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ALGEMEEN NIEUWS· EN ADVERTENTIEBLADVOOR BATAVIA, BUITENZORG EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK, DINSDAG., DONDERDAG· EN ZATERDAGOCHTEND

11'. No. 888 WELT.

sIDu.'llUSTRAAT 1
T!:LEFOON NUMMER 334

UITGEVER , JOHN KAPPEE

BANDOENG.

REDACTEUR, J. VEERSEMA

ZATERDAG '4 JUU 1936

VQOR ADVEltTENTIES.
TE -BAT.: S .B.H. G<iPNER
TE B.A1'.YJ)()ENG : BANARBU
OF RECHTSTREEKS AAN
ONZE KANTOREN

ners. Er is echter Diet alleen een
verscbil in volksgeaard.heid, er

is ocik een verschil in de econo-miscbe geaardheid van bet
land.
------------------Intusschen kunnen wij bet
met den heel' Feuilletau de
NIEUwE RICHTING VOOR BEDRIJF EN Bruyn eens zijn over de DOodza·
kelijkbeid van grootere &Ctiyi.

HANDEL

teit en soepelheid, welke onze
handel aan den dag zal mooten
. leggen.
Oak wij zijn el' van overtwgd.
EEN PROBLEEM VAN DE EERSTE ORDE
dat er ingrijpende wijzigingen
zullen moeten worden gebracht
Het afdeelingsverslag van den
Dr. W. Feuilletau de Bruyn, in onze methoden.
Volksraad over den economi· die in "Nationaal Herstel" van
In tegenstelling met de mee·
schen toestand van Ned. -IneUE! 3 April 11. een ,a"',ikel wijdde ning der Volksraadsleden, wet·
bevat ook eenige aIgemeene be· aan de "Economische sameD· ke hierboven werd aangehaald,
schouwingen, waaraao wij -bier werking in de Rijkseenheid", denken wij, dat deze wijzigingen
het volgende ontleenen:
roerde oak dit vraagstuk aan niet van de regeering doch van
De vraag werd gesteld of en scheen reeds voor zicbzelf handel, bedrijf en bankwe2en
er in de wereld niet iets es-- te hebben uitgemaakt, in welke zelve zullen moeten nitgaan.
sentieel is veranderd, of de richting cr voortaan zou moeWat zau de regeering er u n
crisis niet een strnduur, in ten worden gewf!rkt.
hebben op dit gebied. baanbreplaats van een conjunctuur.
Hij zeide in- bet bewuste kand werk te venichten, als zij
crisis is ? Is de huidige toe· arti~el o.ll'l:' het volgende:
er niet zeker van is, dat de be·
stand inderdaad te beschou·
Ultbreldmg yan handelsmo· trokken groepen baar zullen
wen als een voorbijgaande gelJjk~~id (en d~ van arbeids· w!l1en volgen en met baar zullen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
periode van onrust en ver- mogehJkbeld) lS al!een nog wIllen samen~erken? .

Een zcer moeiliike

III KEUR VAN DI MEIST IIODBRIB
rOTO- en FILMAPPARATBN bij

I

Koersbep~ling

I
f 0'10 CO

Rijswijkstraat 28 -

Telefoon 931 WI.
FOTO-TDESTELl EN

AGFA
AHA
AGFA

ZEISS
ZEISS

BillY RECORD
BillY COM PUR
BILLY NUL
IKDFLEX
SUPER IKDNYA

RDLLEIFLEX
RDLLEICDRD
LEI CA
VDIGTLANDER
STERED - CAMERA 'S

KINE . TOESTELLEN
AOFA MOVBX 3D
DELL! BOWELL .FILMa STRAIGIIT-S"
81l dJ vers. andere fabrJkaUu·.

V~rder een groote · sorteering A G F A~artikeien

Z. a, fIl ms, Kine-films, projectietocstellen , enz. enz.

N,V. FOTOCO
J. C. ISKBN.

w.i
bcleekcDen
rood e JlunteD

oJ' uw Zeiss Ikon·
camera?
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Leveren wiJ OlOMf!nteel zonJang de voorraad

strekt, tegeo tee r verJaBgde albet.Ung

BRRES K Y. 11(j'
ERRES K' Y. 214
ERRES KY. 212 (Super)
• GENERAL BLECTRIC Super
M.et een jaar ,aran t i e ,van den Importeur.

·,~y{t~::~~::rleCnh a~:~I~~~~s~e~~di~~oe~rc~ren~erkrIJ. gbaar.
Wi) hebbeR lIeen ~erkoop", of Runners.

~~::~hga~~ t~~ ~8d~e~:~~~: ~~~~r!~~kb:~r e~~~i~~:s~:~ ke~,O~~U~;~~ij~ :ta~:;l ~~~~

datie en oplcvlng in het bui· vrije msrktcn in het buitenland. weten, welke nieuwe

De . tegenwoordige organi. ~t:eul~~j ;~ce:~~~~ne~:a:i:~:
opleving' ip de 'oorlogsindus.
satie van den handel is daar- ten.
trie en dus s lechts een schijn.
toe in de mceste landen van . Hoe ~ men ~.de reg~·
opleving ?
Europa niet voldoend~ bere- nng vel"Wl]ten, dat ZIJ nag met
Is het juist, dat de maat.
kend. J apan is het eerste land aa~~, hoe de nie~we bandels·
re~~':';'ni:;~e ~:::n~a~aa~: polItlek tal wezen.
J .V.
schappij staat voor een nieu·
we structuur, die geheel nieuzetorganisatie en bandelspolitiek heeft b¢wandeld bij het ...,""'''''''''''''''''''''''''''''''...""
we eiachen stelt, dan is het
een ernstiga tout zieh in te
in- werking i treden van zijn
Gildenwet Van 1925. In een
stell en, zooab de Regeering
blijkbaar doet. op het herstel
glIde worden .:J.e.financieeren·
.s~,.
van een onbelammerd bede insteltingcn, vcrzekeringsdrijfsleven en van het oude
instituten, tru,nsportdiensten,
vrijc handelsverkeer.
produceerendc ondccnemers
E lkc bcschouwing van dit
(groot., midden- en kleinPOLONIA-TEBBAS
vraagstuk ontbreekt in d e re.
industrie) groot· en detail·
Russi.sche Avond
handel, reelame, eigen hanWoensdagavond traden er
de van den Gouverneur-Generaal en toch 1s het een pro·
dela- en voorlichtingsdienst, op het Polonia-Terras enkele
bleem van ue eerate orde,
winkelorganisntie in bet af· Russische artisten op, ...-an wie
niet het minst vonI' de bevolzetgebied cnz. in ecn export· mad. E. D. Nemoff bij het tal.
king op Java, die op eCtll zoobranche tot cen semi-publiek· rijk publ!ek veel succes had met
danig minimum leeft, dat
reehtell,jk lichaam, ingestcld haar zang. Zij werd door de
daarin ver andering :moet
op marktexpansie, georgani. a ndere mannelijke kunstenaars
wo~den gebracht.
..
Ileerd.
begeleid op Russische instru.
Wat hier aan de !ndische reo
menten.
Met o~gel?ofelij~e snelheid
Zaterdag en Zondag 4 en 5
gcering verweten wordt, Jean
bijna aile reg-eedngen aatljgeweten die gtlden Zich aan te Juli zal hun optreden herhaaId
wreven worden.
passen an.n de bijzondere worden.
.
En dat bewljst o.i., hoe mot 'i·
sm~k en vraag van de verOp die ayonden zal er ook
lijk de oplosaing is '.'an hat
Schl11ende markten en daar· dansmuziek zijn.
vraagstuk, dat men haar gaat,.
&an dankt Japan voo~ een
deel zijn aucees bij zijn intenne zou willen zien behandelen.
Het hceft nlet veel zin besieve pogingen tot penetratie
IIOTEL
spiegelingcn te wljden aan de
van vrije markten,
DER NEDERLANDEN
vraag of de crisis een gevoIg is ,
Nog onvoImaakte organivan een structuur4fout dan we[ ~ satievormen in Nederl.-lndie
Vooravondconcert.
cen conjunctuur-vers<!hijnsel is. t. ::;~:~I:O~ij~ ~~~~~:an~e:~~ H~t, programm~ van bet onder
Daarover zijn de knapste ceo- -U de auiker, de vereenigingen leldmg van Jul,len Foonnan op
nomen hel niet eens en met aUe '
voor de bergcultures en de Zaterdag 4 Jull 1936, aanvang
respect voor het economisch in· , kapokeultuur. Maar zoowcI !,30 uur n.m., te geven concert
zieht van de IDdisehe regeering ! in de Japans[!hc gilden als de IS ala voIgt:
mag ijer aan· getwijfeJd worden,
Indische organisaties Iaat de i. ,,41.er. Cernauter~Reg1menl.:oJ
of zk over ·ditd 0dndelrwedrptiets
samenwcrking llOg veel te
.....·_.h..
A. Ko........ y
zou unnen me e ee en, a cen
wenschen over. Dit alles moet
..... ,~~
.... _
openbaring zou kunnen zijn...
]angzaarn groeien en is nog 2. "Pique Dame" - Ouverture

tta.d.

