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VOOR

HUS ACQUISITEUR WEL·
TEVREDEN . '6050.

UITGAVE EN DRUK

OVER '

6U WELTEVREDl!:N OP TE
WILLEN BELLF.:N.

lOS

TELEFoON:
HU"IS' DmECTEUR ... Wl.12U .
HUIS·HOQFDREDA.CTEUR ..•

KLACHTEN

B1!ZORGIN(} GELmvE S.V.P.

\ "EP.5PREIDING "rE BATAVJA DRIEMAAL PER WEEK

10.000 EXEMPLAREN.
VEE"'.sPREIDING

TE

BAN·

DOENG ZONDAGMORGENS
6000 EXEHPLAREN.

DRtIKKERIJ" .JOHN RAPPEN
GOENOENG SEHAJU 46

ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. DINSDAG-. DONDERDAG- EN ZATERDAGOCHTEND

BATAVIA-C~UM.

GROOTE POSTWEQ O. 331
TELlCJ!--oON N1JM1.fER S34 .
BANDOENC;.

UrrGEVER, JOHN KAPPEE

VOOR ADVERTENTIES.

TE

BAT.~

S.B.B. GOPNER

~~~~~k~~~l

REDACTEUR, J. VEERSEMA

ZATERDAG 4 APRIL 1936.

I

ONZE KANTOREN.
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SPECIALE VACANTIEBIL)ETTEN
:- GEOURENDE
D OO~

DEN

HET GE HEELE

JAAR

GEHEELEN ARCHIPEL
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I
. b'"I JdteD tege.ll Enket-.rti.-Illrie.
Rtfour- en Ron drei!
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LONDEN;

oorlog", riep hij heeaeh uit, "de
Zuidelijke havens liggen open
en bloat voor lucbtaanvallen,
wij mogen niet opzien tegen het
verhuiten van al die gezinnen,
welke bij die marine-etablissementen betrok1{en zijn!"
Zijn waarschuwende merledeelingen hebben in elk geval
het publiek getoond, dat het
oak particuliere bedrijfsleiders
tegenwoordig aan te raden is
zich eens met de Regeering en
met het departement van oorlog te verstaan over de veiligheid van de plaats waar zij cen
~i~~:~ . fabriek
denken op te

Maar Lady Astor is niet ge·
Zij kreeg van hero cen bemakkelijk te temmen. Zij heeft dachtzaam antwoord. Doch hij
in het Lagerhuis laatst zoo'n liet haar niettemin daarin nakabaal gemaakt om het feit, dat drukkelijk hooren, dat een
er in een bepnalde commissie vrouw in de bedoelde commissie
geen vrouw benoemd werd, dat niet het minste nut zou kunnen
de premier Stanley Baldwin, stichten.
die waarlijk anders zijn man
Er .zijn genoeg leden in bet
staan kan, er geheel ontdaan Pariement, die "hear, hear!"
van was en in zijn verlegenheid zouden hebben geroepen, als
daaraan had toegeBaldwin
greep naar zijn pi~p en aanstalten maak~e am die. aan t e s~ voegd , evenmin te kunnen beken, wat 1." het .t;IUIS natuurl~k grijpen, welk nut een vrouw als
v~rboden IS. . ~IJ legde de PUP Lady Astor in het Lagerhuis
bn" nader mZlen weer.. we.g. stieht.
Maar Lady A.~tor kon hlJ met
ANGLO-DUTCH.
zoo gemakkehJk wegleggen.
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"" _ _
.. ~~_ ~_~

Diet Ie aVBDareD
in
smaak,

zulnigheld
en
loadingswaarde.

VINOT NET OP TAfEL
VAN IEOEREN flJNPROEVER.

LIT OP DB NIIlDWE
HYGIUISGBB VBaP41UUBG IN GELLOPHlAN!

HOOGE PRfJZEN, VEEL WERKLOOSHEID.

's Konmgs werk ell zorgen. - Inkrimping van
Liefhebberijen. - Ingrijpende veranderingen_
- Een brutale vrouw.

De vrijheid van beweging en
de vrijheid van vestiging is door
al die gevaarlijke zones weI zeer
beperkt, gezwegen van het feit,
dat oak voor de militaire eh .na~
ritieme belangen van Engeland
groote terreinen zijn gereser·
veerd.

Den nicuwen koninG' wachtte
cen maasa .....erk in cen roerigen
tijd. Hij heeft zieh blijkbaar
vlug wetcn aan tc passen bij
zijn nicuwe werkzaamheden,
zoodat hij at tijd heert kunnen
vinden voor cnkele uitstapjes
met zakclijkc docleindcn.
Het heeCt er veel \'an, ~t hij
niet in al de voc1.9porcn van zijn
vader .zat treden.
tiij hceft nadat hij in den tijd
van rouw' zijn renpaarden aan
Lord Derby uitgelecnd had, zijn

Maar de vijandelijke vlieg~
machines mogen dan niet voor
de vloot zoo gevaarlijk zijn alB
zij vaart, een feit is, dat zij voor
de havens en wervCn zoo ge·
ducht worden, dat, toen kort geleden or eenige wrijving was
met Ita m;, de Admiraliteit bet
beter achtte de Britsche vloot,
welke te Malta lag, over te
brengen naar AlexandrH~, omdat Malta te gemakkelijk in het
bereik van de Italiaansche

De Amerlknansche statistieken wezen utt, dat in December
J.I. de omzet van handel en bedrijf 21% hoven dien van December 1934 uitkwam. Daaren·
tegen was er slechts 4% meer
werkgelegenheid gekomen. De
zaken zijn op 7% na weer nor·
maal, doch er moeten 28% meer
vacatures voor werkloozen komen ala de werkloosheid ge.
daan zal zijn.
Oat zijn opmerkelijke cijfers,

ten rekenen op het terugkeeren
tot het normale van handel en
IMPORTEUR ,
bedrijf a UeeD, dan zal er in de
werkloosheid zeer weinig verbeN. V. HANDEL.MfJ: .. ARCANA"
tering kunnen komen.
In Amerika is de productiviD1STRIBUTEUR,
teit van den arbeider in bedrijven, waar artikelen gefabriceero worden, toegenomen met
25% in de jaren 1922 tot 1929'1 ~::::::::::::::=::=::::::=::====
Wij zijn echter al weer 7 jaar
verdeI' cn men mag aannemen,
dat in dien tijd de productivi-

rmgen In Engeland spoedlg
zullen worden Ultgevocrd, mag
be.tw~J feld worden. Maar een
fClt 18, dat er ten behoove van
de defensic ingrijpendc wijzigingen worden gebracht in toestandcn, welke hier traditioneel
waren geworden. Hct valt vcle
Engclschen zwo.ar, om dut te
vcrwer.ken.
Doch cr is cen vcrandering
op til, welke door jong-Engeland mct geestdrift zal worden
aanvaard. De wet t?t het af~
schaffen van het hUlswe~k op
de scholen wordt d<?or d.: Jeugd
met on,gcduld verbeld. ZIJ wordt
thans m het Partemcnt Ix:h~n
deld en hceft daar aanlel dmg

eerste -plaats. dat cen grootere
omzet in zaken werd verkregen
met minder personee!.
En zij bewijzen de juistheid
van de voorspclling, dat de
werkloosheid permanent zal
zljn.

verbeterde en sneUcre machines.
Dit beteekent. dat om dezelf·
de productie te kunnen berei~
ken men kan volstaan met 25%
en misschien thans weI met
30 % minder arbeiders.
Toen de groot~industrie met
de moderne techniek begon ,
was de uitstooting Van zoovele
arbeiders geen onoverkomelijk
kwaad . Voor de vervaardiging
van de nieuwe machines waren
al'beiders noodig en cr ontston~

~:~riJc:e :=::g~:eo~.

n~ar de st.oeterij o~. een van zijn
allderc bUlte":ve~bIIJven.
" Dezc besllSRmg werd moge10k ~vorderd. door het luwen
nln zun gecsldrlft \'~r de paardensport, maar er zUn toch tcek(,nen, .wdke ~r ?p wijzcn, do.t
de komng bczlg is met bet. bep~rkcn \':111 hct !ianlal konmkJijke liefh cbbcrijcn, waardoor
cr mt."Cr tijd VOOr de staatsuken
ClverblijCt.
.. Er . zUI.len ,,-:cl Engclscben
zlJn, die !lIt heftJg veroordeclen.
Volgcns hen moot de koning
d~n toon aangevcn op het~ gc·
bled v.II.n clke sport, welke den
Engclschcn, gentleman na aan
het hart I~gt. Doch het aantal

~a:o ~~l ~I:,;u~~ij~e~j~~~g~~~:

gf.!n (' r'1st bij den 'on en konin
di(~ :,;,ch J;ehccl Jaa ; zijn last~
atnbt wijdcn wil, is atellig vclc
malen grooter.
.
.
Toch heeft de..komng met alIe lJporl op ZljdC gewt. Men
heeft hem onlangs kunnen tien,
gekl~e~rt i~ ,,8hor~s~" op een
wan e g m ~portle tempo. .
IntlllH:lchen IS de tegcnwoordlge troon-opvolge.r, de hertog
van York,. op wle~ thans vele
representatleve pliehtcn rusten, O?k ~vergega~? tot een r~:
ol:'gamsatie van ZlJn leven. HIJ
wordt door den ' konlng nogal
~ns geraadpleegd. Dat brengt
ZlJn poslUe zoo mede, maar de
