~ , ~.

- --

BUREAUX·

ost

REoAcTxE EN 'i.DMINisTR,'
GQENOENG 'SERARI_ No. 4.6
'liirr..EFOON' No. WLT._ 583,

TElEFOON:

mns

DIR,ECTEUR ... WI. 1241
HUlB HOOFDREDACTEUR '"
HOB ACQffiSITEUR WELTEVREDEN <:)050.

UITGAVE EN DRUK
DRUKKERIJ JOHN KAPPEE
GOENOENG SEHAR! 46

, ALGEMEEN NIEUWS· EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK, DINSDAG·, DONDERDAG· EN ZATERDAGOCHTEND

BATAVIA-CENTRUM.
GROOTE POSTWEO O. 831
83!
. ' BANDOENG.

VOOR KLACHTEN OVER
BE?..oRGING GEL1EVE S.V.P.
511 WELTEVREDEN OP TE

WlLLEN BELLEN.

VERSPREIDiNG TE BATA-

VIA D~ PER WEEK
10.000 EXEMPLAREN.
VERSPREIDING TE BANDOENG ZONDAGMORGENS
6000 EXEMPLAREN.

VODR ADVERTEJ.."-nES.

TE BAT.: S.BE. GoPNER
TE BA:r-.-nOTh""G: BANARBU

'l'ELEFOON' NUMMER

OF

DONDERDAG 19 MAART 1936,

DIRECTEUR : JOHN KAPPEE

HOOFDREDACTEUR: , "'"

RECHT;';;TREEKS •.o\.A..,."
ONZE KANTOREN.

I

TELEGRAflSCHE EN
SCHRIFTEUJKE OVERMAKINGEN
NAAR HOLLAND EN ELDERS.
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"Bataviase

NEDERLANDSCHE KANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V;

Er zijn geen brutaler en ge- die uitspraak geen geloof hechwetenloozer menschen dan film- ten.

En dan trekt hij van leer.
Het boek wordt in de film aD-

Men veronderstelde, dat:er herkenbaar. En bijoa altijd is
operateurs. Zij ontzien niets
r=!;;:::=:::=::::::::::::=:::=:::=:::=:;;:::::=:::=:::=:~;;:::~==;;:::=~ en
wat zij nog met den mantel een orgie was geweest, - dat de film minder dan het baek.
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der Hefde zouden willen bedekken, dat onthult het doordringende licht van hun sterke lampen.
Men herinnert zich, welk cen
ontsteltenis er te Batavia
heerschte, toen bekend werd,
dat de film opgenomen van een
bal in het Hotel des Indes niet
in haar geheel de censuur had
kunnen verlaten.
De verontrusting was zoo
groot,. dat de bioseoop-eensuur
het moest ontgelden.
De Heer D, F. van Wijk
maakte zieh tot tolk van deze
verontwaardiging, welke den
angst maar nauwelijks kon verbergen.
Hij merkte op, dat iedcr in de
stad wist, hoe netjes en fatsoenlijk het altijd toeging in
het Hotel des Indes. Hoe kon
dan de film-censuur aanmerking maken op het fotografisch
beeld van een feest in dit hotel,
waar de hoogstgeplaatste landsdienaren en maehtigste kopstukken van handel en nijverbeid zich hadden vertoond?
Waren de censors dan zulke
harke'ni; dat zij de openbare zedelijkheid in gevaar achtten,
alB openbaar bekend zou worden, dat bij het mondain vermaak van de betere standen in
de genoemde inrichting dames
een decollete aan een van beide zijden of aan beide zijdcn
vertoonden? Waren het zulke
burgcrlijkc, benepcn geesten,
dat zij geschokt werden door
het optreden van cnkelc dansende artisten, hetwelk. daarvoor zorgde de directeur van
Es persoonlijk. altijd behoorlijk,
zedelijk en beschaafd was geweest?
Wat zou bet publiek weI daarvan denken, dnt een film van
het Hotel des Indes door de
censuur gedeelteUjk was argekeurd? Welk een onaangename
reputatie bezot~de we censuur
met enkele knippen van haar
schaar dat hotel! - Aldus in
ideale verontwaardiging die redacteur.
Ja. wat heeft het publiek
daarvan al niet gedaeht? Dc
aanstaande hoofdredacteur van
een dagblad in Oost Java heeft
in het Haagsch Maandblad zoo
juist geopenbaard, dat de menschen van hoden o.m. de vrije
fantasie verloren hebben. Maar
wie hoorde, wat de Batavianen,
die er niet geweest zijn, zoo
al van hotelfeest gedaeht hebben, kan aan de juistheid van
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heen gekeken, Z()odat zij op de
film zoo goed als naakt waren
versahenen.
'
Het moest een f i I m d 0c u m·e n t a i re worden. doch
dit was geen becld van de werkelijkheid. Hier had de drieste
lens een super-fluum opgeno-

te vinden in "Scenes de la Vie "Concordia" een feest zou woradfs oBn~heerwm~'rpd:;o;~~~!~pke~~S, den gegeven in een omgeving,
~
welke Montmartre moest voorheeten Francine en Jacques?
steHeD.' waac4L..~:U6·s genaamd
m!rc~:' z~~t g.:;::~~n'k~~n~:~ "Chez · Mimi'·;·-;;Chez la Veuve
Cliquot", "Cafe d'Angleterre"
in zijn Doren de namen Mimi en en Rendez vous des Belges",
Rodolphe maoier.
.
tI. pac h e n·meisjes
zouden.
Hier gaat het echter met om bedienen, moest ik weI tot de

;"~~~~~r;:ende~OO~e~:lijt~e~~

I

zijn "Vachalcade" (woordspeling op cavalcade) of - omdat
men nu eenmaal voor de gelegenheid oak een "Moulin Rolli..gee" had opgericht: - in het
" ortege du Moulin Rouge".
Van· al deze feesten zijn de
geillustreerde kronieken bewaard. Zij werden f':oms in het

~~i p:~ n;:~~f:l~~~~:~:~ ~~~~l;;;:~~gre~%~~s ~~~ d~~ ~::~r;::r :~e~;:r:~~;::~:

men, dat weI schaadde. Het onziW:~ke d:: ~:rda:~. naam van voor in Murger's boek, doch die feest met de Parijsche werke- de groepen van de optocht,
het betrokken hotel wilde op- beleven een geheel anderen ro- lijkheid al heel l'aar waren om- waarmede het feest begon, een
houden, had Hever over de ver-

m~~ geschiedenis van Franci- gesprongen.

veel gefantaseerd in Batavia.

ne en Jacques was, dunkt ons,
Nu is Montmartre den laat- door een kunstenaar.
zonder verdere bijvoEgingen, sten tijd in den omtrek van de
Om het effect te bereiken