U.

.._IiIII_.._;.._____
,:"

•

dank zij Stacomb, het . haarHiaHef bij uitnemendhe id.
Vloejbaar en in plistavorm,

voor 'ames en heeren,
voo r jong en oudl

I

dU~~~~~~r::~;~~:~z:-:~ ~:~!

:oh,v·S:~

lang niet volmaakt.
s, "Lagunen-Walzer"
rede, waarmede hij de VolksTot zoover de heer Feuilletau 4 , ,:Maaame Butterlly" - Fautaiale
raad·ziUing opende,. d2l'.araan de Bruyo, die ook naar ons in·
.
O. Pu«tnI
theoretische bescboowingen te :ticbt ten rechte heeft aangegc-PAUZE
wijden.
veil., dat er moet worden geI

Een ve,rwijt van meer belang
i<; dat, waarin de Indisehn regeering voor de voetcn ViI ordt
geworpen, dat zij zich zou ,hebben ingesteld op het herstel van
het -onbelemmerd bedrijfsl~ ven
en van het oude, vrije handt ~ls·

~e=.

oak dat verwijt trt:ft
andere regeermgen en zeID er
nieqn minde~ J;la~ ' bedriji ~!D
handel mer en eldera.. .,
I
De Vo1ksr~dsle,den;. die lJie!,'bo,":en aan bet WOQrd· zijn, :me..
men het. felt, dat 6r nag geeD

:~fdtu~:~~enm:~ij;,m~~:d~~
~. "Die
bankwezen en regeering.
Doth het staat voor ons zeker met vast, dat v~~r die samenwerking den vorm moet
worden gevonden, welk~n.de Ja- 9, "Hell der MDSik" panners daaraan gaven. Inder~

:e~~

KOK

. l.cl,,;/ t.

Marsch
J'ac:. Grit

:=.s ~.;~ad. d~~ I:=========;;;;;1

oak een feit, dat wij
vooral tegen den economiscben
-aanval van Japan ons zullen
m_oeten verdedigen dan weI op
bepa·ald~ marlden zullen moeten trachten dien -aanval voor
is

:act;~ad~r:~e:~~~~~=\ :eg~'v:v~~j ~I ~d:,

den liever . . willen spreken WIl
een onder · de gegpven omstaD.
di~heden te ~g durende aarzeling.
." .
Die - aarzelfug . wo~t -_overi~
gens voI1romen verkJalU'baar.
. N.Y. PI~D- EN 'M'UZI!KHANDEL ·
,
a!s men slechta llesef:fen wi!.
lJatavia.C., Rij!iw:ijk 19 _ . Bandoeng, Bragaw
, eg29
h~ moeilij~ bet is den lU@.lIWeD
...;;;...;;,,,;,~,;;.;.;.;~llkoers te be~en:
~,
Wlj adviseere" eerst .ons MagazlJ" te . hezoeken en
dan.,het t0eSteJ naar ,keuze op proet te vrageb.
Elk t~estel h~ert ·eE'n andere klankweergan evenals
teD VIO'" of _P IUO a l :JJ~ ze \laD helZelfde Mcrk of prj/So

method~

i:~la~: scttverO~d=

, Japanners lplnnen leeren. Maar
c. 1at alIes kan ons Diet- ov~.
~, ~n . van de ~oodzakelijkheid,
cia .t .wij ons bell moeten zoe.ken
in: eexi organiSatie, welke overeeIi:komt met bet Japanscile

gild ...".....

"

.-_ Ie~er land moet den vorm
kieze. D~ ..welk.e ·.het beste past bij
<Ia :",:oaardheiil vanzijn bewo-

WEDEROM
ONTVANGEN

GLOLI'I.

. SIGlllEnEllImmn
Vlamloos en
Windproe{
v.,krijoban bij all.
voorname toko's
Import:ilUs

N. v.

aMmo. 111.1.

KlAN GWAN

.'AMA'I
, CAMAY PUNTEN

•

I:
•

CA.MAy GEEFt DE t-lJlO EEN flUWEaZAOiTE GlANS
CAM" Y IS DE ZES'··VOOR DE MODCRNE VROUW

CAMAY GEEFJ UW GB.AAl EEN JEUGDlGE TINT
CAMAY ~lUICKEN ZlIi GROOlER EN DUR9I [)US lAN(;ER
C\!4AY , BlUFf IW!O lOT HET LMlSn; YUESJe

I
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taesteJn.m.ing .tot bet · opnchten

CVel'l,t,goeg·"'egullnevening.Wa7tt~~:~

reel,t g"broLik 1
·D"r staat "'genover,
m.od..tsregeeriog er
vrees vaor moeilijkheden in Eubij, niet steeds zelf te
rapa zoowel a.1s in A,zie tal ·va.n
ingrijpen en zOodoende
Amerikaanscbe tourlstl'n belet in- gevallen van onvermijdelijk
om deel te nemen aan de s'l'oote oloe"dvergieten nog meet de

.2 mlllloon p.m.·
IN 'F. M. S;

er

;Hat is. om
jaloel'sch.van te
worden. Wij .zitten ia de zorgen
en in de F. M. S. Rweekt men
sanzieDlljke overschotten.
In de . eerste vier
van het jaar v.'erd er in
F. M. S. ontvangen ru.im j
millioen en uitgegeven ruim
J 15 millioen, terwijl in de
roaand Mei het surplus weer
met f 2 millioen vergroot werd.

VOEDSEL IN F. ~I. S.
Van .,Igen BodflPl

MlNDER IMPORT.
De invoer-cijfers 'van Malaya

reizen, welke ieder jaar voor baat v;m. de Arabieren
hen worden geregeld.
::~e:~t d~;:;~sec~en

Sid~~~:;:~:s~:~r v~~r:~ltr:~ litalre,waar.de·va~
Hotel Ltd., die ter zake in de
aandeelhouders ml
vergadering vat
genoernde naa ooze vennoo sebap deze opmerkingen maakte en de Ieider van een bekend
reisbureau te Singapore bevestigde de juistheid ervan.
.
Deze bepleitte de oprichting
van een Offleieel Malayan Tounst Bureau naar het voorbceld
van dat tc Batavia, hetwelk
zulk voortreffelijk, onbaatzuchtig werk doet am buitenlanders
te ttp.kken naar Ned. lndie door
hen onafgebroken attent te rnaop de schoonheden van dat

~:~~~I ~~~. ~~~:~a::t:~\~~d:~ 1-- - - - - - - - meer en me-ar ldjn vocdsel uit
hot land 7.clf dan weI uit Brit~
sche overzeesche landen laat
komen.
Zoo 'Wordt er meer fruit. rijst.
gevogcltc en viszh gckocht en
Minder
bcvroren
schapenvleeseh. gevogclte uit het buitenland, fruit in tins , visch in
tins cn hoter.
De invoer van stout nam af,
die van whisky steeg. Oak de
in\·o~r van arak uit Ned. Indie
,'erminderde.
OELUKKIG SINGI\.PORE
Oe fin. 1I[Iddelco
LAG E LICHTI' ARIEVEN.
Ook de financieele positic van

~~r;::fcc:e ;~~:o;~~~~n~: ~:

dl'oegen f 13 milliocn en blcven

een milHocn dollars bavoll de
\'el'wacl1tingcn. Dc uitgavcll ble"cn biDnen de perkeD van de
begrooting.
Dc clectdcitcits-tarieven wal'cn :1\ ,·erlaagd. toch brachten
zij mc.-<:r op en daarom word~
cen tw~e dc verlaging overwog.-:n.

Nog tlrie maandcD
JOODSCHE WACHT AMI
RET SUEZKANAAL ?

