N~; " OO. ":
,"J

'~'.

-

.. < BURE~UX

'

.
.
.
.
'
b
'
··.· c··ltn ·

" ~
:"':~""" " lJ
""

···· t

')UlDAcTrFJ 'E N. AD.aNfsTiL
GOJm'OJilNG SEHAltl No. .4,6
TELEFOON. No. . wr..:r. :183.

=

'J
'
B" l ..

TElEFOON,

=~a":C~:!

mIS ACQULSlTEUR WEI.TEVHEDEN .50150.

UITGAVE EN DRUK

VOOR KLACRTEN OVER
BEZORGING GELlEVE S.V.P.
511 WELTEVREDEN OP TE
WILLEN BBi.LE:N.

VERSPREIDING TE BATAVIA DRlEMAAL PER WEEK
10.000 EXEMPLAREN'.
VERSPREIDING TE BANDOENG ZONDAGUORGE:NS
6000 EXEMPLAREN.

DRUKKEIUJ JOHN KAPPElC

GOElNOENG SEftARl 4.8

ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT ORIEMAAL PER WEEK, DINSDAG·, DONDERDAG. EN ZATERDAGOCHTEND

BATA~UM.

. !"

GROOTE POSTWEO O. 3S1
TELEFOON NtJ1,{MER 334

BANDOENO.

UITGEVER , JOHN KAPPEE

Nouvelles". APOTHEEK "DE GEDEH"
.

Een Franschman zette een zijn land- en tijdgenoot Henry resse, die de keuze had tusschen

I

PAUANBSCHE BDVENLANDEN, HET TDBAMEER" EN BRASTAGI

honderd jaar geleden met een Murger

treffend woord onzen archipel
buiten de rij der landen, die van
eenig belang kunnen zijn vaar
den man·van-de-wereld-waarinmen·zich vermaakt. Zijn naam,

.teide: -

dat zij veel on"tslag (het was in den tijd der

behaagzucht, een welnig eerzucht. een fijne Ie-est en cen &:ebrekkige spelling lt~Jt.te1'J. ~:,,:);..
- Zij houden van v.{~li}aJf:en ;v~n
genot en baar talrij){c l~ndige

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE

K.P.M.

RIiTOU R- 'EN RONDREISBIL}ETTEN
TEGEN

ENKELE~REISTARIEF
REISDllUR 14 DADEN EN LANGER,

~

===================:

ik niet vergeten, omdat ik er
dagelUks aan berinnerd wordt,
- Nederlandsch Indie, - zoo
heeft hij zijn uitspraak ingeieid,
- is heel mooi, maar - en nu
komt het! - mais !ia manque
de femmes.In het Indit; van onze dagen
is dat nag zoo.
Er was in dien tijd geen bn·
toor voor de statistiek. Wat
men meende te weten over de
lalrijlcheld en de samenstelling

noeg om de hoogte van een
hartstocht te berelkcn.Na deze 'kenschetslng zal het
u wei duidelijk zijn, wat er
aan lndie ontbreek:t.
Maar als dat tekort is vastgesteld. is er aUe aan!eiding
om eens de vraag t~ stellen, !;toe
het in zulk een la~d staat met
de liefde van den Q1an, die niet
zijn cigcn vrouw h~ft medegebracht of ter plaatse gehuwd
is?

:

der bcvolking
van Insulinde,
De zal
beantwoordilig
vanonderdeze
op schattingen.
·Maar vl'aag
voor hed~ n bet
berustte
als was de statistiek betrouw~ werp van deze kroniek zijn.
baar geweest, de bewuste Fran·
.. 1

~~~J~g~tai~:~ie!ar~i~oor h:~ ;~~f~; ~::l~~:t d~{ ~~nr~~:t~t~

DE

gcheel

ander

onderwerp, dat ten was gewikkeld. -

bll

DE VERFWINKEL

Sabr•• WlIldmlnn

Tall. WI. 161 tn 814-

kunt U alles bekomen wat U op
\·crfgcblcd noodig kuRt hebben

ILT081111 • lIU80LA • 818.4811E
HUIZENVERF
MU'URVERF
MEUBELLAKVERF
en aile O'Indcrc producten Van:

slechta vluchtig wordt behan.
deld of onaangeroer d bUjft Hij
bchoeCde ook geen onder~oek
in te stellen. Als Franschman
was hij op bekend terrein. Hij
kon met enkele waarnemingen
volstaan. Hij zag het leven en

LIND.T.V • • - PIETER SCI=JOB.N Be ZN.

;;;;~==~~~~~~~~~=~;;;;~

ONS HVIS "

NOORDWIJK 7

TEL. W. 1360

GrUp! deze onleke aelegenbeld met helds banden aao :

.OPRUIMING

va n een groot aantai meubelen ~. a.

EET~AMERS

ZITKAMERS
ZIT JES

STERK VERLAAGDE PRIJZEN! '

•
••
Het tekort moet niet in volstrekten maar in betrekkelijken

..

maga:z~D. Im~t t~

PIANO

1l1vorens ODS
hebben. groor.ste ktuzc IIle.~ . en lweedeil.a:adlclt,. m·Et garMUt.
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Arbetaung
H. Y.

tt rtg~l~D Ilaar .v~kit2:illg.

'. .

P11~o. ·en Muir~kblndel·

KO K·

. ' HAASTOE
' ~'. ,B,.iIIWlg 29

.

. RijsWIJk 11 ···

HARMiUIIE "
N. ~tB.'.. ,ir. ·• ·.·

.k£;nd deurwaarder, die met dagvaardingen ala introductie gele·
genheid had om tot nUe

bureaux van handel,
gouvernement door
er toe gebracht
bitter gevleugeld

bedrijf en
te dringen
am een
woord te

NEDERLANDSCHE HANDEL.MAATSCHAPPIJ, N. V.
T"" risl~" Dl ... hn chtqut$.

!~ . ~~:;:-nsT~~;e~8~~~~

Rci3crcdiclb,iuen in

<Ill" vDlutD'3, oo\. ;n
Ta..rislcnnlO rktn.

Nederlandsch.

ESCOMPTO

IDdische

dchap volkoIDd vrrstoord.

OPGBRICHT IN 1857

~;~dj; -en ~rd~Ogdewe~rie~~n- kon
~~~~n~~afleeren:
;:~ g:eZ::,b~e~;,~e~~t
_ Wha 'neer,
Is waarvoor gaan mijn dochters

a~~~t~:hb~rij~i~!'nkts an~

ders, - beweerde hij koppig,
terwijl hij met het rOBe watje
over f het vergulde speldje
wree j..
t h t
t
.
1J, ..moe de we en, - Je
vroeg m1Jn raa. b
- Ze is er erg lij mee geweest, - deelde hij veertie~ da ·

~

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

HOOf'DKANTOOR TB RA.TA-VIA.

meer leeren? Aass zij al geleerd, .

