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HET ROODE KRUIS EN ABESSINIE.
~ I
De m1ldraliteit

Roo.de K1·!lis.

vall het Reg~ringen. Welnu : de

Mr: J . G. A. ten Siethofi is
in · verweer gekomen tegcn
hctgeen wij verleden week op
dcze plaats schrevCD over de
bommen op het Nederlandsche
Roode Kruis in Abessinie, born·.
men, die fia ar men weet nooit
opzeUelijk gemikt zijn op de
Nederlandsche ambulance en er
ook . niet op zijn terechtgekom en. Wij hebbcn in dat ver·
band gewezen (evenals andere
~bladen deden) op het
merkwaardig stemming maken te·
.gen de Italiaansche vliegers in
verband met de ambulances
van , vrcemde ~ogeDdhedcn en
. knoopteri. daar een Deschouwinkje aan vast over het feit,
dat het Roode Kruisbegirlsel
van aan nne partijen hulp bieden , in dit geval weI in het gedl""3ng was gekomen nu alle am·
bulances t ich eenzijdig onder de
Bthiopicl""s bevinden.
De secretaris van het cent r aal comite voor Ned.-Indie van
UP. vereeniging "Het Nederlandsche Roode Kruis" deelt nu mede, dat het lnternalionaal comite van het Roode Krnis te Geneve weI degelijk aan heide
partijen medische hulp heeft
aangeboden, doch dnt slechts

ft~n~ob:dn~ktc h!~~ ::~~~~rd.
Formeel is dit volkomen
jUist. get is trouwens reeds
-eerdEll' gemeld! tOCD in Neder·
land, !oder den invloed van de
stel""k pro-Ethiopische en de felIe anti-Italiaanschc stemming
(lees anti-fascistische)
geijvcrd werd ook gelden bijeen
te brengen voor cen aan Ita·
lie aan te bieden ambulance.
Maal"" is het ook moreel juist?
Er bestaa.n stevige banden tusschen het internationale Roode
I{ru.is en den Volkenbond evenala tusschen de verscbillende
landelijke organisati,es en hun

MOOR-

Luit. Kolonel Aizawa stond
den 4 Febr. I.I. terecht voor den
krijgsraad van de 1ste divisie
te Aoyama, beticht van moord
op generaal Nagata, hoofd van
de afdeeling Militaire Zaken op
het Japansche departement van
oorlog.
Hij decIde nogmaals mede te
hebben gehandeld onder den
indruk, dat generaal Nagata
,Ide pogingen van bepaalde
s taatslieden om het leger in
een rotten toestand te brengen"
Diet tegenhield.
Hij had een maand te voren
in een onderhoud met den generaal getracht dezen te doen
inzien, dat diens aftreden noadzakelijk was. (Zoo iets kan al~
Ieen in Japan gebeuren !).
Ret bleek eehter, dat Aizawa
na dit onderboud werd overgeplaatst nur Formosa, en dit
doet de gedachte. opkomen, dat
de moord pJaats had uit woede
over de overplaatsing naar een
buitengewest. Aizawa hield
echter vol, dat slechts zijn
wensch het leger te verbeteren
hem gedreven had.
De verdediger van bekl. ltnt.
kolonel S. Mitsui wendde zich
tot den krijgsraad met deze
ongehoorde waarschuwing: _
Ais de krijgsraad zich
vergist, zullen er andere Aizawa.'s, opstaan!
Zijn rede, gehee1 in dien
trant gehouden. duurde langer
dan een uur en werd herhaalde~
\ijk onderbroken door huilbuien.

GEDURENDE HET GEHEELE JAAR

Vol·
ken bond vel""klaart, tel""echt of
ten oDl""echte, Itam~ schuldig
aan dezen ool""log en bi,Pa alle
l""egeel""ingen nemen deel aan
sancties, welke 1tam~ moeten
dwingen de vijandelijkheden te
staken. Kan men nu realiter in
dit geval nog spreken van cen
strikte neutraliteit in dezen
oorlog. Er is nog nooit een oorlog gevoerd, waarin de neutraliteit dermate met voeten getreden werd als deze stl""ljd .
Geen van de sanctie-mogenhedm acht het noodzakelijk
haar onderdanen
te brengen, dat It
een bevriende m
waan:nee geen
'verbroken zijn r· en·· waartegen
men beleefde neutraliteit kan
in acht nemen.
Wij kunnen het natuurlijk
niet bewijzen, maal"" de commen·
taren, welke in de Nededandsche en Indische pers gesehre·
ven werden op bet bericht, dat
MOBILISATIE
men pogingen in het werk stelSOVJET-LEGER
de am ook gelden voor een ambulance bijeen te brengen, wei·
SOO.OOO mIlD gereed
ke zou werlten aan de zijde van
het Italiaansche leger, deden
IN BUlTEN-MONGOLIE.
duideIijk zieD, dat het Roode
Kruis hlijde mag zijn, dat Ita·
Het bevel tot roobilisaUe is
lie het aanbod niet aan- gegeven aan het Sovjet-leger
vaard heeft. Ret inzamelen en in
bet Verre Oosten. Ret hoofd:~ten;ee~ ~~ :~n5:;d~~othZ~~ kwartier daarvan is te Chita,
en snelheid geschied zijn dan gelcgen aan den Trans Sibed·
de gelden voor de Ethiopiscbc schen spoorweg.
Naar scbatting is dit leger
ambulance.
Wij willen met deze vaststel- 300.000 man sterk. Vladiwostok
staat onder de krijgswet.
ling natuurlijk niets ten nadee·
In Buiten Mongolie zijn 30
Ie van het Nederlandsche of N.
Indische Roode Kruis zeggen. van spionnage verdachte JapanMaar wij willen weI constatee- ners gearresteerd en over de
ren, dat de stemming in Neder· grena gezet. Voortaan krijgen
land oak ten aanzien van am· Japanners geen paspoorten
bu1ances, niet in overeenstem· meer voor deze streken.
Te Urga is cen Sovjet.divisie
ming is met de aan de Jande·
lijke organisaties van het Roo- aangekomen met 170 vliegtuide Kruis voorgeschreven stric· gen.
te, objectieve neutraliteit.
TIN-TEKORT

V.

Engeland zal iDgrijpen
OM

Er is nu een Prambanannummer verscbenen met een
s?hat van fotografisch mater~aal en een duidelijke beschrij- ·
Het 6fficiec1 Touristen Bu- vmg, welke ook voor Nederreau !Voqr Ned.-Indie zet in ~n::~ d:.langwekkend zou
zijn tijdschtift ' "TOURISME"
de reeks bcschrijvingen van
Ned.-Indi.'. belangrijkste bezienwaardigbeden v?Ort. .
PRAMBANAN-NUMMER

Van Touristen Bureau.

MlDDENSTANDSORGAAN

Belangwekken'd Dummer.

DEFENSIE-BELANG.

is ook
2eer bet
bEiIangw:ek.
Il!!iiillili...t!I~iIIIlllr't~tt~'ders- maai'

ring, met hun kennis van den
democratiscben
regeeringsvorm, zuJlen zij, zoo voegde
lord. Erskine daaraan nog toe,
in staat zijn om de verbreiding
van behool""lijke denkbeelden
over regeering en administratie
te bevorderen.
De heer F. E, James, die de
Association toesprak, zeide, dat
de politiek der Europeanen in
Br. Indie thans en in de toe~
komst zal moeten worden ge~
grondvest op het beginsel van
deelgenootscbap. De Europeanen zouden moeten mcebelpen
om Br. Indie vooruit te brengen
tot het de posiJie van Dominion :zou hebben bcreikt.
OVERSCHOTTEN
In Straits ·en Ceylon

HOE LAPPEN ZE 'M OAT ?
Wij hebben kortgeleden gewezen <!p bet opmerket.ijke feit,
dat de begrooting van Ceylon
voor 1936 kon worden begon~
nen met een overschot van df!
rekenmg voor 1935.
Thans blijkt, dat ook bet
gouvernement van de Straits
Settlements de · ~re kening voor
1935 sluiten kan met een overschot van niet minder dan anderhalf millioen dollars.
Uit dit overschot is den 17
Febr. ll. door den Wetgeven~
den Ra8,d van de S. S. ceo half
millioen dollars geschonken
aan het Britsc~e RIJk, bestell!-d
om g'elijkelijk· te.w.:orden verdeetd onder Leg~r,. Vloot en
Lucbtmacht en te dienen voor
de verdediging van het Rijk.
Het zou, dunkt ons, tocb weI
de moeite loonen, als eens of·
ficieel werd nagegaan, hoe bet
komt, dat de S. S. cn Ceylon
er zoo goed voorstaan. terwijl
Ned.-lndie de grootste moeite
beeft om r ond te komen.

P. I . BELANGEN
In U. S. A. verdedJgd

DOOR Q. PARE DES.

De Philippijnsche hooge com~
missaris in de U. S. A. Quintin
Paredes is medio Februari te
Washington aangekomen. Te
voren was hij voorzitter van
het Huis van Afgevaardigden
der P. I.
Hij zal te Washington enkele
zaer moeilijke zaken hebben op
te knappen. Onder meer zal hij
zicb moeten verzctte.n wgen de
zoogenaamde DockweUer-wet .
welke beoogt bet intrekken van
de belasting op k1apper-olie
voor industrieele doeleinden,
waardoor de P. L op gelijken
voet zouden moeten ·concurreeten met andere k.lapper~olie
voortbrengende landen, dus
bijv. met Ned.-Indie.

