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·· OORLOGSMATERIAAL VOOR INmSCHE
PRODUCfEN.
Een Ruilslag naar het Voorbeeld van China.

'f

In het nfdeelingsverslag van
den Volksraad over de begrooting van het departement van
Oorlog stnat cen zeer opmerkeJijkc zinsnede.
Zlj hlidt als voigt:

Wat
beteckenen
rood e pu llten
op uw Zeiss Ikon camera?
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Nae.r nanleiding van cen in
-de dagbladen verschenen bericht e.augaaDde een geheim
verdrng tussclien Duitschland
en Chi lla, 'iolgens hctwelk
eerstgenoemd land aan China
'ool'logsmateriaal zou leveren
in ruil voor uitvoorproducten
van laatstgenoemd land, stelden ccnige leden de vraag of
001, VOOr India cen oplossing
in deze richting, voor wat
aangaat de voorzieDing van
matcrieel voor het leger, Diet
Inogclijk zou zijn.
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Tot ZOover het Volksraadsverslag.
Het denkbeeld, daarin geopperu, werd cemgc maanden geleuen, toen er nag geen sprake
was van bet gehelm verdrag
tuasclJen Duitschl!lod en Chma
en toen zelfs nog niet bekend
was gewordell, dut de K. P. M.
overeenkomst bad geslotcn
met cen Duiiscbe WC~f tot clh~t

11.0ACTEUR , J_ VEERSEMA

Dat zegt een Inheemsch nationalist en hij goeft ons daarblj
de verzekering, dat "in Inheerosehe inteUectueele kringen een
levendig besef hcen;cht van den

toestand".

afwerkell, dall stoll~eu wij DOg
voor de vraag. hol.op korten
termijn de uitgaven voor ' vloat
en leger in 111die zouden moeten worden gefinancierd?
Er is thons op de begrootin~
gen voor Oorlog en Marine in
IndU; te samen een bcdrag
van slechts 3,3 roUtioen gulden
meer geplaatst dan het vorige
jaar.
Dat bedrag Is l1atuurlijk no.
IanO" wikken en wegen bepanld
en bcteclrent wellicbt het uiterste van wat op bet oogcnblilt
voor Indie's defcusic kan WOIden bescbikbaar gesteld.
l-Iebbe n lndie en Nederland
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vloot~Ieiders de verantwoo.delijkheid .zeer zwaar vaeleo, doch
aun handen en voeten gebonden zijn.
Maar dan, zoo meenen wij,
moet er geroeid worden met
de demen, die wij hebben. Daaronder verstaan wij den rijkdom
aan productell, welke Indie
kan voortbrengen, zoo bet
reeds Diet in voorraad heeft.
Willen wij snel onze weer~
macbt versterken, dan moeten
wij van dien rijkdom gebruik
maken. En van de kans, die
Duilschland ons biedt.
J. V.
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ovcrvlocd van producten, waaraan Duitschland bchoefte heeft.
Duitschland kan van dczc
producten slechts geringc hOeveelheden koopen, omdat het
oak een tekort ao.n gerced geld
h eeft.
Maar Duitschland Is bereld
GRONDBEZIT
om de overzeesche producten,
waara3-n het behoefie beeft, te
Voor Ned; BlijvCl'S
ruilen VDor goederen, die ~ct in
overvloed becft, zooals mdustrie-producren, dan wei spoedig. CONCLUSIES 'V AN COMM..
SPIT
k>l.n aanm>l.ken.
Van die gelegenheid. 7.?U Indie dus kunnen gebrulk mavan de eommissie
ke~ I d' h
.
grondbezit van Indo
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Car t e

Speciallcclt 10 het arrangccren van diners.
rcceptitSen uftunden van a Ja Cilne schotel.!l.

is

~:~r~~~~blad Vrijnw.tt te berde ~~:.enpaf~~~;' e~ut~=j:: Er is zoo lang reikhalzend
t ~it kwa~ toel~~~ J.let voor- :;endien heeft xij tin besc~- ~~t~~~s~::rzo~~e~~~a~:~aJ~~
:nC:!i~ :~r kreui::r te l~:; ~~~ ll~'de Inci.isehc markt kan zij ;:~.:a~~~. hier gewag van wllwell , cul,ele torpcdobootjagers gcmakkelijk groote hoeveelhe-

Wij

zullen bet voornaamste
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GROOTE
LIQUIDATIE·UITVERKOOP
W J D) !t! 1l uit het pand; wordt
door eigenaar verbouwd tot bioscope.

In Bel Kappenhnis
Slulsbrugslraat 5

(straat langs het Capitol Theater) Batavia-C.
Daarom moet alles zoo spoedig mo gelijk weg, te p
gen ongekend lage prijzen.
Electrische k;o~en. staanlampen, bureau
bridgeen muurlampen, plafonniers. glas- en marmer scba len.
Groote sorteering perkamenten kappen enz. enz.
KomI V eeDS zlen! Sluisbrugstraat 5.
s'Zondags geopeud van 9 _ 2 uur.
p

,

zou hcbben.

len hebben, doen aa.nkoopen te- fing van het zgn. vervreemprijzen, die nnntl'ekke1b'k dingsverbod, vervat in staats-

bcwezcn door het berieht van
ue trnnsnctic, welke de Ie P. M.
mel eeD Duitseh{! werf gesloten
had, l1:>.tuurlijk niet zonder voorkennis van de Duitsche en Nedcrlandsche regceringen.
Hct bericht van recenteD datum, inhoudendc, dnt Duitschland met China cen ruil-over~nkomst
heefl aangcgaan,
loonde, dat de mogelijkheid om
dergel,jke
transacties
mct
Duiischland te sluiten, nag altijd bestaat.
En daarom is de bij bet afdcelingsonderzoek van · de oorlogsbegrooting geopperde suggestie
oj. waard door onze Re.:,creering
nauwgezet overwogen te wor·
den,
•••

Wat Chinn kan doen, knn
Ned. IndHi stellig DadoeD.
Maui' een van de Icdcn van
de Duitsche commissie, die de:
bewuste ruil-transnctie met China tot stand bracht, is in IndH!
geweest en, voor zoover wij weten, heeft niemand van de voor
Indie's defensie verantwoordelijke personen .de gelcgenhcid aangegrepen om ook eens eeo balletjeoptewerpenovereenrnil_
slag met India
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Ned. Indie ·moet met aIleen
tatneUj-k veel oorlogsmateriaal
bebbeo· om zijn weermaebt 0P
een peU tc brengen, dat de bevolkmg van Indle eentg vertrouwen geven kan, bet moet
dat materiaal zeer spoedig heb-
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Het is uitgesIoten, dat de
Nederlandsche· werven en vliegtuigfabrieken op korten te~jn
zooveel oorlogsbodems en vltegtuigen zulIen kunneD levereD a1s
lnwe naar bet gevoelen van het
deokeniJe deel zijner bewoners
Doodig zeu hebben.
De moellijkheden, die tbans
weer werden ondervonden, toen
in korten }:ijd in Nederland een
aantal bommenwerpers voor

....
Het is ecbter nog met te Jaat.
Er kan a.lsnog een pegiog worden gedaan om met Duitschland
tot een over"eenkolDSt tc gera·
ken, wel:ke Indie binnen korten
tijd &an een waardeerbarc versterking van zijn wee.r macht
helpt.
·
.
Daarom .hopen wij, dat de
regeeringsgemachtigden voor
Oorlog en M.a.rine in de memo-rie van· antwoord en later bJj
het mondeling debat .zu11en medeelen, dat .tij het nutuge en
zaer actueele den.kbeeld van ellkele Volksraadsleden in ernstige
overweging hebben genomen.
Het is wei moge1ijk, dat zij
tevreden rljn met de vermeerdeting van de uitgaven "oar de
d efensie van -lndi!, in tQtaaJ
omvattende het ontzagwekkende bedrag van. 3,,3 millIoen,
maar wij, wier bclangcn verde-digd moeten worden, wij zijn er
met tevreden med.e.
_
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beu'ru;el gehandbaafd moeten blij'ven.
WeI stelt de commissie een
andere redactie van dit verbod
voor am tegemoet te komen
aan' de bekende tegen de oude
redactie gerezen bezwaren.
Haar ontwerp-redactie Iuidt
als voIgt:

in

ASPIRiN is oYer,,1 ve rkrijgbaar teqfln den prijs van f 0.60

nan vcrbonden lasten (desaen soortgelijke diensten) zulIen
daarop blijven rusten doch
steeds aIkoopbaar .zijn.
Verdcr hceft ' 'ae cornmissie
ten .e~de ..de . mogelljkheid te
openeD tot bet verwerven van
grand voor ]andbouw-doelein~
den nog dit voorstel:
De
ordonnantiewetgever
opene, bijwege van (twecde)
uitzondering op bet zgn. vervreemdingsverbod, de mogelijkheid van ,'cr\'reemding
door Inlanders van hunne Inlav.dsche reebtcn op den
grond aan Europeanen-hlijvel'S, tevens Ned. onderdanen, ten behoeve van landof tuinbouwdoeleinden voor
laatstgenocmden.
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Ook dit illstituut wordt a.an
tal "an beperkend~ voorwaarden gcbonden. Zoo wordt voorgesteld bet indi~dueel te ver- t.J voorkomt de onaangeneme gow:erven grondbeZlt d~ 5 bouw volgen vantransplratie, als smetten
met te doen oversehriJden. Het en schrljnen, door Pu rolpoedar.
zal Diet. aan niet-Inlanders van Rijk aan genee sk r a cht
andere groopcn dan de Europeanen-bJijvers vervreemd mogen worden.
. . _ _ _ _ _ _ _ __
Ten slotle stelt de COIDmlSSle
voor: _ de kleinerfpachtsbe- I r - - - - - - - - . . . ,
paliDgen te herzien.
WEDEROM
Ret daarin VOO"~?In<;"~
ONTVANGEN
.,min-vermogend" wil
door ,,minderwil de grond1 5000.-)

_ Van recbtswege wordt
nietig _ en -strafbaar _ verklaard elke recbtshandeling,
onder weIken vorm ook, die
ten doel beeft ceo niet-Inlander, recbtstr~s of nuddelliJ'k, de beschikking te verBchaffen over gronden, waarop Inlandsche grondrechten
worden uitgeoefend _ dan
weI over de op· die o ' ~~"'-ICC ~
voorkomende opstallen of
plantingen _ anders dan
de gevallen bij of krachtens
algemeene verordening toegelaten. .
De coInInissie stelt dan
het volgende voor: .
_ De
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wij op dit gebied van de Ned~ juist!" ' ~ toen zijn .D;J.e:.

de

voorwaazUen.