ImMAKtRIJ ~UROPA-Am

Ondanka de zware slagen, die
den Arabisehen rebellen door
de Engelschen, maar ook in
's ommige gcvallen door de Joad·

=========
~~~e lO:;:b~:~~~~:i:~~Cej~a70:;
r.
& O.

Snelhcld is dullJ'

GEEN SUBSIDIE.
Dc Stl"aitll Timc,'j had cen

aunmcrking gcmaakt op het
Ceit, dut de P. & D.-schepen zoo
langz.aa.m loopen.
Dc wrcctic van de P. & 0.lijn tc l..onden hecft dall.rop gcantwoord, dal de schepen van
:tnd . ,,·e Jijnen inderdaad sneller
kondcn varen, omdat de daar·
door dadelijk stijgcndc onkosten
werden gcdckl door gQuverne·
mcnteelll subsidies, welke de
P. & 0, nip.t geniet.

GEEN roURISTEN
Verloven llltgesteJd

Geopend van 9-12 en 5-7

eens
Men krljgt overigens steeds
meer. den lndruk, dat de Arabiscbe opstand den Engelschen
niet gebeel ongelegen komt.
Ret feit, dat Engeland het ge_
bied tusschen het Suezkanaal en
Haifa met twee brigades, dat
.zjjn rolld ~ 2.000 man zonder
luebtstrijdkracbten, be.zet beeft,
wijst er in zekeren zin op, dat
de Engelschen den opstand in
Paiestina ala een welkomc aanleiding beschouwen, den ltallanen in Abessinie cens hun
macht te demonstreeren.
'
Den Engelschen is
niets :lan gelegen, de
Palestina al te maehtig te
worden., DeMondanks hebben
het op g.' ond van het
venstaandc juist gevonden,
de Joden m11itaire org anisaties
oprichten. Van Joodsche zijde
hoopt men nu, dat de Engelschen misschien spoedig een
Joodseh legioen onder EngaJsch
commando de wacbt aall bet
Suezkanaal zullen Jaten batrckken. Met dc.z.e hoop troosten de
Joden zich over bet feit, dat de
Engelsche troepen niet slechta
in Palestina zijn, om de belangen der Joden te verdedigen.
Het schijnt dua moge1ijk, dat
d~
Engelschen de militaire
wallrde" van· ~.de Joodsebe afweer-organisaties cens willen
onderzoeken. (V.P.B.)

v. v. M. JUnlLEVM
B. v. v, - v. V.
I-e.

Het

zich meer en meel:' tegen de
maDdaatsregeering te riehten.
merkt, dat de vrees voor mocl· De bestrijding der Joden is
Iijkheden. welke hen in Europa daarom eenigszins op den aehzauden kunnen o,'ervaUen ten- tergrond geraakt. Woedend zijo

a

o

r

s

e

door een strafschop voor een
overtreding die 0.1. in het geheel geen overtreding ~,
lUaar een forsche duw, waarbij
de zwakste kwam te valleD,
k08tte hun de overwinnig. Rercules was in het veld veel ster~
ker dan de t egenpartij, doch het
wist geen doclpunten te maken,
hoewel Soemo en Jahn diverse
goelie kansen kregen. Bij B.
v. C. waren Minos en Jut uitstekend op d recl. Zij wisten met
forsche trappen steeds het ter·
r ein te zuiveren. Tot d e rust
was de stand 1-0.
Na de hervatting van bet
spel, werd er iets beter gevoetbald en werd de aanval van B:
V. C. oCik gevaarlijker. Een
mooie doorbraak besl oot Ravenswaay met een hard schot
op het doel, dat Hamid er DOg
juist uit wist te houden. Ook
aan dcn anderen kant redde
keeper van der auderen kant
redde keeper van der Sijl een
paar gevaarlijke aanvallen.
'roen de scheidsreehter het emde aankondigde, had Hercules
den wedstrijd gewonnen. H et
kontt dus in de tweede ronde.

prij;en:

in . allehals- .enrriouwmaten
.~geheel : .nieuwe :dessins ·~
rij5wijkstraat,·14

lel.foonWI. 1700 .

,.. ...

l

S.V.B.B.

Welke langganan

5.15 uur.
Beide wedstrijden
B.V.C. terrein.

Wie b eeft juist door de Qrootste

op bet

?

orozet, de LAAGSTE PRITZEN
Bij wie zi;n. oak al weer door de grootste

?

orozet, aile waren ZOO VERSCH MOGELIJK
Zvndagmidd4g

Ieder weet het antwoord:

4,45

terrein B.V.C.

LI LIONG HIN
Maar waarom i.9 U daa geen klan::

',aD.

Ll LIONG HIN ?

Gij BENADEELT U ZELF zoolang
Gij n og geen klant van Li Liong Hin zijt

Als eere-wcdstrijd voor de
Jrampioenen heeft de V.B.O.•
bovellstaande ontmoeting vastgesteld. De ven""'''o''n
dezen strijd

PROEF G",~,:':;"s",~:.~6.

NEEM EEN
BEL

OP:

W ELT.

132 _

136 -

11

spannen,
combinatie,dusr
zoo ~'i~~r~:ll p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---~----gen de Oostenrijkers heeft geBOTEL do PAViLLON
speeld. De publieke beJangstelWERF VOOR;
Naripan 8. 12. Baodot.llgTd. t-!89
ling zal dan ook z.eker opgewekt
KANO'S EN KLEINE JACHTEN
Het aaD\lewe:eD adru voor Vlut"
worden bierdoor. De entreeto
doorlr"kkeucle
loges.
prijzen zijn laag gesteld, zoodat
Prilllll keukeo. _ CoDrur:eerClldc
jedere voetbaJ-liefhehber kan
p<"ij:ell.
LAAN tANft£ 1 8ATAVIAC.
komen.

~CZAAR

PETEIl"

PDPDLARITEIT8WEDSTRIJD 10.;2'
"NORRIS" de bonbon van "Standing",

gemaakt nit l1e fijnste kwaliteit grondsl"<lffen in de Norrjs ..c.hocOlad~
fabriek te Bandoeng.
Ook U kunt trotsch zijn op deze nieuwe Industrie in Ned. Jndie.
Niet aUeen uit sociaal oogpunt beschouwd, immers aDze chocoladefabrieken ver·
schaffen weer aaD vele menschen nrbeid, maar oak om het feit dat nu w eer blijkt
dat de Ned. Indische Industrie heelemaaI met achter behoeft te staan bij de Buiten1and3che, indien Europeesehe ondernemingsgeest en prima vakkennis samenwerken.
Geregeld komen wij met nieuwe assortlmenten bonbons etc. op de markt. De een
nag fijner en ape.rter dan de ander, Wilt U zich en Uwe vriendeu eens 0p iets biJzander fijns tracteercn? Vraagt Uw toko dan eens llaar NORRIS-bonbons. De prijs
zal voor U cen verrassing zijn. Op veler verzoek gaven wij deze maand (sluitingsdatum 1 Augustus a.s,) weer een interessante

ij

Frau Frou
Mocca Tric Trac
Botersprics
BitterkockJes
IJ:swafel:s
Chocolade wafds (Zwisco)
Imp.

Harmsen Verwey&Co. N.V.

,---------.....!
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PIIJS - PUZZLB

Werk~lijk

letter

~~oo~ ~:~

~-1
2

44 r)1
GezODQe lucht;
dOJD

3
-!' IV II

~~e:!.~~

dl~~.

34
24 :.11
Bev.elkrng Vall
5 ! 2 SC:: 25\S
dl
UW
v oor wel:'k,
47 37 1. 58 67 76

He~2 verschu1d1,de

a~:.::¥43.
:>.1:.48.

gelijke eczeim wsschen Uw
teenen dat U de mllndie·ke.rn·ar oploopl MlIlIk hem
ons1:hadelijk. Strooi Purolpo. der tUS5chen Uw teenen
na . elk bad. Deze geneeskrach.tige bedak ,voorkom.t .
en geneest ecze~m entevens .
roode hand. Purolpoeder .
rijk oiIan geneeskr~cht.

In

BUSHI'I ~ 90 cent .... ,'1.50
8ij Apoth ..bn _ Tckohoud~

:.

. ~ .'.

13

1'1

IS

-;- -;-

~

36

37

13

H

-_;-.1
12

~

~

58

~

60

~

71. .

28. "

26. 51. 83.

~~ ~i
72

81

. .::. 67

73.

"

82

9

4.

30

~

16

-;-~'2'1-;;-

-

-

31

-;-!
32

_

.

2~40 5~s,,4.69

131d~_~1

Tt'tl

76 49

[wl.s:;;elin '"
2'3 55"'36

t~SCl1en

m1dda"-

~n

::'ldC7~f ;:!,

'~it~
:-10 ..
58 57
~_
_
V'ochUg
1~1 -16 ~ 17 :~:2 9.

75

83

•

68

76
81

-

-

-

Yertikale Iljn

aL:..~163 ~I 3r~~r;e~2

'i~
II ~I~I.I
2. ~ ~ ~:k;.I" '~~l

SI;:"IbOOm

77

Qi!t1

zonsott
12 74-

51 15.
.Q

21 62

28

.13

~~ _~~Ii ::C:t~192353!lZl
......_

--

55.1..41. S.

leveran.cier.

Diet gevoerd.

Voor degoeole opIossing steIlen wij ditm.a! beschikhaar, Eengloednieuwll
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MET VIER JAAR

FABRIEKSGARANTIE
een waarde\'one elecl::rische
kDeIkast '""-I:.. dit wereIdberoem-

~

--goede~
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. mocldm ]rom...
_ga8me·bet
Iot... Wilt U
met
in hot
_

Java
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Vul bovenstaande puzzle in en gij krijgt een rijm van &Lletters.
Een ieder is ~ de gclegenheid aan. deze prijsvraag deel te nemen.
Daartoe sebtijft gij op een stuk. briefpap ier de oplossing en vermeldt daarop teVeD..S
duidelijk Uw naam en vOlledig adrea. De enveloppe is ...·oldoende gafrankeerd, te
a.dresseeren san de N. V. Norris Cbocoladefabrieken, Tampomasla:m 15 Bandoeng.
Op de enveloppe moot in duidelijke letters bet woord POPtJLARITEn'SWEJJSTRIJD No. Z voorkomen.
Bij e1ke .oplossing twee ledige NOBBlS zakjes bijvoegen.. Daartoe koopt U bij Uw
toko of langganan 2 ODS Norris bonbons in onze hygieruSc.he en h a.!ldi.ge perkamenlvei'paklting en voegt de ledigc zakjes bij UW€:"'inzending, Oplossingen
waar geen zakjes bijgevoegd zijn, worden ten:ijde gele.:.od.
Inzendingen van meerdere oplossingen door ceo persoon 2ijn gcoorloofd, bij elke
inzending behooren echter 2 zakjes bijgevoegd te worden.
