstandigheden
Hcc ft r eeds l-amers i>eschikhaar vanaf 60 gId. p.m. 'I'e!. verkrijg:ba..'\r ad .f 1.25 p. flesch.
3900 WI. Rustig - Bcschaafd Franco Imis.
Eourgogne Pommard ad f 1.- p. fl.
milieu.
.. O .7~
"O.SO

Cantena(; . .

"

S. J . van Emmcricl(, Tj.-Priok,
'Tel. 266. H et porto voor de bestelbricfkaart wordt gerestitucerd.
Pracht nest blauwe Angora's
(2 poesjes en 2 katertjes, 2
mnd. oud) bellevens ,.wart katertje (5 mnd.) en volwassen
bekroondc blauwc kater, aile
rasccht en van ouders met
.!jtamboom, tc 1(001). Laan Trivelli 35, Tel. WI. 2125.
GEVRAAGD:
remand op de hoogte van cenvOlldigc boekhouding en Holla ndsch - E ngclschc canes·
pondentie; tcvens in staat tot
het ma ken van artistieke teekcningen. Bl'ieven onder No. 529,
van dit blad .

Van Wijhc's Leesint'ichting. Ke·
bon SiI'ih 9. Billijk.!:ile neIre.!:i voor
Uw tij(b;chri rtclI of \'nste trommels. Direct bcschikbaul' trom·
m"ls van f 5.-, f :LjO ell J 2.50
p,m. Uitsl. romans (2 ll·w.) Wcgens o vercomplcet te koop:
1 pers . KERO-bed, geheel com·
f 1.50. Inl. tel. <1821 WI.
pleet, 1.00 goed als nieuw :f 50.Planolcss(·n. No&, cCllige nrcn cash; te bel.. M;\diocllweg 2.
bcschikbaar. Vlugge methode,
'l'E HUUR o.angeb. zeer goed
f 10.- pet· maanc1.
Koningsplcin O. 3. paviljocn, gcmcub. lmis, prima stand,
evcntueel met bcdicndcn, voor
Tel. WI. 3208.
6 a 8 maanden; te betrckken
Ondcrwijzcrcs met Em·op. actc, 1 Maart, bl'icven No. 524, v. d.
geert bijlcssC"1l nan leer!. Lagerc blad.
Scb ool tegen billijk tarier. Brie·
Zm~ll1bad "SUNNY SIDE"
\'ell onder No. :'11, v. d. bIad.
Dagclijksch Zwemlessen en trai·. ,ing onder toczicht van gcdipl.
S'I'lJl)IE I10J..LAND.
GC7.cl1ig tchuis aangeb. bij ILK Instr. Billijk tarier. Djamboefamilie vun gocdc standing, Jaan 6. l.'cl. WL 807.
hccrenhuis bcwoncnde tc Overveen (Haariem) voor 1 of 2 stu· DAiliES!!! Indicn U veel prijs
uentcn of Jcerlingcll . Toczichl slclt ap cen geed passcnd toilet
op studic (!n prima. vcrzorging bcncvcns biIJijke maaklooncn,
vcrzckcrd. Uitl'. inL te vcrl{rijgen lc Batavia onder No. 51!), ~~~~':S~~~bt;>:g'~~;~~ ~~~~~
aan de admin. van dit bind. een tegemoctkoming aan de
Dames betaalt men bij aanmaak

De Chinceschc halldel is
\'crontwuardigd.
Het feit. dat de Japanncl's te
Shanghni Japansch b nnkpapier
in omloop hebben gebracht,
heeft in

groote

De Chineeschc Kamer van
I{oophandel tc Shanghai en vcrschillende Chineesche vereeni-

van 6 maatjul,onnell . ineeellS te
maken, het bedrag van 5.

gingen besloten Vrijdag j.t. aile
handelsrelaties met Japanners

G~VRAAGD: cen COUPEUSE
m. cenige ervaring om later als
leidster op te treden. Intern of
extern. Sr. m. volL inL, verI.
sal. en opg. v. lreftijd, No. 1730,
"De Globe", Rijswijk 7.

