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HITS SEDAN DE lUXE
QIRECTEUR , JOHN KAPPEE

N, V, VELODROM,E,

ADVERTENTlE-ACQUISITIE: S.B.H. GOPNER -

TEL. 5050 WELT.

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN
GEOliRENDE

HET GEHEELE 'J AAR

DOOR DEN GEHEELEN ARCHIPEL

,_._ _ Rdour- ' eo

RODdreisbllJeUen

tegen

Etikde·reh~jarid.

OVERWEGEN-EUVEL.
. Een bijzoJUier hit/der- elders in de stad. Komt dat, omlijke Ol)CTlceg.
dat zij mecnen, dat bet er op
.
.
Sawah-Besar mi nder op aanBatavia laborecrt, woals zoo... komt dan OJ) hct .Koningsplein ?
\leJe oude .steden, ~.il;l niet tijdig Hebben zij minder egards voor
gemodcnusccrd. zun, ann het het · wegpubUek daar, dan de
ov~n,·e~en-e u\'c1. Wy zouden de overwcgwachters op het van
tretn Diet g:J.arne mlssen ell be- Heutzplcin ? Of komt het door-

!::::~ien~~to:oJe ~~t~~e~~ndi~el~ ~:;n~~~el~~e~r~~~~:~et~f~~~:

Inaar Herst over board zouden
willen werpen, mnar tach moet
het ODS van het hart, dnt 'wij af
en toe dlcnzelCden trcin verwenS~hen. Als meu het gcluk
beeft dichtbij cen ovcrweg te
, 'Vonen, welke men iederen dag
eenige malen passeeren moct ,
dan komt het ook eventooveel
'malcn voor, dat men ervoor
wr.-chten moet. De overwegen
op .het. ~oningsplein zijn bijna
altljd dient .cn bC!t mag aan de
balk, wanneer men er in sIaOlgt
zander oponthoud er over te
gaan.

Maar zij halen niet bij den
overweg van Sawah-Besar.
Theoretisch gesprokcn is de
overn'eg bij S:lwah·Besar nict
\leelvuldiger dicht dan die op
bet Konings[llein of Noor-dwijk.
Iederc trcin immera, die ginds
passeert, kornt oele langs Sa~
wah·besar. Maar de practijk
leert het andere. Dc practijk
leert, dat de ovcrwcgwachtcrs
bij Sawnh-besar bun hekken
langer dieht hcbben dan die

tion Batavia verlrekt, wat een
lief eindje is van Sawah-besar
en in ieder geval het grootste
stuk van de lijn Batavia-Meester
Cornelis, dat zonder stopperi geredeD wordt.
Wij .louden echter, als. vrij
geregelde weggebruiker van
Sawah-besar de bevoegde spoorwegautol'iteiten willen wagen
cens wat aandacht te besteden
aa.n dien ovcrwt!g ell na te gaan
of inderdaad het bydienend personeel weI heelemaal "en regie"
is. Of dat er cens uitgerekend
kan worden of de hekken daar
niet wat later geslotcm kunnen
worden, bv.. wan h eel' de trein
den oven...cg Prinsenlaan paseeert. Er komt boven1ien nog
bij, dat de trein altijd aangakropen komt vanwege de stopplaat·
&ell ter weerszijden van den
overweg, zoodat er voor gevaar
niet gevreesd behoeft te wor·
den. Vele weggebruil{ers en de
tra!l1 .louden zeer gcbaat zijn bij
een wat vlottere bediening van
dien overweg.
V.

EEN JAPANSCH-SIAMEESCH MILITAIR
VERDRAG?

aan

taal zou
n oodig om een
strijd tegen Japan te
,
tcrwijl de U. S. A. Rusland zau
hebben he100fd het Ru.ssische
leger in het Oosten van bet
noodige te voorzien.

De Siameesche "Minister van
Binnenlnndscbe Zaken is in
JanuarJ voor eell. belangrijk:!
en ve~rouwetjke missie 1n Ja-pan aangekomcn. Een Japan.
ache handelsdelegatie is op weg
naar Siam. Geruehten over
lniIitaire overeenkomst
schen To!do en Bangkok.doen
de ronde.
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DRUK EN UITGAVE VAN ,

DR UKK ERIJ

dagbladen werpen de Re~
voar de voeten, dat deze
zaken to vcrwachten
De methode van
om te trachten
van een in yrij.ti.eid
gelaten ban diet . de bcnde ' tot
overgave te ' bewegen, mi.dat
bijna cen' jaar la.ng de politiesoldaten achter haar aan h ad~
den gejaagd, wordt niet aUeen
dwaas geacnt, maar oak een
klap voor bet prestigo. van de
Regeering, WeUte in dcze door
h et inzicut van president Que-zon were geleid.

JOH .N

Import.ur•., Hand. Mij. E, DUNLOP & Co. N , V .

Overwerkf '?

Ben

In Dienst gehouden .

.

VAN PHIL, GP\JVERNE.

MENT,

President Quezon heeft de
9?ntracten met drie h ooge 4-merll;:aansche ambtenaren, name~
!ijk den directeur van Qnderwijs
Bewley (thans staande onder
den Philippijnsche minister van
onderr.rijs), dell dlrecteur van
het boschwezen Fischer en het .
hoofd van het cbemisch laboratorium dr. West, voor cen
nieuwe periodc verJengd.
Al duurt de verlenging
sleehts een jaar, deze benoemingen _zijn tach .-~ . ;¢rijd met Que·
zons - tiitspraak, dat hij in
den Philippijnsehen r egeerings·
dienst aileen Philippinos wtlde
aanhouden·.
Behalve deze Amerikaa.nsche
ambtenareD zijn er ook nog
SPECULATIES
eenige Amerikaanscbo politie~
dienaren in dienst gehouden.
Van Chin. ambtcnaren
Hierbij dient nog t e 'worden
opgemerkt, dat ook· de Pbilip~
TE SHANGHAI,
pijnsche diensthoofdcn van de
Autoriteiten van Nanking bewuste Amerikancn hen had·
steUen t hans een ollderzoek in den voorgedragen voor een connaar de hande1i(lgen van ellkele tract·verlenging.
ambtenaren vc.n het Chineesche
gouveroement te Shanghai, die
RECH~ER ONTSLAGEN.
voor speculaties gebruik zouden
hebben gemaakt van feiten,
Wegens Wnngedrag.
wel·ke hun in hun functie be·
kend waren geworden.
Die speculatie:; hebaen maauVOORBEELD GESTELD.
den .:I.cbtereen geduurd. De Chincesehe regecring werd tijdig
Het HooggerC"..htshof vu.n de
gcwnarscb.uwd, doch <ieed aan· Philippijnen heeft den reehter
vankelijk niets t egen de specu- Paredes te Dollo scbuldig belanicn en hen, die aan dezen
von den aan "ernstig wllngeIichtingen vcrscbaften, welke drag"_ Het Hof had aanbevolen
geheim moesten blijven. Dur- den rechter gelegenheid te gedoor konden dezen ' veel geld ven om af te >tredeo, maar preverdienen. Bovendien bcbben zij s ident Quezon beeft om cen
de beurs ontwricht.
voor beeld te stellen . Paredes
De bedoe1de in1ichtingeo had- oneervol oDtslag gegeven.
betrekl..-ing op de
hervormingen' in

In Siam heerscht thans cen
hevlge cholera-epidemie. In de
havens van Malava en aan de
grens hisschen ._de F. M. S. en
Siam .zijn maatregelen geD{}men om teo voorkomen, dat de
cholera ook':binnen de F. M. S.
zou wOf:dcn, ~ gesleept.
IntQs~chen werden in Siam
c.nder~.a.If millioen mellschen
tegen cholera ingeent en de bevolking wordt, door propaganda
met behulp van gedrukten en
films, gewez~A _ op de bygienische maatregelen, welke zij
dlent te nemen. om voor de
zlekte te worden bewaard.

