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BUREAUX
REDACTIE EN ADMlNlSTI'I.,

VOOR KLA.CIlTEN OVER
BEZORGlNG GELJEVE·S.V'p_
511 WELTEVREDEN OP TE

lOst

~~~~; '~~~~o5is~
TELEFOON,
HUlS DIRECTEUR ... WL 124.1
HUIS HOOFtlREDACTEUR .. ,
lfCIS ACQUISITEUR, WELTEVREDEN "5050.

UITGAVE EN DRUK
DRUKKERIJ JOllli' KAPPEE
GOENOENG SEHARI 46
BATAVlA·CENTRUM.

WILLEN HELLEN.
VERSPREIDING TE BATA·
VIA DRlEMAAL PER WEEK
10.000 EXEMPLAREN.

VERSPREIDING TE BANDOENG ZONDAGMORGENS
6000 EXEMPLAREN.

ALGEIvIEEN NIEUWS· EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA EN OIviSTREKEN
VERSCHIJNT DRIEIvlAAL PER WEEK, DINSDAG., DONDERDAG· EN ZATERDAGOCHTEND

GROOTE POSTWEG O. SSl
TELEFOON NUMMER 3M
BANDOENG.

UITGEVER, JOHN KAPPEE

DINSDAG 7 APRIL

VOOR ADVERTENTIES.
TE BAT.: S.B.H. GBPl'..""ER
TE BANDOENG: BANARBU
OF RECHTSTREEKS AAN
ONZE KANTOREN.

REDACTEUR, J. VEERSEMA

1936.

KOMENDE FILMS.

Nouvelles".

,,~ataviase
Er is we£!r cen naaklooper te
Batavia. Da~ is eeli nuar geval.
Want het is met naaklooper in
ecn stud alg met sommige beestje8, welke gaarne over de huill
van den mensch wandelen. Ala
men er cen aantreft, verbeeldt
men zieh dadclijk een miilioen
vall die kriebclende gedierten te
hobben.
Nu zal men spoedig vernemen, dat er in aUe buurtcn
n2:lkttOQ~rs zijn oqtdckt.
F;fike~e jarcl1 gcledell ging
het net zoo.
Toen was Cf' cen man, die
door slccht gcsloten venstcrs
of gCfTl.tkkcbJk tc foreccrcn
dCUfcn
zich
des
nachts
toegang ven;chaftc tot hui·
.ten, waar o\'crdug ccn verkidelijkc vcrschijni:'lg he~. ~~
koord had. Zoo besJoop lJ,
('(,na in het zuiden. dan weer III
h(~t centrum of m het oostcn
of w~steJl van dc 8ta~ ccn
sJaapkamer. En a1 8'pocthg was
h~~'l de stad yol gerucht over
dH~ . gladden . ~Iu.~?der van
\Totl\\en en melsJeR, zood~l h~t
~('('k, ttlsof ~rt: e:.I~ ~~~~e;~~ dw
,
•:t'rel'> tc Ba. ll'J. ~
Bel hct.'ft lang geduurd c~r
men hem tc pakken had: Ult
:lUn hiccht pulte de politic de
stoC \'~~r hct npfltt:lIcn van cell
lnngc hJsl vnn l1drL'Ssl~n, welke
hij rou hebbcn bcweht.
Zij hield rckcning met de mogclij1(.hdd, dal de heJrt gcfanlasecrd tOU ujn, Als er cen
rnool'd hccft plants gchad, koo]l.:n cr weI Ileden opdngcn, die
niclK mel dj; misdaad le maken,
hadde:n, om zich zc!w:1l als da~
denl ann le gcvcn· Maar op het
gebicd dcr ct'otick begaat de
f:mt:udc zclffo! wondercll. Een
Ceil if! dat zijn lijst langer Ylae
dan die welke de politie ):lad
}IfImenge~tc\(] uit ~~ aangiftcl'l
tloor of namens ZIJn slaehto!·
({'rf:l blj huar gcd:,an..
Mila)' tocn 7.ij zck(:rh.cld8~alvc hct f!UrpIUR aan zljn zijde
gocd ondcl'zocht, bleck, dut hij
fliel gcpoeht had. Dc door de
politic genotccrdc antwoo;dcl'l
op huar vra.ag, waarom In al
dlC te voren ?nbckcnde gevallen ge(.'11 aanglftc was gedann,
zoudcn Freud, Stckel, Himchfeld r Ad\.er en. andere ~clcerden
wclkom studlc-matcrlaal vel'schaft hebben.,
Toe~ ~yrons I?on Juan 1n
cen serall was bm~eng~dronn
g~m,
maaktc Byron In ZlJ , ge:
dlCht lerloops deze opmerking.

Men heeft de veronderstelling
geopperd, dat de naaktlooper,
die in de KCllarHaan werd opgcmel'kt, zou zijn de inmiddels
niL de gevangenis ~ntslagen
veroorzaker van al het gerucht
van cnkele jarcn galeden.
:Maar die veronderstelling
is verkeerd·
15e man v~~n de Ken<l;ri·laan
neemt stoffehJke souvemrs mede van zijn bezocken; den ge~
str~ften. man bleef slechts de
herlllnermg.

gei:~ve:,eb~:~ l~~d~~e~ii~~n~~
.

\}

~

s!~g mt de J' g~vanfen~s nRfl:r
z.~nt g~~oor\~:ll1 -b .. t m Bot ~s
~~~J~~en e~,c p~~1tjclJ zo~ h:m v~:
t
'rd'l ver aId h bhe
d~~r ~~:m,' t~lkcn; ala erewee~

ccn gcval van naaktloopcrij be~
kend werd, van zjjn legerstee
te liehten en dat zou iemand
met llachtwerk niet uithouden.
Te Ambon W£Lrcn in het
laalst van hcl vorige janr de
vrollwe!l d~r Europeesche sa~
menleymg m, ee~l toestand van
angsllge opwmdlllg.
"

Want daar. "wcr,kte
e~~
naaktloopcr, dlC het lU het blJzonder voorzien had op de
vro.u,:,,"en van ~e nmbte~nren e,n
o((wlCren, dw op dlenstrels
waren. Hoewel daar geen dagbind v.erschcc~, .. was het voor
hem mct moclilJl{. v~t te stcll,:n, we.lke ,autorltelten er ~p
dlCn~l~cH~ gl~gcn. leder, die
dnt Wilde ,.weten, kon, ook zonder relatlCs, tc ,~mdcrhoudcn
~ct dell gewcstchJ~en. se~reta~
rlS, de gcwcnsehte mhchtlOgen
be~~~c~, h fd
J 'ht
IJ
c 00. C S ec s naar
de haven t~ gaa~, :lh~ ~ een
~o~v~rncmcn ~va~r Ulg 0 e~n
lett~n,·~.Yc :~r:e~~oc~:::a, op e
Ecn aar maal in het 'aar
nam cenPgouvel'ncmentsstooJmer
bijll:l. aIle ambtelijke notabclcn
va.n het stadje mede naar
Noord- of Zuid Guinea,
Dan had de locale naaktloo~
pcr h?t druk. Het pla~taj? was
spocdlg vol gehelmzlIlllIg ge~
praat De vrouwen vertelden
elkander, wat zij hadden ge~
daan of ~og zoude,n doen om
den man Ult hun hmzen te w~:
r~n, Ann wakers ha~den ZIJ
mets, De naaktlooper Joeg hen
op de vlucht door <?p .te treden
als een spookverschlJnmg.

