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MI'<TAL BLADEN, EEN

N~.

GEGARANDEE1IDE OPLMG , 12000 EXEMPLAREN.
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iSle Qi;),t,ttub '051 "Bataviase
ALGEMEEN NIEUWS· EN ADVERTENTIEBLAD
VUachijnt l e Balo.Via. Goe.aoeng Sehari 48 bij
UHU.lW.EtUJ J OHN KAl'1-'~
DuIMIar-, Doo.oJ erU&&:- en z.11~ijnwgocbLeucl voor Batav ia, Buileo.zorl en

Verltbijul le 8ewdoel1&"", SwnatruUtlllt 1. OODderd:l,- en. zondalCochlend
\l oor 1sI:w(l~.0.", 'l'JLWahi IlI1 oWJl.lrtken 1.D tiUW exewpJ,atlll
UlTG£VER : JOI:iN KAJ:'P.E&.
liIIlavlA, GoeDOeaa: Sonan "t,;, TelcCooa ~ Wit.

tHua.

8661 Wit.)

RWACTEUR: J. VECERSIiaIA
aat.. . I.a, GOeo.Ocng- S~4:I.l1 "\!, Trlotooo. lI.S:l Wit. (Hula MSt WIt.)
. A <l v e r t e n tie a t e &",vll1, TeleCoou Welle" r e<len M8
S. H. If. Gtipl1er, 'reL Wolt. 6060
AGENT T£ BUIT&NZORO :

J. A. C. TefDpel - Groote Poatwes- M.
AGENTE8SE TJi: BANDOJtNO :
llevr. Blo.wrQ-Vcrrneer, SumalMUltnur.t 1. 'Tel. No. 8!l4.
AequtalUe A. J . 1. M. Bloomen Tell. sat.
Dk. B. A . N . A. R. B. U .

D~e stad is vol ratten. ZOO-I kwa".en,
weI die van de soon;
s.1.a die
Homo, Deze
bet leven fn
bebbeo de pest
goed wetcn la weerstaan.
stad voedt belde aoorten goed,
zoodat ze snel hi aanta.! toene-

."""a,,,,,,,

Optave no. ~p·tJt8, Ulu.lwlf'nd bU YOOrullbetAlJ uc", blj bet Blgll1'en.
"De Ad elaa r" ld ~ lItollg 3, Till. Welt. Z6D7 ot Bigareamap.aijn
TlibolupI4DL" Noordwtlk 88, Tel. Well. 349 ot reebl'lr~ka a4D bet
t·\,,'MU liP Goenoenc ~hut. flc,e lprijll f 0.20 p er rteel mel eeD m.Io1mum
Vb 0 recew, blf m~t p .... ~'ell ( mIns\D.nJt 12 maal) 10,,", reduetJe op
4t1I rep}prija.
ma~
,,~

OPLAAG- EN. VERSPR!:JDINGSCONTROLlJ T OEGESTAAN I

men. De tweebcenlge; rechtop-

Joopcnden vindcn den kleinen,
dommen man gaarne bereld
cen spelletje tc kaarten
speculeeren,
lette of een
dan wei een
automobiel, die niet
pen, over te nemen. Ja, er zijn
ecart.ebazen, die een iol[vink op
straat slurcn en een scene opveeren \'8n beleedlgden trots als
d~~e. cen man thuisbrengt, die
blu IS het lawaai en het schan-

ILl IllLlViB:1G VIJI 3 LEIGI
rL '!:SCIIJIS MET IIET NIBtlWB
AFWlSCBUBI I'UKIT KRIJ&T U
morgen
kalten en
als goden of als
wust van hun
van hun waarde, kalten
voor pronk. uitgestald op

;a:~ec~~ b:~~~:~d~erc;::: ~.~ ~:rve~~e;:~~~:~:d::U ~~g v~~~~:Jeenh~rt~e:at ~~

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

a:~g~=ke:~;;n:~
De vlervoeUge rat-

ZJie\~~~~e~n:~O:=~~ variaties
~~:nfril:re:a~d=.riv~·~~~~
de beoordeeliDg van

bun deel van de
op de passars.

den vogel afhangt.
Er zijn perkoetoets op
. 1000 gulden zouden
opbrengen, ala de
van zou kunnen
de eigenaar van

\'~dselvoorrnden

ZiJ ncstclcn 2.lch op elk eri, OMdat in cen lodiscb bui.sboudeo

rnttenvanger van Hamclcn zou
gecn Bueces ~ cbbcn. liot

MUROLA
VOOR DE MUREN

DISTRIBUTEUR.