De tin-situatie is thans volgens messrs. Strauss & Co.,
aldus, dat als er een schip met
PART_ LANDERLIEN
tin van Bolivia te laat aankomt de tin-gebruikende nijverVan KathoUeke Orden
heid van En~an.d moet stoppen. Ret departement van oar- KWESTIES MET OPGEZETElog noch de admiraliteit kunNEN_
nen zoo'n gevaarlijke situatie
aanva.aroen.
Een eigenaardig gevolg van
de aankondigiDg van het voornemen der Philippijnsc.b.e ReEDROpEANE.'I'INBB. INDIE geering tot bet aankoopen V2l1
de landerijen, welke tha.ns .in
Zetels iD. Wetgeving
handen zijn van de R. Katholieke orden, is geweest, dat op
DEELGENOOTSCHAP.
de Lian Hacienda. ecn van die
binden., de o~tenen bet
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Maand~ iorr:.~::'0~v;:

Van het Algemeen
blad voor den MiddenstaDd
officieel orgaan. van de Fede:
"
. van' MiddenstanWiveree·
mgmgen in Indie, is het ·tweCde
nummer verschenen, dat een
verbetering. is, '; vergeleken· blj
eel'ste Dummer. Ret· is ua..
een orgaan voor mid.;
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huis van een opzichter en van

een landmetei- hebben ver.
gerlcht aan ·de Eutopean As- brand,
sociation· v~ Zuid-Indie, opgemerkt, dat er zetels voor
Europeanen . worden openge.. in orde .is in de vcrhoUding 1:mr
bouden in de wetgevende licha~ schen de landheeren en de opge.men van Br. India.
een
Ret belang VB». de Eumpee- ~Eil~;
Presidellt Queanils _".,.,.
ache S8llLenleving in Br. mdie

~

is
veeldan·
grooter,
aldus.lord
k.i.De.
hUJi aantal
.zou: .a,an..
gew< Met hun grooIe ......-

~~l~~l~~
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JOHN

gezegd. dat Zij, na den aankoop
door het gouvernement priol""i·
teilsrechten zullen hebben. Bet
land, dat tot dusver ongebruikt
bleef, zal worden verkocht aan
hen, die bet zelf willen bewerken. Onder·verhuur ·en deelteelt mIlen niet worden toegel a~
ten.

KAPPEIl

en de U. S. A. en in Nederland
o.m. in Groningen.
Zij hebben op electriscbe
traounen voor, dat zij kunnen
uitwijken en geen l""ail~baan
noodig bebben.
Zij bellen op motorbussen.
voot', dat zij electrisch gedreven worden.
Ais et' inderdaad nog cens
van Menteng nieuwe lijnen zou~

Hij rekent er op, dat de tekorten zullen tegenvaUen en
dat er dus meer suiker van de
reserve-voorraden zal moeten
worden gebruilrt om de tekor·
t en te dekken,
MIJNRAMP
5 Europeanen gedood
BRANDEND MIJNVELD.

~~nV~~~~~o~e~~~~o~:jk!~
dan zouden wij ernstig willen
aanraden bet denkbeeld om die
lijnen te exploiteeren met trolOOK OP MIJNGEBIED.
ley-bussen weer eens te over~
De Philippijnsche mijnwet wegen.
geeft aan, dat aIleen Philippijn~
sche burgers en maatschap- voe~~n~~~~e~ ~:;::a:~gw~:;
pijen, waarvan bet kapitaal het vervoer in handen van een
voor 60% Philippijnsch is, bet particulier e f irma is (te Penang
recbt bebben om minel""alen- is het in handen van de gemeenhoudende gronden te exploree- ~ike~~~D, o=~aJ!9~~t ~?!t v:~
ren en te exploiteeren, en daar'
am werd aan een Amerikaan schonen jaarverslag toont. De
de vergunning geweigerd, wel- Singapore Traction Co Ltd.
ke zijn aankoop van mijnrech· opereert ook met motol""·bussen,
ten van enkele Igoroten mocst van welke z ij in 1935 Diet minder d an 65 stuk$ aan den dienst
goedkeuren.
Die beslissing is door een toevoegde. De ontvangsten van
hoogere instantie te Diet gedaan, daar de Grondwet der £~~r~: 1l~/~~~~~~::!
P . I. aan Amerikanen gelijke met 51,7 7r.
burgerrechten in de P. I. als
de Philippijnen waarborgt.
GELlJKE RECHTEN

In een steenkolenmijn t e Bihar (Br. Indii!) ·.zijn vijf Euro·
peanen en 32 Inlanders gedood
bij een poging om een eind t e
:ij:::l~~ den b["8.nd in JhariaEr zijn heldbaftige pOgingen
gedaan om deze sTachtoffers te
redden. Hun dood is te wijten
aan een ontploffing in een mijnschacht, WRar oogenscbijnlijk

Amerikanen en Philippijnen

ENCALLADO STAAT
TERECHT
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Electr. Brood-en BanketbakkerQ

~. TERMUTEN
Kcrir.sl.--aat 9- ) I • Tel. 525 Mr. Coredi,
Uw 2dcu voor brood 1m :,anktt.
5p«:iij<ll1 adr6 VOOC hlne vl«S(: bwoue ....
g
·
ProdbroodB~:~:

P.
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P. J. TERM."-ATEN.

SUIKER-TEGENVALLER

Schriflelijke Mulo-cursus
"BANDOENO"

Reserves aangesproken

Aaomeldiog $tud.s lIIoQ~ lijk.
Ltsgeld F 4. PIIT mllnd bij vooruilbc·
taling.

Busken Huitwee 1.

21 FABRlEKEN MET
TEKORT.

Brutale Houding

De suikeroogst der P. I. levert Diet . op.· wat men er van
verwaeht bad. Niet minder dan
21 fabrieken produceeren Diet
zooveel als het haar toegewe-j
zen quantum. Tien van deze 21
I abrieken vullen hun tekort
daarom aan uit bun reserves
van 1935 overgehouden, doch
de andere fabrieken kunnen
dat wet doen.
I
De reserve 1935 was 99.500 I
tons groot. Daan'2n zal 24.500 I
tOIlS worden gebruikt om de
korten aan t e vullen. Voor
1936 was cen reserve van
30.000 tons toegelaten. Doch
die zal vermoedelijk Diet grooter uitvallen dan 16.000 tons.
Van dezen voorraad zal echter
afgaan, wat de 11 fabrieken
zonder reserve van 1935 zullen
woeten koopen om hun tekorten te deldten van de reserve
1936 van andere fabrieken.
TROLLEY BUSSEN
Fair<:hUd, de bekende Philip~
Singapore en Peoang
pijnscbe suiker~man , is van oordeel dat in de bovenweergegeWlNST EN VOLDOENING. veIl cijfers te veel optimisme
scbuUt.
Het mag zekel"" een wonderGETUIGEN BEDREIGD.

Encallado, de thans gevangen genomen bandiet, die zooveel van zich deed spreken, en
zijn zonen, namen voor de
rechtbank een zeer brutale
houding- aan. Encallado wilde
geen verdediger hebben en weigerde t e antwoorden op vragen.
De getuigen in de zaak regen
de bandieten werden bedreigd
en zijn daarvan zecr onder drm
indruk gekomen. Daarom zijn
er soldaten gezonden naar Ca·
vinti, waar de bende terecht
staat, om de getuigen te bescherroen.
Cavinti wordt een broeinest
van communisme genoemd. De
zaak is echter naar een hooge~
re mstanUe verwezen.

SlndOlng.

Zenuwachtig

Een

I

teAl
.a.