STABILITElT

A

Van Vllegtuigen

DER QANTAS AIRWAYS:

KAMER 47

KAPPEE

Een SUikerboeri uit Saerabaja.
Zat rustigjes in zijn kabaja,
En riep : Het is tijd,
Vaor 'n lekker glas pait.
Breng lantas 2 B 0 K M A voar saja··,

AM. AlIIBTENAREN

in-I

Verandering van koers, in Bangkok.

.

NA 5 UURWElT,

CHOLERA IN SIPI.
Hevige Epidemic.
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·Chique Modellen

Voordeeiige prijzen

in gebrnik bij
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BATAVIA-C, - RIJSWIJK . 19
Haa s t Piabobandel K 0 K

Een zandstorm in de buurt
van Bagdad dwong ecn van de
vliegtnigen van de I.A. in den
woestijn te landen en kon eerst
den
volgenden dag Bagdad
reiken.
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WORSTE:LING OM KOLONIAAL BEZIT.
"'m'-'dhaet MZ~lln,deuma~ llvan'dheegtamK,eW>kg. v~ · wt orkesL "cens eeri. con~
6iliht cert maest, geven. Of zou het
t
·lijk GeuoOtschap weer ge· .wat zijn voar Hotel des Indes?
speeld heeft? Er;1 w~'{;t u, welk" Immers: een Europeaan kan
een gewe\dige belangstelling niet met het gemak van een
· daarvoor bestaat bij de In1~. Inlander zich met de beenen
· dcrs?

ondp,r het lijf gekruist op den
~nd zetten. En stoolen zijn er
althanS
Diet om op te zitteD en zoo
moet, men dua zoo'n gamelang
concert geheel staande bijwonen. Wat weI \Vat'teveel ga"ergd is. \Vij he~ben twee Dummers gehoord, nJ. een, dat geheeten was Talakbodin en een
tweede, dat L.'l.drangmanis B:ltawen heette. Zij waren weUuidend, doch ook tevens z.eer lang,
zoodat de vermoeidheid ten
slottc de overha~d kreeg op het
kunstgenot. Wanneer echter

De gamelang is doOr het Genootschap gekocht "ap7' den
heer Vogel, een ingczetene van
Solo, die haar op zijn beurt geM
kocht had van een van de voor·
name Solosche Javamm,' emn
~~r Pangernn GondoatmodjQ.
De Mangkoenegoro helFt- bij
den koop zijn bemiddeling verteend. Dc speters van deze gamcl~nb' veertien in getal, zijn,
tout commc chez nous, lieden,
die deel hCbben uitgemaakt
"an rejz~nde doch min of _D1~r
· gC'l:ltrandcn wajang-gezelschap-

in het Museum niet,

~~a~~a d~ij:~l:::ns~::ee:' ~~ ~h~~::!~;in~f ~etz~n~o~fa~
die hier een betrekking hebben
gezocht of een bedrijfje zijn begonnen. ' .Zij konden voor)l bet
grootste deel niet de klassieke
(of eigenlijk moct men 'zcggen
de traditionecle) gamelaHg·muziek, zoodat het vee! oefenen
ca repetccrcn ill gcweest -alvorens tc komen tot de cancer-

Watheeft men er .eigeitlijk a.an.
KIJK NAAR ' NEDERLAND EN WORDT WlJS!

Waarom
willen
bepaaldl.!
lflnden toch · zoo gaarne _-kolo-.
nien . hebben, waarom treurt
een ander land om het verlies
van zUn kolonicn?
Waarom zeggen naties; nat
zij het niet stelleo kunnen- zonder cen gebied, vanwaar grondstoffen ·kunnen worden betrokken voor de nijverheid?
Ons Nederlanders in lndie is
het tegenwoordig onmogelijk
antwoord op die vragcn te
gcven.
Ret valt ons moeilljk te begrijpen, dat staten zoo naar
overzeesche gebieden verlangen kunnen. Hoe een verstandig beheerd land als .talie om
een ongelukkig stuk grondgebied te verwcrven als Abessy,
nie, het bloed van zijn oriderdanen en al zijn financieele en
andere hulpmiddelen kan offeren, gaat boven ODS begrip.
Afgaande op onze ervaring
a ls koloniale Nederlanders,
koesteren wij reeds lang het
verrnoeden, dat het met het
verlangen naar kolonH~n zoo

vorm van cen gescbenk. En
hoe spoedig zal voor hen, evenals vo6:r -ODS moederland, de
aardigheid van het bezit van
kolonien er ai zijn! Waarna
zij opgescheept zitten met gebieden, welke' hun eischen stellen, welke v~rdedigd moeten
worden, omd'at men ze voor
zijn fatsoen met onbeheerd kan
laten, welke den . eigenaar
slechta zorgen en verdriet opleveren.
Ware het anders, ODS moederland, bewoond door lieden,
die doorgaan voor verstandige
menschen en die de betiteling
met den naam van ;,Abderie. ten" met verontwaardiging
zouden afwijzen, ons moederland, dat reeds zoo lang kolonien bezit en Weten kan, wat
daarbij komt kijken, zou waarlijk wei meer met die gebieden
~oen, als dat inderdaad mogehjk ware.
B et voorbeeld van Nederland
is voar de andere landen zaer
lI::erzaam. Koloniaal bezit is
hcusch de drukte, welke daar-

