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En zie, daar stond in de groote P. G.-eomite-zaal de stedelijkc spullebaas, omringd door
Nederlandsche en Oostel"lilche
joumalisten en fOtOgrafCD en
net als Artemus Ward deed,
wanneer hlj voor zijn tent stand
of per brief vroeg aan een
dagblad of hij in die swd
met z.iJn spuI zaken doen
kon, zoo somde deze spuUebaas
op, Wilt er rut jaar in zUn spul
tc zien zou zijn, welke n1euwc
stukken er waren en h oe z.ij geraDgschikt werden en hoe de
bGkendc, geliefkoosde nummers
dit jaar zouden worden vcrtoond.
HIj deed het op zoo geestdrifovertuigende wijze, en hij
zoo duidelijk ultkomcn, dat
hler cen algemecn bclung gewend ward, dat geen der JOurnalIBteD ook maar durfde te
denken over cen tarief van 10
Nederlandsche centen voor elken regel "ballyhoo", oak tt1
Doch nls 8pullebnas heaft de stoDden er vertegenwoordigers
burgemeester weI eens andere van bladen, welke zoo tegen het
nooden en behoeftcn dan aIs eind van de maand weI een toehoofd der gcmeente.
vsUige bate konden gebruiken .
Zoo staat hem, als spul1f3-

:.

~::~~d~~~:e:,~~ ~:abe:== ~~~:~m~:r~a c!~de~

lingen.
Met al die autoriteiten en instelUngen moet de burgemeester goede betrekkingen onderbouden. Hij heert iederen dag
een kwade kana om met een
van haar
botaing te komen.
Ell! daarom moat hlj soepe! zijn
en vooral nlet te oorspronkelijk.
Hij mag cen m.an zu n oaar
het voorbeeld van C. Pzn.
Hooft, burgeOlecst~r van Amaterdam, VaG Wlen VODdel
dlebltc:
Eta boon vol kroWtll11. em gewet8ll
umdQr rttnpel
.... ,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

t: ala

In

hetlndlefuuoUemethasr
vinden.
En daarom deed het eenvoudige, zakelljke ;briefje, dat de
ultnoodiglog bevatte tot
neming ao.o den rondgang
dt,erPree,'no ooov.erd~~~~a~~n ~:nb~~:

0 splugel VELD de dougbd I

roemden brief van Artemus
Ward, den "showman", gericht
tot de pers in het algemeen.
(Zle Artcm~ Wa~ :- CharIe,~
H . Browne HlS Book
186~).
Artemus Ward sehreef: .
- Ik wl1 , dM de- journabsten
nanr mijn spul zullen ~omen,
200 vrIj nl~ de bloemen In Me!!

0

•••

I

I

Waarop bet gebeele gezel.
"Vraagt U ook eens JAVA·OONKtR"
schap achter den baas van dit ' ~=================='
groote spul aan op stap ging. lEen trommel met sigaren en ~o~
een bUk sigaretten gingen mee.
Do fotografen renden om het
gezelschap heen ala herdershondeD. om een kudde en ala zij
het b1jeengedreven hadden
kiekten 2ij het AI WIst leder'
op ZA'TERDAG. 29 AUGUSTUS a. s.
dat het aUeen' om den spulle:
baas glog en de anderen als
van 6 - 8 .30 uur n . m.
ongenoemde figuranten in de
dagbladen rouden staan stauin de bovenzaal va n
dcm zij relkens met pijn1ijke 00gen in bet zanlicht, overtulgd
van het feit, dat er toch Diets I
behoorJijk.a van· terecht zau ko'IerZ'orgd en uitgevoerd
trok men over het ver.

MODESHOW

HOTEL DES INDES

eoop;;;:b.;c~o::;n:rm:I:;=~~ ~~~a:dj~o~~ ~~~~~~a:U~~n:~~l; mez~o

sebo.me1o gemeent" een tljd, d(lt het S?eduld ophoudt
nloplf\ d'ooron voor hnor ram- deugdz8.tl:m t~ 7.ljn ..Ik denk nu
maland gebeont. ann oemgc Journahstcn In een
zekere st!ld, welke ;k r.let 2fl
Maar hij zaJ er ter dege noomen : die zoo,:,ei g. utpeI'B a S
voor moetcn zorgen, dat elk der d utt.endtteVen t ~n. Zij
a~e~
oemdc autoritelten ont- l n groo en go ~ e naar m n n
~gt" wat banf competeert..
cn vroogen mij toen 10 cent per
Evenwel, als bij nan al die regel. voor een reclRme-stukj~.
elschen voldoot, dnn is hij nog Ik ;'lld ~Iet lbei:l~~~t ~~:~ ~
Noch

'7',

l

d

~~~~vi:~o ~ij~~~e:~~rs;~~ b~;n,zo~ k~;en,

door het modemagazijn

zengde gras en was blij ala men
nnnr celt der koele, mime hallen ward geleld, waar een gedempt Iicht heeI'Bchte en waar
het zoo aangcnaam toeven was,
om()at ze meesta! nog leeg waren,
.
De zaal voor de kippen en
honden, de zaal voor de orchidceen, die :roor -de visacherJj,

AU PRINTEMPS
met medewerking van
ANDOR FOLDI
• en zijn Orkest •

::kli~~ :ai:~f~~~~~eoeo~~:

zij mijn sput
lebaas is. Want eenm.aal In het van bet opp~rvzllll;k ~edr aardd~ 8tclllngen van Chineesche vajaar zal bet op het Konings- zou den vege n . lJ Z~I en, a ricte.artisten, het zijn aile ,:3
plcln Pas., Camblr ,un en de/e'i
ken, dient men 0.1 wee~ t~ beglnnen nan de voorberctdtng van
den volgende. En er moet elk
jaar in een nicuw hulsel ook
iets nleuws zijn, waarvoor de
burgemeestcr, vo~!":i~~~ ;o~~
bet Paaar Gambir·
,
zorgen.

w"l~en
~e rc dAroh'm~dl~oh~
e ~~re lk :'\i

pl••toen. waar de belaeker. die
ovo!rdag op het terrein gestoofd
e
brnat cn. t Ilar~phun afdrelgin- wordt, weer ~~ bijkomen.
00 ges e a a . .
bl
Doeh zoo 2lJD er nog vele : _
gaD en bcbben zlj mij laten oe- Ragusa's dansgeJegenheid (met
de~, d totdo.t Ik n~ mOAr ~~ houten dansvloer en loges en
sc a uw van me:ze ~as en
tsIeltelefoons), de zaal van
st~~:l=:!~~~e~:!~estad d~n roUl~airen geneeskundigen
in Virginia, datikschaamte- ~enst, die van ~en.gemeenleloos werd behandeld d?or cen ~~e~e ::J~~f:el~.~~~~S~,d, ~:

2000ra. er eon wordt afgebro- ~c ~ '

~;~~:~~::;:~;;::~~~~!t g:~~::~~~o~~~:t;~:~~~

v.o bet

~

~
~

Jl.Iweelen welwillend
afg~staan door de firm ..

t-1AKE·UP

~

{I

verzorgd door de firme
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p,

Inhee~o~ tooneel.
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THE

De opbrengst komt ten bate ven h.t
Doofstommen Inslituut. Bandoeng.

=~~~~' ~~:~~ee~ercld:~ ~~f~~ij~~::l~:~n~~r
verbobt wuden wezen. opdat
de afwatermg vlot en de luchtververschlOg door parken eo
pletnen overvloechg zouden 100-

LevereD wij momenteel zoolang de voorraad
strek r, teg en zeer verlaagde afbetaling.
Per JDaand.
F 10.-

Erras 208 OallJkltroom
Erras K. y, 110
F 10._ Errss K. Y. 214
F 10._ Oeheral E{ectric Super
f 10.f
5._
F 5._ .6r.mgfClonl met platen

viscb te ge,:"n, naar ",;n
drukkerlj gmg om mljD
biljetten te doen drukken,
doet die lafhartige redacteur?

T afels kunnen worden gereseneerd
len kanlor. van HOTEL DES INDES

pen, opdat het aanzten mdntk Hjj vero.ndert opeens van toon

::0 ~~~or~~a~ef~:::n ~~ :n~~a:F~~e: :tt~j~

~~~::p~::::foOnyeraterkar

:n t!~~e~u:ee~~~~rJ~~ ~oe:~~e:e!~d~:e;ao~~:!
ZO!1den drukken, - wat rou er eens op zijo nummer te zetten,
gezegd 'worden van zoo'n bur~ maar toen. i.k besefte, dat hij mij
gemeester, als blj, geheel in be- in ziju blad nog erger te grazen

~~ja:~~m:=ed~ ~:;::~

=-

lie!!!"~~~~I:

nn:
Ioosde? _ Oat hij geen knip legenheid t~aat om leder, die
voor den neus waard zon zijn! ook een.s tegen:rulke ellendige
Het volk wU brood en spelen. couranten aanIoopt, te raden

7._

Ltd. of London .

Met een Jaar {laramie van den Importeur

~~v!;:-ae:g~a~:~~:; =!r~ v~:aa11~ :Oi~~

~ ",0<tC0... ==

I

K AP _SA LON
. _ ~_.

ult Roennond da.t is ~ wat hij wenscht.

TEL. WRL lOSS.

