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bied van den landhouw hadden
Zij begrijpen niet, waartoe dit
moeton bewegen, rou Indie er· noodig was, daar jhr. de Graeff
ger dan DU verlegen hebben ge- bU zijn aftreden "een politiek
zeten met zijn landbouw.produc- gezond l and overdroeg zander
IffiT BEWIND. VAN JHR. DE JONGE.
te~ mocilijkheden, voor wclke :~~~r van gevaadijk e.xtre·
jbr. de Jongc zich gesteld zag,
Met andere wDorden, wat
zUn waarlijk niet zoo gemakke· jhr. de Jange daarvoor &anzag
Ret Oordeel der SociaaL =!l.emocraten.
a1S
.
o':! : n
DE- "MISGREEP VAN 1931".
wctenheid, veronderslelt.
ging, wel~e lwrcid was om met
Die grootsche plannen, waar- de regeenng samen te werken.
"Bij het elnde eener landvoogTot zoover Het Yolk, dat in mC!:de de aarde overstroomd
Hoe onschuldig de vol1{sbewe--

.

.

---

~~~::~~~n~l~n~i~ ~~~e

.

~~:~:ai~a~~fk~~~~

2

.~~ s~~~e~!:: ~5D~~r-~~~:~ ~:: ~~~~.itb~~::t~. met de Niett-- b;~~\a~~cl~~f_j~~~~1:!re~~t' ~:S~~~~:~ ~.tt~~;~~
Jhr. de Jonge wordt dus
verweten, dat hij "uit eigen
Men doet bet nu voor1l.01I1en, allIof kracht niet een betere cconojb.r. DII Jonge orue ell nat In d e In- mische politick had durven

bet volgende:

lIIUl'Ienlevlng

heefl

b eT-

ateld, maar m~n vergeet d3!lrbiJ, dat
~n ,'oorganger bij de Bobtsovcrdrtl.cht In 1931 kon getulgen, d:l.t hU
eel! po'Ilitiek ,eWlld land o\·udroeg.
«'aar VIID gevaarlijk enrcml,me
ge'ClJI ~r te bekmnen vlel.
_ De tegenwoordlge gouverneurg eneraal heen In ozijn bestrtJding van
lnheemscl)o volk$beWC,lng elke
mlUlt ult b et oog verloren e:!. wellll'
wa.areen ulterltlile rust bereikt,docb
. t-nmJ verbUtering en wnrzln geweltt, ook Ill. dll harten VIJJl veilln.
die bij betoon van Wilt meeT tact, tot

oJ,

w-anne

med""Tklng

11.811 de tBaK

van bet Nederlandsch a:e&ag til be-

-.!~~'ID -zouden ~n geweeat.

~.~- _Voor het welzijn der lohecmHChe
beVoll<lng legde hij een koelil oliver·
s.chlUlgheid uti dl"-n dag, welker 1UlD.,.ezlgheld ull meeT dan jilm redevoertng zou zijn t e bewljzen. En wat h et

lIe Mltel vao het ~gro o tlogJIeven
wtdlt belren, voar 1931 boopt men
eindelilk zoover ta %\In, d3.t geen
IIchuldtoenemlog meer zel piaats
blbben. Daan:nede Is daD de eer~e
4tnppe OF den IaIIgen en n'I(leilljken
wts" na.Dr bet eYellw1t:ht afgelegd.
Doeh tWl eerste elseht dr. Calljn ele
boofdverdlenllte _ ai, men bet ten
mlnsta zoo llIag noeman - vo or :.elchzel1 op en boven41en I~ 110t voor 008
nlet un t,.",rel onderbevig, dllt Indonule tl1ao, er betel' aan toe :rou
zlju indleu in de2e jaren op de trean
le Bultenzors- een man geuteld had,

kn.ebt een hetel'e eeonOml'ChB poll-

uitvoering bracht., kunnen in
een land, dllt tot autarlde zijn
toevlucht nemen kan, goede uitkomsten hebben, maar "\Vat kan

Vermoerlclijl{ bedoelt Het
Er zijn in ludie ande:te midV olk J dat hij, zooals de 50ciaal delcn toegepnst, welke weinig
democraten "een plan van .den
ar bcid" bad moeten voorstaan.
MaaI' om zoo'n pl:ill te verwezenlijkcn, had hij over een
aanzienlijlt kapitaal rnoeten beschikt;:en. Zelfs de sedanl democraten hebben. voor bun plan
zoo'c kapit3al noodig.
Het valt hun nlet · gemaltkelijk dit k apitaal te vcmkrijgen,
doch jhr. de Jonge zou daannede steUig Dog meer moeite hebben gehad, want hij h3d "op ei-

geld kos ten en tach effect hadden. Er is zeer veel groaan
voor de Inlandsche bevolking.
Zoo werd de Illiandscbe nijverheid bevorderd evenals de landbouw van de bevolking. welke
daarmede in verband stond.
Il1tussche.a werden de voedsel·
gewassen niet verwaarloosd.
De heer J . E. Stokvis, die in
hetzeUde bJnd een beschouwing
"vijdt aan de Indische paragraaf van het soc. democrati-

toeu bi:! b~en8'lng. Het co9!lvatleve
"Volludeel van Nederland staart :".Ieh
.. nu blInd op de stratIe geul:'5handDavtng en tle relometl8.\e b azul.algiDg.
. :NUl' onze steW,e overtuiglog zal de
&8IIch\edenls

._-

over dazen landvoogd

b~

beschouwd, de adverUDtie's daarin wonlen
dus nJJeen te Bandoeng en omstreken geplaatst (waaronder 96 ondernemingen).
Onze \·ertegenwoordiger te Baudoeng is de J{eer A . J.

3

Z. U. Bleemen.

Vana.! 1 Juli a,s. hebben wij weder de 6xploitatie van de
RADIO BODE
op

ODS

genome».

R et aantaI betalcnde abonne's is moment-ecl 3003_ De
advertentie-ta.....even zijn op aanttnug bij ODS ot. bij het:
Kautoor der B. R. V. te verkrijgen.

"DE OCBTENDPOST"
Bet bIad met de grootste oplaag 10 geheel Ned. IntEe.
De totale door een iedee te controleeren oplaag bedraagt
th.ans 18.000 exemplaren.

I

IIIIIII

~oo~~:ie~~::~fo<'~te~end~~d!~~ vr~a~,b~~ft~~~~s~~~ene:en~~~ ~;\~~kworJeu~~~d~~: ~::
niet scheutig zon zijn geweest geld ter bescbikking had

ge- mocht niet de kans loopen, dat

~~t hJ!nv~~chda:f~~~dk~~~ :n~:~' ~~k: ~~~~e::~dz~~ :~a~~n!~g::n v:r;l~~s~n:it=~~
onmogelijk hebben gemaakt.
Maar in lndie, wanr de inkom::;ten van het gouvernement
socl achteruit liepen, lag evenmin het geld yoor de uitvoering
van zulk een plan gereed.
H et Volle is weI zoo verstandig om te spreken van "een

nomische wijzc tewerk had kunnen stellen.
Wie een denkbeeld ter zake
beeft, mag het noemen. Het
dept. van Economische Zaken
zal er met belangsteUing VBJl
kennis nemen.
Bruikbare voorstellen beeft

heerlijk koud,

En . . . . nooit v66r Zondag thuis I

Jhr. de Jonge heeft, door de
POLONIA-TERRAS. Mee:ster~Cornelis Tel. 777.
extremisten te fnuiken in hun
optreden, Indie voor de nor-. male, opbouwende volksbeweJ
•
.
Zeker, men kan, .t:nits kost~
ging get'ed. En al zijn er volksba:e. zend·installaties en verleiders, die nog altijd Diet met
.
nwtige ontvang-apparaten worde regeering willen samenwet·_
--den gebe.z.igd, iets bereiken, dat
ken, het volk - dat blijkt dage- l'OEKO.usT IN DEN AEIlIER op hoorbareu ontvaDgst op Ian·

'-::=================::::!
t..

u-l",tA,tLIII.LeUWI_

~~!~e~ :ec:i~~m!~~~uid1~~ti~~~ ~~ w~~~:r~~e;;;J:;e~~ ~:: ~:;a:~~~~r~C::' ~~~~
zo~~:;

Wie Zaterdags VC!D uitgaao baudt•
Ootvlucbt 2ijo warme huis.

POLON1A is

~~n S~~~!~~:i~!n o~~~~~~~d r:~ ~~e :!~~~S b~~ort:;~:~~p :C~~ ~::~~de~i:~t~::' boel op stel-

Radio-techni~

~en

::s h~~~~n~~~s~~ ~~~:

Gf\

g~e~~:, vn;:a~d~~ J;I(!/.;,.:...:..----

Door
fftsta:!
ver- vraag te zeggen, dat er niet is van vee! meer ~ng.
In den aether ligt cen toe- Deze betrekkeliJkbeJd beWlJSt
ceo van sociaal democratische De vergissing van jhl'. de komst!
nu, dat m den aether een toe·

~:~~~o~:~. ~e~: erm~~ m~~k :~s w~~:e::~' ~~TE lit~ko~tthmen ~~

I

Frau Frou
Mocca Tne Trac

zooveel andere goode dingen
Vall het bewind-van jhr. de Jon.:.
ge konden worden gezegd, daD
zou alleen daarom het -reeds
onjuist z:ijn te sprekeD, ' zooals
de socia.aJ...dem.ocraten doen,

trekkelijkheid bevatten. wanneer WlJ Cchter Zlen en ervaren
hoe de radiotechniek in de laat.
ate jaren een vlucbt heeft gonomen, welke door geen vmdirig in de loop der eeuwen

opmeuw worden ee Dleuwe w t.
vmdingc.a gedaan, elken dag
komen er Dleuwe p erspectieven
ill de radiotechmek.en de
mdustrieeD moeten zlch steeds
weer llltbreiden met en aansIU1-

over bem oordeelen, dan over- jhr. .de Graeff
-zoo voo,r spelt Het VOlk. WeI.
men ka:n dat oordeel rustig aan
DE gesehiedenis overIaten. In

heid van daze- waarheid -met
verwaarloosd worden..
De· te<:h.niek van den aether
immers (zoo wij de radiotechnick zoo mogen noemen), heeft

In den aether ligt dus cen
toekomst: en Diet alleen voor de _ _ _ __ __ _ _
fabrikanten, met slechts voor
deg~en, . die handel drijven in
tadio-artike1en. docb. ook en

den een volksbeweging in acht heeft ten : oordeelt DE gescb.ieaard der zaak zich op bet ge- te nemen.
denis niet naar de voorstelling
VI!-D- zaken door partij-inzicht
ontworpen en geikleurd.

geen deskundige te zijn. om
hierover een 00l'deel te kmmen
vellen: wij w:ijzen "s1cehts op de
beperkte moge1ijk:heden, welke
de radiotechniek nog slechta
biedt.
·

de bedieniu.g der vemchillende
installaties. Voor deze l.aatste
categorie liggen de mogeli.jkheden in ~pen ~ radiotelegrafist, radiotelefonist en :mar-

radiO-\