:iln
~:~nt:a:r~:::~r;: z~~
je danken. Op een dag
wor~

KOOP EN VERKOOP VAN

den gedwongen om hop-hop
paardje te spelen op dp- knie
van zijn chef!. ....... .
Maar deze deurwaarder kon
het zich veroor loven am zijn
dochters thuis te honden en

OP BINNEN. EN BUITENLAND

zij

WISSELS
REI S eRE DIE T B R I EVE N
EN T R A VEL E RS C H E QUE S

~n,o~e:nP:~i~~~~;
waarin weinig om~ ;~ zat ~ ~t ~~n half ODS zuur~::i' v!1
Je~ ~ooDde ~:g~ in een pa-

lang

den· man van veel belang zijn.
En tach heaten zti "klein". Voor
den Franschman, die dit land
zoo mooi aan natunrschoon en
zoo arm aan vrouwen noemde,
waren zij oak van groot belang.
Hij kon er Diet buiten. Men kan
beseffen, hoe groot zijn te1eurstelling geweest moet zijn, teen
hlJ merkte, dat Indie een land
was, waarheen men zelf een
vrouw .moest meenemen Men
beh9eft Diet eens een: vr~d~
'ling te zijn, om thans dCzelfde
te\eurstelling . te voelen bij het

~e

Doch het santa! meisjes, die
onafhankelijk willen zijn en er

~~ll.i~t.:ek::~u~da~!:~th= ~-------------,-·-I

viljoentje.
werkte op een an··
der departement dan hetdzijne. .baar dagdr·
.. oomen en haar ver- Ik. behoef alleen maar e uitgangetjes, de ·taxi's en de nit- ;~:I~~Scr~~~
!~~~:
stapjes in den omtrck te heta~
len, - zei hij met de blljde over~ zucht van :d~ ouders niet langer
tuiging van den :an, die prat ::~df~~~m!nee~~:' !~: ~!
~at op · zijn pro te1.ijke laak- andere sfeer, waar· zij voor een,
Jes.
scbamel loon·l'Outine-.werk doen,
Hij had ceo benijdenswaardig dat haar spoedi. verveelt.
salaris, doch zat, zooals hij
~
gaarne Het hooren, "op z w a r e . .
lasten)'
Het is ons er echter niet om
:..
te doen haar leven in en Da
Met zoo hoog gezete\d, maar kantoortijd hier te bOschrijv'eJ..

ni:

was

~e':,~t'S:..di;.;~~~!: ~==::::~""!,~::
strekken.
en,.

zen,
in dem
groep met
alWedat
wilden
er s1echts
op wijleen de boekhOliders en verkoopers, de klerken at comm.ieIien
hun vrieiulinnetjes .zoeken,.
maar
de bazen..
Meisjes nit d.eze groep .wor-

HOE DEN
Stroo ... & Vilt ...

UIT VERK0 0 P

e
VRIJ-

DAG

tcl_

ZATER- .

DAG

T

MAAN-

DAG

0.50

=

.j=IllS~~::;·!:

Madellweden

iij~.~"':~:':"~"Jf h~~~,:!~...~:.!t
mo. .datlrij _ _.Wi 1ing,.BorJllourodle'~
zjjoehe- -

Pa-

.- ' •

7.50

HIERBIJ

cen .uitnoodiging om ergens ceo stand' . nit ·de .schatkist te 'v"", toe,. _ haar vriendirrnm, die
avbudbqterha:m ..te ..kcm eten.
De ~ beschik- ..eerli;j"k.e .,verlreering" hebben
met het :ver.zoek .brood· elfmelk te afwijzeIid. Hij.deea. betzelfde. met ceo kierk op eeu. aa.nvangs~ ~ee.l te .n~en. . ... ..:' toen · h,et ~ ntig·eens .tot ~
•

.;,i!e1itea f_es'.', lle.

+

ook

Jll!iiililll!!ll'
·....IIi•••iI........
j~lle·~hier....-. koosIe:irI8: ....... 'deE deeI<I._ .... ~
,.,.:,."..
. Ce.. ., . . . . .
,:.: Dat:~~VlOllWOQ -.'!i" ,~ ~ ,.... -;~
!,Z O

-,

I

keuze tusschen aanalag ot

een vriendinnetje ... _ MaD, _ deze Indische Nederlander, die
waarschuwde ik, _ met zoo'n een scherp zake~an was en

dienst
.uit. een de
man., die een
tocb boven
gouvemem.entsverhouding aanging met
vrouw.. meebrengen . als · men · er jonge am.btenar~ op :GUn kan~
dansen wiI. Andere manieren toor. Toen deze verbouding geom tot dit doer te·geraken, bi~ volgen ~d, werd. het vrouwtje.
~en kWadtH ialisen: De Indisch..: ontsIagen, zonder, pensioen.. Bij

' .

de

::
baar een wgeld te geven voor
ook Diet helpeD. Als de make- disch memje met cen lief ge- :~O!;':'~e~~. j~~=ia! ":'d~;:'
laar VaD "kleiDe producten" zic~j;;,: Zdt ':'~~ig e~~~~~; die zich geDoodzaakt zieD om
~:ee~~r~:l~a!ij m~~re1b! dat jij haar bezoekt. In dat go- ::e~~ ~~:,sism~~=~~ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

"Troika"
of gelegenbeden
de •.Kakkerlak."
i~~~~~~~~~~~~~~~~~~' ·Ook
betreden van
als
·daar moet men zelf een

BATAVIA-C•
.' ·.&A" NUD,E.N. B,.