herlog van York is altijd de
vraagbnak in ~?Ci1i:iKe geva.~~n
ge~ee~t voor ZlJn broers. HIJ IS
begiftigd met een scherp verstand en geeft daarvan op rustige, overtuigende wijze blijk.
. Dc koning stelt zich blijkbaal'
DIet alle~ ten ~.oel Engeland
zoo . goe~ mogehJk ~oor dezen
bangen tiJdrheen te lelden, docb
bezint zlch ook op de oplossing
van 60ciale vraagstukken.
Toen hij, na het bezoek aan
het reusachtige stoonlschip
Queen Ma.ry~ dat inrnlddels van
Glasgow naar SouthaDlpton is
gekomen, enkele armoedige
buurten te Glasgow . bekeek.waar hij huis na hu.i3 binnenging, slaakte h.ij ten slptte, diep
onder den indruk: van. ae ellen-

.-_
.
IntusBchen h/eft er een eig~nllardlge transmlgratJe plaats
welke in den woningnood te
Glasgo
wcllicht ook een ige
\'erbetc~ng brengcn kan. E r
..... n uit Sehotland bedrijven
O~Crgebracht naar het Zuiden
van En elant!. En ook z"n daar
k 1 g .
bed ,. ven
IJ
en cde ~u\~e
g:-

:.u

~pc~a it

a~ bc~~ zlJn gro;:c~

Zu'T}d

en t arkk ern naar
~~~obCpe:~lde trek naar
Luton in BedfoTahire, de stad,
welke vroe er bekend stond alB
het ccntr~n van de industrie
der 6trooien hoeden,
Daar zijn in enkele maanden
ruim 10.000 nieuwe bewoners
nDngclcomen, die er allen wcrk'
v~n~en. Dc trek duurt v~rt. In
~~~,~af~v:'::e ~~~:e:telhg weer
De bouw vun wo~ingen kon
daarmede geen gelijken tred
houden, met het gevolg, dat ook
daar woniugnood ontstond
Maar men heeft er de r~imte
aan bouwterreinen, Er wordt
d~Uk en suel gebouwd. Ala er
met al te veel menschen meer
bijkomen kan wellieht op den
duur feder nfeuw gez.in cen huis
krljgen.
Op het oogenblik wonen er de
arbelders met vele gezinnen tegeJijk in huizen, welke niet voor
hen bestemd zijn.
Intusschen is er in het Parlement gepleit voor het verwtjdel'tln van groote be'drijven uit het
Zuiden van Engeland. De Vt'ees
vd'or aanvallen uit de lucht ga:!
deze opmerkelijke suggestie in
Er zj"n stemmen 0
a'
welke aindrongen op ~!te~v::
brengen van alle marinewstabons van de Oostkust van
Schotland
d Z 'dk t
van En I _ne; van deWUl tk~
Enge
d naar e es
van
ge an.
..
He~ .z.~u w~lijk geen .k!einlghel~:zun, als deze ver~U1Z1Dg
werkeIiJk door de Regeenng onder~~men werd..
.
BU. de manne-si?tions ~
werven van de ZUldkust zun
heel y;at mensehen betrokkf'.ll
~ die zouden dan oO.k allen

u-k:is

t

f:;,evC;;c;otr.";e:;r~~~:ekr:ee:a:;

Fa. Wed. G. Dud Pz. &Cu.

De American Federation of
Labour schattc het aantal
werklo02en in de U.S.A. cind
).935 op 11.400.000.
- Als wij, zoo zeide de president van die Federatie, moe·

CITY LUNCHROOM Pasar Daroe No.8

.,------,------------0:
RADIO
Leveren wij momenteel laO lang de voorraad stcekt, tegen zeer verlaagde afbetaling

ERRES KY. 110
ERRES KY. 211
ERRES K.Y. 212 (Super)
Haal de Wereld in Uw huis
PHILIPS 331A
(Super)
PHILIPS 331A
Met een jaar garantie van den Importeur.
Twaadflhandsch Radio - toestellen in Huur varkrijgbaar.
Wij repaneren aile sDorten RadiotoestellBII .

I

Zoo glj nog geen Lid tijt van d~ Bataviasche Radio
Vereeniging, kuot U zicb bij ons opgeven.

I

KOK

dan wei geeD huiswerk door,
N_Y. PIANO- EN MUZIEKHANDEL
Teld. Welt. 1888
moest er toch voor nablijBatavia-C., Rijswijk 19 _ Bandoeng, Bragaweg 29
\len.
Door het aanbrengen van i nieuwste types G. E.
Toen bet op zekeren avond
fans is de temperatuur in ooze lunchroom van dieD
met dit debal al elf uur was ge.
aard, dat U . als U binnenstapt, zegt:
worden en 80mmige leden zich
~I~~~~~~~t
reeds gereed maakten om naar
huls te gaan, roeldda deh Lady
wat is het hier heerlijkkoel".
Astor ' nog aan om ook een
woordje in het midden te brenTrakteert Uw kinderen in de vacantie op
gen.
een portie ijs in de City lunchroom.
Lady Astor is het enfant terrible van het Lagerhuis. Als
zij opstaat, is iedereen benieuwd
Ooze ijssoorten zijn geen riskant preparaat. doch
te weten "wat er nu weer zal
worden onder persoonlijk toezicht op Europeesche
komen" . Maar ditmaal waren
wijze geprepareerd.
voor Uw bestellinQen, :;:;ooals: HOTS d' oeuvres, Vlscb-.
de leden te moe om haar aan te
Beleefd aanbeoelend
Vleesch· of Gevogelte-schOtels. Diverse S<:tlades.
h09ren "Stemmen'''' werd er
Pasteitles, Croquenes, lJsbombes, enz.
geroepen. Tegenover Lady As~
J.
P. van den BERG
Ex-Kok Holel des Indes••
t.<?r was dat niet bepaald boffeWordt ieder UUt vanden dag bezorgd tot 12 uur 's oacbts.
liJk. Maar omdat ze zoo vaak ~===::===============II
anderen te pakken neemt, acht men bet niet noDdig meer om
haar te ontzien, zooals hierond~r nog nader blijk,~n zal. De
Neem[ U eens een prod met ons be.kend LUIK:bUltroep ,,~~emmen!. beteekenabonnemem it. f .30._ en f 35.- per 30 bons.
de, dat, zlJ maar hever moest
gaan zltten, zoodat men tot
v.
h.et bouden "van cen stCDlming
vjb t'* jaar Cbef-Kok van Hotel des lodes
kon overgaan.
'. .
Lady Astor stoordo .zich niel
aan dien uitroep. Zij ' zei, wat
zij meende te moetcn zeggen.
Zoojuist ontoangen:
Teen zij buiten adem waS, moest
Caf~ - Restaurantzij or wei een eind aaD. maken.
.. LA ROT 0 N 0 E"
Engelsche "vilthoeden
En toen ' ,gebeurde er' iets,
VAN HET
waaro~er het Huis vee1 pret
ook met groot entree
had. SIr George _Balfour stand

~och

.. He.

· ...".,,1',.,

WELT.

;~~ I~?!

OOK VOOR NIET-LEDEN!
c.

P.

d. Berg

,

=

=====

hij aansc?oqwd had,

liB AND 0. E N011
Tach heeft sehout-bij-nacht
.'. _ Allomr;\dl.n ~ ttds
,' ....
.
.Sueter in'het Parlement errurtig
. Lageld F ~4 ~par mO:'II~.
.
. gewaarschuwd ,voor,.. de gevol"'liD;_ .. ' . II1U
II v~ru1tbe. gen, als men a1 die marinebe:". 8Uam lIulh'lg 7."
. : Baado_tIII langen ami': de ~ ZuidkusLllet.
.
. . " : ' .Jlet gaathi~ ,~~ een-zaaJt·Yall

LIT OP HB! mRUWB •
AFW4SGBBlBB
BTIUII

bo~;ned:::~~:r~lge verande. ~e~e ~ewi~~:,e~t~7~~a in de ~~~ iSv~~~:o~~~d~~~~ijy~;

.~a:e~m::;~p. ~;e:~=: ~ete~ r:~~~~.'fme~
Schilfhlljke ~uJa .. c·ursus ~:n~e nog gezocht .m oeten wor- ::ch~ t:~oi::;n..~ van den
de,

w~lke

dr. verzuchting: _ hoe kan men
de weelde van wo'n schip over·
ernbrengcn mct de armoede,
welke hier gelcden wordt! Waarop koning Edward met de
hem begeleidende autoriteiten
van Glasgow de volkahulsvesting bcsprak en zijn instemming
betuigdc met het plan om groo-'
te
arbeiderswoning~btokken
meer in het centrum van de
stnd te plaataen, op de wijze en
in den stijl van die welke te
Weenen zijn opgericht.

----

Bedrijfsleven bijlla normaa\.
WERKLOOSHEID .IINDERT HAAST NlET

Dat· was het einde van . het.
deb~t voor dien dag. ~ ]eden
gnJ#den om de dubbelzinnige
uitla?ng tegen. die . brutale ~dy ~r en ·gingen naar ·huis.
.
. ... ;,'

.~. :>

HOTEL DES GALERIES

Engelsche. tegenmanteb;
luindmade

n·.ttr.,. ..,·..,,·r.·®··.....J-m-•.
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. ,.. iloO. ,.:RD-WLn<34
TELWL2847
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is gebeel gemodemiseerd
.
Ret zilje voor dantes' na ~ ~ en voru: Heeren
om zak:emUaties te ODttDoeten . op her ogem1li:ge bia:erumtje.
'De renassen 1eenen zk::h ' bij nitstlek voor recepties en diuets.
Geseieco..roe • fa Corte schooefs.

Uitstek.eDde venmgde menus.
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WIJ ZI1DIDEN

onwmekeurig herinneringen op-