.be uitslag dar prijsvraag zal ongeveer cell ma.and n& de sluitiogsdatum in de bladen
'bekend gemaakt worden. Der.e uit:slag:is bin~d, eorrespondentie hiero.er word:t
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jubilarissen.
wedstrljd valt weinig te mcmoreeren. Het vertoonde spe! was weinig aantrekkelljk en van eenig vcrband
was geen sprake. Aan beide
kanten wel'den 'goode kansen ge_
schapen, doeh evenveel malen
deze hopeloos te
ge"daan. B. . V. Y. had het eerst
de leiding, waarna V. V. M. gelijk wist te maken. Na de doelwisseling was V. V. M. iets in
de meerderhdd, tetwelk zij
even voor het einde in een geluksdoc.lpunt wist om t c zetten, waatrocde zij zich in de
twcede To~de plaatste,

Hoeden

5;, bij het wassen ·worq£i ge~ ;stijfsel gebr.uilct, zodat 'bet·
bO,o rd de hele dag·· ko.1 ·blij1t;
.
.;
6. door afwezigheid vlIn stiJfsel.. ee n veellanger,e levens,du·ur;
7 . de hele dag ·nct ·frisse, .helderc,onb,:;;lspefijkeaanzien
als deS morgens .bij h e~ ,a8 ntre~ke n .

p~jzen

en de
billijk.
Belcend Lunchabonnement a f 30.- en f 35.p. 30 bons afge.haald.

..

uh. 14 jaar Chef-Kok Hotel des Indes.

cct'Ste ontmoeting voor
~oe'tb.lto urno.i in den Planin een over-

Leuke WilIeStroo-

.,~.: ~n~-h~/ld~a~~~kk~n~~neth~::I~~&~~II~':i;

bijleveriog van servies en

Zaterdagmiddag I ~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Bl 0 mob e k er~wed- I

volksgeloof) het onv'erdra-

de s peciale voordelen v'a n dit b.cord zijn: .
1. hitte ka~ het ni!!!t in elkl1ar doen zakkeni
2. water' b -n ·h·et· ·rilet~dti'n· 'ritnpelen; . _. . _..

m~t

verzor:~:~e~i?Qg· prima

Qualiteit en

De

M,

Hoeden

t

Y~~r e~~t ~:!:~~::tv:~t'iunch~s, di:erS

en soupers aan buis

pei!. De Geel-Zwprten wisten
goed stand te houden, doeh WEDSTRIJDEN DEZE WEEK

Model

arrow mitoga shirts
';'et hel wonderboord

Het a dres

uur .

tt

Fransche
geheel nieuwe zending

Voor UW~ Bridge-avondjes, huisetijke- pa rtijtjes
eD biJ onverwachtl gasten bdt U OilS op e~wir·.

"lOlliS"

r!:7Ie~~!r~~h;:;n?' H~t ;~~~

Malaya opgGo

1
/2

MenbeIfabfte. k HOL·LAND"

Arnbische jeugd nog steeds van
mccning, dat de ciijChen van de
Al'abieron door het Engelsche
mandllntsbcstuul'
IngewilUgd
zunen worden. In de naastc omgeving van hot Hooge ActieCom itc dcr Arabicren sehijnt
er intussc.hcll reeds tw.ijfel te
rijzen, of het voortz.etten van
de opstandigc bcweging, die
naar men aanneemt nog drie
maanden zal duren, tot het gewcnschte doe! zlll leiden.
Arabische yolk zelf Is er eehler
nog vnst van overtuigd, dat de
Hercules - B. V. O. 1-0.
Engel!rebe trOOi!penmaeht niets
tegen hun vrijscharen zal kunHercules was geheel eomnen uitrichten. Dnpartijdige
buitenlanders beschouwen echI
tel' deze Arabisehe overtuiging
als een wat al te r ooskleurig toonde spel waS vel' bcneden
1 - - - - -_ _ ___
optimisme.
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ARABmnEN-OPSTAND

J eru:alem, 22 J.uni 1936.
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Bezoekt onze modelkamers
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VAN

BO'NEFAAS

Slochis f 3.l5. Sloopon E 0.68
Kloosterlinnen lakens f 4:,20

·9 met
schriftsoorten
een pen!
Een nieuwe'

(MACHINE BANKWERKER)·
vr::)r geregeld onderhoud en reparaties drukkedj;.
machines. Salaris f 30._ per maand. Uitsluitend
Indische jongens komen in aanmerking.
Brieven onder no. 99 E aan het bureau v. d. blad.

Savelkoul's
BESTEL
Blnnen-

d. P. REGNIER •
Re~hts~

veroverden de Engemchen voar
de eerste maal het Kaapland.
dat in 1806 voor goed in hun
,handen overging. Kaapstad
I!:=:':::::::=::::::~=:~~~:=~~:::::~::::
werd fiU van groote strategische
.
beteekenis voar den weg naar
studleboelr:en

voor

en

Gelleukundige

Hooge.chool

steed, voorhanden

ORIGINEELE PRIJZEN. SLECHTS
V E RHO 0 G D M Eo T P 0 R T O.

~:'tc~e"J~;~ i~e ~g~~:~~~o~~:

Kaapstad, hmi 1936. spreken, zich er over verwonde-

V ...hijgbil;ubiJ

N.V. BOEKHA.NDEL V ISS E R /;. Co.
N.V. HANDEL MT!: TOKO DE ZON
tAPD. EVERSH,\RP SERVICE STATION)
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VOORTZETTING

'BILFJ44RLIJKSB

OPRUIMING
cnorme prij sverlaging
in alJe afdelingen

gelijkertijd

4 COUPON
DAGEN
H~den,

Maandag, Dinsdag en Woensdag
Restanten van zeer mederne steffen
tegen zeer lage ptijzen
voordelige metrages

Het bericht, dat de Engelsche
regeering nn Ultvoedge besprekingen tusschen het Minisl.erie
van Buitcnlandsche Zaken en
de admiraliteit principieel besloten heeft, Kaapstad, de
hoofdstad van de Dnie van
Zuid-Afrika, tot een oorlogshaven van den eersten rang en
zoo mogelijk nog sterker dan
Singapore te,malten, is van verschillende gezichtspunten zoo-

~~:~~~~~g~~~t~~ISu~~~

ren, dat de gedachte, Kaapstad
tot een modern mili;:air bolwerk te maken, zoo Iaat is opgekomen. Mfi.ar dit wachten en
twijfelen is volkomen in overeenstemming met het Engelsche
karakter, dat eerst dan groote
beslissingen pleegt te nemen,
indien de "case of emergency",
het geval van een gebiedende
noodzakelijkheid, zich voordoet.
Tweede V erded:iging~linie,
De beteekenis, die Kaapstad
thans krijgen zal, kan het best
vergeleken worden met een
tweede verdedigingslinie van
het Brit'1che Rijk, waarbij 8ingapore nog steeds de eerste
plaats blijft innemen,

zecr veel belang. Het werpt namelijk een schel licbt op de in
den laatsten tijd zoozeer veranderde strategische situatie en de
noodzakelijkheid tot nieuwe
verdedigingsmaatregelen voor
het Britsche wereldrijk. Daarbij
Werpt men zijn blikUen op
kan zich slechta degeen, die ge- de wer~ldkaa~t, dan doet Kaap_
legenheid had verschillende ma- stad . zlch dll'ect als de meest
len met Engelsche politici te ges.~hlk.te pl~ts v~~r een aergehJke posltie voor. Voor het
~ Suezkanaal in 1896 geopen
werd, ging het g~~eele scneepsverkeel·.:~laar AZIC en later ook
Australu: om ~{aap de Goede
Hoop. Hier had l.n 1654 de Nederlande~ Van Rlebeek v~r de
Oost-lndische ,.compagrue de
~erste. nede~zettmg aan de T~1clbaal gestlCht, dIe al spoedlg
door een st:oom van Nederlandsche emlgranten, Noord.uUlI..schers en J.1:ransche Huge11.- p.bhk noten een flinken
omvang
ECRO
,,1.10
kreeg. Toen de l!]ngelschen na
REGENTA ,,1.20
Napoleon de wereidzeeen ginCHIC
gen beheerschen moest deze
plaats natuurlijk al spoedig de
begeerig blikken der Engelschen op zich vestigen. In 1795

.'.
Liefheb bers van prima

CHINEESCH ETEN 1
Maar een adre.s

Restaurant E. A.
Postwcq NOOld 63

Ben ding hoeft niemand

heel Zuid-Afrika onder hun invioed. Op bet oogenhlik is de
Unie van Zuid-Afrika als
Britsch dominion, een groat
zelfstandig staatswezcn geworden, dat zijn plaats in het rijks-verband nit vrijen wil inneemt.
:M~n ka~ er dan ook van ove::tmgd Zl]U, dat aan het beslUlt
van Londen, Kaapstad tot een
sterke oorlogsha'Y.en te maken,
zee: vertrouweh]ke ond~rhan
dehngen ~.et de regeermg te
Kaapstad zlJn vooraf gegaan.

NORA DE VALSCHEERFGENAME.
O~

De kwellingen eener moeder
door

ENBIOO DE NOVABA.

WAAR LIGT DE
"GEVAAR· ZONE"

Krropstad als Lustoord.

voor uw gebit?

In de kringen der Engelsche
marine zal het plan, om in
Kaapstad een groat pennanent
garnizoen te leggen, weI met
vreugde opgenomen zij~. Want
Kaapstad ... met 0l!lgevmg ~e
hoort tot de schoonste plek~~s
op ~eze aarde. Een.. we~keh]k
zonmg land, daarhl] me~ te
warm, daar de subtroplsche
zomerdagen aangenaarn v~r-

O!'n
~~ ~~~~:~:ain h~~, !~~~t~~e~!~
schell ue kiczen en in" -de groeYcr1'in
het glaztlur.
Dliar blijvcn spijsrestcn achter die
niet met cen gcwone tandpasta zijn
te vcrwijdercn. Oair worden door
inwerking van hct specksel mc!kzurcn
gevormd, dic hct glazuur \.... cgbijten
en het tandbcen blootstcl1cn aan de
ycrnielcndc inwerking van mondbacterien.
Et is Yoor dit probleem maar cen
oplussing - eeo ontacid ter ncutralisecring van de mondzurcn.
Squibb is de Antacid Tandpasta.
Het bevat cen groote Iwcycc1heid
"milk of Illagnesia" dat de mondzurcn
ncutraliscert en daardoor de mondhol·
lc vulkomen reinigt.
Poets Uw tanden nn iedcrcn maaltijd
rnl!t Squibb . . . oor hct behotHl van Uw
Uw gczonuheid!