:ij:~~~ ;a~n w~~e ~~~:-t~~e:.
Noeh de danseressen, noeh de

~~~~ ~~~d~~' ~~~hh~~p!i~~~~~

werd een ervaring rijker, dat
was aUes. Personen, die zich in
dunne kleeding willen laten filmen, dienen Jaeger ondergoed
aan te trekken.
.._.

~~reg~~~~~d::fa~:'c~tht~e~~

.."t"t.

~Oe~~:~ e~~s~~:~ to:w~~~~~- ~!a~:e;i~~!n~~r~~ ~~::~:;i :~aro:ijhet~:esiO!~~~~1b~~~
Puccini gaf haar echter
slechts voor de helft weer, (zij
eindigt niet met den dood van
Francine; het slot is tra gischer) en leende van een an der
verhaal van Murger de beken-

Murger nog leefde, waren de
cafe's van de oude Boheme er
nog. De "Chat Noir" lag hooger op den Butte, welke het
langste zijn oud karakter bewaard heeft, maar de Place

uitIoopen, toch een strenge discipline noodig_ De gecostumeerde moest passen in bet
o~tworpen kader. Wilde hij
zlch daaraan met onderwerpen,
dan kon hij komen kijken in _

:etSC~~s:: h:! c~~~~r~;: :~~re.,~n deO~~~~~!:::~~= ~:~r::?n~g~ls ~ee~eenl~~~~

D~ fotografische lens onder ~~~:~a~:.t Marcel, Colhn en ~~~~~ie~n~b~~~~r:e~~~~~t on!~~et;;t, z~~t !ij~~etso~J~~
~~~t~~;l~ee~f~a:a:~no~~:t~~u~~ Mimi en .Francine zijn bei~e~ is daar, dat de vreemdelingen niemand zicht bier wil laten
baarheid van niemand ~reemd. i~~e~eh~~¢~~af~~~o~:~R~d~ ;ij; ~:~ ~::e ~~e~~, d:~ P~~ ~~~in:e~n o~ e~~s::::;~nk~~:~:

De ~en~c~t onder den lllvioed
van e Jac na~r succes, naar
ophef, naar geld, IS ~ok een zeer
~~b~tr~~Wb:ar getUlge.va~ wai
lJ1 ee on ervonden, gczIen 0
ge ezen.
Daarom. als mensch en lens
samenwerken am een film te
vervaardigen, welke geld moet
opbrengen, de hemel beware de
geschiedems of den roman, welke zij als onderwerp voor de
film bebben Ultgekozen!!!
W~!th:e~~~~b:~~~s~e film.
I

fe en Francine op de kamer van
Jacques, zooals in de vijfde acte
van de opera. Jacques is een
beeldhouwer en Rodolfe een
dichter en journalist.
Men zou wellicht kunnen denken dat Puccini's librettist de
ges~hiedems van Franeme en
Jacques belangwekkender vond,
maar de figuren van Miml en
Rodolfe sympathieker Doch
roder.d aad staan de persoonliJkheden van Francine en Jacques
hoogerdandie"vanMimienRo-

•

dO:~eine is Werkelij~ de
ons wordt voorgestelcl Mimi
ons wordt voorgesteld. Mimi
en Musette wisselden nu en dan
de armoede van Rodolfe en
Marcel at met den. overvloed
van rijkere vrienden. En al deie
feiten maken de wijzi",oingen,
welke Puccini's librettist aanbracht, volknmen onbe.:,<>r.ijpeltik.
Toen Murger zijn boek liet
verschijnen, ving hij een voorreele gehee1 -gewijd ~ de Eoheme, met deze waarSchuwing

.

,.Lea bohemiens dont il est
question dans ce livre n'ont.aucun rapport avec les bohemiens
dont les dramaturges du boulevard· on fait les SJ1D.on~ de
filous et d'assassins....
De ..boheme" in Parijs is een
leelseb.ool voor knnstenaars.,
Zij is het ~.1Dt de Aca·
demie, !ret hospitaaI of !ret lij-

M~GAZIJN
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: N.' V. Pi~no- en Muziekhandel KOK:
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DE GEDEH