I 2.=

dorp op
zou ketehnuziek
men den betrokken
man
bebben
ontbaald, maar zooveel sociaal
gevoel is er in een Indische ge-

diH:t~~clt~r:;k~~r~~~e~o~_ ~~n:e;o~~~e a:~~th~n Zo; ~~;o~:a1to~:::hi~:ter:~e~':~

wcn I....

:eC:de~nn:et!';~J::g ~!r: ~~~~~~j~ ~~e~i:e~~

KOOPT ~ec:D

Dr. Farmentini
Beproefd· middel tegen bloedarmoede. algebe:ele
slechte s p ij 5 V e r t .e r iog en malaria.

zwak~e , ·

by, die zijn zonen had laten leelucht om te weten te komen, of kelso - 't Is niet ~oor mljn ren, \fat zij wilden, zijn docher wind WIlB en uit welken hoek vrouw, - merkte hlJ op. - tel'S na een summiere school-

zoo iets
opmerkt, dan bedoelt hij niet de
vrouwen in het algemcen doch
"les petites femmes". En dan
gaat het oak niet om de vrouwen van klein postUllt, naar om
die e... och, in het Nederland.ech lean het kenmetk.
waarom zij klein genoemd

-

Het was een goedk~?p lor uit
een Bombay-toko. ZUn vrouw
woonde in Nederland en het liep
tegen den dng dat men gescben.
ken voor Kerstmis in Neder~
land ter post m~L bezorgen.
- Ik ~ou dnt met ze?den, -

~~~tee~ I::;e:e~n::~'i~U:. ~~d~:kx!~~:nB:'bea;;::

'":::::==================IzinA~o~~:nFia~~~an

..

e: BLOEDWIJN

zoon geboren was, die zijn vader
nooit zou mogen kennen. Dien
dag hebben aIle vrouwen, werk·
zaam op het departement,
waarvan zijn dienat een onderdeel is, hem een kaartje gezon·
den met m.h.g. of p.f.
De mannen onthielden zich
van eenige betooging. Zij beschouwen mike zaken als per·
soonlijke
aangelegenheden,
waarmede men zich Diet kiln
bemoeien. In een Limburgsch

De~k Je, ~~~~:~ti::!e~-:~~~~:~ ~a:

~:~; %~~r°ci~~e Nea:!ia~d'!~ ~~~de~~n_ ~~ ~:.a.~dig zal

STAD,

.•

ITALlAANSCHE

dien

-IN

i

Ondanks de Sancties nag steeds in
voorraad:

:~~mtt;h:~~t e~e!:::' ~ja~:~ Nu denk ik a:~
directeu~ roeente niet,
geen cijfers noodig om tot zijn van ~en departc~~nt, die mlJ
Het feit, dat:rme meisjes op
volgtrekking te komen. De be~ eens In den. trem cen doosje kantoren, zoo vaak gesteld voor

MIDDEN

"

stage afvloeiing) of de vereerende genegenheid van haar
chef. l:{ort daarop vertrok hi.]
voor . gtted naar Europa, maar
eer betl·zoover was, bereikte bet

~\~ie~~, t~a::r z~;:t ~~n~::~e~ :a:~~~ta~~r:~rb~~~isl~e:g ~:: ~ij~ea~t~~ be:;f~:~li:~~:m

BINNEN lEOERS BEREIK

~

REDACTEUR, J, VEERsEMA

DONDERDAG 30 APRIL 1936.

"Bataviase

·De mooiste
Streken
van
Sumatra

VOOR ADVERTEN'l'IEB.
TE BAT.: S.B.lt. OOPNER
TE BANDOENG: BANARBU
OF REC.f:lTSTREEKS AAN
ONZE KAN'l'ORiilN.
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TE ~IIDDEN VAN STREVENDE VOLKEN.

De ultslekeude repotaUe van ODze kenkeD
dankt Z1j aun het vaklmDdlg bebeer9 het gebruik

van uitsluitend prima groudstoHeo, de eoo-

n:

laDle bedJening en bUJijke prijzeo.
Onze Vlscbsebotels bebh:!tl een

ALlE KANlOREN

bfjzondere bekendheid.
Beste11ingen worden op elk uur thuisbezorgd.

HIIGENOL

OOK VOOR NIET·LEDEN!

MOEDER-OOGEN..
Grijsbl'uin zifn je oogenJ vol t t;edere lie/de

Vol zorgen

som3

en tlol Ieed.

H eelde dan nit;ts de wOnd in jB hart
Vcrzachtt!! dan 1tie7lialld (Ie (liep-fcIlc s-mnrt,
't Verdriet, dat 't leven je deedS
Je m()eder-oog e:n, ze blyveu zoo d.roe/
Z<:lo altij(l,;ol teedere lie/de
Waa.ro1n bZijven je oog611 toch altijd zoo zaclt t
Oak dan, tvanneer ik 1JtezeZve iicracht
Onulat ik je ongewfld gri c/de ?
J e lIem is zoo klei n en;e 'mond is zoo li ef

Zoo

ron zijn je w e.n kbrau.wn-boge.lt

.Ie kin is zoo Tond.. echt de kin. van ee;l 111"01l:ID,
Maar waar i k tOGh ~t 'mceste w n lwlt"
Dat zijn ;e zacht-droe1Jige oogen!

Puck.

,Heden ontpakten wij een grote collectie

LINGIBII

II

.11

Onderstaand enige voorbeelden van onze
laag gestelde prijzen.
ONDER.lURK
van matte charmeuse trIcot met
diverse {raaie passen. Verkr. in
wit. rose en saUlDon.
Maten 40 tim -18.

ONDERJUlIK
van charmeuse tricot met crepe
de chine pas in wit,· rOEe· en

NACIITJIEMD
van batist met p ofmouw fraai
gebotduurd fn bleu en 6aumon

2.45

1.75 ,
BIJPASSENDE
PANTALON
tricot met · geborduurd motief maten .

charmeuse

-40t/m~

1.35

gekleurde zijde,
