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Het was c:cn ingewikkcldc,
het publiek ictwat vcrbijsterende geschiedenis.
De Onafhllnkelijken ontvingen. Zij boden het publiek cen
voordracht en cell tcntoonstelling nan,
Maar de mtln, die de voor·
dracht lZOU houden, prof. Wolff
Schoemaker, had t e voren te
Bandoen g in een onderhoud met
den vertegenwoordiger van een
dagbJad mcge<ieeld, wat de
strekking zou wezen van zijn
causerie over ,,\Vording en
nal'd van de bedendaagscbe
Kunst". En dnt had geklonken
als t'CU manifest van revolution·
nail'en, ats cen strijdkrect \'an
~ld cllstormers.

••

111~ w~~:adi~e:!,~dadigs doet
Dc ,kunst moct met vc:rstarren ell zc nloet zlch zeker niel
ondenverpen aan het gezag
van cen bepaaJdc matltschappelijke groep. Wallneer zoo'n
groep poogt haaT to vernederen
door haar tc behandelen als oud
vuil, dan heert do kunst den
plicht om zich los te worstelen,
om \lit tc brckell en zich te be.
vrijden.
Dc verceniging van Indischc
bceldende kunstcDaars heeft dat
~nig('n tijd geledcn gOOaan,
maar 7.(! mocst neg nltijd definitief afrokenan m et haar be-

ten gerust uitdoen., dat lucht 0p.

ELTOSIN

~~:.z::rni~~· te:~~g~~:~~~:~

••
strckking van de vocr. glijdt de ~prekcr uit! """ Maar
van prof. W olff Schoc. or was nicmand met cen pet
ZOU, zoo had hij to voren ~~ifsH~~o~na:a:~tcl'st nctjes. ja,

~~~~:~~~~~le~~::tk~i~g!~~

vetkoo pl uitsJuitend
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LINOETEVES - PIETER SCHOEN & Zn.

.LTOSIN

MUROLA

VOOR HOUT

V OOR DE MUREN

MBTANOL
VOOR IIZER

SIGMARINE MEUBELLAK V ERF
ROTTANVERNIS

_ De kunstkrlngcn, _ zoo
hnd de hooglccrnnr gezcgd _
ala vertegellwoordlging van het
knnstzinnig clement in de mnatschappij, stelden zich bij de oprichting tot docl, de beeldende
kunst in Indic to bevorderen,
dus oak aan le mocdigen. Na
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te laten iotimidee~n door ecni·
gen onder: ben, die -:- meestaI
le~erkundlg of IltUZ1kaal ont·
wtkkeld - den indruk hebben
weten t.e vest1gen , oo~ kenn~r
van schl1derkunst t e zijll, :IDemg
\'erto:on van namen- en feiten·
kenms, een ginnegappend ~
wond~ren van .,:Ike s~ilder-
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Men wachtte. Naar verluidde
zoudeo cr op de eerste rij stoelen nog wat meer autoriteiten
komen eel' het sehrikkelijk
.
viln dwang cn vrijheid zon aan·
vangen.
En de resident moeat nag
kamen.
·Oaartegen. kwa.m ons voar .
de Onafhankelijken blakende
gemoed in opstand. Wat maleD
onafhankelijke schilders om
autoriteiten en cen resident '!
Aan dezulken hebben zij iDlmers bruine vert met Idodders
en klonters!
Zij budden VOOT hen een rij
~toclcn vrijgehoudco. En wie
waren daarop neergestrekeu?
Ultgcrekend de Directeur
Justltic en het Hoofd van
Gevangcniswezen!
Het 11:1
lndie hccft

I "Vraagt

name" van Chopin en ddt leek
een goed stukje rouziek om
cen historische gebeurtenis te
begelelden. Dit was bet juiste
moment voor de .onafhankelijken am zich te samen aan het
publiek te vertOonen. Met den
indrukwekkcoden Henri van
Velthuysen voorop en den kleikunsbg~, gemanJereerdbe~d ~n nen Deze:ntje ala hekkes1uiter

I

K A p_ SAL 0 N

=d:' s!k~~ =ei:

heffen?. ,.
Vater, iob rufe
Dieh!Daar kwamen Mr. van ffas.
selt VBIl den Bataafscben en de
beer Stufkens ·.van den Bandoeogschen ktmstkring binneD.
constru.eez,;!e mystifica.tiEt"kUn_ Koedige kere1s! Die W8.80adeD
nen Ukkebckken. mllen 2ij hun zich mo ·maar in de ]eeuwen-

de

ni~uU'$t~

sport

:f::EREN

aJ.s

contro1eerengezag vond,tot~
dekten
aftocbt gedwongen
warde
. - ~ot zoolang nallen deze
lieden ,,met verstand WIl
kunst" voor ellte In elb.ar go-

ontvjng~n

vog:MES 5 5~ - 6S~

opzettel:uke
onbeholpenheid.
IS hadden zij nu parade moeten
tegenmaken. DoCh er gebeurde niets.
voor
.bet kennerschap
woord}.g voldoende, vooral
Die heerlijke. opwekkende polodaarbl) ov~I' cen ¢ere tenm- naise liet men ongebniikt voor-

~ti~~h~!~~g'~~:i d~!

Wij

U ook eens JAV'A-OONKtit! '

S0KJ ES11~~z::~~~.~.D.!:i~",~_~.~"n..

ODS

waren .%ij in een
volgende opgemerlrt,
.
ernstiger stemming. Zouden zij
. - Maar 1!et za1 nog cemgen wellicht, geheel. onder den intljd duren, voordat het °Pp°rtu- druk van het oogenblik, neer-

cb roomn,y.k~l.

EEN SIERAAD VOOR titRE TAFEL.

derevolutie tebeginnen? - zoo
dacht het, Wij zouden
moment geen cent
ven van de heeren van
en Stufkens geboden hebben.
0, waarom was de cel"'Ste niet
bij de advocatuur gebleven en
had de tweede de journalistlek
verla ten voor de conserven
de kunst'? "

ornst~digheid, ~~::~d \~~r~:~. we{~~S:=~:

no~~e8{~~~~!~~bet b~~elijlJ.

_
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niet te evenaren
in
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G80PEND

Djoharlaan

Dc lndischc beeldendc kun·
stennars gingcn in dat pubJiek
geheel vcriorell. Zij zagen er uit
als iedereen, proper en deftig.
Dat vcrwondcrde mij. l'oen
de moderncn nog onafhnnkeJijk
waren van de kunst·ancbs, gnf
hun vcrschijning uiting aan die
on:nChadn~~eJij~h~~~ van Michel

nls: - Aan de galg! - Smijt
zo van de trappen! - Weg met
hen! - zouden weerklinken.
. lict bleer echter stil. De
vijandeo konden gaan zitten
zander dat er een stoel op hUll
snobistische hoofden was geirgd om ze ecn cubistUlch aanzien tc geven. 1.'I aar dat kon een
krijgsJist zijn om hen straits,
als de aanvoer:der dec Ollafhankelijken zou hebben gesproken,
met meer hartstocht te kunnen
trcffen.
Er heerschte cen huivermgwekkende stilte. Een tegen den
mUUt' geleunde stok kon de
spanning niet langer verdragcn
en viel kletterend am op den
steeneu vleer. Het publiek

~~ v~:~~~~k~~i~a: :~~t Georger·Michel "Los Montpar- ~=~: ~~ "toe'.'b'one.~UJosu"· 1
ding van bel Icdental zieh cen nos", die fla n hen gcwijd is en van Onderwijs en
mnchLqposilic tc hebben verA ~o~~~~~~r::;~, g~~Ul~~~r:~ kUMcn komen !
Doch juist als meo ecns ge~~C;:IC:;~,t~~~n~: ~;:!~~~~~: vlln die modcrncn zich vertoon- zellig bakkeleien wil, komen
r{> hcvoegdhcld op het gebicd dell, als zij zich verpoosdoll in daar de man van justitie en die
van bccldendo kunst, daarin gfoo~o~:~:~ !~n ee~e~lO~~~ van de gevangenissen aanzet·
ten. Er was weI geen politie,
~~t k~~~s~~Tr~~ ;~e~is~~k~~~ zonder g'las in het cog, cen an- maar de aanwezigheid van deze
mate atllllnkclUk J;cword{>n zijn ~;s h:!.!1 ~~~!' \::~~k~l~Y~~ heeren is voldoende 01n de aardigheid van het geheelc geval
\'lll1 anspicicn <ler kunstkringen, een pak drocg gemaakt van eon
te bedcrven.
voolen. dit olJtrcdcn :ils £!£:n 01>- keukcn-gordijn.
Eindelijk, daar was de regi·
siruclie, aangczien practisch
Maar deze lndisehe Onafhanhun contact met publiek, bun kelijkclI waren allen gekleed als dent~ ·Die bleek onafhankelijker
" raison d'etre", daardoor be- heeren cn dames. Wic hen niet te zun dan dere Onafhankelij·
dreigd wordt. .kende, zou ben niet opmerken. ken, want hij wilde met op den
- De zelfgenoegzaamheid en
Een
Hongaarseh
orkest voor b em bestcmden stoel zitbekrompenheid ten opziehte der speelde vroolljke muziek. Net ten.
En eerst toen kon Mr. Bas·
beeldende kunsten van die als WaDneer in Hotel des lndes,
schaTt voor de Onafhankelijken
~r~b~~r~u~d:~ ~e:~~l~~:e:~ wanr nu doze veldslag zou ge- dezen avond openen met een
kort inleidend woord.
door de
is

-======~=======~=:§§:~ spre~er

Must hygl~ DJstb~

l k ben cen Nededander on
niets Nederlandsch i.s mij
vr eemd, Als er ergens geknokt
zal worden dan ben ik daar
gaarne bij, als het kan in de
eerste Tij van tocschouwers in
lintelende afwachting van een
gclcgenhcid om mee te doen.
Dc zaal Jiep vol. Er was cen
deftig, goed gekleed publiek.
Op cell Kunstkring·avond kon
het niet dcftiger ell gekleedeT
zijn. Oat viel mij legen. Ik had
verwacht, dat in de omgcving
van deze Onafhankolijken. voor
het begon. een m ..n met een pet
op zou hebben rnedegedeeld: -

tfE~S:r~{te~~ r.~o~~ t~l~~~~~i~ :i~~~~~~e~:!~

TOKO

.-

-Hetgezondoordeelvo.uhet
Iml.iBchc publiek, dat zich niet
gemn.kkelijk dool' de aanstellcrij
van nevroscn lan.t beinvloeden, Is daarop het ecnige practische corrcctief. Dc werkelijkc
h cfhebbers onderkenncn de gevoclsve'"va.lschmg, die achter
het mimet isme schuH gaat. Zoo bad prof. Wolff Schot'maker to voren over de Bandoengsehe h oogvJaktc geroepen. En
zijn machtig gcluid was doorgedrongen tot de hoofdstad.
Men mocht vcrw[lchten, dat
na zoo'n voorwool'd niet een
causeriE." manr een fTont·aanval
zou volgen.
-
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Bet paod wordt VttboRd tot bioscope..
~~~~__ ~.Itft