~:~~g:r~~!::~te~d~~~ ~~d~1e~ t=~:rpg:se~e:~ v~,,deDe~edV::s1:!r~n_ ~:~~:e;:!n~.:-~~~~ ~e:!a1~e::; ;~~t~~~

daad beeft bet gouvernement toe, aIs de gezagshandhaving
getraeht om zooveel mogelijk te ·te straf wordt.
bevorderen, dat de Inheemschen
Maar de sociaal democraten
ander werk vond_n. Doch als veroordel1en in die straUe gebet zelf met cen groat kapitaal zagsbandhaving het felt, · dat

gunstiger

~:~ ~::1:~~~~n~x:n o~:a:~: ~;ac;;~~e;e~~er:~~wJ:e ;~~~er-~l:moJ:: ~~g-:e;~~ :~;: ~b~= v:~~ ~

beel wat tnizldel' gunstlg oordeel=.
zIJ zic~ ~ zVner a.l mocht herin- rij~e bec!rijven, welke uit

..200

Vanal Donderdag 2 Jull a.s. verschljnt ..DE OCRTENDPOST" 2 X per week te Bandoeng en wei op Donderdagen Zondagmorgen in een oplaag van 6000 exemplnren. .,De
Ocbtenilpost" te BlUldoeng ,",ordt a.Is een op Dehzel!

gen
dus zonder aan
de hulp
plan, geeft
toe, zich
dat "hem
niet last,
voortdurend
de plagerijveren :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
van kracht".
het moederland
het ache
met bekend
is, dat
bier den
welke exl:remisten
_
werk moeten gaan.
verwaarloozing emstig beeft oorzaken, kon verdragen. Men
Ook als men het fcit VCIWaar- doell gevoelen".
had weI wat betcrs te doen, dan

zijde bij was.
onderstellen, dat die politiek,
:.
JOlIge, lD bet .zidlt "(liD $
uade- vol gens genoemd orgaan, de beEn dan verwijtell de sociaaI
rend a!sebold. "~bevlg' bewic- volking in staat hlld moeten
roolrt, maar ~t zegt :DIetl!, want stelleIl om de inkomsten, welke democraten jhr. de Jonge zijn
ook jhr. De Craeff, dieo mel). jarell zij vedoor (bijv. -door de inziri- "straffe gezagshandhaving".
In oDZe oogen kan een bela:Dg als den kwaden Pier had voor· king van de suikercultuur) te
ge:tlteld, kree, 6ehoOll.e artlkelco ca,
t\Bk had .durvea voorslaac.
De lDdische pers heert Jbr. De

op
de vergaderingcn en op .de pers,
dnt de Europennen ook moeten
verduren en dat hun volksbewe_
ging Diet beperkt, ook al achtell zij die maatregelen onaanvlI.ardbaar v~~r loyalc ingeze.
tenen, was ·het gevolg van het
feit, dat er nog altijd meer extremisme bleak te wezell, dan
jhr. de Graeff had kllnnen gelooven. Het werd' wellicht oolt
beinvloed door de overweging,
dat geduren!1e cen economiscbe
crisis, die aIle aandacht van
bet gouvernement vergde, men

voortaan in 000 oplaag van:
12000 ~IPLAREN
verscbljnen en wei 10.000 te Batavia en omstreken en 2000
te Bnitenzorg en omstreken. Uw adverlentie wordt dus
vooJ1:ann door 12.000 per son eng e I e zen!
De Heer J. A. C. rnMPEL is aangesteld ats ome vertegenwoordiger te Boilenzorg.

staand

blicatie van de oven~egingen,
welke leiddell tot hun mterlleering of uit de behandeling van
'de teg-en bell aanhangig ge-

;;:,;:a::'~and;:ss;~.:O~!~- :.....;no~~a~~ed:rsbe~~:e~ll~~e?een m~~tev~:~~;~:ntoezicht

<1le zleh t egen de aaJJpa!;swSspoliuek wat het blad daaronder
bad weten le ven.etian II'rI ult eigen staat.
,

GOPNER

H. H. IMPORTl.'lJRS EN MlDDENSTANDERS !
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ADVilRTEJIfftli3.

VOOR ADVERTENTIES V AN

LUYKS.

ateli eropn a.me ~.

worden

VOOR

•DRIE BElANGRIJKE
• PUNTEN•

Chr1j~

UNDERWOOD

op ontwikkelen, afdrukken, vergroo~

BAN-

EXEIIl'LAREN.

TE BJ.NDOENG: BANARBU
OF R..IDCHTS'l'RE:6:KS AAN '
Ol'.-zE KANTORilN.

REDACTEUR , J. VEERSEMA

ZATERpAG 27 JUN' 1936.
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GLOLI'IE

R5
•

de Nationale HoUandsche Piels
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Bo te rspnts

BmCIkoe'kJes
1J s\\ afels
Chocolade \\.'<lfels (Z",'!sco)
Imp

Harmsen Verwey &Co. N.V.

DEBTU ·MEUBILIIR··
NOOOl81
. Breng dan een bezoek aan onze

MODELKAMERS
LAAN TRIVELLI 23 _ TEL. WELT. 12

Geopend van 9-12 en 5-7'1, uur
Wij offreeren onze 3 succes-inrichtingen elk bestaande uit:

EETKAMER,
ZITKAMER,
SLAAPKAMER.

. . . .1. . . . . . . . .

f 525.-

....v~or Uw~ Bridge-avondjes. huiselijJce partijtjes
en bij onverwachle gasten belt U ODS op en wij
leveren U aile scbotels zoowel warm als koud en
op eik gewenscht aur.
fiet adres voor -het verzorgen van luuches, diners
en soupers aan buis met bijlevering van servies en
.
bediening.
Qualiteit en verzorging zijn prima en de- prijzen

~:~~n~~~!:~e~~~:I-----------------~--------~~~--~

Institilut, -Postbox 2, BataviaCentrum.

LELIETJES DER DALEN

in BloeI

billijk.
Bekend Lunchabonnement 8: f 30.- en f-_35•.p. 30 bans afgehaald.

INSTITUUT .,BLOB"
4lwoiolding

De Restau.rateur

c.P. v.d. BERG.

Wij vestigen da l'1!Uldacht op
een advertentie van bet . lnstituut "Blom", w-aarin bijzonderheden staan over.de verrassing,
well\e hem of haar wacht, die
no 175 of no 200 zaI blijken te
zijn bij de inschrijving voor de
leergangen van dit institllUt.

uh. 11:

jaa~

Chef-Kok Hotel des lndes.

1"_Pb"kl~~~:;;~~~~~~

,,1.10

,,1.20
hUO
,,1.30

INLEGGER

Inricbtiog No. 176. Inrichtiog No. In. Inrichtiog No. 178.

f 395.-

37~

mens,
kostgelden worden gaarne verl"t:ekt door de- Directeuren der
scholen te -Bandoeng, Batavia-

De bloemkweeker~f van rna.vrouw Riel verraste _ons met
cen potje lelietjes der dalen.
Dat is in Indie een zeldzaamheid;, naar welke men gaarne
kijkt met weemoedige herinneringen a:m de Nederlal1dsche
lente.

WELT.

HOTEL
DER NEDERLANDEN.
Vooravondconcert.

Over Schoenen

f 750.-

MBUBELFABBIIiK "BOLLAND"

Het Vacantie-huli

1. "Automobil·Marsch" L.

Maand~g

29 Jllni a.s. zal de
V. O. S. E. G. (vereeniging
voor onderlingen steun aan Europeesche Groothandelsgeem·
ployeerden) am 9 uur nm. bij·
eenkomen in het Hotel des !ndes

Fal"mlim~

°1:e~:as

2. "Raymond" 3. "Die Werber" -

---------

Walzer
J. Lanner
4. "Hal.ka" - -Fantaisie
ST. Monillschko
5. "So singt Holland" -

in ~!~;~:~~~:g~:~r:n~n moeiO~l~~~
ten beslissen over de stichting 6. "Souverain" - Mazurka
. . E. Waldteuf,'
7. "Oesterrelchlsche ~~~:.:

Lombokweg
64
Nicuw GUillcaweg22
Tlmorweg
I
Billitonweg
15

Ba nk a weg
Tjioed/ocngweg
Ttt1amajaweg
Tjilamajawe g

12
21
5
16

Tjilamajaweg
M~labarw"g

36
62

BraDlasweg

13

Peg"oll9l1auWest
2 f.
Laan C,moe 191m. pav.) "
Pdodjo Dwarsweg 17 ..
Pctodjo Ocdik
J6"
Tang eril.n~scheweg 30 _
Djatibaroepl ein
2"
Dj~t1bar~ pleJn
13"
Gg. Listrik I
5.

77.50
70._
77.50
55._
55._
42.50
1 2.50
37.50
30._
20._
17.-

17.50
GaogKernoloo\lBln.12
17.50
Ie Tjiliwoenlilaan Mr.C/II ~ 15._
Gang Haube:r
18" 12.50

HOTEL dn PAVfnON
Naripan 8-12.

Ed.

P. J.

Onderhoud met Foead Hamsa Bey.

If.

I

Het
RADIO-INSTITUUT
werd opgericht ten behoeve van
hen, die de examen-opleiding
ter verkrijging van een der
STAATS-certificaten 1iARCONIST wenschen te volgen.
kleine vijf jaar geleden
zij, die zich vonI' deze
wenschten te
noodzaakt een

;e~~;'··" Algemeen

Radio-RegIement is vastgelegd. Hierin werd
tevellS bepaald, dat iedere Verdragsluitende Regeering zelve
de maatregelen moet treffen,
welke Zij noodzaikelijk acht am
de radiotelegrafisten de geheirnhouding der correspondentie
op te leggen: Ned. Indie laat

~~rt~66~eujIf::i~~:f:ev:ndi~:t

den eed van geheim.
houding afleggen.
Aan het Radio-Instituut is tevens een Internaat verbonden,
zoodat oak ouders of voogden
van kinderen buiten de plaatsen, waar: de Radio-Instituten
zijn ge:vestigd, hunne kinderen

IT

I

de opleiding kunnen deen volgen.
..
Wat ,betr~ft de, opleHling,
mag het Instituut bogen op het
be,,,,edlg,,,de I vertrouwen .. dat ~e grootste
Maatsc~apP'\I.en. m
Nederlandsch-Indi~ In haar gesteId
hebben en nog s~ ste!len, ' door . h.et Radio-lustituut de oplel(ling. toe te ver~
mulimum·ei-I trouwen
hun persODl;!eL
Attesten dienaaD:gaande zulleIl
gaarne worden overgele",oU
'. interD(aticms"e leveneens-'i'.!ie attesten van ge-

'",a.~:~.,,;ij:;:'Cb:'n!~

v.an,

ELK E Imllatle

N

waardclQO~ T

Hvg. HANSA Tel. 815

m Palestma t::~ den ~ge- landsche Zaken draagt. Men ';;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~!
toestand ZlJD de U1t1a- moet daarbij weten, dat de offi- •

R. L. BRA 111'1 TZ_:~~~~~~~~~~~~~~~~~_

cH~ele

tenaar
allergrootste
be- sche Zaken
de tweede
zoon van
tmgen van de
dezen
hoogen ambminister
van Buitenland-

te~=

V~~r