te verbrcken, iodien deze voortgaan met het in omloop brengen
van Japansch bankpapicr, meldt
de Sin Chew Yit Poh.
".
\ . ..
_ __

lhij Th tr6i aktrkweg) Tel. WI. 406

Wie Zaterdags van uitgaan houdt,
Ontvlucbt zijn warme huis,
POLONIA is heerlijk koud,
En . . . . noait v66r Zondag thuis I
POLONIA·TERRAS. Meester.Cornelis TeL 777.
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TE nUUR
PeoaugsAan W elt
2
P etoojo DWllrswt g 17
Tange ran\Jscheweg 21
Dja tibaroeplein
2
eg. Kc rnolQog bill. 11. 5

f. 120.-

70._

Ie Tjl];woeDgl.Mc. 5 ..

2e TJiltwoeagl.Mc.ll
Gang Hauber
18

••
..

BilD.ka~1I

13
12

r. 55._
55.-

Lam bokweg

73

77.50

Billitonwe g

Tlmor""eg

3

T lmorw"g
i
Nleuw Guioe:aweg 22

65._
65._

Tjilamajaweg

1

18 50

Tjllamajaweg
M"bb.arweg

3
60
28

50._

Tji~diot:DgWeg

i O._
SO.-

I

,..
_
..
..

i7.50

10:~

32.5'0
20.-

1250
12-50
12.50

Laaa T rivem 31 m.pav.~ 110.Laall Trivell.i33 m. pav'. 110,M

.

~

.

w

~

,

m

"i

,

To.......

______ __________________________ ..
~

~

Djatibaroeplein
6
22.50
Dlenct _ S,adl.anl_lIokellnll en Valks ......veSu"lI.
SlaUsgerneen'. a.'... la • Tang_,..ng.lDhewlS.. ,5
Ald •• nna: WOnlngsa"an .. ~.u. 357 WI.
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t~~~~:steno":,~hk~~i~

RADIO-~'ELEFONIE.

HOOEL KONINGSPLEIN.

HEllBELFABBIEK

der leiding staat van den heel"
J. Ph. Klein, die onder meer in
Hotel Homann te Bandoeng zijn
sporen als hotelman verdiende,
trekt onder hen, die in Batavia
niet in eeD eigen !lUis willen
wonen, maar die toch een rus·
tige en gedistingeerde orogeving verlaugen, meer en meer
de aandacht.

mer -,·oorkomende. advertentie
van de Meubelfabnek Holland,
waarin deze zaak, die gevestig<1
is LaaD. Trivelli 23, een reclameaan~i~g annonceert, -welke
geldlg)s tot ~~ Mfiart aanstaande en waarblJ een complete geheel tit djatihout vervaardigde
wouinginrichting wordt aangeboden voor een zeer ]aag be-

DE VERDEDIGING VAN
1I0NGKONG.
Voorzicnlngcll noodzakclijk?

·

!let hotel heeft weten te leggen,
de mime, Iucbtige en modern
gemeubileerde kamers, de rut muntend verzorgde tafel, waar·
voor de allerbeste ingredienten
worden gebruikt. en de prima
service, trekken meer en meer
gasten naar deze caravanserai.
De uitbreidillg welke in den
loop van bet jaar gerecd kwam,
bleek dan ook niet voldoellde
te zijn, zoodat op h et oogenblik

VEN'DUTIE
ten huize \'an den
WelEd. geb. B eet

W. H_ van VELSE
Politic.
SCHOOLWEG N. 26
Apoth.)

Hoord-JusPccce ur "aD.

voor gemeubeld. Men ga cens
een kijkje nemen!

I

(t.a. Gom. Sarle

KIJKDAGEN:
Heden Zalerdag
18 en Zondag 19 Jan.