~. ~~.ca~
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.. DE OCHmID POST"
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Dok dat kJOll,k heel gewoon. teeken geweest, maar een, dat gevalg van bet feit. _dat hij en
Beduusd, vecward in:
De leiding was in handen van
1ilr was Doob dreiging, Doch.in· in sur-ree.llstische taal beduid· zijn'vaderen en voorvaderen ai- tegenstrijdlge jDaruklien en op- scbeidsrechter Nittel.
doch
gebo~deD weede in 2ijn stem.
de: - nou breekt m'n klomp!... tijd werden gekapitteld over gewonden kwam ik tbuis. Eerst hierop vie! heel wat aan tc mer-

w~ S'cla=e~Md::n~~!:

:.

~~~:~~g~~e~O~ij l:~ee~

Zoo' gaat bet nu altijd in In-

zichtiging van· de tentoonste!- die. A1 wat mer ~ en kleur

~~:o~~enk:r~nd~~ ~c:! =~:~~~;u~~= ~~\etHijil=:~::;;1~=
~i~; :~~~~~. sommige

kerken

~m;!:~ ~bije:! ~:~::: t~~s~~~=t.ee,:eg~~en Van
ling altoos. De meeloopers lOa- elf tal veNcheen, iets beters
zich drukker. dan zij. die verwacht. Het nieuwe elftal van
~zeteweging in gang hebben e~f~ ~freeniging zag er als

~~g~chftde:~cl:e~d~::e~ d~~~ ~~~ ~~;~:e~~~e~e~~o~~r~! z1J~;:o~~th~~~t~~t;;~~~: Jten

gezocht.
E en

elfder ure afgezegd, of bet gaa.t op aarde.

"gebruiksaanwijzing"'f

~~d, ~~o~e ~~~~~e;s:e~o~~:

ten nanvalleiden ? Zou' hij niet
met bommen en iranaten werpen? Zou hij niet den beeldenstorm beginoen?
Met bange vo~rgevoclens zetten 'wij ons.zoo neer om te luisteren, dat wij dadelijk zouden
kunncn op"ceren en raepen:
present! _ als het groote rna-

~.~

'0-.

_ _ _ _ _ _ __

de klem gesmoord. Wat heh~n wij aan ~e verkiezingeIl:?
~lets. De purbJen hebben noolt
zm om tc vechten en goolen h et HOLLAND SPREEKT EEN WOORD.JE MEE!
op cen accoordj~. Wat le~ert
cen k:unst-revolutte .op? Nlets.
Osendarp, Berger en Vall Beveren mUllen.
Het IS cen storm In cen glas
water..
.
NEDERLANDSCHE OFFICIEREN TOONEN GOEO WERK.
Het pubhek begrecp 01' mets

ill

mcn.t was Ilanscbrokcn. H~laas, m~ ~~~~atib was even ondulhet IS achterwegc gebleven ...
deJijk als de revolutie in Spanje.

Het begin van de voordrneht

~............,.,.~J...E~.~J~O~R"'D"'E"'N..s"'Jr"'.

--.............. ..................

~:~uf~~{lj~. tamclijk burgerlijk ben geen zin.
..."!!""l
Zou prof. Wolff Schoemaker
Wat heb~en ~ hler aan de
ons dan niet te wapcn roepen en :,chand~len. Nlets. Ze worde n

(Van

aa~tetd~~v~~~. d~nm't..~~~

01l2"et~

V. P. B.-cor;·.J.

8 e rltjn, 2 Augustus 19S6.

Het . Koye~stooten.

re~te~r ~~:~e~~d~d!~~~:~~: hOO~~S S~:~~~~~Q~:ed~~:

Hct kogelstaoten leidde tot
een Duitsche overwinning. Hans
Woellke stootte het ijzeren projectiel 16,20 M. ver. Weliswur
bleer hij daarmedc DOb ceo
siuk onder het wercldrecord
van den Amerikaan Torrance
(17,40 M.), maar het was tech
voldoende, om hem de gouden
medaillo tc. bezorgen. Dc Fin
Biirlund werd twccde, met een
worp van 16,12 M. cn de dcrde
was weer een Duitseher, Stock,
met een worp van 15.66 M.

vn~li1~~~e..~~~I~e;,n~~t~~~li1~~~ ;.ijn de "IOY~llen" l' d~ oonservn- en hooge autoritcitcn, heden
meer dan anderen tot losban- ~!even d~ "de oya en..
.. was het de dag van spanning,

\Hgheid . :~'Ill'~:l genelgd ell
~\:~~~til"! neg, ~~dg~~~s:~!fr~f;;~~
nooit langs lijncn dcr gelcidelijk}lCid doch had met schokken Jll~ats. (Dit was het t.ijdsUp voor een IIchok!)
~ranr tocn koordc hij zich tot
het modernisme ill de .schilderkUllst. Dat wns, _ zeidc hlj, _
C(!II ziektepraccs ontstaan ondel' de bcklcn;miJlg vlln den
nieuwen t.ljd. I)o(h bij gaf toe,
d~t h~ t modemisme op dc behoudende kunst prikkclcnd gcwerkt had Cll dnt het ondanks
~~~ ~~~S~\~;~~~dc hcdt gcSpr. loonde nan, hoe: bet door

~~~:!~a~~el~~I~:\~n\,~~~li~t~~~:

deD:,o:e~n~~n a~~~~~r~~i~~
De Indi:,che beeldell?e kunste·
Mars Willen dat bewmd 0'!lvcrwerpen. Daarom heeten zlj onr:fha~kcJijken, rcbi!lleo, revolut~?n[u:.en) maar naar .den gee~t
zlJn zlJ de. co.nserv?-tlCven, die
naar he~ reahsme m de kunst
terug WIllen. .. .
Elke vergell}klllg gaat manhk.
De Spaansche rebellen vee ten Dlet de!l macd del' wanboop
en de lndischc wanhopcn aan
hun macd om te vcchten.
:.

:~~:~~~~1:te~.Og~~'t z:r~~n

:L

r.oodra. men het Stadion, waar
nu op het greene veld de krijtstrcpen voor speel'werpsters en
kogelstooters waren getrokken,
11et parcours voor de verschiIlende 100pnummers afgebaand
en de verschillende tijdmeters
opgcsteld, binnenkwam.
De Nederlanders, die in het
stadion aanwozig geweest zijn,
zullen wei met verwacht hebben, dat spcciaal de morgen-

~~enr~~lt~~~ ~~1:3e:~~~~~:~

Dne Nederlandcrs startten
voar de 100 meter hardloopen

dcT:~~ld~r;~~ :e~f~~~ om fl~nev::rr:o~~.1 rt~te~a~i~ni~

wa..'i \"~ rbrcid tot hct eellmaal
in d(! mode W!l.!I.
NaBr zijn ltIccnlng hadden
'dezc modcrn c wcrkcn rlezclfdc
~lcekl:nl.~ bij cell rc"olutie in
cJe. kunsl nls de ~lachtingen bij

Oat leek ons geen juiste toonC<!iscbikldng.
De schildcrijcn waren de Inzet van da kunstbcschouwing.
Maar am ze te zien, mocsten wij
nict stijgcn, doch vele traptreden lager gaan.

Wnt dit zeggen wil, bcgrijpt
men het beat, als men weet,
hoo het in de gesebiedcnis van
de Olympische Spelen niet is
voargekomen, dat in de verschillcnde serics een onzer
lsndslicden zich als cerste wist

wc~r n:lar discipline. Zij kcert
tot Il:\luur en Wllarhcid weer.
ZOO W:!I\ In r.CC r korte t.rekk':l1 Ul: inholld van cJeze voordracht, die, hocwcl l.ij langcr

Wenghart, Hofstede, Vreugdcn·
hill, Wolff Schocma.ker, Veltht\y~cn trokken dadelijk vclcr
aalldacht.
Doch het bleck, dat er onder

ann do Nederlandsehc toeschouweI'S, en d.a.t waren er niet weinlgcn, gelegenhcid tot juichen
gd. Sehilterend weggaand en
:zeer socpel loopend, won hij zijn

:

:~:~i~:~r'~:'I~~~~~t:'~i;~~ SC;f£:~t:",:::j::h:d:l::: ~?l\r~:;,f:n~~~~~ee:,~n ~?~

duurde dan

de hnar tocgelllc-

~~~ lUn~~~C ;~::~~~/e~.~al~~~~

wQOt'd bl:vatle ave)' colndiHChe

kU~\~:lkri~'~~~~n

de kunst.snobs

~f~n ~~~~~~~d;:e~:.~t~,;:: :~~e ~~:n ~:ae~~i~~;t~k~~~
mas

~:~~~.

en Charles Sayen, wier Dannahcr. En dit kunstje werd
niet mindel' bcwonderd ~~: ~~~e;g~~~~ :r~et!~~:

En dcze ervaring draeg cr rcn nagedaan !