TiJger
HoofdplJnpoeder
kalmtel

~~~ f:~t!=~d~~~~~~~ Ir-------------------.

dat liever een. electrische tram
had met een dure riWbaan, Wel""- I
den afgekeurd, te Singapore
en te :penang dergelijke bussen
loopen tot volle tevredenheid
van het bestuur en van het publiek, dat et. van gebruik
maakt.
Voor de Penangsche trolleybus lijn zijn juist weer nieuwe
bussen beste1d, van een kleiner
en lager model (24 passagiers)
dan de vorige.
.Trolley-bussen loopeD. op verschillende plaatsen in Engelan.d·1

HOTEL KONINGSPLEIN
KONINGSPlElN Z. 10.

op

mederne. luchtige
en vooral
gezeltige kamers.
geeombineerd

Een.1lI0

koopt

men

. . IUDI PlUG

EeaUDIO

J. Ph. KLBN, MANACER.

Het ideale verblijf in Batavia veer hen die. prijs stellen

koopt

met

een

bij den Muziekhandd

amu 1IL1 D

men eveneens ~ Mu2iekbandel 1[01[
bij

omdat men voot 99 pCt_ mazielt: door

ERRES

ck

radio boort

TELEFUNKEN
GENERAL ELECTRIC '

PHILIPS
BATAVIA-C.

voortreHelijke keuken_

~o--

eo Mnziekhandel .

.BANDOENG Piano- ""

_B .Rijswijk

MDzidbaudd"

19

Braga_ 29

~~js.hW1-IIIII.IIIi.................IIi•••••••••
. .. : .. ; ...

.......

-.-.,

..

"' ": ~: -:.DF oOrrEtdT POW
- H~',E'C T ,

AD , Q ;,E

En

s

weer ' eens een:flin.k:·dt;el van
ons . ,·Indische · EsklUler venam.eld.:·zien t er gelegenbeid '" van
de 1:>verdracbt van het vloot- "

Yleugelo[
."

commando?

KNIES

.\

:' NOORDWIIK

22

' BATAVIA -

C.

dat de hoofdvertegenwoordiger voor Nederlandsch·lndie
van de Rotterdamsche- Lloyd, de
heer F. C, Bouman, voar gocd
gerepatrieerd is om in h et oud~ land de cervolle positie van
dir ecteur van de Holland Amerikalijn te gaan bekleeden ?
A llicht hebt u dat gehoord.
Ge .zoudt weI cen volslagcn
\'reemdeling in J eruzalem moe·
ten zijn indien ge niet cen der
voorafgaande nvonden en nachten jets bemerkt hadt van eenig
uit-eten, waarvan de heer Bouman, al of niet vergezeld van
tijn ecbtgenoote het middelpunt
was. Dat is me wat geweest ,
die Iaatste veertien dagen veor
dien hoofdagent en hij zal wei
een zucht van verlichting ~e
slaakt h ebben, tocn de "Indrapoer a" eindelijk de haven van
'Priok uit was.
Maar ge hebt misschien ni~t
gehoord van de Zesde Interna·
tionale? De zesde In~erllationa
Ie heeft niets uitstaande met
de eerste, tweede of derde, die
alieen met roode menic geverfd
· . waren_ en heel wat onl'ust in de
wereld hebben gebracht. Al
. lllocten · we zeggeD, dat daze
scharlakcn roodc heeren, als
het gebral hunncr vergaderingen eenmaal vcrstomd w as, allcrgezelligste borrelaars waren
die in American in Amsterdam
flinke tijden zich met den bor·
re i konden bezighouden.
Neen , de zcsde InterJlatio·
.Dale is. cen uitgavc van eenige
speelsche en geheime heeren
van de Int~rna.tio; die, wanneer
cen of ander evcnement in bet
leven van de Internatio gevicrd
moct worden, de hoofden bijeensteken en cen redactie VOl'men, welke tot telegramadres
beeft: "Wij zijn niet bang" cn
een - telefoon, welke ehroniseh
\'erkecrd verbonden is. Beide
voor cen redaetiekantoor zeer
l off~lijkc dingen.
Dit- nummer, dat dlm gelnspireerd werd door het vertrek
van 'den populairen F ransje,
opent met cen foto van een
agentenvergadering eq. we zien
er behalve de goede gelijken issen van twee groote mannen,
den scheidenden ~oofdvertegen~
woordiger, die heel op z'n gc.
b'lak op een harmonica. speelt
· en We' -w uden ons al zeer vergissen wanneer we die harmo·
nica' niet herkenden als bespecld
te zijn op den avond in "Hotel
des Galeries", toen afscheid genomen werd van den heer van
dCt'- Pool, oak e'en directeur ge· .w.ordell_ hoOfdveTtegenwoordi·
ger.
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kOm&t van hef

ha~=e~~~nk~~j;:; ~~; I.' ;c- .~.• -<,--,...

.V QeR EEN

. Piano

' K.

de

E8~..ailer.

. Wij zulien natullrlijk van den
mhoud venier niet uit de
~hool klappen. Er zijn dingen,
die "men nu eenmaal niet doet".
~r staan vele allrdige dingen
m en daaronder treft wei bijzonder de alleraardigste brief
van Jan te Rotterdam aan zijn
vriendje Frans te Bat avia,
waarvan de aanhef luidt : ,,Be.

~l~~~rth~~~\~~l~~~~~~~

uit
Moeder mij, dat jij volgende
maand n aar Holland komt. J e
~ egrijp t hoe blij ik was , toen

~tda~ h~urd~~o:::r jZ~;r~
geworden bent en dat je nn een
heele boop seheepjes k rijgt om
mee te spclen en dat je met die
scheepjes mag doen, wat je
wilt."

De -aanwezigheid van het Eskader of van een deel van het
Eskader is voor Tandjong
Priok immer eeri groote gebeurtenis. Paradoxaal kan men zeggen, dat de Batavianen meer
vreemde oorlogscbepen te zien
krijgen dan de eigen. En daarom is het heel begrijpelijk, dat
cen ..groat dee! van de inwoners
van B atavia en Priok met gespannen verwactlting naar die
gebeurtenis uitkijkt 'Welke weer
een groGt aantal Jantjes bij
eJkaar zal brengen.
En we kunnen niet
zeggen, dan dat we die J ant:ws
gaarne zien. E r is een tijd
weest, dat - J anmaat maar
slecht in aanzien stond 'bij ons.
Daarmee bedoelen we niet de
periode van enkel jaren geleden toen er andere ioorzaken
waren, waardoor de Marine in
een kwaden reuk stond. Dan
denken we n og verder terug,
toen Janmaat eigenlijk be·
schouwd werd als een onvermijdelijk maa.r ·-kwaad ·bestanddeel
van de Vloot. Men kon d ie J annED nu eenmaal Diet missen,
maar verder hcmoeide men zieh
zoo. weinig moge.1ijk met hen.
Gelukkig is dat veranderd.
Aan de algem een.e stijging van
bet beschavingsPeil onder de
lagere bl'volking, hebben ook
de matrozen en kor poraals

ge-

Oak zouden we bet van warsympat h ie gctuigende ge·
dlcht : ,,Aan onzen Leider" wei :~ege::;:' ~c! ~W:~r~eegef: ~~
.dd
willen eiteeren in zijn geheet.
maar we willen volstaan met de
laatste strofen over te nemen : menigvuldig gebied andere begrippen op n ahielden. E n daarDoeh geaehte Leider, e2n ding door is alleogs het becld van
- is zeker, den ongeschoren, sJecht gekleeOok al werd n iets stoffe- den. prnimenden en platte taal
fe Jijks Uir deel, !;itslaanden Janmaat verdureTocb zijt gij r~ik,-want gij neemt
icts anders mce: neo.
Wij realiseeren ons dat niet
De sympathie van het ge- altijd. Als echte N ederlanders
heele personeel! vinden we altijd alles, dat van
buiten komt , beter dan wat ons
Deze woorden teekenen ej·
volk oplevert. E n zoo
genlijk betel- d an lets a uders de eigen
hebben we jareruang gecoquetronde joviale figuut van den teerd met de kranigc en flinke
verlrokken
hoofd-vertegenJaotjes v an allerhande audere
woordiger. Want rond was hij. vloten,
die m et kiektoestellen
Zoo rond, dat hij missehien weI rondliepen en die zieh keurig
eens minder ronde fi guren af- "\vi$ten te gedragen in groote
gestooten heeft door de dir ede
manier, waarop hij de zaken
formu leerde en doordrong tot slechts hoogst terughoudend
den kern cenr zaak. Maar wie geduld werden. Wij zullen goed
hem langer kenden, wisten, dnt docn te zien, dat het anders gedit geen zijner slechte, doch worden is en dat oak onze Janjuist een van Zijll goede kwalitoiten was, waardoor zijn 23 tjes er zijn mogen. Dat oak onjlJ,ren in Indie zich gest aag in de
gezien k unnen
opgaande .Iijn bewogen .hebben.
Maar d;t ujn e;genJijk slechts
En uu · h un bekroning -vinden in cen paar .opmerkingen vooraf.
de7.e siot-promotie, waardoor ~anwezigheid van het lCskader
hij zieh den . maarschalkastaf m de haven van Priok wil zegverwicrf.
gen : "tameh besar " in Priok
Het is wonderlijk, hoe deze en in Priok's plaatsen des verDeHaan eigenlijk in Batavia al.
~e

behoeft h et
niet te baren,
de Vloot-commandant dan altijd in zulke geva Uen een sluitingsverbod voor
opvarenden uitvaardigt om in
donker. P riok door te dringen.
Zoo.. blijft dan voer de J an.
toa8.ts en korporaaJs aUcen het
Zeemanshuis
en
Ncptunus
open. Verderop wordt gcregeld
gepatrouilleerd om overtteders
op te pikken.

v~uaby~:~~~~:rr;:::~~~g~;

Dit is
ware geschiedenis!
Maar wjj fullen de heiden
niet laten optreden onder d e
namen, waarmee zij bij den burgerlijken stanC!. \'an hun woonf1laats staan ingesehreven-net ZOtl te pijnlijk "kt\nuen zijn.
Noemen wij her~ Gerrft Lindeboom, Dirk. Ploeg, en Jan Kor s.
Ook zult gij het dorp Boschkamp waarnchijnlijk op geen atlas van Nederland vinden ..... .
Heel Boschkamp kent Genit

eellIgniet
n ut.inWant
alsPriok
de matrodonker
mokomen, dan k.an niemand
P riok beletteu naar de
mat rezen te gaan en zoo ziet
men in die avonden en nachten

!~"~~a~~e e~~~~ p~:r "dea~
naar de rest van de veelal in
erger dan mystiek duister gehuJde dreven van ·P riok. Maar
er zijn in dat deel van Priol{
nog weI enkele bonafide houders van bars eo cafe's en zij
worden ten zeerste getroffen
door het verbod. Terwijl toch
~ die gelegenbeden, waar a lles
hcht en open is. weinig erger
ongereehtigs kan gebeuren
dan cen dansje op de radio-muziek.

c.

~taat

wanr
niet vast,
gezegde
YTlendschap
reedsdatdateert
van de 'schoolbanken, maar veIe ~oschkampers oordeelen h et,
gezlen de onver woestbaarheid
~~~j~i;~dschap, niet onwaar-

v/h

"'en aand·d

t

t h

OlE-HAL WAAP. MEN5CHEN
WON E N

HfiG ENO L
~~ .:~~1I.',,?__~ j;-d"".'~~d",,{:,g:
'~vn -<'.-~'''' < w

•

Co

. En dan komt het comble: om
twaalf uur wordt de patrouille
ingetrokken en de 'Jantjes, die
dan nog permissie h ebben kun-

,G.'rurun

dere burger doch om eeD uur
v.tn. moeten de cafe's sluiten!
Wij hebben hiemee de aandaeht willen vestigen op een
:tl!aatregel, die niet juist is en

met het opknappen van
weitjes voor de Boschkampers,
als daar zijn: sehoorsteenen vegen, kippen en k onijnen schoon
maken, fietsen r epareeren enz.

!?or:::~iniers

bod benadeelde cafe's, zijn

dorp;

~!~ ~~~~~. g:~ie~~i!e:n

J

h:A.C H T Z B 1 LEN
genlijk geen lndischmenschen
zijn, dus hier .geloochenstraft is.
Ais oude DeUaan zeggen ook
wij Bouman voor h et laatst
goeden dag., hem aIle goeds
toewensch ende.
1=::;=:=~==;==7.===
C i v ·i s . i i d e 1 i s.