of Hotel des Indes cens een
concert van deze gamelang zon
organiseeren, dan . zijn we er
van overtuigd, dat er voldoende
kunstzinnige
beIangstelHng
vaor bestaat in Batavia om cen
taal gevuld te krijgen. Want indcrdaad is het een mooie mUM
zick. Zij herinnert sterk aan de
moderne Fransche muziek, al
zal men haal' nooit na kunnen
ZEILDOEK
spelen omdat zij niet op schrift a:~;elgi~~e~l~ :~eftj~, n~:f ~~t ~:O:r~~ans gemaakt wordt, niet
stant. Daar wordt den laatsten
Andere naties behoeven geen
tijd ~el een begin mee gemaaJtt, verlangen aangcnamer en be·
doch ver is men er nog niet la ngrijker is dan de bevredi· commissies uit te stureR, om
mec gcvorderd. De spe(ers spe· ginJn;ea~~:i::rl;!~~n~n~ geM bier of in Nederland ODze ervalen woals zij in hun jeugd de
leerd, dat als eentnaal het ko- ringen te bestudeeren.
loniale gebied verworven is, de
Wij kunnen in enkele woorverwerver zich ar weinig meer den de zaak aan heel de beten, welke nu periodiek gege· op traditie opgebouwd.
aan
gelegen laat Uggen.
senaafde wereld duidelijk ma"en worden. De leider ",an ' dit
De hoofd-melodieeu worden
Wij we-ten uit onze dagbla- ken.
gamelang·orkest
is ' -Raden gespeeld
door
de
rebab
Zie eens, het is met h~t bezit
Rodrat en hij hcert aile eer (een
soort
viool)
en den voldoende aangaande an·
van zijn wcrk.
_. .
door de gambang, het houtcn dcre koloniale landen om te van koloDie!l aldus gesteId
Dc gamE:lang·muziek wordt slagwerk, dat een zeer voar· kunnen zeggen, ' dat ook daar naar de ervaring van Nederland,
verdecld in drie grocpen. Er is namen en edelen klank heeft. de koloniale Europeanen kIa- <11s met het bezit van een autode zoogcnaamde huld~;muziek, Daartusschen boem en de gong gen over ergerniswekkende on· raobiel. Men moet voar zijn fatwelke ten gchoore wordt /·,'-ge~ en de kenong en kempoel (het l~~J~hilligheid van het moeder·'· soen, am zijn stand op te houbracht bij plochtige gelegenhe· cerstc L'I cen sooTt ket~l met
Dit heeft ons weI eens doen den, een automobiel houden.
deh. Dan is cr de begcleidende ceo bultje erop en de tweedc
milzick bij w8jang·voorstel.lin~ een kleine hangendc gong) En denken, dat kolonien cen mode- Maar men rijdt natuurIijk in
gen. En cindclijk is cr de muziek, dan is er de Demoeg, die de mu- a1"tikel zijn, dat het deftig · een taxi, in 'een van anderen gestaat om veel kolonien te heb. huurdell wagen, behalve bij die
welke allcen gcmaakt wordt om zick af en toe accentueert met ben, zooals het ook deftig zeldzame gel~genheden, wanvan tc genieten. Wij zouden dus zijn zwaar geluid,
van deze laatste muziek zeg·
Wij kunnen onze lezers, die wordt geacht veel automobic. neer men officieel verschijnen
gen: klassickc muzick.
vau muziek houden en eens len te bezitten, hoewel men mQ('.t.
Zoo is niet aneen de NederToen wij daar Zondagoch. wat heel bijzonders willen hoo- slechta in een autoUlobie! kan
landsche rcgeering, 'zoo is heel
tend ons bcvonden onder hel l ren, zeer aanraden am een vol- rijden aIs men ultgaat.
En wat die bchoefte aan het volk. Laat het maar aan de
bijna gchccl uit Inland. be· gend concert eens bij te wostaande audilorium, en de won- nen. Nu waren er Zondag grondstoffen betreft, de grondderh,aa.rlijkc klanken van dete 11. bchalve vele honderden In· stoffen, welke Ned. Indie
moolC! gamalang savoureer- landers, slechts een handjevol voortbrengt gaan voor een
groot deel naar' andere landen
den, bckroop ons de gedach· Europeanen.
te, dat cigenlijk de Kunstkring
C i vis F ide lis. dan het moederland.
Netherlnnds E"st tndies.
Bovendien kan Ned.-IndiEi leF"deI.ue<i Malay States
I~"-~iclt··d~;~n sl:U:~--i~;;'~'T~oUd gehaald.
veren: - prima suiker, zeer
Straits Sculemcnts
De firma Marsman, die bet ~~~j~ij~ ~~e:~:e:' v:~d:n~::~
bijtcn in de hoop aldus ,'an zijn
Brldsh Nanh 60'<10:0
zick~~ te. worde~ geneU!n~.
wer,k voor bet genoemde syn. koloniale producten, doch het
Slam.
ke~l~at:~~erf eenlge oogenb~k. t::eat b~~~~rm~1:~~ d::;:~ moederland betrekt die van elIn dit verband kan or op van de Ned. ' Haven Werken ~C:tS ;!n~eemt er mondjesmaat

N~erlanders over,
spoedig
uit te vinden, w-at .het voordee' Ugst is. Zij zijo ineesters.in bet'
opbouden vail- s.ti;md met geringe mlddelen. Ais zij bebben
ontdekt, dat er in die kol9Jliale
bedocnili.g Diets wezcnlijk .aan.-trekkelijks is, dat er om zoo te
z~ggen, geen muziek in zit, dan'
kall !!len er van op aan, dat ~t
ooli werkelijk zoo is. .
" . Wij, kolon..iale- Nedcrlanders
mogee er trotsch op ,"ezen, dat
wij dezelfde eigenschappim nag
bezitten, zonder dat deze door
het verblijf in de tropen geIed.ein
hebben.
Herinnert men bet zich nog,
hoe gauw wij, toen het opeens
mode werd om c0-6peraties op
tfl riehten, omdat dit een eiscn
des tijds heetle te ztjn, in de gat('n badden, dat men voordeeli·
ger kon blijven koopen bij de
Chincesche langganans, boewel
men zijn goede geld bad uitgegeven aan enkeJe aandeelen in
de co-operatie, welke ieder, als
ontwlkkeld mensch met €Conomisch inzicht, diende te steunen.
Zij die opmerken, dat oris vaderland th.ans met zijn koloniaaI bezit doet, zooals wij ded.en
met die co-operaties, welke binnen korten tijd den kraaienmarsch bliezen, hebben geen
ongelijk. Men zal dienzelfden
karaktertrek bij ODS aantreffen,
of wij nu boven of bencden den
c\'cnaar wonen.

sommige , v.crl~gen
door cen besmettmg v~ den
patient met influenza .lijInnen
worden genezen.

thans zijn ze bezig aan het opbaggeren en verdcrspuiten van
goudhol.J.dende
modder. De
pijplijn voor het spuiten gebe~
zigd ,is ongeveer 2000 voet Jang.
De 'baggermolens hebben elk

dat

lUIJNB~UW IN P. S.

;e::ds ~c:!~~d.Vttt :e~':~

snirt~
. i~ d~< lJit~luitende beri~ming
'(an hat , arrow~initoga .'
mei':·;j~"

·
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i:~~:e;~~~~~~~:!:~~ II._ ..r--------------------------.------~
.
firma .zelfs beheerend deelheb.
bel' zou k1UUlen worden, als het
wilde.
Nederland koopt, waar bet
bet "voordceligst terecht kant>.
En het geld, dat zau kunn:.n
dienen om den cigen winkel beteruit te rusten, waardoor zijn
cnkosten zouden kunnen 'worworden gedrukt en dus zijn prij.
zen lager zouden kunnen wor·
den gcsteld, zet Nederland lie--

:~ el~:;s ~i!isinw~~~~:' z~~::
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55.7750
65._
65._
70._

3

Thnorwrg
1:
Nleuw Guln~_g22
TJila majawo:g
I
UllamaJawo:g
3
Malabatw~

TJ10edJacngweg

18 SO
50._

1:0._

60
28

50.-

I

West 2 f.120.P"todjQ OWilr5wcg 17 .. 17.50
Tllngo:rnoQ5cheweq 21 ~ 10_
DJa!ib&roeplcio
2 .. 32.50
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EEN OPEN BRIEF

MARIA GAldBARELLI. de opvolgst.e r van Anna Pav·lova, opent

de film met den dans van .De Stervende Zwaan·.
Mad ame SGHUMANN-HEINK. de

een~,

zoo beroemde Metropolitan

Qp'·e ra-zangeres. zingt Brahm's .Absohied-. een p'?estatie op

.haar .1eeftjJd. w.elke bewonderin'g afdWingt ....
U ." wel.bekende artisten

al~

REGINALD DENNY

en-~GENBVIEVE

}~OBIN i . .y.~rv:ullen __ h~of!il"o11en.