::hjd"v.:~:,ertedi~

::;tjl!:~:;n~ ~ ::

~:~~lg:~i::n~~:~O:;;

Wij garandeeren dkc
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Permanent Wave·'
missen afscbalt.en. bloeienzij gOOde kercl.;maarermoe_
OokU..,It",vredenzijn
_B.......•••.
' C•..•R••••W.'.'._I9___.B"'."'.d"'••,"'.,;;,.•B",·'",'."",.",'.'",2.'.llhier
weer op,wrzorgd
maar door
ou als
nu eenma.al in
e1ke kudde ' -_
Pdfs_f _
7.50
Complee:t
v~eesten,
tW swarlelJ9hapen
.
, __
_ _ _..
•
Wi,J repareeren aile scorten Radlotoestellen
N. V. PIANO· EN .MUZIEKHANDEL 'KOK
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Ban bet Bataviaasch Publiek tot
bijwonlog van een z:'!et inte.ressante

-IJJ~

~~ ~~? ~a!~

>=40

1III00DI8118

.1 ~ "" _ "

:el~~~:dv~~eh:~~ve~ ~::ct~t hij :~~~
de spullebazen

vas

DEGEER VAN K£Mpl:N
&
L

tarleveo van de openbare diens- wassenbeelden humbug z:ijn en

( N lEU W)

F

f~:e~~e anV:n ~f!k~ij.r~~g;~
verneur en de gedeputeerdel\
van den provlncialen raad wonen in de stad en kijken met
hun controlecrcnde oogen het
gemeentebestuur op de vingers.
De stad i.e boo!dpla.ats van een
provincie, van cen resident1~:
van een rcgentacbap, maar ZlJ
is ock het mJddelpunt van
Ned-IndiC. Zij berbcrgt het
mecrendeel der departementen
van algemeen bestuur, twec
ho9"gCftCbolon, den Volksrlllld,
den stat van ceD legerdivisie en
tal van centrale particulierc insteIllngen. Het kantoor voor
dcceotrullsatie zit nlB ceo spin
in 2ijn web In cen van de hoeken der gemeente en 20U te
voorschijn achleten als het leta

overheid en onder haar hoede.
Hier moel dB burgemeest~r
spuUebaas zijn en weI een van
groot fonnaat, zooals Barnum
& BaUey ell Ringling Brothers.
En met de ervaring, welke ~
in die functie verwerft, zal hiJ
Inter, ala alle burgemeesters
plaat.sen in Nederland vergeven
zijn, cen goede kana maken zoo
er een plaats vacant is, als leider van cen :c1rcua, van het
ceuwf~st eep.er atad of van cen
tentoon.eteUlng.
De functic8 ' van spuUebaas
en burgemeester 2iju weIbeschouwd niet .zoo onvereenigbaar, ala men· , .20U deuken .
Barnum & Bailey regeerden een
tenten-stad met haar eigen
vel'liehting, wB.tcrvoorziening,
mcdiachen dleost, tcchnischen
dienst, enz. ena. en met een eigena(1rdige, lastige bcvolking.

deze doelmatlg lDgencht en noemde mij een beschaafd en

'65.0 75-"
bl!

ties, daarvan 200 weinig mogeJijk mer.kt. De lUgeering is een

Noyt
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'VOOR HOUT

~::' sc~!p ~~ :::::r~f~s~:
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de vetfproducten van

LINDETEVES - PIE T ER S CHOEN

EL1'OSIN

Het burgemeeaterschap van
Batavja is ecn veeleischend
ambt. De burgemeester van Batavia moet een groeiende gemeante besturen Op zulk een

met allerlei lngew1kkelde kwes( Hul:! aGG7 WH.)

Nouvelles"•
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flLBVOORSTELLI18
van Ford- en Linco!n ,ge.luid5£ilms
in de Showroom van de Ford· agenteD

Automobiel-Tecbnicum NAGEL
Kooingsplein West 6_ op bedenavond.
Aanvang 1 11m o.m. _ Toegang geheel \'rij.
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, De P:G~.ar:cbiteCt gal allen EDr>nu is lU!t-opeeru. "8en "echt ·neil Uit e~~l~d '~r'het" ~-I Nu. 1s niet i~~ '~ geest--~ . :Ookd~juniors--~~'~'keu~ ~ , - -,- - , - :,- BOEKOER "H OLVAS~r"
efo~~~~~:!:renni~~~: :ta:::~;:~!~~=;~:i:· Zr;~\e:~rn~: :~e~~~~t ~~.~mo~ent~D~~.
an.O~~. ~~~~~m~ P!=ijd/::~~'

I

=l,~,~

~3a.J W.

bet inDerlijk aanzien ,verhetetde "exotische· d.!lliBereB~n· en ..'gcl!?' te-hebben bestudecrd om te we- ChestertoQ dlt doen'.kon., maar van ·bet eerste-p_~eton httdden. .
ruaar oak de koeltc. bevorderd gen!teid om te-nac.h tmalen met ten, dat een kunStwerk in e~n daarom : zotiden zlj.~ ~e aldus . Het'"'was voor_de-eerste inaal .

f

g·! ..S
. . '
-- ~--?~----- --::e~eb:c~; d~!or~~; de~ :~o:;:~~· :!r~t::~ijr::;~ ;~~1o~~~~~~~::ee!a:p ~~ w~ij':~~Dh:~f~og~: f~:=t~!~l~d~~e::~ I:p-.-.-.-.-..-.~.-.-:.-.-.-.-.-.-.-.":'.-.-'-.-.-.-.~.~.-.-Ii-.-.-.-'-.-'-.-.~.-:--=
lichter, wat te waardeeren is, keur wenschl
ze wijze. (Dit jaar ook door de dat er een molief is,. maar hoe dank tij de goede organisatle Ii
~C:,a~:t ~l~~~~~:.ullen willen
:.
~~~~=) .boomen voor dell ~~~:rhe~~~td~~~=e~~ ~aa~ev=U:~:: a!~~l.~~: L 1QUI 0 A TIE - U I T V E R K Q 0 P ,
we~. tentoonstelli~ v~n Indo ~~ ~i~:nm~:aw~~tDt~t~~:~ a::s~~r~~~~.geving moet wor ~ee~~:-~. !j:' ~~~::e~~:~ .=~n~:ra:a:~o:t!
4

Cb.i.ila, in een rond gebou~

00-

e::

Ieder·jaal' en 60k thana weer toch eens kwinen laten hooren., mag z,e ggen da.t ,~ proef-.'wt;..

pa:gne met oesters. 'Wercldsch

At deze groote gebouwen be·
'foen Jules Claret1e in 1897
Ieder jaar wordt daarover dat men hier te doen heeft met tie voor de keurige vel'keers·
nevellS de: l'esta.u~~nts, de groo- zijn jaargang van: "La Vic il jeklaagd ·en het P. G.-bestuur cen psychiscbe afwljking.
maatregelen. Dat was a-f! !.
tue
~ltstall~n"" teD:t~n
~n Paris" afsloot, sprak b~ reed:.. ~n gemeentebestuur (beide onDe ultslagen waren ala voIgt:
J. E. JORDENS Jr.
lste prijs: A. -Doornik, die
het fraale muzlekpavllJoen zljn over.het groote Rad van Parijs, :ler denzelfden ieidcr) zwijgen.

.~~t

hh:Cb~g~:u,~~nt~~:~tclij~~ ~::t~~~:~r;;te~ai ~D~er~~l;

t .lto~t
UT

Mena~gka.

~~~~ v~~t~~~l ~~~a~ri:1Jj~:~:~~

ubliek op tc dringen, wordt

elL t lid

keurigen krans van Bloemenstudio in onbangst had re ne.
men.
2de prijs: T. Dumas. ada

UT

1------------------;1~:!~~~n.krp7:r~n~~~:~~ItI;b~:,b:~ea~!:~;:I::.

Oroote sorteering perkamenten kappen, kl t urecht en
afw3schba ar. 's Zondags geopend .Jan 9_12

pt'~:~ew:~~gn~~ ~e~~ils~~~

Willy den Ouden op de vierde plaats.

Hct ~ol~end jaar zal de ~aGamblr .de tentoon!ltelhng

Paulus, terwijl de premies wer-

den gewonnen: door T. Duma.s
en~~~~c:: !;a~hv~~n~!e~~n_
h
M'
V te g

sal'

11 Aug. '36. dan spat. bet water op, ~e ba.rcclamc-bord in cen schoon ren, omdal zU dan tc PaI'\JS
Wic1cr Mamtho7l. nen schUlm ~:!kenen 2.Ich III bet
landkhap.
m~!t~~~e~n~P~e:tgC~e redCli
water at, ulterst sne~ gaat het
:.
u
Na hel nthtetiek-t~)Umooi is - en dan n ~ een ~nuut vll:n
om haar te Batavia dit j u r h -;isteren nu ook bet Wleler-tour- groote spannmg sprmgen al d.H~
Er was nog niet veel to zien. mccr te wuurdecren. Wat VOOI tlOoi geclndigd met een maru- nuch~ere H ollanders de lucht III

~a:; o':~~ 10 :~~e :~su~t~

B Cf'l.ijIl"J

r ciidng plaats bad.
Arends bad een ovatie in
ontvangst te nemen. Hij ant. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
\>ing, behnlve den eersten prijs
voor de J.uniores no"" een keu. ; -_ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~~~~r ~~~\.~~r~o~~ej~~~~~g~ecl ~~tb~!e!~je~!~\~:ltj:l~egn gnOc~~;;_ ~~;ijJa~~~rnf3oe~~~M~;e~:;~:~d ~e~lef.C~~~f~en:~w~n:~nn~~~ ~~n :U~~:e;n~:ga~~tr:a:~~

ONTVANGEN,
Groote collectie bi oe lll e~ va zen tegtn zeer billijke prljo:en.

toovccl fMtasio, dut zij zieb er cen reeds gehad.
.vas gerechtigd, om vier ret,'- :an bhJkt, du; zij nogmaals bet finna Sneep.
bij ku'!ncn denken wat or in die
Zoo zullell wij een van onze lHS in het veld .te sturcn, die loor ~a ar Zondag gcmaakt
De heel' Verheyen reikte de
Ullell en paviljoens zal komen. bcstc dingen moeten nfstnan Ian konden strijden om twee OlytnP1SCh record hee~t verbe- nrijzcn nil De keeren Kuijt en

C A CT U S, T U IN T J ES.