sen-sterkte op die danseressen

niet geknoeid met de levensgesehiedenissen van Cathalina
van Rusland en Christina van
alvorens ons
bezo.hl Ie hebben. • Zweden, welke tach waarlijk beLAAGSTK PRI.JZEN eo 81 Ie belaten D8ar ver- •
langwekkend genoeg zijn. Hoe
klezlng VITSLUITEND eersteklss FABRIKAAT •• verhaspelde men·menig boek!
Scenario-schrijvers voor de
met 50 jaren tropenervarlng.
•
film. meenen zich elke vrijheid
te niogen veroorloven.
MOUTRIE
•
Zij nem.en een goed, bekend
boek, dat in verschilleride talen
MORISSON
• verscheidene oplagen beleefde.
Honderduizenden
menschen
hebben dat.boek gclez.en. Men
mag dus aannemen, dat in den
Gebr. ZIMMERMANN
: vorin, waarin de. roni.~ gegoten werd, deze het publiek heeft
MANN BORG Harmoniums
: geboeid en. nog vele menschen
zal boeien.
Neen. .zegt .de man, die dit
PianD', en YleuBsl. tieD ja8{ garantie Inelusiif kist. .•
bOek: VOoi" de:·film moe!; bewerken,.- het tragische·slot zal
het publiek niet bevtilleri, ik
mask·er eon blij einde san.]30.
_.
Band~eng. Bragaweg 29.: vendien .lijken mij dit of dat ta,

~~~~TIR

•

:
:

DAT:
in deze tijden voora! zuinigheid moet
worden betracht, terwijl men aan de
qualiteit van het artike! de hoogste
eischen stelt;
daarom gaat men voor medicijneo, schoonheidsmiddelen en dergelijke naar een
zaak. die sedert laog op dit gebied, een
reputatie geniet ; zulk een zaak is de
apotheek:

~:F~~!~;~;~~;~f~;~~:~~i~ :~t~~:;.~er~~~~~~m:~aro~ Pasar Baroe 15

•

•
•

(Een heel enkele uitzondering
bevestigt den regel. Zoo leek
ons de film "Ret Geheim van de
Mondscheinsonate" beter dan
het boek van Willy Corsari).
Maar juist omdat de uitkomst meestal onbevredigend
is, vraagt ieder ontwikkeld
mensch zich af, waarom de filmontwerpers voortgaan met dat
onguur bedrijf van hun schendende handen te slaan aan erkende meesterwerken der letterkunde?
Daarbij komt, d3.t de wijzigingen op zich zelf veelal onverklaarbaar lijken.
Doch daarvan hadden de
voorgangers van de scenarioschrijvers, de librettisten voor
opera's en operettes ook zoo'n

een PIANO 01 HARMONIUM :

...

·
•
·

er scenes waren voorgevallen
als in de couloirs van het bal
d'Opera te Parijs, - dat bij
verrassing in een nis van Troika een muziekles was gefilmd,
welke een orchest-dirigent zoo
laat' nog aan een dame gaf,
juist toen zij aan het a I I eg roc 0 n b rio toe waren, - ja, wat dacht men niet
al?
Doch wat er uit die film geknipt was, omdat het werkelijk niet vertoond kon worden,
was van geheel anderen aard.
De beroepsdanseressen, die
in des Indes optreden, waren
voor het speurende oog van
den heer van Es toonbaar gekleed geweest en dus had ook
het grage oog van het publiel~

aan.:

zeden zijn er werkelijk iets 10sser dan te Amsterdam of Batavia.
En er zijn daar inderdaad
jonge vrouwen, die des naehts
voor hun vriendjes zooveel
moeten verdienen, dat dezen
daarvan een lui leven kunnen
leiden. Maar dat zijn daaroll
nog geen apachen-liefjes. Dezen dolen in andere buurten
d
ro~. een geidealiseerd. Montma.rtre, waar een cafe "Chez

Dat zou het "Bal des Nations"
in het "Hotel des Indes" hebben bewezen. Als er eischen
worden gesteld, dan voldoen
weinigen daaraan en bet beoogde effect wordt niet bereil..-t.
Het is slechts een l..-westie
van voorbereiding en organisatie. Wat arme studenten in
Parijs kunnen bereL1;;:en, moet.
als men bet werkelijk "ii, oak
hier l..1lIUlen worden C"escbapen..
Als men bij\-oorbeeId een
.Egyptisch feest wi! ge,enis

nards vriendin Phemie

paar pyramiden er op is geschilderd. Daar komt nog "We!
iets meer bij kijken.
_
A1s evenwel alles gereed !S,
moet men ook den moed en de
Kracht hebben am den. heer X ..
die i 1500..........>.. p.rn.. verdi.ent, en.
gekleed als Jeane d'Arc het
~eest wi! bijwonen, ~ hij .lid
IS van de club en a1 zgn i"ekeningen heeft betaald, bnit:en de
deur te houden.
Helaas, het m~ worden
toegegeven - dat 12 nog bet
moeilijkste van aL
J_ E.l0RDENS JIl..

I
~'~u!:~~e,~d: ~:J: ::m ~e :~r:~a:!t:

OOhooren te zijn.
.A]s men de topografie van
Montmartre niet wilde volgen
door de cafes namen te geven,
welke bij alle bezoekers van
Parijs ondeugende herinneringen zonden wakkerroepen, dan
had men den. geest er van kunnen doen herleven door dit Carnavals-feest te v~ zooals
met het in. Montmartre do&.
En al ware·dan de opgave te
rooeilijk om. te streven. naar de
artistieke hoogte. welke gepaaxd gaat aan een volstrekte
ongebondenheid, van de optochten nit bet feest der Quatz-arts. die· worden ontwotpen
door fRlekena.a.rs van naam om
de traditie van den beroemden
Willette op . te 'houden, men
had DOg inspinrtie lmnnen zoe.
ken in de opOOchIeti "'" de
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BElEEFDE IBTNOODIGING TOT HET BEZICH.
TIOEN VAN EEN SCHITTERENDE COLLECTIE

Bij inleve~ing ~an 2 etiketten van HERO~LENZB.~URG Groenten of Jam
' (ofgecom~ineerd), ontvangt men GRATIS 1 reep heerliJke SICKESZ chocolade.

~~ISi~EEK:~ER~~~~:i". ~Wi'~T'f:IJ~~

"Inlevering van etiketten kan uitsluitend g~schieden bi! Stand IB op de Handelsexpositie en Goederenbeurs
H.B.~.G.O.B. in den ~lanten~ en Dierentuin, Batavia~C., van 18 tIm 21 Maart.

N. V. Handelsver. v/h
DE IN.DEELING DER PERS.

EEN VOORSCHOT-KWESTIE

Naar een Ontwerp van het N. I. O. G.
"DE OOHTEND POST" MAG NIE'r MEESPREKEN,
De School meent- een ap-- ~lle burgers gelijk zijn voor de
peltje te schillen te hebben met wet, zoo zijn alle organen geDe Ochte,uj Po~t.
lijk voor de pers, welke zij te
Het orgaan van bet N.I.O.G. aameD vormen. Of zij jong zijn
spreekt van "bet groene of oud, stijf of levendig, klein
blaadje".
of groot, rijk of arm, belang·
Het deed ODS goed te zien, rijk of ~nbelangrijk, zij hebbe':l
dat het een groen blaadje nog aile gellJke rechten.
weI lusttc.
Zoo moet het zijn en zoo
Maar wij zouden tach weI moet het blijven. Er ~ijn geen
~pa wjjJcn wetcn, naar welken belangen, welke ontzlen moemaatstnf De School de perio- ten worden. Wie in de pera
dicken van Ned. Indie verdeelt staat, zie toe, dat bij niet valle.
in "bladen" ell "blaadjes".
Jong leven kan het oude verAls De Ochtf;?!d Post met een dringen. Een onderneming met
van de groot~te fomlaten van veel I{apitaal en weini?, gewe~
de in IndU! verschijnende cou· tensbezwaren, zal een elOd rna·
ranten en met ecn oplaag, weI· ken aan het bestaan van een
ke die van aile dngbladen in ander bedrijf met weinig kapi~
!ndle overtrcft, een "blaadje" taal en hooge beglnselen. Maar
zal beaten, volgens De School, intusschen verovert een be~
hoc zal dan een orgaan er moe· drijfje zonder eenig kapitaal,
t en uiblica, da.t volgens het 00- louter door .arbeid, volhardlng
ondc rw:ijzers ~ orgaan nanspraak en gcest zlch ook een plaats
maken mag op de qualificatie en bedreigt het bedrijf met veel
Van "blad"?
kapitaal. Ziehier een groep van
Dc School is e<;~ belangwek- be~~ijven, waarin kapitaal niet
}t~l\d crgaan. W.tJ zoude~ het albJd den doors1a~ geeft. Laat
m et gaarne \V~lJcn . mlssen. m~n vcrheugd ZlJ R over het
Doch het komt met bUtteD den felt., dat cr ZOOlets op aamc
o nderwijzerskring en de oplaag nog bestaat
nl niet vcel grootcr zijn dan.
Gcvestigde ondeI:!lemlngen