I

~~;~~e:~~f:fte i~a~d~, ~~~: 1"o"at" ""jCrist
..).~.f.· offjeiE:(ren. ·.Persoonlijk hebbeo
i;>.:,.:slechtg~_w~gen on~r, den tijd
'f,rm eegema_akt, dat · die ·officierea:
.·:I: niet in aUe. opzichten ~n den
klaarbjijk.>l\i"k

Indes

Licbtsterk ZEISS TESSAR 1:2.8 gekoppeld-aan den
afstaodsrceter, teekent oak

Vraagt inlicbtingen o mtrent de "\'oordeelen der Super
lkoDta 6 x 6 aan goede rotohandelaretl, b.v.
Toko POPULAln . Batavia-C.

•
Folo handel -LUYKS. Batavla - Baodoeng
Fotohandel FOTOCO. BatavIa -C.
•
Prospectus C i09 oak verkrJjgbaar bi; de:
Hoofdverhgenwaordiger s N. V.

" ISAMY"

Satavla-C.
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VACANTIES
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JONGENSBLAZERS
va naf

2.90

GERZON
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HOl EL .lIes Gl.L ERIB S & Cafll Rotonde

In
p laats van bet stuur·
rad van een Ford, de helmstok van bet beur tschip "De
Vrouw Johanna" had gehouden.

Onde r manage ment van Hoog"eld Jr.
ex. ass. manager flat g ebo1!,w Tanah Abang Onst.
H et zitje vooe Dames na be, w.·nkelen en VOO"
H
•
bl~:~~n~:
zakeneelaties te ontmoett::1l op het - gezdlJge

naam

hij

~e T errassen leeueD zich hij uitstek voor n:~ties
d1Der~.
a la carte Schoteb. Goed ver: otgde .

menJs~selecteerde

eo.

dorpsgenooten weI cens de bedaehtzame hoofden.
Prima Service.
In de eerste plaats zagen ze
Ooze Speciale QUI C K - L U N C H
£ 1__
J an Kors en Drrk Ploeg t e I '-_ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....l
vaak, naar hun zm, lUldruehtig I
vrooliJk, en met al te stevig op - - -- - -- - - - - - - - - .......::...-:...-..::::::.
bun ~eelle~. afsch eid Demen van

a

::~r:s ~~~d!~~. dan als plaat~ ~~:r ~~:~~:nin

een

Hotd des

"scltipper"

de

d~.oe~ hij nog uit de dagen, dat

~~a~~:~v~.ht~C~~:~e~ ;in~:~ h~~ v~~~e vr~:':~ k~~d!~~n
zooals dat ill Bosehkarup de ge~
woonte is. Toch scbudden de

van te willen zien. Maar wanneer m en in "Paradijsvlucht "
v:an E d. Berghaus de explaratie-tocht leest die deze Duitseber door Priok maakte dan
kan men daar aan zien, d~t er
ook nog weI iets anders van te
maken is dan scbande; dat men
dergeli,jke plaatsen ook nog weI

va n

g~patenleerde . ZEISS IKON
hi) volle opeolDg baarscberp.

kar- I

g~:r o~~~~e~V:~~oo;~~~l~e~~ tw~:n !a~~trij~:l'!en v~~n h~~

er
in aIle havensteden ter wereld
honderdtallen. Niet beter en
niet ·sleebter. Het ligt in den
aard der Nededanders om deze gelegenheden en trouwens
heele gedeelten van haven-

d. Berg

BEIDE

k

diellste;
ovm'ice
der weekvan
k andedat
helaasdagen
n iet
gezegd worden. De Boschkampers zijn zuinig, en er 7.iju n og
meer kroegen in het dorp! Je
zou kunucn zeggen, dat de bes·
tc klan ten van Gerrit Lindeboom, J an Kors, Dirk Ploeg en
rTit
• z"'
OS
o
. sLteinddcebn~fme·.bWaaarSenn.'et
'--'"
vaak een vrij r~mdje gegeyen
b.ad. Milar Gernt was een ijve-

P. V.
CLeJ-Kok

met de SUPER IKOnA 6x6

u~le~; ~ a~et e~ei~~~fk

want
met, met de voorzijde aan het
ruime marktplein. waar iederen
een druk bezocht e
\'iorrlt. Op de
I U.>M.",,,.gcn heeft Gerrit dan
ook Diet . klagen oyer de vcr-

jaa[

6ROOT FORMUT of KLEINCAMESI1

Dirk Ploeg bezit, in bet bartje ' van het dorp. een kleine,
donkere smederij, waar tevens
paarden worden beslagen. Een
meesterlijk geboetseerde paardekop boven de deu!", benevens
tallooze roestige hoefzers aan
den deurpost laten geen twijfel.
En daar Bo.c;chkamp het centrum is van een nijvere landbouwstreek, waar nog steeds
meer paarden dan vraehtauto's
zijn, beeft Dirk een tamelijk
goed besta~ll1.
Gerrit Lindebo!Jm is de trotsche eigenaar ."\'&n bet cafe,
"Markt zicht". In strijd met de

~,

14

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

f: o:~~g::leJ~:~:~~~; n~r~f ~:k,kne~i~~n:~~:~~Dd:~ste~~~ ~jii m~~ie:!~:~ ~~:~f:i;e '::~ I

.. ·Wij ~weten,. wel, dat ,die officieren zich hiervan in _dezcn'
Efm onaangenamc zaak: tijd niets meer aan behoeven te
trekken . . Hun reputatie is onIn' een ,aan de bladen ·toege- verdacht' cn -op hun-onafgebrozonden Raad v. J ustitie-verslag ken reizen ontvangen zij zoois voor de zooveelste maal weer
eens cen smaad aangedaan aan ;Jf~i~~~ga~~~in~a~nd:e~~d I
de K. P. M.-offieieren.i In. de voor bun werk en opt reden eli
betrokken rechtzaak zou een gastheerschap aan boord, dat
baboe medeg edeeld -h ebben; in dergelijke oprispingen h en Diet
afwezigb~d van haar· meester, meer ·zullen ·· kunnen . ·scbaden.
bewek te hebhen ontvangen Maar·
bet d oeD
van.een_kapitein van de K.P.M.
in uniform, aan welk bezoek
"I' d~; overbureo: : aanstoot zoudi:m
;·.:.>bebben genornen '(SiC!).
; . Er zijn van die ontzettend
;.I.' ou de··._ overleveringen in Indie
I'!i\welkeflbtaie'r ]even hebben dan
·,\· ~at anders ook. ·En cell van-d ie

optre-

Neemt U eeDS een proe.f met ODS bekend L.u!.chabonnemen t a ( 30 _ en f 35. _ per 30 bons.

~~6i~o~::, w~: ~~~:ha~o:~

~~ l!~e~a~ ::en~::,ea~:::r;

tee :::

. Waarmee wij maar i eggen stond, terwijl hij rich met een

UNIFORMEN' WEE,

. t;~~~d';~!~; zo~den '"

W ordtieder nur van dendag bezorgd to~ 12 uur 's~h15.

OOK V O OR NIET.LEDE NI

i~~~~~~g~!~ ~~oev~r~1c~~'

te vriendsehap, die hen sinds
zander vele jaren tezamenbindt. Welis-

dlt . verbod natuurlijk

·vOO( Uw bestellingeo, zooals: Hors (roeunes. Visch~
of GevOQelte-.scboteb. D iverse Salada, PasteUjes.
Croquettes. IJsbombes. em: .

:d~Ddo~~t d~~~o~~v~~fi~i;~~ h~ ~:.~~:a~o;ia::t~:!d~
van den goed.bedoelden maat~ kend, dat het driemansehap
regal nog eens ernstig onder de meer· .da~ eens buit~ het ~i-