ONDER NJEUW BEHEER-.
_
. . .
Het bekende hotel DJocJa ttl
de Sluisbrugstaat is sedert
eenigen tijd onder nieuw beheer
gelwmell en wei van den heel:'
Stad.
Wic weI. e~ns in Midden Java

,,,n_9 -

IZ5n ,... 5-9.

VEtfDUBEDR(Jf

OfF.crEEL

KRIJ~E~,~

~~e:e~~ ~f~~\~~j:o~~a~i!~~= ~;n ~~~a~~~~d~;~~~:~~~~ ~M~o=d=e=rn'="R~o=t=ti=ng'="-~M~e=u=bC'ili}""ir
D]oc]a het memgen gast aangenaam maakte, zelter kcnr.en Hong·Kong & CO.

en daal'uit de oV~l't1figing put- Sc:)eostr3aC IOJ _ ila tavla-Cronum.
!ij~'! dat Hotel DJoc)a goed zal Goed werkgegaraDdeerd eo tegeo
zeer Iage prijzco.
te ~~~ ~e~~ ~,!:rt~:~~~e~:.~ ==~'="'="~~='='="'="""
len logeeren, is Hotel Djocja
een prima adl'Cs!

r;;;
;KlJ['
I
BUIZI NAGROI

De f inna Li Liong Hin vestigde onze aandacht op de prima .tropen, welke door ha"
worden vervaardigd ~n.~ den 1·1

~~;;~~~!lte~~~ra~~~t~lit~~{ ~~~ ;r~~

Haog 3500 Vost. Tel. 203

I'I

P .

~.II~ a

F

'"

P

.

a~~~e - _~nswn

l

!,

is

het

TIO TEKHONG
p a s .... e .... o e .

KAPA SWEG No. 20
A )..IPA ;'!~ TW EG

Co ~r:d ;s

No. 10 en 12
AMPAS1ETWEG
No.3 en 7
AM PASl!:.T \VEG
No.2
(\MPASIETWEG
Na.12
A ;"lP/\ S:ET'\I\,EG
Na.2

~p:c~~;c~d~~:rv~~~~in:D ~.~;~ks:lhw:,en.
gratis o p aanw aa g.
Bdedd <';Ilnbo:vc1end

Prodbrood

P. J.

TERM~ATEN.

ROT TAN M E U B E L

KIENG & CO.

eerste

Mid-I

i~~~~~~ ~~;e~~ J;ia~!~~~~: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; I
te~ocstemming voo'· de Japan·

INLEG GERS

~.let

1I00GSTE KWALITEIT
TOT DEN L~AG'
S TEN P RIJ S

O

. ,~:
,

... 9 .

r -lO._

B
( 27.50
A

f 27.50
A

f 23. _
C
B

h ~l l!rCont r;lI:{

Tc bevl.:

Menten g 20
Batavia.C.
Lc"ert de nicu w:<tC ntoUdl~ n 111001"
rott.}n fII,ub ds .'n:
L<la'l ~ t'· t'mcf en nett ~ ~fw crkln g.

DE

B ~t. vi

Te huur aangeboden

P . .J. TERMAAl E.N
K.;rkslr.;lilt 9·11 - Tel. 525 Mr.

nummer vlln het Algemecn
Maandblad Yoor den Middenstand in Nederlalldsch rudie,
dut tevens het offieieel Ol'gaan
is van de Federatie van
denstal1dsvereenigingen in Nederlandsch ladie.
I-Iet orgaall ziet er aantrek· _
kelijk uit en bevat verschillende
artikelen weD~e voor de 't-:Iid·
denstandel's van belnng r:lOeten
wOiden geacht te zijn.

een halve cent
per stuk

If I z..:er billijk verkrijgbaar biJ:

en

Eleclr. Brood-en Hankelbakkelij

~lIDDENS'l'ANDSBLAD.