~~~I-------"~~- :;~~, ~~nH=~~~:~

last ons als
hoofdperaoon den boer Hans

mti1!n

Hcnschel~

Biermann ricn, type van ceo
mensch, die slechts voor de bevrediging zijner begeerten leeft,

een a18 het ware met de aarde.
bet stof, waaruit hij is voortgekomen ("Mensch ·aus Erde
gemacht"). Zijn gedragingen
vormen de vrij eenvoudige tntrige van bet drama.
Naast hem de groteske flgtlur van zijn zwager, den Kos-

De winkeliers zljn ernstig

O:'~lk:~v~~e:~~:t

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

is ontstaan door de werken aan
de baan van de electriscbe

tr~ij Denten aao, dat die werken. juist op dit tijdaUp oovermijdelijk waren, maar hadden
toch gaarne gezien, dat het

Colbert costuum
Hoed
pailr Schoenen
Ovcrhemden

3 Dassen

van z:ijn vasten en grenzenloos 3 pilar Sokken
slerken v.ri1 af te houden. I Brett l

~........~...,....~........'"' ~~~s ~~~~~ ~~uv~=! 1 pail! Sokophouders
II
houden voor den verte genwoor~ LAAT lillOW Ili8BUBD

J ~DDAe&c.

....

~~!!~e:['d:e~e~:~b~=~~~

..!IENG~~:'~RDE

te rade was gega.a.n om eens te

dior"gdeer, vvoanoreeeeon zedbeli~clihjkamme
,!,egr~~

~:::~rti~~~d~ok
deze

r:t :~~l!:t

If BLlBDIIII
Postweg Noord . DO. I tel. 2960

I

~ujette~:lt~ij~:~ :.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Drama von Fricdr. Griese.
De Duitsche kolonie in ons
midden weert zich den laatslen
tijd duchUg op Kunstgebied,
bepaaldelijk op dat van bet
Toonec]. Dat is begrijpelijk. B et
Nieuwe Rijk onder Adolf Hitl:r
heeft ceo geestelijke revolutle
ondergaan z66 geweldig en toch
zoo vreedzaam tevens als nim·
mer t e voren in de wereldgc;.
schiedenls is geschied. Het
bracht nicuwe mcnscben, rueuwe toestanden, nieuwe gevoelens en nieuwe gedaehten. Voor
een groot deel der massa, dat
die denkbeelden nlet zoo spocdig vatten k~n, en zich niet
zoo snel aan de veranderde , sl·
tuatie wist aan te passen, ant·
stond de behoefte aan vODrlichting en wegwijzing. En als van
ouds nam men tDt dat doel
zijn toevlucht tot het Tooneel

"TRIANON"

.:
Hans Biermann werd voorge.
steld door Gerard Seelig, die
zeer aannemelijk wist
door zijn gloedvol en
spe\. Hij had
den bruut kunnen .
geD en een nag grooter
gische kracht op Lena en Godem uitoefenen, gelijk hij dat
gedaan heeft op den koster. lk
mistc in zijn blik, die te vaak
naar den grond gerieht was, de
brutnUteit nall dergelijke creaturen eigen. Kortom, hij was
over bet algemeen te zacht in
toon en aetie. Overigens een
acteur met vee} talent.
Met prachtige ingetogenheid
en beheersching speelde Keratic
w~:~w::t ~ij;e~d:C~f;~ Romer de rol van Lena. Haar
op de menjgte heeft be- masker leent zieb Diet tot hevi·
ge en hartstoehtelijke miruiek,
Het
Duitschland be· :e~arv~a;;:r~n~~;t~~~~k
te geven! _ waren aan.
bewust of onbewust in hun
. AI was or geen
voortbrengselen den nieuwen
in bet sombere stuk,