n pold
.shlrts
"
.in
.
.
. .
l

NACBTHEMIl
van matte charmeuse tricot met
ttaaIe kan~enng Verkrtjgbaar
m rose bleu. saumon. aUe maten

i

PYAMA
batist met pofmouw pas
van gebloemde badse reclaroe

VaG

2.!!!!

prijs

2.!!!

~!!':'=~-":3. 75

· 5 ' , rn~o'd:e II err

hGERZONd
..,.: .

PROFITEERT
VAN ONZE GROOTE

VLEESCH. - MAYONNAI-

MACHINES

OWEIUN

SE MOLENS.

un~:fr-l~

r:~~:t ~~~:s:~ vao~13 0c.

1~

•

vaoal18 c.

SISAL en VERTO

Balnla NOOl'dwl}k 42 Tel 365

Spritse nspuit

1~

Lang 55 elm

elm

1~

75 elm

2~

65

1936

1926

Pureepers

Z INKEN TEILEN
O\'aal

Garneerspuit
Maatbt.ke.r
Zed 18 elm
Verstelbaar:

65g"
12g"
Closetborstels

UITNOODIGING

Zed
1"1 elm Djam:
Broodvorm
26X12 elm

34~

32g"

Tcr

gdcgcnhcld Va T! het IO_j;H ig
bc~tll.a n Ollzer ~"ak. h ebb en wlj dOl e'er
U u!t tc noodlg en tot een h",zoek a3D
de \Iehecl vcrbouwde Showrooms op
Z:ltc rd~g 2 1'1<:1 II. , . \'an 6-8 l.Ior.

H~t

RoC'~.tl'!d

22 c/m Ola:!!
V u stdbaa.

1~

GERI BD
o.,ciltll ac:hllle

26 <::/ QI 0180'1:

Gazellehuis
P~r

dozijn

Ba! a\'ia~Ce:ntruni

D~ ~lIrol

80g"
32g"
90g"

El~rrr.k

15 EieftG

Waschbord

1~

H. J. SNEEP

RIJWIELHANDEL

G e....ool'l

28g"
40g"

loekt ts &en Boed,pn Degelijk RIJwiel??? Slechts Un Adres III

M"

Dwanlat
Idem
Fijogelakl
DIVERS EN

BAKALIET

NOORDWI)K No. 14 G.

•

H. J. S. RIJWIELEN .

•

Ga sai;lIstt!' t r

prima Engelscb Fabrik aat
Geheel compIeet met E 1 e c t r i s c bel amp

Druppe19;u!.gers

f 48.- f 48.- f 48.- f 48.service:

3 jaar garantie.

Boodschapt!;lsch

Wij kenden bet
"Tectona" orgaan van de boutvesters, maar · "Te cton ~ ,
van het verbond van
baar technici in ludic, waarvan
. reeds het ·vlerde· llummer is
verschenen, zagen wij dez= week
voar het eerst. ' "
Wij troffen daarin a.m. aan
een artikel o'v er het schUderen

9E'bt.el v~rchroomd

SNEL RIJWIELEN
".
~eheel

•

prima Hollandscb Fabrikaat
compleet met Electris.che .1~ . lD:p

f 55
f 55.f 55 •- f 55.
•
, •5 jaar garsoti~

~-

gcbeel ve:u:.broomd
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STU 0
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Vandaag de beste dag om de oogen van
U en
kinderen GR A TIS te laten
onderzoeken bij

Uw

I

in de tropen
en een over 'bet
Vall den weg.
aligement
H et orgaan heeft ook een
rubrlek voor werkzoekenden,

I 0

T 0 K 0: "P 0 P D L A I
Passar

-is Donderdag : 30 April
tot 12 uur geopend.c:,
Rijswijkstr 28

.

+muim.......iiI

Baroe.~

a"

NN@""

WIELERWEi'iSTRIJD

Tel. '931 WJ.

Nieuwe P.iano Muziek
! _ ,80
59th Fr,mds & Day Album
36th Lawrence Wright ·
Parlez mol d'amour

.. _.80
.. _.80
.. :....8.0.
• '_ ,30

Little: Man
Silver T hreads

W.NAESSENS & ,CO.
32

B OERDER IJM AKA s~ E'R
Bulcen!. weg KM. 21-Td.
ii.~I[", 3~g

I

£inTE KlAS EUROPEESCH BEDRIH.
Levert U tv.;eemaal <bags 'Jan hui $. . , .

'.

Zulvepe-versche volle koernelk'
1 fl. a 17 cent
1/2 fl. A 9 cent
Extta bestellingen worden direct uit'i/c"oerd.

ledere controle en onderzoek toegestaan.
a.nbelldend. H. T. VAN DEN BERG

- Ret helpt U D.iets,:.schoone zij wa't er was voorge\;hll~'?
Nu was de .wenstbOOe ziek klaagd. Misschlen sliep zij al..
Maar wat was dat? Zij h~d
No}:a! spotte hij.. Gij Zijt en blijft
_ Wat is er? Wie heeft·zoo Zij . zelf had vergeten; NoTa er
Waarom hield Paul .Diet op zijn kamer nog Diet bereikt of

FEU IL LE;TON.

in It!.tin macht. Ik..l3.at. u met aanhoudend gebeld l' En waar- aan te berinneren. Bet was dus met bell~? Ret was om wanho- zij.zag hCD1 de deur openen en.
gun voordat ' . .mljn lippeh ( a.~ om?
.
best mogelijk' dat
er Diet pjg te worden! .
aan het slot morrelen. De bel

deze

d:e~:~S~e~='h~. ~Y~ d~N~he~~ =~ ~:D~~O~l:: aa~~~!~:h~l hooren!

NORA DE VALSCHE ERFGENAME.

de kwellingen 'e ener moed,er
door
ENRICO DE NOVARA.

35) :
"
..
\ IEJ verroerde .lCIc.h met.
:
) - 'Ya.t staat ~ die trots heer-

lijk:!GUJaagt.IIl{Idaarmedeech~

ter geen schrik a.an! ~ heb mij

vast voorg~omen, U In de ar~
men. te sluiten! ' Ik zo,u . wel
dwaas moeteD zijn, de geIegen.
h.~d:voo~~ij te laten ga~.! Gij