~
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voldoen om
voor
leder weet boveudien,. hoe ties en. opmerkte. · dat .men.nn WOODgelegenheill te _~
nog :maar b1i.kse.msthlchteD noemen:wij dete, ~ lDJ

l8.ng .de .bouW~.van.. .den.. ~
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VOOR ADVERTENTlEB.
TE BAT.: S.B.H. ~PNE.R
TE BAl'IDOENG~ BAN.A.RJJ1.1
OF RECHTSTREEKS AAN
ONZE KANTOREN

Welnu. in de krillgen der Ncderlanders is dat besef niet
minder levcndig. Wij zien, dat
onzo buren, Engeland in Malaya

iUIDDEL 0.1'1 INDJe'S DEFENSIE SPOEDIG TE
VERBETEREN.
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ALGEMEEN NIEUWS. ENADVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA, BUITENZORG EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT DRIEMAALPER WEEK, DINSDAG·, DONDERDAG· EN ZATERDAGOCHTEND
UITGEVER, JOHN KAPP·EE·
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electrische uitrusting - echte lederen bekleeding _ Verstelbare voolzitpJaatsen-open'dak-constructie-bumpers en bagagedrager-baiioo banden.

Het ideale vervoermiddel uit
voorraad leverbaar voor slechts:
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CASTELLA

~~~g:~~.~e.ze opleiding worden

Wij kunnen hiei'aan toevoegen, dl1.t \'llak cen combinatie

~~r l~'~Cie~::i~~!I:n\~'~~'ddta~~~~~

iu dit MaL

zen en dat de opleiding aan het
In ... tituut plaats Iweft voor examen" van de Vereeniging van

MIN;J.€R,Vlfld.
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FLESSCHENBIElt
Deter dM u1t Tin
DOOR DAGBLAD BEOOR·
DEELD
De Straits Times redactie
heeft eens onderzocht welk bier
beter smaakt, dat uit tins of
dat uit flessehcn. Zij kwam tot
de overtuil?ing, uat bier uit flesschen ~et In aUe opzichten wint
van bIer uit tins. Het schijnt,
dat men er nog niet in geslaagd
is am bier in tina te antdaen
van zijn bijsmaak. Als men den
bijsmaak van tin heeft weten

ZEILEN

UITBREIDING
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BLOM-BEKERWEDSTRIJDEN
Ecn Clrculalre

Zatcrdag middag wordl op
het B. V. C. terrein de halve finale voor de bovengenoemde bekcr gcspeeld. Dc eerstc wedstrijd welke om half vijf aanvangt is T. N. H. - Hercules.
De tweede wedstrijd is tusschen S. V. B. B. - B. V. C.
PROGRAMMA V. B. O.
Zondag 10 Juli speelt het
bondselftal van de V. B. O. tegcn het bondselftal van den Inlandschen bond.
Deze wedstrijd wordt gespeeld
in den Planten- en Dierentuin.
Daar beide ploegen over een
uitstekend elftal beschikken,
kan hier een spannende strijd
verwacht worden.
~_~
_____
=.__..____.=._=.=_~~~~_

HOTEL
DER NEDERLANDEN
Vooravondconcert.
Het programma van het con·
cert onder Julien Foorman, op
Zaterdag 18 Juli 1936, aanvang
7.30 uur. n.m., luidt als voIgt:
Eichenlaub

llDd

-M,"""

Scbwertern"

gapore dezeu beker zeven maal
gewonnen en Batavia tweemaal.
Ditmaal maakten de Singapore-zeilers 331 punten en de
Batavia-zeilers 30 punten.
Er werden drie wedstrijden
gezeild. In eersten maakten de
Batavianen 8 punten tegen de
:::iingaporeanen 13~. De Boekanjer gezeild door B. Rode van
Batavia kwam tweede binnen
met een tijd van 4.40.16 terwijl
Ramona van Singapore nummer cen was met een tijd van
4.39.16.
Navaho gezeild door dr. O.
Veenbaas was vijfde in 4.43.21
en Frieda gezelld dOor P. G.
Kok zesde in 4.44.03.
In den tweeden wGdatrijd was
de Navaho twcede in 1~.02.40
terwijl Kathleen van Singapore
eerste was in 12.01.35. ~'l'leda
was derde in 12.05.20 en Boekanier vierde in 12.05.30. Batavia maa,kte hierdoor 12 punten
en Singapore 9k.
De uitBlag van den derden
wedstrijd was: Ramona van
Singapore cerate in 5.08.48,
Navaho tweede in 5.10.52, Frieda vierde i.:h 5.18.45 en Boekanier zesde in 5.28.49. Hier~:~i~ga:p~:e ~~~via 10 punten

{. "L'Arlesienne-Suite"

G.

BlZet

Jap. PeneiratIe besproken
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PAUZE
centies,
geen nieuwe
licenties
meer
te verstrekken
zonder
be-5, "Die Puppenfee" - Potpourri
taling.
C. Bayer
6. "TrAumerei"
SChUDlallD
Het gouvemement, dat be7. ,,LIed und C2ardA1J"
F.IAlJAr hoefte heeft nan fundsen, zeu
•. ,,D!. Fn. Uobt_" - OUver- .door doze licentles te

_00-

F, v. Su""" pen san den meest biedende,

, turo
i ...Untm:

.......h

dI>CI

journalist-avonturier Alan J.
VilJiers, dat vermist werd, is
eindelijk na een reis vol avonturen, welke vijf maanden duurde, te Papeete voor den dag gekomen. Het schip was door
stormen dauig mishandeld, zoodat het in reparatie moest.
Voch ook de Villiers moest in
reparatie, want hij had een paar
ribben gebroken.

TE LONDEN EN DEN HAAG.

ELECTRICITEIT-SANJTAIR

Gro~t:~weg +i

T_ M.

i:
13

NIEUWE

Tel. 230

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;:I
Heeft U onze nieuwe overheerIij~e Chineesche gerechten
ai, geproefd.. k1aargem~t door omen zoojulst nit
CANT.ON -gecng-ageerd-en- kokl

Tracteert U zolf hedenavond op ...,
. VB L LOW _ DUe K eRA B

I

Tangcran!l~cheweg
30 _ ""10_
Gang Hauber
16" 10.Djatlbaroepiein
2 .. 32.50
Djaribarocplein
13 M 22.50
Gg, Limik I
5 .. J7.5O
Gang KUDolong Bin. I 1" 17.50
lcTjiliwoenglaa"
11" 12.50

Long

gesteld voor mondelinge
cursUssen in:
Steno Nieuw-Oroote,
(Ned. en mod. talen)

EENDEH1CDT

p. 100 st. f a.WESTERN XPERT DUIVEN·PATRONEN. . • P~ 100 1 6._
WESTERN SUPERX KOGEL 01 LOOPERPATR. " " ,,10._

A. en

•

Oak verkrijgbaar Geeo, Eley <::.<1. hage lpatron en, boh· eo reVOh.e,pa_1
tTOnen. leege hul~en e n diver5e

Jachtbenoodigdheden en Hengelaar5--

Ilrlike1en.

Attesten v/d prima Westernpatronen liggen ter inzage.

I
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BATAVIA.C.

Welke langganan

?

heeft de GROOTSTE OMZET
Wie heeft juist door de grootste

?

omzet. de LAAGSTE PRIJZEN
Bij wie zijn. ook al weer door de grootste

omzet. aUe waren ZOO VERseH MOGELI)K

?

leder weet het antwoord:

I

LI LIONG HIN

Maar waarom is U dan geeu kJant van L1 LlONG HIli 1

Gij BENADEELT U ZELF zoolang
'"
nog
klant van
Liong Hin zijt.

Gij

geeo

Li

NEEM EEN PROEFG·~~.~.:·';.;::n~6 I'

Eneelseh.
Ft.nsch.

Wh~:d=~:~~~~.

range

PATRONEN
de beste voor de

C!!i~'~ij~~'~~~11

BEL

OP:

VfELT.

132 _

136 _

1111

I

B.III'==================='

V~f.:~~~dt I.~-. ~I·

(I) aauvang
(2) opl. A. en B._ex.::-.mens
Vraag prospectus ook voor
schrifteUjke lessen.
Spreekuren: 9_12en 5-7
(beb, Zaterdagmiddag)

tjap

Molenvliet Oost 1 P.

Kapala
Italn

besch=t m.... g en

In, ••

Telefoon Welt 3333

oo'«.
Vraagl Uiulul~
tend deze blj
Uwlangga.Jlil;D. -
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Imp. HVII. HANSA
_ T el. &t. alS -
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VEEL lIelmlt~d
NOOIT lIe~v""aard
ELKE imltatie wa!lrdelQoO~

N

H.g. HANSA Tel. 815

T

Meubileerinrichting "HET BINNENHUIS"
ALLEEN TJIKINI II

TELEF. 1822 WELT.

Wij kunnen U leveren voor:

F 550.---

4 kamers geheel gemenbileerd. als onder~olgende specilicatie.
EETKAMER:
1 Buffet
1 dressoir of theem.eubel
I trektafel
6 stoelen

Uitvoeren verfwerken.

H'B~~en~~!:

~~:=
18.-

66

TIO TEK HONG

Installee:ren

Levering verfwaren_
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Bmntasweg

Boekhouden
Het zeilsehip "Joseph Oonnu],", onder commando van den

In de Britsche bladen leest
TerwiJl werklieden bezig wa- men, dat Menzies. de AustraliDE LICENTiES
;ren met een reparatie daaraan, sche procureur-generaal, geduzijn. de bijgebouwen van de rende zijn verblijf in Nederland,
Handels-objecten
Selangor Club plotseling ingestort. Hoewel vele personen
GOUVTS. INKOMSTEN
daardoor bedolven werden is er Indie besprak, nadat hij te vosleehts
persoon, een Chiv ren met de Britsche regeering
Het gouvernement del' Straits neesch meisje gedood.
het probleem van de verdediSettlements is bet denkbeeld
aan ~e hR!ld gedaan d~ houders
I

. Keler ren van niet-Britscbe textielBela goederen, die tegenwoordig buiJoh. Strauss tengewon.~ winsten maken door

5

Millab~rweg

CONCURREERENDE PRIJZEN.

K(~!~~:::~~~;)g,

5 MAANDEN IN STORMEN

2~

TjJlOl.m"j~weg

Peg~ngsaan W~5t
2 f. 120.Canoe 15 (pav.).. 25.Petodjo Dwarsweg 18" 3250
PetodJo O edik
16 .. i5.-

Lllan

Pan.ragan, 6 B en 8 - Buitenzorg

1 ypen,

Te Papeete

12

Bankawell
TjiOedjoenllweg

AGENT VOOR
MECCANO BOUWDOOS
F1GUURZAAG.
GEREEDSCHAPPEN

(sneTs~~~i~~::~~ne)
DE "JOSEPH CONRAD"

77.50
70._
77.50
55._
55._
i2.50
4250
37.50

IJ

~:~i~~::~11

~

(10 vingers,blindetoetsen)

EENDOODE.

F.v Bloo vanhcentiesvoorhetunportee-

3. "Schat:oo;-Walzer"

ImMAKtRIJ ~UROPA·Am
"'00
S'o.hoJit 37· 66

TE HUUR

I ~~~~o~II~~caweg ~i

Borneo (met zijn olie-terreinen)
tersprake.

MARKIEZ.to.-N

en Zonneschermen

Er was veel belangstelling.

"Romantique-Ouverture"

iii;

Steeds in voorraad Huis·
houdelijke en Luxe artikelen,
gegeven aan uitbreiding van de Kramerijen. Speelgoed, enz.
marine-basis te Singapore. Onder meer zuBen voor dit geld eoz.

~f:b~~k:et Bg~~::fs~::f/a;!~

INSTORTING

van Australie had behan-

kw~m d~okb1eoe~:de~~:k;k~:~

2 millioen pd. st. worden uit-

BATAVIA'S PRESTATIES

Clobbijgebonwen

fe~N.

Tel. Well. 2973 - a978 - f344

In de komeude jaren zal nog

Singapore won weer

%J.Ji/J&

OPENBARE SCHOOL

Wij ontvingen een nummer
,:van De Loupe, het huisorgaan
van de N. V. Handelmij voorheen C. M. Luyks te Batavia
Bandoeng.
Er staan in dat Dummer enkeie belangwekkende opmerkingen en mededeelingen betreffende artikelen, fototoestellen,
radio-onderdeelen en gramofoons.

Aw Boon Haw, een rijk koopman te Singapore, heeft e€n
aanzienlijke som gesehonken
voor het centraal hospitaal te
Nanking, doch werd hevig teleurgesteld door het feit, dat
zijn schenking werd verduisterd. Drie personen worden van
die daad verdacht. Twee ervan
staan thans te Nanking tereellt.

kazernes en een pier gebouwd
otJek
keer aChtereen.VOlgenS den lu- worden benevens een werk~/:(;. terport Challenge Cup gewon- plaats.
nen in een wedBtrijd met de

Nederlandsch-IndiC.
Naar wij vcrnemen, zal begin
A ugtU,tus het Instituut Schoe-

Een Hulsorgaan

TENANKING.

Nieuwe Uitgaven

Wi!1Iit9~ CI~; ~~~ v~~rga:~e z:~~~

DE LOUPE

Sing. Phllantroop

vet, waarmedc de tin tevoren
van binnen is bestreken.

iA.'/4t)ptRc.cJ,.

Wij vragen aandacht voor de
cireulairc van het afc1eelingsbestuur Batavia van het Ned.
Ind. Onderwijzcrsgcnootschap,
door ons blad vcrspreid, waarin
nile open bare en bijzonder neutJ'ale scholcn, tc Batavia vool'komcnde, worden opgcsomd en
aan lUders wordt voorgehouden
aan welke clsehen de open bare
en bijzonderc ncutrale school
voldoet.

Van

DE MARINE-BASIS

~'te:;i~C~Ch!~vc~te~~gL~~~~ :i~

aan Mo1cnvliel Oost, dat als filiaR)l blijft bestaan, wordt als
hoofdkantoor bctrokken het
gebouw Scottweg 11, BataviaCentrum.

SCHENKING VERDUISTERD

t~e~li;~~:e~:~~ ~~n ~~a~~t ~:~

~:~ ~:rBo~:nJ:I~o~~~~lf~
~~~St~~o::e;co~~~~~~~~ p~~:i