~~l~~~~C?3~;~:p=:~:.~~ ~fS~fnr~~s:£~k t~~ d~~~~~ :.~~~e:e~n~~~~:nna~nv::sd:~ ~:n:;h~uS~;ij!~0:;9a:'~nhC~~ ~!~a~uld~~~:nz:Du::;k~~~;
~~:g.de

andere voor de snelstc It.:~ ~~~r::!~i1~:::':d ge- organiS:ltie.
Ann den start verschenen 29 wonnen door mcj. Campbell,

;\{;\ar die kwum ecrst rceht V311 Pnrijs mogen bebben.

~~ ~~:tte t~ln k~~t~~~ ~~1k:\':ij jn.ei~u~~tvil1ding

is dus nu 36

,

Bat I y i tr- C 8 nt, u m'
•
,.
Het pand wordt verbouwd tot bioscope,
.

Deen.
VOOl' de Juniores:

NEDERLAND'S POLO-ELFrAL IN DE KWART-Ii'lNALE

~vi!nmjn gcwoardeerd al!l een van Indo CillO?: moeten ont~~-

in bet Kappenhuis -

S I a I IS b ra gISt r a a t 6

\r~b~~:~~ p~ ~8v~~ 1 - - - - : - - - : - - - - - - - - - - - - - - - -

Rm MASTENBROEK OLYMPISCH
KAMPIOENE,

..
over al artikelen in do dagblaHct P G -bcstuur moest t e we- den vCl'schencn.
reno Ook' in het belang van ~~ .... !:i~ er vult nog ccn sehaduw

~~~3.~~m~:I~~~el~~~. ~~~t ~~~

~ookn (~:r ~:~~~;oo~~e!~e::!

____ _ _ _ ._ .._. _____ _ _ _ ___ _ _ _

poortgebouw 10 cen stUI gebOl\- d .
d' toen al de herden,. welke moeilij~ te definite- s!:le~pw~~mde en 'o~er mee!
reLl IB, maar waarm
dan een hoofd een wind van
ba~be cn Bataksche moticven dwaze opy,.'inding bUes".
deGet~_~rtoo:.:o:m·dit Jaar Hct volgend jaar is er weet·
maar w~nig\l reciame-bQuw. e~n wcr.eldtcntooll!ltelllng t~ Pase!~, die met den al!?~mCellen ~!~r~~,mN~~~e~n~~~~O:~uvdaa~~

-- ---~

BLOEMENHINDEL FA VORIET

..

~

TH. WELT. 1927

n

zicb had moct~n getroostcll om
EellS maaktc zij tc Pnrijs zutk ~~teje \~~~~Oe~~e~cl~f~:r~~t~, :~~r detij~u~~~~'e ~,:rA~'::t~
Voor de Merbaboe-prijsvrnag
de Cbin\."Csche variCti!-arti.stcn cen scnsatie, dat men drle jaar .luak Gageldonk en Van Hove. "En Willy? Willy was Nr. 4 in waren ruim 300~ antwoorden
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:~!it~f~:£~,
~wat~3tJ't~~~~~~~~
;~~~~~{~~~~~~iit:~ijg~P~l~~
:al~~~gcbleven,
~~t:~~e~e~e~
l~~lJ\~:
:~!~ ~v~~~nh!~O:~~ d~~o~ij~:a; ~~:;;:ia!~l;~~;!:g: ~~ =-:G:z.,:,;::·::,~~:nur:G:'":.':'":'":.N:':d.:'":":' :::~:!i::;,:~:~C::h::'.I:;':
••:,,:~:.:,,:,.:V1:'::
acr~baten
oiet ai, _ kindcren
dronken soldate.n
Da~
ook cen 1cmaakte. wereldrecord, dat in- F . Tl';bclaar StruisWiJkstraat _
- - ell

en

i!Gn

was

·~evolg van bel felt, dat de weg
len l'CnnerB weinig mocilijkhe:Ien hood en dus ook een midIclmatigc krncht het tempo van
~jc Iciders wei 100 1{.M..kon bijbccnen. Was hel trn)act 200
1\:.M. lang geweest, dan huddcn
de zakcn een bcter verloop gcha.d, want na 150 K.M. vallen
:1~ mindel' aterken mcestal weI
at.
..
Hc.-t is bcgrijpclljk, dat er bU
den finish ecn verschrikkclijk
goorang ontstond, waarbij ongclukken wonder boven wonder nag ultgcbleven ...yn, jndien

tusschen t~t dU!lverre ~og on'lAnget..tst lS geblcven. Tmy Wa~cr ejn~igde op de v:ljfde plaats.
Hanr tlJd was 1 :08.1_
Nnast onze d~mes hebb~n
':10k de Nede.rlandsche waterpolo-spelcrs ZIC~ ~d gehouden.
Na .hun ove~vmmng op de ~~reemgde Staten ~.?- het geliJk.~
3pcl tegen BelglO speelden ZlJ
va~?aag weer teg.~n :Uru.guay
gehJk, waardoor ZlJ zlCh In d~
volgende ronde hebben geplaatst. H ct eenlge Nederlandsehe doelpunt .we~d gcmaakt
door Hans MaI':~ 10 de eerste

kOlitbarc n:qui.sietcn - groote.
0llOret·rin:;!,:n un reiskO.!ltcn en
\'oor:schulleu _ hel bciile is
'Ooor B:.ll,l\'ia niet goctl gcnocg.
_ dat iJI de ware kCI'fIlls-stijl,
d,i{! bij zoo'n gclegcnhe id past.
Uti tOGmle on~ ook ecn
I!:l:!.:ldsche or..H2nlucht·schouw.
burg, welke !lan wccfBzijdcn 10J;(;iI met warocngg cr in hccrL,
cell ac.atersche tranapositic van
ue ililiemc theaters in \Vl$terI>Cbe wl:To.::.ldsteJen, wa:tr nlcn
In de loges .soupccr~JI k;ln en,
opgewt kl door de " er'oolling,
zel( « !l lidd{'lJ--sccnc k3n op-

nan en hcl Rad van Batavia Is
stcllig- Ilict de sensatie vall deren
Plisar Gambit·, zclrs nict als bel
mccl13nielt cellS rtull' cn somtnig c mellschcn ill dc lucht blij.
ven schommelen.
Maar de geschiedenhl van het
Luchtrad, du.t zijn lcvcn begun
met cell middellijn van 100 metet' cn ecn middelpunt op 110
meter boven den grond en dus
~cdert, hoe ouder hel werd,
duchUg is ingckrompcn , herin·
ncrt ons er rulli , dat ann de Pasal' Gambir cen scnsatie-wekk(~ndc nieuwighcid ontbreekt.

vit:lcll sr.el Wlocr dicht, want?lj
hi tJveru:lg al!! cen oven tOO
htC:t.
Op hC'l sport\'cld danrcntcgen, dnl door roUen en begietcn
rccdlS gCMJimcn tijd verzorgd
w!Jrdt, ht!radc:mt men. Danr
merkt mcn, hoe verkodend
zoo'n welig, dik grast:1.IIijt. ook
tlj<1en8 den zoonebrand werken
kan .

van de vele voorgangers en na. hank, die nu mocst uitwi~~en
Mct het 1\1, cen mOO1e dag
kamel'S.
om een nlgl::mcene vu.lpnrtlJ te voor de Nedcrlandsche zwemLaten wij hem dun noemen: voork.omen, cen plnat!! ond~r sport.
dc cerste van Deppe. Want de de dfle eersl. nan~omende kos~(Nczd1'1lf, v8Tbodon).
Ilrchitect Deppe i!l cen wnardlg t~. Hoe de Slt~o.tlC ann den fl- ':==7,=:==:=;::=;::=;:~==
opvolgcr vnn Antoniaso gcble- I nlah was, begrlJpt men !Jet best,
V LAG G E. N
ken. Hij heeft gctoond vel'bccl-I indien men wcct, dnt eerst de
ding en gcest te hebbcn. En hij film over de plaat8 van do mecshccrt iets gcschapcn, dnt waard tc rcnners kon beslissen.
18 onthouden te worden.
Dc uiislag tcns)otte was: 1
Ctinrpcntier (FrnnJtr.) 2:33.05

to ~i(;:';t~I:~d:; ~i:! ~~l ~~~:

~i~I;~n~~i;e~~eNf;rc~~~~tl (~!i~ _=========

82· Mevr

,

Gohlite Drukkerij-

32 . II

W lv

kamp

:;ndrechtsl~ry43 ~ ~.E.A:
Bruyn
S' wohlaan 58
L
SeiuU;ger, a Pegangsaan Gost
'49 _ Mcvr. R. W. Meffert, Soc-moer Batoe Depok _ Th. Tjoa
c/o de Fi,nr;a Sluyters & Co. _
Mej. Khouw Koen Nio, Struiswijkstraa.t 36 _ J. A. F; Hoorn,
Socmbinweg 30.
Na een gastvrije ontvangst
ten kantore van de Merbaboe
werden de Juryleden en de
pers nog in de gelegenbeid ge.
steld, onder leiding van Dr. Tee,

I

GROOTH4NDELSGEEMPLOY.F. ERDE N
Wo"dt nog hed_n lid van de V. O. 5.
!Ver"cniQln~

G r

II II

Ollderhng.,n Steun Europu schc

e..

G.

than d.,llgcl! mploy .. erd .. o)

Zlj verleenl U more..!"n e n tlnanth,eI~n st.. un, indlcn U bUilt" Uw
schuld tcn,l .."ol\le van de t!jd~om,.t.~ndl\l h.·den bult.. n werkkrlng .::.Ijl
qc'aakt en dl .. n,enQevlIlgc In mllrl lJ jkhedcn vcrkeert.
Lldltlaah<:: h~p
Van
mDl"dcliik~~h .,.lar;5 met
mlnlmulD
"W f
1. _
ea ..en m.",;l rn um ·conl rlba rie V,lIn r 2.50 per maand.

1°10 Uw

".,n

V ..aagt 'nUehllng."

TO!B a" I

'VII

ega 0

tel.

WI.

8829

\'OCt!}n.
Dat is jammcr, want nu heb- ~ac: ~:~ !~fl~~ns~nW~c~f~~ ~~;~~:n ~~~t::::~8~ ~~~e {f~: h~e:.t..':b~ed~rii!!
a(~t=-e..':b~""~ic~hti~·g~e",:n.~---.!~==================
~'~~nd~\~~tl~~:~~~t~~~~~ ~~ ~~ :~l d~:n~tc ~~~ncr~~~~~d~ gclflchmnn Bevan, wat Vet- guay gelijk.
.

••
w(:klt dl'uktc: met \'cd hamcrEn daarom is het zoo jam- scrlandl op 1 wiellengte.
gcklop, gczall.g', gedraar cn mer, dat oolt dcze achepping.
Schulte had reeds in het be~
gcsjouw met kisten, en zulk evcnnls die van Antonisse weer gin bandenpceh en onze overige
ij )rig wcrkcn, lierst in den vol· bcdorven wordt door hanr om- twee renners pUBseet'dcn met de

~~;~~:rJ~(l31l~'C~i~~~n~~~~~~ ~~ ~~~~PJ~,en ;:~?e~~~ SJ:~:~

handcn hceCt, gaame o.anschou·
Vo'cn terwijl het in de achaduw
blurt. Dil is cen voorprd, die
niet allcen den O~terllng bcbangt.
Oit genocgen nam toe, toen
het geze)schap ala gaaten van
het P. G.-bcstuur op de bovenverdlcplng van het Monico-rcataurnnt er bij zlttcn kon om
zich te laven aan koele dranken
en met hartlge hapje-s meet
dOMlt te wckken.
Oat was het boogtepunt van
de "ballyhoo". Rice zweeg de
spullebaas en liet den Monicowaard het zijne doen.

waar, stank en vulltgheH
waarin vliegen \Varden uitgebrocd.
Het fa typiach Ooatel'8ch om
cen kunstwer.k te laten vervf'.Ilen en er Hever dan het
eerste te herstellcn een twe(:uc
naaat te zetten. Het ia mogelijk ook typisch Ooster!leh om
naaBt cen kunstwerk een uttstalling van armelljk verval te
:iulden.
Het js stellig O<isterscb om
in een Pasar Gambir bet pubUek op te wekken tot den
3trijd legen de vUeg en da n
de vlieg een dorado te ver-

groote hoop de einclstreep.

WEGWEDSTRIJD
Om Mcrbaboe bcker

Om 7.30 uur startten giate-

Rie MUl$tcnbrock toint! renmor gen cen 70 tal renncl'S
..
op het l{oningsplein en reeds
Op den derdcn wcd~trijddag op Molenvliet begon zicb een

tradcn de seboonspringers om hoofdpeleton tc vormen, dat,
op den Antjolscheweg gekomen,
Nederland was op dit num- er een vaartje van ruim 40 K.
mer vertegenwoordlgd door M., inzette.
Haasman, die zooa13 weI te verMet Schwanefeld of Dumas
wachten was, tegen beroemd- aan den kop ging bet bard naar
heden als de Amcrikanen Dege- het eerste premlepWlt op den
ner, Wayne en Greene en de Ja.- Djeparawcg in Priok, waar Dupanners Sjibahara en KoJmagi mas als eerste annkwam.
niet opkon. Na de verplichte
Langs d en ZeeboulevardxieDingcn stand hij in het aJ- Jacbtclub, kwamen de renners
gemeen klassement Nr, 20. Nrs. weer op den Priokweg en na een
L en 2 waren de . Amerikanen fe1le spurt, waarvoor weI geen
Degener en Wayne, met resp mooiere . weg denkbaar is, dan

8 uur aan.

ZIJ~n ~~ M~~l;~d~::r:a~l~~l~~ ~c:s~~~am~~~ten <lienzelfden ~!,86J:~~~~7 ~jiba~~a3;:~ 1!~dn~~r t!~::~ ;~enm~~h::~
die in drie p, G.'s de ontwlkkeMaar het Westerscb bestuur 70.02 punt. Ha.asman's punten- renner oak de derde premie op
liug van bierbar tot hoofdres· van den P. G. en het Westersch 'lantal was 48.24_ De beslissing den Djeparaweg wist- te win-

tnE:r~~ ;~J~r::z~t u~~~~:nori!l en ~ec:~~n~~~ee~~~t ~~~Ch~::h~~ ~~a~tns:~~~n~~;:~;~: van ne~ij den laatsten rit van Priok
Roosje" weggeloopen Thomasvaer cen bierbartje, dat hem
W3t nauw OlD de beupen .tat.
. Toen werd de bar wijder, maar
d~ eenhcidseonsumptie bleef
bier met worstjes en mosterd.

Oosten op deze wijze in bet ge;Iei te komen.
Evenwel, ook .Ill werd de hy~ene geeD geweJd aangedaan;
dan nog zou die onsmakelijk€
randbebouwing moeteD verdwij-

het "Auf di.e PUit.zc" weerklinkt
Hoe zal bet ·verwachte duel tus,chen Rie en het m.ooie Argentijnsche zwemstertje ~pbell

rok- en jaquetoverhemden
575 _ 6 50
. waterproof boorden
0 .80
rokda~j~s _ gemaa l te en ze/fstrikke-rs
1.75

. :~e~~s:':j~~~~

naar de finish bij de B. p, M.
op'den AntJolschenweg, was
bet booidpeleton rwn Vler kilometer uitgeJoopen en bewezeo
de lwde aanmoedigrngeIl: van
bet. pubUek, dat men In de
grootste spannin"g den eindstrijd