c'is;~jar.""l,e:.dlege" heeft

~r."w!e i!e:'arO::o ~eo~t~

~~~~.:~s:~:~~

_
en
oncler· nieuwe n ade.e1en aandoet a~ ~.oschkamper een hartstochte~
eeo greep, 0 zoo geminaehte lijk beDge~ar was, zag men dat
en missehlen 0 zoo laag staan': door de Vlllgers.

de - kooplieden.
pc · derde
-~
er gste zonde
hun
. ja~ge·docb die door echte.r
bestond
~ strooperij.
Nu
daarginds -tocb
.
leder man lijk inwoner bij
ben op bestaa!l.
~e~eid we! e~DS ecn koten ' slot te met
wjnt}C .ersch~t en men m u
.houders die
er ook .mets op te.gen. hebbeu
zuU~n zij en
gehad. . wanneer de vriende'll

h~~~.1',&d~hm~n~,Ik~ru~";mi~6'~,h~.~;.:~~S~~;l~ar;eh~~~rlt;:""_t~.
~jfje
.. . ''';.. ..

:~:e~d~~~~
=eJ~~~~~

slechte klanten ,,-an den ~.-er
mochten..zijn - am vlcesch Ietach nooit ~brclt! En
dat · een vroom

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

Vanaf J Februari 1936 ·worden in
de pallen van 'i, kg. Pasir NaD\lka
.E.delthee , ,g""n 'bons VOQr geschenken. etc. m= bijgesloten. De in
.omIoop zijnde bODs kuonen tot en
_, met 30 April 19'36 ',-roen' in-

:.ge_d.

Na d;en datum kunoen· biedeg<'Jo'iD
'. geen .geval meer ges<:ht:ako worden
·.· vezstrekL

.ag' hij d1idi!li;jk" dat de piln ]reg zlindnnl..-.Ill!idurlijke ordedef
was. Hij zei er Diets van, :tot hemelen op.·aarde---dwm.t".
groote -ver-hazing,_, van de. twee
(Me,t vriendel~jken dank v()Or
boosdoeners, die -eigenlijk weI de'-verreende p1aa.tsruimte.

een beetje _ berouw hadden.
men. "Konijn" zei Dirk, en' Maar Gerrit keek alleen mer
lichUe
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,SCIENCE AND HEALTH with KEY to the
door MARY BAKER EDDY
is evcnais allc andere geautorisccrde werken over Christian Science
•
verkrijgbaar. (ook in leen) by' de
Laan Raden Saleh No. 17

•

DAMES DOEDEN ATELlZR

Maar ten adres

Maakt en vermaakt Uw ho~d-.
KODlngsplcm Noord blMCD 10
Tel. 2820 WI.

Restaurant E. A.

_____

.. _ _ _

NORA DE V}\LSCHE ERFGENAME.
OF

De k\vellingen eener moeder
door
ENRICO ])E- NOVARA.
9)
Neen, mama, zcide zij
zacht bet was geen droom!
Dc man is llier gcwecst. Hij beweert dat hij tien maanden ge~
leden met Suzanne geh'ouwd
is. Dat kan immers niet waar
zijn!
Waarom kromp de gravin
ineen?
Zij wendde sne} het gezicht
af,- zQodat-Nora de uitdrukking
van---grenzelooze 'ontzetting in
haar oogen niet kon zien.
':"':"Nietwaar, mama, dat is
'onll1dgelijk! ging -Nora "oort.
'Suzanne getrouwd? Dat is iH te
dWaas! - Dat had zij voor ons

iets aan te bieden, want dan
zou hij natuurlijk telkens 'terugkomen en was ik geheel 'in
zijn macht.
"Maar ik ben bang 'voor
hem! Hij beweerde z66 '- :zeker
dat ik Suzanne niet was;"alsof
hij het werkelijk kon bewijzeil!
Gij hadt moeten' zien hoe:-vastberaden hij-'optrad!
"Ik kon"het ' :hict aIleen-- dragen eO"'kwam- in -mijn ang5'f:
bij u, hoe gaarne ik u' dezen
'scbrik ook"bespaard'--had!
":'Bleek, . met "gesl6ten oogen
leunde de graviD -achteraver in
haar stoel.

ni~~Ilr::~mh~m:-~n v~~~de~~r_' hij-;e-:t~ ~:~he:~~:v~~ ~~':~
mood, dat zij iets op het hart De'Was tien m~anden' geleden

,had.' Zij was den -laatsten tijd
--zeer- vreemd en sUI! Maar getrou~-li'? Th, zou bij die gedachte bijna kunnen lachen!
" -Waasom zeide de gravin
niets? Waarom beefde zij en
::~ zij Nora nog'steeds- -niet
_ Als heL. eens waar was!
stiet zij'"cin'delijk op schorren
toon uit.
Zij dacht aan haar krankziDJrige dochtei", boven in de
_torenkamer"en_aan bet kind.
;'sti~~~~err~~ek Nora-haar

buiten vQor haar gezondheid.
Wie _ weet of -deze man __ haar
niet zoodanig in, zijn netten
verstnkte, dat ZlJ ailes -deed
w:J,~~ wilde! Is dat zoo onmog J .
_ ,_
,-Mama,- ri~p'Nora ontsteld
utt, -\Vat moet' ik:;hooren! :OIize
Suzanne ..... : en' die man! Neen,
d~t 'is nietfwaar! Kwel,tiz~lf
p,1~t· .met· 'zulke. gedachten! '~g
~~ lieyer ~a~_ ik doeu moet als
liiJ terugkomt: Stet u eens voor,
~at Jerome,hem bier ziet! D~

lS~e~.verloren!

" ~-Hoe>kUnt~jzooie~~g. ~~~~;;~e~~e:t~o~$~~;

gen. m'ar9a! Oat IS onmogeIlJk!
-:-'WlJ mogen: 'den'moed met,
Deeman'1:ag er'uit als eP..n,land· verliezen; Nora:, zeide de gravin
looper. Hij was sl0rdig'gekleed- op matteri., toon.,_~-_Misschien
-en~ had een ongunstig'ulterltj'k.
heeft._ die man u slechts "\\Iillen
.,M.isschien. _'kwam 'hij all~en <h:eigen.~In ieder gevalmoet gij
·nm Inij geld sf te'pecsen, Ik voet ,bij'stuk:Oouden, a1sh\i
waagde het ecllter niet, hem, terugkOtnt.

i

i

medegedeeld. dat ODze

'PI-C"COLO ,GE-YS'E-RS

uitverkocht.

zijn

Ben nieuwe zending wordt verwacht in Maart.

I
DENED.IND.GASMIJ.
~~~~~~~~~~T~e~1~.~5~O~S~.~'~~~I.~~~~
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2e- ~ Handsch _ NieuVV' _ A,ntiquarlsch
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Opruiming van cen partij romans a f DAD
Detective- en Cowboy-romans f 0.60 - 0.75 - 1.- 1.50
Groote keuze boeken op elk gebied.

~~~~ de~;z~~~~ak~:r~~~j~~~,~

Postweg Noold 1.

,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,

'Soekhandel Wigerink

tel. 2960

Rijswijkstraat 16

Telef. Wet 3049

~~~~~~k
z~~n~::', ~~r=s~n~eeen~
Stan 9 en --Was chze ep - ~~~~~:~~~~~ ~~~e~!o~~;;~t
e~o~du~~ot~~~~c~::a~~'~~!~ll~i:~:
"
"
slcchts'2.-

'andere stoffelijke middclen.
Men tracht bij het zoeken naar
bevrijding van dergelijke moei-

'ijkheden

ook in dit opzicht

!~~~~i~;e~e ;o~lg=~~n~iC ~~:ce:~

en blijkbaar geheellangs geestclijken weg. Deze genezingen
63 T"l~ foon WI, 3753 moeteu, volgens'het inzicht van
Mrs. Eddy, de stichtster van

___

Aan belanghebbenden wordt hierbij , beleefd

i...

de Chnstian Scienceheweg;ng, 3 pa., Sokk'n

0

~:e~e~:~e~v~as~~~~

sErekeni maar zij deed het;niet.
Waarom zou zijde'jongevrouw

~o~ad~a~e~=t g~~~~~~~'::.~

gen door.het -offer; dat zij -haar
stiefmoeder _ hali gebracht..
:
Nora- -voelde zich weI- 'wat
opgelucht, nu zij de gravin alles had kunnen zeg~n;--Dari
kon die haar tenmins~ helpen.
Want wat de 'toekomst oak
brenn'en zou zij moesten het
drag~n.'
_
Nora wist·, echter' nog<1li~t
wat zij doen moest als de onbekende terugfirwam met het be\\oijs dat bij de echt."aenootvan:
Suzanne was -en zij-hierde