Versehenen

LOTEN
GROOTE GELDLOTERIJ

;1 trekking 29 de:;:er. nog enkele 1/4

SOEKABOEMI

~f~~!~~~~:~~~~0lh~!~~ ,=g<:; ';~~:;;
:~~ i\2l~1:;;;':'; ;"~':;;
:; k":;;d:;;.=====;

Naar uit Tientsin aan de
8l1·. Times \Vordt geseind, zullen de volgende punt en in hesprcking komen op de Chi.
neesch _ Japansche conferen·
tie t e Tientsin, die Woellsdag
is Ilangevangen.
De vervallging van den politieken raad van Hopei en Chahar door eell werkelijk autonome Regeering.
Het sluiten van een verdrag

MAANDAG 20 UlV.

I

~:~en ~e: h~a:~~~atjL~~:l~ ~:ftI~~~~~(l tj~ d!~!~;~rse:~ L- - - -- - -- - -

matisch vall smaak, zoodat wij
In vel'band met het terugtre· ze
iedere huisvrouw kunnCll
den van J apan nit de vlootcon~ aanbevelen.
ferentie schrijft de m ar in c~
corrcspondent van de Da·ily
ZW1'lSER.LAND.
T elegraph, naal' Reuter aan de
Sh·. Times seinde, dat, W311lleer
Van h~t Zwitse~.sche conSl(naar aanleiding daarvan de Iaat ontvlDgcn wlJ een zeer
Vereenigde Staten overgaan tot fraai uitgevoerde kalender 'van
het bouwen van nieu\Ve marine!~:!u, ~;tts:;:t~l1d;~~~~lt~~~~
bases in den Pacific, Engeland
gedwongcn zal zijn om zijn po- e~~{ ::frog~~S:s ~~~~t~:~~~~:
sitie in dell Pacific opnieu\V in landschap, zoowcl van het
beschouwing tc nemcn.
sehittel"ende AlpenlD.ndschap als
H ij verwijst in het bijzonder van de dccoratieve Zwitserscbe
naal' de verdedigingswerkell stcden en dorpen.
Het is cell kalender welke
van Hongkong, waaraan sedci't
zcstien jaar niets is groann en
welke thans totaal verouderd
zich dit nog niet hadden voorzijn,
gellomen ell in hun reisprogramma hadden opgenomen.
VIER JAPANSCIIE
EISCHEN.
El'lCCllllilig van iUantsjoekwo.

=--------o:z

II
I ~-

sf~~ ~~~:na:e h~~llru!!C~ ~r:a~ka!:;l~='m~~~~m;:h:~

'.russchclI (le Straits
ten met eigen gemakken.
ell Engeiand.
BhUlenkort zal aan dezen
Naar de radio·correspondent uieuwbouw worden hegonnen.
van de Straits Times meIdt, zal Ba~:;i;sw~a~ ~~errn..~~ .~o~e~~n~l~
de radio-telefonische verbinding
tusschen Malakka en Engeland
binnen eenige maanden in ge·
LI LIONG 11lN.
bruik kunnen worden genomen.