~~~S~°nt:.gM~~r2~~a~'~~k~ij~~

over
Azie! NaVENDUKANTOOR WEl TEVREDEN
tionalisme in Egypte. bekroond politiek wordt in opdracht van PATReA,PWATJ.T2A70NenGAWMj.B4'JR2S5.8. I
h,t
'uccos v""
m,este,
J
den Wafd, de sterkste parbJ Bey geleid.
van het parlement en daarom
Foead Hamsa Bey is zich H E DEN 0 C H TEN D

N:'~~,:.n~!~b~~~~'~~h::;: Icertificaat

ijl

A

tnlercnbakjcl

VB E L yeimlteud
NO 0 I T l!~o;VCnBaTd

~~:~e~:n V~Jn~t~:~a: :~~hts d~;n ~~~e va~~~~lle:!~
l? verb~nd met den op- van het Ministerie van Buiten-

U

'K
A

eo

CO>

ro een man te spreken, die ee~ volledige gelijkberechtiging met
sleutelpo.s~tie . in de pan-Ara~l- de Koninklijke Egyptiscbe reache pobtIek mneemt, namehJk geering.zal worden ges~oten.
Foead. ~am:'a Bey, ~hef v~n
Men zal er over verwondez.:a

GANG KENANGA
'I'EL.
WL.26Nos. (PASAR
132 -136SENEN)
- 4114 doo'
!:::::~::~::::::~~::::~:::::~~~
-

-,:,'F.£r

'

On~e V.P.B. corresponde~t te:i~~:: !~~~d::~:~
te Carro had bet geluk t~ Cal- tingen over een verdrag, dat ill

.

TERMi\ATE~

Kcrkstraat9-11_ T el. 525 Mr.Cornelis
Uw adre~ VOor brood en baoket.
SpedaaJ adrn ..oorflJo e vl ecschwaren
Proefbrood 9retis op aan",aag.
Bdufd aaubeve!end

(Van onzen V. P. B.-corr.).
CaiTO, 12 Juni 1936. protector der Wababieten, s~ds

- LI LIONG HIN-

I

P. J. TERM ", ... TEN·

TOENADERING VAN ~ARABI. TOT EQYPTE.

..

Denk dus om Uw portemonnaie en Uw Gezondheid
en BEL VANDAAG NOG OP:

I

::;;:!~ Electr. Brood-en Ralketbakkerij

PAN-ARABISCHE ENTENTE IN WORDING_

Kantaa. alt. Staauon'..,lkkltnng en VolkshulI:ov.stln"
de. Stad.gem.ltnte ~alavla
Tang ••anSl.CheT,:f."a:':· "~O.; t:lld,,:. Wonlngzaken.

DUS: GOEDKOOPER en VERSCHER

Bando~Dg Tel. [189

~':,"~:;~~:~e:~ ~.;:~.vaste

H

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

63 Te!efoo D WI. 3753

BernhaJer.Uhi
Het
8. "IIka" - Ouverture
Prima keuken. _ CODcurrurende
F. Doppler
prij~.
g. "Die Bosniaken 4:ommen" - ~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!