' Het kunstminnend pu1;l~i~k mag deze -tim·. niet. miss~D.

.lee~t de
: 'een- gang
.

o,ri .tiekert in '

d~' cou-rant~n .·~n -U · be~t over~Ui·gd

dat

nasr het .Deoa·. beden e'n volgende ,8 vonden - rt?- im~ .

.

ilaar

·,;·.; 'i~{f!'~;J:~~~:!~tr;~!;:c;~~~~R~tbf~r ~S~~~~ .
. ' hei . boordl~(!~l~tfi~~w~alt. ""Hreuld.
: '"jet rim':' Jtl ' -' .... ' ,',.... ... . ····-·(c
,"

Tht>orwll:\iI

T E H U U R
Pegan9sllal1
r. 55.-

stemgeluid te apprecieeren in verschillende opera-select.ies ..

waar-

eC:n . stad : ~ . ha:ar.n&ast~ 'o ptge. '
ving, .Grand : J;ta.pida, 'm~er Ne-

lJ
12
73

BlllltOnweg
Bllnklwc<,;
LQrnbokweg

ingenomen, geeft U in deze film de gelegenbeid zljn prachtig

'NietW-aar, _OD2:e'miD.ister-pre:..
sident, .die .de. kolonUhi tach uit
:etgeri aanschouwing kent;-heeft
kort en krachtIg ' gezegd, dilt
zooiets'-onmogemk is en dat hij
met de ~oedei-JandScbe ."R:egee'riDg ' nooit zijn Iriedewerking
~ ~ emigrat,ie .naar de
.trO~ zal verl~ii~" 'ook' al '
.,s~ery,en · -d~ ' \Nederland~ van
den h~.nger in de stra.ten.
. , Als, emigratie . naar k9loniale
· geb.i~den -,voor : ', WeSterling~

.~~~~:~~~u~

PREMIE
Wle v6ar I Maart een ODOL . tandenborstel koopt.
ontvangt eeo pakje PIXAVON .shampoo. voldoende
voor Iwee shampoo's CADEAUt

NINO MARTINI. die in Amerika de plaats va n qaruso heeft

~d:~%:f:d ::l=~ is~~:f

mO~lij.k ,. _~are :·gewees,t.-

bereikt U de tanden met den ~onvex/con ·
caven ODOL-tandenborstel. waardoor U
ieder hockie en gaatje schoon krijgt, aldus
UW geblt vrijwarend veor baded. De haren
z1jn muurvast verankerd in het uitelnde
van den han dig gegolfden steel. die U een
preUlg houvast geeft. De ODOLtandenborstel
goal zeer long mee en is dus het goedkoopst
het gebruik. Koopl er nog heden een!

film in het DECA PARK • • HERE' S TO ROMANCE' (ROMAN CE MUSICALE),

groejd in 'getal tot ruim 250.000
zieIen, grootmoeders en kinde-

·om· ·~udeli . _ dan .Ned.erlanJiers

aan aile kanteo

Met trotsch v-estigen wij Uwe aandacht op de groot e Kunst-

:je~~n~rc:u j~:~ ~i~~ ~;;,o~e~

~:FtiC~~~" :::a:~,'cofiJ::a~~ i::~ti::O~:~b~:~~· foe~:~: etust~g ootwijfelen of. dat emi~
tavos .per lrubiek yard..
9~:!e·w
.v~~p~~t vgema~ :ndai~~
De firma.· .Marsman heeft
.groote m1jn-~angeil iq' _ de'
Philippijnen,."· ,welke ~lk jaar
meer gaud p,:oduceeren. Yee.rtIen Ph~ppijnsche installaties
voor goud-erlractie' :producee':':
ren in 1935 goud tot ~n waar·
de van ' 32 millioen , pesos.

BINNEN
BUITEN
LIN K S
. RECHTS

Geachte Lezer,

voor emigratiedoeIclnden, tropische gebieden voor emigratie! -: Maar wij, die a1 ruim

Nederlandsche Belangen.
NED. BAGGERMOLENS.
bleke yard -bagger wordt voor· Wcsterlingen Diet in de tropen
Ret "Coco Grove Placer een waarde van ongeveer 0.67 kunnen aarden, wlj moeten

rines Norte, welke in ~ .1,4 .j~r
niet w~s geexploiteeid; .beeft
daar weer leven in de orgtiwe;
rij _gebracht. Er was '\tt'ocger
'ook in de Maraguit en Puacale
riyieren' geb~ggerd" maar - a:l~~
le~n . op 'de ondiepe plaatsen.:
Ult de Paracale heeft men toen
VOQr . een 20 ~oen ~ aan

BOVEN
ONDER

DE PRIMA ODOL.TANDENBORsTEL

0:

~~~r:i~g ~~~e:~t:e d~ra~: ~o~~" d~c::~~ tee b~;= Verder lezen wij, koloniale
ZlnDl;~'!Jl met malana weI gge: nen cen kanaal uitgebaggerd ~::~r~a:td~de~t l~:d:n v~~~:
o
de ~s~~:t;Cl~~:~' is ontdekt, ~~rir d:c:~e~ra~ cl'!'P:Oal: ;! nH~n zouden willen· bezitten

V ' GO'R

ACHIER

is in all e goede toko's verkrijgbaar.
lnderdaad, Nederland koopt
Importeufs; BORSUMIJ
in winkels van coneuITenten,
hoewel het slapend deelgenoot
if:; van cen firma, welke ('Cn 1--- - - -'--- - - - - - - - - -- - -

=======~== I~~1~~ii~~n b~!l::~~. ~tibJ:~eh!~

I

om

..

. ::}

.

.

B:oQgaC~~.?nd--•

'. pox FILII . GORPORAfION

(BAST,

· ' ~~'~·,:DireC~ie":~~~a:_pa.r~~'.

,.~'"·7·;:·~~~.~~Siii~ ~"":::;,"",,..-;:::;;.~_,.p,;O<;:~:"',6e.::;,;o;.c:oc:>tlo""':':';'':;'~·i·_:..o..6''·':;>O·Iii:::'''~~",,=~=O.c;,;,,~

' iatig.

.',.
···. een.: ice·urige ·.¢ollectie'.

';OCBT(NDJ APO NNEN

maatkleedlng
no uvea utes

~ ~:eeD ) 'ir:Uie' ~aar .

e ~ .c I'u's

i':e ~ie

sftvelkdul

moderne

~. c) II e ~. t.i e

h.eeren

HOEDEN

moci'~-artikelen

£ffe'h'

GERZ'ON

VAN S0L10e KWALLTEJ·T

ONGEKUD
LAOE PRIJZEN

gekleurde
en

far;t~sie sokken

vja f 0.75

BEDDELAKENS
ZWAAR GRASLINNEN

I persoons
175 X 2'10

:t.~

2 pe;soons
2-10 X 240

4.~

J

~~~~)~Sgeb.

blocm

205 Y, 240

i

.

pcrsoons
"lOUT.