-

"ON.E STOP SERVICE"
Batavia-C.

Para patlan Gambir 62

In onze gcheele oplaag is heVOOR KANTOOR EN
den weer een inlegger te vlnden betreffende de NederlandHANDEL
sche patm- en olijfolie-zeep,
genaamd Castella, welke bijzonIngtltuut Schoe\'ers
dere eigenschappen moet hebben voor de verzorging van de
Hen. ,die belangstellen in cen huid.
opleiding voor kantoor en handel verwijzen wij naar de an- - - - - - - - - nonce van het Inatituut Schoo\"crs in dit nummer van ons
blad, waarin verschillcnde vak-

2.

Beczineverbruik

,- .

..
1.

N.V. BATAAFSCHE AUTOMOBIEL MAATSCHAPPIJ
Met Palm· en OlijfoUe

1. "Mit

'

Een Eogelsche Wagen en Eco'nomisch als geeD a~dere.

"SINGED"
PI. 1580....•
-

wo~ld"oI

SLAAPKAMER:

ZITKAMER:

1 litsJumeaux complect
bultzakken (klamboe, of
muskietenvrije kamer)
I hangkast. 1 legkast
I toiJettafel mJtabouret
2 scoelen. 1 tafeltje

I
2
I
2

bank
fauteuils
tafcl
bijzenafeltjcs

BEERENKAMER:
1 Bureau mJstoeI -

I boekenkast (geen rak) -

2 fauteuils. -

1

taf"e!.

Waarom kunnen wij dati Omdat wij "\'allundig =ijn. Voor mindergcldzoudenwij ~minderwaatdige meubels moeten levereD. en bmpongwerk ligt un eenmaalniet oponzerrweg. \~bj leveren
aUeen prima werk (van prima le.ldas djattihour. vervaardigd.) ~j;arige garanrie_
AI ems wedt WOldt in ageu fabriek vervaardigd.
Ontwe:rp en~; G. A. ft.D. Sttijp. .,
..

,,, ______ '~I

HBT BINNENHWS"

atemenbanner" - naar schatting drie millioen
TON
0
D....a
.&dct; ua.-. - . . . . . . . . .
Aneen Tjikini 1 t
P....... dollars extra kunnen verdienen. ,-R_..
.;.._
••_.~r.;."_'_I_ _
6_B_A._~P__.;.Ijut_._4ti,...;.._'li,.."'___
l7Q7
__.... _ _ _ _ _ _ _ _.;...._ _ _ _ _ _ _ _-:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

"DE OCHTEND POST"
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'
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~NDUkNT!R~:T~RIo~ :~:~~::,;~~~=:;:: t~~~~:li:!~t~:~ ·':·A:, U :G. S A :V ELK 0 U L
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,farapatf80 Gambit S8 Ttl. 210ft! 1125 <Ug ' gedaan.