z\jt m, lP:'J macl1t!Kom,llefste
~ora. g:g zult·er geen berouw
van ~eb~!
. ..
.
. Hij sp1'eldde de ~en uh ~
w~.keJde naar haar toe. . Zij

ov! ~~ h::rni~::~ klonk nog steeds.
beginnen za.l ik mija IDaa:tre~: in de .kamer te hooren.
.: Zij . bad over hoofdpijn ge- gaan.
.le.n nemen, dat gij
niet ontN~· g8.f geen aDtw~..
,I ~''''':''''''-----",,",-'''':';=-------------'---..,...-'--,-----:~~
snapt!
.. '
.
.Met eei:t:jui~eet snelde z:ij
Acht"erll.i~ loopende; operilJ8. n~ ~eyiou~ Friim@t en.,vat-

1fij

O~

,

. ~tt~~:~d!~~~~:::n~l~~'
i~.:·=~~;==
uit het slot te nemeo 'en de
het bellen' op.

dachte ~ d.e kameruit te komen. D~ was zij. ~!
Bijna gelukte h~t haar. ·· ZU
liep am de ~eJ 'heen, er op re-kenend dat ~ de': ' ~eschonkene
haar met zoo vlug-' ~Qu~~
volgen,;ils zij n~ .de · deur snel~.
.de. _
.....'
_ :.
' Hlj- scheen hBN ~ten
geraden te hebbenr:·Iri ..eeiJ.:."Oog~
wenk sprong hij ," """terug.
·Even.v66r·haar bereikte hij de
dear en yersperde den llitgali.g
opnieuw. .
..':.
."
lIltgeput le...do~Ol'a

mer·.~8..nbinnen

ka~

af

~ SIUi~ . ··

Nora, die begreep , .wa~ '.hij
wilde, stiet eet;l .luiden kreet
ult. · Gejaagd keek.zij rond.. Zij
zocht naar "ief:s ~ede zij
.z ich . .kon verd~.·. doch ~
niel'3 ~ een riiz.weep, We.oP
ecn· ·st~ · in·de ~eid . 1ag_
Haastiggreep zij er naBr, '
Op!l~.Ze1fde . Oo~.hoor-.
dezijPauleenkreetvanwoede

Nora.; ~Oede ' D:iet ; ~t zij
a.an de bel ·haM reddJng te danken had.,
Mevrouw . '. Fremont· . . 8tcnd
ju:ist op.>het.p~naar. bed.te

gaaD.. .toen de 'bel iJ;l....d~ . keuken
ovet"giDg. Qit'~d dron.g ·d~
in de sliapkamer'. .. ~ begreep
dedetjjk ,datPODlbOlde "",_
$ ~.~ . . ~.
'.
,,'W~~"'Ujijdethee
~etL. . ffij" .Wankel~ 1;.erug.~ niet .O.p' ''de:geWoDe' p~ 'ge..
de ~er•. :
.'
':.;.
.... voudeiL' ZU .... wist ".h,qe,,' ~
Op . den : ~pGl . zag]b"a ~eDa. bij.~ ~ JDiddeD .in
meviom' FremOnt,StUn: .·
deli _
had hll........ ~

" OORPlJN
" ' KIESPUN

" cloh~d.ihect
>

""'·~~~~~· ;~;;r~~p~~~t~~~~= ~~~~~- ,:"

IOOFDPtitI_E~$ :"

,
"

"DE .qCHTENO' POST"

<-

dan:, ook- ~n- groote, op~ding Il:i.ar_!3ct Mihiel Willen v~oIgen

lID -I> -llfl'S ~~:~i¥..i~

B.lT.I'U~'
K08ILLI8BB
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MET EEN'MINIMUM VAN 5 REGELS.

laat opsluiten. Door de gendar-

Rustig en koel !
PENSION: VILLA MONTANA
Selabintanaweg,
Soekaboemi, tel: 167
Inform: tel. 594 WIt.
Uitstekende tafel.
Beheerster Mevr. A. HUls

heid van drie dagen. En dan
wordt· hun avontuur uitgebuit
door een dagblad te Bar-le Due,
dat zich schamper tiitlaat over
de tucht in het regiment van
Cornmercy. Gevolg: ingezonden
stuk van den kolonel. Dan komt
de zaak in de Parijsche dagbladen, waarop een afgevaardigde

HOTEL PENSION
SHU'l.'TE RAAFF
Telefo01l 1548 Weltevreden.
Een bonboekje op bet roiddagof avondeten (5 gaI:gen) voor
2 personen} 30.- afgehaald en
f 32.50 thuisbezorgd. Maaltijden van 3 gangen f 5
minder
Elke maand versche 'b-uidkoek

nit Grouw (Friesland),

'

De Chinee.sche regeering
he~f~ b.~ de regeering van de
PhlhpplJnen geprotesteerd teg~ bepaalde maa~egelen.tegen
C~e~~he kooplieden. In ~.e
PhihPPlJUen gepomen. Er schijnen op.-den Chme.':schen handel
bepe~ku~g?D ~e Z1JD gesteld. en
Voor dames die op een elegaiJ:te, de wll!-~rh~!s-< w.erde.n verphcht
chiqne schoen gesteld zijn, heb- om Phlllppmos m dlenst te ne·
ben Wij een witte peau de Suede meu.

r.;:S;Z (~i~c~:~j\E ~~j~:m;~~~oontvangen,
Batviasche Wasscherijen

FE:;; ~O~~~::~;ID.

ftaUa

JUFFROUW. •
deskundige. 15-jarige ervaring
voor teJefoon en administratle als onbetmstbaar bewi;s.
(HoUandsche), oud 22 jaar, - ---;;c;;;-;==-"=-----biedt zich voor onmiddellijite
TE HUUR:
indiensttreding aan. Brieven bovenhuis naast Globe Biosooop
,onder No. 1575 v.d. blad.
f 20.- p/m: 2 kamers, voor· en
- - - - - . . . : . . . - - - - - i.~~~~er:;~~~*er~~~er~;apge~~~~
GedlpJ. Conpeuse.
Goenoeng Sahari West 26,
Geeft naai- en lmiplessen vol· j 40.- p.m. moderne gemakken,
gens zeer gemakk. snelle me· 4 kamers en put. Bevr. D. K.
~~~~e~~cc:a ve~~er~. ~~~ Lim, Krekot 9, Bat. C.