~~~~ei;a~~,% ~~~~o:ti~i: ':;r!e'vooO:de~arm:n::

veer de recepties ten paleize

jaquet dassen ~ grote keuze 1.25 - 2.75
bally Ja~molii~:res .
zwart zijde n >soli:keo
grijze peau- de suede handschoenen
. wit zijden pochettes
·

's Midd.ags Itomt voor ons Nederlanders bel groote oogenblik De fmale ~OO meter voor
:James. waarm Zlch niet mmder
::!an dne .ODzer landgenooten. te
'.'!eten Rie Mastenbroek, Willy
den Duden en Tiny Wagner. ge-

11 . '-:

1 15

stor'e s

Ook gij kunt ze hebben . • . als gij het geheim
van het verwijderen van den tandaanslag kent
BorsteJen met geWOI1e tandmiddeIen kan g
DDnmd' de gfimme:nd wine taDcilm "er.;ehaffeD,
welke gij begeert. AUeen bOl'ltaiep met een

afdCMDd tmdroanslag-verwi.ideread middelbeftikt ~ Want tand&arialq " bet ideverig,
FlDachtig Iaa&,,~, ·clat:rim op de tandm vorzet
... 1nm Dallmrlijke achooaheid untast. En
ftIfs .crger, bet bekleeft de taadm met de
LaciDen en zufen. die gilpaard pan met tandLeder£. . GIl'mOet dieD ~ verwij-

d ......

'I

men. Oat Willy den·· Ouden. na- nik als eerste de.finish.. met
1at zij . Zonda.g·door ·de Zuid- Dumas, Indardjo, Verschuren.
Amer~che , geslagen :is. ·~ds en van· ·Deen- in deze
.no.g een , ,woi:Iooje ten .s anzien volgOrd~ achter. J:iclL
v~ de -beiettbig Van ·de -eerste _De :jqnge Arends - reed als

::;:,;p;;tB~=-=
~~~ch~~
eigenltik· nietiumd het. En. niors. .. ..

O'-_ _ _ _ _ _ _~.:;".-..,.....;;.-_----l·,doet

is in bet .erwijdereD van tandlUlb!lag op de
landen. Tach, bevat het g-een gmis-Dieb
dat bat taodglazuor eaotast.

DerhalVl! all gij b~ schittereDd«e
tmden weascbt, verwijder daD. den tand-

aandaa op do betrouwbare, a1doande vtiJu

-met · p~>:Slt Taxidpasta..

~

nU'ineen

.~

:~:n~ ~;~:t~~ ~v=ft' ~ -=

- 4 75
·4 _
·..1 .25 .

mer genoeg de ·ketting van het
rijwie1 van Schwanefe1d, die
voorop reed en ~aardoor zijn
ka.ns op ecn van de eerste_prij-

tanden, die schitteren
en bekoren'

.@

· PEPSODENT.

IlEnE

18%"08010£
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NEER TAHOPASTA

VOOR NINDER'GELD·
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der leidlng 'vim Julien· Foorman \-erdrag zou daaraan met ~et
ap DinBdag -ZlJ" Augustus 1936. !!'.mste kttnnen. Y~n -

Iteken elereD-race
zakloopeD hoepel-

10 n'1.1 jUr

met 1lU- aanv&ng 7.30 uur D m., te ge- a.an een particulier ~eeJ
tobanden
yen concert lwdt als voIgt:
vliegtuigen voor ZIJD "pnv~ gezaJdoopen tonnet- 1 .1m Glelch5ehrlU" _ l4arsc.b.
bruik" te verkoopen, als hU

Wedatrtjd

11 en IS jBar

voorsprong

ech~~~ ;;~:~~:: !:~
ren zij weI het meest in d,.-..
Er ontstonden eenige
ha.chelijke momenten voor bet
Hercules-doel, waarbij tot tweemaal toe op meer dan ergerIUke
WJjze door Brugman den bal
met zijn handen·werd ·weggesla~
gen, onbegrijpelijk :was bet dat
d!-; scheidsrecbter, die er met
zun neus bov~nop sto?d voor deze overtredingen. Diet strafte.

scheen met twee mvallers voar aanval.

en

JOllgeneel
Kneefel Hercules
was geheel co~pleet. De uitslag
geeft de j,uhrte ,,"rboudmg niet
geheel weer l!'Cn ·~2 overwinnin
voor ·' Hercules . zon ··ons
me:;' bevred.igd ·1iebben. Hercu~
les had In dezen wedatrijd .n let
over pecb ' te klagen en een paar
schoten, die feiteIijk e ...·en goed

~a~~~z~~d!1~d~::~~ c~~~

verden eveazooveel doelpunten
op
Wat ecbter wet wegneemt
d t He ules de overwinn.ing
d~r bet: spet volkomen ver~
d'~ d h ft Ret spcl van de
';c~ulo!:n ' was deun midda
b" d goed· n voorn.l va~
dl~~~: In dee voorboede tiet
he baaldel k · ·oed werk zien
~~ de IiJer ~leugel beeft ·uit:
stckcnd ge~eJd riel wcrd hun
oak bijzou·eler g'~makkclijk ge~
maakt daar de kant.halfs van
B. V. C. de vleugels geheel vrij
apel Heten en dezc steeds .de bal
vrij kondCll voorzcttcn. Aan den
nJ1dercn kant was dat veel beter de kanthalfs van Hercules
lieten de vleugelspelers geen

=

tjes

~:~;:~~~r::e~

Ie kennen dgt er ruets gebeurd

=:~r J~ cre~'ec~:~~e~a~~~ ~~l ~~ ::~e~e~::"l~~d B. V.
Nada~

het docl gezet werden. Over

12 ~ Ole

I

lU5tlgen Wllbtr

Voor den Passe.r Gambir ontvingen wi} de nieawste

Quverture

De direcUe van het Hotel
der Nederlanden deelt ons medc, dat zij gaarne tegemoet
komt &.an den veelvuldig gehoorden wensc:h van bezoekers
ora gedur.e nde de lunches en di~
nem meer ·muziek te geven in
·de zoo · gezellige eetzaal, welke
zi.ch hiervoor zoo buitengewoon
g~d leent. Na~r aanleid'ng
hiervan h~eft ZlJ een gebeel
nieuw mUZlek~rooste: sam{'Dge~
stcld waarin de hierboven?enocmde wensch tot vervullmg
komt, terwijl tevens aan de coneerten op bet terras en in de

I