Hedenochtend

V END UTI E

ttD hllize vall tiel! We.:EdeIG: Heer

VERBANO

50'. a
80 NEFAAS

B:eereD maatkleeding en Mode:artikeien

der Amerikanen gelaten over
zich heen liet gaan, tenslotte
met luttele woorden den ganschen toe5tand op het gebied
der olie·indus1rie h eeft samen·
gevat en vool' de zooveeiste
maal zijn inzicht op de inter.
nationale petroleummarkt en

wq zlJo bqzooder goed gesorteerd In:
.. GOOD NIGHT BONSOIR" Pyama's offen of fanta sle dessins. . . . \'/a f 3.95
.. WALKTON" Sehoenen gedistjnge~rde modellen In Jaag bruin, zwart of
lakleder . . .
. v{a
7.50
"AVGSA" Overhemden mllos of vaS[ board effen of streep desslns
getailleerde pasvorm
via f 3.25
FIL D~ECOSSE S OKKEN ~eer. s!?llde kwaJiteic. elfen ofchiquede-ssins . '"fa f 0.75

INLEUflG ER8 ~~~:::!e;~~t:~5~:e3: t~~~t~:~:::Er:!~{~e;l~t:~k

pCI' pak

10 st.

nende Deterding een geweldige

Een halve cent ~~:a:e~~an~ew~~~/:':rd~':.
per stuk
den J, B. Augu,' Kossler,

Noordwilk 42 _ BatavIa-C.

--------~=========
SIR DR. HENRI W. A. DETERDING.
De Levensloop van een Amsterdamschen
Jongen.
WIE ZAL DEN OLIE·1UAGNllAT OPVOLGEN ?

O ' all OllZCIt V. P. B.-cor1'.}.
Lo/U/Cll, 9 JiI!i 1936. wCl'kcnd bank-eml )loye toondc,
die clurfde zeggen, waar het op
Gebol'<?})
te
Amsterdam, stond en die aan werkkraeht
waUl' itij
uauwlZlkelijk bij de ook il1itiatief paarde.
Twcl1tsche Bunk zijn cel'ste
De stichter van de Koninklijschci.'dell in de wereld van ke Nederlandsche Maatschapkcoflmanschap en ballkwczell pij tot Exploitntie van Petrozette, ging de jonge Deterding Jeumbmnnen in Nederlandsch.
later over naar de Ncdel'!:md- Indic, de uit 's·Gl'avenhage afschc Handel Mnatseh allpij, die komstige heel' J . B. August
hem nnar ludic uitzond,
l\essJel-, zag meer in den nog
Van de li'actorij dezcr mach· jongcll man, dan de dircetie
tigc InstcUing, lliet ~;leehts op van de Nedcrl andsche Handel
hel gcbied V:tll geld· en bank. Maatschappij blijkbaar ver.....ez'.!ll. doell lOClltl>l'tijd hooed. moeht, die wcliswnar den har·
Ull;clijk m •.'l"l;zuum op het tel'- den wcd(er wua rde€rde, doch
rein dC'r Indisehe cu ltures, die hem cen leidendc functic onldoor de Ncderl:J.mlsehc Handel 11icld,
;"{aatschapplj wel'den gefinanDc Stl'ljet tcgcll Johll
cienl, watlJ'doot' het goud hinnCllstroomclc, ging de thnns
D. Rocke/cller.
zevclltigjal'ige naal' de buitcll\)e7.iltingcll en Inter naar Vel'·
Voor Deterding, die betet
schillendc \'csUgingen op Java, dUll icmand andel's de wctcnwaar h ij rcchl wist te zeUen, schap in zich omdrocg, wat hij
W:lt !ichccf stond en W:l:lr hlj 7.ooal in zijn mars had, al zal
zirh . C:Cll nauwgezct ell hard- hijzelf in die dagen nog niet

Wij ontvingen de nieuwe collecties

"Venus"

~:~ro=rik::!~b:~e~liC!:; ~i~;d~:~nsd~el~:
~~~::;e~~~
welsprckendheid

naat ,John D, Rockoieller, die breedvoerige

M.J.J. BOENDER
de hegemonic, van· de Standard
MOESIWEG ~o. ~O
Oil Company . of ~ew-Jersey
{Veri . . L. Trlv~lh)
,op p::troleumgebie<l bedreigd
Rottan en OJ. :titles, 'Slaap_ ·schUe, worsteJend met intrik;,merameubl.. Babytafel. J;\oe- gues zander ,bl, tegen~ewerkt
kenkast, S N B L HeerenrijY'iel. aanvarikelijk ook van Russi·
SENKINGQASP, enz. enz.
sche zijde, waar de naphta-industrie _wt de p~ri.ode .van op·

,PROTEX
C.

geroepen van Amerikaansche'
Wadend d<?Or stroomen van en E!lropeescbe petroJ~ag-

Badcostuums

Zeer aparte Model/en en dessins

"G 0 l d f ish" Strandpyama's
zeer attractief
Strand-blouse en Pantalons.
Ziet onze speciale etalage .

De Beumuengemeenschap met de SI~ell.
De Koninklijke Petroleum
Maatschappij was OOl'SpronkclUk eell onderneming, die vermoedelijk pettolcwn-houdende
terreinen
exploreerde; blcck
de onderstclling omtrent den
petroleumrijkdom
juist, dan

~;~lgdi~~~~i:rOV~~ ;:eP~~\~!:
nen oHe werd "gekraakt" en
de expeditie van het verkregen
'geraffineerde product uit het
oerwoud llaar mect' beschaafde
stl'cken bleef dan HOg over,
waarna de verkoop nan de afnemers van het product de
laatste schakel in het bedl'ijf
vormde.
Een Engelsche maatschappij,
de Shell '!'ransport & Tmding
Company, had op het gebied
van vervoer cn vetkoop van
petroleum ell aUe del'ivaten
daarvao zoo Jallgzamerhand
cen wercldnnam verwor vell.
Hat is Deterding's geniaal
inzicht gcweest, die hem cr toc
lJracht cen belangen gemeendehnp tusschen Koninkiijkc en
.:i!lell tot stand te brcngEll. De
gt'oote moeilijkhcid was echter
.loe de onael'hnge machtsvcroouding dezcr beida licharuen
le regelen? Ieder de heUt
scheell de aallgewezen opios:;illg, Mu.ar daarover dacht DcLel'oing andel'S: hij won petroleum, die de Shell slechts vervoerde en verkocht, lJe winrung van het product gaat 00veil het vervocr en den verJ{OOP, want het winnen van
l'C~t'vlellm is van prlluair, het
~'Cl'voe r en de verkoop vall
.;ccllildair heIang, .l!:.oo is de
v"el'l.louamg d~r bcla.ngen Ko·
llillxlijl!.c-~hell niet Va.l>l.gcsteld
"p cen f.1ty-filty-bnsls, doch
ull cen sixty-founy baS IS, waal'door dus de Royal Dutch in
~t! Ltc boven de ::lhCLI domineert.
Dat dankt do Nederlandsche
mau.t~chappij aan het juiste
ceonomische en financieele inzicht van ceo ult Amsterdam
geboortigen Nederlandsche jongen!
Dc llege1llonie van Rockefener gebrokcn.

Hct is de combinatie Royal
Dutcu-Shell geweest, die de
aUC(!nheerscbappij op ollegebJcd van de Standard Oil Companij, de levellS3Chepping van
den nu reeds stokouden Jobn

F E U I L L E T 0 N.

In aUe landen tel" were1d is
Deterding er in geslaagd bron·
nen van het door hem beheer·
de wcreldbedrijf door bckwame
geologen _te lateu ontdekken,
wanl'lla de exploitatie tel' hand
werd genomen, pijpleidingen
nau de kust werden aangelegd, a lwaar ' de reusachtige reservoirs, soms oak de raffina·
derijcn voor de ruwe olie, verrezen. Geen honderden, doch
dui7.endeu en ticnduizenden
heeft hij een rijk bestann latell
verwerven en vel'zekerd. MisIUkte een bcllaalde boring naar
olic op eenig tert'ein dan aarzeldc hij niet het werk in den
steck to laten, 1) heel de kostbare inventaris van bool'torens
te laten stann. waat- r.!j waren
opgericht ell elders zijn geluk
te ooproeven, De natuur van
het oerwoud hernam haar door
den mensch ontroofd bezit en
nu nog kun men in de binnenlanden in de mcest onhel'bergzame streken de dam' planten
overwoekt.rde instaUaties vinden , Waar men eel1s naar olie
heeft gezocht.

S A VEL K 0 V L voor modearllke\en
EX C L :V S I E F en loch .:niel duurder.
hoeweJ bet aan Engelsche zijde
niet ontbroken heeft aan pogingen, om hem tot naturalisatie te bewegen.
De 70ste Vel'jaardag.

Maandag 13 Juli zal den
thans zc\!eutigjarigeo dOOr zijo
personeel hulde worden gebracht. Heel Nederland hoopt,
dat de man, die zich een wereldnaam heeft verwOl'ven,
eens, op zijn ouden dag, niJ.ur
zijl1 vaderland zal terugkeel';;H.
Zijn de gerucbten juist, dun zal
hij zich later op bct landgocd
van de f amilie KroUer te Wassenaar rnetterwoon vestigen,
maar zekcl' is dit nog niet, daar
Dr. Deterding oak in Duitschland, Zwitserland en de Riviera
bezittingen heeft.
Wie zal Dr. Deterding
ofWQlgenf

Verlies te durven ncmen.
Wilnr hij geen winst meer zag,
dat is een van de meest karaktel'istiel{c eigenschappcn Van
Dr, Henri W. A. Deterding geweest. Hij is de mall geweest,
die tijdens deu wereldoorlog
a;m het Britsche wereldrijk den
nimmer stoppcnden tocvoer
van olie, benzine en andere derivaten heeft weten to verzekercn. Hij is 66k de man geweest, die op eigen kosten in
datzelfde tijdvak ~::Ul Frankrijk
cell gansche ambulance ten geschenke aallboqd., Voor zijn
ontzaS'lijJre verdicll.sten EfIgeland bewezen is onze lalldgenoot in den persoonliJk;en adelstand verhcven; eell klcin trio
buut va.n nu wijlen koning
George V, wiens troon en dynastie door Deterding's petroleum-politiek is bevcstigd en
gehandhaafd. Dat Deterding,
ondanks dit cerbewija van de
Engelsche regcermg, steeds
Neclcrlander IS gebloven, bhJkt
wei uit zijn. bij die gelegenheid,
thans weI historisch gcworden,
gebezigde woorden: "Als Nederlander ben ik geboren, en
als Nederlander zal ik sterven".
Waar speciaal de Engelsche
couranlen het b.v. door het
veelvuldig gebruik van den titel "sir" steed~ hcbben doen
voorkomen, alsof Deterding
Ellgeischman zou zijn, mag er
bier weI eens op gewezen worden, dat de directeur·generaal
van de Royal Dutcb-Shell
steeds Nederlander is gebleven,

Wie zal de man zijn, die na
J. B. August Kessler en Dr.
Henri Deterding, het groote
schip van de "Koninklijke" over
de onstuimige wereld:teeen zal
besturen ? :!)
'!'wee personen kome~ daarvoor in aanmerking, te weten
de heeren Ir. J. E. F. de Kok en
Ir. J. B. August Kessler jr.,
heiden tbans reeds vele jareD
directeuren van de Koni.n.klijke.
De beer De' Kok zal weI het
hoofd blijven van de tlrganisa·
tie te 's_Gravenhage,terwijl de
won van den genialen stichter,
lie thans te Londen woont, een
man van. ongeveer 50 jaar, als
Jirecteul'-gcneraal den zetei
van zijn vader en Dr. Deterding
zal inuemen. Anderzijds wordt
.er gesproken over een besluursmad, die Deterding's laak zou
ovememen.
(Nad.ruk verbodel1J.

\
1) In Ned. Indie wordt laet mato-I : - - - - - '
rlsl11 zooveel mogelijk meegl!oomen
Ben ding hoeft niemand te ontberen,
nl1!lr een ander boorterrein - Red.
Hetzij hij arm is, klein of groot,

o.

Elk kan zich dageli;ks tracteeren,
't heerlijk BOLLE BAKKER'S BROOD.

p,

Op

:! ) Sir Henry bee!t DJldrukke lljk
medegltdceld, clat bij Dog nlet aan attrellen denkt. - Red. O.P.

Oengaranw~

Tel. Welt. 3025

gllmlachend, toen zij met haar hct kind van mij te latcn gaan: se, K.an het voor een moeder om dadelijk weer moest vertrekDie hoop moet hij laten wa·
seboonzoon alleen WIl.5.
"Hocwel zij flink vooruit is ooit een o~er zijn, voor haar trekkeD. Hij nam afscheid van ren t Er Vlel m et aan te denkell t
_ Ik sta hier voor een raad- gegaan. mogen wij haar nog niet dochter te zorgen? Ik: ben im- de gravin en omhelsde Suzanne. Maa.r dan moest hij GaroJa op-

~~="""="""~""""""=~"""""""""-"""""""""= I;:~d m~fe~' ~r!:~htee~~~~ rob al~,~:~te~:n~;:~:' ik nog ~a~rs ikZOOh~~b~)!u~ ~~~aAD~~~~t~! ::j~ ge:~~it !"
NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
01'

De kwellingen eener moeder
door

tNBIoo

DE NOVAlIA.

68):
De oogen van de gravin
straalden, Wat was zij gelukkig,
tocn zij de onverholen verrassing van Bertrand zag!
Geen oogenblik dacht zlj o£r
aan, dat die verrassing verre
van aangeoaam was.
Dat kwam oiet bij haar op.

aan te treffen. Gelooft gij ech- niet aan haar overlaten. Zij kan dat ooit ceo offer voor mij zijn? ken, dat

~~r::i de beterschOop zal voort- ~ijg k:~ :~~~:: V~:lz~~t ~~ ke~d:~~a~"s!z~~:~::: la~uzanne bad bem een eind omHi~a:O~~=e re!en k ::
- Waarom wet? Zij mag spoedig herstel bijdtagen, door nenkwam,
willen begelciden maar hij vond scheiden.
zieh natuurlijk wet . opwinden, vaak hier te kamen. Zij heeft
Bertr~d ging naar haar toe het betel' van trlet sehijnbaar
Het leek weI alsof de duj"el
of zieh bezorgd of verdrietig smachteiid naal' u verlangd, en legde zijn arm om has.l- mid· omdat hij zicb m~t husten. hem ",Hde belpen bij de.ze plan-