(:n de kunflt.\·crkradltcrs over niet toe bij om het stre"en del'
Het hoogtcpunt van den mordell hckel J:(~ha[lld. d(.tch mct. vcrceniging duidclijker te ma- g<:n was voor OM lntusschen de
getn woord ......c rd er at> gcz.in- ken.
overwinni.ng van Osendarp in
!!pt('ld, dat het kunst-sllohifiml!
Dtt was nil C<!n punt, wan.... de Uende Aerie in den tot op dn.t

in Indii: zoo biocide.
0;.- voordrachl had CCll algcmccnc IItr(\kking. Zij kon evengocd \'001' Nederland oC Frankrijk Rig '0'001' IndiC gelden. En
u;lnrorn kon men de tc vorell
geopcnb~3rdc, hierbo\'cn weergeg(~vcn tcnucn!:l cr Dlocilijk in
onldckkcn.
_ Quo" ego! _ had dehoog'lecraal' le vorcn gerocpcn. En

~,i_L ~;;~'7.~~,i~~~~:c~~g:l~c~e:d

dat zwarl Clp wit lutcn drukken.
Mnar locn hlj aan de strafoefcning toe wali, voeldc hij de
7.WCCp aan zijn baud outzink€n.
Had hij tc vrocg IIloom afgcblazer. ?
Het was tcn mcrkwaardig
gevn.l vOOr den ~trijdlustigen
aanhang, ml.lJlr Diet mindel'
voor den vija.nd. Heide partijen
waren in hevigc sllanning, doeh
de ontspanning kwam niet.
Haar rnmpzalige situatie
deed denken aan die van den

~~~nd4~ d:t~e~~ ~~V;jjb:~~'

tec TUf:lte bcgeeft, van de W. C.

a:~;~~rlcbt~~~\le~~~~e~~:ea;~

geruil:leht, kan de onderbuur in
sh:.-e.p komen. Maar op een kwaden naeht hoort de onderbuur,
hoc de bovenbuur zith naar het
kabinet begeeft en ditmaal
• blijft de waterval uit. Da onderbuur waeht. Hij kan niet in
slaap komen. Zou het water
nog vallen? Bij wacht een half
uur. De spanning wordt ondragelijk. HiJ kan het niet meer
llitbouden, begeeft zich na.ar
boven, klopt op de deur eli
roept: - Meneer, rou u zoo
goed willen :zijn aisnog den
trekker te gebrulkeri. anders
kan ik Diet slapen!......
Prof. Wolff Schoemaker had
het verlosscnde wOerd niet gesproken, had de spanningbrekende dud wet volvoerd.
De strijdlu.st ruoest worden
onderdrukt. Maar wat ' dan?
Op dit paycboiogiseh moment van ~Dd..rageijjk,e , ..spanDing viel die vertna1~ijde ~k
ten tweeden nullo· om. En weer·

De Dumos cum het werk.
Dat was de twcedc gouden
medaiUe, die de Duitsche ploeg
v8ndaag won. Bij het speerwerpen voor dames hnd Tiny Fleischer reeds voor de eerste gezorgd. Zij wierp de speer 45.18
meter, ook weer een nieuw
OlympLsch reeo·rd. Hitler, die
de wedstrijden '8 middags in gezelscbap van Goering bijwoon.
dc, wenschte haar persoonlijk
geluk.

De 10.000 mete1·.
Het hoogtepuDt van den dag
vormde ongetwijfcld de ren
over 10.001) M., die :dcb a1 spoedig toespltste in een fellen
strijd tu.sschen aria groote Fiunen en een klcinen Japnnnecs.
Vijf kilometer lang leidde Murakosso, daarna namen de Finnen de leiding over, terwljl de
andere loopers al meer en meer
achter waren geraakt. Maar de
kleine Oesterling kende geen
vreea, zcker nog drie maal Dam
hij de leidiog over. E erst in de
laatste ronde wisten de Finnen
zieh van hem los te maken.
Salminen werd ccl'9te in deo
tijd van 30 min . .15,4 see. Op
hem volgden zijn landgenooten
Askola en Iso-Hollo, zoodat de
suprcmaUe van de Finnen op
de7.cn afslund ongcbroken is
gebleven.

over de "gcbrlllksaanwIJzlng" oagcnblik best gcmaakten tijd
v:tn prof. Wolff Schocma..ker "pn 10,5 scconden. Men had
ccnige opheldcring had mogen Ilocn do leden vnn de Nedergeven. Doeh die zwccg daar- Inndsch e ploeg, gezeten op de
over.
tribune voor de deelnemers
Zoodat oak dit bijdrocg tot eens moeten hooren yellen. U
Goede Prestatic8 dCT
de verbijatering van het pu- kent ooze sport-kreet toch ?
Vijfkampc)·s.
blick.
!i·o-l-I-3.-n-decc, Holland spreck
Het
eerste
onder-deel van de
•••
cen woordje moo !
.Ta, wij spraken een woordje vijfkamp is de cross country,
dic over cen traject van 5 K.M.
Verbijaterend werkte ook de :~1~sW~:~;s ~!dd~~~i~~a~: met twintig hindcrnissen werd
Van de 42 gestarlc
~~~otep;~:~c~i~lf~r~t~~~mr:knC~~ werdl:n geloppen, wigten Osen- vcrreden.
ruiters, bereikten 25 zander
Naal{t-sebilderijen en naakt- d<lrp en Van Beveren zieh voor strafpunten het einddoel daarlliantiek.
de halve finale in aanmerking onder waren aUe Nederlandsche
Zoozcer zit het Nederland- te doe)) komen. Osendarp werd
sehe publiek nog altijd onder in zijn serie tweede, achter den deolnemers: luit. Van Geen
twaalfde geplaatst met sleebts
den ethischen invloed, dat het Zwccd Srnndbcrg en Van Beve- 32 sec. achterstand op Nr. 1 ;
in ' cen tentoonstelling met goed }'en wist in zijn serie beslag te
weel, hoe bel zich tegenover leggen op de derde plaats, aeh- hilt. V.d. Horst werd twintigstc
het naakt moet houden.
tcr den geduehten Amerikaan. cn luit. Serre twee-en-twintigHet wardt er verlegen van. schen neger Metcalfe en den ste.
Een dcrgelijke proef is Diet
Het durft cr met veel aandacht sneUen Engelschman PenningrulU te wijden, uit angst \loor ton. Helaas kon Berger, die dit gemakkelijk !
Het parcours is den deelnehet seheldwoord "glimpieper" keer met snel geooeg startte,
mers
nagenoeg onbekend en de
uit den mond van anderen.
het in de vierde serie van de
paarden ....... krijgcn zlj slechta
Er staat eon gemakkel'ljkc ~~~r:;~lln;~~ t~~etNr~~:~d~ cen kwartier voor den start in
hand en. Vijftien minuten om
:er:~~~~~n~~ll~~~ie ~ hij niet geplaatst werd.
met een vreemd paard kennis
maken van de zedclijke opvat- ov~~!er:~~~~n oPin~~~:~a~~ te maken is met v~l !~~~~lij~~nr!~de~~:C~~:,ezet~~ Amerikaansche negers, Bij het Morgen 100eten zij sebermen
zich hier neer en zie rustlg naar hoogspringen won Johnson met en dan volgen resp. no{ zwe1l1de toeschouwers. Daar kunt gc cen sprong van 2.03 M, cen men, schieten en loopen.
het resultaat vaststellen van nieuw OIympisch record, de
(Nad1'1ik verbode?1).
ooze averechtsehe moreele op- eerste gouden medaille voor
voeding. Sommige lieden wor- Amerika. Zijn Iandgenooten AI. N==
den boos. Anderen doen zeer britton en Thurber legden be- =:;;;;Y;;;=L=A=G;:;;;G:=t;=
zenuwaehtig en weten met weI- slag op de tweede en derde
ke h.ouding. zij moeten aanne-- plaaL$.
men.-ne moesten loopen na een
Brasser, de lange Amstervluchtigen blik op dit werk te dammer, kon dit keer niet hoobebben geworpen, ha.lLStig door. gel! dan 1.85 M. komen.
c?":-"".D<'''-qS'~37-M
Sommige vrouwen kleuren, auOp de middelafstanden heeft
dere
blijven onaandoenlijk, Nederland geen'loopers van een
maar loopen spoedig door.
'dergelb1ce kwaliteit, dat zij op
Het is duidelijk, dat het be- de OiympiScbe Spelen een eekende werkje van prof. dr. wgszills dragelijk figuur zou-:
Bradt "SiUliche oder UDSitt. den maken.. Dat is zaer jammer,
V10S - ·JONG AMBON
Hche Kunst" bier een nuWge 'WtU).t de 800 en 1000 meter be6 -leo
rol zou kunnen vervullen.
hooren tot de spa.nn.endste numEen andere "gebruiksa.a.nwlj- mers van bet Olympisch pro- ' Zaterdagmiddag speeIden dezing" dan die, welke prof. Wolff gramm.a..
.
nummers een en laatst van de
Schoemaker met behulp .v an De snelste serle werd gewon~ vorige competitie tegcn elkaar•.
pla.atjes en een slecht SClOpti- nen .in den. tijd van 1:53,7 min. De .Kampioenen schoten .· danig
con had gegeven, zou ook hier door den. ~ad~ Edwards.. lli.t hun s1of'door Vios op eigen
op ztln plaats geweest.zi:jn.
vw den · Amerikaa"nschen De- terrein ·· met dupbele eijfers te
De gemiddelde Nederlander ger Hornbostelt die intosschen s1aan. Een uitslag :wclke !.eker
.1S . nog niet aan naakt gewend. dcD.zelfden.·tiji.I ma.akt.e.- De del'- niemand:verwacht bad. Ret

1~llMAmlJ bUROPA-Am

Bet -is v~ocdelijk weI ceil achan am hem. heen:$an. bet ~ den ttid wnl,5l,7 min..

Inderdaad was de ploeg er
nlet mindel' op geworden door
het opneroen van vier Brutenzorgsche voetballers, doch de
doehnan bleek cen volmaakte
mislukking te zijn, het is aan
hem grootendeels te wijten, dat
J. A. zooveol doelpunten wist
te mnken. Oak de twee achterterccht e!1 kcer op keel' lieten
spelers
zij zicbbraebten
passeeren.
er weinig
Dc rechtsvan
half Sbields was geheel vrecmd
op de:!:e pla.a.ts. Men kon het
aanzien, dat dit werk te zwaar
voor hem was. Deze speIer is
een uitgcsproken achterspeler
en veel te onbeweegUjk op de
knnthalf-plaats. De voorhoede
vall de ploeg was vrij goed en

weI waar

~: •

.·p1d

~d.

Wordt (cde! uur van den clag bezorgd tot 12 q,ur '5 nachts . .

OOK VOOR NIET-LEDEN!
Neemt U cens een proef met ons bekend Lunchabonnement a f 30 ...... en f 35._ ~r 30 bans.

c.

P. v. d. Berg

Iiliiii;iiiii~rn;~~;;~~
v/h

l~

ja<lI

C hef~Kok

van

Hotel des

Indes.