~~~l~n '~~~~~ndi:~~r d~~n v~~~~

mond "cap-doctor" heet, omdat
hij luchtreinigend werkt. Het
klimaat komt vrijwel overeen
met dat van de Afrikaansche
Middellandsche Zeelanden.
Kaapstad zeIf, amphitheatersch gebouwd tusschen de
zee en de bergketen van den
Tafelberg, den fantastischen
Duivelsberg en den Leeuwenkap, met zijn mooie, meestal in
lwlonialen stijl opgetrokken
huizen, behoort tot de mooiste
steden ter wereld. Wei weinig
voorsteden hebben een dergelijke aantrekkingskracht als
Claremont, Wijnberg en anderen die door een goed tramnet
met het centrum van de schitterende Adderlevstraat verbanden zijn.
-

SQU I B B
(spreek uit Skwib)

De ANTACID Tandp-a-s-ta

(Nadruk verboM'I1).

tE;

lSTOP

ontberen,

Hetzij hij arm is. klein of groot.
Elk kan zich dagelijks tracteeren.
Op ., hoorlijk BOLLE BAKKER·S BROOD.

TelefooD WI. 3753

WASPA- k".n

"

Ing. Bur. J. S. de SMIT & Co.
MoI.uli., 0.1_ Bat.•C. _
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niemand gestoord.
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U HE T VO 0 R DEE L I G 5 T
BIT 2de HANDSCH BOEKHANDEL

MetMa~~;dgeopende

oogen s~J1aalde den. brief van gra_
staarde hij de oude dame aan. vin Louise uit den zak en hield

Rijswijkstraat 16 •. WIGERINK • Tel. 3049 WI.

ve~te:a~ez~le~ene~to~t:~d h:~ he~r di~~r~~;~ eeuige oogen~~~'iijk ;:~~~: lail~:= o~~p hij waarom bli:.:m~:::n~e~n ~~_

Gegarandeerd

vroeger naar bed

Schooltasschen
(Waterdicht en IJzersterk).

gelijk geweest, als hij zich -verlicht, ·d.at hij .zijn moeder EIlende en schande, brengt gij
voortdurend ~et zijn,verloofde bier ·gevonden had, en geen over.haar en over uw ouders!
h~ moeten bezigbouden, ter- ander_..
''
"Grwte Heme!, ik moet er
w:gl de. angst hem kwe1de.
......;:. Ik heb .cp, u gewacht, zeide niet aan denken. wat er had

=.

~t:ii:S~bep:!t:;~p~.1! ~.J.':.~g·a~~;~.~~iz~~: k~a;~aam, ~'hijnaarzijn ~~ ~:::dan '=~et~~!ikden
;;lj~e