~~~r i~~pe~ak~:t ~I~~~:~~ ~!ijiel:~.boeven wij Diet a~n

de~

-li~ling.

~r ~~~e~e~~~~,~:t ~~~:; \'~~d~~d~~!~ ~

hand geheel herstelt. Zij heeft
nu iedereen bij zieb van wie ze
het meeste houdt.
"lk denk echter wei, dat zij
nog vlugger ZOll geneum, in·
dien gij hier zoudt blijven. Gij
hcbt zelf kunnen opmerken hoe
verbeugd: zij was toeD. zij u zag.
Bertrand deed alsof bij eeo
zueht onderdrukte.

te
"Kunt gij het Diet z66 inrichten, dat gij eenmaal in de week
komt ? Dllar v~cht.ik goede
gevolgen van, Zu beeft dan een
vooruitzicht om e~_ zich op te
v~rheugen. Met blijdscbap zal
~J steeds den dag tegemoet
Zlcn, . dat gij komt. Daardoor
wordt haar aandacht afgeleid
~an dingen, die rich andel'S al-

Zijt gij blij,
dat
ik gekomen ben?
- 0, Berh-and, lit ben zoo
gelukkig! !let is mij alsof de
zon met u IS opgegaan en alles
w~.er doDker<zal wo~en · als gij
~J verlaat! N~ JDl] mee, Bet·
trand, Deem. DUJ mee !
Waarotn keek: hij in bet geheel met verhoogd bij der.e
woorden? Leek het maar zoo.

Toen nlemand hem meer kon
zien hield hij zijn pas in en
s~e
.
d voor zich uit.
. Nada.t~en brief van de
. had
tvangen had bij
g;~Vlll
en nu
:~ ~rus . ~d was"
~t no: =~t~

gew?r'-

GEWAAGD SPEL.
..
Het duurde tame~Jk lang'll.
vorens Flore!l.te Zl~ van den
slag herste1d had, dien de n.o~ris haar door zijn ruededeelmg. had toegebracht.

hij er mee rnoest beginnen.
met de handen in den schoot
Was dat zijn kind? Dit teere blijven zitt.en. Ik. hoop echter
scbepsel.tje met het gerimpelde, binnen Diet al te langen tijd ceo
ouwelijke gezichtjc en het kri} gocd bestaan te hebben, zoodat
schende stemmetje?
ik Suzanne en het lrind bij mij
Hij moest zicb beheerschen kan nemen. Het is mij echter
om d'oor geen bilk of gebaar onmogelijk, het tijdstip daarZijD afkeer te verradeD. Het voor te bepalen,
was hem onmogelijk bet wicbt
De gravin poogde hem gerust
nog langer In. de armeD te bou- te stellen.
den ..
, '..
_.
_ ldaak u daarover maar
Zwugend gil! hij de.n kIeme ~ ' zo~en! Voorloopigaeht
.t erug. ann. ~an.n:, die haar .ik hbt met -geraden; Suz:anhe in
zoontJe kuste en liefkoosde en een andere ,?mgevi.ng te . brentoen weer ?wegbracht.
.:en. 'Bovendien--zal:hct ont~u. .vroeg de graVID zetbmd zwaar vsDen, bur en

nan haar zouden opdrinBij haalrJe verlicht adem. Hij
had gevreesd dat de gravin
thans reeds--:;ou probeeren bet
te binden.
_ Ik geloof dat itt dat weI
kan beloven, zeide hij Da. eenig
nadenken_ Misschien is het mij
later zelfs mogelijk. Sa.zanne
minder lang
. te laten wachten
en haar meer te bezoeken..
..Wilt gij mij werkeIijk zoo.
lang bet offer'- brengen,~
rnijn Vl'Om(\'". en k:mtT te zargen
totdat.ik in de ~-ben
dit!'lelf te doen?
..
_ Dit offer! ~ Lotti-

ge2aicht werkelijlt d e n . . . .
Was zij eigenlijk _~O!? weI .lick
te noemen ? Was ZJj motet volk~
men helder ~ geest. Had. zij
niet verstandig gesproken !
Kon iemand, die Diets van aI
het gebe
.
urde wist, ook sleehts
"W.u mIlen eIka.nder eehter maar "I.-ermoeden dat zij korten
di.kwijIs zien... Orer ecn week tijd van het -rerstand. beroofd
kom. .Jk terng en b1ijf daD. den was geweest !
heelen dag bij u.
En hij had er nag weI op ge. Treurig keek .zij hem: &an.
rekend, dat hlj echtscheidtng

de
Geheel Yerb,ijsterd zat .:qj weI
een uur lang 10 haar leun.stoel.
Met het hoafd op de bander!
gesteund dacht zij ct' .oortdurend o"{"er na, wat er.."\""3.n h3.3.r
m~t ",,--orden. nu.zg geen. t ..
hutS meer bad:
.
We] .::.~u Jerome ed~oo.jjg
ge!loeg ZlJU om haar met .te ~ten heengaan en haar ongetwi}
feld 'rermeken, V~t ook

terug te keeren.
Zonder iets tc zeggen, doch
met een gelukkigen glirnlach
hield zij het hem VOOr.
Betrand nam bet in zijn ar·
men. Hij wist dat de beide
vrouwen waehtten op een woord
01 cen kreet van vreugde, maar
het was hem anmogelijk.