f!:::am

die zijn

lapai a

~~;~:a~~t;ij~n~e~~!)Je~~~~

fI\
~

~~~~~~~~~~~~~======~
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Voor
"Hoe kan de Saten den Saten de bellte·en vnordee.1igwtein 'tgebralk,
uitwerpen. En indien een, ko·
FIRST
CLASS
Diatributie- H."g •. H80118.
Huurpiano' s f 7.50 pninkrijk tegen zich zeIt verVrlllilgt UWC1I,lauggan2l.n.
BEHANG_ en
deeld is, zoo kan dat koninkrijk
niet bestaan". (Markus 3:
23,24). Hierop doelende scheef
STOFFEER
Mrs. Eddy in haar tekstboek
"Science and Health with Key
WERK
32
to the Scriptures": "De defi· "'-D-'-H-O-O-Gs-r-'-,-'-W-A-L,-n-,-r-' 'R1JSW1JKSTRAAT
nities van de stoffelijke wetten,
TOT DEN LAAGzooals de natuurwetenschappen
STEN
PRljS
ze geven, stellen een koninkrijk voor, dat noodzakeUjker,DE lJESTE',MEDICI.JN!
Nomdw;jk 6a _ TeL
wijze verdeeld is tegen zich zel·
Badhotel-'BGerderij Cramer Soekaboemi
yen, '-'omdat- deze 'definities de
Batavia-C.
eeos ~o U zult
Inlichtingen:
wetten doen zien als physisch,
bet beameD.
niet als geestelijk Daarom.,
Telefoon 2100 WeltevredenI ' - - - - - - - - - - '
-Sole-Agent:
schenden zij de wet van Liefde,
265 Soe"kaboemi i]rlIIIIi!mj!~
N, V. Handel Mii. "Kian Gwan"
wRarin de natuur en God een

m'l

_~
_ _ _--"

W.,NARSSENS & CO'

I

,A.S.;BOTB
'23,

~ ::!~,~, V'~GI::

,,'I,'.'
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"En ~.ndien .hij oaar Jerome overa! rond, Ieder oogenhlik
gaat, bhJft -u mets over dan de vreesde zij den onbekende te
met een ko;l zien opduiken.
schouderophalen terug te v.'ljTenslotte begon het de,aan·
zen!
,
,dacht te trekken van Jerome.
Nora voelde zlCh echter met Hij maakte zich ongerust en
gerustgesteld. Gejaagd Hep zij sprak er over, een dokter te laM

he~ ~~re[;. de '.'look v~n de
zonde! Mama, ~adde~ Wl] den
dre,?p~l t v~n t dg htSfd m;ar
nOOlt ere en. an ee e ~:
zan~e nog-. Dan ,":?onden WIJ
r~sbg en ~evreden blJ elkaar en
wI~ten mets van schuld en
zonde,
,
,.,
De gra,:,~n kmkte. ZlJ had den
laatsten bJ~ reeds vaak aan be.~
dakikamertJe te~ggedaeht. ZlJ
hadden: ·het weI arm geha~!
maar In vrede ,g:,le~fd, en ZIJ
ha~ha:r d~ehter bl] ~lCh'l d t
b
an. h~ ~rm~sc eps~. fda
oven m ,ei %~ ,a~e~che:du e,
was dnog oes :re S~anne
w
v~~n":'~ r!uise!thans t~rwille
van haar-kind-leed 'was;bijna
meer,dan.een-mens~h kan dragen.
"

T..,AP

kwaad (als ziekte) met een' an-

·T 0 N.
L L E ~, ~
F E UI~
beschuldiginge~
_ _ _ _ _ ._ _

KENNISGEVING.
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de bij dezen godsdienst gehuldigde beginselcu, waar men

v~T~~ia

i~

schepping,,-die slechts hannonie en- volmaaktheid-:kan weerZeer gaarne zou ik het vol- geven en,'aIle leven omvat. Onharmonische
toestanden in' ongende opgenomen zien in Uw
blad tel' voorlichting van het ze ervaring moeten-slechts'het
publiek

,I

P05tweg Noord

Slechts

LAlT I\IIEUW BI\I&ilLAlIID
U KLIEDBIf

in lijmechte tegemp"aak met

korting!

;,..------------------..!

1 paar Sokophouders

denkbeeld moet geven over de
geneeswijze bij Christian Science. In dit bericht wordt nL gesproken van eeo "Christian
Scientist", die bij zich zelf slangengif zou hebben aangewend
tegen een ziekte. Dit is echter
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In de Ochtendpost van 15
waren
leugen
grand
slechts
en kunnen
bestaan
evenals
zoo·
Februari is een sensatloneel een
nieuwsberichtje
opgenomen,
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s_ch:oenen

z~Jn - op deerkennmg, dat
z"kten en ••ndeee zmvee stofCHRISTIAN SCIENCE.

CHRISTIAN SCIENCE LEESZAAL

'.WALKTON"

Committee

Maar toen viel het.ze-opecns op.
dat er op het gezicht van Ger~- -~'
rit een trek van Ieed, vermaak~ ,
lag, die je het best satanisch
....,~
zou kunnen noemen. Ze begrepen het tegelijkertijd; ze wouen
.'. _,1..,., .
het nog niet gelooven; ze wer. ,,~
den wat wit om hun neus; en

Hooggeachte Tedactte'

HCel tekstboek

I

hebben Christian 'Science

getroffen) stond er weer een
Sindsdien lusten Jan Kors en
kODlJn te pruttelen En Gernt DIrk Ploeg geen WIld
1 Tropical Costuum
had weer lang werk m de zaak
3 Tussal' Costuums
En toen hIJ In de keuken kwam,
L. C. B.
g~~~t:~~en

J JI

L

!kff 4580'

Hoogachtend,

Dr. L. G. E. Kalshoven

~:u:l ~itkdea~:~~ ~~~r~~n ~~~ ~i~~de~o~e;~~:r~~~~~~: '~i~

,.-.~
~~
J ()

Gerrit was kwaad, echt en gezond kwaad, hoeveel hij van
zijn vrienden hebben kon. Want
Gerrit zijn vrOllW was ziek, en
voor haar was het malsche komijntje bestemd geweest. En
Gerrit hield veel van zijn vrouw.
Hij zwoer wraak.

~~

[

daar onder -de- stoelen _ en

:r:;' ~~ ;;~~';;j~S ~~t~~e~~~ ~~;,r~ken dave,de de J a e h v a n cr-cl J / J . l J 8__

?l• oard 'J31 hoek :Jh'CautlwecrJ=. I

I~
-

en

Ja~e~n P~~~k d~~~~ 1a:e~c~tO:r~ ~;~1t::~:~~ili~~~~~:~~a;~

-IILaiSon van der -YVeiden
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Z ij den Reg en .. Man tel s
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Voorjailrs Modellen 1936
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eens

En toeD. Gerrit na een peas ook gezien, jongens?" Nee, -dat land,Indies).
::::JD praatgrage klanten had hadden ze niet; maar gek was
weggewerkt, vand hij zijn roe- het weI, want het beest kwarn _ _ _ _ _ _ _ _ _~

Tweed Reis .-Mantels

I

deksel

Maar ze lieten hem niet dieht... juUie die ongelukkige _Dude 'kat on Publication' for the, Nether-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1iI..

t_".~

de

"Ruikt goed", vand Jan, en ze onder

Koopt rlaarom aDze TULLE.
Merk .. OLIFANT u Dubhe1
geweven van getwijnd garen.
SUPERIEUR 7Sc.per
Isle KWALlTEIT 65c. per el.

au;g ',;,;, s ave I kou I
batavia .. centrum
nieuwe coliectie

- Waar is het gebleven?
Het is immers hier aeweest!
Toen Louise de zieke vroeg
'wat zij d:ocht, keek deze,haar
stompzinnig aan en gaf:geen
antwoord.
Op;den 'duur begon de gravin

Wat zegt gij daarvan, Suzanne?
Nora vond het aIlesbehaive
alingenaam, Florence voortdu-rend am nch heen te hebben.
Zij- voelde dat zij op haar hoede voor. Florence moest zijn,