nathl.h~ ~!,.~. ~uwd -

D
"""'" tog_vor de heide lozees
De BI.;;:;;;;;rt'waclltte hen .p, nach.
.": te.bel.
w.:""'.fde!
,Maar
..
h Oll.eb
te zijn.
teen
. kwamen.
~~~o!hij
geen oog ZOU. - . laW.!t mlJn."""".
. eon...1Dladadlpr...
Carola, merkte echter dat hij
'slaapt nu, gelOOf ik,. u.Jt:U ~
":",itrstrooid wu~ Hijhooi'dede zettle
toeu'Carolavroc.hoe -"-Hij.trok,dlilacllter~cb.,dtcht .'Zwijpnd~hti,'voarbaar'.

VIIIl aUe SCHOOLBEHORFTBN. conc:arrttmtde prijzm.
Prima SCHOOL-VULPiNHotJDERS
2.- ~

Levering..

den b~Vrees9.· voor wat-nu ko- gij daarvoor in de gevangenis
m~ moest.
kunt.komen? Debt gij er.dan. ~

~=~~s~::a~e£:U1er~: ve~:=dH;~aSinh:;t~n: b~w:a!e~::en=~' ::\~=t!=~t~~

~

(met 14-karaats gouden pen). slechts f
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II D. ALG.......
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r

.

~:

Koopt Uw

<!at W\i hot . .

_

Boekijr-

ntet 2de bandscb. verJirijgbaBr
zllD, v60r (J nleuwe koopt."
Gem Prijsverhooging bij levering op Maandrekening

Z66ver is het dus met u

:~ b:nf~~:~ ~~~:~o~;~ ,k~. ~ aoods~leek -gewor- i:~d ~~;neet ~~ ::t

hij aan
toen zij haar -ontmoetten, nadat
_ Maakt gij u bezorgd over ik haar ook bij mij hebben·
zij uit den tuin waren terugge- uw moeder, Bertrand? vroeg

Bruikbare

. . . . Overluigl U eerst. dBl Uw boekea

na~~~~~~~ ~~~eg~~l~ge~aa:~ ~~fo:%~ ~:te:~ :~~:rt~o:;i ~~~h~~g vertrekken, 'met zijn vr~':a~e ~nc~~~edaan had, g
~n~~:~
was ervan .overtuigd, dat deze gebeurde" zag en hoorde.. hjj
- A1s gij trouwt, moet ik voegde zij er aan ~e!
oct be1even!
van den brIef niets wist.
bijna niet.
haar voor altijd aan u afstaan,
_ Kom bier, ik-moet u spre.. ij hebt u met Carola ver-

wiat.er <lJlS ook
Zijn verrgoeden was derhalve te ·.zeggen.
juist. Slechts een der dienst- Ja, ja! antwoordde hij
boden kon dell' brief weggeno- sne!. Zij ldaagt anders nooit,
men hebben.
zelfs niet als zij er reden voor

•

li
-kn-O-Pv-an-h-et-;,u-f
....
liet komen. AIleen rust heeft
Zoodra hij dien omgedraaid haar aan te kijken.
. ....
zij noodig en zij vond het pret- had, uitte bij een kreet van
_ Antwoord mij! ging zij
tig, toen ik haar voorstelde den schrik.
voort. Is het waar wat bier
K 0 0 PT

ad:rtr:-tij
opmerkingen van haar en haar leen okon zijn.
zij gekomen was.
en.
vader maar verstrooid aan en
De Monteval zou den volgen_ Sluit de deur 1 beval me-

da~ij~j m~~teJe~;:u~~l! ~:~~ de~~~~~:~~en~oest

Il
wu

·t ve"pnIend
kraangeklater,

Neemeen
Spaar water 1
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kleediog kenmerkl zieh door
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VLOOTBASIS TE MIDDEN VAN NATUURSUHOUN.
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,.70... 8C... 85.-

Djamboelaan 29 Batavia.Centrnm, Telef.S59Welt.

KAAPSTAD o6nioGSHAVEN.

•

F 40.-

onberispelijke coupe
goede afWerR.ing
prima R.Walileit

en Bul~enlandsche TIJdschrlften
Boekwerken btj" de

Pantserforten tusschen D~ivelsberg en
Leeuwenkop

,-

Dinnerjacket ccmpleet
Smokingcostume
Rokcostume
Taquettecostume

..I:gemeene WelenscbDppelljkelmpOrl BuekbiIDdel"

• Met de EVERS HARP vulpen mel verstelbare pum kuntUvan ;:ecr f!Jnc tot zeer velte
,iijnc.n of letters 3chrijven. Voor ied"'rs hand~c"nft en voor elk werk IS de:t EYERSHARP
£cschikl: U kunt cr brievcn mce schrijven
~n adr~sscn op pakjcs, U .kun~ hJJr gebruiken
\O()f ocntcckcllcn, voor flJn cljfcrsclldfr, voor
!!lu::iekschrift, vO()r doorschrijvc!1 enz.
• Het geheim lig\ in het kleinc schuifjc op
d~ p~n, d:lI de Pl!!lldik\~ en den Ulk110evoer
rCiliJ't en d~1 gemlk!-iehjk Ie vcrstellen IS.

I

toonaangevende zaak voor
moderne maatkleedin1J
de
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..........V_

'r

~

bij

V ISCHHA

.D.

L
a.. A. w. ~~ AANVOE.il
7*1
7aII
mr
_ .........
- .....T.
-

J

'-' ....J·l:..;;'
......
.
. . ~.

· =:to~~-:J~~7;E:~

()III

5. Eng. HandelscolT. ; 6. Steno;

I I I'P.

.ml

7 Typeu.. Jnscbr. voor 1 en 2

!p ~ t~d~. J~f=~e:n ~:

DE

voor 3 tim 7 b.d. WerkI. Com·

~=p]e~te:~bd~~=:;ef J~
&.8.

IRI!G~LPRIJS

GMipl. Bloemenmodiste
Aanmaak corsagebloemen.
Geeft corsage- en bloctnenlcssen
Leidt op voor bloemenmodiste
tevens naai- en kniplcssen volgens zeer gemakk. snelle methode. Succes ver7.ckerd. Dipl.
cOBtumi~re. nb. 3 a 4 maancen
of eigeD gebruik: 3 lessen p. w.

I

hcJi~~ t·o:pcu~~e~;~·s:~p~~!~

~n'~.""'
. hO·PICIJdJ,·nngdve'oo
3c~rreB'OpoDd~=

d.

50, n.l.
•
.MeJ. Th. Carli, Laan Holl, ~3, Beta via-C.

•
I K 0
REINHEID door IZAL,
F 0 TOG R A A F dat aile insecten doodt, Slechts
veo R
f 0.75 per flesch.

BU1TENOPNA.ME AUTO TOURING

Dag eo Ilacbt te
oo tbleden.
Malabarwt'g 58
;~:\~='~~;s~:: Anogeboden wegens verstTek
t.e.ab. Touring auto 0akl.a.Dd, in 1325 TBLEF. WLT. 1325
scliriftcn, hoe oud ook, keurig p:racbteonditie, 1 jon gens- en 1 ZEER BILL'JKBCON DITI ES.
verzorgd. Gocdkoopste adres J'ueisjesrijwiel. Te beYr. Hotel
Vaal' Uw leestrommel of portef. uDer Nederlnndcn", kamer 97.
naal' keuze (min. J 1.50), D1Koopt een
reet lx.'Schikb. cplte tr. van
5.-. 3.50 en 2.50 p.m. Uitsl.
HoI\. tijdschr. 2.- en 1.50 p.m.
Romans (nwe) 2 p.w. 1 1.50
p.m. Inl. telef. 4821 Wit.

SNEL

"'-oG"'r'-ooC:-t"'S"l'o"...:;:;in"'."n"'r"e"'.s"'B"'o7.U- .

TEKOOP:

~

vaor Uw kind.

CllRYSLER TOURING, 5·zits
6·cyl. f 175.- Te beYr. Kebon
Sirlh 62.

oAKiAND

1930

te koop voor t 350, opnieuw
geduood en nieuwe kap. Kramat
Baroeweg 10.BOEKHOUDCURSUS.
3 Augst. opening nieuwe klas
(Dip!. A) Rep. klas voor
Nov. Lesg. 4 tot f 6.K. Bonjernoor, Chr. H. C. S.
Tanah Njonja 1 (naast Gg.
Sarie 98).

ex.

TE KOOP:
t.e.a.b. een paar dwergpinchets
(tee£, chocoladekleur.) Te bevr.
1e. Staatsspoorlaan 10, Mr. C.

den uit~ereikt.

•

Eehter hebbe:t wij gemeend ook cursist(e) No.

teO een verrassing te maeten bereiden. Ook
hiervoor stelden wij een vulpenhouder bescbikbaar.

De gelukkig is:
Mej. I. Mandersloot. Kertosencweg 2, Bat.-C.
eveneens ingesehreven door het filiaal Sumatra·

weg 50.

Nu Op naar de 200
voor de Royal Portable!
O ok %ij die begin Augustus willen aanvangen
komen bij inschrijving in ..suli in aanme:rkjng.
Laat U dus nog heden insehrijven voar StenogrdFie
..Groote" , TypeD, Boekhauden, Han del sccrres~oD • .
dentie. T a len of Reclame-Teekenen bij het

INSTITUUT "B L OM"

fa. H. J. SNEE P
Te !luur aangeboden:
Rijswijk 18. Tel. 626
Sumatraweg 50, Tel. 3321
Noordwijk 14G tel. 39-15 Wit. Tegen 1 Augst. keurig gemeob.
Matramanweg 167. Mr. Camelis.
- - - - -- -- - VOOt betete afdrukken naat apartementell in hoofdgebouw,
Modchuis: "L I D 0"
TOKO "POPULA..Dt"
voor cen echtpaar z.k. Goede ! i=!~~~~!!!!~!!!!!!!!~!!!!~~-!!!!!!!'!!~!!!!!;!!!~

~~~enUi~~eb~~~d~a~~d:~n~a~: GEVRAAGjj~rk~~

iierende prijzen. Ochtendjapon
nen vanaf f 2.65 Laan Crume 30
---T.E KOOP -:- - JIutkor£er
j 6.50
Groot 2·pe1'8. bed. compL f 18.'l'e bevr. Spoorweglaan 8.

huis aan huis verkoop gangballr
ar!ikel. Aanm. 2-4 u. Prinsenstr.

*-~:'op~~m;ecl'~:~r~·p~:cio::

GK00TE B0KSWED STRIJ DEN

-S-,-ho-e-nenr-,-pa-,-ati
-'es
-m-et-d-.

Z ate t d a 9 4: Juli, aaovang 9.30 n.m. in de

_17...:,;;;B",at-;.====,-;-;=_

modemste TJl?chines
TE KOOP GEVRAAGD:
A1S l\'lEUW
DubbeJloops ja.chtgeweer. kal. BilIijke prijzen, Europ. materia.
16, met toebehooren. Sumatra· len.
weg 5.
~
M U R 0 LA.