~~~~ed~e Inno:g~r~~ng:~~~~

!: :r:u:~~e~ s:~~e

C.
menta beide plocgen voor dans-muziek is geen wijzi-

Tevens :

b!Idyli

.;,

Een aparte zending
Stoffen - }aponnen - Nouveaute' s

.. ,

Hongaarsche meisjesjurken

T 0 K0

~Icbte Cavaller!c" -F.O:.V~~:;: I ~:~:~~J~~ :e J;~

8. n,u-er. RegiPients·-:!{lt.rseb"
ste voorraad olie be.schikt.
J. KOttelezky Want wat baten alle vliegtui~
gen, vracbtauto's, parlserschelIOTEL DES JNDES.
pen en tanks, wanneer de granVoornvoodcoooert.
stof ~~tbreekt, die de motoren
ru:...ndrlJft ?
.
Het programma v~ het
De voornaamsro leverancier
vooravondconeert oP . DlDSdag J van Spanje i:; sinds tientalen ja25 August~ 1936, te gcven r eu de Standard Oil Comp. Tel'door h:t. Hongaarsch Or~est wijl de diplomaten in Parij"j,
onder leIdltlg van Andor Foldl, Lonelen, Brussel, Berlijn en Ro·
<l.anvang 7.30 uur n.m., is ala me braadslagen, hoe de neu~
voIgt:
tralitcits-clausule er zal uitzien,
::I.. Weln. Welb IIDd CesaDg Walzer verkoopen de .Spaans~he filialen
Job. Strauss hun otic a~n leder, die .~omt en
2. Semira.mls Ouverture ROS91n1 geld ,Iaat Zien. En. teI'Wl]1 de re~
3. TroUbadour Opura tantasle Verd! geerI~.gen plechhg ;:erklaren,
4. Souvenir de Chopin
FeU!! dat ZlJ geen del' p.'l.rtije~ zullen
ondersteunen, dUlken m ~ alle
PAtIZE
Dellb ~1I gl."?Ote vliegtnigen~. en autofa-

Oewijdgd Murlekroostel'

WIEN

Walzer

,Schatzwalzer" -

7 .•

~:.

HOEDEN-CREATIES

P ·ARIS
LONDEN

':on~~ ~e:~~~n d~~~=ste er-

0 Nloolll.i tikelen voor den ooriog en den
~urgeroorlog In den tegenwoor~
J Strauss oogen tijd 13 olie. De olieproduc~
4 "FlI.ust" (MBrgarethej _ Gran- tie lS echter met in handen van
de FQntll.isl1l
Cb Oounod staat~bedrijven! alle groote
O:liemaatscb2.PPljen ZlJD particuPAUZE
liere ondernemingen, die in
!'i. "Joh.:m.ll Sfrollss sp\elt eur' werkelijld:i.eid aan ieder verkooPotpourri
C. Morena pe.n, die maar betalen wil Ook'
6. "Dcin lat meln go.nzc! Hen" - In d~n Spaanschen burgeroorLied
.Fr. Lebar log IS de t~~~?- Z?O, da~
SOt" -

3

HOTEL
DER NEDERLANDEN

was. Dat kostte B. V. C. twoo

verdiende strafschoppen. Hlerdoor had de stand, wanneer deu: waren benut. heel a~era
kWlDen worden. Er werd bierna door beide elftaJIen hard gewerkt, doeb Hercules was niet
meer in staat om· ~e B. V. C.
\'eroediging te pa.sseeren. B. V.
C. zette er alles op om de eer
tenminste te redden en t oen
Brugman dan een B. V. C.~speler met de handen op zijn duwde, kre:g B. V. C,. op 25 meter
afstand van het doel een vrljen
trap...
.
. Sllllt plaatste Zlch nebter den
onl en met een geweldigen 1mal
vlak.langs de paaI, verdween de

.t~kaD.

Opgave van Deelnemers (siers)
n.. kind
di
d
'f':'
eren, e aan e spel~n willen deeInemen, kunnen
Zlch onder vermelding van
DIUUD! voornaam en lee~tij~ op·geven a~ het 8~cretan.aat van
den Pasar-Gambir.

I

EUROPA

PASSAR BAROE 80·80A
TELF. 1162-1148
BATAVIA.C.

r
'~~-~~~~~~~n~;iii;~;~~~

.11ingham bebben daartoe hun
bedrijven aanzienlijk moeten
uitbreiden. Zij hebben op zich
senornen, niet ntinder dan 20
rnillioen kroningavlaggen te ma~
,en, afgezien van guirlandes en
mdere dingee, waarvan de fir::na.'s eveneens een deel zullen
naken. Vooral uit Canada zijn
Jeiaogrijkl3 opclrachten binn en~
gekomen, maar ook wt Inwe,
ZJ.lid~Afrika,
Anstralie
en

I

o

~[~~~cn~~;~e O~~ncE~a'ir~~o~ij; :i~~;;-Z~~~~~g~~~~~::i~aa;

Boelhoven
Motikanto of cen dOZl]D auto's of ~!regt~l~ Engeland

groote bestellingen

~\,~!f!>~~~nb'"tg:~~~ij~~n ~~~ ~~:, ee~~~~~~~se:C::i:~~~~; r~~~~::!~~:h:::rd:'o:e~i; 7. ~:g~~::::e N~p~~~lte p!:~~~ ~:~rv~~t~~:n p~~t!~g:~J~~~~f~ ge~~. ander
volle waard en zoo nu en dan
zeUs spannend.
Het begin \laD dtm strljd was
,'oor Hercules dat direct succes

Hoogewoud, die de:zen tnlddag gedanst ·en niet in de lobby.
Een .schema van dit rooster
nog al wat venkeerde besllssln·
gcn nam, bet elnde ~n en bad voigt hleronder. :Men zlet, dat He~uJes twce verdiendc wed- bet "Elck wat WiIs" geeft.
AA AlL.

~~.:e~QCa~sf:;:.e~s~~ :~~oJu:it :~i:tunten

In den bovenbock ,·an het doel
"crdween en zoo op vrij forluinlijke wijze de lciding nam. B.
V. C. Iiet zlch nlet ontmoedigen
cn :tat direct I¥1n den anderen
kant op bct dod, \Vnar Smit
naast bel doel scboot. Een tijd~
je ging biema bet spcl gelijk op

n.30 -

~.~r=~:~n~~d~~~~/eo~~~: ~~ - . - - -.... -.---

J,ttld &,,£c!,uWI.

den.
Wedel" had Hercules succes,
tocn bij ecn aanval Zomers Jr.

: : :a~e~c:~, ~~~e~~ ~~~. ~~
doclman nict venvD.cbttc en
dat julst in den hoek vcrdween,
blennedo
Hercules
cen 2-3 voorsprong be2orgende. Vall dtr Bijl had
dezcn
bal
2eker
kunnen
houden, ala bij ecrdcr was uitgc ...aUen. Bij B. V. C. wilde
het hOC" maar niet lukken, het
bjnnentrio was tc iangz..1.8.m en
Knape 18 nu eenmaal geen mid~
voor ~n bracbt er weinig van
terltCht. Later tocn hlj weder 0P
zijn oude pJaats spcelde, ging
het direct veel beter. Vlt een

~~ndu~r:: m~~g~: h:;,~~~n~

2 l1.m.

N. LeUW'"

CClnecrt t\:ldell!J lunch

In de Eetzaal

7.30 - 9 n.tn. Concert op het Terrss
2-3 £1.00 - 11 n.m. Conccrt tHdell!J dI3--0
nCf In de Eetua.al
4-3 DINSDAG:
4-1 J2 _ 1 n.m. Concllrt In de Lobby.
5--1 1 _ 2 n.tn. Concert tlldell9 lunch in

T.N.H. 2 - U.~~.S. 2
S.V.B.B. 4 - Ohveo 4
By.C. 3 - S.V.J.A. 4
VI?S 5 - C.H. 2
Ohveo 3 - V:V.M. 2
-

-

It

~ueeC.