HET NlEffiVE JAPANSCIIE
PERSAGENTSCHAP.
sehe troepen am gestationeerd
te zijn in de provincies Chahar
In Werking Getredell.
en Suiyuau.
Erkelming van Mantsjoekwo.
De Hsing Yeh corporatie, een
Het nieuwe Japanscbe pers·
agentschap, dat een fus ie is van Chineesch _ Japansehe organide bestaande nieuwsdiensten, satie, zal verantwoordelijk woris den 3laten December in wer· den gesteld voor de economiking getreden.
sehe ontwikkeling vall NoordBet nie uwe persbureau werd China.
door de vooraanstaande bladen
van .T apa n georganiseerd, waarbij zij den steun del' Regeering
CHINA'S DEFENSIE.
kregen.
.
Rengo, het bekende nieuwsBuitelliandsche adviseurs.
agentschap beeft hiermede op·
gehouden te bestaan.
Teneinde de Chineesche mm-iHet nieuwe persbureau, dat ne op een m eer modern peil te
den naam draagt Domei Tsu- brengen, h~ft de Nanking Reo
shun Sha staat onder leiding geering besloten bet buitenland
van Yukichi Iwangaga en er t e hulp te roepen en verschillen·
zijn meer dan handerd bladen de buiteolandsche experts aan
bij aangesloten.
te stellen, die baar zullen moe·
ten voorlichten over de moderniseering van de defensie tel'
zee.
Zij heeft zich hiertoe tot EnATHLEUEK UNIE.
geland, Duitschland, ltalie en
Voor den Pacific.
Japan gewend.
De Minister van Marine Chen
Er zijn plannen in voorberei~ Sbao Kwang houdt daarbij reo
ding voor de sticbting van een kening met de beperkte middePacific Athletiek Unie, waartoe len waaro'Ver hij beschikt en de
de staten om den Pacific kun- taak der adviseurs zal in boofdnen toetreden, door welke UDie zaak bestaan in het zoo effidan in den vervolge de Olympi- cient mogelijk makec van de
sche spelen in 'het Verre Oosten middelen waarover China be-zullen warde!! georganiseerd. sc"hikt en in bet bijronder in de
welke op hetzelfde peil aJs die training van de officieren en
in Europa-gebracht zuBen wor- manschappen van de vloot:, ill
den.
totaal met meer dan 8.500, opVoor toetreding zullen wor- dat China, wanneer bet tot uit~
den uitgenoodigd de Vereenig- breiding van zijn weerm.acht tel'
de Statea, Canada, Japan. Chi- zee kan overgaan over een goed
na. Hawaii, Nieuw-Zeeland. geoefende kern besehilrt, waarAustralie, Mexico en de Philip- op venier p.n worden ~ae
bouwd.
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pa pieren geld betaald.
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kringe n

Dc employes van J apansche
fabrieken in Shanghai worden
op het oogenhlik met Japansch

GEVRAAGD: kinderjuffrouw
'rE IIUUR
voor 2-jarig kind; reeds zoodaGemeub. kamers met vollcdig nig werkzaam geweest. Intern,
pension. Tel!. 895 WI.
vergoeding j 10.- per maand.
Javaweg 50.
CENTRml KAMERS:
Gem. of ongem. m. L. en W. Mevrouw J. Kuhfusz, Oud·Gonv. a. f 7.50. Ncrgens gowk. dangdia 40 pay. Coupeuse (Eur.
Ook verkrijgbaar Eur. Bebang· Dipl.). Atelier naar maat. Geeft
selpapier en Randen t. oprui· naai· en kniplessen. Billijk tamingsprijs. Sluisbrugstraat 55. rief.

J. A. SCHNAAR

Cbineeschc

verontwaardiging

wckt.

n

(icll~gcnhcidS:I!lnhi('ding.

Wcgens vcrtrck tc koop cen
chique en ru imc G cyl. Europ.
gcslolel1 a uto, voorzien van
schuifbuar dak. gebed lcderen
bC'klceding en aUe verdere com·
fort. Zeer zuinig in gebruik.
slecu~s cu. 6000 J{,'vI:. a(gelegd.
Dagelijks tc bczichtigen na leI.
afspraak WIt. 1185.

DREIGENDE UOYC01' TE
SHANGIIAI.

e

r

..

~

Cltr. School voor voortgezct
mcisjesonderwijs, Kcbon Sirih
No. 127. Tc bcginllenl Fcbruari
knipcursus. Wocnsdug -1.30-:6 \1. n.m.
4.- p.m. Fmalc
handwcl'kcurSUfi, Mnandag 4.30
_ G U. n.m. J 2.50 p,m. Kook·
clIl'sns (3 maandcm). Mnandag
en Donderdag 8.30 - 11 u. Y.m.
j 6.- p.m.