. Prima kwaliteit
WIT KATOEN

0.68

"BONEFAA8
BRAG~WEG

BANDOENG

'=========::::1 ffi:~' E~~~~ \:~:k~a~l~e:~:~

Chopin, uit haar hoofd ten ge·
het geeD verstand hoore . te brcngen en nog ecn
toegift te geven voor de pauze
Zoo heeft Nederland in Bra~ van een van Chopin's NocturziJiii heel wat geld bclcgd. Doch nes. Ais wij cen keuze zouden
lliet dnal'om koopL bet in Brazi- moeten doen nit deze twee com·
lie, cn~ niel in Jnvn en Sumatra, ponisten, dan zouden we zeg- .ko(fie, maar omdnt koffic in gen, dat Chopin, zooal mischien
Brazilic zoo gocdkoop is aIs niet technisch dan toch psymadder cn, no. een gocdkoopc chisch, haar bctcr ligt dan De,
behandcJjng Le hcbben onder-- bussy. Wanneer cen planiste in
g~~n, mct voordccl un het de Ballade in As-dur in het
vaste land vnn Europa kan middenstuk brilla'nte effecten
worden verkocht. Voor de lied . wcet te bereiken also Wllmy
.Indische koffic, welke oak heel Richard gisterenavond, dan imgOcdkoop Is, heefL Nederland pliccert dat ala het ware, dat
zoo geen bclanggtelling. wa.nt "Soiree dans Grenade", ,,Jardin
die 8maakt heel anders dan dc sous la Pluie" en .,La Cathedra8raziliaansche. Nu tou men de Ic cngloutic" , hoe verdienstelijk
Nederlanders om der wille van cn bezonken dit laatstc typische
Ned. lndie ()cst Jndische kome Dcbussy-stuk oak door haar
kunncn Jeercn drinkcn, doeh voorgcdragen wcrd, er niet zoo
da t kORt tc Vce' mo~' itc en geld, goed uitkomen. Debussy' muer. waarom tOU men net docn, ziek eischt zoo iets geheel anheel de handel is nu eenmaal op ders van pianisten en toehoordie Braziliaanscb e koffie inge- dcrs dan Chopin, dat op zichsLeJd.
zelf cen verdeeling van het
Suiker maakt NOOerland :zelf.
wanr\'an

heeft.

I

As-dur,

de

~ao::~~~~ W~~·ke~2v:·d!nU~;o~~
Len Pool troffen ons zeer, al

ilitgeelotcn. Dc gcsteu~de Nedcrlandsche
suiker-lndustrie
maakt rich natuurHjk niet druk
OVer het vinden van ecn me.
thode, waardoor de kostprija Iagcr zou worden. Deze nijverbeid
becft boveodlcn In de Volksver·

:I~a~ k::-a:.eing~~~~s;~~:~

~;:d~:~e;e~:io'::i~~r~~ ;~o~:~
~~f:~~:.aa:~, ~~~~~=t ~jd

~~~;i;~gi~re ~n~:e~~

& Cafe

Dailies

--I

oa ·bet wlnkelen ea voor

~~~:~~r'o,,:: zakenrelaties te ontD;loete~ op het gezel!lge
De Terrassen leeee;;' zicb bij ' ultstek' voor recepties
en diners.
.
meQJ!~selecteerde a la carte SC~,~tel.s. Goed verzorgde
ODze

onpas zeggen, dat het hemd na-

Speciale

~~o"""252;,~~.52522.'>"""'2..'>~

IlI'----OIIJI----------._-------,---------------"'!I
Uitslag Bier =Prijsvraag "ALLE N RADEN"
Het

~r~~ ~7<V~C~. U .N C H
I

.

bedoelde merk was:

K A NON

B I E R

Aan de "de inzeode[s van ' goede opiossinge n worden binnec enkele
dagen de gewonnen 3 f1esschen KA NON· BIER franco toegezonden.

Wi; hopeo dar de kennismaking met d it bier goed bevallen is an
dat U thans een trouwc drinker (drinkster) bliJft vao:

K

V.

Onder management van Hoogveld Jr.
ex. ass. manager· FI~ Tanah Abang Oost.
zitle "oar

M'RGUERITJ)u

een halve c e n t ~:;:~p!e~;;:'binn.;,~~
pet 5 t u k __________

bleeC .door
vergeefs
echter, applaudiseeren;
wanneer het te
docn was om een toegift; dc pianistc was klaarblijkelijk tr:
vcrmoeld van het .afgewerkte.
ver van lichte program. Fraaie
bloomen brachten de hulde van
bewondera.a.rs en bewonderaarsters onder de aanwezigen.

i

Het

IN LE'GGERS MAISON

~:Ifij~eo~~o~a;a~e~!e;~~~::~ _ _ _-.:._~_ _ _...:._ _ _----:_ __'__ _ _ l _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _

--====================
t~~:~~r~::d~r: ~~~r~:~:~:\~
zou HOT EL des 0 ALB RI ES
Rotonde
~~~-e~~c:~~~~~e:~c~:C~~:~~

0

eigen~

Heel duur, wa.ardoor de suiker

moet,n ko.to •• ge.told die
op de Nederlandsche markt

ric h t e 'tz

I•

""1'

Debussy~helft

HoteZ des [rules.
Wilmy Richard heeft Donderdagavond I.l. in "Hotel des
Ir..des' eeo Chopin-Debussy·
avond gegevell, ·welke voor
haar -tot een ongctwijfeld sucees werd. Dezc jeugdige pianistc beschikt over een respecta.bel berinneringsvermogen, hetwelk baar in staat stelt ceQ
programma van ncgentien num-

in

op gemakkeliJke betaliRgSYOOrwlarden
NOORDWIJK' 7 - BATAVIA-C.
program in een Chopin en een
TELEFOON WELT. 1360
reeds zijn
_ _ _ _ _...._ _ __ : - - - - - . .
I DE HOOGSIE KW'LlTEIT -11 L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _"
aardige bezwaren medebrengt.
Een overgang van het een STUURT UW STEM
TOT DEN tHGnaar het andere ·b,v. via Cesar
NAAR HQLLAND,
:.~';: POllS
Franck of Ravel ware wellicht
yoor het auditorium "ter 2.ccli- Delau maskt voor U
. '!:t
"BEDAJ; VJRGIN"
matiseering" in Debussy beter een volwaakte gramofoonopname
.
Probrr; \ U ; e
geweest.
van Uw stem . eo d ie Uwer
~:~sbecanml:~. lult
Hetgeen evenwel niet weg- kloderen.
Solr- Al! cnl :
neemt, dat wij zoowel onder de Een waardevol ,gescbeok voor
N. V. H an del Mii . .. Kim) G \\'an"
Chopln-n!Jmmers als onder De- familie eo vrle oden .
bussy'!! compositics oogenblikPrijzen lIana{ f 2,50. - - - - ken van kunstgenot hebben ge- Tjiklnl ao. Ter. a070WI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j
had. Wij noemden reeds het
middenstuk van de "Ballade"
van Chopin in
ook
,,~
~
Berceuse echter en de bijoa tot
DAMES ROEDEN UHlER
cen andere wereld behoorende
Maakt en vermaakt Uw hoe.d.
. . '- .

~ .~ . ;tl ~ :

Van Wilmy Richard in

.-

ONS''' HUIS

n:LEFOON 1218 WELTEVREDEN
NOORDWlj.K 31 - BATAVIA-C.

CHOPIN-DEBUSSY-AVOND.

SLOOPEN en
ROLSLOOPEN

."

• •

[aat Uw . huis door

LYNCEUS.

5.!!!!

6.!!!

m, I.1cb. bloelll

2,0 X 270

Ook U

. Over het algemeen kan de
Nederlandsche handel en de
industrie de producten van de
eigen kolonicn ontberen. Wat

A

N

o

B I E R

N

Heeft U de Kroonkurken nog bewaard 1
WJj hopen het voor U, want 6 Kroonkurken.ileven recht op cen keurige

I

·iI f 1._

Pyramid

Heerenzakdoek

Wie ODS voor 1 Maart 1936 6 KANON-Blf!R-Kroonkurken toezendt;
"' ontvangt ceo Pyramid-\ieerenzakdock £raoeo thais. (Inzenden aao de
BORSUMIJ, Aid. Monopolie Inspectie - Batavia.)

B I E R

K A N- O N

GEBROUWEN ENGEBOTTELD TE
Distrib4te.urs :

.

N.

v.

BAT A VIA

Bor.neo Sumatra Handel Mij.

.
. -;; ;'1

-E-- U- I---L- -L E TON

moede~! '

w!lS

·een

00-1

I

I

de

6).
·Zau zij 09it
kom~b?
.

ech~r. dIt geheitn :n~~ '~:im:d!: ~:J:i' ~eJ6%:::~~~:ieen.blik·~n ·bij~~.enUi:=p~~~:!~!~ ~~~~~~~·1.ater·slac;p ~~~g~ ..Vad~. h~ ~t:e ~J~;! ~~~~~~ci

eensklaps sloeg zij beide .armen
am den hals van·de oude vrOuw.
Elndelijk brak de huwe1ijks'""7 APne '.mama, ik :\veet
"(Js.g aan. ',':
....
. ~-aarom · gij · schrei~! Gij. den.k t
.Nora hrul. den 'heelen' nacht aan onze lieve _Suzanne! .Wees
geen ~g' dicbt ·gedaan. .
:rilet . zoo ' bedroeId, ' ri:iama'! De
,': li:o,. :nu:'sto"nd ·de :gravin ·bU- Hemel ' heeft h~t - zoo'· gewiI~!
haar en tracht:te met bevende Het ZOl,l 'nog v.eel ·erger. geweest

.baa'i, :,8f, .· toen.zij na .de howe- dan Zal ik u toonen'waaruit dat zij weer ria.ar Suzanne. Nadat ~c1.ijd<;D! 'riep zij op hartver- tijzonderhedilR in, dia zij ~
.zij ... de. "bcldagensWaardige ' a1s' .scheUl'Cllden toem uit.. Dit kant been wet begrepen h!!d.
ten ." .. '.
". ... ' c .. " - '-des Hemels .beeft mij getroffen! een .kIeii:t kind te.etenhad gege- ~ m.ij"niet aando ...n?Neen. n.ea:t _ ~ .h88r. terugke-er \\'as Su-.
·' ~u :~a.ren :Zij; man ·en . vr:ouw; Zijn ' stnif"-: v,rxir ..rnijn· zo~!le .is .ven; :~leef- 'zij _met: - ge-vouwen dat is Diet mogeqj1t! .
.
~~ ~~kt ~N;st, . zij
.. Qok-N:ora.::sgaalde het.gel,* · ~aard~·.dal!- ~: ~~ k.an!~· . ·handen naast bet bed Zitten. en . ,$an het .waar ..zijn" dat 'de nad er slecht Ultgw.en eD was .
uit de ·oOg~n.•·. ~ zij naa.st 'de~
:Wie za,l .kunnen 'zeggen' of ~~~ .ke6lr vol smart op- hIiar onge- ~!,2'iryige.· ~ ~~ troT- ~ scltmy ~~nO\""er ba.ar
.geUefde .:a~ .den_:feestdisch zat. gl-avin. ··baar. ·. boorde.V,ol '.hart· lukkig kiri.d neer.
_
ucnu
Sle~htB at :en. toe:_k~ -~ ~aar nie~. b~fN~n.. had ·uitgestort,·.bi... · .; Waarom. had. de Hemel ·Ji.aar
. :. ·IN DOODSANGST_
~.~~:~,.~~~dns,

. lijksv"oltrekking de·.kerk' verlie-:' groote :gel~ : bestaat. De-- toorn

~~::!~~!· ~f:c:~~~~~·~r~ ~~g~ri~i"~~o~~r~~th~~:t::~ ':e~a:.·~~:~:~~~r--die_~ritzet- -dien-~ · Jerome; oiiHllt~genblik dit.a~!-

~~~~.~v:.=~=

-:- -'-" ' _, -' : :
gebr$kig zou zijn. gewotden! :.. '. Na afiobp
he~:feestmaaJ. =?vrouw: .iiie~ ~ ko~~:·.ha..:- ·:~~?i~.a.r
~= aij ·bulten. 'ziehzelf van·,smart.
De -krans met oranjebloesems ' ·gipg· het"jqp.gepaar:.naar:zijn-~l'.SchrefeniL:. od:t1ieJsde. ~ ,Nora Selt!K. lot mOest treffen!
~' ABe ~ die 2ij tot.ms::
.' over· '.de ·wangon. ,Traned '-'ran dieh -:. -de -'grav:m':juist 'Op~'hei; gen·.ve.t:treJrken 'om %ich voor: de iuii¥'.:-sti~oed~ :lIo~;.:".. ·' .~I?OS: _~_,de ~te ~ '. had ::l dtgestaani; . waren
ra~,
omdat 'haar ,eigen 'kind hoofd:v~Il Nora'hali,gelegd/viel ~s:te verkle~de~ __ _ __ -"__
_Een 'Ia8.tst; .~.: ••: ..:.toen .~nw:. daar:_en vergat ~:0JJ;l !!~~~I_~
. ' . . .. • '.' .: ..1lij.-.- ~' zij
, ~ar~veD.beva~g~ ·zat,:~l ~p.·den"grond.-.Dat·Was" .·~eP . Vo~rdat.~ora:w.~gW1:C!'P --.volgde- :zifh&ar~Oot '·en zich'heen.."_''''--.",, __ _ _·_ c·. ' .... ·., ~ -.a.
.' z.u. · haar stlefdocbter ' ala bruid .' slecht voo~ken,! ~ -. ' ~ '. ' .. '.:,. ;.Z\1 ".~C;h.:~og ~~ _in' -de ',~ _,een-p~~~.~,~ zti '. Eind~-:~ ...g .op·_~ .; 'B08'~ het:mOgeQjit!
. '!'hans

ken de oud£nlame win

van

i!cl.lre~en;- De ~aneD rold~ bur

..

:

~()tde.