120.80.17.50
15.10_
32.50
22.50

Postweg Noord

beslissende

'ijn

doo' Fnead H=

~:n~en~~ r~~:~~j~~t~~~:~ ~':=kgr~:~:~d~e:;:~;e;::

van de pan-ArablSche .beweging door den legendarlSchen
kolonel Lawrence in. de hand
dacht te hebben, begmt ongerust te worden. De "Mandoeb
es. Sami", z?o~s ~; .Britsche
..High COmmISSlOne~ ~ E~te, op het oo~enblik SIr Miles
W.

ties vrui zijn koning, die midden
in Arabie een groot rijk schiep,
naar waarde weet te schatten.
Abd.oel Aziz ill is de wereld
als Ibn. Saoed bekend, evenals
men Bonaparte zeide. wanneer
men het over Napoleon I ha~.
Nakomelin~ :~ een ~abl-

~~:ij~,:~~n~fef:/;::~ ~~~e:8~~:!~~:::td:~:~

-------..,..------------,1.

I,

Men zegt
het reeds
vanzelf

I

V END UTI E
van doen \Ve:1EdeiG. Hee.:
M. H 0 U P T.
PEGANGSAAN OOST No. 58
MODERNE. INBOEDEL W. O.
ngeb PFAFF Trapnaaim EI
Broedm3ch. Goede P I
(581 DEL), Coil. Qrchideeen en
Pauwstaart CheveIures, Grassnijten hulzc

I

I

AN 0

mach ..

enz~

C

am zijn regeering van habieten stichtte, vertegen- HE D B N 0
H TEN D
ingewiltkelde woordigt Ibn Saoed ook heden
situatie op de hoogte te bren- nog de puriteinsche en orthoV END UTI E
gen.
doxe richting in den Islam. Het ten hulze van den W elFdelG. Heer
En toch betreft het hier niet is het geIoof van een SavonaraH. H. de! PRADO_
enkel en alleen Egypte. De la die het kromzwaard van den MOLUKKENWEG No. 38.
Joodsch-Arabische spanning" p;ofeet zwiait. De 5O-jarige VAN EEN KEURIG ONDERin Palestina (welk een bewon- heerscher strijdt reeds meer
HOUDEN INBOEOEL
derenswaardige
omscbrijving
voor een revolutie!), de onrust-'
barende berichten uit Syrie en
alIe gebeurtenissen, die op d.e
activiteit van de Arabische 1eJ.~
ders wijzen en het publiek lan~
niet altijd be1l:end zijn - dit allea behoort er toe. Tengevalge
den huidigen internationatoestand- is _Cairo tot een
voor de _politiek
werelddeelen gewer·

Foead Hamsa Bey en zin

groot~ 'Iii~~~~~~~iii~iiii~~iiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~

dan dertig jaren voor de
heid van zijn vaderland. De Wahabieten waren reeds eenmaal,
in het begin van de 19de eeuw
de heeren van Mekka en Medina. In 1901 veroverde de, emir
zijn vadeJ.limd Er-Riyadh; in
1913 El-Hasa en na den wereldoorlo
Azir Djebe1 Chammar,
n· ~ Mekka;,'Medina en den
H~jaz. In 1926 nam hij den
koningstitel aan en sinds SepteInber 1932 is hij de heerscher
Van Saoedi-Ani.me.

Meester.
Ik._heb het journalistieke-gegehad, een man: te spreken.
die de sIen:telpositie in de groote pan-Anlbische politiek in-.
hoorde, dat Foead

Ibn. Saoed .zeIf propageert de
idee, \Ian een' Groot-Arahisch
niet - open1ijk. __ Maar :: zijn
voorbeeld heeft aJle -hoofden op

_tori,'· ':!

~Dat~ ;;!"<..=...~::

het'

tonlaridsehe

~

\\
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OPENING
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N. 5••TeI. WIt. 3220
Europeesche
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Europeesche
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hoi gelmu:ht. die aan de groatheid _1>uiooDd ... Eon _

.van-.

ctie ik goek:regos>.lreb in

W H . I :P P.E T

""""I

N Cou-.O Gou.- .
le~em
...___.J.;.A__
.._ .._ ...__."",ts__
...

Ironing Ibn.
Saned.
boergesprel<:llmmet_te
I!.;.;,;,;;;..;;;.;.~.;.
_teot'OloJIi'" sCherdei'
_
_don
imam
... Calm.'
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hls gezarit werkzaam. Maar of~ pisch .geknoopte strikk.en en
tficieus bezit de koning een wijd.' eeo . bUl'Jloes. Op mijn kloppen
ik
aIle landen- van "den Orient, gekleeden Arabier. Zijn haren
maar ook in Parijs, Rome, Bif.. waren bJ.ond. de gelaatskleur
lijn w Moskou.
was bljoa blank. In schitterend
Fra.uach verzocht hij mij binneo
J)fen zal nag 1J~el over te komen. Hij ver$ocht mij
11m Booed sprekf3n!'.
plaats te n~en en volgde geaFoead Hamsa Bey bad mij museerd ·m.ijn · blik, .die op een
t .
t egestaan Ter- gesioteo deur gencht. was,
.
ee.~ ~~ ~e~e~a 0 naar de 'eerste w:~aracbter ik. het verblijf van
BATAVIA - ItOORDWIJK {2 ~d~e in vanP het Hotel Con- Zijne ~ceI1e~~le vermoedde.
~I-. tinentil ~pliep, bracht, ik mlj
"Willen WlJ Fransch of En_,..
ge1scb spreken?" vroeg hij mij

;:'

.

vigen __ Ibn. Saoed ~ ,.is ~ter
van andere meenlng. Hij heeft DE WIENER SPORTCLUB.
te Bmvia
tdcht te ondernemeD. Men heeft
Deze week ajn dan de 005zelfs twee EgyptLSc.he moskeeen tenrijksche voetballers geaiTiin Mekka en Medina gesloten. veerd. Zij zullen hun eerste
Egypte antwoordde hierop met wedstrijd Zaterdag a.s. spelen
een embar~ op de aan d~ he!li- op bet terrein van het Deea
ge plaatsen verlllaakte giften.
Park. Hiervoor komt een comMaar nad~t Nahas ·Pasjas bin::ttie'van spel~rB uit Euiten·
aan het beWlnd gekomen was, .zorg en Sockaboemi met volhieid Ibn Saoed het oogen?lik gende elftal :
voor gekomen, een toenadermg
De Jonge (Bz),
tot E~Yl?te t ot stand .~e brenShields (Bz). ::Minan {SIl,
gen. Dlt IS het werkel1Jke doel
Eng Tjoen (Si), Ungereer (Bz)'
r:~~~~~d Hamsa B~Y'S v.erblijf
Soemanno (BzJ.
Tolib (BzI,
"Over welke problcmen 00- Soleiman (Sil,
derhandelt U met de Egypti- Boellaard v. Tuil (B) P hilippns (S)
Jans (Hz)
sche regeering?"

=!~t~ a=~:t ~~~~l~ fo~en eli~~~~ ~e!~~~~ii:~~h~::~:
LU.'I· K'RS

MBFAAS
·,.
BO

.

i iil•••
___________________

t~~~s:~~ij ~~fs~e/~~~:~;!,

- - - - - , dat jk tegenover den eigenJijken
leider der pan-Arabische politick zat Eenigzins in de war
Jegde Ik hem uit, dat ik
mijn verzoek om een in"Yij m~e:ten nit het pand; wordt
terview tot hem had gericht,
wijl de gebeeJe wel'eld eeo grOeidON eigenaar tlerbouwd tot bioscope,
ende belangstelling voor de ge.
in
beurteni,sen in de Arabische
Ilel Kappenbuls - SluisbruIIslreal 5
landen alll\ den dag legt. De minister kent deze belangstelling;
• (strili:it langs het Capitol Theater) Batavia-C .
in 1932 heeft hij met Emir Fei.
sal een groote rets door Europa
D.a::trom. meet aBes zoo spoedig mogelijk weg, te~
gcmaakt. Hij verzocht mij, congen ongekend lage: prljzen.
erete vragen tc stellen.
"Welke beteekenis heeft.het
Elech:is&he kwncn, st3anlampen, bureau~, bridg e~
kortgeleden gesloten verdrag
en muuriaOlpen, plafonniers, glas- en marmer schalen.
tUH6cilen Uw land en Irak? Is
Gr!l0te sorteering pClkamenten kappert' enz. enz.
het een vricndschapsverdrag?"
"Het is veel meer dan dat",
Komt U etnS zien! S)uisbrugslraat 5.
llntwoordde Foead Hamsa Bey.
,.Het betreft bier een defensief
s'Zondags ge.opend van.. -_-0.::- 2 uur.
verbond. Afgczien daarvan, beb

GROOTB LIQUIDATIB.UITVBRIOOP
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Restanrant

1262

la Carte

Spcci:llircit In het arr.1ng~eren Vim dmers
rcceptiu tn uh:cndl!n van .. lil carte schotehl

~~;f,,,~tm~:::niki~p~etjaar

Blr. Eugene Hoogveld .
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UW SCHOOLBOIIIIII
Bruikbare
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WeAlstrijdeo
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WI} LOVEN UIT:
mooie vdpenhouder

voor de(n) 175ste{n) Ieerling,
RoyaL Portable

vaor de{n) 200ste{n} leeding,
welke z:ich io de maand JuH 1936 laatinscbrijven, onvenchillig voor welk yak of vakkeD.