Daarom had de vrouw van
The Turkll do well to sbut - at den resident, die een zeer groot

JEi~~el/o:~~~~:;,;

because, fn sad ~~;: ~e;~~~;~ dl~~v~: ::~ :i~:
reality,
gestrekt park, voor het %eval
Thcllr chaatily In these unhappy da,t haar echtgenoot op dienstclimel/.
,
rels was, een touw gespannen
Ia not a thing of that adstrlngent v~n ~aar slaapkamer naar ~en
quality.,
IUldkhnkende bel, welke hmg
The Sun which yearly melts the aan :~n stand~ard op de voorpolar ice. I
galenJ:. Als ZlJ onraad hoorde,
Hall qultcetbe cootrary effect on trok ZlJ aan het touw, opdat de
vice.
naaste buren haar te hulp zouden kunnen snellen. Andere
Dlt verklaart de harstoeht dames zetten om haar k~ers
voor bet beroep van naaktloo- een cordon v!ln emmel'S, teilen
per, hoe gevaarlijk bet ook is. en ~~deJ hrmke1~~~ d keuke~~
b ~e ldrechter he;ft den bboven~ ~~~l :ar~~e~oJ~nen zo~.snoo e oe en man oen op ergen.
Maar a.n~eren stonden gereed
De politie was waakzaam,
om in ZlJn voetstappen ,te tre~ maar de naaktlooper is in geen
den..
der hem gespannen strikken
. A1s men m het openbaar gevallen. Of er vrouwen vie1en
mets van hen boorde, was dat in de strikken, welke hij· baar

~~~ ~n ~:r~d:s~~iui:~~

zij hun duivelsch bedrijf had~
den o~g1::¥.eve~:, Van den naakt~
looper, rue .ZlJn v:ak ,:erataat,
h.~rt men mets. Ba~VIa raakt
ZlJ~. naaktI~ope~ met' meer
~t. evemrun ala de hondsdol~
held.
~.~

spande, bleef onbekend.
.....

een kamp voor naaktloopers
zou willen stiehten, zon ondervinden, welk een moeite' het
kostte om naast de bestaande
vooroordeelen del' burgerij, ook
nog die slechte reputatie te
overwinnen.
Intusschen is het een opmerkelijl[ feit, dat terwijl in bijna
aIle landen met gematigde e~
zelfs koude klimaten vercentgingen van lludisten bestaan, in.
de tropen dit verschijnsel onbekend is,
Angst voor de tropen~zon kan
niet de reden zijn voor het ge~
brek aan geestdrift en initiatief
ter zake. Tegenwoordig Iaten
ook hier blanke mannen en
vrouwen z~eh bruin·bakke~, ZiJ
wentelcn zlCh met wellust m de
zonnes~ralcn of het middag is
of nalll1ddag.
Men behoeft slechts naar het
strand of naar het een of anderc bad te gaan om dat te kunnen opmerken. Ook zal men
daar kun~en waarn.emen~ hoe er
van ~emgc kleedmg met veel
meer IS overge,~leven.
P.och er sch~Jnt t~sschen d~~
minimum en ,mets ~ler een zo
groot. verschd te zlJn, dat men
het met kan verwaarloozen.
Hier heeft dc samenleving de
onov?rkomelijkc bezwaren! w~lke Pmneberg voelde, tocn Hedbutt hem in de naaktcultuur
inwijdde en hij met dezen naar
eCll "Kulturabend" in een
naaktbad ging, zooa18 Hans
Fallada uitvoerig hecft beschreven in "Kleiner Mann Will:!
nun?"
En zelfa Frau Rothnagcl, die
mocht hopen in dat bad corsetten c.d. tc verkoopen, hoe gaar·
ne zij ook haar zustcrs van nabij bcstudeerde met het oog op
haar koopwaar, kon el' maar
niet toe komen zichzelf uit te
Itlcedcn.
Hct,:~ou cen onderwerp kunnc~, zlJn voo: een wctensehappchJ]{e studlC, nn tc gaan,
waarom de bewuatc bczwaren
in de tropen, waar de blanken
de> lichtste kl.eedin~ soms nog
als een last op het hchaa~. voe!en drukken, zoo sterk. zlJn en
In het hooge noorden, Ja, zelfs
bij de Eskimo's zoo licht worden ~etel~?
.
.
. WIJ wll,len ons ~.aarlll hler
n~et verdlepen. W.IJ t~el!:enen
hl~r vol~omen ~bJectJef het
f:-lt op m.de I~dl.Sche besehavmgs-geschledems van deze da·
gen.

*...

4 De Melk Weg is een
buitengewoon grappige film
van Harold Lloyd, welke misschien nog grappiger zou zijn
geweest, als Harold zelf een
andere rol daarin gekozen had.
Toch zijn er enkele scenes,
waarin Harold zijn vroegere
hoogte haalt en zelfs in bepaalde opziehten ovcl'treft.
4, "Stril,e Me Fink", de
jaar·film van Eddie Cantor,
waarm Cantor optreedt ala een
door "gangsters" belaagd elgenaar van een park met verma~
kel~kheden, is een .~ane~nsc~akclmg van belachehJke sltuailes
afgewisseld door zang en dans.
De dans is goed, de zang met.
Cantor wordt uit deze film bij·
nn weggcdrongen door den
grappigen Henry Parke, die optreedt als lijfwacht van Cantor.
5 "All Wilderness?" is een
film naar het bekende tooneelstuk van Eugene 0' Neill. Een
satyre met gevoel. Het naarhet-Ieven geteekende beeld van

de jeugd dertig jaar geleden in
Amerika, waarin ook Europea~
nen zich kunnen terugvinden.
Raak typeerend spel en met
Hefde verzorgde opnamen.
3 "Bright Lights" is weer
een van die vele films, welke

:~fen~~et~~~~ v~~t d:o~~~;

Er is een tijd geweest in
Indie, waarin inderdaad som~
mige Westerlingen een lueht
van zich gaven, welke ook door
andere Europeanen kon worden waargenomen. Dat was de
tijd van de toetoepjas en aan
haar lueht ~erkende men de vrij~
gezeIlen~. dIe 'Yan Oo~~ersche,
v~ouwehJ.~e, h~l1shoudellJke hulp
afhankehJk waren.
Het was een geur,. welke
deed denken aan besc~llmmeld
brood v~rmengd met t]empaka
en melab.
Men behoefde geen detective
te wezen am den man~met-een.
h 'h d t
t·
f
S;;:~dOUt: e~uno:en l~ntde~k:n~elk een moeite deze zich oak
gaf om zijn innige verhouding
tot de Oostersche wereld vel'borgen te houden.
Die eigenaardige reuk was
het gevolg van het gebruik
van bedorven stijfsel in de pak.
ken door haar, die nooit van 'n
Nederlandsche huisvrouw les

STOO.WASSCRIBIJ
HOTEL DES INDES
Tel. 1468 tim

voor

I

bijtende chemicalien. terwijl deskundige be.

ster. Dat had toen reeds be.
paalde, onaangename maatschapPLYke gevolgen.

handeling

bovenmatige

slijtage

voorkomt .

J

Die tijd is voorbij. De toetoepjas en al wat df'.araan ldeefde
is vervangen door de open jas
en weI door zulk een kostbare
open jas, dat men deze maar
niet zoo bij het vuile goed kan
smijten.
De open jas van onze dagen
moet in bijzondere chemische
wasscherijen,
gedreven door
Chineezen, behandeld worden,
Dit feit wordt door sommige
geleerde journalisten in de Indische dagbladen gehouden
voor een kostbaar bewijs der
Indische evolutie in Westersche
richting.
Doch als men het aldus moet
besehouwen, dan veroorloven
wij ons de opmerking, dat bet
weer cen ev?lu~ie ----: met --:-ee~ luchtJe l~ Want dIe