In de wacbt ge- MAANDAO:

V06tbaZ uitslagC71 V.B.O.

KAlmAn

7~3eO ~~~ n.m.

Concert op

-

DE NEUTRALlTElT
Een Abstrnct Begrip

DallHlDuz\ck

in de

EetUJ.a).

WOENSDAG:
PASAR GAMBIR
C E E N M U Z IE K
OONDERDAG:
KindeJ'Spe1en.
12 - 1 n.m. Concert In de Lobby
1 - 2 n.ln. Concert tijdeU9 lunch
Inzake de Kinderspelcn op 31
In de Eowal.
Augustus 1936 te 8 uur. v.ro. 1.30 - 9..30 D.m. Concen op hct
wero het volgende bepaald:
Ten'dll
Dc kiodcrspelen zullen even- 16 - 1.30 v.m. Dansmuztek In de
als het vorig jaar worden geLobby
bonden op de rechlcr lange zjj~ v1UJDAQ:
de van den weg om het midden- 1:: _ 2 n.m. Concert tijdcns lunch In
terrein, gerekend van den Zui- de Eetual
deringang.
?So
ra.a - 9 .n.m. Concert op bel TerIndeeling der wedstrijden..
9 _ 11 .n.m. Concert tijdellli dlner

~;r~~~cr~e:: ;=:S:;~~e~:~ ::og:utP!~~~:: :n:e:a~t;!

en dlt geld dan ergens naar bet betrokken firma's zijn dus
buitenland sturen ?.
reeds dru~ in de weer, met de
,.,
Op g~n en~ele WJJZe kan een vervnardigmg van vergulde
staat ~:ht v~rbleden.
s~.oele.n Maar dergelijke zetels
. Er IS geoleken, dat de sanc- ZlJn met zoo heel gemakkelijk te
tlC;S slechts een abstract be- maken. De Engelsche industrie
gnp v?rJ?en: Met bet .woord houdt zich e1' slechts zeer wei~
ncutralitelt IS het al met an· rug mee be:-.ig. tengevolge waar~

verd~agen

. over .harde felten

m Get;'cve bereld verJdaarden, begonnen.
~\'enmm zal het gelukk~ thaD9
De pJechtige kroning "an den
lit
het Spaallsch~ ~nnlct cen nieuwen Engclschen koning is
vnl'::omen neut rnlitelt te garan- or 1 Mei van bet komende jaar

dcc,en...
Er z~Jn . nl. twee vonnen va::,"
neutralitelt. Dc Staat kan welg.eren _aan de Spnanscbe regoonng, d~ weI aan de rebellen

!
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-··
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I ·~~t· ~ezich~ -~~--

Bertrand :ar?

I
I

OF

De kwellingen eener moeder
door

'ENRICO DE NOVAlIA.

aan~o~n . .

Bertrand deed bet echter
voorkomen alsof blj geheel zek~r van zljn zaak was, zoodat
ZlJ langzaoocrhand wat kalmer
werd.
.
~
.. Intussehen m.a.aKte Bertrand
lJverig plannen voor de toeko~t.
~Jc had' ~~n. mlddel bedac~~

neergeslagen op. De arbeider is
er duizendmaal beter aan toe
dan wij. Wie geeft ons wat,
wij geen werk hebben ? Men
zou er den moed wcrkelijk bij
verliezen. Gij zijt tenminste
voorzichtig geweest in de keuze
v~ u~ ouders_ U kan zooieta
DIet gebeuren.~ .
- Hobo, IDlJn beste Duval, ik
heb precies ~e~elfde meeg~

. e~ ~'h e. a~e
e'istar~rr\Wl
~ h eman. t .t ~s t e n,
\
~a~n~ u~.k e o~1
oog. ~e.r.l~S·b ~~r II wor
er ~e tvoo.r. e a :
d di
"en gu soms l~man, e
z1c~ daarmee zou willen beIastenriuVnl dacht ' even na.
. . •
- . Dat is Dle~ onmogelb1t. :

gen kunnen rekenen.

een kleinigheid helpeD.

heeft

84).

ah:

".11

".h t

t

is, dat het grootste dee]
der vlaggen in Japan be·
steld moest worden, omdat de
binnenlnndsche industrie niet
it! staat was de beste!lingen tt!
leveren, heeft deze zich dit keer
tot taak gesteld, aan ane aan~
vrngen te voldcen.
Twee groote tmna's in B~.~ I

~~de~~~n', ~~ar!:.~nfij~

bet grootste deel van deze stoelen' zal m·ogen leveren. De voor·
keur genieten de stoelen in

~~r~e ~kJe~~g~~e~e:~

in Engeland aan de Fransche
stoelen de voor.keur, omdnt deze
zeer licht en aierliJk gebouwd
zijn.
Behalve de?e vergulde zullen
nog duizende stoden noodig
cijri, die op straten waarJangs
:Ie krowngsoptocht zal trekken.
verbuurd zullen worden. In.tus·
lCben is de hoogconjunetuur
-:>ok al begonnen voor d 3 ju:",":~iers en de goucJ..st:neden. Dlt
.wmt door de traditlODoole her·nne:mgsraedaUles: ~ onder~
:J.eIDlllg. die zi~b w.tslUltend ~et

~:~~~o~{:n.eD dezelfde plaats
. Deze twee dagen ·J(Wamen
Be!i:rand een eeuwigheid voor.
Hij was blij toen zc om waren
en ontmoette Duval in het cafe
waar zij samen badden afgesproken.
..
Aan ~et . verheugde gezicht
Van Duval zag .hij, dat dcze
goed nieuws ~eht.
_ Bier -is de ·brief van mijn

---~.~

En Of! antwoordde Paul
. .
ZiJ ble"\'en nog cen ponsJe Zlt~
ten ·praten. Bertr~d beloofde
Paul . te zullen benchten of de
zaak m orde w~ gekomen.
Opgewekt gmg Betrand den
volgenden mo~n naar Flamon, waa.r ~e rucnt.van Duv~l
woonde. ZlJ was bli;jkbaar stil
van aard en beloofde hem, zonder "Veel otnha.al .....an wooroen,

-

~~;~.~~'~I~·'. :.B.) ......... ,_:<; ':: .: ...

een

~~eisj~O~e~Po!'f~:. ~~

pen:noentje, waar zij bij zich te nemen. Ret beste is btl ook al reeds een plan voor

.

ten~;ijJge~~ ~~~ben :n~~~v~~~ .!V~=~ ~=~ ~==~zult'd ~~baarkindmo~

eel!· treurig lot, markte hij ter· u terughetalen.

heD.

'. __

_

wei kunnen

~

.~..:..~.-.).:.....

Diet·,

Suzanne _

iii

Zij

~~ -alleen Iweg

moest. omdat hij bet

7.00

(Wcrdt ooroolgd).

---r.i;iiiiiiiiiiiii.iiiii.iii•••iiiiil••

verzekerde zij, goed voor de pa~
tient.e te zullen zorgen.
Nadat .. zij den prij3 vastgesteI9. hadden, betaalde Bert~
rand twee maand:m vooruit.
Daar hij nog dienzelfden dag
naar het boschwachtershuisje
wilde, ging hij spoedig ..~
heen met de belofte. de ziek£'
binnen enke1e da.gen. te bren~

-: :: :arm:' :~ik~r:s~:: ~et

~

'iiiiiiiiiiiiiiiiiii____
I

~:~n =~d,,'::aZU.~·~':=ldruk had.

zljn vrocgeren. eollega Paul gaf dat ·aan Paul DuVBl... DeZa steeds baar best om er iets bij bespreek. Er is mij vee! a.a.n geDuval. De goede man had VOOI' was er natuurlijk bijzonder mae te verdienen..
Iegen.. ·"dat de ·m3k spoedlg in
de verandcring nhar weer eens in zijn schilt.
.Misschlen WU zij uw nichtje Ortie komt.
,~
geen betrckldng en 'zag er d.ien~
- Zeer -niendell;jk van u, bij' Zich ·lI.emen. .BI: zaJ"hw da~
.-;;Als ~·anes·-geregeld is..kr(jgt ·graviD · Louise 'AS nabmrIijk

btl

5mds 1695 drinken
Nederlonders

.

./~' -$~~~

7e~:~~Ub~:ik~~~r:~:t~ ~~ ;:pa:!:~~~~:~ ~O!e~\::~~ :~c~t.;sa::e:~ ru~.!a:~= haas- ·~~em~ ~=
een bandlanger nooaig. En die Vaak had ik gee.n werk en wist we geword6;D · en wooht aileen. ti doOr:en ·kriikte voldaan..
Nu moest hij Suzanne nog onwas nie~ zoo gemn.k~elij~~ ~- Diet, hoe. ik ~ den ~ost zou .~n ~ buis~.~ de ~en. Ha.aJ:
g_ nat .is uitstckend I Uw gemerkt uit bet boscb.wac.bt.ersd€n. Hij mocst op diens stilzwiJ~ komen. Misschien }(an itt u met man was spoorwegbeambte. Zij nicht is dns bereid. bet m"eisje Ibuisje wegbrengen. Daar had
gu:~g.ge;:4~~,,!· b~~~c!~~ ~g~:nteb==nV: :~~~te :~:t

@J

:eeds 1.0 vcrschillende typen geroaakt en de proe£stukken naar
:lolle Dominions vcrzonden.
Men zlet dus dat bet kro-n.ingsfeest wet slechta vader~
landsIlevende
ge...·oclens op\Vekt, maar oo~. s?m~eerend
w~~ op de bedrlJVlgheld in de
. • . . ·k

verf?~noegd.

A N K ERe n H ART!
zljn de symbolen in het merk
van de Kuyper. Zij typeeren
tevens een volk,. dot clan
en op en over zce lech
en werkt. - ons
hart ligt op zeel .~ ~

!.:;;:m:aard~~;:d~er~:~~

.