het lcdental van het N.I.D.G. hebben aile monopohe·begeerToch zouden
.wij plttlgstc
cr. niet van
nan
denken
om dlt
de ....ele v~~bl(lden in Indic cen
"orgaan~~e .te noemen .. Hct
hee!t z:ljn ~Ig~n plaats III de
Jndlscbe perlodlcken.
Zoo hed~ oak De OchtCl1d
p.,ost bur elgcn plnats en haar
cIgc!, karaktct.
.
PIt k~rakter schljnt Dc
School nIet te bcvallen. Het
orgaan becrt het over "bet
groene bJaa~je, dat zich .overal
m ee bemoelt, ook a1 IS het
maar half op de boogte Yan de
feiten." .
Het 15 reeds .. ml-C! opg7.:
"!~rkt: - er schUnt .In lndle
blJ bchmgbebbenden nlet aileen
~n vcrla!lgcn te J;>csl:lan naar
«In contmgentccnng yan de
~rs, naar cen beperkmg va.n

~~ ~~~ta~Ci:n~a:~cko~~icf:u~:

en

bet kan .zelfa L"Cn offi·
ck-clc verdceling in te. vocten
tUfJ8Chcn groote en kieme bladt:o naar c<:n ontwerp " an de
0.18

II E ISS -. CO.

zou~en

BU La.ndsdienaren veWg?
JA _ ZEGT DE SCHOOL,
De School heeft bet voorstel
gedaan. om ambtenaren. die
gedwongen met ~rlof moesten
vertrekken, een maand salaris
als voorscbot te geven.
Dat voorstel is bij het Dept.
van Onderwijs en Eeredienst
in goede aaroe geval1en. Het
vroeg verlaf aan de Regeering
om nIdus te mogen handelen.
Qe beslissing van de Regee.
ring werd nog niet bekend.
rn de Ochtend POst van 29
Februari 1.1. werd twijfel geopperd aan de veiligheid van
die voorschotten. De verwach.
ting werd uitgesprokcn, dat als
men het lot van aan gouver.
nements ambtenaren verleende
voorsehotten eens statistisch
Het vastieggen, weI zou blijken
"hoo goed het daarmede ge.
gaan is"'.
_
..Dergelijk geschr.ijf is
eenvoudig niet te tolereeren, _
zegt De School. Het orgaan
&cfit bet een beleediging voor
oetken landsdienaar, voor de
controleerende instanties en
voor de Regeering.
Het N. 1. O. G.-blad. "protesteert dan oak met klem te-

;!::~d::I;>.!::~~u~J~ta:i'i·'S'& l~tfc~_ ~:~.vJa.

Er was echter een hinder·
paal: - die limonade·fabrle~
heeft geen vergunning om den
wed:>trijd te houden en daarom
is deze .reeds enkele malen uit·
gesteld.

Dat men eerst renners moest
kweeken en dan cerst kon gaan
denken over het bouwen van
eeo wielerbaan, heeft de beer
M. Zimmerman te Batavia in.
gezieD. Hij is reeds roaanden
geleden begonnen met de oplei.
ding van renners. En bet waren zun renners voornamehJk,
die m:u Zo~dag 11 op den weg
Batavla·Bultenzorg v.v.
het werk heeft gezien.

Ook anderen zullen, lettende
op het succes, dat de jongste
wedsbijd had, wedstrijden wil·
len boudeo. Zij ~en allen: hun
hoofd stooten. En dat is in rut
geval maar goed ook, want het
is noodig dat deze zaak in ver·
trouwde handeD blijft.

in

gen
zulk
voorstelling
van - - - - - - - - - zaken
dieee.n
kennelijk
onjuist mag
wordc~ genoemd."

2000

Men praat ook al van kam·
pioenschappen. Maar de oplej.
ding van renners is nog lang
niet afgeloopen. En als deze
wegwedstrijden kunnen houden,
dan zullen zfj, wanneer er in·
derdaad een wielerbaan komt,
eerst nog op die baan moeten
oefenen. En dan kan men eens
aan kampioenschappen gaan
denken.
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Voor Cadeaux
vindt U steeds in onze Kun srafdeeling een mime
sorteering: Hollandsch aardewerk Dultsch h outwerk
Italiaansch leerwerk. Fransche lampekilppen etc. etc.

Bezoekt ooze staod op de Heegob
N. V. Boekhillldel

&;

I

DrukkerQ

Rijswijk -4

Van Onze AdveTleeTdeTs en andeTen

LIf:g:;;, 't~R::: :::Ji:t-

ONZER KINDEREN,
Voor liefhebbers van een
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
schien wet
heel Indie, die
edt 9.0 d' an nle! ~nte en· zulk cen verguoning heeft.
Bio Vita· Wareren, ~~:u: s~~: g~:i~v~~e:~~;! DE BE STE MEDICIJN!
het zal nu wei duidelijk ~ijn, ~~~ienfl h:f' g~u::m~!tent g~~ . Gedeputee~dcn he?ben aa.n
waarom clk orgaan, evenals elk be t I
k . t t
dle vergunlllng eeOlge voor· Ge~:d~:i~:::~::r,van ::~a~~ ~::~:~!so~~~r o~ ~~::a~~i Badhotel Boerderij Cramtr Sotkaboerru
staats~urger zich overal mee zle~ ec~n~:~ ~n ~~~ra~rar vo:~ waarde? v~rbonden" doeh de "De Bron der Jeugd", ontvin· allen, die daar belang in stellen, Inlicbtingen :
gen wij een zestal flessche.n van uitgenoodlgd worden, am de
Telefoon 2100 Weltevnden
door te gaan.
dat vocht, welke ons damg ge· causerie, welke gehouden z a l ·
265 Soekaboemi
Het is ten slottc het publiek,
dokt?ren aanwezig zlJn voor de slerkt hebben voor den dage· worden op Vrijdag·avond, 20
dat zal uitmaken, of cell bekeurmg van de deel!}emers en
lijkschen
arbeid.
Maart
a.s.
om
7
UUI', in de pen·
Verder
wordt
medegedecld,
paalde mecningsuiting waardc
WJELRENNERS·KWEEK
zonder cen behoorllJJ<c rege~
Dit gezondheidswater kan dopo op het Willemskerk·ter· dat op dezelfde plaats op ZA.
heeft of niet.
lingseommissie.
men ook consumeeren in den rein, Koningsplein ODst No. 10, TERDAG.MIDDAG, 21 Maart
Er is een plaats, waar De
Ten Behoove aanstaande
vonn van vrnchlendranken. alwaar de tandarts Dr. E. H. a.s. om half 7 een tweetal
School en haar staf het
Wlelerbaan.
Den laatsten tijd heert men Daartee worden .zuivere vrnch· van OostroDl Soede hoopt te jeugdfilms zal worden gegeven,
uitsluitend rccht heeft om
een paar maal de aankondi· tensappen gebrlllkt.
spreken, over:
cretite1d'
uit te maken, wie mee mag
Er is sprake van, een wjeler~ ging kunnen lezen van een
spreken en wie niet. Dat is de baan le bouwen VGOr de aan~ wegwedstrijd, weLk~ voor de ter?~:a~~:w~i~rg~~::t~~~ ond:~~~~Y~ae:ehe~n g~;~{ o~ to • • ,:T A R ZAN."
spcelplaats van de N.I.O.G .• staande Pasar Gambir.
recJame van eon limonade· dien eigenaardigen, onaange~ kinderen".
Voor den aanvang zal de
school te Mr. Cornelis. Daar
Het sueces van den jongsten fabriek zou worden gebouden.
In verband met het spreek~ R eer J. Verstoep, Hoofd van
kunnen zij met de kinderen een wieler.wegwedstrijd zal wellicht Aan dien wedstrijd was een namen bijsmaak welJ~e .lwol·
aftcl-spelletje doen en uit den cen gaede prikkel zijn, om bet prijsvraag verbonden voor het zuurhoudende dr~en weI eens Ullr van. den spreker zU.llen ~rst de Christelijke. Eu~p. Lag.
kunnen hebben. Het zijo op-- van 7 tot 7 uur 30 mln., licht· Sch ool, een stiehtelijk woonl
kring stooten, wie zij willen.
planuit te voeren. Men heeft publiek. Wie enkele f1esschen
.
Maar in de pers moeten zlj DU kunnen zien, welk cen be· li.monade kocht. mocht raden, wekkende, verfrisscbende drio· beelden worden vertoond, over.: spreken.
,Het leven van Drw:D HelOuders en kinderen, ook metdat liever aan de publieke opi~ langstclllng er bier is voor de wie den wedstrijd winnen ZOIl. ken juist zooaIs men die in een
troPan.klimaat hebben moet, l ~ct. JEZU~ CHR~.TUS".
leden zijn allen hartelijlt weI·
nie overlatcm.
wielersport.
Dat was zeer aardig beda.cht. doch tot dusver nonit kreeg.
ledereen 15 bartelijk welkom. kom.

~:~o~~~j~=n~itlating van

OF

De kwelJingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVAlIA.

ten Se; Wt~t ge~ien. tk

Als een moe, ziek kindje leg~
de Nora het hoofd tegen baar
stiefmo eder aan.
Ach, mama,' zelde zij op Ida.
genden loon, hadt gij d~sttlds
maar nUt" IDij geJuisterd CD
met m.ij DRar ons dakkamertje
teruggekeerd! Op dit schijnge.

~~U:nl~!~ ::" ~n~:~~~ ~te:·~.n _~ers

in