~~~:i~:~he eb~~~;~ch~n ~~~

Amerfkaan:Che instrumenten
zulke
gemeene. goedkoope
d t d 'd
r ht
~~~rken a naa: d~re, la~~t:
mode er een lucht van krijgen,
welke doet denken aan dat
verdachte geurtje der vroegere
toetoep~jassen van de heeren,
die de assoeiatie.gedachte in
praetijk brachten.

HOLLANDSCHE ZINDELIJKHEID
Op verzoek wordt gaarne tarief toegezonden.

Ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i

RADIO·
Leveren wij momenteel zoo lang de voorraad strekt, tegen zeer ver1aa~de afbetaling

I

ERRES KY. 110
ERRES K. Y. 211
ERRES K.Y. 212 (Super)
PHILIPS 331A
Haal de Wereldin Uwhuis
PHILIPS 334A
(Super)
Met een jaar garantie van den Importeur.
Tweedehandsch Radio· toestellen In Huur YBrkriJgbaar.
Wij repareeren aile soorten Radiotoestellen.

Zoo gij nog geen Lid zijt van de Bataviasche Radio
Vereenigiog, hot U zich bi) ODS opgeven.

N.Y. PIANO- EN MUZIEKHANDEL

I

KOK

I

Batavia-C., Rijswijk 19 _ Bandoeng,Bragaweg29
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. Men zou het zelfs een achteruitgang kunnen noemen, want

Neder1andschS'C he

In di

ESCOMPTO

M A A T S C HAP P I} N. V.

I

0nze:

198

Wij wasschen op hygH!nische wijze, zender

anc~ere kwade kans, _ die der
ol1tt:~kking van de huishoud-

de

~=:~ha~sl~C:\:ai-~

toc:stel

liw waschgoed wordt wekelijks
gratis per bestelauto afgehaald
en hezorgd.

6. beteekent uitm'WlltendJ 5.
zeer goed, 4 goed~ 3 voldoendeJ
2 onvoldoellde J 1 81echt.

~~aa~tl~fe~e:~e~ i:e:e~~~~:~

kail. men',scherp beseffen.. we1k~
,opofferingen de Japanners zich
Deze liieden hebben aan het getroosten,. nu zij ten behoeve
woord "naaktlooper" in Indie van hun nationaal.belangin zoo
een '~dadige beteelfenis gege-- grooten' getale OIlS komeri. dieyen, _welke het elders met heeft. nen .als', kappers. ten· erode ons
Wie.· bier·' ooit om '. hygiem- en.
bezittingen ·te, kunnen
ache. of . aesthetische ·Lre~~,en ,~p~.
" ,,.

1473

onder leiding van een bekwamen Eur. Wasch~Chef

principieele in het strijken hadden gehad.
~~:n~e~~~~e :~!e e~~~:~~
. In dien tijd schreven de De~ verdacht.
reuk. Welbeschouwd is dat een lische geneesheeren dr. Kuenen
In 'verband daarmede doen
paradox, want naaktlooperij en en dr. Schiiffner, die thans bei- wij een beroep op de Huis~
reuk gaan op den duur niet sa- den in Nederland hoogleeraar vrouwen-vereen.iging .
men. De natuurmenseh riekt zi~n, een uitvoerige besch?u~
naar bosch en beemd of hij riekt wmg over de tropenkleeding
Zij moet een middel traehten
. t
der mannen. In die beschouwiug te vinden om de mannen te
ru~.
kl· d
h I t 'ill deden zij cen aanval op de toe- behoeden voor dezen kwaden
t e ge ee e mense aa lk toep~jas Zij veroordeelden de reuk Dat is ook in het belang
de ropen een sp~or.na, dat e e gestgfseide en gestreken toe- der ·huisvrouwen. De reputatie
herde~~hond, dlen men even toep-jas als. een gevaar voor· de van haar ·huwelijken staat op
,:~ucht heeft gegeven, makke- gezondheid van den man in de het spe!.
liJ~:~:~lfij~' geleden toen er tropen, wiens huid ventilatie
J. E. JORDENS Jr.
in Indie nog Diet zbov~l Japan- behoefde.
sehe kappel'S Waren, maar des .............................................................................
te meer 'Japansche bierhuizen
met, damesbediening, heette
het, dat de Japanners, als:zij in
HUISORGANEN
Het doel is bet pubIiek bede nabijheid der Westerlingen
·kend te maken met de medicijkwamen. een sterken il.fkeer teFinila,.Ra.tllkamp nen. Welke zonder recept
Nog

PRODUCTENBElEENINGEN.

~:::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

"Barbary Coast" IS een
fIlm gemaakt om Miriam Hopkms te doen Ultkomen
5 "Way down East" is cen
film met buitengewone qualiteiten. Ze werd eenmaal te Venetie
en eenmaal te Brussel bekroond.
Siuds wij de bekroonde "Infor~
mer" zagen, waarin tooneelspel
nog overheerscht, beseffen wij,
dat de jury's, die zu1ke bekroningen uitreiken, het doel van
de filmkunst nag niet vast
voor oogen houden.
3

Zonder teo vrag€n of on~ dat
Behalve dat hygienisch geaangenaam IS, wasschen ZlJ ons vaar dreigde dus den drager

..**

EffECTENBELEENINGEN

I

aantrekkelijk en verwekt eenige
spannin,g.
::

~:nh:~ :~:~:~re~e~n~e~:t d:e~ ~:~an~~~d;;;e~oe:j~:nn~~j:~~

kracht welke inderd<!Ud een
reaetid zou kunnen zjjn op 'den
afschuw, welken wij hun inboe.
zemen, En zij besluiten hun
massage met een. klap in den
nek van hun slachtoffer welke
hard genoeg aankomt ~m een
konijn te dooden en wellicht
aIleen daarom onzen dood niet
ten doel heeft wijl wij op dat
oogenblik va~ de behandcIing
nog niet betanld hebben.

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V.

OPGBRICHT 1 1857
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EFFECTEN
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eemtenummervanRa~-. ~baar~~ut n~er heeft ~
~:e:~!:r
?at
~ .. berlieh: ~ a van' Ba.ta; _

-_Bet
kamp's _,.:populair'Tijdschrift is schreef een a:rtikel.VOQr f1i:t f!r·:verschenen. HeL.zal een. twee: gun.,
er ~~ ui.tziet
maandelijksch tijdschrift zijn en gni"tis vei.k:rijgbaa.r IS.
meteengrOOte-opla.ag_
.
..
•
.:.' 'Bet orgaan.. is gewijd,aan ~
Bet GasaienmI
n~.,' :in.' J:ret. a1ge:meeli .' ,: Deze,:' mt:g:ape van de N;: V'.
en" aalf. onderwerpeD,. :welke- ~ N~ ~ Gas 1Ii ~ sUleds
geileeskwide_~
- aan~~··,.Bet JI'aart-

v:

=iscbe

straaaardi . ting _ tel' ~

~

~

.ling van

len.

.00STEBSCIl BAL"
Bet" ~e Bal. dat on-

~ der:auspicieD, der ~'m:£l
WJi.i~ Club Zatenlag. j.t- m

~yersteeg ~"wero.

~ . -~,

een grocR soeces ge-
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GesIaagd Mej. ·J; ·A.
mesteln.
. VII.I1 BIom·
Typen .Proctijk-DipJoma. ..J5