Postweg Noord 59, telef. 4302 WIt.

(teef) terug,!e

CHARLIE CHAPLIN

p.m. In!. telef. 4821 WIt.

::;~~~:I~~~:~e!~:~,r~:=~ ~~A~n Garoetweg 20, Telf. 5910

G~Z~~~ :NH;~t,

TE

KOOP AANGEBODEN

60 STUKS

~ goeden staat ver-

~;_~=~HIN~D- ~~ was op St Helena gestorven en
prijzen van f 15.- tot f 100.- de Europeesche menschheld
t k
van toenderbJd W3.13 hem voor
be:g~~enschtopafbetalingvan vergeten.
een- goed deel al reeds geheel
f 5.- p. maand.
Br onder no 67 Reclamebedrijf
Slechts in Parijs dacht men
PRECIOSA N.' V., Batavia-C. nog steeds aan den grooten
Corsicaan en hoewel een OrlePAVILJOENKAMER
ans op den troon 2at werd de
met vol pension aangehoden. geweldige Arc de Triomphe met
Te bevr. Alaydroeslaan 18.
de lijst van de overwinningen
van Napoleon en de namen van
BINNENGELOOPEN:
386 generaals plechtig ingewijd.

GEVRAAGD:- Bruin bondje

boom niet noodig. Molenvliet W. Mode·atelier

"SUCCES",

19

Van- Singapore is

TE HOOP:

binnen 46.
Berendrechtslaan, Batavia·C.
::re:e
V A N W IJ HE'S B 0 E K HAN DEL
kastJe f 12,50 p. st., cementen K e bon Sir i h 9.
:-:
Tel. 4821 -W I.
=~:~,P m:~~:s~~:;:m,:.ng~
WAN D V E R S-.lE R I N G
Groote keuze in' PLATEN, BloelIlen, Stillevens, Dieren, Land8..n. krees div. maten. Te be· schappen, Bijbelsche voorst., Kinderplaten etc. a1 -dan niet
~~~:~. van 6·8 u.n.m. Laan geencadreerd. BUITENGEWOON fraaie sorteering, goedkoop.
KOMT EN ZIET.
-MEDEDEELlNG:
Wegens sterfgeval van een fa·
~!'!~~:' "i:12:~;:~/:~o:;: Laan Holle 31 - Batavia~C; - Telef. 1654 WI.
1936.
Llqueur- en kersen-bonbons
f. 0.60 per ons
Maand.'1.g, den 4en Mei 1936 za-l
MergpiJpen (specialiteltj
f. 0.10 per stuk
de zaak als gewoonlijk wooer
Saucijzebroodjes (aileen 's Zaterdags verf. 0.10 per stuk
geopend worden.
krljgbaar)

::~~=i~~~~ ~!k~~~
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aar eeu wi 1 is, is e wweg.
e n IWLaarLee.~n
S, is geen pech',l

,I LsLY

,

~

~
)rq

gen lang IS FranknJk zonder
regeenng. En dat aUeen omdat
twee cavalensten lD een ver-

ne moesten WIJ denken, toen WI]
van het U P -V P B.-kantoor
tc PanJs de geschlederus ontVlllgen betre~feD:de den gendarme
Thoret, die lD de knel raakte
tusschen de raderen van de
Franache bureaucratie.

WILLYS 77 SEDAN kunt krijgen. Waarvan het benzineverbruik

1 op-U it 13 H.M. is?? .

Wi1Iys 77 vier deur Seda:te~k .ve~la.ag~e. pr!iZ~D.: .

1750.-

Deluxe,. . . • . . • .
" 1850.met echt lederen bekleeding. . •
,,1900."
bekleeding
en koffer (tuime laadtuimte)
..
Dubbeldoorgebo:gen KX frame Geheel, stalen carosserie
Vier hydraulische schokbrekers _ Gepatenteerde zwevende kracht
Groote. Snelheid (± 120 K. M. per uur) _
Zuinig ·benzineverbrluk
Ruim en comfortabel ..... Groot .Klim- en-'acceleratiev~rmog~ _ Vaste liggipg.
"

OJ

Utrecbischutr.-fi.8 BlnlJa~l 3,

T,I. 292, 263, 264. TIl. 648.

IOORDWIJI 27