.- - - - - - -

_~an

- Vaarwel,
BeloofNilUwelijks was de auto uit ::1 Zij had schoon linnengoed 1alleen
huis geweest .
mij, dat gij u ged¥rende:r:nijn af- het gezicht verdwenen of de meegebracht en began baar',
~.
een tijdje geled~n
wezigheid Diet gehe~~ .~n uw.. gravin wendde zich om en zag docbter te ontkleeden. Onver- zwaar .ziek geweest en de dokverdriet zult overgevel?! ': Gij ' dat Florence vlak achter haar schi.llig liet dez.e alles met zich· ter );~d haar cen paal' weken
doen.
II naar lluiten gestuurd_Da:u:voor
moe.t -.op uw gezondheid letten! ··stond.
.,,1Jw wensch. is . nu :immers
Jrlorence keek met een. eigePlotsel.b::lg hleld de gravin op. .w;d Nora al haar spaarpenu..iDook vervuld! voegde zij ..·er aan naardige uitdrukking in de oo~ Zij snakte nur adem. Haar
g.en gegeven_ _
.
toe: :Gij: hebt uw doe! bereikt! gen.- de-.auto na. lets loerends, gen spc.rden zich wijd open..
De- _graVID. rekcnde_na. ~a,
Wij hebben beiden alle r eden lets dreigends lag in haar blik.
Wat was d8.t? ·Keek zij weI het· Jrwam Ult! In dien tiJd
om den Hemel te danken vool'
Den volgende dag verliet goed.
.
.
Ul?est _Suzanne met een ?~
vee~ .ongeJ.ukkiger.
het .. gr~ote ge1uk . dat ~ !?n.S te~ Florence, evep.a!s de -andere
Stap ·voor &tap week zij ach- hebbelt-kennis gemaakt ! NOOlt
ENRICO DE NOVAlIA.
. ..
'.
_.
deel ~ :ge-villen'!
" : : g'asten, het kasteel
teruit. haar gezicht was sehrik- had Zij het echt~ .001' ~o¢ijk
'. Nora ~~ . t66 bekoorlijk in
Een diep ·. weeinoedige glim~
De gram vias blij dat zij em- be..rend bleek geworden Buiten g&honden, dat haar reme Suhaar "rui~gew~ad•.d~t_zij zelIs l~eh : spe~de 'om de lip~ :van delijk .weer alleen was. Nu be:- ziWelf'vaJl 'a:fschaw ~ ont:zet- zanne-rich zOO:z~r ,·ergeten
Nora scheet;l eenigszins ·. te
schoohlleid ·.van · Florence in de gravin_
.,..
-: :.... hoefde_zij nietmeer_ ~g te zJjn .. t:iD.g drOkte '%ij heide'handen te- kolt: . Eerder hn~ zij ".;rwacht

"gaf ·hem ·weer aan haar stief• . moeder. Toen zij deze aankeek,
--;;.""",;;;;;;;.....,;,,,.,,;;,,""'''''',,,.,,,.,'''''....,...............,,.,'''''.....''' zag zij op ·haar. gezicht eeri uit'!!!!
drukldng van .grenZelooze wanb oop.
.
.
NORA DE VALSCHE ERFG:E:NAME.
Nora .k:on ooJr niet weten
welk
pijn zij de gravin met
hur woorden gedaan had.
De kwellingen eener moeder
Suzanne leefde innners, en zij
was Diet gebrekkig maar DOg
door

F
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.Nora

rttapfe' de~kraIi·s ·.ol(~·._ ~e.~.~I\~. gra~.L .. .·' :'_'
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'~ ~.•. _
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ken wa&
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Wie heett - iuist ,door' 4e: grootste
omzet•• de LAAGSTE PRIJZEN
Bij ~e zijn.' ook- ,al weer door de -.grootGte

omzet.allewaren ZOO VERSCHMOGELlJK

L 10 l\T 0 811'

ontvangst. '

Uw

~

~

· - - - - - - - 1 Wegens vertrek eigenaar te
koop aallgeboden t.e. aann.
cen drogisterij op een druk
het bezit van taxi) zoeken bod
vcrJ{eerspunt, Brieven onder
2 vloUe jonge dames, om de
vele vrije avonden gezellig IDee No. 776 v.rl. blad.
tc \'~rpoozen!
Bricven onder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
No.
7&1 v.d. blad.

ervaren

g!~,?~!T in

,b,at

STENOGRAFIE "GROOTE".
HANDELS-CORRESPONDENTIE.
PRIVE-SE(jRET~RIS(ESSE).

...

::I
OJ

BLOEMEN EN CORSAGESCURSUS

Groote keuze verschilIende modeHen f 5,- p. rnnd. Geeft
Imip_ cn maail. 3 lesu. p. w.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f 7,50 p. mnd. Dipl. Cost. na 3 a
\'an Wijhe'K J..eeslnrichting

Ke~ !.d~·ZE~, ~~~s~~:~~'l~e(~:

bon Sitlh 9. BilIijkst adres Daalenweg).

~:~.:eut~o ~r;::.~eu~~cs v~r:t~

p.m.)
Vits!. (5.-.
romans3.50.
(2 pw.I
trommels
2.50 an~~~E~:s~ ~~~,;';~ ~~,~o!.
1.50 p.m. InJ. Tel. 4821 WI.
zwcmlcsscn Vaal' iederen leeftijd. Club en privaat. Dag-.
mnd-, en knipk. Djamboel. 6.

!\ANG>;nO[}~;N

Wit. 807.

!~~t:~X4;~f~~p;e;'~~~~~i~~~~~M
TE KOOP

--o-n-E-A-T-E-'L-IE-R-.-,l-IE-L-E-N-A-"

- - - - - - - - - - 1 ~~~~w~g')71~1~~ ir~~1~J~~amat

Gij . nog' geen klant van Li Liong Hin zijt.

~

=
6j
6j

WENSCHT U.

=
<IS

Rijswijksuaat 16

..
I_.

Prachfsorteering Vulpenhouder!l en Vulpotloodcn in diverse prij!:en.
Schoolvulpennen met 14 karaat {louden
{legarandend goed,
slechtsf2.-

SPOBDIG EBN GOEDE BETREKKING?

Cl

HET INSTITUUT ;,BLOM"
RIJSWIJK 18

TEL. 626 WL.

Matramanweg 167. Sumatraweg

59,

I!:!

Tel. 3321 Welt.

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

~--

1888

.

i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

B R I. L L E· N

VOOR

Pasar Baroe' 93

(moderne optische Industrie).

f=;;;::::=================~

He~£t

U de

BEGEER
a

I b

h? V

uitverkoop~expositie

VAN KEMPEN
.

van

VOS

,10 - ~o °jo Korling I
NOORDWIJK 19 (GEB. ONDERL. HULP).

ezoc t

an

I

n e

e

ne

WIJ ZBNDEN

Koopt Uw

Gedipl. coup. geeft knip- en
Daail. Eenv. en makk_ meth.
3 lesuren p. w. £ 7.50 p. mnd.
Dip!. costumiere 3 a 4: mnd.
Tev. 8aom. toil.

DE

..

_ -~~::r

E L KE-'

I-JILBERDII'i"K
_

STEEDS VERSCHE AANVOER
TE....

WELT.

NOOH

721

_

722

Wie Zaterdags van uitgaan houdt.

POLONIA is heerlijk koud.

111111

lin . . . , nooit v66r Zondag thuis!

POLONIA-TERRAS. Meester-Cornelis Tel. 777.
815

:T

De POLlTIEK verwekt "eel strijd.
Van zwart tot uiterst rood,
Maar allen den bij 't ontbijt.

hnilatie waardeloos

Graag BOLLE BAKKER'S BROOD
Tel. Welt. 3025
Oe~garanweg 30

BUIZI 1I.I.OBOE I
SOBI!ABOIjIllI

II

Hoog 3500 Yoet. Tel. 203 ·,1

Prima Familie':' Pensiqn

!

FAVORIET
Dloharlaan-Tel. Well_ 1927

WIJ EXPOSEEREN NIET.
WIJ EXCELLEEREN IN ONS
DAGELlJKSCR WERK
DAT IS RET BELANG VAN ONZE CLIENTELE.