I ____'_____"""!!!I!!I!!I-----~

~~netf:~~~~~;~~ d~:!n, ~~~~ ~

het spel flink open te houden
en de vleugels met goede plaatsballen aan het werk te zetten.
Deze speIer maakte zelf twee
goede doelpunten.
De 3.lldere vier waren blunders van de Jong Ambon verdediging. Oak de doelman van J.
A. was zeer slecht. Driemaa.l
liet hij een opgevangen hal uit
zijn handen IQ.open en deze
werd prompt door een del' Viossel'S in het doel gewerkt.
De
nieuw aangestelde acnterspeler
[Jrsupunny is nog niet voldoende ingespceld en in het gebeel
niet aan zijn nevenman Teterissa. gewend, waardoor er zoo
nu en dan hachelijke momenten
voor het J. A. doel ontstollden.
Doeh de rest van het Rampiocnselftal heeft een pracht
wedstrijd gespeeld wij roemen
in de eerste plaats de geheele
voorhoede met Pattiwael de
midvoor, als uitblinker. De
eombinatie van deze voorhoede
was in een woord af, alles lukte
en men liet het pubJiek werkelijk mooie staaltjes voetbal zien.

~~:rh~~d~i~~~~:ds~c:nS~:e~
zat ze achter de vOOlwaarl.sen
aan. Plaatsen en aangeven van
de bal was af. Het spel ging

~d~~ e;at':c~~e;o~;I~~~j
cr ook maar iets tegen doen
kon. Ook was het spel dusdanig
snel, dat de scheidsrel!hter het
met bij kon houden waardoor bij
nog weI cens verkC(!roe beslissingen gaf. Alle doelnunten stuk
"001' stuk te vermelden zou eontoonig worden. Voor de rust
wist Jong Ambon er vier te
maken en Vios twee. De strijd
ging tot hier i10gal aardig gelijk
op, alhoewel J. A. het meest in
den aanval was. Na de rust
wist van Tuyl direct den achterstund in te loopen, door uit een
ver naar voren gespeelden bal,
met een harden koget het derde
doeipunt er in te schieten. Hierna was er maar een ploeg,
voetbalde, nJ. Jong Ambon.
Zij voerde achterelk.aar de
doelptlDten reeks op tot 7-3. In
:Jrzc periode hadden zij oak nog
met peeh te kampen.
Vias gaf het echter nog niet
('P en wist op zijn beurt ook
\Veder twee doelpuntea te maken, waardoor de stand op 7-5
k.wam. Toen de doe!man van
VIOS wedel' eens geheel mis gegrepeu bad naar eon hoogf'n
1...a1, plaatste Kalati dien ru.stig
voor de achtstc manl in bet doe!.
Spoedig maakte de zelfde speIer
eor 9 van. Vios brak nog eens
door en wist een hoeksehop te
tewerken. Geed voor het doe1
~(.plaatst, braeht dere eenige

Een film van en over het Spaansche Vreemden~
legioen. Het werke!ijke leven der legionnairs in
woord en beeld.
Een adem bene mend dramatiscb conflict.
Vol
spannende, angstige momenten.

Het is wederom een SONORA-PJLM.

I1-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~iii==iiii=~iiii~~
Beerborllt

Herrcbrush
H rt.'\r
Baboroe<llo Eckbo.rdt D. l.iem
J::Illn Van 'WcDkop Ben!! ilplvill
Da Vog-Ill

Zou de bovcnstaande uitslag
doen vermoeden da.t T. N. H.
een gemakkelijk partijtje heeft
gebad, tach was dit Diet zoo.
Mecnnalen wns Oliveo in de gelegenbeid een doeipunt te maken, doch de zenuwen spraken
een woordje mee, evenals een
flinke dosis pecb.
Hoewel T. N. H. met tien
man spee!dc. zagen ze tach kans
:l':ich een tweetal goede kansen
te scheppcn, die ecbter door te
vlugge afwcrking teloor gingen.
Dat kon de elide man - de
rechtsbinnen - beter. Hij kwam
in bet veld en zorgde meteen
voor den begiDstand 1-0. Een
voorzet van De Vogel schoot
Bene vrij voar het doel bard
over de bovenlat. Een schot van
den "kleine mao" werd tot
hoeksehop gewerkt. De hoekschop lc\'erde weer €!'en hoeksehop op. Het werd even eon
ware belegering van het Oliveo
- docl. Weer kreeg Oliveo een
prachtka.ns, doch de linksbuiten tahnde tc lang. Een sohot

~:'~:~V;r:erh~i;~s!s dt~: ~~ t~! ~~le ~e:ts~ill~
e(;hen vele beenen door het zesne doelpunt te maken. (9-6).
Hierna was bet geheel afgeloo}Jt:D met Vios en achterelka.a.r
maakte de midvooor van
Ambon op zeer

======;;::===:I~~
~:r:n:eo oak
w€dstrijd afgrloopen.

was
~:;e:::ar:p~:~e::;~dr ~~s:~v~:~: :;l~:n i.t~~~~: ~7e~:~~

voor Uw bestellingen, zooals: Hors d' oeuvre.:;. Vjscb~,
VJeesch- of Gevogelte-schotels. Diverse Salades.
Pasteitjcs, Croquettes. IJsbombes, enz.

Dc J"ongc
Lay Sic Foo Mohono
Shields (Bz) Berkhout F.
Oelrnnl\T
Tollb (Bz) BOI'l<;.rd
Tuyl (Bz) Lubach Zaterd!':.

N. H. sehenen het Diet goed.
clka.aJ· te kunnen vinden.

R.L.Brantz
Vendukantoor "Welte,reaen"
Tel. WI. 270.

58 - ParapaHan Koningspl. O.

Hedenocbtend

VENDUTlE
>

teQ. huize

v./d. \VeIEdGestr. Heer
E . Ch. C. van Motmao
Gg.Kembang No. 13
(Kwitang).
Div. Chin.: potten.
zitjes, Slaap- en Eelkame~ameubl :, groote:.
aquariums mrsietVisc:h~
jes. PRACHTI GE

IV OREN STOK.
STEL SCHIJFGEWICHTEN TOT 101
K.G., Rekstok enz.

eIU.

Heden kijkavQod.
vendutie hij

morgen

Mevr_ de Wed,

1_ C. VAN DER
CAPELLE.
Matramanweg 155,
tfo .•hiosoope

Mr_ Cornelis.

...

"DE OC~D POST" ,

metl}.'~Lift.
. . ~ ... AIJ

dmg van Andor Fl'Idi, aanvaDg van dezen avond, - bleef
7.30 uur n m • luidt als voigt· mevrouw Biegel nog wat.na
na onder de ,,JG.IlIWD.", die %lcb
1 Faust - Walzer
Gouaod bier zeer op hun gemak voeleo

-I, • AUTDHANDEL
.
cM.edecLedc:K,.
·
EN. 'REPARATIE.ATELIER
-

1

" 1m Donu.:elU'. Trlumt:::ug Urblu:h
PAUZlil

A. de B I A S I

KEBON SIRIH 62

7

TEL. WL 142

"DRI UA,
" '.
n!1.
N. I. F n
VILTHOEOEN
modelleD iii kleurcn
• F 1.25
\Volvilt V.3.
" 3,95
HnilrviJt

Ni~uwstc

Toko ~ TID TEl HONG

met cen mooi schot voor het
derde doelpunt: 3-1. voor T.
Ook bet achterstel - zon~~r
N. H. Dan brak de "klcine man" Dcnkelaa~ - ~ag cr best ,ZlJIl
door .{)e Olivco - achterhoede ell deed JD. geen cnk~1 0pzlcht
ell het was 4-1. Dat vonden de voor de vorlge opstc1hng onder.
Oliveanen tocb al te bar. Aan- T. N. H. hecl't gctool~d over eeo
val op aanval volgde.
gocd elftal. t c bcschLltken. De
De Vogel z.ette den bal "001' "oorhoede 19 zeer " llIg en tot
ltet dod en Han Ik opte in 4-2. g~e dingcn in staat, \Vat de
EI' mocsten nog 15 minuten ge- Ultslng da~ .ook wei aangeeft.
spccld worden. Nog hadden de De compcbtJe \,,:er~ door hen
OlivC;lnen den moed niet verlo- met d~.ze .overwmnmg op keuren, de achtethoede stuwde rlgc WlJZC mgezeL
g,'eoleedkoaPn~e"D, de o~hOOh'ehtOled"ketekrn"""etg,1 ~~~~~~==~~

..,

'-"-

Vergeefs trnchltc T. N. H. den
zwaren druk op te heffen,
slcchts spol'udisch braken ze
uit. Doch cen dodpunt viel zooa!~ gewoonlijlr weer aan de overzlJdc.

J..ta.U4fLteUW.s..
J,..
SCHOOLGELD

CIE"·I~el~.,."tnwec'v:~1 ~igt'e'sal~eg~n,dd"e

,;......"
"
lnforrnatle
E::Jtavia-C. derde leverdc echtcr weer ecn
In ~ gedcclte van onze opdoeipullt op. Linksbuiten Sic
Han Gorm ging cr met den hal I~ ag v!nden de lezers een ken-

Pi~ar B;\~ot
•

;;:~l~l¢r i~n h~:~e1~r~~c:~~~ ~ij~:SI~:n~~~l~~~ r-:;ete~~~~ ~~~~~:~ ,,~~eh~:.tig werk

zou

HEl' ROODE KRlJIS.
Roo-

Maolwag 7 Septffmber as
iezmg worden gehoude~
over bet bove~taande onderwerp toegankelijk voor ie-::ler
die ~ich voor
onderwerp
mocht inte.esseeren. Ret BestUUI' van het Roode Kruis
heeft gemeend doer het organiseeren van eene lezing, meerdere bekendbeid t~ geven .aan de
gevuren. welke wt de IUCIlt kunnen drelgell en al kunnen thans
nog geen v~lstrckt doeltreffende afweenntddelen worden gen,?D1CD, wordt het toch 'wmsch~
liJk geaeht meer be~endhCld
te gevellllall d~ze gevaren, b.etgeen rc~ eernge OOschermmg
geeft. Indien voldoende belangst~lllllg • VOOI' bet ondemel'P
hllJ.kt te Destann zsI deze cerste
lemng door meer l.vordea gevolgd.
Het nur \'2.ll aanvang 7.al nog
nader worden bekend gesteld.

lDP
eene

dez~ film, die Spocdlg mlet
CapItol vertoond zal .'!f0r en.
Dc Son.ora-maatsehaPPIJ bracht
haat' tiler.
CONCERT EN ORANJEBAL
In Hotel der Nederlandeu.