~~~~~~r:r~an~onlld;dtd:te~~

tenswroeging gehad.. Dikwijis
heb ik op bet punt gestaan, roij
voor Jerome op de knieen te
werpen en hem alles te bekennen. MiJn liefde voor hem heeft
mlj daar ecbter steeds van teo
r JJggebouden_
"Ik kon het niet over het hart
brengen, zijn geluk·zoo meedoogenIoos
te vernietigen.
'l.'bana voe1t hij zich in zijn trots
zwaar getroffen_ Ik heb zijn eer
bevlekt, die hem dierbaar is.
.oat vergeeft hij mij Dooit!
."Tusschen hem en mij is at·
les ult. Ik ben immers zijn wet·
tige vrouw Diet! Hij is in bet
huwelijk getreden met Suzanne
de Lavaliere, en niet met Nora.
.. "Wat moet er nu gebeuren,
mama.? · Het is om krankzinnig

;~~~:/vi"ouw

vertellen hoe alles in zijn werk
is gegilan. Alle schuld znl Lk op
mij nemen! Misscbien ziet hij
dan nog in, dat bij te hard overu geoordeeId heeft.
Zij was reeds bij de deur,
maar Nora weld haar tegen.
- Neen mama, doe dat met.
Op het oogenblik valt er Diet
met bem te pratcn. GtI zoudt
maar olie in bet vuur werpen.
Bovendien lrunt gij Diets meer
aan de zaak verandcreo.
"Laten wij Hever overleggen
wat oos te dcen staat. Jerome
wi! Diets hebben van de erfeDis.
die hij'onder valsebe voorwaarde heeft aallvaard. Hij is van
plan de nalatenschap over te
geven aan Florence en haar
breeder, daar deze·. thans de

ben bier geboren! .Dc"·beb recht
op het ouderlij"k. buis!
Nora baalde de schouders op.
_ Misschien staan zij u bij
wijze van gunst toe, bier tc
blijven. Rebt gij soms lust,
aaImoezen aan te nemen van
Florence, die u en mij haat?
Neen, nean, antwoordde
gravin Louise ontzet, ik. wi!
niets van. Florence aannemen!
Gij hebt gelijk, wij moeten we~
van hier. Maar wat mooten W\J
met Suzanne en haar kind beginnen?
Nora daebt even na.
..
_ A1s gg maar voor korten
tijd ergens €mder dak ~udt
lrunnen k~ dan was ik ~
tevreden. In dien . 1;usschen~