Spaansch, Portugeesch vice- Middagelubjes voor kinderen.
versa. zaekt verlaalwerk op lUevr. J. van Lookeren, Sawoh·

:&1

U

U. R

V

E

CARLTON CLUB
te-aenovt:r

Kampiof:D West-Tava. zwaac_middeDgew.
contra
H. Soar, 74 KG. , De tijger van Bo~or.

Postweg Noord 59. Tel. 4302 WI.

It F

is JE Wllre.

Deca Park;

E. Heardl,}" -

Indiscll eten aangeboden

Jack Irotl, Bandoeng. ex·kampioeo Hamburg

Wetcllschappclijk,
Medisch. Juan 9. Tel. WIt. 5726.
LINDETEVES~SOl[OEN. ~~~r~~~~~c.heB~~:~~v~C:le:~o~
. . . . . Economisch cn ander gebicd.
Ter o\'ernnme gevrnagd:
--RUS'IIU-;;- KOEL-- 1515A. v. d. blad.
esamens A. en D. cn V. V. L., nEoVo'nn,ed;,n,'o,!n".'u·n"t,ti,nkeobodevernegr'e: Een Bchommelstandaard.
Huize "NcnAGROK"
_ _ _ _ _ _ _ __
door bevoogde Icetkrltcht. PM·
'"
"
Bo.njoewnngiweg 19, tel. 2513
N
d
w:

"'.;

aan wfe dus de uitgeJoofde vulper.ha'.lder fal wer.

elalaiJekaslen.

_~ Q:

'.

leedlng iogesc:breven door ons flliaal Suma"'traweg

r

SPOED!

:~~~~~Niil~~a~~e:~v~~~:~ ~~it~ ~:~~:~ =- v~~~~: Op~c~~ll{~~- t:k:~!~~Uer:~o
Courant.

:~~V;~t~~!~ ~:ta.~~1t;·

j~~~~~~-~iIii---------i

6_5_._________________ ;;d~~~~~~~:;o~~

13 v. Dau!cnwcg, telef· WI. 6237 den 4en Juli 1936, aanv. 9.30
n.m. in de "Carlton Club" Ge·
- - - - -,..-,-- .,- organ;scerd door den "Eond van
V~tn~i~C~e:ra:~~~c;m:~~~dS Middclhaar pcrsoneel v. h. Ge~
klaat. JQ\'u Foto Cent-ralc. vangeniswezen", met diverse
(Van Dinlerl NoordwiJ'k 31, prijzcll. Opgcluistetd door:
"The Black and White Band".
telet WIt. 1218.
Entree J 0.75, incl. gem. bel.
V. D. Hoop's L~cshlbliothcekJ
IUcv!". S . van Tuurea
D;~~~ij~:l;~:p~~' ~'l~t~~t~r:'·m.
Alaydrocslaan 81, Bat.~C.
cn van 5·S n.m. Lccsgcld f 0.05 i~I:50c~~t~r;:d. 3 S:::-::cu~:~
per decl cn pet weck.
2 1csuren p.w. j 5.- p. mod.
Aanmaak van toiletten en cor·
ORGANISI-; lijlt til\' ARBEID sages.
dMr DOF.Ut..\TtGE KAART-

175ste.

werk, tafelgerei, etc.

RuiltNs.tuUl'lijk
uw 2de h.Vakkund',
meube13 tegen
II
I
I
mod.me meube1s ; aUes nieuw
I Wegens 0 ve reo ill P I.
ontwerp. Delyana, tel. Wl.1430.
t e k 00 p tegen spotpriJ's, groote
Passar Seneo 187-212.
Te Huur: Per 1 Juli: Een op
zlehzelf staand Pa.viljoen. Nw. ~~T~E~'B~E~Z~.~
R~I~JS~W
~iT'~K~I~1.IIIIIIIT~E~L~.
~5~'~1~W~L~T~.~
Tamarindelaan 22 a J 50.- p. ..:.
_.

TE HOOP:
Omtr. Matraman, gerief. buisDE SOTO Sedan 19~W, 6-cyl. 3 slaapvertr : garage, rustige
VERNIE'l'lGT ONGEDIERTE 5 zits j 400.buurt nabij lagece en Mulomet IZAL. Slechts f 0.7.1 per Te bevr. Kebon Sirih 62.
school, AMS, HBS, en CBZ. Te
O(;SCb. Overnl verkrijSbaar.
bevr. Kerkstraat 37 Br.-C.

_________

:e~n~':~b~~id;c~~J::

DEZER ADVERTENTli!S IS F 0.20.
MET EEN MtNIMUM VAN 5 REGBLS.

Dansleerares;
WIES
MEKEBN
lee'" U all' modern. dansen.
Djamboelaan 10, t el. 3122 W1t.
Aanmaak van ochteDd~, mid.
dag- en a\'ondtoile~ten. Goede
jaar, vanaf f 0.15.
coupe en blllijke prijzen.
tcg-ell opru'mings- Gedipl.
eoupeuse. Iialabarweg
WIJHE'S boekhan~
Sirlh 9. Tel. 4821

Wit.

Modem . Bois. bevattende min·

stens 3 slaapkamer9.

---------- -----------------'----

IINDIIBOEKE!
Voor 2-18
Nieuw en
prijs. VAN
den Kebon

liE ', , - :...m::::::. Woens~l~ d81~~O J'U~U:;~~j~

ll~ff/]~~

.1111

contra

Dixie, 66 KG .. kicks-boy

u

W. OIlY8lro. Singapore,

L

;i:t~~~~~~IC;~.tl ~:~:~~:: ~~~,tiC~o~~~ ~~~;~ij&'~I~~;~e:~

1219A. v. d bled.

Weltcvreden.
Off. onder "X.L." 449 aid blad. Voor modern hulsje, architec-

- - - - - - - - - Bonboekjcs verkrijgbaar vanat

WA NDVERSIERIN G:
?~~en~ortl~C:~~h~ljkld!~~~~
etc.) m<:t en zonder lUst, v.a.

k:b~5Si~~~, i~:~~~i~lB~~h.,

j

J;;.ruii~~~';,~:

~~~~c~~rsc:~:::~~ti'i' ~I~~: nog enkele ~:~~~~schikbaar. T 0 K 0 E U R 0 P A
~i::tt~~~~:fi~~a~, -telf. 602'T.::e::1.:.;1~~~its-.:J~:!~.~~n~~·~0:::~U,.:k;::~4:·;W1:;t~.c::;",B::::=a",ta=,v:-J;::'a:--;=C",e"n",t;::r"U:-ill=

Elke mannd verkrijgbaar ver'

~~~slak::)i~~~ ;~~enG~~~
H, tel . WIt. 1548.

_________

TE KOOP AANGEBODEN :

PlANor.F.!SSEN:

!r~~~d~:I~~;:~ ~~ ;~t

l

I

Ba.taviasche Cooperatleve Begrafenis-Onderneming
De meest cOlllante cn best voorziene Begrafenis-Onderneming.

T E h. 0 0 P :

VAUXHAlt'T~URIHD 1935
6.c:yl. K:~:.'pSI~i~ 6r~ bur.

Regelt en verzorgt begrafenissen ook BlllTEN Batavia. Naar

~;:;:;~~i!~;~~'

.

~!~bad~~:j~e:~~~el J'~~:~:!

_W_'""It,-.5S,-,-~2oc·==:-=-:-::=_I~~U~~~~W~:~~:~~~ren,
dag

SOlLlCITEEREN ?

Emn:tIl:.biljarl9 waaronder Doe het dan volgens bet boekje;
1 J>?O'.bzlJart. Belecfd aanbe· "Hoe moet men solliciteeren Om
velelJd K. J . Nieborg.
~J~~S s~~c!~b~~" ~~~

f

~=:. ~~~~g:lijkls~die~~~'lf~~

schotels, oak Chineescli.e. Mevr.

J. C. Fisher, Molcnvliet W. 25

Boekh. Keb. Sirih 9, tel. 4821.

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

II."'A£~II"

=~~=~~:m~~~g e~

~. onder No. 1314A v.d. bIad.
Gevraagd: Iem.o.nd met~.
tfeke .a8nleg voor wekeneD; op
de .h9ogte ~ap. . ~~\!oudige : cor~
del'
No, l.54Il.Av. cL blacL
rupondentie
E;rigel~cb,
...~•. on·

81

SPORTING

I~

i"

Y

=;

Citade'weg 35
T .... : 4286 WL .

sorteering

Heeft een groote
van modeme J'o.w"l,u.
ZUver. ZlIverplau en
'Borlo,'1 v~n de beken~e
C::~ ~. ~Ded.[jon. .Wyler,

~~;~e=:u;~ t;et::~1r.