Naar de Dircctie van Hotel
det· Nedcrlallden ons me!dt, zal
zij oak dit jaar Koningin's-verjaardag niet ongemcrkt vool'bij
laten gaan. Op Zaterdag 29,
Zondag 30 en Maandag 31 Aug ust·us a.s. zat ell:en middag van
12 tot 2 uur n.m. in de lobby
een speciaal Hollandsch Concert
worden gegeven door het zoo
poputaire Foorman'sGrootConccrt emiemble.
.
Dit om de nabonale en de
Koninginue-feeststemming
te
vel'hoogen.
Op Zondag 30 Augustus a.s.
zal het groote Oranje Bal plaats
hebben, "oorafgegaan .door een
Vooravond·Concert. Ultgcvoerd
.ln l woden de door ?Ia,'o Foo:-

~~k_S~;~:~:CI'O:n ~~~~::

Huster, 1dR -COR·

Mevr.
A. Manusama, MIt .
CORNELIS
Gebr Tjle ~ -CORNELIS

---

to~~~n;~~~~ d:~ra~~~e ~ ~~~!~~~~ de~~~~~h:!

ToselU "La Bandera", die actueele
DvorEik waarde heeft hoven en behalve
Celg(lr haar fllmisehe waarde, omdat
Zl] het Spaansche vreemdelingen-Iegioen tot achtergrond
CHIt ~IILITAIR TEJlUIS
heeft:
. .
.

V:ijdagavond 1.1. we~d aan
PedJambon achter de. Willemskerk bet Chr. Militair Tebuis
beropcnd, dat eell ingrijpende
herbouwing had ondergaan en
daardoor cen zeer mooie inrichting is gcworden, in tegenwoor.
dighcid van Mevrouw de Jonge\'an Was.'5enaer, generaal Bakker en vele offieier<!n van bet
gnrniz.oell met hun dames.
Ds. B. M. van Tonger!oo,
wlld. voorzitter van bet bestuur
sprak het openingswoord uit,
waarin bij velen, die tot het
uitbreiden en verfraaien van rut
mooie gebollw hadden bijgedragen, dankte.
De plaatselijk mUitaire commandant o\'erste Tulp MOvaardde het gebouw namens de
militaircn van het gantizoen.
Daarna wenschle ds. Keers,
"ool'zittcr van den Kerireraad
del' Evengclische gemeentc, het
bestuur del' vcrecniging geluk
met. dczc a.'l.uwinst. EO meende.
dat dcze iostelling voor de mi-

Mew. A

~".. NELIS

J

b,lSercnata
c/FurliUlt
Lehanana

Na Herbouwing heropend.
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Julie~ Duv~vler re~s~eerde

Voar de loopen:ie garantieverplichtingen gelieve U zich
dus voortaan te vervoegen op K e bo n Sir i h 6 2
TE KOOP

HERTO

)(. •

I Ond~~'!p~~V~et

Fra.nscbe YJIm

a a/Mcnuet MIDlat:nOOdiorde~~=::~

E. de Korte, BANDOENG.
Mew F Snetlage, MODJO-

LA BANDERA"

"

5 VIer lndiscbe Llebesheder

van Koningsplein-Zuid naar

1935 WIIl}·s 77 Sedan
1935 RCIlJult Sediln
1932 Ford -i. cyl. T ouring
193 1
-i.eyJ.
19JO
-i-e}'!...
1930
,, ~ -C)'l. 2-Zits
1930 ,:: Chewolet; 6-cyl. 2-Zit.'l
1930 Au~ti" 7 T ouring
UiillJke prijzen
510';_0/""." 55
~Drll .. ja-C,

DIe

:I

is met ingang van heden verplaatst

~

ThoIllU En welk een v.rOllder I
totea Augen Opera f8Ziltul.e
___
d' Albert

2.. Mignon Ouvei'hu"e

,:

dit

~C. Guldenaar, }.m-COR-

~t:.

AaTtsma

MR -COR-

J L. Jansen, BANDOENG
Detoegekende243troostprij;n a~ ons f]Jne bonbons worp~~ toe~~;o~:e WUlIlaar per
Prf .

kunn~~~~rij~:n B~:;n!

Augustus a.s. bi" de fabriek afhalen. Alle Prij;en buiten Bandoeng worden franco per poet
toegezonden,
L. Chr, v. Vianen, Mej. G. de
Vos, Raymond, L. K. Que, W.
Stok, R. Aain, F. 1101. Donkers,
M. Brouwer, W. Haa.xmall.
Mevr. L. H. Rhernrev-Adriaans.
Kiki de Kuiper. B. Sclweidel\
N . Titi Soeprapto, Lauw Tian
Hwat. Me'll'. \'. Hendrik, K.
Holle, Sian 'Baen Teng. Liem
Kian Han, Me\T. B. Cooke, te
),oIALANG.
1£ Koesoemob Wardjojo, S.
Soebaidagani, Mew. E. M. Portier, Danis-woro, A . R. Portier.
Socnjoto, W. Suiderhoud. J.
Hols, allen ie SOLO.
W. A. Pereira, L. Gerrits, S.
M. Soemasmarah, W. S. K.
UlTSLAG
~a?dy,,F. A. v. Hek, Soe.kaT"NORRIS" PRUSVRAAG.
ttm, M~]. So~edars?no, JoedJono.
Dezent]e ~ammlDg-Meyer. alPOlluiarltltcitswedstrijd No.1 len teo DJOI\.JA . ._
.
Me]. A. G. v/ d Brugge. A.
De oplossing van de Norris ~ahler, R. So:hartono. SoePopulariteits'lVcdstrijd No. 1 ~nrno, R. :1-Ioe]ono, allen te
luidt :
PEKALONG_-'\J.Y
Mev. \'/d Meer, Mevr. Roo,
EEN SUBLIEM PRODUCT nen, M. Duisterhcf, C. Purema-

UlT EIGEN LAND.

~~irr:-revr.

A. Ashor, te TJI-

~~9H~eb~~~~~nd: 5-2 voor T. ~~r ;~o:~~e!~l~~s~e~ b;I~:: m~~l~vo~~en~rZeal~a~~n~I~~:~ ;~~: ~bij:~:e:P:;~~!~m~~i we~~~n ~~org~~cA.I~~~i~~~ m!::~~~~~~e-'AgO~g~
l ildisch Comile van de verceni- zat worden opgedieud. Cham- doeng de uitgeloofde prijzen
R. Caliches, R. Lutzow. R.
Ballollnelljaeht, getroklten ell als volgt tocge- Soewadji te MADIOEN.

Nog even p.'l.ktcn de beide elC· zal .zijn.