~~~!~m~~~~~nd~~~~!a~~::e~ ~:an:ee~:n :~:~~~~h::~~ij~ ~a~~~~en~et
hadden tengevolge van- 'het ven';, Zij moest onder behandevreeselijke
spoonvegongeluk ling van een geneesheer.
Want wat hij -ook-deed om NoHoe kon, men de zieke' weg·
ra ·-afleiding te bezorgen, 'het- brengen' zander dat iemand er
baatte niet.
iets van merkte? En -"ryaar
De graaf hield het niet- voor moest men Susanne naar toe
mogelijk, dat haar zenuwaeh-' brengen?
tigheid en verstrooidheid nog
Jerome maakte zich 'nog
in verband- -stonden met -den steeds ongerust over den,toe:dood:vanhaarstiefzuster. Voor stand valrZijn--vrouw. Het·ver·
·elke srnart"komt ten slotte--ver·- wonderde hem, "dat de gravin
'lichting.
'zich' met -bezorgd "over, haar
Hoeveel moeite Jerome ook stiefdochter scheen te maken.
deed om de oorzaak van haar Hij vermoedde natuurlijk. niet;
vreemd -gedrag te weten te-ko- dat zijl. wist-lwaarom Nora' zoomen; het gelukte hem niet. Wat 'zenuwachtig was.
Nora. in- s~ilte leed,·kon hij na~ . Tenslotte ~egon hij er: ?ver
,tuurlijk.-nlet ~rmoeden.
tC'spreken, met Nora. op l'elS te
Grav~ LOUISe had een nag gaan,..Het zo~ haar goed->d.oen,
vee!' '-dlep~re-- smart te dragen, .cen. tiJdlan~. in -een_ andere om'als zij"s nachts-aan-het bed van 'gevmg te ZlJD.
haar ongeluJ>:~ge dochte~.-zal. _ Nora wilde er echter ni~t van
Dan - moest. ~ ~ooreni dat hoeren.
..
.
a
~~~ dat hij ~:-k~men was om ~~r:J!~O: :'vlUCh~n!
~n vrouw. te:halen; m.~ .dat "M~ ~ durfde· met. :a£~
men--hem- nlet ill (fit hUlS'Wilde ---oogenblik.'konde ~~~_
toelaten.
mers komen en ZlJIl l:ledri!i."amg
..Zoll __ die iJIdringer Be~d_ ten uitvoer brengen! Neen. zij
ZlJD? '.Daar . durfde:- de:-gravm' 'zou geen seconde rust heb~,
met aan denken.
alszij met op Valmontw:as. _
Langzamerhand_ -began de
Eens op 'n morgen kwam..Ie'toestand-van'-Suzannewat voor- romehaar kamer binneno:mafuit te ~. AIs~,~_ ~~ sch~d te nemen. daar hij,_dien
~ vond zg de zielie ~~ _dag': nuar de st:ad moest., zg
op. Wei schenen de_ ~ 1mek: ~ zeer -rerwon~ op.
hersenen nog altijd Diet goed toen hij even later weer binnen.:..
te-.'-werken;-nmar'~g:s~ Jrwam met een brief..
ez'"'een.-yeriuidaingindentQe.;.
,

s:ar:d~and:n~m~endd ~

er Jerome niets
_ Natuurlijk zullen wij hen
.,--ragen·- bij ons te -komen! Dat
is' het minste wat wij voor hen
'knnnen' doen! Ik heb tegenover
ben steeds het gevoel alsof \vij
verpliehting aan hen--hebben.
Het is eigenlijk onze'schuld; dat
hun- de erfenis verloren is gegaan. Wij .moeten dus trachhm
hen te ,doen vergeten dat zij
arIll zijn!
_ Van -e€n -verplichting kan
geen sprake zijn, antwoordde
Jerome '.Maar 'l:!ij' hebt <>"elijk

op mijn gemak en vind het
-vreeselijk, voortdurend gadegesiagen te worden.
Uiterlijk lieten zij er natuurlijk niets van merken, dat zij
met augst de kernst van de bei·
de logees tegemoet zagen.

vo~~~n :~l!=:: ;;~:, ~:~

Zij was tegen Nora zoo beminnelijk als zij maar-lwn, ,,;at
Jeromehijzonder verheugde.
Niemand kon beter huichelen
dan Florence. - TegenoYer haar
moeder -- speeide zij de opofferende 'dochter. Oo!-{ __voor de anderen sloofde.· zij zich zooveel
mogelijk __ uit. _lntusscl:ten·hield
zij echter terdege'een,-ongje in
het zeiL In het_ geluk van het
jongepaar -1Iloe-Si ergens een
Z\\'3.kke plek schuilen.
Eens op 'n nacht kon haar zie--wii.zull~'hun' ~;ovee1 ,,>ijbkun~ ke moe~~r niet. in sl:,-ap.!wm~,
,nen'"het harde-Iot -doen' -verge- daar ZlJ he,,~ge ,J..."1esPTIU haa.
ten
Florence, die goed den \"reg wist
Florence en haar moe-- I in ?et kasteeI, bood aan, nit .de
der: dus:schrij\"en, dat zij hier hms:apotheek een gen€esml~h-unnen _ komen. - Eigenlijk '\"Cr- deltJe te halen. Met een electriwacht ft, datdit bezoek u goed sehe' zaklaniaam ·_ in de hand
zal -dren. Gij hebt gezelschap \'Hliet zij het vertrek en ging
noodig- en -afleiding! Ik hoop tie~~p,:r' :p<Josje ' luisterde zij
Yerrast.
bron~n'!
b
Had zij bmcden geen
Nora - antwoorode met, -hoe- sluipende schreden-:verncmen?
wel·' een, jnIierlijke stem haar
Bliksemsnel dl"aaid~·Fioren
wederom wazrschuwde. Zij liet ee h2ar lantaarn uit; om niet
eehter niets ___van ,deze ont.'>1em.., g.-:-zie.:::. te .~'orderi. Behoed..-aam
:miDg_.merken en schreef onder daalde zij de trap af.
den brief van.Jerome" dat rij
Plotseling stond zij" stiI en
·cho,op__·.-Jlet ---bezoek mer'\'er- drukte Jdch. tegen den, mUm"
heiIgde. .
aan. Tot haar verb:tring ng ri.J
_._Gravin __ Louise_'WaS oak met gra\in-·LDuise4e-gang,doo:r.k~
~gd;-~:toen zij hoorde dat men." gehuld' ,in, een-..donkeren
FloEenee-; en haa.r-:moeder.zoo.:.. manteL -In de linkerhand-droeg
~de!l:komen.
.zij . een ~ Ideine'lantaa.m,-- in ~
~Wees op,·uw.'~-Nora! a...-dere-"een'-,·mandje.;:-waarover
~, -·_de.--gmvin..' IIi: ~::-·,gesp:;;t!:·Onder

.A,za}

H~e.7gaarne _wa:Z\J=~em '=e:~-~~;!:!o~<>"Fl~

nellie.

~~:~:. '~"~~':;lLj!: ~te::" ~een

WOw

staiid,merkbaa:r.
_
·Slmanne ~'"\V8S .. ~.-~- ..der-suklreJ.t.~'en'BB in--de--~'Zij 'm!sgu.nt u uw E1oienee __ hieid:_ den~_.ad€m :in.
rU.stig'en-dWaalde-~
~~-h8aP~
!
Wat ,bet.eekeluie' ,d&t'!,.:,Wa::.1'
"-Nora~,_had_, geen,-nsst'_m~ ~:%8clrt:'1Dom:peleidl:.;~k
:rij ~~!~de··-·-l)a;ar.
_.. ,:m~,,~~~!'t,m:7~ 'ging- de:gtaWl:mldden iit den
A1s zij in het - kasteel was, in ~e- hoeken en scheen naar ..... u-..:~ t;lII;Uu;:l a..-..
_ - ~ _ _ _ auw. _~..... Q.adrt. -'-hem! ~ nat -U'lI"ft':St zij te
kromp zij ~een zoom.a; zij_~~ jets te.zoeken.-Zemi-ontler>'bnt delen bezitten. waagt.1i'IIIrebte ODS _ des 'Op .~ihet---spe!:stiaat! 1I'Ieten ~
sblppenhooroe. 'Gingzij"'" ~_tzij. _ _ <le~,'
",,,,,, _ _
"'zij.~~
_
~,~~!!:..,'
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VOOR ONZE LEZERESSEN.
v:

Het getuigt van den goeopvat- den smaak eener vrouw, indien
zij oak in baar onderkleeding
de mode voIgt. Van teere
de mededingers (sters) bij het weefsels uit kunstzijde en kaa,lUlstaand bal des nation op 29 toen ltunnen wij de hierblj af~
Februari a.s. rollen worden be- gebeelde elegante en eenvoudioordeeld1 verzoekt zij ons het ge modenen gemakkelijk zelf
maken.
volgende mede te deelen:
VI 36778. Een bizonder mooi
De Jury, die samengesteld nachthemd,
van
gebloemde
uit .leden van verschillende batist. Eet gekleede cachet is
landaarden, zal niet aIleen de vedm~gen door de klokkende
paren in de meest origineele kra ag, die de mOl.lwen verell aardige costumes beoordeelen, doch komen ook de dames
en heeren, gekleed in nationale
kleederdraehten,
afzonderlijk
voor prijzen in aanmerking.

Ook hlerin de mode gevolgd!

d:at nag verschillende

reg~lprijs

voor deze advertenties: is
met een m inimum van 5 Fegel~.

f

0.20

~C=:=;~::':~=1;;;;~;;;;;
,_\ POS'l'ZEGELS.
aangeboden" mooie . zegels.
TESTOND GEVRAAGD
Yvertprijzim a. 1.2.3 c de franc. door bekende Holt Spaarkas
Van Nes, Laan Wichert No.7, Instelling
B--,-.t_.._C._~_____
ACTIEVE i:i::ENWOOR-

:-=-_

klJ: h~~sf.~~~~:a. Ruime provisieregeling. Brie·
mers. Huurprijs f 40.- p. rondo ;::u °x~e~e ~t J~ ~~~B~~~:

'Sr. ond. No. 791. v.d. blad.
via-Centrum.
TE KOOr wegens vertrek naar
:Europa: 1 salon ameublement
compleet. Europeesch import,
ROOM.

~:n~°El':r:nk~~~~t !:e:t.'~'
~~el:,~batfJ:;'lng,

.

liter titans slechts 25

....

ONDERKLEE- vangt. Ben. stof 4.75 bij 80
DING.
c.M. breed...

ELEGANTE

:!:~~e~~eb~e P':Z:k ~aa~

is

W. 36768. OndeITok van gebloemde kunstzijde. Ben. stof

3.60 bij 80 c.M. breedte.

".'~
,

-

A

..~

A
N

VEEL gtImitet:rd

G-W 36820. Pyama van
twceerlei stoffen. Ben. stof 3.80
eenkleurige en 2.15 M. gek1eurde, elk 80 c.M. breed.
.G-W 28456. Eenyouruge
pyama in meer sportieven
,"orm; de llitmonstering is con~
tl'asteerend. Ben. stof 4.10 M.
bij 80 c.M. breedte.

NOOIT gf:h>c:aaaTd

·ELKE

imitatlc

Bij de beoordeeling zal in het
bljzoDder worden gelet op het
goede conditie, steeds door ei- . TE HUUR AANGEBODEN
genaar zelf bereden. Te bezich· Bij Hall: familie keurig gem. origineele der costumes en de
tigen elken avond 6 uur, Flo- apartementen met primll pen- wjjze waarop deze zullen worrisweg No. 6.
:~~g:~oIn E~~f~~k. bij spoor den gedragen.
lUASSEUSE
en tram.
Zoowel een "Schwarzwald(uits!. voor dames)' bij ver- geen beroepspension
madel" als een Hongaarsch
moeidh., kouvatting, bev. bloed- Brieven No. 1047 Reclamebe- boerenpaar of een Friesch- of
circulatie,
ontvettingskuren. drijf "PRECIOSA" N. V.
Zeeuwsch boerinnetje komen
VLOOTSCIIOUW dus voor prijzen in aanmerking.
Billijk tarief, aan huis te ontb. GROOTE
Mew. Terlaak, Kemajoran 43.
VAN OORLOGSCllEPEN
Van \Vdhe's Lcesinrichting, Re- 23 Februari en I Maart rondbon Sirih 9. Billijkste adres voor vaart 1angs de Ned.-OorlogHOTEL
Uw tij&chriften of vaste trom- scheperi ad 25 cent p. persoon
DER NEIlERLANDEN.
mels. Direct bescbikbaar trom- Afvaart Beton-steiger.
mels van f 5.-, f 3.50 en f 2.50 Lees de berichten in de Bat.
Groot Vooravond Concert
p.m. Uitsl. romans (2 p.w.) bladen.
.
J 1.50. In!. to .. 4821 WI.
GEVRAAGD
onder leiding van
'l'E IiOOP: Geriefelijke Wonill- Een vaste waschtafel compleet
JULIEN FOORMAN
gen, omtrek Def .-lijn v. d. Brieven onder No. 1225 van
Bosch en Sawab Besar. Ecn dit blad.
P'l'ogmmma

KOSTKINDEREN TE
govr.

~E~~~:"G~r./Aug

GANG KENANGA 26

~i~1lbijr trei~~n~~~ me~~~~!~~

TE KOOP AANGEBODEN :

::r~o~o v~::;~~tn::~~:e:t

Betrekkiug gez<lcht onverschillig waar of wat. Bekend met:
blindtikken, administratie, Engelsch en Duitsch, autoverkoop
en ct'auffect·cn. Brieven onder
No. 1233 v.d. blad.

bert-costuum lengte M. 1.81.
Tel. WIt. 3859 of brieven ondet No. 1235 v.d. blad.

HUIS TE HUUR:
voor f 45.- 's maands, mel
contract. Laan Halkema 6.
m HUUK:
'l'e bevragen D. A. Taorop.
ftlodern buts voonien van vas- Batoetoelis 53, Bat.-C. Tel. 62
te waachtafels en garage, ge- Weltevreden.

~f:;. Le~~re:g ~fde!~~:

&schaafd beer, middelb. JeefOost No. 65.
tijd zoekt gemeub. paviljoen.
omtrek Koningsplein; J 40.TE KooP:
max., incl. licht en water.
3~ P. K. motor, merk B. S. A. Br. onder No. 1237 v.d. blad.
mct licht z:ijspau. Model 1927,
pas 3~· jr. gebruikt, zeer goed Jongmensch zoekt kamers met
onderhouden. Zeer zuinig in pension, omtrek Tanah-Abang.
't gebrulk, f 125.- Bevr. Ke- Prijs van f 50.- incl. wasch.
majoran 93 pay.
Brieven Villalaan 3.
--''--=SP'''O'''ED='-=TE=--=X'''O'''O'''PC--'- -

MODE ATELIER

1 paar UUput rasechte dwergH E LEN A
pinchers w.o. met chocola- Tanah Tinggi 45 (eind Kramat
de kleur.
Baroeweg) teIf. 2553. Bat.-C.
Tevens 1 radio toestel f 25.- maakt japannen naar maat en

_V_io_.I-,-.an-:F2-'-~-::~-G-:-RAA::-__F"--- VOlg:~::;:.e~::::;

Voar

H 0 F 1\01 A N.
Ex-Ieerling Mevr. KUhr geeft
en a vondbuiten·op- wI>" en naail, zeer practische

dag~.

~:n:
.