.
Tcgen ·concurreerende
koel huis. 5·kamers. .J avaweg . DesgeweDf~:~k tot 12
5",7_.-:-.....,._ _ _.,..-,,--,-mUDdln creditt. onder
GasfOJ'DIDs f·zoo geed als nieuw·
b~J. ~er~keniO. .van. em."
.
en·.··goed·.onderbouderi te·koop
rln~pl!fq.:nt.1gecrediet.verbevr_.Gg;_Klintji26.
·
tegeD. elk .-IUUUlEllIJ!ili.J'k· bod.
··Te I.________
hoog~g.
g.

"-I

-

chroomnikkel uitvoering.
N. I. Rijwielfabr ek JAN C 0
Lcy ..aoci,,~ K. N.I.

L'~<r.

Alii. P,,!.t! .. P. T. T .

a
Agea tu:hap:
Postweg NOQrd 5 Tell.

JA N GO 'A

~IJ"
.

.

Ii\..
!.lI

Gewonnen in de Q A

J O~L AND E N.

is deez' ,.A R A B I C 1\" voorhanden
(en k 0 0 P t U z' u it erst-hillijk in)
bij ons: biJ firma L I L ION 0 HI N.
(Gang Kenan <a 26 - T el. WI. Nos. 132-136-4114)

.:/:,

-]

~,

.

./. ,kI

WI. 3220

>,

>

v'

.

"T"~O
~1'"\J oS....'
'["

,"nA,

niet ontberen.

~:;t iede~ Vd~~ 1:~ zder~ n kgt~~;~an~~

Gedecltelijk bovenhuis, gem. of
ongem. Rijswijk 11, tel. 541. Wit.

eD

(JANCO £abrir.k)

f I 36.50 I
5 Jaar gar ant'"

. . . . . . ., , . . . .
'

l'tET TOENE&IEND SUCCES leveren wij ODZe lunches v. a.
f 17.50 en f 20.- voor 1 pers. en v. a. f 25.- en f :ro.- vnor 2
pees. Meerdere pets. reductie.
HOTEL SCHOMPER
teleL WIt. 3482.

wil "P. T ."-KOFFIE

ZILVERHUIS"

WE.roHP'I;:P~~:PPE,ijZTPI1

___

~

~=======:===:=====:=========='i'---"':";':';"':":"";·-----':"---------'

TE HUUR:

"HET GOUn

Eu r opees c he. k wa liteit

I

f251~~3~W'·~Igt.~j~:~~;:'~\9,~~ r"'==;;;;;;;==============""iii
..~
Wie fijn e smaak kaR apprecieeren
:~~:ensee:e~~~~~~

DRESS BALL

Aanvang 9.30 n.m.

1-1i
0E>0~"'ij;;:!;

IN
......
Dan wenscht U zeker, het besle maleri1!l!o1 voor dakbcdertkmg!
Zie de advcrlenlie van e. s. ZlIterdcg
N, V. Dakp annanfabriok " DEDJDENGBROEI.'G"
Ver(egellwoord Lae r: Laa" Holle 33. I~ll. J6H Wtlttvrtdrn

comfort. gemeub. bu1!'!. · Electr. het bereiden van toilet-artikel~
koelk. en garage. Bij halte spoor, len. St. onder 154.9A. v. d. blad.

Vanaf f 0.25. Groote keuze ~~a: ~~~us. Br. o. No. 1477A.
ontsp. }ectuur.
OPRUIMING
Stenotypistin fur ·Deutsch, per
VAN WIJHE'S BOEKH. Kebon direkt oder bald gesucht. Brie·
Sirih 9. tel. 4821 Wit.
fe unter No. 1505A. an die
Redaktion weses Blattes.
Bouwkas: "ElGEN RAARD"
rentel60ze Hypotheken en aflos · Te koop aangebodea:. Een al~
·sing f 5.- per maa·nd · ·per bum inhoudende een pracbteolf 1000.- Vertegenwoordigers: . '~tie . postzegel8. (Nederland en
Ar$. ·Bur. Gebc. Riel, Kramat Kolonien) tegen redeli,ike prijs,
3?.. teI.. 578 WIt.
Te bez. Westerparkweg 6, Dabij
, ASTBOLOGIE &, OPVOEDING Tjjdengw.eg post, tuSseben 5-8
.'Laat . voor Uw kind door een u. n.m., behalve op Zondag. .

Haiti, 49 KG .• ,otlgste leerl1DQ bokHchcol Tin n:y Kicks.
Scbeidsrechter Boe'en
Plaatskaarba f 1.80, f 1.20 en f 0.75

U rWl...'" ~15t>", '" &0~ IC""

p.a""'f.,,,.,_t._Ie_f._3_72_ W
_ It_. _ _ _ ~:rd~~,U~en~:.r s~~U~~:,:::~eC:i vaste winst tevens recept voor

R 0 1'111 N·S

I

NOORDWIJK 29
2 jarige Vakschool met 'n een~ en tweejarige
vervolgcursus veer Costuumnaaien (Staatsdlploma)

:~ui~e~e~~~D,t~\gVee~~e:gi~e~l~hg

Van Link, 66 KG .. ex kicks· bey.

Tlmmermans, 51 KG., BaDdoeDg

dragers. Europ. lijkwagen en auto'81l===================~

ZUSTT;e;~N~:~d~~n:;:~

veel

mers zijn over
zltkamers,
aile bedden hcbben Kero Du· vanf15.- 'smnds. Br.onder
~~~~e:.at~~~en~ig~:iS!f!~~~r:: No. 1547A. v. d. Blad.
foon. Warme douches. Garages.
Tee OV(lrname aangeboden:
Rustig en koel, groote voortuin. E~n modern hnU ' I!:O ktnderledi.
Mr. Ferrol komt te Priok aan Icantje, een gasfornuis. een di.
boord om U naar het Hotel te vanbed m/klamboe in kastje,
bcgcleiden en Uw bagage in te enkcle kastcn. Garoetwcg 7.
--;:::-:-::;;;-~==--,,-- klaren
Ca~<On~J~n~~~~,",'
- '- - I TE KOOP AANOEBOnEN:
Een rieten zitje f 6.~. Een meisNOO;;:!ij~aa~lK.~~I~j~,g5580
je, mantel von 4 jaar f 2.50.

of !Db.

Adres: Kramat No. 62 t / o Tramstation. Bat.-Centrum

Mevr. WIlchcndorff.Durct. Ge·
djpl PlanolecrarCB (cons. den
Haag). Lotan Wiechert 12.
Vana! 1 Ju)i 2 kamcrs be8chikh.
Hotel SHUTl'E RAAFF
Wij wasschen voor U geed en
a!5.- p.p.p.d.Mcgamendoeng. Koningsplein Oost 12, Bat. C.
schoon.
5 kY.·art. p. auto v. Bntv. 850 M. (100 Meter van h et station Europ. Wnsscherij .!JAVA".
Moog. Rivicrc·klimaat. GEEN :;~~e;e::~~e~~:: ~~a~~:~ Dame,
vrije tijd""'hebbend";,
.. ,
doeng, Buiten·
UomeJA"Ic:gamco
zori:'.
Kunlltaurdewcrk : E. A. PRINS
Qud Gondangdia 7, tclef. WIt
1428 Bloemvazen en Bcbalen
desgew. gevuJd. Artikelen reeds
v.a. 25 ct.

i e u w e zen in g
B LOU S E S

Villa "MONTANA"
hoven Soekaboeml

e,J

la 0/ t:t4!4J.A

. G.AAN !.IAN D· IN !-lAND
-

4CTAVU;.

UAHlE:V i':rH'-L 1<:...0 t.l!W' "'lSI,..

Wle Zaterdags van Ultgaan boudt,

I I II
;U~:i9" !~~~~~~r:i~ :~~~ifw~:r~~;~k~~;lai:g ~~~~ I POLONIA_TER:~R~A~S.~~Mn~~t'e:rO_~CoI~~m'~e1:U
':.s~i ~Tgel.th

I

I

tegen

bederf.

II

V 0 R ST"

Oude Tamarindel. aan . 1:5.
TI?"I ~f. 4520 Wit

IJskasteofabriek.
J. Jonkman.

~
·'
~II
Hotel des GaIeties

~'.

". c.re

LA ROTONDE

Tdu. WL 12U -

Bestaurant

12 [2 -

a la

1262

Carte

SpfetiaHtdt in het ammgeeren van diner.;..
rece:pti~uulttenden van a 1a cane scbot;eIs.

DIr_ ~ BoepeIoL..I
__________________

~ ... ~

7U7is '_
7