~~to~nk~~ ~~~~~1 1~e~o~

aan zijn beate roodbonte.
Men had op <feze teotoonstelOak ~de berocmde perkoevan den regent van Krawang verwacht. docb de boepati
W88 ziek geworden en nu waren
de vogels niet gekomen. Hij
verlrouwde ze niet toe aan den
:~~ van een ander, wie dan
De getaxcerde waarde van
den duurstcn vo~el hier was
slechta - 500 gulden.

It~£~l~;~:f~~::~~~::~m~~ I~~~~~~~~~~

cens,
maar
de oudesneuvelt
ratteD laten
me ni
euwC!Jing
well ~

d:n
n~an!::~~t~C~;':
dansje~ijt
of cen
spellctje over de

Fa. Wed. G , Ond Pz. &. Co,

~:~~s N~;;;.dj;~l!:;;'d;"h;

~nna~~~ta:~~a':eac~e:.e ~

LINOETEVES • PIETER SCHOEN & Zn.

IM PORTEUR:

N.V. Handel-Mil... lI>RClI>NA"

ilvontuur. met een .dame, .~ Ie !ielGn het zich gcnadig welge- het Maleisc~ phonetlsch.. w:er·
een v~el c l Bchendcn vnend bhJkt vallen. Als zij waren opgedoft gegeven khnkt als "hooIlkete-

in het leven kunncD boudcn. Zij
worden ten Blotte zoo groal .:n
zoo vet als dasbonden en Z{lD
7.00 eigen met de erfbewoners.
.zij zich over dag uil hun
,chudplaatscn wagen en vluggc
spcurtochtcn onderncmen noar
de aanrcchttafcl In de kcuken

verko?pt ulIsh,itend
de v8rfproducten van

GRATIS

zeet elegal1teD staDdaa.td, uitgevoerd io chroowcikkel,

EEN SIERUD VOOK ELKB UriL.

ro°!e~::I~e~e:I~SPocld

ELTOSIN

I

Hier waren rust en geduld
belangrljkste verelscbten
voor de bezoeken! De jury, de

~f~~g~~n~~fd=~~ :o~e~~ ~=ch' ~~:l~a;ae~ ~; :~::~~es~ikt~n ==rc~:

de etensrestcn, welke
morgen blijvcn liggen

· · TOKO

.vOOR HOUT

smaak.
zuinigheid
en
voedingswaa rde.

op de kaarten. Niet aileen ont- stel m~t rauw vleesch en ande- rulme mate, doch de WesterlinSDapt b.~m dan de l0!tvi~~, re J'ekkere kostjes . voortdurend gen zljn t~ onruslig om ureD-

Voor klachUlo. ellu \lerepre1d1na- ultAlultcn4 TeL Welt. a u

E",TOSIN

Diet te' evenareD
in

3 R[ ClAM [

I

plafonds of gnan over den
op beroek bij de buren.

METANOL
VOO R IIZER

SIGMARINE MEUBELLAKVERF

OAGU

ROTTANVERNIS

uitsluitend moderne

LIM 8U~W BWAT

vilt- en stroc-

Ind. iand'lrtl
P.ukweg 30 _ 9ultanzoi'g

DOEDEN

Telf. 330.

Spreekuur

Dinsdag .

op .. lie werkdagen:
8_ 10 u . v. m.

Woensdag.

5- 7 u n m.
en verder volgens afsprallk.

VENDOfi K.

Donderdag

tCD ba be P.\NT/OR \!i (Glg.ok) U

"4111 CIIcu hels. ,, 111 110. br ao d·
".U f; O. "ftlt \"'Tlel. i. 8'0" em
Porenla (Mto. ta I(\NGHJ)

KIJKOeLEGeNHEID;
H rdeo 9 - 12
6_ 8
Veoduboudrr

.
V.fD.
0.111.

.voordeelige
prijz'('l'

PRo d, SERI1!Rl!.

KOOPTg~ct1

PlANO IIlvorms

bebbUl, groout~ krI&K ·Af.... eo

OZUI

lIIaguijD

~oclIt

te

tw •• d,h'.'8d,· ~ gerlllltlc:.

S'lBI'IUIIII, BEPABIIDILI IIi VIBBUBn
.LUDS'I'II · PBllZBIf

.I!