Cates-VIClL~ . .

p

Hollandsche dame, middelbare
leeftijd, zag zich gaarne ge·
plaatst als toezicht op de huishouding en als geze!schapsdame. Kan good met kindercn omgaan. Bl'ievcn ond. No. 369, bur.
V. d. bI.

ITALIE DOET NIET MEE.
Aan Davis CUI)wedstrijden.
Naar eell Reuterbericht a an
de Str. Times meIdt , beeft de
ltaliaanscbe lawntenllisbond be·
sloten niet deel te nemen aan
de wedstrijden om de Davis
Cup, terwijl oak aan de verschil·
lende vereenigingen het verzoek
is gedaan om geen spelers uit
te noodigen uit landen die aan
de toepassing der sancties deel·
nemen.

;sedert
~;r_:t":~·i:e1-~~;;;~lein,
dat
WJj vestigen de ~!l~ht van
geruimen tijd ree1s on· onze lezers op een m dit DllD!--

r 23.rH _
rc du;:cic.
•

N.V. VOLKER WONING · BOUW
MOE ~IWF.G

(Vcr!. I iI"-u

Trlvc!lil

10
TI. 316".

OTEVA.

-105

datiS

i~;:::~' 7:~;

beproefde
;;;;;o'i.DS
de
Fransche

hc! beame D.

Wllnazl)n

Sale·A gen t:
N. V . Handel Mii . .. Ki nn Gwa,,"

Cafe Rolonde

hl:S<;hcrml milag

Imp. Hvg. HANSA

~~

PL ATS D U J OU R.

slechts 1 30._11
A. Th. MOLENKAMP,
Dic-ccteur.

co

V ..I.g.w=d,.
aa gt uit~luitcn d deze bij
Uwillngganan. -

Iiet zltle voor D"-mes oa wink.,.
len af bezockeo 1 Een keur van
speciale worte n IJS. b 0 m b c s,
coupts, etc. DE plallts voor he t
ge;;:dU g bitt crourtje I DE plilats
om nkenvri eoden uit Ie noedi_
«eo vooreen pra,,-tjel Restaurant
;\ la Carte.

lun c h

I

(lap Kapala
I t a 1ft

=

ZalerdaQ's en Zoodllg's u it.
gebrti';e R1 Jsl.l lIfel. Vertaagde
!arieven Veor S p II z en r o
D ran ken. 'M aand abonaeme nl

I

RljDT VANDAAG IN EEN'
Te l. W elt. 1770 _ 1772 -

~levr.

s.

van TuoreB

Al aydroeslaan 81 -

IllI

Batavia.-C

Gedipl. coup. gecft knip. en
r.aail. E eav. en makk. meth.
3 lesurea p. W. f 7.50 p. mnd.
Dip!. costumitre 3 3 -4 wod.
T t!\'. aanm. toil.
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Geopend van 9_12th en van S_B
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uUP.

ZONOAGS van 9-12 uur.

RECLAME-AA.NBIEDING geldig tot 16 Maart 1936,
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Ben complete woninginrichting voor f 375.-Geheel nit djatihont vervaardigd.

;

SPECIFICATIE DER GOEDEREN ,
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§§

1 Scbrijfbureau
1 Buteaustoel

I Buffe t
1 Dressoir

EBTKAMER:

1 Ij,ka"
I Tafel
6 StoeleD..

~,. ,

r Bo" e.'''''

ZITKAMER,

2 Faute:uils be.kleed
1 Fauteuiltafel.

:::::::

I Tweepets. Ledikact compleet.

§8

1 T oHettafd

I",,""
lj[]

gg

1ti
~

1 Hanglegkast

SLAAPKAMER,

~ r,~:et
-1 ~bmeuafeltje.

>

m,
.
:110:1#;:1::::0:::;::::::::::::::::::::::::10:::1::::,::;;::0:::::::::::::::Ij
1 Hangkapstok.
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