;:rert

Er is vee! belangstelling ge.
weest voar de heropening van
de gerestaureerde %aak onder

lIollandllcb CIl!6

n~~i:onl,~id~g. se~ec~a~eon~~t

~i~~~~Oke~ijnk~eS~;:=.ke~~~

"Trlanon" nan Noorwijk was
\'~or on~, zoolang hct stond ~. t n m g a 8 ten, voor Indie
o der lelding van den heer cole een merkwaarcUgbeid op

~~~~~:Ckh~tlI, !~~ e~n~edi~~~~

hcet~hte cen gezcUige, intime
,a(cer. eigen ann vcle van dergelijke lnrichtingcn in ons vaderhtnd. Zelfs de groene gordijncn,
welke claar het verliehte inte·
rieur des ~\'on~ afsluiten,
ontb:~ken hler owt. Rondom
de .~dJar.t~ had men er gemak·
kclijke ZllJC8. Het WIUI er knua,
hctwuerzooalsdcNederland_
IIchc kofHchu.isbcz.ockcr dat

zichzelf.
DE BLANKE ZWERFSTEB
Een delig GevaL
Hct geval ' van de blanke
zwcrfster, waarover wij in ons
vorig nummer sehreven, blijkt
vlln tragischen nard te zijn.
Ann deze arme vrouw, die
niet aUeen slecht ter been, doeh

ga~~~i~~~!' eigenaar, de heer ~o~dt"ie~h;~l b~n~:~d~~of~~~:

~esseler, heeft het goede in- sehaft op bet poUtie.kantoor

dat bet bun slecbt
zjj zeer hebben te
onder de concu"",ntie
~(J pensions. Zij klaagd;!:,
Wllden zelfa de Regeer~g
overhalen om een hotel-contmge.nteerin~ in ~ veereD: .
Hoe dlt z\I, e~n felt IS, dat
Hotel des GaIeties .aedert het
kwam onder het behcer van den
jr• .da~ in,
bbk III bet

geest weerspiegelen.
..
.. Onder de. tOOlleelscbrlJvers
zyn het o.m. .
Hanns Johst (Din" EitIs,,J/IIle,
Prapheten). Wilhelm von Scholz
(Der Wettlauj mit den Schat·
ten). Kurt GOtz (Del' LU{ft/er
und die Nonne, Dr. Moo. H ioh
Praetorius), Leonard Frank
Ursache) ~ Arnold Zweig
Umkehr) en Friedr.

d~::;e~

overtuigen. Er zijn 48
en het ~.antal gasten IS den
1aat~ten t.l,!d geregeld hoven .
60, Ja berelkt.e de.70.
zou de heer Hoo~eld het
96 k~en be:,eikeo, d0C~
zau hU aUe ~lJgezeUen Ult
hotel, waar ZlJ met zoovee1
noegen hun tenten beb~n op'
geslage~, moeten veI"W1Jderen,
opdat zlJ .touden kunnen worden
ve.rvangen door echtparen.
.
Kortom bet IS aan alles. te
merken, dat Hotel des Galerles,
door aanbevelingen van
loop" heeft gekre.
. wordt. er ge-

~~c~et~~~h~~~C~u~t~~~~ aa:~

weldadige wijze te ontspaunen.
HermalUl Fabri maakte van
dC' kosters _ rol cen soort van
Quasimodo. Door die interpre- itatie gaf hij ziehzelf gelegen.
heid om te scbitteren met zijn
voor een amateur weI zeer bijzander en groot tooneeltalent.
Het meest bewonderde ik daar.
bij de geen oogenblik verf1au·
(Mensch aus Erde ge- wende consequentie. waarmee

-===================;:;

I Lectonr Voor De Vacantie

~jn ~t~m~Y!o~~~: Zi~dO~~;

lcring en over· ving van die rol was tot in alIe
werken - 1Z00- onderdeelen verzorgd en af.
van zaer vele zaogeIn dit gezetscbap scbijnt

ZIehl gebad om dJc oude steer
zoovccl rnogelijk te handhaven,
t~n
. hij noodzakelijke vernteuwmgcn aanbraeht en hier
c~ ~aar het cafe tcst.a.urccrde.
Hij 18 daar in geslaagd. Het .is
er no¥ knul:l! hoewel de glans
der meuwbeld er thans over
wanden, . Btoelen, leestafeJ en
andere dingen ligt.
Men weet, dat Trianon altijd
het centrum der biljartcrs was.
Dat zal het zeker in de toekomst blijven, want de heer
Kesselcr heen het aan.~I biljerten nag uitgebreid. HIJ heeft

Pasar Baroc.
.
Na onze pubHcatie welke
zeer veel aandacht heeft ge·
tr'okken, hebben dadelijk ver.
schil1cnde eocialc werkers en
inrichtingcn sympathie vcor
haar getoand, -door ons nadere
bijzonderheden tc vragen. Het
bleck ons, hoe men algemeen
ons inzieht deelde, dat deze
vrouw van de straat moest
worden geweerd, omdat het
daar voor haar veel te gevaar·
lijk is, en dat haar in een ande·
re omgeving dan een politic.
bureau een onderdak mocst

Herr~ eigner Geist, I n
dem die Zeiten sick bespiege.

in het voorspel
succes. De regie was in

nu
Engelsche
"pool -tafels.groote
en vier
gewone
~fe1s. . Menlge groote soc~teit
Iodie meet het met miDder
doen.

worden
1.S er op· lenEr
....is.evenwel
......"
Wij gegeven.
vernamen intusschen,
enbedienlng
voorkomend.
een c1bJ.g in modat de Duitsche gemeente die
Intussehen beeft het Ran dlt
OWt:sche tooneelstukken,
zich met baar bemoeide, omdat hotel va;~nden restaurant •.La
strijd blijft met het bezij een Duitsche is, reeds cen Rotande, da~ vreemd
hetwelk kortheid
voren altlJd
zich slult.

van den bekeuden n.rts
zi
. G. K. Mengert. die ' ch
beijvert voar het cnI·
leven -dar Duitsche ge.. aJhie;~~a:n

~wee

10

a roset shirts

met de

wonderboord
geen

stijfsel.

en toch

de

heJe

dag

onberispeJ ijk in Vorm I
kreukt niet en rimpelt niet . en is
veel dunner dan de · gawone arrow.
boord en zit daarom·. veer koeler
aan de' hals

prachtige coilectie in eHen
kleuren, fantasie p.atronen
en in witte " poplin en . witte

l

4~75

I

men

eeht:,od~~ede ;nc~:~ mWeunndebr\Jll·cvhoordkoeOurd~aanaverWsraolllteern
e-

dat ook zij eigenlijk geen wer- te geven, wat jammer is, want
~;::~~te:i~~W~e~n:~~e~eded~: hij is tot betere dingen in s taat,
dan oude wijn in nieuwe va.tcn vooral wanneer bij zich meer
gleten. En
betreft, die
ter van aI
ehouden _
~n'
iv
'k

te::
aer

Voor Kind.e ren en Volwasse"nen
Zeer Groote Keuze

2de

Han d s c h - B 0 e k han del

Rijswijkstraat 16

WIGERINK

Vrije Bezichtiging I J

Tel. 3019 WI.
Lage Prijzen I!

'===================::1

wat den tiJdgeest op de kunst van articuleeren
voor den bevrucb- toelegt. Als Amtmann was hij
dat nteuwe \Vonit bovendien slecht gegrimeerd.
Goethe zegt daar·
Is God
1
Otto Schulz a
em vod Ge' t d Zei- deed wei, at deed bij wat On·

~~t ~~ i8~im e~nd

oo~t~~~b ~'7;:n~~

.zij!U:

telkens met iets
op het gebied der OWtte doen kennis ma·
w:ij bier weer een
tooneelopvoermg

~=:~~::::~::::::::::~::,

TOKO EUROPA

heeft zoo juist ontvangen'~
PHILLlPS.JONES OVERHEMDEN
diverse streepjes- waschecht
half-stijve. vaste boorden.
nieuwste dessins·
Prijs f 3.~ lETS NIEUWS
Pasar Baroe 80 en 80a Tel. WI. U48 eo 1162
Wie Zatadags van nitgaan hoadt,
. Ontvlud.t zijn warm. hois,
POLONlA is ~ koud.
..

En .• : .uoOIt·..oor Zo..!"g. th.ii.!
MUsm~ Tel.M.

garandeeren wkkunwge en

JENNE'S SLACBTERIJEN

hygeinische behandeling.

Dagelijks·olle soorten vleesch verkrqgbaar.