ee:oo=

~~ ~

nooit zcgen te
knikte.
wettige erfgenamen ztjn.
.
good te .maken. Vol afschuw
'
J8., zij be~p zeer geoed dat
"Wij mogen den B emel dan:- ~ zullen ..Wti het Diet breed
heeft hij zich echtez: van mij af~
"Gij weet · welk een zwaren . Nora ten einde raad was.
ken ala het Jerome gelukt. zijn h~oben, w:g hebben dan tengewend. Geen · eOkel woard van tweestrijd ik. gevoerd heb. Ik
Zij had diep medelijdeo met nicht. te bewege.il de zaak. met minste de gOO.achte. dat OIlS
vergeving bad bij vOor mij.
zou ook nooit hebben toegege- haar stiefdochter. temeer daar bij de politie aan te geVCll. ZOn.~ bestaan. 9P vast.en ·bodem ~
yen als gij mij Diet gedreigd 'dE;ze terwille van haar de zonde dei- twijfel za1 hij da.ar··~.zijn. _ -.Misschien. wee!: ik.we!. een
.Zij begon .hevig te snikken. hadt, een eind aan uw leven to op zich geladenh8.d.
best voor-doen, 'daar zijn.eer op onderdak voor ~ Nora zeide
~~~~
,ldensl~~. d:r~:ng'el~:g: makE!D. AIleen uit medelij~en. helHoe gaarne Wilde zij haar het spel staat. Wti kunJ:jen. bier de graviD. aarzelend..
met u besloot .ik de rol
Supen!
echter in geen geval blijven!
Zij vertelde van bet ~
heen en trok' baar naast zi"eb op zanne te spelen.
StU .za~ :N"ora teosch:reien. .'
De oude gravio. wroDg de wachter.shuisje waarheen ~
de sofa.
'
Even"~· zweeg Nora. om ·haar .. _ . La~t mij .. nur. .Jerome handen"\'aD. WBDhooP' 1 . . Suzanne dieD. nacllt had willen
-.Anne Nora, wat heb Ik ontrOering meester te worden. gaan. sprak de
'vastbe_ ~ Nora; zij roogen ODS ~
een mcdelljden met u! Ron 1k u Daarna gmg zij voort:
.
aden. Laat ·mij .met hem. .sPte--. immet3"'. :irl.et '~!"Bet. iS
...
~hel~n!
7Jk · h.eb ~ege~·, keilr · lk . wi] h~ ~n~ ..~::.~.·.~Diijn, ~~ :ik :,
'..

van

wavin

:~:'. '.~ ',/.~.- ::..-.~,;:>

"

~(Qrir~~[!)~~ ~ ~[h)~~~[h)~~ J

De heer Zimmerman, een
vakman, heeft dcze znak !link
aangepakt. Hij leert aanstaan.
de renners het yak, voorloopig
aileen op den weg en op de zoo.
genaamde "home-trainers". Hij
doet de jongelieden keuren en
zorgt, dat zij niet meer van
hun lichaam vergen dan het
In het begin van de volgende
kan geven.
maand zal er weer eeo weg~
wedstrijd worden gehouden.
Hij zorgde, dnt hij' van Gede· Men zal dan kunnen opmerken.
puteerden van den Provineialen dat er zicb reeds een tamelijk
Raad van West Java een ver· groot aantal aanstaande \Viel~
gunning kreeg. om wedstrijden renners hier voordoet, dat beop den weg te houden in over· scbouwd kan worden aIs de
leg met de politie. Hij is zeker kern van de toekomstige Indi·
de eenige in West Java en mis- sche Melrenners.

de

De Schcol tcrug te komen _

NORA DE VALSCHE ERFGENAME.

- Ik. beb hem alles meegedeeId, mama, zelde Nora op dof·
fen toen. OO~ ~dat S~anne
leeft. Op de ~Ieen heb Jk hem
Om verglffoDl8 gesmeckt. lk
h eb he,:" gezegd, hoe 'n <;liep

-

v.

MeT GEVAERT fOTOPROOUCTEN SEEN NUTTElOOZE WOOROEN "
RESUlTATEN I

Maar wat heeft men aan een
wielerbaan, als er geen rijders
zijn?
.
Zoo'n toeatand heeft men te
Semarang: een prachtige baan
maar geen rijders.

Wij willen daarop antwoor~
dcn met cen simpcle vraag:
_ heeft De School weI eens
kennie genomen van de Reken.
kam.er.verslagen en daarin ge.
zien, welke belangrijke sommen
het gouvernement ieder jaar
aan de landsdlenaren te kort
komt'"
Zeker, dat tekor! is niet al~
leen ontstaan door Diet-terug.
betaalde voorsehotten maar die
droegen er toch oak' toe bij.
Ret l.a best mogelijk, dat on~
der deze voorschot-trekkers en
.houders geen onderwijzers
&..vt.1,teC'Jot dvet.'v,l.£.~2
voorkomen, het blijft niettemin
dMi.n.~tCtlt-w.;ddi.£
cen feit, dat bet gouvernement
icder jaar door Inndsdienaren _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

F E U I L L E'TON.
20),

N.

Batavia.

ten. E'.l
het.
Iiefat Wle weI,
zij
zelve
WIllen
ultmaken,
wie niet zouden mogen blljven
bestaan.
.In hun v~:langen.. na.ar gewm, zouden ZIJ de VI'ijheld van
drukpers gaame willen op·
offeren,..
Ala zlJ !-:r de kana toe kregen,
zoud~n ZIJ ook r~nge~ en gra~
den m de pers WIllen mvocren.
Ala het niet zoo zot ware, ZOU
men ..tot . ve.rhoog~~g van de
vroohJkheld In Indle, een daar·
toe strekkend voorstel willen
ondersteunen, aileen om eena
goed ~e kunnen Jachen wan·
neer bijv. de gedccoreerde~ om
den voo~ng zouden tWlsten
met hen, die een grooten m~nd
kunncn opzctten, en de vTlen·
den van het gouvernement met

~;~:f:' bfa~~~" z~:ke~~~ ~i ~~~~~l~~di:af~n~i~s~~a~~~~

"'eet nicmnnd ~aarom, Maar
bO\fendicn lecft hler de wensch,
dat op de (~cn of andere wijze
:tal worden uitgemaaitt en vastgclegd, wie van de pcriodieken
weI mode mogcn apreken en
wit! nict.
In t.!en land, waar vrijheid
van iJrukpcrs hect tc heerlichen, al wordt die dan oak bcperkt door de wct, is dnt aUes
tamelijk dwaas.
De vitalitcit van de pers in
het algcmeen, de kracht, waar·
door zij Jeeft, doch ook steeds
jong blijCt. i8 het gevolg van
de vrije medcdlnging. Zooals
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""ACTIVJTE1T ..... .
Merbaboe's wachtwoord!

Onze laatste aanwinst, Merbaboe's ultra modern /abrieksgebouw te
B'ANDOENG, welke eerstdaags officieel zal worden ingewijd

spant de Kroon op het GEBIED VAN HYGIENE!
Steeds werkzaam te zijn:

Ons hoogste ideaal!
Steeds te waken voor de belangen van onze clienteele:

Ons grootste verlangen !

"M E R B ABO E
BATAVIA - .SOEKABOEMI _. BANDOENG·- DJQKJA - MAGELANG
"GROOTS!E SLACHTBEDRIJVEN ~N N. O. INDIE.

'.

",

-

~ .vari lilt aiarmel.-ende ·: he~ I '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=
richten . zijD." veilof ' afhr:a.k. en ,- . .
.- .

·INGEZONDEN.

I