De a. s. leerlingen van aaze: filialeo komeo
hieryoor eve neens in aanmer.king .

Zolldag spelen de Oostenrijkers tegen een Cbineesch
V.B.O.-elftal welk met de vol!:ende spelers in bet veld komt:

Reeds is bet totaal van oaze cursisten hoven
de 160 gestegen.

Lim Eng Siat
Kwa Soon Tjai - Oey Giok
Seng.
Dey Siong Tjoan - Choong
Ngiam Khong D- Liem.
Kho Tjin Tjoan - Lim Eian
Hien - Liong Tong - Tjiap
Hie - Sie Han Goan.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt
door:

Instituut "BLOM"
Rijswijk 18 T el. 626 Wl. _ Sumatr2weg 50 T el. 3321

De roep welke van deze buitenlandsche ploeg uitgaat, is
zeer groot en gezien de prestaties die dit elftal in Holland
heeft geleverd, kunnen wij ge-

MatnlJllilnweg 167 Mr. Cornelis

CONTROLE TE AlLEN WDE TOEfiESTAAN
bij-Il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.~

zonders
rust aannemen
op voetbalgebied
dat wij iets te uw
zicm zu11en krijgen.
Daar het vooropgezette doel,
demonstratie-voetbal is, loa}
misschien het aantal doelpun·
vVij
ten niet zoo groot "Worden, maar
julst door de kwaliteit "an het
Weensehe spel, zullon ooze

~~:!~ ~~~~II:~h~k;~b:7:~

onlvingen een nieuwe zending

Lin n e n l\1an tel- Costuums

hemnog,ofhetmogeUjkl.s,zijn iets moois te zien krijgen.

:

:

:

:

:
Terwijl ik het hotel verliet, :
klonken mij de woorden in de :