:;:::e~r!~~ ~~i :.~~ ~:l~ w~d~

ging in Nederla nd -voor Chr. rntgne-Ba,r,

J(OTEL:~t;:::n;~~::e~~:jjc~~ef~~ ~~~~~sn ~ug~:~b~;~(~~~l:~ ~~

strijd. Heide pactijen wogen
thalls gehcol tegen elkaar op,

DER NEDERLANDEN

~~~~)t~~tret~ ~:~e~~ns

clat

het Comite met genoegen att:aches

~tt te~:~t;:~~~deen ':~~UI'

voor dezen

vO~Z~.~~·d.'l.gavond

avond

k end :
lste Pl'ijs f 100.-, Me"l'. A. •

A·2~ee~1'::~'!J)~':::~M.

nog een
VooJ'3vondconcert.
van
31 August'.ls
MarT. N. H. hecft, hocwel ecnigsHet programma'voor het conOok sprak nog de heer Son. z~l op het terras gelegenheld paocng, BATAVIA.
3de Prijs J 25.- , MeYr. 11.
zins gefiatterrd, verdicnd ge- C(lrt ondcr Julien Foorman op l1r:nberg, voorzitter vlln het ZIJU om t: s~up~ereI1,. daar,l.11cde
\\·onnen.
Dinsdng 18 Augustll8 1936, I.O.G.T., die twee kopercD pin. zal he~ KOlll~~mne-feest III de Cooke, BATAVIA.
wa~e~lc~~i\~~i~l;lf~:fc;"~p ~l~ ~~~~a~g 7,30 uur n.m., luidt als ten in lijst met yoorstellingen ;.'~ed~~h~~i~:~tie ~~~ij~:~ e~s:~~ ru!~~Xl~JG~O'-' H. Mathekanr ingespceld raken en nog
~:~~J~~de de dl'ankbestrljci.ng ~~ o~ oak dezc d?-gen zullenl~et 5de, Sde, 7de Prijs ieder f 5.wei eens "oor ,'crrassil"!gen 1. "S:\lve Impcrntor" _ Marsch
Ten slotte wekte <la. van Ton- Bata"Hlsehe publiek geed bcval- Sie Wie KWan, SEMARANG.

Frau FrOl1
}.-I occa T rfe Tr3c

O"~~~~~r~~kl"

~::C~: r;~'~o~ ~~e::;~:i:~~e~[\~~t~~: OP.

g

~TA~Kb:;d;ie gte°~~:

;=ku::;n::;n,::;n::;,::;,o",r",en::;'====;;;;;12 ... Norma" _ Ouvcr1.urc
len
9 September rol bet H e
MeVfl D. VAN HOUTEN
3. "Slclltn" .- Wnbcr E. Waldtcu(el nen.
klaSlHeke Conee,! van het Ho- KABOEMI.
GED1PL. COUPEUSf!
1. "lin.lkll·· -- r.'lu"lu.l~ie
Hicrop maakto het gezel- tel de~' !fcderlanU~l-Ol'ke.st onVoor 10 bijzonder fraai lit~1I~1~1:~~c:"~~::b2k~;~:
MoniuBZ\CO sch;ap, waartoc ook bijna de "01. ~f~\~I~:g~~~ JullClI Foorman ;:~C:rrd~~~~~~~:t~~!
Irontol in elk ~Jlt~ I~~n billljlr.
PAUZE
ledlge Kerkeraad beb~orde, €len
H et klaSsiekc programma 2.3l baar n I. aan:

IJsw:lrcl~

y"

,,-j,jll+!;
."""'.""II'{~C,\\ j
_ . _. _ . " •.. , "_" _
ij vntvingen:
Een
Buitenge woo n

S

St.

~~lp~or3d«: wafels (Z. . . i~co)

~B;a:;rm;S~C:D~Ye~rw:;e=y=&=c=o.=N=.V=.~~;~~;:<~f~I~~~~:~~~~:"~~I~~"~~~~C~~~~~:~I~:'~·'~'='

:

I

r,.

" OlUl

Drdmildcrllmus" -

Pot-

ro;;~~an~~~\~~~shU~. hebben

k ken

ZljdeD~11 F I L
F IL d'Ecosse

F. H. v:d. Putten. BANDOENG. v. a , F. 0.75 p. p.
cell r uimc :o~rgalcrij,.. e~tl S'~~nte~O~~~:;:a~:r~a;~cto- ~T'A
,~e~~"~A::.F=':cJ'_B~'-:::H:carn
_iS~""~BA~'~~~~~i§~~!!!~
gl'Oote rcstaUi abe- CD h.~IJnrd. ber a.s. het Lcidcns Ontzct te- -::
zaal~. cen lees· ell scbJ'ljrt.aal. gelijker t ijd met hut jaarlijksche PAS A It GAM B I ft 1 9 .3 &

Imllrri
SChubert-Berth!!
"SinG'cnti rufl Ok.b dUll GlUck Lied
R. Slo~
1. " f.'rot Olo.voln" - Ouverlure
kCUl.lgc gemakken en cen doelll'. Auber matig bu~~et.
"
.
8. "El~n a hrt1.a·· - Marsch
,,~adcr en "moeder v~ dit
A. Faulwetter tehUls werden YCrSCheldeno
maIc:n om hun gocde zorgen en
belcld geprezen.
JlO'I'EL DES INDES.
G.

0

F raa Ie

Sorteering

dien nvond gewij::l zijn aau den

Filmb:ll plaats \'inden.
.
Medewerking vall verschillende zijde o.n. van de Film-im~
porteurs is reeds toegezegd.
Het beloven weer gezellige
e.vDUllen te worden in de "Ne-

De V£RH UUR .1 contant t!'o de TOEWIJZ1NG van de voor
TAXI· AUTO 'S en andere VOERTUIGfN bes l~mde sIBr.d piaalseD 'l.ullen op het PAS A R - GAM B I R - T ERR E I N
plaal ! hebbeo op DONDERDAG 20 AUGUSTUS 19.36 des
voormiddags om tJen uur.

ve~~;~ende w~::e w~dc::e~~ ,~d'=d~.n,:,d~en,:'.:.',_ _ _ _ _---.!I.::'"=H=<h="":::::"="=,,=b=,'='m=<='::OO=h=,,='=EC=R=E=TA=R=IA=A=T=P=A='=AR=,G=A='=lB=lR=,T=E=RR=E='N

Vooravondco,;!cert.
Het Programma Va.ll bet voorn"ondcontcrt op Dinsdag, 18
Augustus '36 te gcyen door het
H:ongaarsch Orkest, onder lei-

F EUI L L ET0 N
:"" .:',~--.

OF

De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVARA,
81).
De deur ging open, Jerome
kwam l:ilnnen. Met een stralenden gllinlach am den mond
snelde zij hem tegemoct en
wierp zieh onstuiming aan zijn
borst.
- Hoe gelukldg zulleri wiJ
zijn ! lispelde zij.
Had zi.j'een vurigcn kus van
hem verwacht ?
Hij raakte slecbta heel even
met %ijn lippen baar voorhoofd
aan.
.
- Wat ziet glj bleek! bernam zij bezorgd. Voeh gij U
Diet wei?
_
~aas~g weerde )lij .haar be-

arm van Jerome binnentrad.
Trotsch neeg zij het hoofd am
de buigingen te beantwoorden.
Na een korte begroeting verdeelde bet gezelschap zieh in
paren am naar de sIotkapel t e
gaan, waar het huwelijk voltrokken zou worden.
Dit was de bijzondere wensch
van Florence·geweest. Zij wilde
met 'op dezelfde plaats in den
echt verbonden worden, waar
"het eerste huweIijk van J'rome
was ingezegend.
De plecbtigheid"duurde niet
1ang.
Daama keerde bet geze1scbap tung naar de ~l, waar

ke~:n~e::~rawoltrekking kon

vr~re~g~=UWJ~~d\::

Q('. zieken-inrichtlng.

_ H elaas hebben wij danr

Jerome hood .. %ijn ' brUid den
arm en bracbt baar naar de
zaal. waar ., de ,gasten ree, cIs
waehtten.
Het was sen ware zegetocht
voar Florence, toen 2ij &an den

ernstig en nam de felicitaties
zeer kahn in .ontvangst.
Voordat _iDen aan tafeI giDg.
praatte men, DOg wat met 'e!kaIlder. De geestelijke sprak met
Florence. Ret,was Diet dezelfde,
die Jerome met Nora in het hu-

de hij. Zuster Clara heeft eerg:isteren plotseling cen bloedspuwing gekregen, die oover·
wacht cen cinde maakte aan
hur jonge leven. Zij was weI
altijd zwak, maar dat wij baar
apoedig wuden verliezen.
badden wij Diet knnnen denken.
Florence was hevig geschrokken, Dat was een slecht vOot~
teeken! Het cerste, dat men
baar op dezen dag mededeelde,
was een doodsberieht! En bovenclien nag weI van zuster CIara, die zij als wapen tegen dokter Charlot gebruikt had-!
Het meisje had hRar gebeim
mee in bet graf geDomen.
De .. geestemke was verwon..
:dcrd"dat Florence bet nog met
geboord had. Zij vroeg hem
daarop baastig of dokter Charlot nog in de inricbting was. De
gecete1ijke an~dde ontkennend ; Charlot was den eersten
van de maand vertrokkcn.
lTe rlieht haalde Florence

zoo

~~r~~!~!~a~~~:e= ::I==~ bet bruidspaar ~~rn~datb~_~m::
be~en.

AI ons fOlowerk, ook amateur-afdrul,ken, is gegarandeerd first.cinss en lev .. nsiang houdbaar_
nMEiLIOS"

:;ii~:~:'~·~r~:j3:;~~r~i~-I~~-~:~i~~~~~~~~~;~~~~~ '~f:~;~~~~~::je~:tp~~~n~
een verUea geleden, graviD, z.ei-

NORA DE VALSCBE ERFGENAME

nog eenige muzieknummers ten
gehoore gebracht.
De oud-overste Biegel, aecretnris van het bestuur cn de ziel
van dit tehuis, qia een !:,'Toot
aalldeel bad in de organisatie

storveD was! . Gelukkig, dan
~: ~~:::rinste Diets in
. Toch' ~le:ef .uj zich bt!drukt
voeJon.· hoewel zij aan taf.el aDe
IDogelijke m,oeite deed.
met baar · vroolljkheid mee-te
steepen. · De eenige, dien -ZO
d8.afmee met · kon verblinden.

iedereen_1

gedwongen was.
.
De notaris beyond zieb ook
onder de gasten, daar h.ij een
vriend van den overleden baron
de Vnlmont was gewcest. Nadat hij cen korte rede gehouden
had om het jongepaar geluk te
\Venaehen , Jnvam J~rome met
zijn gtas naar hem toe om met
hem te klinken. Daar er toevallig cen Ieege stoel naast den notaris stand, ging,Jerome zitten
om even met den ouden heer te
praten.
_ Ret verheugt mij oprccbt,
dat alles nu zoo gelukkig geschik-t is, zeide de nowis. Ik
zeide destijds, op dcn dag van
uw thuiskomst. reeds tegen de
freule, dat zij den moed maar
niet moest verliezen en dat atles zich nog wei t en g<:Iede zou
keeren.
"Zij had pas het doodsbericht
van haae broeder .0ntvaDgen en
toen moest ik haar ook nog
vertellen, Mit er in bet bijvoegsel "an bet testament stond.·
Dat was wei een beetje veel
"cor haar.

t~ ·~i~~-:~~ ~~ren~"

-- ._- -'\.

WF.LTFVREDEN

~"O-~~-;:--~~~:"t .:~~ -:,~ ' de

Een diepe dsehuw greep tafel zat en hem harlstochtelijteckenende woorden met den hem aan, t oen hij naar de stra- ke blikken foewierp.
cotaris en keerde na.ar tijn lendc vrouw keek, die zoo
(Wo;'dt llcrl:o lgd).
pJaats terllg.
Begrcep de oude heer, wat e r
in J !!rome omging? Peinzend
keek hij hem DS en schudde bewrgd het hoofd.
Tengcvolge van de mededec·
ling van den Dotaris waren Jerome de schellen van de oogen
gcyallen.
H:ij begreep aUes.
Weer zag hij duidelijk dat
nachtelijk toaneel voar zicll.
losse haren en reeds voor den
nacht gekleed, was zij opgewonden zijn karner binnengestormd en had bern den dood
\'an baar broerder gemeld.
Nu begreep hlj oak, wie e1'
gcscheld had. Dat was hem toen
on\'erklaaebaar geweest.
Alles was'vOOl'tlit door haar
berekend, met haar huichelarij
bad zij bem ingepalmd. Zij had
gewild, dat het personeel haar
op dat na.chteijjk nur in nachtgev.-aad op de kamer van Jerome 2.OU ~ Da.armede
had zij hem gedmmgen tot een

~n:~ :~~= ~ :be~
anders nooit ge-

gij

deedt, dat de erferds wederom
=~ vie! ? vroeg·Je.
_ Ja graaf; gij waart met
thuis, daarom .schiecf ik het u
den volgenden dag_
Jerome' weM doodableek..Zijn
'hand: -omklemde. bet wijDg1as
zOO -v ast,-dat 'de wet er at brak..

CIT,I.,D ELWEG 22

Florence bad haar doel be-

=on~ij ~
~ ::

I

bar vandaag naar het aItaar '

gevoerd.
Je
, r o m e had een geroel
helD de keel ~ dieht:p-.
snoerd. Ret lief:st was hi bitt
feast ontdtlebt (JlQ llieIs meer
a
, Isof
'

..BE. OCHTEND pQSr'

Aug. Savelkoul
BATAVIA-C.

-

M

c!)

D

1

EM~1::~11~t,eLm~~n~~apon~c~~~f Cf~:NE
Sflangnal

Dresse$

MaQte lcostullm~

30

VBUilf f 675

ContOlnl 10"/0 kQttlII9

MOOle" moderDe hoeden, allerlet modesnufJes

Moderne Maatkleeding
Wij ontvingen een nieuwe collectie
"FRESCO" tropicalstoffen
in 6 verschillende dessins
colbert en pantalon F. 30.T er introductie bieden wij U deze
kwaliteit tijdeIijk aan vaar

HET GOUD· EN ZlLVERHUIS
Citadelweg 35, Bat-C. tel. 4286 WIt.
heert een groote sorteering heeren- en damesborlogoo ill Goud,
zlhrer en Ohroomnikkel van de bekende Zwitserache merken :
Election, W:ijler, e,a. Desgew. tot 12 mod. erediet.

IJEGHAFt.;NlS~UND~RNt:;MIN6

V/b ,,0 A N SEN J A COB S"
De best geoutilleerde in Batavia. Verzorgt begrafenissen
oak'vaor BUifEN Batavia. Europ. personeel. Europ.
lijkwagen en auto's.
AdIes: Kramat No. 62 tlo TraIIl!ltadol;l Batavia-Centr,
Telefoon No. 97 {dag en nac.h..L... '

F. 24.50
Deze

introductie-aanbieding

22 Augustus

()

IIIH

IIIIIIP

6/1i1

B.

duurt

tot

en met

s.

llllllr

JJJJJ]

1IIIIIc

In 't ,liI.l" v~n d~~ Stilien Oceaa"
Wai' f,jj "" n Q,oot 9CV"'" li ep !e ~~r;",,~

M~ "

Heeft r",m"n land ontdekl
.! Gee" hem Ie. ee re stre~.\
Bois bi e n\:; loco ree d~ jaren Ie bestaa"

liLAVlERSCHOOL. Direcleur JMIES ZWART. Piano, Vior..J,

I

Violoncel, Orgel, Theoretiscbe Vakk. Diploma's M.O. Membre
de Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Paris.
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;
Oud-Directeur Muziekschool "Toonkunst", den Haag.
MEVROUW LILY ZWAR'F.
II
Dip}, Piano, Sumatraweg 22, telf. voorloopig 4125 WIt. AanmelONTVANGEN,
ding van leerlingen dagelljks van 11-1 en 5-6,
Groote collectie bloemeo \'azen tegen zeer billijke prijzen.

DE REGELPRI)S DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

CAe T U S· TU I N TJ ES.

. W. /(. - .4(O'''H

KEBON SIRIHPARK 10 _ TEL

deren, Uw kenn;ssen, Uw z.ken. werkgever werknemer

'.
WELT

Heeft U i\lOELIJKHEDEN met Uw man, Uw vrouw, Uw kinof
?
'·I\[oreeJ ! Finaneieel! Sehrijf naar Postbox Ad. B. M. 13, Bal.-C.

Wij "'Ipen UI

3636

ADMINISTRATIES - BELASTINGZAKEN

SAVOYIIOTEL
Beschlkbaar 1 Augst. kamers
met elgen badk., WC. Per 1
Sept. kruner met uitzieht Koningspl. tel. 926 WIt.

!:~~J:,-=n~S:ett~ ~::S
per dee! en per week.

Te Huur : Thcreslalterkweg 98,
mod, huis 6 gesl. vertr, en pay.
kamer, 2 terr. pantry, bak.
W. C. binnenk. hijgeb garage,
f1. tuin. Te beyr. aldaar, teL
2359 Wlt.

---------