lettergr. per mm. Aangemeld
21. Afgewezen 7. Geslaagd de
dames: B Drossaers, M. F1ammang, L. Mulder, I, Tuilan; en
de Heeren Liong A.. Hin, L. V.
Quix, HI R. van Winckelman.
als de
SchooldiplO'ma: De Dames~

iiiiii;ii~iii::iiiC.

I b'lre"uc,'ati". vOorgcv'cDde ~ trr~~d~'M.G;e:=~t:~, ~

haar.<?~deneigtngom.de Vernet. De Heeren: Lim King
moelIiJk te rnaken ruet Seng, Saleh Soemaningra.t en
onderdrukken.
Soeprobo.
St6110 En.gel.sch. 165 lettergr.
p. 111-. Aangemcld 1. Geslaagd:

Veroolgd Stad Niewws.

des!e:: ;;~:::-c:;;o 1ettergr.

p. ?n.. Aangemeld 3. Afgewezen
1. Geslaagd 2, nJ. de Dames
L. Mulder en G. C. Pino.

StellO E-ngelsch 100 lettergr.
p."1Il. Aangemeld 4. Geslaagd 4,
Blind--Typen 60 lcttergr. per t.w. de Dames: J. van B!omm.in.
1, gesJaagd de mestejn, S. Hagenberg, A. M..
W, Karthaus en M. Lehnletter-gr. per hausen.
1, geslaagd de
Steflo Fransch. 100 letter-gr.
p. ,,~. Aangemeld 3.
Typen Practijk-Diploma 60 1. Geslaagd de Dames
letter-gr. per mit!. Aangemeld 1. der en A. Voorneman.

WIJNKELDERS
Hotel des Indes
DE POSTBLADEN

voor de betere wij nen

Nadecler. en Fouten

Port Mene[l~:s· Sherry Pindlater ~ Cognac
Fromy ~ Madeira · Verwout ~ Likeuren - enz.

De uit07ifte van d~ postbl!l..
den is ~n ongcdocbt succea
geweest, aIs men let op het
groote aantal postbladen, dat
in korten tijd door de postkan.
toren werd verkocht.·
Als men cchter let op het
do~l, ws.arvoor die postbladen
werden uitgcgeven en men verneemt voor welk doel ze thans
in zoo grooten gctale worden
gekocht, dan is er aile aanJeiding om het succes twijfelachtig te oordeclen.
Het posthlad moest worden
"de brief van den klcincn man".
Daarom werd hct ook wei
"doerian-brief" genoemd.
Wei, de kJeine man koopt
inderdaad dcze postbladen,
maar niet bij duizendtallen
tegetijk, zooals thans icderen
dag aan de groote postkantoren
voorkomt.
En door die groote aankoopen is het totaal aantal uitge,even postbladen in korlcn
tijd tot "astronomische" cijfers
opgeloopen.
Handel en bedrijf hebben in
de uitgiftc van de posthladcn
een wclkom middel gezien om
hun onkosten VOor porti te verlagen.
de:ij v~~~~;:c

sluitings-strookjes zijn
onvoldoende g~gomd. Ze~. men
ee~ posthlad lU de schnJfma·
chme . dan ge~urt het va~k,
dat dle strookJes beschadlgd
worde.D, waardoor het postblad --'-'''--_ _ _ _ _ _ __
onb~ikbaar wordt. Een onbrutkbaar postblad kan aa.n de
po~tkantoren weI. w?rden mg:;
rulld, doch dat .~s m groote
plaatsen een tIJdroovende en
door het velVoe~ ook nog geld
kost.ende h~deh?g.
ElgenaB;rdi~ IS,.. da.t het wei
verbodcn IS, lets blJ de postbla·
den. in te s~uiten, doch geen
maxlmum-gew1cht voor deze
poststukken is voorgescbreven.
Het is gebleken, dat .kle~e,
dunne besehreven paplert)es,
cen portretje. wei in de post·
bladen kunnen worden medegeLa Brige: "Maar wat delisel,
zonden. Dat misbruik komt
waarom zoekt u bet zoo ver?
reeds voor.
Ben ik mijnheer La Brige of
Het wil ons om al deze reik bet niet 7"
denen voorkomen, dat
Beambte: "U is mijnheer
hooldbestuur der P. T. '1'. de
Brige, dat is zoo."
uitgifte van het postblad maar
La. Brige: "Nu dan?"
eens moet hel'2ien.
Wij gunnen hun, die er thans
De Beambte: "Mijnheer ~ wij~ ~b!:~t'reu ~:u~ke"n~
een voordeel door hebben,
Brige (lichtelijk verwon- de ha?d, da~ u de bewuste.pergaame dcten meevaller. maar
wij vreezrm, dat het postblad ;~:~~l ~ ,:~~t is waar. Maar ~~: ::; .~~n~ S~~le~.~W elgentengevolge van al bet misbruik
en van bet verlies, dat de post· du~~~te~~bte: "U herkent mij h~l~n~~~fe;~~;~::~
Dc

~~!'e~~:~~ :~nsiu~~end~o;~~' ~~~;~~
::~ ~~n :~~~~~ ~~~~; ~~o:~ ~~~~ ;~:;t°h:t d~e~~~~ ~::

hooger porto werden verzonden, zij gebruiken postblad_en
voor facturen, voor rckemngen-courant, en voor tal van
zakelijb:.e doeleinden meer. Dp
groote kantoren en in belang-

gedupeerd zou worden.
.
Is het dan maar niet beter,
dat dadel.ijk wordt ingegrepen
Hoor postbladen van een anderen vonn en zonder techniscbe
fouten verkrijgbaar 1:e stelJen?

DE AANGETEEKENDE BREIF.
Ervar~ngen

te Batavia en te Parijs.

EllIS MAAR EEN BUllEAUCIlATlE.
Er is geen vermakelijker
en tey-ens scherper
de bureaucratie ooit
dan door
voorden
sieurs lea Ro:.ds-d.. Cuir"
Heeren op leeren
oftewel "De Heeren met
•. mende Zitvlakken in hlUl
talons". Dat werk is
overtroffen. Ret mikte op de
Fransche bureaucratie, doch
bet trof de intemationa!e.· Er
is niets in die geestige beschrijYing van het Parljsche bureau
"Des Legs et des Dons" (Bu~
re;au der Legaten en Schenkingen),dat met oilder de burea.ucuten
andere landen wu
·ku.niJ.en voorkomen.
Van.den ambtenaar, die zijn
Vli~ndinnetje op ·kantoor ont:vangt tot deIi landsdi~aar, die
op· kantoor schermlessen· neemt
of de
'die daar
of die ·

van

maar te kunnen verzuimen en
die van Batavia, die elken
Woensdagmorgen op een Priok~
sche kade zijn te vinden om
verre verwanten en kennisse.n
uitgeleide te doen op de mail~
boot en, zoo die er met zijn, al~
maar om de boot te hel.
pen afduwen? Het is waar die
van Batavia kozen een ~.
trekkelijker tijdverdrijf,
wie weet, wat men te
beleven, als
des
in de

La Brige: "Ik meet u eerlijk
bekennen ...... "
De Beambte:
beb het
voorrecht
.
vaak
tegeUj.k
lauds op
vangdagen te
La Bdge·
lauds? Maar:.,e wacht
weI zeker.... .. (er valt
plotscHng iets in): "Ben ik
met tien francs schuldig?"
Beambte (glitnlach.end):
onmogelijk!"
Brige: "Ik weet bet
lk herinner het
goed. Het regende dien
Ik. h ad vergeten geld bij
stekeD en heb t~D. tieD
voor een taXi Van
Necm mij niet
nog steeds uw
ben."
.
De Beambte: "Het
niets .te bed.uiden!"
La Brige: JlU weet
gsat, niet waar? Men
elkander, men leent op
genavond tien francs Voor