:
:

~~~lijkeresidentie, teverschaf-

i

Zeer aparte modellen

Gebloemde Visiie - Japonnen

:

L euke model/en

voordeelige prijzen
en een !tleine zending

i

ring; "Wannecr dit op een of ~~e~~o~:~r~~~:.~gE;e~~S~::~:
Zoojuist ontpakt:
:
:~~;~cwini~ed:~~,:lijk zal zijn. gecn twijfel aan, dat dit waat' :.
Ik vroeg dallrna Daar het is.
: MOND HARMONICA'S ~

Boeken

~~ va:r~; v~rb~;n J;TI:;~:

(Nadruk vcrbOden).
want tot Dog toe heeft Egypte
Snoedi-Arabi6 de jure niet erkeod. De oorzaa.k hiervan is ge- - --------- ~

Geen Prijsverhooging hi) levering op Maandrekening

Schoohasschen
Leming

Ik. Hd~IIt;;"~;

on~~~:~e~:~~~eering van Zij- ~a::. enW;~lli~~~ d~~t ~f:~ Ja~~
.. h d
. d
~~f:!~~~~~ jr:~:~~fa;:;~~~: t~eg:~g~~ik ~~-R~~~:nd~ k~

e:n ~~:~;1a:~1l~~gti~:~S;:;~~

'. :" . . . Ov".lollIl U eersl, dal Uw boekeo
01.1 2d. bandseb verk.llgbaar
zlln. 1166. U nlenw., koopl. __

(Waterdlc:b t

hecle Arabische
een
gevolg
is van het bcweging
initiatief van
Uw koning."
,,In zckeren ziti is dit waar.
Zijne Majestcit is ~n buitengewone persoonJijkheid. Men zal
!Jog veel over bern spreken. Wij
g"dan "ooruit."

ne Majcsteit rekening met de d
dcntesluiten?"
Foead Hamaa Bey antwoord-

KOOPT U HET VOORD E ELlGST
BI1 2d. H"NDSCH BOEKHANDEL
Rijlwijlutraal 16 • WIGERINK - Tel. 3049 WI.

< Gegarandeerd

,,Het betreft hier geenszins
sledlts de kwesties van" de
"Mahm:de" (pe!grims) en de
"waq f ' (schenkingen) . .Ben
groot a.c'mtal administrntieve
en
rcligieuse vraagstukken
moet
opgehelderd
worden·
Maar bovendieu wOl'den er
oak
politickc
onderhandc·
lingen gevoerd,
die
misschien tot een formeci vriendsehapsverdrag tusschen Arabii:i
en Egypte zullen Ieiden."
Dat wil dus zeggen de eerstc
uitbreiding van het verdrng met
lrak ...... ?" Ditmuai krljg ik
geen antwoord.
Ik wissel van oaderwerp.
"Men zegt in Europa, dat de ge·

"H 0 H NE R"
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P,im, SCBOOLI\IULPEIliBOUDERS

EenWASPA ... kraan

Uw

ATER .. REKE

11
. •.'

halveert

N 1N G

S PAAR door WASPA

50°/.

~o~;n~~~·j·l s.:!e ~~i~~ 2~~

Y

Exclusieve Modelhoeden

:
•
D;<:a ; Puck "nz.
:
: HANDHARMONICA 'S :
:
v. a. f 6.50
:

ache bestuur in l.fekka en Medi- fEN HALVE CENT peR STU K .,

IJzersterk).
veil IUt SCBOOLBEHOEFTEN, (:oneummnde prJ/ZtD.
eD

....

I

"Zeker, Wij hebben Jemen ~~~~~r~~ijk~~r ~~:~k~
daarom dOCk verzocht, het nieu- en Medina betreft. daar worden
we ver rag met Irak mede te sleehts Mohammedilnen toege- •••••••••••••• o •••••• ~ • .,.

~7-~~~~~~~~~~~~~~-~~~

-

ben wijdebcsloten
in bepaalde
gcvaHen
beide landen
gcmeeuscbappelijk in het buitcniand te
latcn vcrtegenwoordigen. Wij
hebben bo\'cndien gcmeenscbap
pelijk cen programma. voor de
o pvoediog der jeugd samengesteld."
"Dit herinnert aan het ver-

Jl

Hotel des GaIe ries

i·_
··iiilr,
fM
i.

..·...

•.

'~

BllLlJKE

PRIJZEN.

•

i Muzlekh."flO TEK TJOE" :
: Tel. 362

-

Batavia.C. :

: ••••• ~ ......<'.....o . . . . . . . . .~_
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OPENING "UNIQ UE"
2e HANDSCH PIANO'S
f 225. _
f 275.~
f 325._ .
f 375.Huurpian o's
. . • f 7.50 p. m.
zter gemakkelijke betalingconditics.
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RIJ S W IJ KSTRA A T 32
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Co.

BATAV1A ' C.

Wij noodigen U beleefd uit tot eenbezichtigingvanonzemet
zorg uitgezochte collectie in schitterende uitvoeringen w.o.

I

~~:~:~asscheo (Jed~r)

ontvangen:

DE

NlEU~~ "u~~~~ANDSCHE MAATJESHARI~iGlI

Belt U even op WI. 2000 of 26.
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HANDEL MIJ. v/h JENNE &

trekken, omdat er dan: een
rechtstreeksche weg van bet
kasteel naar het dorp aangeleg~on worden.
'
De notaris kwam haar nu
zeker den' uitBlag van zijn 'onderhandelingen mededeelen.
Zij ontving hem eO. luisterde
:stU naar . zijn mededeelingen.
Het was hem ge1ukt, .het land
"Voor een aannemelijken prljs' te

.
oak juist.op reis zijn!
bij baar . aangediend, we'des,.
' .. R et was maar goed dat rna· . Den heelen dag bleef zij op' tijds bet testament van den
overleden baron de Valmont
\I
onder zijn berus~g had gehaii.
."1' .'..<
. ...b:oke~ bcb~n!
..
telegram van Jerome krieg, '
Florence .Wist BJ.' waarom.hij
'. :',' ~gen .. tijd . wall Florence waarin hij haar 'meedee1de dat .~a.m. ' Zij h B:d-hem opdnUilit
~~p' ~~der den in:druk van deze bij dien avond.Iaat ·thuiskw8m: gegeven, :van. e~ boer nog·eeni;·:_~~;.,,"Job~diDg.En ·~bad ·niemand Hij · verz.bcht baar . h~t rt;tw... gestu~groridte Iroopen,die
/.,~tl w1en ' ~ eJ:.over karf spre- mal: h~ station 'ote .~ aatI, ... J:laar. IandgOed ~en.
:.~~>,<,; ;k.:. .:~~o~ Pl~ ' 'J~~~ ' IllI .~ ze Diet ophem te ~a~- J'~~ had het·ieer doelmatig
,
. ~d,~,· di~ " ~ ~_ bij-t.e
~,ft .',:,
"

-die den dood van haar: bJ:'o¢er
meIdde.
.•'
Hij las hem
xeikte' ~ WiarDa aaDgeclaaD.
-de hand. .. ::. . . '
'.
_ Dat Ook deze slag u . nog
::moest ·treffen,~ freale! .zelde lJ.ij
::m.edelijden
. .d. Pas . ~ebt . gij1IW
·.li.eve moedel'lxigmveu -th.a.ns"
:moot gij ' oo). uw ~ ~

NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
011:

De kwellingen eener moeder
door
<

I!lNBIcO DE NOV ABA.

....._...
~9)

~.- JlI.o·u dW.·'.rm".;·vr'beIouweefhde,hhaartd.Hgeet. hmaaerrkbaaJ<amrveerrUechn,~ V
.toeoeJndeZl·1~~eench
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dru$Ol riampen
bureauklok,es
relsklok,es

I

poederdoozeo (eoorme colle.ctie)
portdeuilles
ponemoDnaies
toiletstellen

In prijzen en afwerking .. UNIQUE"
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De gedachte, dat Jerome
kwam, stelde Florence reeds
gerust.
.
Zou hij geen diep medelijden
met baar hebben, nu zij oak nog
baar broodcr verloren had? Zon
thans het uur sla.an; waarin
hiJ il:aar vol erbarmen in zijn
armen oam? O; 'zij zou hem
smceken, nlet van haar heeD. te
g&an, daar . zij niemand' meer

'F E. U I L LETON.

bureaulampe.n

Dames- en Heerenrelso6:essalrl:!: s

c~J1I

bvo.te,'''',

:~t:!i:~aard~

lionentasscben

Zoo juist

Teleioon Welt. 3220.

Poshveg Noord 5.

oprechte deelnemlng!
Nadat zij een poosje geschreid had, droogde zij haar
tranen.
- Ja, het is bard voor mij,
zoo den een na den under tc
verliezen, sprak. zij. En mijn
neef, ' graaf de Bourdon, is ·nu
juist ook op ~ lfij komt pas
hedenavond terug.
Waarom _ werd de notaris

- Wat bcdoelt gij? Ik begrijp
u niet! Hebt gij de erfenis op
het ~Og? Mijn broeder en ik zijn
irnmers de wetuge erfgenamen,
nadat het bleek dat het huweIijk van graa.:f Jerome ongeldig
was! Nu m.ijn. broeder gestorven is, behoort alles nan mij,
nietwaar ?
.