~~~=:ru!0~~Pk2oo~~~I,n~eJ!~

---------------__
OPLElDlNG
Br. onder No. 2957 v. d. blad. Mode show in "DES INDES"
\·OOBR.lO~~oEXAllUDEINENVS.A.1937 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nag eenige opdraehton kunnen
.a:.n.o;
worden uitgevocrd
rr:iddels cursuslesaen 3 x per
TE KOOP :
"THE QUEEN"
week
Eell mool woonhuls, zccr gun- 'l'elf WI. 2907. lng, 1 Sept, Tjidiploma A. ! 4,- per pcrsoon Btig gelcgcn Il./h. Viosveld..
kini 17 pay,
maa~ V L f 5
Br, onder No, 2960 v, d, blad.
,- per per-

FI

8~:~r ~a~d'

•

~

TEL. WELT. 1927

GEZOOlIT: Door van goede - ....- - - -....- referenties voorzien adm. en
TEKOOP:
praktisch geroutineerd persoon:
overname van, of geJdelijke en
VAUXHALL
werkzame deelname in hestaan'35
touring 5 zits
de zaak. Br. onder No. 2474
1500 KM. gel. demonstratiev. d. blad.
-'--'-'--_ _ _ _ _ __
wagen.
Gemeub. l)avUj. met of zander
pension gevraagd, Br. onder
V A U X HAL L
No. 3002 v. d. bInd.
'35 touring 13.000 KM gel.
Vanille, Aardooien p. liter f 1,- _ _ _ _ _~--z, g. a. nieuw.
en andere soorten Ice Creams, Chin. jongmensch vraagt on·
Restaurant "DE SNQEPER" gem. Immer m/kost (sleehts 1 x N A g H CAB RIO LET
p, Baroe 65. Tel!. 1547 WI.
daags eten). Br. m!pr. opg, on·
'33, praehtwagen
der No, 2995 v.d. bIad,
--------1
ERSKINE
'30 Sedan 5·zits in keurige
Voor FIGUURZAAG-BENOO_
eond, f 500.DIGDHEDEN ig en blljft
SlAANG HAP - JE adrcs;
CHRYSLER
prima mnteriaal - billljke prij.
Sedan 5 zits f 200,Te Koop : l.e,a.b, 2 zeepl:luijrna- zen. - Petjonongan 67e.

Engetscbe Handelsoorre8pondentie. Opleiding voar Bondsexamens A, en B. en V. V. L,
door bevoegde leerkracht. Prlvaat·en eursuslcsscn tegen matigc tarieven, Dr. onder No,
1219A, v, d. blad.
luwonen by ChIn. famWe m/ _ _ _ _ _ _ _ __
kost en kl. wasch f 20.- t!m
f 30.- p. mnd. lng. 1 October. 110ll. Dame i/h, bez. v/acte
Dei. v. d. Bosch 52. Te bew. L.Q, kennis v. verpl. (2 j. zicKartiniweg 32, Bat,-C.
ken h., 1 j. kindervcrpl. :~oekt
pI. voor lcsgeven liehte vce!>!.
of nachtwaak liefst ondg, (Hulv. d. Hoop's Lee9b1bUotheek, tcnbez.) Br. onder No. 2986
TJl.keutoeuh 50, Buitenzorg. v. d, blad,

BLOEMENHIiANDEL FIiI VOR lET

S~d~n~ ~~ j foo,-

~

Z. E. den
Gouverneur Gene,,,,,l v. N>:d. Indic

E. W. Kuster, 1. Jaspersz, B.
C. Kuitert, M. Twisst, te MA~
LANG? R. M. Soedarro, R.
Boebbaeher, te MAGELANG.
G. v/d .Leest, Ch. E, Burgharts te TASIKMALAJA. B.
Th. v. Toledo, Men. M. E. Smitbont te TEGAL. A. B. Crawford, R. L, Gewer, te SOEDARDJO.
Mevr. S~ Franzen, B. Gabei,
te Djembet, Soepol0, t.e BUN.uOWU::)O.
N, Beck, te Modjokerto, Kadil'oen, D. Kuyl, ::il'i Moena, te
BUl'l'.Ji:N,Z,O.KlI.
Mevr. S. A. Nitinegoro, te
l\iAGEl'AN. Soemardjo, DE-

~~Mr~i.ke

25 DJOHlHLI,AN

Zijne Hoogb~id

PangtranA.A. MiiDgkoen~goro

va

J. A. M 0 nod de Fro id e v i II e.

10% - 10::4 u. v.m. Pauze.
100/... - lly:! u. v,m, Prmci~
pes van wer.kk.amp.opleiding
door den !l.eer fr. J, B,
:::; c h ij f sma.
11~/~ 12?4 u, v.m, De_
¥rouw en de kOlouisatie, ,pOOl"
cien heel' A. Jut. Nader zal nog worden bekend
gemaakt, waar het eongres genouden zal worden.
~r zuBen prograrruna's Will"den llitgegeven waarin de punten del' te behandelen onderwerpen in het kort venneld
staan.

he~~o~~~e~O!o~~nv:rt~::e;:n~

BANTAM IillOMO
'30
Wil zeggen: goedkooper kan
het niet En tida oesah tawar
sed! ~ ~~s~ ~io.iagi Voor een auto van Aveto_
tel, 1960 WIt.
Te bez. Kebon Sirih 62,
AU GOuT PARISIEN, Ban- 1IiiI~"Ii'......
...>. ._ _ _ _ _ _
doeng. Agentschnp Batavia-C.
Conf, toiletten, vlotte modellen,
Schoenenreparatie3 met de
onberisp, coupe. Ook jap, naar
modernste maehlll.eS

Koster te ::iOEKAMej Tjan Dian Nio te KOE ~~~~_~~~~
DOh:::;: A. den De~ke~, T. H. v: ---~.- ..- - . - - - - .
Rooy, te SALATIGA,
DE JllAN VAN VEERTiG
Mevr. A, v. Ha~en, te KOEJAAR
TOARDJO. Lie lJJiem Lian, to
'l'JlLA'rJAP. MaehIui, te .PANtOptimi&isch)
~:f~~GS
J:c~~iA~e
•
DJOER, i1e\:r,
.....