Diet gereed was, werd er beslo~
ten het jaar te verlengen met
enkele maanden. Thana :-.:a1 het
tweede jaar' op 1 Apri11.1. zijn
aangevangen.

BEERENDIENST
In Kwan~ ingevoerd

Niets is 'zoo verfrissChend
als een bad met een der

VOOR DRIE·JAREN-PLAN.

Vinolia zeepen. Des
morgens geeft het over,'loedige, roomachrige sop
U een gevoel van frischheidD dat den ganschen
dag blijft.
Des avonds komen in het
zachte welriekende badwater de vermoeide
ledeinaten weldadig tot
rust en een heerliik frisch
gevoel is het resultaat.

Welke U ook kiest, U
koopt de fijnste ba6.zeep
{lit:.cr bestaat.

Ochtend Costuums

RICKSHAWS VERDWUNEN
Ook in Cbina

Goldfish Bad-Costuums

TE CANTON NOG 6000

Strandblouse en pan talons, aparte modellen

een gevolg van de concurrentie ondervonden van au~
tomobielen
en
autobussen
neemt te Canton het aanta!
rickshaws snel af. Niet lang
geleden waren er in die stad
weI 20.000 rickshaws Thana
zijn er naar schatting niet meer
dan 6000.

Stmo- en Vilt-Hoeden
vana{ 4.25
Step-in Corsetten

Als

Verontschuldigingen
HODGER SUBSIDIE.
De klachten in het Oosten

!:~:i~nZ~a:;e:~e~u~lij;:~:~

getrokken v:in het Parlementslid Moore-Brabazon, die cen
VINOLIA co., LTD., LO~DON. ENGELhND
~otie indiende, welke de strekking had het voorstel,t:,t verhooging van de subsIdies ten
______. ,_____""'!!!behoeve van het luchtvervoer
te v~rwerpen.
....

op vertraging altijd groat blijven.
Intusschen bleek uit de discussies in het Parlement, dat de
LA. (welke n,h. de beste dienst
op aarde genoemd werd door
cen lid!) ala .zij geen verhoogde
suhsisie krijgt haar reorganisatie-plan niet doorvoeren kan.

~~'~i~a~:n~~~~e:a~ed:~~~~t

2Q· C eDt per g roo t stu k
---_
1

di;;~iie he:!~ 'X:a~~~~~~J~a~~

tent gelokt. In een 0Il:derhoud
De regeeringsvertegenwoormet eeh :verte~enwoordiger van diger zette uiteen, dat de I.A.

INSTITUUT ttBLOM"

g:efft;ijt~~w~~~~p t:e~~t:~ ~~tsi~res~~~ ~:r:;=n:~er::~:

TEL. 626 WL.

RIJSWIJK 18

factoren, welke hct haar. zeer
moeilijk. maken om den ~enst
naar Smgapore regelmatlg te
onderhouden.
Zij vestigde .de aandacht op het

Miltramanwcg 167 Mr. Cornelis
Sumatraweg 50 __ TeJefooD 3321.

Het oudste en beste adres voor Uw lessen in:

~~it, i~at d~~e~oe~i~~~~n~::::r::~

STENOGRAFIE "GROOTE", BLIND.
TYPEN, BOEKHOUDEN en TALEN.
ME DEDE E LIN G.
Het Instituut "Blom" blijft in aUe opzlcblen
zijn onalhankelljk karakter bewaren. Zijn
neutrale Examen • commlssle, waarin
geeD enkele leerkracht aan het Instituut zelf
verbanden, oak de Directeur niet, zitting mag
nemen, blijft voortbestaan. (HonlnJdljke
goedkeurlng onnoodlg, claar dit slechts
een formaliteit is en geen enkel recht geeft

tot welloUjke bevoegdheid).

HET INSTITUUT ttBLOM't
gaat rustig verder.

10_____••_ _ _ _ _ _ _ _ _

k u n t U wlnnen

Een M i IIIl 0 e n

~RtDt;$~n~TrONALM~~2~·(Pr~~~t-~W~~:ti~~a~$~~;dp~~~~~~ .~11 t~f~~,bO~N.
1 II 500.000; 2 A 200,000; 3 a 100_000 en 6 A" 50.000 FPn:s,' e,I1:,

'

VOila uUbelollng. WeUolIJk lIeoorloold.

Gratis (otzendlng de'r IreJ..king5lijsteo, Lastste dag van in!tbrljving 22 April
a,l_ Koopt nOli beden de: e premie-obligatleo. Met een $tortlng per pastwlssel VlID
f 3._ dati U reed5 mede 'lao de I Mel-trp.kking; dezepostwlssel te ztndcnsllo:

Agentschap: HOLLANDSCHE ADMINISTRATIEBANK
Rllden Slll~hlalln 53
Batavia.C.

F E U I L L ET 0 N

•

.......""""""""".;",.""""""""'''''''...,...,...,'''~...,_ _ _...._
.-

NqRA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF

. De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVAlIA.
26)

.
De grRVlll scheen echter geen
lust. teo h,e~ben, Emma een ve~:
klarmg hiervan., te geven. ZIJ
trad me~ de belde anderen de
kamer:: bmnen en viel daar ge~
h_eel- mtgeput op e_en stoel neer.
~ora ondersteunde haar
sti:fzl!ster, '_ die _angstig in het
kleme, schamel verlichte vertrek,om_zich-heen_keek.-Wil_
looslietzijzich-door,Norauit.;.
kleeden en naar b~_d brengen.
Naar-haar kind h,ad'zij Diet om-

.:. , gek.<ken.

Ret is waar, zij zal binnenkart nieuwe toestellen in dienst
nemen. Blijkbaar is zij echter te
laat overgegaan tot deze vernieuwing. De spoorreis Parijs-

Zij viel dadelijk in een yasten
sIaap.,
Toen pas ging Nora naar den
kleine, die vredig in zijn wiegje
I~g te sluimer_en. Zij boog er
Zlch overheen en keek langen.
tijd naar het fijne gezichtje.
Allerlei gevoe1ens be.stormden
haar.
. Ala Suzanne, het verstand
met hQ.d _verlor:en, hoe blijde
zou z:ij dan met dit kleine
schepseItje- zijn-gaweestl'Alle
Ieed had. _zij ,kunneu vergew,t
als zij' haar kind un het ~
~.. ...
•... . : : .

derlandsche lijnen ontvingen. Zij
ruoest met minder middelen een
grooter net verzorgen. Haar
stesel werd danook door andere
buitenlandsche diensten als ee~
voorbeeld genomen....

vlogen, aIle ouder zijn dan die
Maar dan is'iromers aIles in
van de K.L.M. Wanneer daar orde! Waarom zou de I.A. eidan bij komt, dat er slecht genUjk nog tot een reorganisa:c~c: ~::~S~~i ~ dt~:~~e~;ng; tie overgaan?
spoorlijn naar Brindisi, vanwaar de toestellen vertrekken,
herhaaldelijk te Iaat aankomen
VOLKSTELLING
tcngevolge van het gebruik van
slechte stcenlwlen, en dat aan
De Moeilijkheden
den dienst twee toestellen zijn
ontvallen door ongelukken, dan
OP 30 JUNI A. s.
beseft ieder, dat die daaronder
lijden moet.
Uit dczc opsomming van onDen 30 Juni a.s. zal er te Singunstigc factoren blijkt echter gapore een volkstelling plaats
duideUjk, zoo mcenen wij, dat hebben.
de organisatie van de lijndienst
der I.A. naar Singapore niet
Het aantal Europeanen, dat
deugt.
thans te Singapore woont,
De I.A. kan het Diet helpen, wordt gesc):lat op 14000, maar
dat er slecht weer heerscht in den 30 JUDi a.s. zal worden uitde Middcllandsche Zee, maar de gemaakt of dit getal juist is.
;t~:!:e~;aa~~~i:~~l :~:u~ w~~ ~x::r~:!.~l:;)ren er slechta 4237
voor haar rekening, want waarom maakte zij zich zelf en haar
passagiers afhankelijk van die
t~~jrl:verbinding? ~aarom vliegt
ZIJ dlen afstand met?
En zoo zijn er nag weI een
paar vragen te stellen.
Waarom heeft zij ge~n reserve-toestellen, zoodat .ZIJ, a1s .:r
een ongeluk gebeurd IS, dade1ijk