De uotaris schudde het
hoofd.

den naasten mannelijken erfge-naam. Dat is in wt geval graaf
Jerome-de Bourdon.
Florence was doodsbleek ge-worden.
Zij keek den notaris aan also!
hij haar dood.vonnis bad gevcld.
Geruimen tijd ' was zij niet in
staat zich te verroeren Qf een
woord te spreken.. Alles clr-aVde
om. baa!' been. Zij had at haar

wan zelfs toen Fio- i.nlI~ud biervan waS tot duS\'errenee .niet .meer sprak, staarde re aileen &an .Dlij' beke.nd. Eet
hij verst;rooid
zich heen..
was niet
rut openba~
~ pas op nit zijn te makell. daar U\\' brneder II!.
gepeins toen·zij.hem lets 1I"l"Oeg. bel ~t van de erfe¢s kwa~
_ Bet va1.t ~ zwaar. reide
'
.
hij, maa,r ik·m.oet u ceo ge;.Maar Q d~ brengt bierwichtige onthuIling doen.. Delineeo~
dood van uw.brOeder brengt
..,In. dit oOdicil staat nunelijk.
een groote -veranderiDgop Val, ~.indien ~broeder- stetft.de
·~er:~~!"~~.. ·~~.mont·ta~.
..
bee\e·etfenjs·ton deel .valt un

de..sJ.apen alsof zg ~ kon begropeD. wat de ootaris gez:egd
had. 'Wat bedoelt "!>
..

h~tn.m:o!~Chtige . sp~g:k~'hij klaar . wU'!nlet ·zijn· =naZ::~nk~~ o;;i!: ~~:~h:~.=~~~aarbe
wa:;:miZ:da~nw~r~::= -:~~~=:~:~':: deIi~~~vre~eneo~ ver ~~ :u.~t~~~ ?ijdruktebeid~.ha:Ddeotegcn

aandachti.g en

weg t.e zijn.

'. Hij

voor

'

.ooodig.

. .,. ".

-

~

• .

gg. VIWg. zg
..

y~ keek bij bur
~lfiJ begreep zeer ~:nt

:UJ~"\~ ~

.

". ".

(WOrd! ~l:

.• ::.'

.

._ ~~~.~-.~.~"~'~"~"~i~"~'~. ;~~~i~" ~'~"i"'~"i"~'i~'~:i":'-~;~''~·' ~~iiiii~· ~":P~E,V:"~C~H'~Q:o.!,~o.i'~O~S~l-~:;·~i;="";~~~;;j~~'i~i~i~~;~~.~·;·'~:",
g~l;~~~~Ee:!~:~~~
·~."6\
. IIIII ·.···•.··. · ·.nn' . -IIIIIIP
.' ,.ini l ·lllf-::]·· . fllmr >
t&'.: ., KOUDENllC:::, ac~n;ue PRIMADE~S.:
voornaarns~
V
~J mil: ~
'i'

o.a. " K.PJrl,
ZlekenhulZen, hoteJ.s. . a:potnekeIi
em. Prijs i 1UUU._ . Werkkap.
j 500.netto ink. p.m. mill.
14.00.- wage der ,beeken toe~staan. Br. onder No. J.28I1A.

nis. ':- Bij\verken:",van LeerJ.!,ngIID
op het Gebied van LiteratUur.
GeschiedenisenAardrljkskunde
Matige Tarieven. BrieveD onder
No. 274A v. d. blad;

,

ADVERTENTl ES "IS F 0.20
. MET EEN Mll:':lIMUM . VAN 5. REGELS.
Europeescbe W~chor-v
"~ 'A V. A".
Goed en goedkoop,
Telef. 54.70 W7t.

ZWEMLEsSEN.

v. d. blad.

Speciaal toezicht'voor kinderen.
Zwem.liad "SUNNY SIDE"
de bulzenverf .h gemakkclUk
Deskuodig '. ondemcht. DjamM
uitstrlikbaar.
SAVOY HCTEL
boelaan 6, tel 807 WIt.
LINDETEVES-SCHOEN.
Het bcate adres voo~ Uw lunch

E

~~::;~f'2~~~3O;r~j~~~. ~r~~~

L

T -0

S I N, .

------..,.---

proefportie telef. Wi 926.
VAN WIJHE'S LEESINRICR.
"'"''''
'.; ';..
' _ _ _~._ _-'-__ 1 TING: Kebon Sirib 9 Alle tljdschriften, hoe oud ooIt, keurig
verzorgd. Go::dkoopste adres
RANTAlU " KROl\IO"
):let neUe buur.lul:o's p, uur voor U\V leestromme1 of porte!.
winkelcn 1 1.-. Toeren f 2.-. n aar kcuze (min. f 1 .~0). DIBuiten riUen f 0.07 per K. 1.L rect beschikbaar cplte Sr. van
of auto p. dag excL benzine 5.-, 3.50 en 2.50 p.m. Uils!.
zeer goedk. Te bcspr. bij Waller, Holi. tijdschr. 2.- en 1 .50 p.m.
Romans (nwe) 2 p.w. f L50
tel. 1960 Wlt.
p.rn. In!. tclcf. 4.821 Wil

,JUU

-Mnd. to Megarnendoeng.
V.. n Bat. p. nuto in 5 kwart. te
bereiken. 850 M. hoog. Riviera·
klimaat. CE·EN MIST. Schittc·
:-"'" rend uitzicht. Zwernbad. P!'imll
tarel. EEN Kamer beschikh.
Een pen. f 175.- of 2. pel's.
f 275,- Int. tel. WIt, 5030,
1 JULI 0..5. bCHeh:t{baat' nette,
absoluut bctrouwba rc h1l1sjongeu (Javaan); btl huidige fam llie 3 jan gediend. f 17,50 per
mnd. teler. 4743 WIt.

Z waar· Molton 150 x 200 eM.
Wollen Oekens 160 .x 200 eM.
TokfJ : V/D POL - NoordWfJk 15

DE. ~REGELPRIJS DEZE~

DOODT ZIEKTEKIEMEN,
,
IZAL. J 0.75 pel'

~oe het met
flesch.

.

Gan~O~;!.~E2~J~:aak

p/ maand· (voldoende
peTS.) Royal Hotel, Noordwijk ~~:.~~ ~~gt~f~~~~n~~d~
l4. telef. WIt 465.
Bosch 47c Bat.-C.
Te Huur aangeboden:

ROUand&che LeUetjes V4U I)a..

------. - --'-'
TEKOOP:
Hotel SHUTrE BAAFF
Twee dames- of meisjeB(ietsen
Europeesche merken,
'. Koningsplein Oost 12, Bnt. C.
(100
Meter
van
het
station
Zwembadweg 22A. tusschen
Eigenaar K. J. Nieborg
Noordwijk 41 Tel. WI. 5580 4-1 n.m.
4 Emnul.-biljl1rts waaronder
mers zijn over dag zttkamers,
1 pool-biljart. Be1ee!d a.a.o.be·
Gem. Zlt/slaapltamer aangebo- alle bedden hebben I{ero Duvelend K. J. Nieborg.
deD, op eersten' stand voor Pay· plex mat r assen. Hulstelefoons,
ing Guest. Tel. 3859 Wlt._, of desgew. oak eigen stadstelefoon. Warmc douches. Garages.
Kunstuardewerl. : E. A. PruNS br. onder No. 1309A. v. d. blad. Rustig en koel, groote voortuin,
Oud Gondangdia 7, tclef. WIt
Mr. Ferrol komt te Priok aan
1428 Bloemvazcn en schaJen
boord om U naar het Hotel te
TEKOOP,
dcsgew. gevuld. Artikelen reech;
begeleiden en Uw bagage in te
Klankvolle
RiiNlSCH
Tropenv.a. 25 ct,
:
plano tn prima staat. Prijs k laren.
.C afc-BUjart-Res tuurnnt
NOOn.UW I.J f{

Te beYr. tel. 4175 WIt.

l'OTPOURRI

ALUU~I

p. st.

f 0.50, Voor piano en zang inh.

S...VO\' HOTEL

Br. m. opgave vetlangd salans

bee[t pel' 1 JuU cenigc goedkoope ma:.ndkumers vrij bene'

onder No. 1299A. v. d. blad.

Vertaalwerl' Gevraagd door
yens apartcnwnlen met (ligen Expert Vertuler. Ni!derlandscb- _ _ _ _ _ _ _ _ _]

~~:!~l )iC~:~~~~dsch.

[mla Haderlandseha
DINS· enBAllHSCHODl

Tllkilll ~9

Open~

Te huur modern pa.viljocn voor

g~~~~~hr~~~:c~n8ulaten, ~~~ ~~~~~e~e!::~~o~~;:;

:r;j~I~6/(~~;:~:;b::~~1lSC:bl'

,

~:: ~d!,';~:dle::· :viJ

TE IIUUR:
Mo(]eme woning met bijgebouwen en autogarage voor f 50.tc Tangkoebanprahoeplein 4.
voow
DUiT ENOP;.IAME Bevr: Tele!. 961 Bat.
Dag en nacht If _ _ _ _ _ _ _ __

Voor moderne lampekappen
naar

TOKO ,,POPI1LAIR"

Gedlpl. Blnemenmodiste
Aarunaak corsagebloemen.
, ~
onlbleden.
Geeft corsage- en bloemenlessen
\'RE~mE POSTZEGELS:
M lI l a ~arweg 5~
Te l{oop vanaf f 0.01 tot f 130.- Lcidt op vaor bloememnodiste
1325 TELEF. WLT. 1325 toe. Sig. mag. ,,Dc Adelaar", tevens naai· en kniplessen volgens 2eer gemakk. snelle meZEER BILL ' J~E CONDITIE' Menteng 3, tel. 2607 WIt.
thode. Succes verzekerd. DipJ.
eosttJmier~, na 3 a 4 maancen
of
eigeo gebntik; 3 leesen p w.
BonboekJes vcrkMjgbaar vanVACANTIEKAARTEN.
f 7.50 p. m. Mevr. v. d. Zee.,
U I 11.50. Hotel· Pen.iion
f 3.- pel' ~ kind. meer kindereD Gedlpl. . Coupeuse Kroesenplein
HSHUTIE RAAlo·F".
uit e2n huisgezin reductie.
Laan Raden Saleh. 14, tel Wit. Zwcmbad: ,SUNN ~ SIDE ' 13 v. Daalenweg, telef· Wl 6237
IM8.
Doorloopend toczich;t. Djamboelaan 6, tel. 807 WIt.

P as,ontvangeu : Kunstbladeren,
meeldra.den, was voor corsageen aJldere kunstbloemen in di·
verse kleuren. Modezaak "Tio
Te~ TJac" SlWs!>rugstr8:a.t ~.