Corsage bloeruell, Per atel (6)

R. Iman 8oemarsono, te BA-

8t:k

M:ekt~lah-Mhd~ Al~~kd:::/~eoo:::dj~~:

~:O:~~'O:d::~::e::: ~~N~::~ d~I~!..~~:~
~~~:~!:.~ri;~~:":~ :~:~::~;:p!~::::.~. r.~lIj~t~:~~;~~:~~~;;~~
:Ji~~:~o'i,~~~~~~ :~;,~,:~l~*~~~~~::~:::
a
ftn.ILa

ook gelcge~held voor het ne- Saluris

J 15.-

f 20._ goede Djohariaan 15,

~!~e~:: 6:11~~~~~ e~il~j\~bJ:;~~~ ~~a~:!~nto~~~~r;~i~gb~d~r

Te Koop voor f 1250.H'
t 5 es.t t
kk
1'e Koop \\'egcDf~ vertrek: 2- _U~u~ele gr~e~n ~~r~:uree:,
deeUge ~picgeIkaat m!ovale achtergalerij 4xB M, frontTf!r O\'emarne aangeb. keurig
breedte 8 M. - diepte
M.
ondcrh. eomp), rncubilair, z,g.
/f.,n. inc!' cice. koelkast. Evt,
m/ovcrname huur f 80.- p,
mnd" mooiste ged, Bal.-C. Br,
H. P. G, v. d. blad.
onder No. 2913 v, d. bIad,
Jes Heht gecireerd, Te bez,
_________
p
_ _ _ _ _-'TJ:..·ilrin!_·-=58.:...:.
_av_· 1
Te Hu~ : Gem. of ongem. pav.
SAVOY HOTEL
best. U1t een zeer groote kamer
Het beste adres voor Uw lunch
Te Koop gevraagd:
m/voorg. ~u~tig geJegen in eenof diner, bonboekjes ad 30 bons KJnderstoel en sportkarretje. trum m!wtzicht op mooie tum.
vanaf I 2250 fr thuis Vraagt Tel. 5033 WIt.
Ap. gem. inel. 1. en w. resp. a
proefporlie' telef: WI,
;:....c..:..:.:..:.:.....:..:.:.'-'--____ f 25.- f 30.-. Tot 1 Sept, vrij
Te Koop: 2 bedden (twijfe- wonen. Br. onder No, 2992 v. d,
laars) z.g.a.n. compl. m/bultz, blad.
Bonboe.kjes verkrijgbaar vanaf en klamboe tegen elk aann. _ _ _ _ _ _ _ _ _
I 17,50, Hotel-Pens, ,.8HUTJE bod. Batoetoelis 55, n,m. 5-8
IlAAFF've_.he·kru!EIkdkeoemkd·ui"terakrijro"guwb.
'i'ransport-Onderneming
~"'"
..N I E B 0 R 0"
(Friesland), Laan Raden Saleh
Te koop Gevraagd:
Noordwijk 41. te~ ~O WIt.
• 14, tel, WJt. 1548.
ledJkant tegen
liJke pnJs, Br, onder No. 2991 do r
h. 1 N d. Inw" H ft
v. d. blad.
ou~e, g~~~we ~doer:, r:ds
.
120 jaren in zijn dienst.
krin heel f hal da
Br
1
ODde~ No. el~69.V!'d bl:~n. . A'.l."'EL!ER VOOR CORSAGE_
_ _ _ _ _ _~__
BLOEMWERK.
tevens curaus voar het zelf ver- DENNAL. BET dweilprep : onDIRECT TE HUUR: ongem. vaardigen van corsage-bloemen ver:a~ter~ D~~:::"':
Weert
pavlljoen In.. campI. eig. gemak. C~~~es f J~-~a~ ~; ~~
incl, water en garage. f 30.- f
voor
g
c
~eren, muskieten enz. P. grt.
p.rn. Bevragen GaIlg Djaksa 13,
14, tel. WL 5
f1. f 0.50. Weigert imitatie,
Kebon Sirih.
weg
Aanmelding
lMn 149.

Dude Tamannde-

~~~e!~i, l~~:~~~t, th:=~:~:

13~Y:l

~ ~!Y!ad~~o~:~~t!~a~~: Posy~t;;~~~~d~~~~~/4ggg WI ~~~~,S~;:~~~b~~g~~~~

Doodgcwoon dat 'k ,'an

je

holl.."

je teer figuurtje zie,
.Met wat zlj omhangen.,

Als'k

KILAN. I. Walke, te 1-'OERWO~
N
I hts 1 k
""" 'h'k KERTO. I. Antell, te lillRTO- Kleurend bij je zacht gsl:J.at,
DOKTER met ruime Batavia- ba~~ vs~e 29 Au a~c~ bi 3 l t- ~ONO. M. Suypers, te p~Yoel'k me als gevangen.
se
ervaring v. Alg. Praktijk stelt voor 3 da~. W~ke~J,;,: en \~a: ~v~~~.
H~~djo~~~::~~,le:~ Kj~~L~..~l:i~\::c:~~ebl~c:;Uj:~...
zich beschikbaar als Arts van half Sept. j 0 . 0 kwart I'ALEMBANG.
J. K Hen-

Tia Tek TjoeSluisbr. stl', Bt.-C.

C:

p.~.:;x..:.

f;:;~n e~~~::~~u! ~/~~~7n:' ~:!~?:i::~~:~·O~~~e~I~; ;~s~~.:~r ~~d~r;e=r:. t. f;~~;::r:;::~;r;~~l ~;I~;.i{:'i{~~:~~~: ~:;~ !~;~¥ ;~~'=:"7"'
;:l~re~o~~t~~~b~it!:;:~~:

926.

::=-________
~D h~"!lten

bi1~ ~:-:~~re~er~~~er:~

!:!t~d~~:;d~ a=~:

m:n;m:u..

~~

Vbautfeersahool •.Do. Auto".
Goodan&UIa 11. Bat. C.

ODd

~,

met
met

eigen au\o

Iooauto

4 15.

nettevOl'liChij.

' Y~~~ 'kS~l: s~d:uverdrol!:n~'

_ _ _ _ _ _ _ _ Prima tafel "RIVUKA-HOME" NGAN. Mew: J. Knote, Asmanmet ;::t~,~fn°~:::utsz- ~~~~~~~e~t Sll1temt>rg. of dawe. H. Kanters, te PROBO- .MeiBje ... als ik nog eens trouw,
b levrd 0 rneming huur
. c,.
~~GO,:M.VGe~1in~~~~~o~:1 ZRlhetzijn, ... al1~n(":'~.!~'~;~~h'
CT~50:'" ·p.m.)'eingaande begin
J. Zitter, te CHi'RIBON.
...-...... "n.""",," .
Sept., aangeboden, Hr. onder
No. 2820 v. d. blad.
TE KOOP :
Mijm' rend staar ik woor me ult.
Ecnjarige D. Herde,', reu,
Dro<Jm m'n moo.i.ste droomen,
m/stamboom. Te be'",,',. Hotelj
J[ET
DelJk... dat met m'n veertig j!la~,
Gedlpl. Coupeuse.
"Du Pavillon" kame. 48
jOu,
Geeft naai- en knipIessen voIg. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [
Gewijrigd Progi-am.ma
'l Oude 'hart in diepe romo.-.
gemakk. snelie methode. Sucees
verzekerd. Dip!. eostumiere na
In bewaring geuBa;d
Het programma van het den Alles Wilt ik denk en doo,
dria a vier mnd. of eigen ge- een piano. Goed onderholld e.d. 2gen Aug. cn 30en Aug. a.s. te
Heel""! .voor jou geell v.-a.aral:!,
3
;~~~~ ~~~~~~~~. ~ 7~~rsig'~ gegarandeerd. Tjemaralaan 2, Batavia te houden kolonisatie- SOJnS zag 'k zelfs een booze bllk..
pav.
congres is eenigszins gewijzigd. AIs lk naar je staarde..
:~~' v: ~: ~; ~o~';-n~;:
~~~~~eh:~!s~;; G~~a~kb:~=~::;:;;W'
No. 13 (van Daalenweg) Senen. Gemengd turnclubje onder lei- steld als voIgt :
je le...-en, klelne bloem,
Tel. VVl. 6237.
ding van den. Heer Bob VerheyZ ate r d a g, 29;8.
't 1dijne ging verlonm.
en, Woensdagavond .van 9 tot
7 u. 30 n.m. Opening.
'k Dacht DOg- met m'n ve.ert.ig jdar,

IN,

KOLONjSATIE-CO~GRES

et

Ding, fI!nke kracht, erv.in hOo
V.....,q. ill _
tel ,~. ~~. ,·hulahou-- SerietlR
.. converaa.tie-lessen
11.kookkinlst. Bi'"UlderNo. aangebodenblj Duitschedame.
fUO ding,
3003~, .d.:~¥.....
Dr. onder No. 181Ov!<L hIad

"s~~~:~~~'~iBo!:O:eD~

~f

u~~=~~~~~e3

KoI~tie

~~~

Te Hour :Groot huls met ruIm : .
• 8 u. B% n.m.
'kI::ne!
aaIl joe.
erf op eersten stand. Zeer ge- b" d Hr Waard b
~ ~_ d~ tropen, van m~ch-hyschikt voor dolder. Huurpr. mg. ~75 ~t. .
en urg. t . gtenisch standpunt ~en, door Heel m'u vrijgezellen ~.....757'3- d. ·bBriIad.-even ond1eOret.Nof. 128
dr
~~ ~ \reeteelt,
Th&t.

S{"'! ;_

u.ln.

V

e:

1: ~..~~

--------Dr. £. A. OLDENSTAM
=~~u:!n=u::u:!or
Angustos-BecIame-Aanb-eding. ~~~ stem- en W. Ch. -D 0 eve. '
.
Woensdagl9Aug. Verkrljgbaar Waterlooplem. .hoek Wlllems91;6 -!H..i. u. n.m...Pauze.
Lontong per partie
j 0.25 Iaan. telef. 1353 WI.
9% - lOS u. IUa Grondv.m. en 5--h.m.

~~~!.V:.-~ ~'3i':'~~P ~~~.iorportie

Betrekklng geoooht door euorg.

Europ. · Dame

~I:::ad_.

b

Hfo 7-7.30

~~~d;'"KIa£

spI~ku'tlr:

<=0

I::":..Olld::"'=:r:Jij: INLEG. GERS
i

~.~SS

een halve c e n t
per stu k

Dames _ . Lsan de I
!':"d
c h a I k.
~ 36. V~l 9 u.
~
_ . mlddag- en - . . . . door, den beer J.
en andere IIOOl'ten lee Creams. avondtoDetten door gedIplD- Vee l' s e In a.
_
. _ "BE SN
.
- 10% door
.. v.m.
Pasar. Baroe 65. TeIf. 15!7 WI. c:ouIant - bmjIr.
_Vlno: - en 9'IJ.
_
Ilon ...... i

J 0.75.

•

vanm,e, ~

per liter fl.. van

--1-.-

•

"* ,.m.

.kugdlimammii.niii