taxi, men verllest elkaar
het oog, de jaren gaan voorbij ..... ."
De Beambte: ,,Maar welzeker, we1.zeker JI
La. Brige: ,.Breng m..lj eens
even uw naam. te binnen ......
Ratbouilli, ·riaar ik ·meen,
creve?"
.
D. Beambte: "Ratcuit."
La Brig.: "Dat wilde ik juist
zeggen. U heeft immers een
zuster
een . erg blonde
ter?" ·De Beambte: "Zoo
mijnheer." .

-.=

Entin! (~.aalt zij~ po.~eu~e
te voorsehlJn). ,)ller z~~ ee~ge
envel.oppes"van aan ID.lJ genchte brleVe.!l.
..
De Beambte: "Dat I S Dlet voldoende. Heeft u uw kiezerskaart
bij u1" .
.
Lz Bnge: "Neen, Dlaar lk
kan.u wei ~jn laatste huurkwit~nti,; en IWJn brandpolis laten

Zlen.

.

'

..

De Beambte. "Daar ,~al ik DllJ
dan mee :ve:genoeg~
La. ~rl~e .• ~~at IS een groot
gel~. Hier ZlJIl de twee stukken.
De ~hte: ,,Dank u."
(Laugdunge paU2e. De Beambte oDde~t de tv:'ee stuk.~eD ~andachtig..La Bnge
In. ~te te schuunbekken. Einde~) : "lk erken dat deze
~de s~ukkell:~; zijn. Maar
zun be~Jze.o. mets. .,,,
La Bnge: J,H~.
De Beambte betreffen
ee~ zek eren J ~
~nge! , woo,nachtig.
OU8J., .14. blS,. teI'W\J1
yv'aarom het hier gaat,
IS aan een zekderen La
eveneens . .met e voornamen
Jean ~ppe. tnll:ar woonacbPlace &:auvatS. Departevan Binnenlan.dsch.e Za-

Tot zoover Court.ellne. "wieD&
verhaal.la.n.ger is en een geestiontknooping.heeft. wolke wi!
met kuDDen. gebruiken om-:- .
bier. strikt zakelijk .wi!-

Bordeaux - Bourgogne. Rijn~, Moezelwijneo.
Champagne Piper - Heidsieck en, Mercier & Cie.

JO TEK TJOE

Kwitang 2 Sen., Tel. WI . 855
Haarolie tege~ Rool9.
F 0.20 p. ~legeh

Ook de kleinste bestelling wordt bezorgd.
Tarieveo

worden

op

Tel. 1'\68

verzoek

tIm

gaaroe

toegezondco.

MEOHEX.U.,.•

1173 toeste! 158

Feestdagen
met kenteringshitte zijn geen feestdagen.
T och kunnen het feestdagen zijn, mits Gij voor

PAASCH·KOELTE
zorgt.
De meest natuurlijke en daarom de gezondste kou
geeft SMELTEND IJS.
Alleen SMEL TEND IJS koelt hygienisch. omdat het
smeltwater de bacterien afvoert aid us een bederfwerende werking uitoefent.
BATIJVO'S IJSKASTEN zijn goedkoop in aanschaffing. en kosten in onderhoud niets.

Is de koopsom nog 'Ie duur.
Neem er een van ons in huur!
Tegen een zeer geringe verhooging van het maandelijksch IJs-abonnement kunt U een IJs-kast van ons in
huur bekomen.
Verrast Uw

gezin met de

Paaschdagen met een

BATIJVO'S IJSKAST en het zullen vroolijke
Paaschdagen voor U allen zijn. die een blijvende
herinnering achterlaten.
Inlichtingen verstrekken wij gaarne.
bel even op Welt. 4888 of 4889. toestel 5.

Wees daarom wijs,
Koel .drank en spijs
Met smelteJld IJs!

BATciviaschelJs VerkQOp Orgcinisatie '
~ga MQDjet . 3 ' .
.

...

....
,:.

. BATAvtA~CBNTRUM .

H

KLAMBOE- TULLE
1
~

dri. pglenuitHn boot
'"IIUS l!1J..
.• .~~
en aile treffers I

MOET STERK ZIJN

:I.

Koopt daarom ODze TULLE,
Merk nOLIFANT" Dubhel

~

eml

geweven van ge:twijnd g8ren.

250
SUPERIEUR 75c.perel.
BREED bte KWALlThIT 65c. per ct.

-

BONEFAAS

BATAVIA-BANDOENG

Steno Duitsch 100 lettergr. bliek en renners tQegeschreeuwp. m. Aangemeld 1. Geslaagd de protesten, hielpen meta.
Mevr. A. Romeyn,
En hiermede is meteen de
Steno Nede-rlandsch 165 let- wonderlijk karte rijtijd van den
ter-gr. p. m. Aangemeld 3, Afgewezen 1. Teruggetrokken 1. Geslaag~ Mej, J. A. van Blommestem.
.

lsten en 2den prijswinnaar,
verklaard.

Daar het protest van de behoorlijke renners zander ondel'zoek werd tel' zijde gelegd,

Bteno Neder"lantlsch 1.30 let- meen ik in het belang van een
te-Tgr. Aang~meld 21. Afgewe- "goede" sport en van deze ren·'

zen 4.

Teruggetrokken 2. Ge- ners, dit protest te moeten la-

~:d~g~. ~ g~~J:~, r;.:, ETJ2~~ te~~~~r~~n

Uwe lezers zulfen
Groeneveld. C, E, Harms, D. een en auder kwmen bevestiKeuchenius, F. Lapre, A, L. G. gen.
Lefrandt, J. Lemmens, T. MulZooicts is hier nog' nooit
der, P. PattiwaiH, H. de Queljoe voorgekomcn.
en A. L. Wolvekamp.
Hoogaehtend
De Heeren: H. Aboebakar,
A. DOORNIK.
F. Leander en H. R. Winckel-

Citroen Janever par flelch,
% Iller inhoud f 2.65
Bessen Jeneller per slerflesch,
1 Iller Inhoud f 4.50
Oude Snlk (zaer Clude genever)
per krulk, 1 liter inhoucl f 3.25

man.

"tueet.

INGEZONDEN.

Na aankoDlst van de tweede
DE BELGENLAND ';'
grocp deelnemers aan den \VieIcrwcdslrijd Bat.-B'zorg v.v.
Wordt gesJoopt.
van gislcren, werd door ona
ernstig gcprotcstecrd tegen het
IS TE ONPROFIJTELIJK
achtcr de auto van de jury (een
:Fordtwosenter) rijden, door den
Het S5. Belgenland) dat als
lsten ell 2den prijswinnaar.
touristellschip ook weI eellS
Java hccft aangedaan, zal worDit protest werd met een dell gel:lloopt
snauw afgcwczen, niettegcn.staande dcelnemer Dumas, die
Het schijnt, dat het schip
tot op de helft van den terug- niet meer met voordeel kan
.weg bij de z. g. winnaarJ:l is ge- geexploiteerd worden.
hlcvcn, hct protest erkende, onder tocmeging, dat hij vcrsehillende juryJedcn, die op motorCHINA EN RUSLANJ)
fictsen passccrdcn, op hetgeen
gebcurde, altendcerdc.
Geen Ovel'eenkomst
Ticntallen renners en vele

~=c~~~~~r:cfer~b~~ W:~~~:;

met daaraehter Dumas, even
doo~.Mee8ter, achter d<: juryau-

~o rdIJ~ncntdc'rucrvan doorgm~en c~
~

p

ImDorleurs: Kerkhoff, Kerstholl & Co."

N~J,

WIELERSPOR'.f?

gweg vlak blJ B~I-

~,~~~~j~' ac~~~ d~e~or~n:~~~~~~
Herst met open achtcrbllk, hen
passeerden. ..
HerhaaldehJk door het pu-

CHINA GAAT ZUN EIGEN

de a~dere uit te spelen.. Het
zal zlJn tegenwoordlge bUltenlandsehe politiek niet verlaten. -

weer naar China brengt, (een
Britsche krniser braeht ze naar
Londen; thans worden ze vervoerd door een P. & O-boot)
zal voortdurend onderweg wor-

NIEVWE ONDERKONING