~":'"~~ h::,,~:n:!~~.:.: J 00 .'KA 1.1 Kl tJ ftA
::a.n~::rt ":eet

:g:::; D~

.."Hoe genoegtijk rolt het Ie- geen ' termen ' aanwezig vond
des gerusten landmans om daartoe over te gaan. De
wegens
&uropa h een".
snoodaard zit nu nog rustig in
ten? 125 ' vers ch~ndet f 1.ESSEX~Touring-lUodel 'SI
Soekaboeml Lp.v. te SoekaDuu rdere 75-50-25 of 15 zegels 60.000 K. M. geJoopen. In uitDeze dichtr egels kornen ons miskin!
Ii: f 1.- . AInB.tne 1 5.- tegelijk. stekende conditie. Benzine ver-. onwillekeurig in gedachten ala
Nag 'n ernstige zaak beeft
300 zegels. van Oordt's A~. & bruik, geg..1-8. .
.-Ie denken aan al bet lieflijke, den groten mag"l:straat' :,; van
IDe. Kt., ~jikini 16., WI, 2571. ~~:~. 5~~yal Hotel-Noordwijk, do.t het bergst adje Soekaboemi Soekaboemi beziggebouden. En
oos bledt. L azer denk niet, dat weI de benoemlng in v 8ste
T·E X·O OP
wij hier . verkapte reclame voor dienst van den collega, die zijn
wegens onverwachts vertr ek nei T~~a~~, s~~ ~:k~~~l~n dit stedeke gaan maken, we verzoek in de spelling 1934
willen bet evenmin in _opspraak deed! Dit feit op zichzolf is
E ur opa ~~E~R~deeren motor, 4 versnellingen
brengen! We moeten er echter oj. al voldoende, <:o'n man wet
Brieven onder No. 1061 van
T e k 0 0 p:
enige regels - al is het tegen te benoemen. remand, die de
dit blad.
t.e.a.b.
onze zin, aan wijdeD. Daar gaat
t~~ ~nZ~ealr;~~ ~~~~l~e:t
J AVA-Arabicakoffie, noeh Ro-_ T e bevr;!~~a~~e~~t!~ngweg, ie dan.
Er woont te S cen zekere man sprak - durft tc schrijbusta "eerste kwallteit", evenHerr DUr r, hoofd ener Open- ven, hoort niet in vaste dienst
aren
de
VOLWAARDIGE
E E N
~blca" uit NOORD-SUMA- der koelste en moolst gelegen bare H.lS, ondenvijzer aan de der gemeente. Weinigen be:f·RA. Eischt daarom de $UPE- Imizen van Welt., bev. 6 gest. P olitieschool, lid van de Raad grepen dit in de Raad der
RlEURE ABABICA-KOFFIE vertr. dubb. garage, 3 bed. k. der Stadagemeente Soekaboeroi, Stadsgemeente Si:>ekaboeroi en.
enz., enz. Deze heer bekleedt oodanks het zeet sterk gefuDP. T .fNo. I uit de GAJO:L ANTe ll u u ' r f 140.- ,
DEN' (Atjc.h) .
te bevrT~~~c:n~O~' Welt . blj afwezigheid van den burge- deerne betoog van den heer
meester bet· gewichtige ambt Dilrr, werd de S~Uicitant in
De beste sch~eDSlneer VOOI" UW
van wd. idem! Aan dit ambt vaste dienst opgenomen!
schOf'nen krijgt U aileen bij : Ervnren Vertnlor - v10t Ne- zit ambtshalve wederom vast
U ziet geaebte lezer, at gedcrl. - Engelsch - Fransch, een andere a.mbtelijke poBitie: beuren zeer ernstige feiten in
fta6n.
vice-versa zoekt ver tDalwerk
Soekaboemi, feiten, welke het
Postwcg Nooro 59, 1'1. WI. 4302. op Wetenschappelijk, Mediseh,
daglicht niet verdragen. Indjen
Economisch, Reclame- en ander
HOTEL PE..'1SION
wij het voor bet zeggen hadgebied. Eveneens lessen in mod. wat een gewichtig en vooral den, zouden wij onmiddellijk
SIIUTIE RAAFF
Tclefoon 1548 Weltevrcdcn. ta len,' SIJUausch. Portllgeeseh. \Vat een groot man deze heer een ernstig onder7.oek gelasECD bonboeh jc op hct mhldng- Uitstekendc r eferentien van is! Wij bieden hem dan ook bij t en naar aI, wat daar aan onof R\"ondetcn (5 gangen) voor Doctoren, ConsulateD, Gouv. voorbaat onze excuses aan, dat gerechtighedcn plaat~ heeft
2 personen f 30.- afgehaald en Dep., Tij<1schriften. Off. onder wij van zijn meerdere belang- gehad en natuurlijk nog plan.ts
rijke diensten, welke hij in het h ebben zal!
1 32.50 thuisbezorgd. Maaltij- "X.L." 449 aId blad.
den van 3 gangen f 5.- minder.
Als leider van bet politioneel
BF-STELLINGEN
~~~~:~~l~ie~I~~ ::rh:~~h~f~ onderzoek
E ike maand versehe kruidkoek
ware dan aan te
uit Grouw (Friesland).
~~~es o;~~~~~~~s :,~~~g:;~I~~ e n ons et van af moet en rna- wijzen de Hr. D., ridder in de
dapester Ha l worden aangeno- ke~:OO~e~~e~~~ij~ereren~ie~n~~ orde van de Heilige HermanTramlport Olldcrneming
dad, onderwijzer aan de Politie"NlEBORG"
men door Kamer 5, Hotel der vertellen, hoe onmisbaar deze school; als hulpofficier van
Noorc!wijk 41.
J ustitie, de wd. burgemeestet
J E adres voor vefVoer en emE=_-::R::-::::)i-::O=-=O-::p: :--I
der reeds CE'rdcr genoemde gebaUeereo en transportecren van
meeote, de Hr 0; als leider vanlIEERENSCHOENEN.
deren,
dat
deze
autoriteit
na
verhuisboedcls binnen cn buitcn Vanaf 90 ct. _ 3.90
zijn verlof, dat b ij Da de vele de' Persdienst, die de buitenN~erlandseb -lnd;e:. Onder gabeslommeringen wei heel erg weteld steeds op de hoogte zal
rantie. Tel. WI. 5580.
z.uur vcrrliend heeft, weer te bouden van de votderingen
=jijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,= Damessehoenen v.a. 20 ct.
S. hcrplaatst zal worden!!
van het ondel"lOek, de Heet D,
;;
3.90
De "ecbte burgemeester waar- dagbladcorrespondent; als geKinderschocncn V.B.. 10 ct. MUZ IEK - A CA DE MI E 1.90
deert zijn waarnemer' wei heel tuigc-deskundige de Heer D.,
erg, dat uit deze gemeente een hoofd ener Open bare School
"MODERN"
Heer ensokkcn p,p. 30 ct.
Damcsl{Quscn (half zij ) 50 et. vet7..oek werd gedaan den onmis- Deze vier personen - hun naam
o. I. \'. \V. KRAMERS
baren plaatsvervanger na om- is ons daar borg voor - UlUp.p.
Kindcrschocncn maat 22-25 90 mekomst van zijn verlof we den slechts in staat zijn de
Wilhc!m!nola:U1 5
Augiastal van Soeltaboemi uit
ct. van z.1.cht socpel leer met derom te S. te plaatsen!
Over beslommeringen ge- te mesten en derzelver gemee n V"kkundi\lc oplcld!nu:
prima zoolen
V1 Qol~. Plano-, Saxophoon-,
muat 26 - 29
f 1.- sproken, zo'n man moet heel te van een wisse ondergang te
Chui ncc-, Citaar ent.
rnaat 30 - 33
1.10 wat aan zij n hoofd hebben. redden.
Daar hebt U gewoonweg geen