~~~'Jo~~e:'!~4 ~:.~~ -~;!~

18 X 24 = J 3.50
13 X 18 = ,,2.50
gebr. Bloemen~ en Corsagecw-proef' sus gr. .keuze versch. mod.

Adrea Gg. Sekol. 4

(Kramat)

f 5.- p.m. ,

, '

Kerkstraat ·87 Mr. Cornelis. Mevr; v.d. Zee, Kroesenplefu '13

VDETBEHANDELlNG,

(v. Daalenweg).

vakkundige . en' pijnlooze ver~()()()~E ~s
wijderiDg van eksteroogen, ~- PER i LITER 9
PER 1gegroeld~Erif~uu'kIlZ." m >LITER 17 cent, PER FLESCH

cent,

' . . a.u-. ,

~~~6~=!~~i:

Postweg Noord 59, Tel 4302WI. , WL, 4500.

, '

SCHQENEN, ,MAGAZljN .,'T '"CEN'I'RUM'! '
POSTWEO NOORD ,2 '

-

,TELEF. WL. ,789

'~::: . ~Ot~:,i~~;:!·~ ;:!r.\J~~el t~~m~ ~~: ;: .:':
t/'.. .,32 I 2.50. ,t/.. 35

f 2.75.

t'm 39 I 3•..,... ,

'. Gtook: liotteuiag Jo·lwuiu ~e1l;

; CClatrum-· eeft '-W-aarhorg '

WONINe.SOUW

(pASAR SENEN)

Klassieke Piano-,
Viool-, en ZangMuziek.

50

kortiolJ

%

I

W. NAESSBNS &Co. Kijswijkstr.32.

•

TE HUUR
BlIIllollweg

13

BIPk.""eg
12
Lombokweg
73
Timor •• ;
J
Nlculll' Gl.Il lI ea .....rg22
TflLamalaweg
1
TjJlam_!lIwlIg
3
MliaNtweg
60
Tjloedjoeagll'tg
28
Lombo\nl.·e'C!
75

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

v.d-;.",bl.,,'--=-;c:;;:on--:d:..-.-;N.,.O;-._12_'_
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YOLKER

6ROOTE ·OPRDIMIN6!

water en licht, aangeboden.
Selections
Urbach
TE IlUUR
Kebon ffirih 64, Tel. 2275 WJt. 5. Slavische Ta.nze No.6 & 8
A. Dvorac
7~~~~~~d~at~':~~Ch~.a~~~.
KAARTEN VOOR
Rhapsodic 2
vens eten buitenshuls verkrijg- "ONE NIGHT IN KAWAi".
6. Ungarische
F. Liszt
basr vana'f f 15.- Tel. 250 Zaterdag 29 Februari 1936 in
NIt. Cornelis.
de groote danszaal van Maison
Versteeg zijn verkrijgbaar bij
PR-IJSVERLAGING
de Heeren Leide}meyer, KemaAAR-DAPPELEN
joran 61, W.V. Laurens, DefenGELE EIGENHEIJ,tERS EN sielijn v.d. Bosch 46 en Maison
THURINGER MUlSJES
Versteeg.
TE KOOP GEVRAAGD:

Y.

--.

::-._~';:;:==;;-___

TEL.

N.

TEL. WL. Nos. 132· 136 - 4114

Ouverture
tract f 75.- p.m. Desgewenscht 1. "Titus "
W. A. Mozart
overn. compI. meubilair, glasw.
2. Friihlingsstiminen Walzer
~:a~rv.f.~~~elli 77. Tel. Welt.
Joh. Str<!uss
3. Boris Godounow
Grand
3655.
Fantaisie 'M .P. Mussorgsky

=====,-- :~J~tn~ee~o~~<;h~~~otte~ij~:

B No.2
C No. 12

Te bUYr• •-

Groote omzet, Klein gewin,
Is 't parool van Li Liong Hin

~Iodern huis, bey. galerijen, 3 Op heden 22 Febmal'i 1936
Aa.noong 7.30 uttr n.m.
kamers, bijgebouwen en garage, per 1 Mei a.s. Op jaarcon-

_W_L-;;'",4-;50",O",'
TE nt/DR GEVRAAGD
Brieven met opgaaf soort en
GEl\IEUB. PAVILJOEN, door prijs onder No. 1236 v.d. blad.

Mouiwcg No, H
KapilSlng ND. 13 eD 18
AlPjUSletw~g B No. 9 Itt 10

- LI LIONG HIN!i!!

----"O=N=GE=ME=,
=UB=II=.E=E=R::;D:-School aanw. In!. v.d. Routl. 2
PAVILJOEN:
PAUZE.
Dit huis gem. te huur Mrt./Aug., met voorgalerij en 2 kamers,
a f 30.- per maund, inclusief 4. Oem Andenken Beethovens
geh. of ged. t.e.a. bod.

MELdRtinil~~:R~AI

~~ WonlDgen. Kod ell Comto:ubel in pripcD vao f 60.- loe f 21.~t bmm::oDtQcI ~jU l8duetie.

T (verI.Laa~~~~;~) ~~ Wl.3161

avg. BANSA Tel. 81S

dVeo~infu~: ~eui~::-g~:~ :~~ -::TE=HU=U;c.R~A-;;A-';;N;;;G;;;E;;;BO=D;;EN~

erfpa.chtssawahgrond, ± . 3}
bouws, 't heele jaar bevloei-'
baar, beplant ten deele met di·
verse vruchtboomen, viScbvij·
vers, enz. Bevragen: Kerkstraat No. 37, Mr.·Cornelis.

waarddoO&"

TIl IIIIlIII AANGEBODI!N

DUS : GOEDKOOPER en VERSCHER
Denk dus om Uw portemonnaie en Uw Gezondheid
en BEL VANDAAG NOG 9p :

zeer Melkerij Moderna Tel. WI. 4500.

in

--~ .

r.55._
55.-

2 !. 120.- •
Pegangsaan West
Pdodjo DW;;llSWtg 11 .. 17.50
Tangerang-scheweg 21 ~ 10._
Djattbllroepleio
2.. 32.50
(;g. KerllOlongbill.IJ. 5.. 20.Ie Tjiliworngl.Mc. 5 .. 12.SO
2" Tjiliw~gl.Mc.ll .. 125!l

77.50

65.70._
1850
50._
10._
SO,70._

Gaag Hauber

\

18

..

12.50

oLaao Trh'elllJI lQ.pa\'.~ 110._
Laan Trivelli33 hfd. ~b. ~ 80.Djalihilrocplcio
IJ
22.50

DI . . . .' 6 &tadaanlwlkkeUng _n VDU•• hul s v • •lIng.
a'.daSl_noaan'. Oa1avla - T.nge.an9Sgh....,lt1iI1.
AleI • • nng Wa ..l .. gzaken. TeU. 3S7 WI. Toewta'"

ROEPERS, NIEUWTJES EN MAGNEET}ES
SLAAN WI} VLOT MET DE "O.P. tjes"

1888

HIBRVOOR ZIJN VIER RBDBNEN!!

~

is het T elefoonnummer VOOr
Y s·en Patisserie bestellmgen

van de CITY-LUNCHROOM Pa,ar Baroe 8.

Ie. DE GROOTE VERSPREIDING

2e. DE GROOTE POPULARITEIT

R. L. SRANTZ

3e. DE GROOTE LEESBAARHEID

VENDUKANTOOR WELTEVREDEN
Vendutie

"ie. DE GROOTE RECLAME WAARDE

MAANDAG 24 FBBRUARI A.S.
len huize v.d. WelEd. Gestr.

J. J.

VAN "DE OCHTEND POST"
HEEFT U lETS
WILT U

lETS

ZOEKT U EEN

TE HUUR
KOOPEN
EMPLOYE

MOLUKKENWEG No. 36. N. G.
Frigidaire. seaetaire en console z.g .a.n .. Royal drijfD1 .•
Friescbe staartklok.. pracbt tapijten, groote coIl. gram.
platen (klassiek repertoir) w.o. viool- en piaDG-COa-

TE KOOP
OF RUILEN
OF H U L P

certen enz. ent.

OF

KI.JKAVOND Zandag van·s .. a

u~

n . rn.

E!f0.lYlenhandel F A V 0 R I . T

itt

as

DJoharlaan-Tel. Welt. 1 ' "

WI) EXPOSEEREN NllIT.
WI) EXCELLEEREN IN ONS
"-...
[}AGEU)KSCH WERK
DAT IS HET BELANG VAN ONZE CLIENTELE.

PLAATST DAN EEN "O.P. TJE"
STANDAARD-TARIEF 5 REGELS EEN

HE'~["

ZAN T MAN

GULDEN
Wie Zaterdags van uitgaan- houdt.
Ontvlucht ziju warme huIs,

III

IBDBRB RBGEL MBBR 20 CBNT

POLONIA

BETALING CONTANT.,

En . . . .

is

heedijk kont!.

Zondag Ibm!
POLONlA-TEIlRAS. M...ster-Comelis To!. m.

VOOR BETREKKING ZOEKENDEN

HALVEPRIIS.

DOOit Y66r

Restaorant TIONG BOA

,.~

e€{~~~EIEH:IEIgaaElEKIEi<I«~aaaatlElEl!B

n~ukkeritJohn.~appe~G()ednrukwe~k

To!. 1707 Bt.

iii ' ,

Hft ·~ ~.met de best~';'faa.
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