~~~o:s~~~~id ~~~r a~~e:;~~::

Op Reis naar Br. Indie
18 APRIL IN RESIDENTIE.

tot aanlegplaats zal telkens een
andere oorlogsbodem die taak
op zich nemen.

De nieuwe onderkoning van
Britsch Indie, lord Linlithgow,
is uit Londen verlrokken om
zijn ,nieuwe ambt te aanvaarden. Hij reist met het mailschip
Strathmore en zal den 18 April
tt' Delhi aankomen·

Ret trok cchter onze aandaeht, dat op de route Suez..
Aden een kruiser en een geheele torpcdobootjager~flottil1e
VOOl' dat werk zijn aangewezen.
Vermoedelijk geschiedt dat
met het oog op het gevaar van
piraten.

GEDUCHTE BEWABING

ILAS
. . . . . . . . •. . . . . . 1
I
LEERDAM SCHALEN
AMBER KLEUK

MDDERHE VDRM
13c/m 16c/m 18c/m 21c/m 24c/m

40~ 50~ 75S!: 1~ 1~2..
LEER DAM SCHAlEN JACOBEAN SLUP"EL
AMBRE

KLEUR

OIlDEN

18c/m

~

~

30 ;;

31i 0=

52 ;;

FRUITSCHAlEN

OP VOET

0 I A M.

II
I

WBBI
........................
SPLITGLAZEN
Per dozijn vanaf
BIERGLAZEN
TON MODEL
RECHT MODEL
320=
SQDAGLAZEN
GROOT MODEL
WATERKARAF
MET DEKGIAS
KAASSTOLP
54~
CQLOPAL
ASCHBAK
18 c/m DIAM.
NOZONSTOPFLESCH

80;;
28;;

tOg;

STEL GLAZEN
30 OEELlS
GROENE
PA'RSE
YOEl
YOEl
LEEROAM

4,90

5,30

20;;

1~

paardenvolk . verdwijnt langza~
merhand uit de legers. ~aar Japan, hoewel het met enkele regimenten dit voorbeeld heeft
gevolgd, gaat niet in die

mate tot meehanisatie van
de cavalerie over als de
anderen.
Volgens
kapitein
Baron Nichi, Japans eerste
vertegenwoordiger voar de

eerst. Ik was aIs tooneelspeler
verbonden aan den stedellJken
schouwburg:
"Suzanne zag mij spelen en
dadelijk .. ontvla.J?de haar hart
voor mlJ. Eemge dagen later
o~tmoetten wij elkaar ~n toen

gunstig en zoodra ik iets gevanden bad, vertrok ik naar
de stad waar Suzanne toen
woonde. Ik was ongerust, want
ik. had den laatsten tijd geen
brleven meer van haar ontvangen; i.k wist ni~~ wat daar-

Spottend keek de Boncourt
neer op de vrouw,. die zoo gebroken en deemoedig voor hem
zat. Hij onderdrukte met
moeite een gevoel van leedvermaak.
_ Wat ik gedurende de

"Freule Florence verte1de
mijj welk. drama ziCh op het

van de reden kon ZlJn.
..H?e groat was ~~n schrik
to~n lk vernam •. dat. gIJ. met uw
belde doehters mep m tlen rouw
vertrokken .. w.aart. Waarheen
kon men llllJ met zeggen.
.....

Ik wist dat Nora de rol van
haar stiefzuster speelde. Nieuw
was voor mij, dat mijn vrouw
leefde en een zoon ter wereld
~eeft gebracht. Tev~s moest
ik vernemen, dat mIJn vrouw

gegaan. en Suzanne leefde,
kwarn ik op de gedachte, dat
zij de rechtmatige erfgename
van V~ont was. De fre~e
d~:lde ~.} ecbter mede, dat lk
mIJ verglSte.

NORA DE VALSCHE ERFGENAME.,

:~d~le~~~ J~~:~\~:\~~z~~

OF.

De kwellingen eener moeder

rlJder. Zoo sloeg lk mlJ door het
leven heen.
"Toen ik Suzanne leerde
kennen en beminnen was ik
vastbesloten een rustiger bestaan te leiden op een meer zekeren grondslag. Al mijn hoop

::: g~:~st~~~r~!~:e~~~!~
burg, ,die men mij be100fd had.
Suzanne en i;k waren veel alleen in dien tijd..
_ Een oogenblik! stiet de
gravin met Dloeite uit. Tot
dusverre meende ik dat gij
tO~,i: ~:~~~::~ eehter te wei- ~~~Jd :::rt.mijn doehter genig om dadelijk een huishouden
"Moet ik nit uw woorden opte kunnen opzetten, doeh had maken, dat ...... uw ...... verbin..
de kans om aan een der voor- tenis..
geeu huwelijk mag
naamste schouwburgen verbon- genoemd worden?
den te worden. Dan zou ik veel
Weer begon Bertrand spotmeer verdienen en kanden wij tend te glimlachen.
trouwen.
_ Dat was het wat oak Su"Ik wilde destijds met Su- zanne riiet met rust liet. Zij
zanne _bij u komen en u om maakte zich de bitterste verhaar: hand vragen. Zij was wijten en stond er OPt dat wi;;
echter kinderlijk bevreesd voor ons voor de wet lieten trouwen.
u. NOOit, zeide zij, zau haar Eindelijk stemde ik daar in toe.
moeder er in toestemmen, dat Wij lieten ons te Rodon in het
zij met een toonee1speler trouw- huwelijk verbinden en Suzanne
de. Misschien ala ik aan den besloot u alles te bekennen.
voornamen schouwburg was
verbonden zoudt ~ uw'toe~
_
stemming geven.
er
"Ik bezit weI niet den gra- was een ander eei:L vriend van
ventitel, maar mijn. familie is den directeur,' die werd voorvan ouden ade1. Ik wilde echter- ge,trokken. Hij kreeg bet enga_
met aile 'geweld tooneeIspeler, gement en ik kon onverrichterworden.
_
zake weggaan.
,
"Men stelde mij _ voor de
"Suzanne was, buiten zichkeuze, vervolgde Bertrand, de ze1f toen zij dit ,hoorde. Nu
kunst op te geven, of door m.ijn ontbrak.' baar de moed, u alles
familie verstooten te worden.
te vertellen. Zij keerde _naar
"Daar ik mijn _roeping in huis, terug .-en i.k troostte Inij
geen geval, wilde opgeven Vel'- met het" vooruitzicht, da.t 'ik_
liet- ik het ouderlijk h~. Het WeI eett' andere betrekking zan

waardoor wij in kennis met
elkander kwamen.
.,Van dien dag af zagen wij
ENRICO DE NOVAlIA. ;':'.
elkander iederen dag.
"Spoedig wenschten wij niets
aan. Dat was dus de maq, die liever dan elkaar voor het leven
door

•..

Toen de k1ejne Voor het eerst :::[ort~ind in het ongeluk had
luid schreide, sprong Suzanne
_ Zijt gij de echtgenoot van
van haar bed op. Met wijdge- Suzanne?
o~ende oogen keek zij naar het
_ Inderdaad!. Ik ben gekokInd, alsof zij niet begreep men om mij eindelijk met mijn
~~:~~it zoo plotseling vandaan vrouw te vereenigen. Een onverbiddelijk noodlot bad mij
In spanmng sloeg de graVID van haat' losgerukt. Het was
~:~e~~~:'
gZe'lvoheO)o!'oteu sdp"rtekhenet ,bnuitesnt.amt'ij~.~~Cshhu1.d.'rde"etniktehruu·e"st
~
'"
......
Suzan~e . keerc1e zleh eehler te verschatfen, zoodat zij vooronvers~hilhg om en verviel loopig naar: haar moeder terug
~ee~ l~ haar gewone stomp- moest keeren..
zlUnighel~
Met een .ljz:ig afwerende nitDe sblt~. van het bosch- drukking op het gezicht keek
~acktershUIsJe zou reeds spoe- ·de.gravin hem' aan.
dig ferstoor.d worden.
_ Wat gij aan mijn kind
OP.eeulDlddag zat de gravin misdaan hebt 'zeide zij op snijlllet cen handwerkje voor het denden toon i runt gij uw heele
venster, toen ~ een vreemden leven met 'In eer goed maken..
h~er op het hUl~ zag toekomen. De Hemel mag weten met
ZIJ ken~ ~em met.
welke voorspieJ~elingen' gij bet
Onstuimig b~~on haar hart onervaren kind naar u toe gete kloppen. ZIJ was aUeen in lokt bebt om haar voor aItijd
h~t vertrek: Suzanne en het aan u te ketene n.
~?-d waren, In de andere kamer "Gij moet een duivelsche
PlJ Emma.
_
macht over mijn argelooze
Er werd aan de deur geklopt dochter hebben .
efend, dat
en op verzoek van ~e grav~ zij alIes geda:
..
trad de onbekende bmnen. Bij hebt verlangd.
baog bele~d en vroeg:
zij niets van h8
_

23c/m

1~
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paardensport bij de Olympische
spelen, die te Singapore werd
geinterviewd, 'besehouwt Japan
de ruiterij nag steeds van groote waarde voor het leger.

"Dit trof mij z66 onvoorbereid, dat ik eenige dagen noodig had om het in mij te kunnen opnemen.

~a~~ ~~~~~l~~~rdhijh~~~~ ~a.s~~~rd~a~tif~~ lea.:

datIkst!:nm:e~~~r~~e:~~ ~:~~ bet verstand verloren
(WOTdt vervolgd).
grootvader,. baron de Valmont,
had gespro~en. Ik veronder- - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - stelde ..dat IDJ gestorven was en
dat glJ met uw dochters naar
B8,
~~ont ~aaerfrt V~~kkcn. om
eZlt van e .. eIUS e nemen.
!.Ik beg~ IlliJ .~aar Va1mo~t.

Wle ~escb.r?Jft mIJu outsteltews,
toen ik van het spoorwegongelu!t hoorde. Ik verIiam d~t uw
stlefdochter Nora ~aarbiJ omgekomen was, terw:u1 Suzanne
met ~ neef, gra~ de Bourdon, III het huwelijk was getred.en.