ZANG (IC.ll!'lnnschc mcth o~
Dat 't dan ook gebeurc!
Komt en overtuigt U
idee van !
de).
Tot's mans taak behoorl het
OiU!Jke tarlevcn.
Onderwijzer.
b.v, atukken in ontvangst t e
nemcn voor de Stadsgemeente
Kramat 21.
bestemd. Zo berciktc hem in 't
MOJ)E-ATEI,U~
IIETREKKING GE7,oCIIT
laltste kWartal:l1 van het jaar
,,\V I 'I l' E U 0 0 N"
Th t:R!otlu kf~ rkwc g 2S, bcrichl voor kcurigc J avaan9Che bnboc- 1935 een request van een dcr
1
1jnngos.
Zeer
\"crtrouwd
vcrgemeente-ondenvijzers met 't
nicuwc onlvnng1St Amc_·ikaAn ·
sehe J aponncn, hoedcn, corset- zorging baby. Vergocding ad- verzoek om opnnme in vaste
ten. lcvcnj sehoonheidsmidde- vcrtentic. I nl. Mcvr. Witteboon, dienst, Dit stuk was geschre4050
Weltevrcdcn.
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ven in de spelling 1934 en de
len , zOO>lls polldres, nagcllak,
lipPChl4tift, etc.
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Bckwaam, ccl'Jijk, zindclijk, to dicnen en dan van de ,.offiSC!cretmicweg 7 Tel. 3050
gcwillig.
Pen~ule n ,li;lln nog ku me~ en
bunJ.:nlow mel pension dispo- 17 TjemnraluM, Rntavla-O. :~~ ~e~li~~;g~ijtr~~~~el~r;
ZAT ERDAG 21 MA ART
nlbcJ. Bi llijkc prij7.en. 't Jlof
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Ph. J. van MABLE

Als U denkt, J a.t dii: de enige
zaken zUn, waarmede deze ijve-

accountant N. V. Lever's
Zeepfabriekcn
Laan de Bruin Kops 36

immers enige tijd geleden gelezen van de geweldige fraudes, welke te S. zijn ontdekt ?
Uitvoerig werden we daarover
ingelieht, sprekende kopjes
vestigden toen de aandacht op
de malversaties. Ben der Batavia bladen was door haar (D)
correspondent te Soekaboemi
buitengewoon goed ingelicht.
Wat een voon-echt er een cor~
respondent op na te houden
die zicb rechtsreeks aan d~
bron lean laven!
Et'm der andere Batavia bladen mag zich nu in zijn Dummer van 24-2-'36 smalend over
d~ fraudes en de berichtgeving
dienaangaande uitlaten, wij

(hoek Laa n C, nne)
van cen completen Inboedel
Engel sc!1 cetkamer' l
Darnes-schrijfbureau, Diviln
Spiegelkasc. 2 ve1dbedden.
Kroon lamp. eJect r. venti' )ator Tapijt. enz.
Antiek: 2 Raffle s stoclen
en rond [ilfeltje. Commode.
St oelljesklok. Fraaie b ank .
Oongst a ndaard met gong
etc.
acr Qoede k J 3 n 1t volle
p ian o. Fongers heercn ·
rijwlel en Oazelle dames·
fiets. Austin :lutO, proefrit
toegestaan, en vele a nder e
goederen te veeJ om afzonderliik 't e speclftceeren.
Geen Ij'jjg ebrachte
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goederen
Kijkdagen': Oonderdag 19
kloppen ons trots op de horst:
"Dat heeft ouze collega, pardon,
en Vrijdag 20 Maare
ODZe wd. burgemeester toch
v. 9_12 en 5- 8 u.
maar: ontdekt". Wat hij ont-I
.
dekte? Oat cen sehoolhoOfd te
.
S., wiens administratie en kasVRIJDAG 27 MAART
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Beisterhagen '

grilnaik

alle ta.nd~ en

van
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t;lu ch-Jee.Kb'tiekttll,

de gevreesde

PARADENTOS I!.
Gebruikt dl8 rom .. lien Jod-Kaliklora
tandpastl'l .
Pri js f O.iO pt;r ttl b~
Que-io sef 5 Co., Hamburg.

Imp. ElLINGER & Co.
Soerabaia.

Weltevreden
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- - - - - - -- - Speed te koop
In pra c ht condilie vrJk rr(C'Cld~ :
1936 WiUy's 77S«ian(niruw).
1935 Baby Ford Scdau.
\ 931 Willy'sQ"u land lour iog.
..
1932 H illman Min.
1932 Ford "1 <)'1.
193 1 C!l r ysltr 66 2·seau:. ••
19 3 1 Ford " ·cyl. "-dellr ;xdall.
193 1 de S<)to 6 ·cy l. lou r' ug.
1930 Plymo ll1h Sedau

1930 Erskine

SAN~!eG.EN
Gezonde Menschen

..

Bll!ijkcprij:.cn; d esgewCQs,chl OPil~
til li ng.

Sluisbrugstr. 55

_

Batavia· C.

BETER LICHT
is NIET DUUR!

&.. k1ulul 1:~b.eer sdsriJit.

.. Uit ti~en trontinfi: wMt ik dnt ik mij
SUtru dirl:d b~ttr 1-'Del nil.. tm pa.aT
doam Sa.nafogen gebruik. lloorat wanik door ot!crwcrk oj zorgen ern
ben ".

Tcka·•.

HE-EFT U MET ON Z E PRIJSVBAAG M EE GEDAAl\! ? i'
SLUITING

20 MAART.

DE U1TSLAG ZAL IN DlT BLA0 VER SCHIJNEN OF DEN 24!ttrl DEZER
P AS ONTVANGEN
GRAC I!
MOORE"S
PLATeN
AF8 ETALING SVOORW~ARD E N :

V raagt o ns

!II

TAN' s

STUlVERSTARIEF

SAN ATOC£N

t,j :~I:kj;:J.":'
k~" ~n

PLATEN VOOR F 2 , 50 P . M .. D .

1Griirno 'p:h.~-ne " Handel

70 Pasa. 8a.0I:

Bllc:;a ... ia·Celltrllm

voor U w woonhuis.

.,DIE DAME"
iLWTIIClTEITBEDBllf - BAT 4 VII
AFD.,

STROOMVERKOOP

I. kl. Atelier naar maat,
Borduur-, ajour~ en Plisseerinrichting.
Aanmaak van co rsa g e~ e n stof-bloemen.
Opmaken en a ppreteeren v an strooboeden .

r---',
T el. Welt. 300 toestel Ii.

T jikini 6 Tel . 2155.

I NIEUW

NIEUW

teD hutz.;\~deD WelEdO: Hecr '

I

I
I

HET IOEAAL MIODEL TEGEN SLAPELOOSHE1D, LICHAAMSZW AKTE
EN ZE N UW· OVERSPANNING

VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN!
Door den grooten rijkdom aan vitamin en en miner ale
bestanddeelen is "M I L 0" bij uitnemendheid geschikt
als tpnic vpor herstellenden

Bet groote voordeel 'van MILO!

I

Uw kinderen VRAGEN om : hun dageJijksch ••Kopje MILO"

AANGENAME 'CHOCOLADE-SMAAK!
GROOTE VOEDlNGSWAARDEI

Hfd. vertwg. CoottoeDtal '
'Banden en RubJ:)er Mij.
Westerpark 7.
DlNSDAG 31 MAART
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meer te loven, dat er in Soek{t-

~~;~~,:~~~~~ gae~~ud~e~Vici(ile

BET INSTRUMENT DER
ONSTERFELIJKEN

betere'-Tandpasta,

V END UTI E

~~~a~~.z~:t di: r d~~~~~n~;o~~

Til ROO t',

cen hvcp-pcrH. I~dlkpllt, gehccl
complcct, voor f 20._.
Sumalrawe:g 19. tel. 3240 WIt.
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Neemt een prPef in den .N EST LB-stand pp de
H. E. E. G.O, B.
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