~~~~~i-;~;~~iiiiijiiii~

Gro 0te Bokswedstr,'I'den I

f 0.75

~

HEDEN KIJKDAG
9 - ]2

~~1l~~Od24h!fr~e;~c~:r~e~~

en

5 - 8 uur

Morgon 110ndutI"°

~~i~~Sr~~~~~r-ci°~u~~~T::::: AUT 0 ~S T E K 0 0 P ten

U

• III

1)

huize van den HoogEdGestr

gene thans weer-terugbrengen". in prima c:onditie verkeerende
"Dat kan ik niet," antwoordde 1936 W.Jly~ 77 Sedan (Nieuw)
de gendarme verbluft. "Hij is i~;; ~i;:~:nO~~~:n~Ou:jn9
op Uw verzoek naar hier ge- 1932 foro i-cyl.
bracht. Ik heb zijn papieren bij 1 9 3 2 " . .
S~dall
mij, om deze aan den gevange- ~~~ ~?,.~,~~tb Sedan
nisdirecteur van Brive te over~
Billijkc prijlen
handigen."
SluizbruQstraat 55 _ Batavia Centrum
"Dat is allen;taal erg mooi,"
~o~~ ~eB~~~~t;:'e~~~::.u~~=. ;poedig stond het vertwijfe1de
De, dichtstbij zijnde is in Tulle, paar weer huiten in den regen.
maar ik heb geen reden"in ver.
"Thana heb ik er genoeg
band met dit 'verhoor een bevel van," verkIaarde Thoret, "ik
tot arrestatie tegen dezen heer bren.[ je naar Parijs terug". Dupont uit te vaardigen en zijn "Dat is een uitstekend ldee,"

Slaap- en kinderkamers. Sao.

andere misdaden vallen met 'onParijs ook
~~ns~ijn jurisdictie. Tot weer- In Ode Sante a~ng;komen, on.
Courteline die de Fransche
Voor den armen Thorot zat dervonden zij een rueuwe teleurbureaucrat"e'm' haar 'hemd voor ·er dus Diets anders op, dan
... met stelling. D e ~eid ende amb tenaar
~e:r ~:a~ijkz!e~! ~~z::n
zijn gevangene de straat op te ::~a:~e~lik ~~~;ap~::e~~
AlS
garnizoensleven der Fransche gl~~' d
ik U wa~;" Zeit t~;r monsIeur Dupont _ maar U
militairen op-den korrel.
~~d~ij:e;e;:g~~;de;e~~e~en~ heeft geen recht mer opgeuo-

Waschlalels, mooie tapijten,
klankvoUe piano, (Uebel
en Lechleiter), reisgramofoon,
Litsjumeaux en tieroJedi_
kaoten, Singertrapnaaimachi_
ne," SchilderiJen. Keurige
portieres. speelgoed, rijwie-

- , ,-

~ -. - • ..1_'
~-
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AANBIDDING VAN nET
'PAPIER.

over twee cavaleristen _van
Commercy, die vier paarden
moeten halen te Saint Mihiel,
welke, door het remonte.dep6t
bij vergissing daarheen waren
gezonden._Zij krijgen daartoe 24
uurpermissie' en logies in de kazerrie te St. Mihiel. Ze vergeten
echter te Lerouville over te
stappen,-en komen daardoor te
Bar-Ie-Duc aal1. In een stroo·
menden regen zwerven zij. des
nachts door rut stadje., Zij zijn
doornat als zij _ten slotte een
gast~ - huis vinden,' waar zij
den, .bo~ .op stelten zetten. In
denvroegenmorgenber_eikenzij
het - statiqn, waar zij de reis

Thoret vro:g instructies _
maar in Parijs had men deze
niet. Men verklaarde, dat de gevan-gene het gendarmerje.com.
roando volkomen koud liet en
dai: men er slechts.b~1img bij
had, den genaarme Thoret weer
zoo spoedig mogelijk op zijn
post te zien. ~
Toen Thoret met hangende
ooren nit de telefoonce1 kwam,
deed Dupont een nieuwvo3rstel.
"Misschien." voo verklaarde hij
hoopvol, ,;,kan de hier gevestigde gendarmerie mij een aardige,
droge ~e1,aanbieden." Maar de
gendarmerie te Brive_toonde
Diet de iliinste beIangstelliug en

D','t SC' h,eera"p-,._,p,.-araat

G'R''A·TI'S'.'
- '.'

"

_

:t~~::lijk ~!~:~t~;

H

.'

eer

G. P. WALRAVBN
Plaatielijk Mil. CommOUldant

HERTOGSPARK 7,

Specificatie:
Fraaie Moderne mj sonohout
bewerkte saJoD-, kantoor_ en
eelkamerameublemenlen

:::t
len. enz., enz.
gevangellli\, dus U kunt gaan'I!~~~~~~~iiji~~
TI:oret was t~n .:in~e ra~d.
Opme~w begon~] Zl]n Jerenuade; dit ~~s. Zl]n eer~te o~:
Het slot toont, dat er nog
dl:acht; ,hij \VlSt van mets; hi] den.lrende mensCben ontler Ut!
wilde geen onaangenaamheden !"raJ1SChe bureaucraten ziJu.
...... en tenslotte, wonder boven wat meer is tlan men van -ae
wonder! liet de amb~;na~r zi~~ mdlsChe tJurea::,cratie .Iran zegv~rmurwen. "Goe~, zclde hi], gen, wan~ WIJ heotJen het "I.e
"lk neem Dupont hier op. Maar luetlan bl]gewOOntl, oat eJ:. een
~egrijpt.U goe~, dit ~ een zeer pian'ter, me verodhlecld was
1ITegul~e zarur en ik: doe het wegfllS e.eD klapzaaJ:r _lSlaan van
slechts, om U een pleizier te een kOelie) en CUe Zlch aan_ d.e
doen."
gevangems meldde, VOOI'Zlen
"Merci, Monsieur' zeiden Tho- van Zl]n vonnis en \'ergeze~d
ret:n Du~}oI~t als uit een. mond. doo~ een drom. kame,::auen m
Hier emdigde het avontuur han-besar-stenurung,
werd
van den gendarme Thoret.
toegelaten,_ o~dat hel- een of
*
:~::~aPler met verooond kon

ID;t

Dat papier moest komen van

:=~ft~:.rl~~nj=!~~aa;;
planters-stoet zich begaf naar
net huis van den othcier van.
justitie.' Deze weigerde het
papier af te geven_ lJe planters
-Keerden tierende 'tP.rug- naar
de' gevangenis, waar zij zich

=p!~ ~n:~~~=
van ,,!nnaam "'aD. Oranje"-..,A

l2':.~e~:.;;.La~":.:

N.V. HANDELMIJ.SUN L,l,O
.• , ENG
BANDOENB,

•

Charlie toen het verhoor ten einde was,

Onze groote voorraad onderdeelen waarborgt'-een:'.u.itste'~ende s:ervice.
Ongevraagde attesteD_ ~er_ inzage.
'
-

BATAVIA,

•

il• 4 i-I ,=
50

l'.

lit::~e;h~e~~n ,~~:~l~~m;~ ~idn:: ~~:~:~~~~~~a:n~~

een auto te koopen met een benzineverhruik van 6 a 7 .K.M. p. L.
indien U voor MIN D ERG E L D een mime, comfortahele

@
LOY KS

MANSONIA (HIMA..PABRIKAAT)

g~::lS~~TT ~:T BEL, POMP, BAElECTRISCHE LAMP

Dat verhaal is als voIgt:
Zaterdag 2 Mel B. S., 9 U. D.m.
De gendanne Thoret, een
Cafe Noordwijk 41
nieuweling in crimineele zaken,
had bevel gekregen, een arres. ::~PI:~:cnW!.. t:~ .so~. .'.~ . . r~o~~;~
tant in de Sante-gevangeDis te Ie. r... nQ plaatsen
. . . . . f 1.50

8 H. 47" geheeten, heeft hij het instructies.vrao-en"

W AAROM

HJMA - CROESCO - RALEIGH

0::-:

1936

WilJ)'s Mlldeln Sedan

ZIET ONZE RUIME SORTEERING

~~stge~~~~:' ht;t ~e;:'l~::;, :~~~~B~I\.~L~N~A~'~~~

spreid, dat C.C. :zou zijn doodgevallen. Daarom werden er te
Singapore inlichtingen ingewon.
nen. Men stelde zich in vtlrbin.
ding met Indo China en vernam,
dat C.C. gezond te Hanoi ver~
toefde.·

I

~~~~~~ii[;::ii3~~~~~~~~~~~CJ~~~~~C~~'~~~~'

;:~ ~:r~~b:~ ~~ft~\:';::;~:~

STERI VBRLAAGDB PRIJZII
LAGE APBITALING

~~~js B~fve~ew~~~nhijnV:::~o:~ staan~laatscn in~l. ~~. bel:·

Chaplin gegaan naar Indo Chi-

I

Filiaal C. -H. HAZES

~~:1i~~Rt~DS~llJ=

VOOR 100'/. NEDERLANDSCH
PABRIKAAT

wordt door groepen van de
k
d b I di dIsh
ill er met
ZlJ eeen eeenvoudlge
ee g, a Ult-IJ /
21ch
eenzettmg van het geval tevredenstelt. De mmlster.presldent
snelt hem te hulp en stelt de
kabmets-.kwesbe. Een motte

~~:, Tf:;e~]d!nt~~~e~er~:~ !~~~~ h~e~ ~a~a~~:'gD::d~:~
d
~~ng ~~~!~o~~~c:~~ ~~p~~:o: gele:~It verhaal van Courtelt-

65.
TE KOOP

.

EEN WElDAAD VOOR DE TROPEN./

g~;~eg,t~ameMid;:::!~~ol~~rnge
1

PariJ's, April (V.P.B.)
In FrankrijIi' is men van plan
rtIO<i-;aieIier: "DIE DAME" in den loop van dit jaar het
Ie kI. atelier naar maat. Ont- honderdjarige jubileum van den
;:.g~~ar~~e~:~e=~~~na:~ Arc de Triomphe met groote
v, borduur- en plisseerwerk. ~:~\:~~~ae: d!:envi;~~:t ~:!
Opmaken v. corsages en s~of· men reeds m 1806 begonnen,
bloemen. Tjikini 6, tel. WI. 2155 toen Napoleon op het hoogtepunt van Zl]n macht en roem

===-------

mnd. of eigen gebruik. 3 Iesuren
p. w. f 7.50 p.m. Tevens bloemen- en corsagecursus. Groote
keuze verschillende modellen,
2 uren per week f 5.- p.~.
Mew. v.d. Zee, Kroesenplem
No. 13. (van Daalenweg) Senen.
Tel. WI. 6237.
__
VAN WIJHE'S leesinrichting,
't bl'St beheerd en verzorgd
Leesgezelschap. Kehon Sinh 9.
Goedkoopste adres VOOr Uw
leestrommel of porlefeuillc naar
keuze (min. f 1.50) Direct be·
Bchikbaar cplte. trommels van
f 2.50 en 3.50 uitsl. Holl. tijd.

~::n ~;~~e ~ ~.;~ t~o

Per 1 'Mei
bestaat gelegenheid tot het nemen van Knip- en Naailessen
Mevr. Passon, Telefoon 4162.
Billijke opl. tot coupeuse, eostnmiero en yr. eigen gebruik,
methode "Danckaerts". Mevr.
Witmer, Semarangweg 9, On·
derw.
modevakschooI,
Den
Haag.
Te koop wegeus vertrek:
een 4-pits gasfornuis (Senking,
l-pits gascomfoor en een Dodge
Touring model 1930 in zeer
goeden straat. Te beyr: Kramat

HONDERD JAREN

BIlWIBLD

::;;~~r::h~ n:aa~;o=:i-

'1"Z KOOP: 1 solide djattiameuhI.- f 17.50 - 1 dito_eetta.fel met 4. stoelen_ f 17.50, en 1
H. D. mod. '29 2 cyl. IOOOcc in
g.c. Gang Ketapang 13 B.

II

sche parodie op ..C'etaient deux
amants, qui revruent de l'a--:mour lointaine", welke Jnidt;

BUITENZORG.
P,naragan-1D,
Till. -M.

- •.z-iet u deuze man, die snenlt
mit z'n moer lawn-tenniS"', al
_
liederen zij van wijIen

,
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Pisuisse hadden geleerd.
Doeh, a\ h&ddoo zijWlIde's
.,BalladUe
of ~
Goa\"_
Rgd,
_
_

lronden zij ,lliet vennurwen..
Oat men nacht:lledan hot

:::t"::ve;..~ ~

ambI>!IiiIre ~
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