Su;

"Hoe was dat mo~jk?
zanne was DllJn w~ttige. vrouw.
"Opgewonden ~g ~ ~
het .k.asteel. en liet lI1lJ PiJ de
gravlU~dien~
d
'. "Toen ik bimientrad,:an
i.k tegenover een. onbeken e.
.Bertran~ zweeg even en
WlSchte Zlch m;t een zakdoek
het v~hoofd ~
~vm Lo~ was, ~
~ ach~ gewe1ren.. Efudelijk was ZQ op een stnel neer-~vallen. -Z\! had de handeD.

~;b.~.:.:." ~. n.:~.:~.~ ~.~-.'.wij~~.~h;.ten.~:~t.~.f.:.,.1. I~.~.:.L.~.}-:.It.~.!.~.~_.~.;i.~.:
~,Het~""'mii _~. . ~

_to
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JAPANS RUITERIJ
Oorlogscbepen bewaken
GANG.
Kostbaarheden
Dr. Wellington Koo beeft in
Niet geheel gemechaniseerd
een pers-onderhoud te Sin~
MET MAILSCHIP NAAR
gapore met nadruk ontkend,
OPVATTING DER
dat China een overeenkomst
CHINA.
LEGERLEIDING
hebben zou met Sovjet-Rusland.
Het schip dat de kostbaarChiita~ _ zoo zeide hij _ Is heden van onschatbare waarMen weet, dat in versehillen~
niet van plan overeenko'msten de uit China, welke te Lon- de landen de cavalerie gemete sluiten en de eene natie tcgen den zijn ten toon gesteld. chaniseerd is geworden. Het

FEU ILL E TON.

27)

Batavia" Bandoeng.Cheribon-semarang.Soerabaia.

___

til de

hand ~

le'leD$

Rhe~enSpierpijl!..

bet PlJdelleQM

, .• ;[)E OCHTENO ' POST"

A:ls verzachteri.de balse1J'i
/Op
jacht. en- Hengelartikelen. Rolsch8.atsen
v, a_ • 3.50

Sport~.

DE REGELPRIJS DEZERS ADVERTEt-:TIE IS F 0.20 PER REGEL.

REPARATm van

MUZIEK-ACADE MIE
"MODERN"
o.1.v, W. KRA1U!RS
Wjlhelminalaan 5
Vakkundige opleiding:
Viool-, Piano-, Saxophoon-,
Clarinet·, Gitaar enz.
ZANG
(ltaliaansche methode).
BilIijke tarieven.

MUZIEKIN~

S'I'RUl1IENTEN (strijkstok_be~
haren, vioollijmen, & veredelen~

bij Muziekhandel Tio Tek Tjoe
IBtc.
Sterk concurreerende
prij~

zen. -Prima werk verzekerd.
TE KOOP AANGEBODEN:
goed onderhouden piano, vrij
vun boeboek. Systeem Stein~
way. Te bew. Pasoeroeanweg
12;

Dr. R'. A. OLDENSTAM

~~~~~~~~~ l(eel~lleus-oorziekte, Stem- ell

~

Sl)raal{stoornissen.
Waterlooplein West 5, tclef.

EK STEROO GEN ;3!~ c~V~"--6S~::::~UU" 7-7,30

Niets is zoo -verfrisschend
als een bad met een der
Vinalia ,zeepen. Des
morgens geeft het overvloedige~ roomachtige sop

Billiike prijzen,

I'iiiliiiliiiliiilllliiiliiiliiiliiiliiiliiiliiilii!iiiil~~"iiillI;

:a~::B~!? TEK HONG

BLOEIENBINDEL 'IJOBIET

VOOl;Polo-Hemden
Heeren ~n jongens

U een gev6el van_ frisch-

heido dat den ganschen

TEL.

water de vermoeide
ledematen weldadig tot
rust en een heerlijk frisch
gevoel is het resultaat.
Welke U oak kiest, U
koop! ~e fijnstc badzeep
die cr bestaat.

Z. E. den
Gouvern ~ur G eneraal v.

Passer B;aroe No. 68

~~~s o~:e~b~o~ f4i;~·d.· b~:~~'

JONGEDA1IE,
23 iaar b;cdt z;ch aan voor
steno-h'pen en llcht.e ndministrntle: Bekcnd met de Eng.
taal. Bricven onder No. 1424
\', d. blad.
TE HVUR:
Geriefelijke woningen 10 min.
v/h. station v/n. f 25.- tot
k:~r~r 97~aand. Te bevr.:

__

LI_N_D:.:E:.:OT:.:E:...V_ES_-S_C_H_O_EN
__
Verloren: ARl\fBAND
m/briljanten bczet,..in ~otel der
~edcrla~den, of RUswlJk bn-~NoordW1Jk. Tcgen goede belooning tcrug tc bczorg7D. Middenst.~nds"Vcrg, BatavIa, NoordwlJk 23, Tel. Welt. 302 of 4268.
TJo] KOOP :
4 stel djati toehtdeuren,
m/veeren. Br. onder No. 1504
v_,_d_,_bl_.d__, _ _ _ _ _ _ _

BORACIC (> COLD
BORACIC (> SWEET LAVENDER

it~~V~:d,bc~:~~j~n~~~:::J: ~~~~. 8B~t~~.4-5

Compleet

.met
Klamboe

No,

Bultzak
Kussens

3708

Rolkussen
Comfort

Onze

Matras

f

VENDUTIES

20 Cent per

Ten Hub;e van den WelEcldG eb.

VINOLIA CO" 1.TD., Lm'IDON. ENOELAND

H~er

len

IOOBDWIJK tta
Tell. 24"3 WI.