een plaatsvervangend toestel
bij de ~:md. hee~t? En .waarom

1.90
,-~~
der CU9ciden',

I

I
hoek [fhibautlwe9J

C

?r.oordw~k31
\.
Jeff 4580

J

~~

Modernc

dtliSiD5

vIa £1.-

1!........,......'......... 1~
13c1m 16c/rn 18e/m 21c/m 24c/m

32,",

50~ 75~ 1~ 1:!S!
LEERDAM SCHAlEN -

40=.r:

g;

35~·
30
FRUITSCHHEH

52 g;

OP VOET

23cim

DIAM.

I~

4. 90

28c.'m

130

In de Chineesche kamp zal
men het ook niet gemakkelijk
hebben. Daar woont een meD3ch
Of elke 4 -vierlmnte voeten!
Van deze volkstelling betaalt
het gouvernement een derde
deel der kosten met dien verstande, dat het bedrag 7000
dollars niet te boven zal gaan.

l8g;
28g;

SQDAGLAZEN
GROOT MODEL
WATERKARAP
MET DEKGIAS
KAASSTOLP

STH OLAZEN
30 DEELIS
GROENE
PA'RSE
YOET
YOET
LEERDAM

JACOBEAN SllJP:iH
IIMBRE KLEUR BIIDEN
20cm
18c/m

COLOPAL
ASCHBAK
18 elm DJAM.
NO Z ONS TOPl"LESCH

5,30

Y~~~AREN

2~

Compleat mst

NIEUW LICHT
MOD EL No.

KLAMBOE
BULTZAK
KUSSENS
ROLKUSSEN
COMFORT
MATRAS

3708
ONZE RECLA·
ME AANBIE-

f

01 NG

37.~

Ben ~ product. dat zeot alIes

PART. VLIEGERS

Opleiding te Singapore
IN VLIEGSCHOOL.

Met het tellen van het aantal
Europeanen zal men weinig
moeite hebben. Men wi! uu ook
komen tot een nauwkeurige
opgave V!lD het aantal Chineezen, dat op het water huist, en
dat zal heel wat meer vo~~en in
de aarde h~bben.. De politi.~ zal
des ,nachts ill roelbooten bg elk
vaartuig, waarop "menschen
wonen, aanleggen en zal aan
~ij:f~~ ~~~~nUlJ:~.~:r.~uder ~:~est~::chen een reeks vra-

I

DA SSEN

geheel Elastiek

crtlaison van

BORACIC £,. COLD
BORJ\CIC £,. SWEET LAVENDER
BADZEEPEN

Nieuwe collectie
waschbare.

voordeelige prijzen

C~
:mIPERIAL AIRWAYS

aug, savelkoul l

nieuwe collectie

Ontvangen een

In Kwantung is de heeren-

dienst ingevoerd. Iedere man
tusschen 18 en 40 jaar zal
elite maand een dag voor de
overheid moeten- werken. Als
hij met tot werken in staat :is of
verhinderd is zal hij 10 cent
moeten storten in een fonds,
waaruit een plaatavervanger
zal worden betaald.
In Kwantung worden de publieke werken uitgevoerd volgEns een drie-jaren-plan. Den 1
Januari l.l. had bet tweede jaar
moeten ingaan, doch daar de
taak van het eerste jaar nog

Tet WL26-2000

In de vergadering van
al Singapore Flying Club

WACHT

U

1I00BDWIJI 11a
Telf. 2453 WI.

YOOR

medegedeeld, dat er een South
IMITAliE
Malaya Flying School te Singa- 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pore zal worden geopend. Daar -:
zullen alleen Britsche onderdaDOEVE·S BANKETBAKKERIJ
nell en personen behooren~e tot
de weermacht van Johore ill opouae Tsttulrlndelaan 171
_
Telelioou WI. 1163
leiding worden genomen. Aan
DIV_ GEBAKJES f 0.90 PBR DOZ.
de scho.ol zullen een leeraar en
DROOG GEBAK PER ONS f 0.25, TAARTBN VANAF fl.59
::!.::~tent-Ieeraar verbonden

" J U L I A N A·'

Ma.~r aeb, zij wist Diet eens N~ra moest Louise nog In geen geval mocht zij Je- zal ik weI een betreklting vm-j ken, begon haar geweten luld
da~~a~~~:r h~:! wang tegen ~~s~ij~a ~~~'e~anh~:~~r.en ~:e ~e:r ~~~~~tinZ: !~~ ~~~ is~~oO~:!.:~chin: te =~ de straf voor het
het. .zachte gezi~.tje van d~
.k.leme. ~?O bleef zlJ een poosJe
Zltten. Zij bedacht hoe geluklug
zij had kunnen zijn ala zij Diet
een zoo zware zonde op zich
ge1aden had.
Hoe gaarne had zij eenvoudig
en bescheiden met Jerome geleefd, met hem gewerkt -voor
hun dagelijksch brood, ala zij
hem maar-bij zich had! En Wanneer rlj dan 90k zoo'n 'kindje
had gekregen, _0, wat zou zij
dan verheugd zijn geweest!
Maar die wensch zau nooit
vervuld warden! Zij was een
verstoo~ene. verdreven nit het
paradijs.
_' _:
__'
Nooit _zou zij zoo'n_ lief -wezentje bezitten!
_
De stem van haar stiefmoeder riep Nora terug tot de werke1ijkheid." Zijhie1pdegraviu
bij het uitkleeden.. Louise
barstte weer' in tranen nit en
klaagde' -'()ver: J:Laar tegenspoe:.~

den:·

. ......... ::....

Nada~ alles s~. geworden meer zie~, die haar als een
was, gmg ook zlJ na~: bed, mesteek ill het hart getroffen
maar hoe vermoeid ZlJ ook had.
was, zij kon Diet slapen. VoortToen gravin Louise binnen~
durend moest ~ aan Jerome kwam, vond zij Nora reeds
denken. Ook hij Ieed en ver- gt:reed.
wenschte den dag waarop ~j
-; ~ilt gij 0:m nu al .verJ:1haar had leeren keTIE-en.. Dat ten. nep LoUISe angstig Ult.
~as het e:gste, dat ZlJn liefde Ach. watmc;et er van._ons ~
ill verachting was veranderd!
den als ~ met meer bij ons zgt!
En thans begonnen oak de _Medelijdend l~a-de Nora den
zorgen .!:'f0ra• te ~ellen. Wat arm om haar heen.
D?-.oest ZlJ b~: W~ z o u .
ZlJ ~ ~e~ vmden. _
- Wij .. behoeva: maar voor
Zij wilde J?:let terug naar de korten tijd ~C1d te nemen.
stad, waar ZIJ vroeger gewoond ~ ~ ik ~ :vaste be-~adden.
_
trekkin~. heb... kmn ik u halen.
_Bet was beter dat zij zioo in en dan zgll_ w.g weer- tel:amen.
een wereldsta-d. _vestigde. ,waar
De graVID. zuchtte dieIl: _
niemand Op haar lette, ied~
Nora was een 0DlI1isbare
zijn eigen weg ging.
~ voor haar geworden. Bet
Den, _volgenden morgen _was Vl~ haar daarom ZWBSI'. haar

zijhetee..7'Ste()pen"~-tta- stiefdachterml.a.le!!,~,

delijk toebereidselen-voor de Tensl0tf.2moest
reis te, JDaken. Zij, wllde., zoo in, _
gauw IrtOgelijk -weg ,uit de,na- - W~

V_.· ......

bjiheid .......

edlter

sehikken_been!
_Naarl'alijs.IllUm!JlAr

leer ik mij- daar eerder in mijn
ongluk schikken.
"Gij en Suzanne zijn hier intusschen veilig Ernst za1 met
behulp van ~a. voor ~ zoroO"en..
I:>

Ook Nora viel het afscheid
zwaar. De tranen. liepen haar
over _de wangen.. taen zij aan
het bed van Suzanne stand
Hoe gaa:me was zij gebleven
om de zieke te verplegen! Bet
deed haar innig' leed, dat de
rampzalige zoo anverschillig
was.

.

Suzanne sloeg de oogen met
oPo toen Nora bij haar
stand.
,
ZWlbcrend nam No.., afscb.eid
en. vertiet; het huis, ~
van de ~ hater
stiefmoeder.
,
,
Nu oak, Norawas,vertrokken, had.- de_ gra.hetnog
sti1ler.-:&t daar zij tijd,had Ol!l
_a\l1ot~ ... tedelireDS

dat zij gesticht had,
niet te zwaar? Was het Diet
genoeg dat haar kind het verstand had verloren? Moest zij
op haar ouden dag oak nO&"
dakloos en arm worden?