_ Geed hoar! Het was mij , klaarde op.
een. waat genoegen. u te kun~ I _ Gij zull ·er nlet slecht bij
nen helpen. Missehien kqnt gij varen, Duval, alB de z.nak ·in or.mij op ·uw beurt ~n dienst be- de komt. Maar ·kunnen wij er
'wijzCn.
..
zeker van zijn, dat · er goed op
.:Kijk· ee~, ik b"eb" eeri nichtje, op bet -meisJ.·~. gepast: wordt?
die · ·Dlet volkomen nonnaat is,
.:..- NatuurllJk, daar zal ik
maar ·beslist ongevaarlijk. Ten- dcn nadruk op leggeD.
gevolgvaneenorigelukkigelief~
Nadat. zlj de ·zaak nog ee~
de js zij aan ·bet malen-geraakt. besproken badden, namen ZlJ
Nu ··7.ijn wij. bang, dat zij z!ch ai·scheid met de helofte, elkaar
den een of anderen ·dag wat zal over twe.e dagen weer op den-

NORA DE VALSCHE ERFGENAME

vastgesteld. Dat men daarvoor
in de eersl:e plaats vIaggen
guidandes en -andere
ver~ierselen noodig beeft, is
duidelijk. ~an~e~en nu bij

I~~~~~nt~:n tede~o~~~ar:!di~ ~eotnin~eg~~~i:JU~e~ble~:~

dill

F

Ltmden, 11 AugaLStua.

be~~egen. Eve~rrun al5 het mOo
Ofschoon het nog bijna drie~
f[elijk was, g~.urende den Ita- kwart jaar duurt, vaor de kroliaansch-.AbesslJl1schGD ooriog ning van Koning Edward vm
de ~ctie3 oak maar btj bena- zal plaats vinden, is men in En·
de:lIlg door te :z.et~en, ofschoon gt-Iand · reeds met de voorberei~
:lllm ~ landel~ zlcb danrvoor ding v an de groote plechtigbeid

Q. Meisj63:
' in. de EetDal
landde de bal op den reebter- 6 en 7 jaar: ant"dllppel-wedalr1jd ZATERPAG:
daar, waar de macht van den
auto·tjell-race
12 - 2 .n.m. Concert In de Lobby
particulier begint: met andere
vleugcl, waar Groen hem keurig voorzette en geheel onge- 8 ell 9 jaar: autoped-race
7.80 - 9.80 n.m. Concert op bet woorden de Engelsehe, Franhinderd den bal voor de dcrde 10 en 11 jnar: nanld en drsa(l- TlIlTaa
sehe of Belgische regeering kan
: .nnl in hct docl kon deponec~
wed ~trtld wedloop 1f> - a.so v.m. Danamuzlek In
weI daorzetten, dat de door den
reno Hiernn was het direct rusmet rtngatekeu
L<Jbby
Staat gecontroleerde bedrijven
ten, (3-0 voor Hercules).
12 en 18 jaar: naald en dra.acl· 12 _ 2 b.m. Concert In de Lobby
geenerlei wapenlcvernnties aan
Na de rust bracht B. V. C.
wedetrljd t1I1gste- 7.30 - 12 ·n.m. Diner Conl:crt op ; Spanje zullen doeo, maar de
den bal wedel' het eerst aan het
ken op dll fleta.
het Terras.
particuliere industrie kan op

.

artikel, dat veel
gevraagel Vo·ordt, is vergulde
s~oelen. Dit hangt met de traditie ~amen, dat gedurende de
kromngsweken slechta vergul-

VOOR SPANJE
den;. (V. P. B.)
Landen, 10 A-ltgI/.S~J.(3 1936.
KRONINGSVLAGGEN
Men late zic:h nlet door
20 l\h11.ioen Stuks
schoone waorden en plechtige
NIET U1T JAPAN!

hat

Ternu
10 _ 1.30 v.m.

f l;'urs In dienst nemen.
En kan een staat iets er ~en
~)J1dernemcn, wanneer. bl.nnen
s .la-nds. g:....nzen pa!hC~leren

goon _ _ .

()
TiruLe,rtown ! kamp. hulsjes en

~~~~~o~~l. ~tr.~~h/ (!~~ t;~

.6110

]]1

I~~P '"1111Ir

III~E

·i

~

OR REGBLPRIJS DEZER ADVERTENTIBS IS F 6,20

_______~M~E_T_f'_E_N_M_1N_l_M_U_M_ _V_A_N_5_R_E_G_E_L_S_._ __

Fernandes
Oogarts

ls vanal mlfg6Jlmiddag
_ __ _

lIieduom

til

oonS'Dltoeren.

---11
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bij Seer, Weekenc Club Wl.
5930 Bt. 544.

"'!~ .ind.' yilonuenotoom

Hel

T" Huur : Groot h1lls met rolm

err nan

\ ' &\ 1

I...____________ •___

Ueutt'7. boulcvartl.

r.~~r dczc dan door een upert n ~ tl c l1 .
Ecn ~crc\l e ldc m""ndd!)kl ... hc c;omrolc \'ct! cngt d"11 lc"cn~duur
v~n

Uw

~:~~h~n e~p ~~I~~~~~~~:P~:t --B-u-ta-v-las-'~pemtieve

hotel~rij f zoekt I.'CIl hem pas~nde ~trflkkiDg
Br. onder No. 3061 \". d. blad.

------ _..

_-

Pucilt Tulndorp TUnbertown
l::J;.:ding\~tl

TJAlob8k
worden uitcrliJk 29

AUgustus a .s. ingewncht . Schriftt:lijkc v(tOrwaardcn te bewa-

gen bij den Se<:r. Weekend Club
E.K.M. von Kasperowskl WI.
5930. Bt. 544.

't" w"ur...

r;!" .... " r .. ld:rr.,r;

.11""een~ ~toc",~;sn.

BOLS
' ..
~! III!a:1

tfh" da£ iii,

JO lEK TJOE

wag\:ll.

Kwltang l _Sen., Tel. WI. 855

~DIt Agfo.Wukplo.at •• •. (H. SMAKMAN); ' P:jDtoc Buic. 8, Bat.;C.

I!.-..;.;;,;.;;;;;;.,;.....;..-...;.-----------'

Ha a rol ioe te gen 1\009.
F 0.20 p . fies c h

Hotelcroploye (Hollnndor) En-

8A VOY IIOTEL.
Bcschiko.'\ar 1 SeptetJ1ber Voor·
k. mi!t 11llzieht. op Konings·
lllcin; bcnevcoe kamer met
eigcn badk., we. PCr 1 Sept.
kamer met uitzicht Ko nln~p1.
tel. g26 WIt.

alllldW.It~"' ...

N~m ...

Dedi U MOt:lLI.JKBEOEN met UW AV:rO?

Zcer g~!!cbikt voor dok ter.
Huurpr. iDg. 1 Oct. f 175.- p.m.

Desnoods eerdar te betrekken
Brilavcn onder No. 2813 v. d.
hl.d.

It

-~~:_;

....ardt

Sd"jnl d~ ",..-e . ;"d ..,
Wan! d~ Ii"""'n

loch

BcgraJenls-Quderneming

De meest coulante en best voor:aeo& Begrafeni.s- Ondernemln~. Regelt en verzorl;:t begraf.llissen. oak BUITEN
Batavia. Naar verk:JezJng Europ. of lDh. dragers. Europ.
l"kwagen en auto's (Europ. lelding). Adrea: KralDat No.
62 t/o TramstatioD, BaL-Centrum. TelufooD No. 126 (dag
en nacht).

l."'CI'uw.Jr..u..g.efl.,

dw nleuwate modellen, atle maten In voorraad.
22 kar. - 18 kat en 14 ka.r. GOUO. Concurreerende prtizen.
RET GOUD; & ZlLVERHUlS,
Cltadelweg S5, tel. 4286 Wit.

Gi!DIPL, COU PEUSE
~h ool ....·t ll

13,. C .

I:!. rid . Gtdt !UKII h. ' f mod"". k
m~ 1 uil rt ,k,n,l Haagsc: b dtptom • .

LAOORlET: Geen muskieten-

EUROP EESCtl fABRIKAAT

a:~~;.;:;::;:n~~~ ~~~:

ZIJ 0EN HEM 0 U

fOlD TIO TEK

Pasar Baroe

MODE .HUUiiI LIDO~ Lollancanne 30.
RUIMa. KI!UZE

OCHreND·

Nooed 1' 0 . Jl

", .,Utl Ja PQIl Ilt'O ma lllt"lst'DkDlppil~

(fO"t'o Lo"Ikg t"prc t"""ll bitlijk

l'E reuk. Onsch. v. mensch en K 0 E L EN L U C H T I G
huisdier. Geen vlekken, overa!
Pri js v.a.
f 1.75 p. st.
verkr. Pro p. bierf!. f 0.80. Bel diverse ma teo en k ! e u reo I
op: WIt. 3170, Aid. Dist Prop.
i
f::.br. l.e.A.V. Gg. Sarie W. 20

-=-=-:-:-:. -=-:-~:-============.:.::::;

l~

Mevr: D. VAN HOUTEN

Dr. R. -A. OLDENSTAAI
Kool' oeus-()orzlekte, stem-. ~
.
.
Waterlooplein, hoek Willems·
I" an, telet. 1353 W I. spreekuur :
7-1.30 v.m. en 5-6 n.m.

I ",=~=~===-- I spraakstoornULILD.

-

mo.

Bata vial

TENNIS~TRAlNER

MJDDAO.

nsar

Waara"" nie' even

AVONDTOILETTHN,

V. J .. KOPP,
AU c,OnT PARISIEN, B.n- - - - - - - - -- -- - - -- - - - Vioolleeraar, ·cx.leerling
dccng. Agent.9cbap Batavia-C.
Firma nONEFAAS vrnagt. ceo gerouUneerde E ul'oSROOL. Nog eenige uren
Con!. toilc:ltcn, vlolte modtllun.
8chikhnar. RivlerlooD 2S.
pcescbe l -atc verkoop9ter, lccctijd DIet onder 25 jaar.
onbcl"isl). coupe. Ook jap. naar
BATAVIA·CE:NTRUM_ En&elscha
Sollicitatie'8 mei 0P&"Rve van retere.ntien, leeftljd en
mnnt. ({chon Slrihpark 21. Ge:Xc::!:nsO~~i:~. en
op. 9-12 en G-i.
verlnngd salul'is u1tsJuitend schriftelijk onder num·
mer 3331 van wt blad.
door oovoe~e leerktach t. Pri·
Trnnsport-OndememJ.ng
.. N IEllOE 0 "
Hr. ODder
Noordwijk 41, tel. 'tjG80 Wlt. tigc
vaat-entarieven.
cursusleesen
teien NO."
Ttl Konp ll00r f 1200_
Inpnkken,
verbulzingen
en 14!19A, v. d. blad.
Hula met 5 ~Iotcn vertrekken
transporteeren van goedcren
_ dubbelo ramen en deurcn, Heeft U lUOELIJKHEIDEN met Uw roan, U w vrouw, Uw kin~
acbtcrga.!eriJ 4 x 8 M. front- dercn, Uw kennlsscn, Uw zi.ken, werkgever of werknemer ? door gehecl Ned. IndltJ Heeft
brecdte 8 M. - diepte 13 1h M. nIorcel I Flnancleol ! Schrijft naar Postbox Ad. B.M. 13. Bat.-C. oude, trouwe mandoers, reeds
Nag slechta 1 kamer bes ··hlk20 jaren in zijn dienst.
GrondollPc:rvlakte 23" 24 M. WiJ HelpeD U I
baat van 29 Augst. _ 1 Sept.
- SLnnndc ;lan de Tjideog'o':eg
voor 3 dai. weekenl,cnv.D..
Oost 0, 13ricvcn onder letter
H. P. G. v. d . blad.
KAMERS te huur, gemeub. of.
TE HUUB :
GEVRAAGD
half Sept. f 5.5 kwart
k·i~~;'~~~:t:v. G~~r'~:f:
ollgcmeub. clgcn galerij, aparte PavllJooDblililje f 75.- per degelij/;~d~r~::~:mber
ingnng, rustige omgev1ng, Ou. mnand. Tc beyr. Parapattan 48 voor practlsch Onderwijs aao Schitterend uitzi~tlt Zwt"m.lu:.d.
Jonge Holl. ondE'rw1jzcres is ge- de Tnmarlndelaan 8S.
Bat.·C.

boven Van Vrijd a g tot Maan da g n.m .
Vraag r offerte bij Berg~Ho[el

Hulze "agrok

~:~;n~oe!:~~:~~, Gt:ZnOn~~:en~uct 8P~i:;
I 15._ p. p.. f 25. - 2 pe:rs. en hooger.
Tel. 1&7 SI.
I"ltchl. 694 WI ..

ma-I'=================:;::=~

P·l··~J·

nn:;cn op zeer bllJijkc voorwanrden toe:dcht te houdeD op hot
huis\\"erk en bijwerken van kin·
dr:rcn van de lagere school.
Omgcvlng Ligthartschool. Br.
onder No. 3020 v. d. blad.
_ _ _ __ _ _ _ _ _

LOGES -

C H ARM S

W EST

".C& pl. e- cn av 0 n dlO i l e t l e n
on berisp e liike coupe en afwerking.

[!~~~~~~~~~t=~=~=~==='

No. 3329 van dit blad.

~~ru:.~. Mv"o~;j,~:~,,; ~6J't:!:

INLEGGERS

i

TER
UNNlSMAKll8
Va"naf 2& Auguatus
SepteMber
lOt IV

mak.en wi; voor U of Uw kmdelen

==~=-=~----..:

TE KOOP :

inl tel. 5050 WIt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZWEEDSCBE
GymMBtlek,
wordt gegeveo KoGEVRAAGD :
blm Birth 14 door gedlpl. lee~ Net kfndermel!Jjc, good kunnen·
tete.'f. Mej•. . T. lWngsted. A.o.n- de nwen. (intern). Br. onder
~~~. ~l~e:~~gen. TeL "_ _0._3_32_6_v_._d_
. b_l_od_._ __