Van den Minister

~~~~hz~~:~ :a~:~o~~t V;:~C!~t

Dr. TEMPANY NAAR
LONDEN.

bevreesd te zijn, G"lt hij zal
worden aangepakt ds hij beta~
Dr. Tempany, directeur van ling achterwege laat.
tot assislandbouw.kundig adviseur
minister voor kolonien

u. Spoorweg-

1929 in

10 en 12 uur >smorgens.

WACHT U YOUR
IMITAllE

Wie daarop speculeeren wil,
kan, als hij te Ipoh woant, te
Singapore een groot aantal klel~ 11 April.

KNOCI{ OUT!

Ten Huize van d en WelEde!Geb. Heer

J. c.

De kantoren der

Bosman

NV. NED. IND. GAS MIJ.

Spoorweglaan No. 5
en in cen hu,is

zullen op Vrijdag la, Zaterdag 11. Zondag·
12 en Maandag 13 April 1936 gesloten zijo.·

Ooenoeng Sarie 35

De Directie.

AUTO-ONGELUK

Te Singapore hobben twee Japnnsche boxers tegelijk een
"knock~out" beieefd. Zij zaten
met hun oefenmeester in een
auto, welke tegen een andere
auto reed. Van beide wagens
werden de inzittenden op straat
geslingerd. Beide boxers waren
zoo gewond, dat zij naar het
hospitaal moesten worden ge~
bracht.

BETnEKKING GEZOCHT:
TE KOOII ;
Yoor gocd !:Itel bedienden:
kenault·Touring Studebaker- DjongoK, Iwkldc (echtpaar)
Touring, {o ord_Tudor, I-~ord~ waschbaboe en katjong. Welt.
iloadBter, Ford~Touring, alle in 4751.
gocde conditie. 1 jaar garantie, 1 - - - - - - - - - F'ord-Service, Cbaulanwcg 9,
GEVRAAGD :
Tel. W. 216.
KinderjufCrollw, extern per~
:lfo(!L"'ateUer vraagt Itpoedig ~~~;3~~.an to melden, Postweg
1

;)'uffroun', goed kunnende ludp-I _ _ _: -_ _ _ _ __
flen em. (uJH assistent-coupeuTE KOOP :

Ilc), Br. Inet opgave vcrJangd fleerenfict. mer]f "FONGERS",
salaris cn voll. in], No· 1509 Lc·a.b. Tc bcz. tusschen 5-6 uur
bur. v. d. blad.
'smiddags. 12 Djoharlaan.

HOTEL
DER NEDERLANDEN,

ANANASMOST VAN "TJILANDAK"
Een vitaJninenrijke gezondJ-leidsdrank bij uitnemendheid.
VERFRISSCHEND-VOEDZAAM-GENEESKRACHTIG
en door H. H. Doktoren warm aanbevolen. Verkrijgbaar
bij aIle langganans; waar nict het geval, aan te vragen
bij de firma Jagtmau, La.an Holle No. 33, telefoon
tav:'\ 129.

if

=;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
II

Twec Boxers tegelijk
DOOR

Groot Vooravond Ooncert
ondeL' lei ding van
JULIEN FOORMAN
~

Onze keurcollectie

HONGAARSCHE BLOUSES
bewerkt met nog nooit in Indie
vertoonde dessins, zijn verkrijgbaar
in diverse soorten zijde en voile
In prijzen vanaf

3.~;

KAP -SALON

Aanvcng 1.30 uur n.m.

H~~n ~~o~s~~:~sti~:~!~:

"DIE HAnDS"
AANGEKOMEN
Middlesex Regiment 700 man
IN GiLLMAN KAZERNE
Het Middlesex Regiment, 37
officieren, 18 onderoffcieren en
637 mansehappen sterk, is te

f;.r

Ouverture
G. Donizetti
Walzer

1. Die Favortin

2. Tout Paris
3. Le Prophete

Al~xandra Roa~'l.

Deze
"die ploegen
hards" beschikken
over
sterke
voor -voet·
bl!l. hock~y,. te~s enz., en z.ul~
len dus mlSschien evenals de
Inniskillings weI eens naar Ja~
, va gehaald- kunnen worden.
GEZONDBEIDSCOMMISSIE

VLOEIB.IlRB HI.IlRCBEME

"FEDORA"

(VRI] VAN VET EN OLIEN)

(t.o. Cinema Palace)

Permanent Wave
fl, 7.50 compleet

P RIJ S 60 ct, PER FLACON
Overal verkrijgbaar en bij
DE DISTRIBUTEURS
PASAR BAROE

BAl':--C.

G. Mayerbeer

4. La belle HeH~ne
Potpouri
O. Fetras
5. Venet Gondellied. b. Frlih~
lingslied
MendelssohnBartholdi
6. Der Konig hat's gesagt
Ouverture
Leo Delibes

MEUBELFIBRIEK
"BOLLAND"
TOONKlMERS LAlli TBIVELLI
TEL. WELT. 12.
23~

Geopend van 9.12 en van S-7X uur.

1nJ LEVBIENVOOR

F·39S.-

sommige
:I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
daardoor.,misten de postsIUl:ting:'
X
Het verhoogde tarief·
aIleen te -gelden -v~~r brieven
naar het Europeesche vaste
land.
-,
Een .brief
._:""o'rdl-:noS, "e~en 'lid 'van- de V.. O. S .. E. G.
A.iiwa~,' -naar ,"---,-,-,- ,___ ,ll
(VI;~Ceniging- Qilderlb:igen StennEuropeesche
het

TOKO .. POPULAIR"

MET GARANTlE.

PAUZE,

opgeslagen. Ook de K. L.- M.
was -daarvan onkundig en had
haar poststukken op het
kantoor onvoldoende
keerd doen 'bezorgen.
Andere firma's ondervonden
van den maatI-egel eveneens
grooten last. 'De stukken van

thans-:-25

G

J: 0,

o_,t_h an.delsge!:mpi()-y-ee-rden)

Zij' :~J:ieent _U Inmceien en- finantieclen ::stcan. -mdien U balteD Uw

":~:t::~~:;:g:;g:e~~~;e:!h=::~
Ltdmil<ltscha~- _.1°/e

yan :f_

1.-=

I:b

_van -, Uw_

~~ch ____Wans met

,c~_l:nuimwn.eontributie van,

I

E.W;:~~~I~~=====~~~~~~~~~~~~~~~~~~jj~~~~jj~~
~

m~nscha;p~ ~;~~~C::t ge~OIl~:e~!!~l~~~it

cieren en 586.
aan voor de artillene. de geme
en andere onderdeelen van het
leger.
Het Middlesex Regiment, dat
den ,eerel!-aam van "die h~ds"
draagt, IS ondergebracht 10 de
Gillman ~azerne aan den

3.~

p".,B,me 80 en BOA
Tel. Welt. 1148 en 1162

Bevordert den haargroei en
houcle Uw baar den gcheelen dag
netjes in ordc, zooals U hee
's morgens hebe opgemaakt.

KREKOT 20

Programma

voor kinderen v.a.

· R0 P11I
Toko EU

Op heden 7 ltpril 1936

aap b~~:J,a~~h~~e~:~~e e~~e~~~
stemming wE!stelijk van Singapore gelegen, werden medegenoK. L, M, POSTTARIEF
men.
Te Singapore werd algemeen
Opgeslagen met 5 cent
aangenomen, dat deze Chinee~
zen zijn aangeworven om in
IMP, AIRWAYS'TARIEF
Abessynie
te worden te werk
LAGER,
geste1d bij den aauleg van we~
gen.
Te Singapore wordt geldaagd
over het feit, dat de postdienst
KLEINE VORDERINGEN
zonder eenige -aankondiging op~
eens .het tarlef voor brleven,
Inning zeer -kostbaar

37.~

product, dat zegt· alles

B. de NIE
Noordwijk IS

LANDBOUW ADVISEUR

JlutkOf(erTJ<;8~~?!t~Ch. etens~ Illlaon~d;;blo~~U;;W,jjgi_n a~~i~~U~' ~~o~ang~

1:E KOOP:
Een zwarle wintcrjas m/Persi~ tarel miG bekleede st<leleo
ancr bontkraag; cen bleu com- f 30.-, gr. 2-})Crs. bed f 20.-,
plet; cen zwarle tailleur; Maat ilallJesnct~ f 30.- Bez. werk-

-

Nieuw Licht

Reclame

BADlEEPEN

E-VBCL 232-33 D

Zijne HOO<;jheid
Pangeran A.A. Mangkon.egoro.VIl

Ned. Indie

Model

Hedenochtend:

Poatweg Noord 59, Tel. 4302 WI. f~~5.~I~~:re~f 7:~uwBrie~:~
Compleet GemeubUeerd Huis, no. 1501. v. d. blad.
smaakvolle antiekc inhoedel,1 - - - - - - - - - bevattende 6 geslaten verirek- LAI\lPEN hebben geringer
ko':n, ruime bijgebouwen en ga- OZON stroomverbruik.
l\IUROLA - MUUBVERF
geeft niet af.

25 DJOHARLHN

Vandukantoor "Weltevredeo"

Parapattan Gambir 58,
Telef. Weltevreden 270

voorzetting vendutie in de toko
cler firma

;feicr~~;eo~.~~~a:!rEU~=~~~

1927 •
L<v<r_cnr

Ingegroeide
nagels.
celt enz. - - - - FOTOTOESTEL
- - - - - - - -TE
wordt pijnloos
en hygienisch
PRACIIT
\'er\\;jdert in
KOOP met gekoppelden af~
P E D I K UUR
st.andmoter en automatisch
~
filmtelwcrk Lens 2.8, compur

den. Huurprijs f ~O.-, koop-

WE~T,

dag blijfc
Des avonds komen in het
zachte _we,lriekende bad-

wukkring_ ~~
een _minimum

f 2.50

_pet

IDUna..

EEl COMPLETE WONIIOINlUCDTIIO,
BESTAANDE UIT DE NAVOLGENDEGOEDERBh

Buffet.
Dressoir.

Boekenkast
Schrijfh""eau.
B!l<eaustoel.
Twee fauteulls.
Fauteuiltafel.
Ben tweepersoous ledikant.
Een kleerkast,
Toilettafel.

IETKIIIB: Theemeubel.ZlTIIIEI:
Eettafel.
6 Stoelen.

, Tab<>u<et.

, Sl.aapkamertafd.
Twee stoelen.