Zij werd een weinig afgeleid
door het bezoek van Ernst. Op
het kasteel had men hem ~er
hande levensmiddelen ~
geven. zoodat het in het bo8chwaehtershuisje ~ ni:ts zou
ontbreken. Gravm LoUISe ~
diep ontroerd door de trouw
van den ouden man.. .
. De meke sch~ met aan de
meuwe orngevmg te lrunneD
wennen. Zij was aan het halfd~ torenvertrek gewend.
Daazd~ schoon ~et heldere
~t. dat hier ~ de
ven&te1s drong. haar b: ~de-
zen. E:erst .. nadatde~
kwaad,

waren neerge1a.ten.' weni
Wat mstiger.

&U

:

1~lr' ]~JJ~IIIIIE S

ANK-STUDIO

COLGATE GAF MIJBI.ANJ(ERE TANDENEN UN ONGEDWONGEN GLiMLACH!

Hee.ft U reeds Uw eigen stem
.
gehoord 1
Laat eens een plaat maken vao
..".:;:II;;;~~;;fj,~~::,:;::.~I---------- Uzelf, U kuDt Uw vrienden
. Fint 509, benZine 1~i2, in gl
lZAL
kennissen een aardige verras~
de conditie, billijk Te KoOp.
is f 0.20 per regel.
In prijs verlaagd, tbans per
$ing bezorge:n.
Chaulanweg 9, Bat.-C.
flesch .
. ..... ...... ..... f 0.75
Zeer lage pr-ij:z:en

________

&.KG
F

'rERUUR:

O~OOGORRA AF ~i~~ef~'t!.~onWO~~~in2J.':..m~~t

BUITEI"OPNAME f 45.- per

Dago::bi:~:~t. tt:
>)

maand. Te bevr.:

_K_'m_a..:i _or_an_9:_·__ . _ _ _ _
AL

MalabarwlP!Q 58

per fJesch .

'1325 TELEF. WLT. 1325
Z EER BILL'JK ECONDIT' ES.

.f

Gem. voo~.!'e~.~~te wasch· K. K. K
tnfel; volledfg penSion, kleine Noordwljk 22

en5l.~~:~~~~~b;repen.

nMODERN"

co~;:~~~e ~ale~:'

_

Voor direct of later zeer mooie
zit-sJaapksme r (Kerobed, ga-

nt. C.BZ

NEUS _ KEEl_ DDRZIEKTEN
:spreekuu[

rage)

Vandukantoor "Weltovreden"

Parapatta n
Telef.

Gambir

Weltevreden

58,
270

20a. telef. 4050 Wit.

Alaydroes\aan B1 - Bata~Ja.C.
Gedipl. coup. geeft knlp , en
naail. EeDv. e n malek. meth.
3 lesureo p. w. __ f 7.?O. p.
Dip!. costuml~ r e -' a -4

Baroe

T~v.

a30 m . 10 11.

\vONE~ TE BANDOENG.

J6NGEDMIE

23 jaar biedt zicb ~an voar
steno-i)'})Cn en Iichte administratic. Bckend met de Eng. 1 "'=_~:-:t<lai. Brieven onder No. 1424
v. d. blad.

____-;-

I-';:;-Wi:iiii~~;;;;;;~;;;;;

SUN CO
Bovca Tako DE ZON

~~6 :ij~c~~~+ "';.~~~n)

Tc koop: Fauteulls,
Sengking-gasfornuis en \-,oor
Teet tc huur modern woonhuis
f 50.- per mnll-utl.
g
- ' -'E
-' -'K-O-O-P-O-E' VR-AA-G-D-,-Sen
-;=tt-;"",.
e "",10,..b..,'
1 Kleine vleugel cn 1 kleiDe TE KOOP AA NOE BODE~.
hungkast tcgen bilJijke prijs. yoor f 150.- een Harley Davl~
Brieven onder No. 1469 v. d. ~n, 350 ce., model 32, PetodJo
blad.
I hr 37.

A
N

mi.rcllbakJu

=====-

VEEL

gclmltttrd

N001T getvmllilrtl
B LKB

Jmltatle

waarde!oD.l

Hvg, HANS! Tel. 815

T

_

Pasar Barne 51-58

GEDIPLOMEERDE

EUROPEESCHE

Zooa'" SUNCO TROPICAL SUITINGS. UNION
FRESCO SUlT' NGS. PANAMA WOL SUI·
T1NGS. JUTTA·TUSSOR. SILCO. ENZ.

PRIMA, PRIM A!

nOLLEICORD
FOTOTOESTEL TE KOOP buna nieuw,
met tasch f 57.50 Pracht toe·
stet. Br. ond. No. 1450 v.d. bind.
S'l'UDEBAKER

HOTEL do PAVILLON

smaakvolle a ntiekc inboedel,
bevaitende 6 gesloten vertrek·
ken, ruimc bijgebouwen en
rage, groote tuin, zecr "",,"ti,' ,,, ....
gclegen, t er ovcl'lIame
den.

N arlplln8-12. 8andoellgTeJ. H89
H ct 8i1l1gewellclI lIdres voor vaste
ell doortrekkende logts.
PrIm. ko::uk",.. _ Collctlrret:f«lde
pril%.~.

!~~1E~~7:0~~~.

haker Sedan Dictator, in uitste-I-o.;;=~;-;-~==-;-;-:-k~nde condiUe. Type 1932/33.

Ste~ds door . eigenaa~ gere~Cll.
~atig benzmeverbrUlk. InhchtIngen tel. WIt. 2198.

TE ROOP GEVRAAGD :

Oak: voorradlg Europee:sche st affeD voor wiotu· eo
zome.[k l~diDg. tege.D scberp cODcucreue.ode pcijzeo.

In kisti~S VOIl SO stuks.

Ilotel SCHOl\IPER zendt lun·

i

fh;3.~~: :e;;~~! f!cit; ~:~:: 1-,.,--- - - - - - - -

SUCCES

f 17.50; 2 pers. f 25.-. Bezorg.
loon f 1.50 p. m. InI. en bestel-

danglaja, halfweg Tjibodas
Nuis (4 slaapk) boven Sin-

maat,
schitterend
uitzicht.
Vital. geschikt voor klein land·
bouw of bungalowbedrijf. Inl.
tclf. 418 Wit. Brieven onder

No. 14.03 van dit blad.

CABINET
PIKANT

C • .J. van Tel'l'llnen
Laan Holle 36 T e:1. WI. 46

Wl~!4~2~p:

~~: b~~:n~~:d,;,.:.~~';f; ~U~

Batavia-C.

COUPEUR

Pas o·otvangea woll ... n stofft:n.
l e Kwaliteit, speciaal VOOt lodie.

mST. DE Sl\UT IffiBENET
Tjikini 16, telE. Wit. 418
Typen, steno "Groote". Eng.
HalldeLs Corr. Boekh. Degel.
Opleiding. Vraagt in!.

lingen,

-

"Co-m-p""e-'e-:-'- G::-.-m-.-ub"','-,.-,,'Od--CCn'-m'--·s,

~~:~. a!v~~;-;ec~~~r. Brie. i::::~ v;;~!;e~ :::,~: ~~~~

~~..~ni!e~_No. H02 v.d. blad.
GRATIS
1 .Krulsbeeld afm. 20 X 39 cm.
btl aankoop van cen huisallaar.
tjc met de becltcnis v. H . St.
Theresia, prijs per st. f 4,90.
Voorrao.d beperkt. Boekhd.
Universe, Pasarbaroe, Welt.

Begin nu-koop Uw tube Colgate
nog vandau.g!

BEBRENKLEED ING & MODEMAGAZIJN

I~

Nieu\\", modern en kcurig aJge·
wcr"kt illiis t-e lWOl' aangebotlcll 1.50) Uitsl.
e\'en buiten Bandocng aal1 Lent·
bongweg. Groote tuin. Riant
3.50 en
uitl.icht.- rustig - gezond. Br. 2.50 p.m. Uitsl. romans (nieuonder no. 1061, Reclamcbcdrijf we) 2 p.w. f 1.50 p.m. InI. Tel.
"PRECIOSA" N. V. Bat. C.
4.~21 Weltevreden.
Uoell en goedkoop wonen.
Nlcuwe woninge,:~ koel en comfCJrlabcl. t~~ urpr lJ3 v.a. f 23.J. 60.-. BlJ overcenkomst aan·
7.ie nl~ke rcd~ctie. Te bcvr. ~.V.
Volker Womngbouw Moeslweg
10 (Iann Trivelli) telef. WIt.
3161.
TER OVERNAI'I[E:
Compl. meubilall" (cet- en :dtkamer, kant~~r, 2 slaapk. m/ kero-

parfumeert cien adem.

Zeker, U kuttt dezelfde result aten
bct-eiken, omclat Colgate het polijstende bertanddeel bevat. dat ook
door tandar~sen wordt g~bruikt.
Dit reinizt Uw tandlP!n en maakt
ze blanker ; h et polijtt en verfraait
:Ie tevens. Colgat e's heerlijke
pepIP!nnuntsrnank houdt Uw mond

1303.

Mevr. S. van THuren

CD

Tevens is Colgate geed voor Uw
tandvleesch. dat er stevig en Kczond
door blijrt.

tan den, of mijo geld t erug. I k nam
het san (;n deed het volgende: ge·
durende tw« rninuten bor.;telde ik
iederen morgen en avond mijo
tanden met Colgate, zooals mij was
aangt'geven. Hoe verrukt was ik,
toen binnm korten tijd mijo tanden
blanker werden en mijo gIimla!=h
helderder dan ooitl"

R.L. BRANTZ

met zitje geheel vrij-

frisch

"COLGATE deed mij een merkwaardig aan bod: mooiere