:no~~~~wtif~~c!~~~;nhe:t ~ bu~g~~j:~~~ !Ys~~e~l~~~ sta-;t!W~:~k i~a:!nd:~oeni: !~~:

zicbt van den jongeman gele.
ren.
Bertrand: zag zeer goed dat
Suzanne ook UCMmelijk veel
sterker was geworden, Haar ge·
laatskleur "las veeI frisscher,
haar gestalte began weer wat
gevulder te wo~en, En bet moede geba.a.r, · waarmede zij was
opgestaan toen de gravin haar
~ven geroepel! had, was ge...
heel verdwenen. ..
Met veerkrachtige pasjes
snelde zij naar buiten om even
later met bet kind op de armen

klonk het O!1wiUestil in het wagentje keurig van zijn lippen.

m:u

hij eerst te Gradon in den trein reikte, ,,:i.st de lafaard welken
stapte.
weg hij moest in slann.

0:

r

~en

_ oDmogelijk,. Suzanne! zeide hij, terwiJl hij :haar de wangen streelde. Ik moet werken en
geld verdicnen. ..Dall zaI. spoedig
de dag komen, dat-_ik u en on.
zen zooo btl m.ij lam nemen.

I
I

I

akt

na=:~ ~:no~~~

I
I

.;.....Dieweek _sarl:angdureo! . ZOIllnmne!lverkrijgenopgrond i ~er

Ik- zal de uren teIIen., totdat ik:
u'""weer- blj .mij.-1leb!
BerlraDd gaf vtIl1"f dat . .
werk hem - . en h,ij da.ar-

I

a.ls

erf~'"

burtehwste-~

van st.miD.g harer" ~ ~o:.nrnn. maar .-daar wu l:!j .e
lte -ven:DQgeIl! Bij had gedacht trotsch voo~.
..
dat hij zijb keteDs Z011dei moei-. .
te mu kmmen verbreke1l ! !
~~ re:TOlgi).

'~;~1t=!o~:'::'i'
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, ~~\~:g€:~
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wi! zeggen, bel op 1960 Wlt.,
voor de goedkoopste huurauto's
O
:-efa~:
, Cude Tamario-

~
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DE' .REGELPRlJS DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGBLS.

tt.:m

Mevr. B. van Tunren

DOOM ZIEKTEKIEMEN.

t;i~ ~io ~t.

W lEW I L

Keijstone, cine-opname.:apparaat 8
0011. "'QOr slow .
motion opna&.en f 75._.
Bell [~e~~t;I:55~~~ht 8 m.m. cine het aJlcr\leinSte cine-

.

Gang D!aksa 3! .(Kebon Sirth).,
'rt:eken- en Schildereuf':!IQ5..
InI. Opleiding teekenen L.O. en
M 0 Mldd
1 b
k' d

-:.oUnth. Het eenige voor 100%
doe het met IZAL, f 0.75 per h·fudlel-'p.renPhar.a·!,';ek;
. CoUnth ,'s ··oo,ch, "en ';;f"""',
1 7.50 p. mnd. BloemencurSlls flesch. d I E A PRINS
b ' ""'\1
!=~:~ :~~. t~I~tte"n ~~~~: ~~st~~de;~~~~ U;lef.. Wlt Prijs p. flacon f 1.25 Verkrijgb.
1428 Bloemvazcn en Bchalen b~ aUe -Apoth. en Drog. Af~l
sa~~tel
desgew. gevuld . Artikelen reeds ~~~o,Pf~' 3~·.foAvX: Go. Sane
KoniDgsplein Oost 12. Bat. C. v.a. 25 ct.
Te koop aangeboden
(100 Meter van het station Vaal' betere afdrukken naar 1 bekleed zitjc; 1 waschtafel

tel. 1000 WI.
V. D. Hoop's

=~~e;~:~·~e~.~: ~~a~i:~

G:2p~~;~o!=:te

mers zijn over dag zitkamers,
alle bedde~l hebben Kero Du·
pIe" matra$sen. Huist~lpfoollS,
desgcw. ook eigen st'l.dstele·
foon. Warmc douches. Garnges.
Rustig en koel, groote voortuin .

Aanmaak corsngebloemen.
Geeft corsage- en bloemenlessen
Leidt op voor bloemenmodiste
tevens na.a.i- en kniplessen volgens zeer gemakk. snelle me·
thode. Succes vcrzekerd. Dip!.

ten hoogste 4 personen
A. 2 x per week f 6.- p.p.p.m.
B. 2 x per week f 7.50 p.p.p.m.
CURSUSLESSEN voor ten
hoogste 8 personen
A. 2 x per week f 4.- p.p.p.m.

OPl~~=~a3 ~~:;-~.w.

fOT o· en KI H~ NIEU'W TJ ES

der No. 1923 Ochtend Post.
Earopeesebe Wes~eru

Eumig met elecrrische [otocel. cinecoesrel, hetweb. Cli[ijd

Ttej'b~lakU'}hlo'na~" :7c~tjgB~~~Qe~:r?

i,

SBU'lTE !tAAFF

Ongehuwd, salaris fl. 20.-

Qoedc be:1ichting geeft f 165.-.
Tem?Ophot. De nieuwe eleccrische belichtlngs'"merer. Aldjd .
goede bellchtlng. Bellchtjn~sberejk tot 12cr seconden
f 2~._.
AOFA kunstlichtDapier in moderne sootten. ;;:.a~ Pas;;el.
zlJd enraster, Flligrain (voor Leica~verQrootjngen).
Ledert n tasschen \'Oor aile typen toestellen Brilliant.
Superb. enz.

rE~.· ~Ie~'l'~g~~ ;:~ V~Ok:e~

LeesbibUotbeek,. Sawohlaan 9. Tel. WIt. 5726.

D;i~ij:;:ohr!d ~:t~~~~r;,'m. - - -TEHuiJR-,--en van 5-8 n.m. Leesgeld
per deel en per week.

f 0.05 2 k~urig gemellb. ineenloopenkarners,

voorzitje,

eiten uit-

'~~rs~ar:d~!:at~~ub:l~r:~k~~: :o~"tt~~~~nc~ts~~~ns~~~b~~; ~~~~~~::~~k~:~ch~~fet

Stab~.~~ ~~~~o~~~ ~~~rOUh~~[] s~~;~~,~;~~~~~i~~~~~Qf~~~~

LanD de Riemer No.8.
I s Uw koldtie met bllUlen? Geen
nood. Bel even op 372 WIt.
Eur.. of rij3ttafel. Bij abonne.
ment en dagelijks. Mevr. J: C.
Fisher, Molenvliet W. 25.

BUicI' 5-pers. touring 1929.
Te Koop tegen elk aann. bod.
Te beyr. v. d. Houtlaan 23

Albums. Keurcollectie w o. Dieuwste boekvotm en Folders.
ProjecUeschermen In c!1-verse SCOTten en prijz.en.
Studio Spotljght~lamp. voor amateur~portret~fotografen.

KOiUT _ KI.JKT _ KOOPI'
unieke l'ttODELLEN Fig. Z9.ag-

Groen cn Rood filters in d iverse maten voor panchromatisch opname-ma[eriaaL

~r!C~~\~O~~;rt;er~~~ef~~ ~1s:~~~e~~b~~k~ 3al:S:~~~~~

TE lIUlJR:

~p~:o'C&:S~~ f~J~6~A'~: :~~ ~~c~IANG HAI', Petjeno-

AGF:ik~~~:~;s e:o!tt~~~~::~i!~t~~:~l.

~~,"~~::c~e:~::~.s_u~:~:_::~~~
~=c~;~;. ~;&t!i~~~~~:E:f~;;~~~~ ~~~~, "!i~e~~~"~',':c, ~~1%~~~~ i;~f::'~~~:L\~oaV~:d~::: :!~l.~~~'o~o~~sa~;~.l~~~~n~e: VI07!;,T;-~~:OE,
TrNG: I<eboll Sil'ih 9 AIle tijd-

Voor ROTl'AN VERNIS:

voor Uw leestrommel of portef.