'?!

b!~~r;;.o~~e~~~scht.

•

Te Huur aangeboden :
,.
Nieuwerwets geb. geriefelijk
buis m / fl. erf. Soerabaiaweg
4.6. Inl. aldaar.
Te Koop gevraa.gd :

2e. Handsch kle'ne zuinige auto.

~:~rk~b:~~in~;~~t~~~~~~;-;!j~: I---Z;::;U;;:S;:-;:T;:-;:E~R::-:S:-:-U::-:R~S::-:U~::L-:I-N-E-l''-l'--''
131M. v. d. blad.

I'...J1P RDWIJK

~:r?g~ b~~k!~eV~p~id~~~' i~~

25.000

29

,

2 .jarige Vakschool me t 'n ee-n- en tweej~tige
vervolg cursus vaar Costuumnaaien (~taatsdiplGa a)

GEVRAAGD: Beschaafd kinder,iuf, van 2-7 n/m. sal. f 10.-

- - - - - - --

--..,.---------

:i~lij~e::!:;~~e ;:!!~~f;'~~
~!:CorQenus No.5, Bat.-C_

RUBB E R :

-

Tc:I. WI.J\l2~

I Jull a. s.

•

Ter Ol'ern'lme :
1 Europ. Heerenrijwiel z.g.a.n.
m/versn. naaf. 1 Stlldieviool.
Saekaboemiweg 26.

DRUKKERIJ JOHN KAPPEE

SOlliCITEEREN ?

I

Doe het dan volgens de r aadg.
uit het boekje: ,.Hoe moet men
solliciteeren om succes t e hebben?" en men beeft succes. Van
WIJHE'S Boekh. KeboD Sirih 9,
tel. 4821 WIt.

I

VERZORGT UW
RECLAMEWERK

zichzelf staand Pll.viljoen. Nw. IImd en Indie, in diverse prijzen.
Tamarindelaan 22 a f 50.- p. Van ' Dordt, TjikiDi 16.
mnd. Te beYr. Djamboelaan 33. 1_ _ _ _ _ _ _ _ __

Mevr. S. VAN TUUREN,
Gedipl. Coup. Alaydroeslaan 81
(Ie huis rechts v.a. Molenvl.)
Leldt op tot.costum. en bloemenmodiste. Dipl. costum. na 3 it 4
mnd. Zeer eenv. en gemak. te
leeren methode. 3 lesu. p. w.,
f 7.50 p.m. BloomenC1ll'Sns 2
Groote sorteering gekl. platen lasu. p.w. f 5.-- p.Ol. Aanm.. v.
(bloemen,. Jtinderen, landschap- toiletten en corsages.
pen, dameskoppen etc.) met en
%onder lijst, v.a. 1 0.15. VAN
WIJHE'S ·Boekbandel, Keb. Si9, telef. 4821 WIt.
·:~~~~~~e::=:i~

I

ONGEDIERT£ voelt zfch niet
thuis in een met IZAL gerein1gde omgeving.
- - - - - - -_ _

WANOVERSIERING:

Telefoon Welt. 582 - 8atavia.C.

rib

--------------~--~----------------~ t~~~~~~~~~;m~f

Engelscho Bo.ndelJcorrespon.
deuue. Opleiding voor BuuiliOexamc08 A. en ):S. en V. V. L.,
door bcvoegde leerkraeht. Privaat-eo cw-suslesaen tegen matige tarleveo. Br. o.nder No.
lZ19A. v. d. bInd,

koeJ

G~her:l nieu we nieuwe methode. tot genezing vao A!!lblPa en
Bcoochiti,. Wij hebbeo bUI veode resu!tatco. Een ociglueele
gedacbte eo eeo.voudi,e to<':pa5~iDg. lo "icbt. geeft ga.1Ule:

~o~l~~~e~;: all~~~!~:e~:
- - - - - - - - - Te Huur: Per 1 Jull: Een op t cent tot f 25.-, ook Neder-

d

TiJdlge

nl

u':tlGtsmtr:Svrij jll

e.
Sm"o~~:r:;rT;!ir;~J~'E noiFe~T~6~~m~uc~:~r"'. 59i Wit.
'----.2.".:~~~!:2!~!!!:li!ii~~:£ii::.::.:..::.:::...J

laten - - - - - - - - -

\:

Rust 51

Nag

I

goedkoope
Veriofgang!ltera 1 Ter O\·erna· Gouv.,n,meo!s _ l nstelling,n, maand Madoeraweg 55.
VACANTIE CURS US
me; 3 manlelpakkcn, maat 44"
Aanmeldingeo eQ lo)ichl!llWccn.&Che en Parijsche model· Perlodieken ter inzage bescruk·
len van <lit jaa r. Tc bcvr. Du~a· ~~~\~::.ven onder: No. 21U. POLOmA. pracht bouwpere.
gen dage./i.1k.
' .. ..n.de.S.,.bOO
_ I. . :
eU6wcg 3, anceD van 5-7 u.n.m.
:±:2000M2 volle eig. F 2.- p. M!! _
_ _ _ _ _ _ _ _ __1- - - - - - - - - - 1 ~m, afb. v.a. F 21.- p.m.
OEEN OANON. Hyp. bnuwTE ]{OOP GEVRAAOD :
TE llUUR,
credo beschikb, Mod. Villa's op Voor het uitstoomen meet ge
Vrijc voorkamer, met p1:tt.1c, Een theodoUetbousole of bouapartc ingang-, vol penllion, lncl. sole· tranchemontagne, m/ a!- :~k~.~~-;n~, ~:e~~~e~~~: ~~m:~s~ref~j547~A~f'
l!ltandmeter,
BI',
ODder
No.
kJ. w:lI~ch v. d. of h. Te beYr.
Polonialaan 18 Tel. 556 M.O.
_ _ _ _ _ _ _- 1291A, v. d. blad,
Djamboclaan 53.

.

Soekaboemi

In

Kano'9
ASTROLOGIE & OPVOEDING _ _ _ _ _ _ _ _ _ Slaapzakkef!
mateD
De Geboorte-Horoscoop opgeTE HUUR:
Schooltassche!l
maakt door een bekwaam Eurap. Astraloog iB een stcun bij Voor 1 j aar .antiek g emeub, Practisch , prima. kwal, en aIde opvoeding van ous kind. Hij huis f. 65._ p.m. nabij Gon- "':~rking. Te bezichtigen en iul.
toont ons karakter, aanleg, be- dangdiastatlOn. Te bey. tel. b~J .C. G. V_tu'J WIJBE. Rebon
Slrih 9, tel. 4821 Weltevieden.
~oepskeuze. maatschappelijk be· 3681 WIt. 12-2 v.m.
zit, ziekteneigingen enz.
Vraagt inlichtingen onder No.
1314A. v. d. blad.

3J.a.fa.

9 stukkell, You arc my lueky Postweg Noord 59, Tel 4302 WI
star; Roll along prairie moon;
I've got a feeling, When I grow
too old enz. Muz. Hand,
Chin. Heer zoekt dame v, d.
- - - - - - - - - TIO TEK TJOE Batavia-C.
liulshouding. Leeftijd 19 - 27 j.

~.J.; po~r~:.?AF

(AaG~~a:~'svriJ

=;~~e;~:~e~.O:: :I~a~k:~ - - - - - - - - -

Sebocnenreparatles met de
modernste mAchines
AIS MEOW
Blllijke pr\1zen, Europ. materialen, Afhalen en bezorgen gratis.

.

,., HO!BL "IU8B08" "

kod

~~;np!~e~!;~~:i:~ -----------~-------

leeftijd onder No. 1316A. v. d.
blad.

badk,-wc. teler, 926 WL

I

f:D

Med. Techn. Bure.au SAN'\BR9N
leO, Verkrijgbaar: Bloemenhan· Een groote zit/ slaapkamer schotels. ook Chmeesche Mevr
del ltIevr. A . Blel, Kramat S9, ~:Zoo~, :~~. ZO~~i!f. k~6 !~;'tefe~~~2 ;;~Vliet W 25 , -B
_,_. ""'.;,'...;6;.;9_ _ _ _ _.:-:.-.~.}..;..._ _..!B::."::::D~O~E~N~G_'
Noord-1Jk 22,
_ _ _ _ _ _-,-_ _ Mr. Corn~~.

j 115,-

Genealogie, llc rnllllek.
Onderzoekingcn op het gebied
.,an C c n~aJogjc, en HCI':1!diek.
Farnilie Geschiedenis. Kwartiel',LaLen. Sr. No. 2j3A y, d. blad.

Rwtl\}

Nog

Te koop aaugeboden:
22:50 Een .vier mnd. i.e gcbrulk z!jnde en reparatie van verschil!ende
vocr 2

PrIinn. LtlDclt of Diner f

,-, VILLA ,,1I0BnBA"
SoekaboUli

v. it. f.2.25
v. a. f. 590
tel . -iiiO WlL

st,G:;~~=~~O::. a. .2Jh

ct.

~~el v.a. f

17.50 p.p. afge-

VOGELLIEFHEBBERS
5.000 ..
rood " 4 Va ct.
passen AJAMNOL toe. Een
5.000""
"
"
geel .. 5
ct,
'.
10-tal druppeb dagelijk3 van rut
FJet GOUD- &- Z"LVERHlJIS
minimum
B;fname
1000
st.;
monster
op
aanvraag
toegezonden- Citadelweg 35. teIef. WIt. 4286
preparaat vermengd met .het
drinkwater van duiven en ander llllichtingen: TangkoebanprahoepIein B (Menteng Poelo) Bat.-C.. Groote sorleeringgevogelte voorkomt 'e n geneest
vogelziekten..
~w. tot 12 mnd. crediet.

---'-:------~~-'-~------· CO~~~e J~~~!~es-

GROOTOINDELSGEEMPLOYEERDEN
Word. nog ,h.de n

lid van de V. O. SM E .. G.

(Ve.«nlglng Olldetl lng~n Steun Europffschc:
G roo t h lin delsg el::mployc:"rd"n)
Zij ..-erleml U mored"", ' vo finand",.]en S'tenn. Indlen. U blllhm U .sch uld tcn .. evoli;lll! wan de ttjdsomsta.nd;gh .. den bUiten wnkkrlnll :&:ijt
gera.lkt ctJ dlcntcnlJlI!volge in ~ilijkhed"" vukeert.
LI~tschap 1°/. 'I'aQ Uw lIliliIndelijbclJ ~-'ari, met een litutmuar.
"nD t 1. _
en c en muimwo-<;ontrlblltie VilU f 2 ..50 pu muDd..

.

Vra_g' tnllclllingen

TO • • • llIWeg BO

t ..

lei. WI. lSeaB