~~~~~~~~~~
!

~~~t;,\~a';:;~t;.c:;,~~"T~e::':::

VOETBEHANDELIIi.G,

5 - 6.30 n.m.

Matramanweg 11
Tel. Me. 109

--=~----===C' staand, desgew. incl. onderhoud

\'akkundige en pijn100ze ver-

wijdering van eksteroogen, i?'
gegroeide nagels, enz.
In
PED IK UUR
~
Postweg Noord 59, Tel. 4302 WI,

SPECIALIST

, ",ensent werkzaam te

ZANG

~~~~~~~~~~I

- e!1 Colgote garondeert
voor U hetzelfde. te doanof Uw geld ferug fe govanl

R. HENDARMIN

zijn tegen KOST EN INWOWilhelminalaan 5
p.m.
1I."'ING, bijv. in klein bedrijf,
Vakkundige opleiding:
Mevr. \'. d. Zee,
hulp adm. , corre5p., o.d., mits
Vicol-, Piano-, Saxophoon~, 1 11{roese"p',:in 13 (v. Daa lenweg)
de a vonden vrij voor studie. Br.
C larinct-. Ghaar enz.
onder No. 1488 Bur. v. do bla~:I.
(ltaliaansche nl('.tllOde).
Billijke tarieven .

Batavia-C.

---~T-E-K-O-O-P'-,--- ~~~~~~~~~'il

0,75

yerkrijgba.a.r.

0.1. v. W. KRAMERS

'N I E S

Telf. WI. 2711.

BWEMEN· EN CORSAGE
CURSUS
keuze verschillende rna- _ _ _ _ _ _ _ _ __
5.- p.m. T.v,n. naai· Hollander. 30 j., pas terug uit
met 10 j. dienst gr.
:e~~e~~c~~~r v~~~ Europa,
Cultuur Mij., uitstekende certi-

MUZIEK.ACADEMIE

..

9 C\. p-,Ft.
9 .•

10 ••
II ..
Il _

1-9 1,
i;;;;;;;;;;~;;:~~:~~~~~;;;;;;;::il;SP~'~"'~ku
§'~'§.~'~~~~~~~~~~~~~~~~I
1

v. m..

·R OY A L HOT E L

NoordwlJk 11
Tel. WI. 465
Dagkamers vanaf f 3.50
Maandkamers v.a. f 75._
Prima Lunch of Diner. (voldoende_voor 2 personen)
Afgehaald. per maand f 22.50

V

~====================! II

. oor een rustige PAASCHV ACANTIE,

schitterend uitzicht

~od':ncomfort,uitstek.od.tafel.VJLLA

MONTANA:

Selabmtanaweg SOekaboemi, EVEN BUITEN DE KOM der

~::::t;..~~~~ta=:~~'.Bespr"k tijdig.uw
ALGEHEELE OPRlJIMING FO'rO.sTATIEVEN.
3-deelig lIletaal
van f 3.50 voor f 1.95
4- ..
.. .. 4.25 .. .. 2.25

4- ..
luX. . . ,:5.25 .... 2.80
4- . . . . kogelkop .... 6.50 .... 3.25
Ver J:!eneden koatprijs! UitsIuitend contant.
Foto Rivai·Djaga Ko~jet _27-Bata~ C.

,~

~~
'~

Koopt Uw
DR

. ..
e-

ALGEMEEN.
H. A. W.

bij

VISCHHANDRL

'"'
I.£J

HI'l.VERDINK

~T~B~S
£D~VH~R~S~CH~H~AANV~~O~E~R~~!lf;;;;~~~~~~~~~~~~~~~;;~
1 !~~~~~~~~~S
Restaurant TIONG BOA
Hit!·
.... R.....TT. . . IE7

-

TIiL.

W E LT.

721

-

7;za

Pantjorau 46

Td.1107 Bt.
Het ChinIP!e:st:h restaurant met dIP! be 50 t e f a a m
Voo. f i.-'- krijgt men ... voU':!dtijd voor ~ _ e n..

l.SoepTj.p~aljSpeciaal.

3. AjamShanghai.
2. BebekChampiOD.
,
4. Gebr.Kikk<is.
Kikkers ~ cidlcatase
' Ook '.
verwisseling vaD ge:ru:htea
hebbeD.

5

Groote omzet, Klein gewin~
Is 't parool van Li Liong
DUS: GOEDKOOPER en VERSCHER
Denk dus om Uw pc>rtemonnaie en Uw Gezondheid
en BEL VANDAAG .NOG OP.'

!!!!LILIONOHINGANG KENANGA26

KENNlSGEVING

Bdtdi~lk-*e Demes-Oiaat.tk:1IICIh..·dat ik,sQldslYiAn-satm.l

(pASAR SIlNIlR)

TEL. WL. Nos. 132 ~t36 ~ 4114

P.
~~~~~~I~~~ll~:::"''"c''-~
· ~t::
' =-:::~:'':::~:;:::
."'%__
''''::::'''~--_':'-.:J'1·lDENI(AANIJWO••-TJE
,OP Bu.\Ila' Ullde

~tUiIIIili9beb~.'::aodat

a: ... __

~'fIIft.~~~t~lIitt~a~~""
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