SIG
I NE
LINDETEVES.SCHOEN.

~~~~t:~.' ~~~;:!~~t~ k~~~!~

Direct te ]Juur :

M\~nR

~::( b::~l~~l;~~~l{e 1.~~? \~~

Vrijs0~~V:~~~hUiS,

~~e:~?~:~~~~:~:~ ~:

Bijwerken \'nn lcerlingcn.

~.o~: e~l~~i1~:~r~~~~~~ te~:~

5.-, 3.50 en 2.00 p.m. Uitsl.

~~~;3~~dsC(~';"e2)-2e~. ;.5~ i:;'

sussen. Aanme}den Dude Tama-

~~~::~=~ Jongmeosch vocr

~~enm~~~ v:~~u:.g~n~~~

EENIGE BILL'JKE GOEDE TOESTftLEN.

onder No. 1940 v. d. blad.
Correspondentie
Hotel-Pension: "Po: hveg"

Ned. en Mal.

Agfa Box 6 X g C.m.
,
Zeiss Box . 6 X 9 C.m.
... ... . "
Voigtl ll.nder brilliant T ype reflf'x-cam!'ra .
..
COJ'Onet Cine gIll m.m. (de goedkoopste werkelijk degelijke cine camera)
..

~~~~~.nn:rie~~~ ~~~e!~~:E Dir~~~I~ee~c~i~~~a~93:e:'1\a_

I<LEUTERKLASJE van Mevr.
W. J. de Ruyter de WHdt, Vios- ding ouderdotn en verlangd sa- mers met vol pension vanai

toezicht op studie. Br. onder ~m!~ili~:d~ije~~~:e B.a:~~~ ~~~~v~:~~ No. 539 de la Mar, ~~;t;n l~~:~!~ei ~~ ~!~:
p.m. Int. tele!. 4.821 Wlt.
_N a._1_8.'l_2_v_
. J~;lt_~
mendaal·van der Moer. Loge· =::;N~M;:';;DD;;;-;DC;A-;;GC;
.C;;'URS=;;;U"'S.- haald.
Dctrouwh:lre 7.ec· &. Lur.htblt. in kleine bcdragcJ1, op gemak- plantsoen 2, Tel. 2004 Wit.
Opleiding toelatingsexamen 1\lu.
GEVRAAGD :

__-

:::. ~~~li.~tc~~.~ g~:~~~lll'~~
Chin. b.Ien ~prckcnd. steeds bc·
8chikbanr. Bedlcndenlmntoor:
"De GROOT" Dude Ta.marindciaon 83, tel. 795 WI.
.,Re!!~lmati:::, l!Tonle partijen
AtJTOKISTEN
billijk te koop. Bij g-ercgcldc
contractucelc nfname bij7,ond~ro
f~~~:(;~~t.~7~: VELODROME
-- .
SAVOYIIOTEL
been momcntccl eenigc I:oed·
koopc mMndknmers vrij bene"eM apartcmentcn met eigcll
92G W
bv·dok·o:::'C · tC,lC'!.E .U _B
A I n'
n
Bczoekl on7.0 modetkamcrs
LAAN TJUVELLlZi
Gcmakkclijke bct:I.Iingsconditie.!l
:o::~t I v~~ 9·12 :~Lt~JN~~!'

kcJijke voorwanrdcn, verkrijg- Geme~:. ~~~lj::~r:'l!ij I. en
~~\lef~~:::u ~~~~rb~t 1794 w. voor echtp. z/kinderen.
TEn'-DVERNAim~; tacho- Br. m/uiterste prljsopg. onder
No. 1867 v. d. blad.
~'gl~:,:U:~:j~' 1 ~._gO~~nt~:
TE HUUR
- , - -Huis Oranje Boulevard 27. in·
~~i~~tig~~lS~~~~r~~a5~;1g it~ gaande 1 Sept. a.s. f 125. p.m.
To beyr. aldaar.
DAMES! I ! 1
Te Huur nnngeboden:
Mg;~:t~i~%ari'~~~~nll~Vi~~~7" Kamel'S met Iicht cn water
wcrkt ondallks goode coupe en vanllf f 12.50 Evt. met pension
nette afwcl'king tegen sterk f 37.50. Telef. 250 Mr. Com.
conclJrrecrcnde prij:z:en. ProTe koop gevraagd:
beercn en gij zult ooze klant Zutnig rijdende auto. InI. teL
worden.
5938 WIt.

.~~==================

,I."

HET GOUD- EN ZILVERHUIS

Bat.~C.
Ttl. 1286 Wit.
Hceft etn Groote socteedog .J V W E £ LEN

Citildelweg 3S

&~')OI'~{:: e\'~rk:.~;gbnnr' vnna; ~~f/:r~c~l~~:;~:,O~~;~~~~~~~:IO:[~DD~e;p~~~nt;:!~:e~:,~

J 17.50. Hotel-Pens. ,,15JIUTIE
nAAl,...• Elke md. verkrijgb.

nl'sehe
kruidkock
uit Grouw
(Frie.<;land).
uum RadeD
Salch
14, tel. WIt. 1548.
ORGAN 'SE"R UW AnB"JIl
iloor nO E[..MATlG.~ KAART·

I

Cancurrtettnd in prijs, desgew. tol 12 mud . cf'edld.
Wi, 'p"'a"",,,. 0 . . ; . PARKER VACUMI\nC,
De groot.ce sorteerlng.

~"~.~~~~;~:!lr~~ij\:;:::oT:!

Sn.wah Beaar 34, tel. 2326 Wlt.

p~:;:n~~~~~~ materi~- ~::i~n~:~::t~ ~r:::~I~:~

Billijke
Oefcnsielijn \'. d. P~.ch 32, I<:n. Afhalen en be7.orgen gratis
BnL·C. Resultant gcgarandccrd
~
1
I)OLONJA - TER~ Postweg Noord 59, Tel. 4302 W.
Mr. Com. 777 tel.
nOEKIlOUDCURSUS.
i'.atrrdag en Zondag a,s. soiree· a Augst. opening niouwe klas
dan".J.ntc v~l'l'.orgd door: Wills (Dip. A) Rep. kiDS voor ex.
Novelty.Players. Hot and l:Iwret Nov. Lesg. 4- tot f 6.d:tncc music met oplredcn van J(, Iklnjernor:r, Chr. H. C. S.
de zung(;t'ts: Jenny Nemoe!. T.mah Njonja 1 (naast Gg.
Entree vrij.
Saric 98).

I

,

Z U S T E R SUR S U LIN E .N
N O 0 R D W I) K . 29
2.j arig e Vakschoo l met ' n ten· en tweeja rigc

I,-v
_e_rv_o_,.::.gc.;;u_"._u_'-;v-:o~o;;;r:::C;;;o:;;st:-u~u~m::na::a.,,;e:;n:;(.;;S_ta..;'..;ts=d.;:;p..;lo=m:.:a:::).-:I
LANDIIUIS BOn.1ANN
FAMILIEPENSION van de eerste rang. Voortreffelljke keuken.
royale tafcl. Aan hoofdweg B'Zorg.Poentjak bij km. 86 Ideale
hoogte voor herstellenden en kinderen. Kellrige comfortabele
ir.richting, beschaafd milieu. Matige prijzen. Bockt thans vaar
Aug. en Sept. Post Btzorg P.B. 16. Inl. : Telf 5128 Wit.

-

t:~ ~~i~~:ka~~n~~SC~!~::
ren l als U buitenl. stations good
wilt hooren. ?rimi'l radio-onderd. teg. concurreerende pr.,

~.g:~kk beta.l~ngs,:oo~

RECLAME-AFDEELING
van cell Uitgevers Mij. vraagt
eell Gepens. Heer om de leicling
hiervan op zich te nomen en een
?-dvertentie-colponeur. Br., met
~927 v. d. blad.._ _
Aangeb. kosth. v. sehoolg. ~on-

:;.

.r.~.~ ~:~. :Ut,°:gK~~ iii

3:v~~:::t!lli~~OO~;-g~~~~k~~~~
rente. Br. onder No. 1930 v. d..

I

j:;:~~~;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=:::;::;;;:::;;;:::;;;:;;;::;;;:~
Gebtel nieuwe methode. tot

~eoe%ing · van ASl hma en

::;:c~~!ti~·n "';~n~~~~~;eb!2:p~~~,~~~sl~~~~~: ::~f~r~~~r~~~
" .. g.,M,~d. Techn. Bureau

SANABRB~~DDENG

21

(pav.)