--

MEUBELFABRIEK ttHOLLANDtt
"Toonkamers Laan Trivelli 23
Geopend. van 9 - t2

Tel. Welt. 12
J

/2

en

v;an 5

- a

uur.

RECLAME;,.AANBIEDING geldig tot'16 Maart 1936.

ROYAL-HOTEL

NOOKnWIJK 14

TEL. 465 WL.
RUime.Iuchtige modern 'irig,e'ri~hle kamers
Ee~-pers.' kamer: ,va~f ;f 3.Sllper da~ e~ 'f,' 75.~' per' ma~nd

Tweepers.kamer _" ,,6~_ " .. "" 129.--:;,
." ,"
Prima, Lunch, of Difler; per '~onboekje van JO 'stuks' f. 8:50
per maand f 22.50.

f

Ontvlucht zijn warme hills.

_

I~HV~9~'~H:A: N:~S~;A:.~T: edl'

VISCHHANDEL

EUROPA

11. ,'98._

I-

bij

ALGEMEENE

u

I ~.I
;~ W·.· ":

'=========;;;;:;==========~
f
G roo t e o p. r u i'-m i n g I
A fde eli g G hI oe TIl J
Pop' eli
"en ' Sat' Ij n
vanaf f 0.06 per el. Cretonne vao'af, {0.125 per e!.
13 e 9 [n he den tIm 1·9/2~ '36,

Mevr. S. 81van_ Batavia.-C
Tuuren

Alaydro~slaan

POP U L A.I R

N A A. R
=======

medegedeeld, dat onze

Een nieuwe zending wordt verwacht in Maart.
DE NED. IND. GA.S MIJ.
Tel. 50S. WI.

is het Telefoonnummer
voor
_.

I -

-KENNISGEVING.
Aan belanghebbenden wordt hierbij beleefd
PICCOLO GEYSERS zijn
uitverkocht.

CITY_LU:;;;:~:s~:a:e;:~:neg:~

van de

Telef. Wei. 3049

Ze Hand~ch - Nieu'UV - Anliquarlsch
Opruiming van een partij romans a f 0.40
Detective- en Cowboy-romans f 0.60 - 0.75 - 1._ 1.50
Groote keuze boeken ap elk gebjed.

VERLANGT U.

;.

<IS

- 136 - 4114

Boekhandel Wigel'ink

RUSTIGE LESSEN) GOEDKOOPERE LESSEN)
EN VOORAL BETERE LESSEN)

;, HET INSTITUUT "BLOM"

0>

1~2

HET INSTITUUT "BLOM"

::s6j

~

G~~~'~~S::i6

NEEM EEN PROEF
BEL OP: Welt.

Biedt zich Muakt jap{)nnen naar niaat en
=~C:~~:~~~~~l~~~~:d ~~~: volgens de nieuwste mode.
houder. Hoog salaris geell vcrToko Radja Batik
Pasar -na~oe 43
eischt". Wli ganrne ecnigen tijd
op pr{Jcf werken. Bricvcn and.
TAP DANCING.
American Style. For keeping
No. 670, Bur. v.d. blad.
Liefh..ebbers van prima
----------Ib~~~ ;~r;ri;~uthfUI. Lessons:
CHINEESCH ETEN?
note) SCHOMPER- zendt lun- Physical Culture School. Djam~
Maar een adres
ches uit: 1 pers. J 20.-; 2 pera. boelaan 6. Tel: Wit. 807.
J 30.-: verkortc lunch 1 pers.
COMPLE.ET UiTGERUST
Restaurant E. A.
j 17.50; 2 pers. f 25.-. BezorgNAAR
POstwell Noord 63 TelrfooI\ WI. 3753
loon f 1.50 p. ffl. Inl. en bestel.
Dames en kinder Mode-Atelier
iingen, WI. 3482.
Mcvr. YAMAGATA Sluisbrug·
straat 37 Bat.-C. Maakt japon~
ZUURZAK- EN ANANAS nen naar maat, volgens nieuw~
ste mode. Komt U overtuigen. va or slechts
SQUASH
v. Siroopf. Preangcr zijn 'overhe.erlijk, verfrisscbend en viColbert costuum
waren wij
tarninenrijk.
TE KOOP
Hoed
Bereid uitsluitend uit verscbe Whippet 4 cyl. touring. Fonpaar Schoenen
vruehten. Vraagt Uwe langga- gers bcerenfiets. KertosonoOverhemden
nan.
weg 2, .Bat.-C.
nOEIUIOUDING:

- Gij BENADEELT U ZELF zoolang

6j

.
z01fSt. te werken. Sollie. sehrif~
P G . f CI'·k
TE K
1J e wonmgen, 00:
omtrck eneDef.-lijn
v. d. t e.I m. vermeId . opleicling e n .

~~~g.1~ i~~::~lt:j~ ~~ b~::tUk onder No. 774 van rut

·Maar waarom is U dan geen
klant van Li Liong HiD?

UROL

TYPEN.
BLIND _ TYPEN.
BOEKHOUDEN.

OJ

KAlIIERS ~IET PENSION
inc!. kleine wascb, vanaf f 25,p.m. Eten b./h. vanaf f 15.-;
proefporties f 0.60- Laan
Cornelius 5.
- -_ _ _ _ _ _ __

2 VLOTTE JONGELUI

VOOR UWE

<IS
<IS

(in

erfpachtssawahgrond,
± c 3~
bouws, 't hecle jaar bevloei~
baar, bepJant tcn deele met diverse vl"Uchtboornen, vischvjj~
Vgts, enz. ~evragen:
Kerkstraat No. 31, Mr.-Carnelis.

Ziehier het beSte v~or
kleinen bij elke versc:hoo.
n;n'

_ _ _ _ _ _ _ _ _-c

PRACTISCII MASSEUR
Genezen v. aIle pijnen Ld.
ledematen, verlalllInirlgen, rheu~
matiek; ki'arnpen, spierverrekkingen enz. aIleen d. massage.
Malaria gegarand. .binnen 7
dg., totaal uitgeroeid. G. J.
MASSEUSE
(uit3l. voar dames) bij ver- v. Room, Berendre.chtslaan 50.
Dloeidh., .kouvatting, bey. bloed- pav.
circulatie,
dntvettingskuren.
Billijk tarief, aan buis te ontb.
Me-a. Terlaak, Kemajoran 43.
GEZOCHT
2 flinke meisjes goed kunnende naaien voar Dames modeatelier. Zij die ervaring bebben
TE lIUUR
Garage, uitsluitend voor auto; gcnieten de voorkeur. Zicb
Museumlaan 13, hoek Tanah persaonlijk aan te melden Tjikini No.6.
Abang O. Tel. WI. 3486.

Kostkinderen te PengaIengan
Gevr. in gr. gezin Apr/Aug.
School aanw. Br. ond. Nr.
104-2, Preciosa, Batavia-C.
v. d. Hontlaan 2 te huur
MrtJAug. f 75,- campI. gem.
7 gesl. vertr.

?

Ieder. weet het antwoord:

iinport,
(wereld~

eerenkast en toi~
~:fel:~r!ar:j:;ing, in. zeer
goede conditie, steeds door ei~
genaar zelf bereden. Te bezich~
tigen elken, avond 6 UUl', Flo~
risweg No: 6.
__________

?

compJete woninginrichting voor 1375.-:
Geheel. uit djatihout vervaardigd.