LEVENPlGt M.OUUfil! JoYEl I(AAftlSCU£
PUILTREIOPl'hMtN ,eveD BitAOtuIK£

- - - I"UNSTGEDfTl'EN
Bur. tccbniek - Lagc tarieven.
t!11reekuren v.m. 8·10 n.m. 5-6
I{oningin Wilhelminalaan 13

UVOYDOTEL
Het heste adres VOor tJw lunch
of diner, bonbockjes ad 30 bons
vnnaf f 22.50 fro thula. Vraagt
proefportle t.elef. WI. 926.
_________

t<- A 5 T

The Yellow Lantern on top.
Z h:[ om:e njeuwe collectie
schitterende

~~I~i~-:a~~~:1 !~bJf~~m'ta·~dt;; rI~~~~a:~~::.v~t!;~u~~~

BERTRAM -

- - - Te koop aangeb: le.a.h. 2 z..g. voon ACTIEF CHIN.
IND. JONOMENSOD
a .n. rackets mjBenttey tournament snaren, mcrk "Spalding", met f 250.00 Contanten goede
topsUte en "Venus" streamliDe, pcrsp. en winstg. · betrekking
1 z.g.a.n. zwart colb. ·C03t. v. vacant. Br. onder No. 2778 v.d.
blad.
smal pers. lengte cs. '1.75.
Meester·CorneUs
Te bez. Struiswijkstraat 40 pay.

KUNS1TANDEN

W HBRB

ONDERWJJZERES is geneigd
klnoeJ"cn bij te werken onder
bUlIjke voo.rwaarden. Br. onder

._3_31_0_v;....
d.;....c.bl;...ad_·Huygeos.
___
~~=. Politiekazernc 31, Dja· "_ 0_M..
S. Chrlstlaan
Donderda.gmorgen

op

EEN

LA,,!! 'RII Lttt, mu hu do") OM Ii. 1£

nEw. jZ.:l\i d;UQLU AMtlliAAr.SCRt. fOro'S
do: MOO.STt: "n ALltRlltEh .... Sn. :tl! n' ocp

h,,; Q"b,,,d

Vlon

d" NoODERME tOTMiRAf,J:;,

Wtj mahn t"'illtn " lt D splJciaie peiJs,
S CABINET portrU OpmUllltQ in vER-

~~~~L;!Nr?t~: f!~Il;tE 1~';2"~Oljli:~~~

Bote~sprjts
Bitterkoekjes
IJswafels

L ut due gltlWltn h rid dus U1Hpil.!Unrn.

!=I~ u~~~e;u::Jb~O:ll~t~~:: !!"t;~~;

z ~;~It~I~I;:t=:r~:~u,

PER STUK.

Chocolade wafels (Z ....isco)

~~H~O~L~LY~W~O~O~D~.~P~O~R~T~R~Al~T~-~S~T~U~D~IO~~"~H~E~L~l~D~S'~'~ ~~~~~~~~~~~lm~p~.
~~~~~~J
Harmsen
Verwey &Co. N.V.
CITADE.LWeG No. 22

WELTEVREDEN

Ii

Priok.

~e~:=e~:!r~e~~:=: Schoenenrep~aties
1

TAILLEURS "INSULINDE" \Vaar wilt gij 'Dog goedkooper
met de mo- .J 0 0 P DEL E E U W
Kramat 100A _ Telf 4.599 WI. wo~n? Ruime,luchtige kBmers van boofd-ingaDg Mpy Neder~ d~";1ste machines AlS NlEUW.
~o-Leeraar• .
'w t t ak
v.a. f 7.50. Doortrekk~den f 1.~ lend ad 50 cent p.p. InUchtingon Billijke pr:ljzen. Europ. matezi:a- Nog eemge uren Beschikbaar.
n Ez~ob (; _~n.J S ~ =0 R
p.d. p.p. f 1.50 2 p. Pension Prlok 266; ' Verzoeke· tijdi&" te len. ~ Afhalen en brengen gratis. Djaga MODjet 59, Batavia-C.

~ r.l.!;;lIDIpear et~gaCOronUPdEeerd.
.en

~"~~._

~55=--S=I=uis=b::r:....-.:B::::tr.

_....;...c,,:...";...tn1m.=_.

koman.

~

PostwegNoord59,tel.4S03W1- _ _ _ _ _ _ _ __

DRUKKERY JOHN KAPPEE
Ootnoeng Sabari 46 -

GEVRAAGD,
I"...... blj 0bIn. famllIo m/
JONGMENSCII ,
- TE KOOP •
GedJpl. Ind. kraamverpleegster.
~fo ~ kl~~ f 1~~ ~meis~ met aardig CD ZOOt: ~ nwdtk R
intern, 10 d. medio October.
Def.: v!d. Bosc~g52. Te bew: Hr. liefst met 10tO,' onder No. (Reut]eS) • ..7 wkn. ood.
Aanmelden : Palmeniean 30.
Weekend Cl~b, ~berlown,
Ka~tiniweg 32, Bat.~
3333 v. d. hlad.
Mampangweg 30.
TjaJobak Dc weekend ' mess l-:::- _ _ _ _ _ _ __
(hoOfdgebouw) zoekt · eeni~
"O![JI).W'>SSEN.AER",
·
·
..
_-.
.~ste deelnemors. f 10.- p.m.
p'-p. J 15._ ecbtp. incl. maall
vap.. ecn . weekend. Goedkoope
"Qn;tniblis" kamsrS. · lnl. . blj
~el Weekend' Club WI. 5930

D.

Bat. 544.

Batavia-C. - Tel.

wi: 582-583

Verzorgt oak uw

EUROPEESCHE · COUPEUR.

•

DRIE- en MEER-KLEUREN
DRUKWERK
VRAII.GT

INLICHTINGEN

en

OFFERTR-