Billijke
prijzen, GazcJlebuis.
Rij'w\ikstraat
16.

~~~~¥;;;;;;;;;~;;;;~~~;;;;;;;;;i~~~~lI--n;-Hunrperl Sept.:

ii'l

...

l
~

f.c4t.sC4e

da.itP"KKC!K.. ·
" ...D •• ' • • ••
(J,B,H,y.,),.,• • ~ ...u, w"...«."
'.
Zijn "oat ve.rscr!'~f:~~~!:::.~e ~0"e~f~~ell gebrulktl
b • • • • ·; "

Vertegenwoordlo;jer: Laan HoUe 33.
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HnlsDjoojaweg25,bev. terras
4 sesL
enz. f '60.-

._en

r~~t

Djocjaweg 12.,

FOTO- & C!NE·

HA N DEL

NOORDWIJK 27
BRAGAWEG 40

1:;===:::::===::::==::==:::;
V0 0 R MEUBI LAIR ~

I

-

~~

~

•

QI

Bezoekt onze modelkamers

LA AN TRIVELLI 23

Meubelfabriek "HOLLAND",

Chnu£CeeJ'School I.D ;:! Auto".

R~~~s~~ndangdia 11. Bat. C.

wijk 31, tel. 1218 WIt. ~~~:!~Ul~~8 -&rt~ Gondang-

Zoo lanQ

DOg

goede

2de~haDdscb

I

exe mplarcn

. ~
Aangeboden: FIAT 514 (DmGegaraDdeerd bruikbare drukkeo voo r aile ioricbtingtta
~;:~ :~~~in.fourings 8-cyl. '33
van Ooderwijs vombanden hij:
1, "Renault
"
4-cyt '28.
Chevrolet Sedan 1929. Winy's
0
Knigh lig ht six. 1929. ChrYSler
Tel. 3049 WI·
Sedan 1936. Austin 2-zits sportRijswijkstraat 16
model 1934 met Dickey-seat.
Aust.in Sedan de Luxe met
s~huifdak 1935. G~vraagd : Tou·
n~g;; en Sedans met ot..:1er dan
f 3.25. f 3.90
Schoohasschtn, Waterdicht en IJzj!rsterk
1932-modellen.
Schoolvulpenhouders, met 11 karaats goudeo pen, 12.T=c- ',cou
--nr- p-,-r""1-A""u-g-.-m-od7 ern
buis Kcrtosonow. 10, 5 kamers
Levering van aBe Schoolbeh oeften.
en gar. f 75. Bevr. KertOSOllO- ~~"'!!~~~~"'!!"'!!7-~~~~~~~~~
FTe::::be~vr::,::Soe:;:=r=ab=a=,.=w=eg;;3=(p=,,=,=)::W=,:::g=l=o,=Tf=n=,=5060
==\="'=,===j ~-

::i f~;:~t:uto

voorbandcn zijn !

~ ~:50

SAVOY HOTEL
Het .beste adres v,oor Uw lunch
of diner, bonboekjes ad 30 bons
vanaf f ~2.50 fl'. thuis. Vraagt
procfporbe telef. WI. 926.
Nntuurlijk Vawcuntl~
Ruilt uw 2de h. meubels tegen
mooerne meubels; a llc.s nieuw
antwerp. Delyana, tel. WI. 1430
Passar Senen ~87-212.
- - -SPOED-!-'-' .-- Wegens vertrek te koop een
HERDER (teef) ~e.e.a.b.

B e k han del

I

o;je.h llll:lud

'2 'A,u... ........ L.

Z; L~...""'~..."""''''
uilare lo;j en-euo;jtgtVeU oDlwe.rpf D.

GOlld$mtdn'lelltt.ook.voorrel'~r<ltlts.

1

Lie fh ebb e r s "on prima
CP.INEESC H ETtN?
M aar een adres

Restaurant E. A.

13. Citadelwep-.
T el. 5830.
AUG. F. van KEMPEN .
AIET TOENEillEND SUCCES leveren \vij ooze lunches v. a.
f 17.50 en f 20.- voor 1 pel'S. eD v. a. f 25.- en j 30.- voor 2
pel'S. Meerdere pern. reductie.
HOTEL SCHOMPER
telef. WIt, 8482,

Shanghai gezien, is China gezien
Restaurant S HAN G H A I bezocht, is ge:proe f d te
bebben het beste wat de Chioeescbe keuken bieden kall .
L a a n H 01 1e 14
(hoek Kebon 51,w)
Vergunning ter plaatse! I ! I
tel. 2925 Wit. Open tot 1 u. 's nachts.

I

VDLUDIGE $C8RIFrELIJKE . MDLD - CDRSDS.

:UtT~;~C~RSfU~f::t;;'E~~D~}~A~~
Buskea

1

a paJ:te

Post"""ij

.

-l'
'Ve~L/
,.

' I Speculaas
T
I
Jets nieuws
I/um_{cls

H\lttwe~ 1. Bandoenv

M""H_Mp"'''
_ ..

io Oud-Engelsche chintz. en haDcib esc hilde-r inQ.
%iet oaze. Wllage etns!
C;,.d.,wog 9.
5·830.

"".too.

:

Aardbe~:!/bouetjes

: ;':" ;::

_o/I__
~~

WIGERINK

Imp.

Harmsen Venter a: CeLl. Y.

Brieven onder No. 1S'l6 van dit BJad.

Noo,d 63

Te.le.fooll

WL3753

•

I
I

' ~~~~I~t!~I}ll~s~

I

HetBUlge.wceoadrn'....... r.ute.

9
Prima

~~~

;~;;;~~;:;;;~~~~~P'i'=
~'~'~~~
W ASP""

VROEG OF L A T E R
' .
SPA A R U W ATE R

te\.1 ....;...------:G~E=V"'R~A:-A:-;:G-;D~------"11 ~;:HiE:IE~~'i::;-:!
~ voorkeurm:'~~~~~
.
mg_ Bur_ J. s. de Smi1 a Co.

.TE It.OOP :
Een FlAX 51' in · ReI' goede
I collditie. Te bevr. tel. .s52 WIt.

¥.i

J

I
vcr.;terker·1 :==:;::===:::====:==========;1

~ ~~~e~~;:J~l(~:::

. snlonmodellen. met

39.50

l'tIALAISE PRIJS!!!
Dames, een uitkomst voor U!!!
Levert eten buitenshuis f 12.50
pel' maand., b.u. 5 rantangs.
Gagarandeerd veel en lekker
Ge makkeli;kc betalin gscond ities .
eten. Thuis bezorg::l f 1.51 meer.
1
~O~fpoJtie 0.75. BeJ~.
a~Geopend van 9 -1 2 e.n 5- 7 / 2 uur.
g
-,-,_e-cno_,_n-:--:-,"_ ,
Kemo.joran 52.
Om; gemoderniseer{l ont\h en
TE HUUR.
afdrukstatlon stelt ons in staat
GeJ'iofelljk
JlU:Smaand
in goeden
afdrukken
te leveren
te- ~::=:::=::===:::=::===::;;:;.:::~
ad.
f 50 per
met shnd
over- goede
gen zeer
lage prijzen
:
_
name goed onderhouden meu- 6 x 9 afdr. f 0.05_9 x 12 vergr· 1
bHair, B,;c ••n No,: 1866 v, d, f 0,12%-N, V, J ava Foto Cen·
bInd.
trale ( J . van Dinter) Noordn
lhJ

school A f 32.50 ·smnds. Matra- I
manweg 25, ITAAL.
KAP
Voor uitbreiding zaak ter leen

blad.
Voor direct garage te huur.
Te bevr. Wilhelminalaan 1, tel.
Th HUUI<:
Ged. boveabuis, gem. of ongem. Voorga!erlj, 4 kamel'S eo
54 Wlt.
ap. gem . ilvet. ge.sc bikt voor katoodokaal. Prijs '.60. Voor fN
esAARt",nteH"te°nFMAN
, b-"ds. en
~~~",!!~~H~;~iS;W'~j'~'~'~'~"~1.~5~"~W~'~"~~~"'!!~~l groepfoto's,.. oak avondopna.Bataviasche Cooperatieve ~grafenis-ODderneming
men. Billijke prijzcn. '.
De meeat coulante en best voor:ziene Begrafenis- OnderGang Sekola 4, Kramat. Bat.-C.
neming. Rcgelt en verzorgt begrafenissen oak BUlTEN
TE KOOP :
Batavia. Naar verkiezing Europ. of inh. dragers. Europ.
RUDGE _ sportmodel 1931
lijkwagen en auto's (E1}rOp. leicling). Adres : Kramat No.
(ulster) 500. CC' dubb. uiuaat.
~! ~':;'h't:"""t.uon. Bat.·Centrum, Telefaan No, 126(dag
f~o,~ ~:~:o=e C=~

=

Groot heerenhuis met keuken.
gerei, servies en 8 bedden gemeub. voor f 60.- De Vogelweg 27, Soekaboemi. Te bevr.
Mr. Cornelis 250.
Venrnardjg inJ,;" van Japonneo
v.a. f 2.- , MantelpakJcen v.a.

BATAVIA-C.
BANDOENG

2.50
7.50
14,50

Koopt Geen Enkel 1I\'enw ""boolboek
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of lanlc!" HrJllunlen. 22 k a r a sls gaud of Ii karaat.
Z i [ v e r en Z [ I v e: r p I ate.
~;~~o~oe:n;.all d e be keo d e me, It en: EI ec tI on, Wijl er,

Cournnt.
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p.m. Bt'. onuer No. 1665 bureau bieding nn 5 Ullr n.m. Mew.
v. d. blad.
v. d. Weiden, Noordwijk 31To Koop gevraagd:
..,0
A • K 0
Compleet 1 pers bed met hang, P OTO G R A A f klarnboo, en hang-leg (spIegel)
VQO It
kast ult Juh Br onder No
BUITEN OPNAME 1936 v. d blad
~\i-f Dag en oacht re -::T"".r-o,-' .-rn-am-. -nn-n-g-;eb-od7 ,-n-,
onrbledcll
RottanZlt]e (marmerbJad). ko~ Malanarweg- 58 kosma.t, schrlJftafel en baeken1325 T ELEF WLT 1325 kast (QA ) kinderbedje en kinZaER BIlL tJKECONDITI ES. Dde,rakmasbtoe'ITaa
' nbevr7, Tel 266 WIt.
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