AlBlULilll

• Afbet. tlllg te. r~e!Ul. Qaat vuk!.U\.Q g.:

·,..v. PI~nD· :u MUZII~h~.nd~1 KOK . RIJ,Wijk 1.·
BATAVH-C.
8 A~DO£

lASTEX

STEp·IN

1/

Womdag9 Stpt. ·36.

.

.NUST . 'DE H"RMO.HIE
.Br.gl.lg . 29 ...:....; , ~.~.. ~.rz••

i jARRETELLES

2!!

60neraas
. • ~ORDWUI. 42

KAP.SALON

;/j.edbJ,.o,

##

KR I!.K O .T 20
(L·o. CiDe ~a · Palace)

. _TilL. WBL.. I05&.

Wij

gara~deeren

elke

.. Permanent Wave·'
Gok U zuluevreden zIjn
Prijs f 7,50 Complttt

.:
.: .":"

....

:::-.. ;

_.

:.. ~

'.'

-

"<.':"

BLO EM EN

o · R - I E T" ·
NOG
Westerllugen ' . iij~ : ~~Jijk" Zij 'gaf echtcr den . ~~ a~ en I ~ich' ." eerst i~wendig tc goed ge~ing ."dc kunst naai' ~r90d te
gevoelig yboT cUfers; .v~oral als ble.ef voorzangster. ~et kOOl hadden gedaan .en die hij t.hana; zien gaan.
?OCh de mo~ell.en, ilie' ~e 4
nu 'z\j" :deze bijzonderheden we": worstje eten, maar zij zong on.
De kunstenaar en 'zijn klant g~h~~n . g~ma~ke.lijk berdl~
te.n, met andere .)ogen · kijk~n vermoeid door. · Zij bield het onderbielden zich met elkander ~c t den, ~ ~ZIJ ~~~gi:::'~
nilar oe liefhebbetij van hun zelfs langer uit dan de. jtiffro:uw In gebare'ntaal, maar de teeke- r:n t~:h ~lij ~~~thun port-ret:
djongos of: chauffeur, die zijn met de trekpiano.
naar b~greep ook zander dat ten. Ten alotte heeft de mensch
perkoetoet opb\jscht in een
Ook haar programma was het . In het Nederlanru:?h. tot oak van den Pasar Gambir
boomopheterfofaaneen.paal volstiekt Ned.erlandsch. "In hem ·· doordrong,. ·. dat hlJ geen gaarne een souvenir, det aan
acbter op het ert .bij de "'erblij- Naam van Oranje", "Waar de notitia . moest ~emen van de ledereen toont. hoc kt'anlg hij
\'ell del' bedJenden, al. ls ·natl:\ur- wiekeri: vall de molens lustig hoogro~e kleur van zijn mo- .e\"· nag uitzag om drle uur . na
!iik utet elke .perko.toet eon gaan" "Ik zat het zeggen nan je denen en van hun fletse oogen middema.ht, toen de boemetarij
paar honderd gulden waard.
moeder" ,,0 Japie 1s getrouwd" met de dlkke wallen daaronder. reeds acht uur ged~urd had.
Er is g~n Inlandsch gezin of ·enz. enz. hebben zeker een uur
Bet was ee.n wonderlijke el"'
E'r is een perkoctoet. Boven de achte~n het pubUek gesticht varlng zoo l~at in zulk een om·
J . E. JORDENS Jr.
dakE'n der boomtooze atadiikam- en vennaakt. Er was geen stoel

~~~en ;i~~C~~~ ~~~~:n u~t: ~;she~v~~=n ~~~~~ o~~at:~ uitwendig moest opknappen.

=:~:n~~~~Jesm:! r~ '~:n, ted~rij~~n ~c~e~e~~~

ult. Als de koolen met de
...ogels zijn neergchaeld, ZOU
men kunn~n denke.n, det ~e
kampong zoo V(!l"zot IS op radiO
omdat men zoo...~l antenne·
masten m~ent te Zlen.
Maar bier heerscht !log de
perkoetoet.
.

6?\
.~.

TcW1U17

neerlaten kan. waar gezongen
:::
wordt.
.
De hooge stem vart het tenc:;>
gere vrouwtje klonk boven alles
uit. Zij had fen klassiek reper· ~ I
toire, dat terugging tot "Daisy ~i
:-~':,
Bell" en een modern dat rei.kte ')
- ""
BOVRll IS ZUIVER vLIEsc;Ex~RACT
tot "Anne Marie". Nu dalU'tustijrdU~~n,~~rnd~ ~:~i:e~~~:~ ~~~:~z~i~:~~ z:r:a;ei~rt~fe~a~~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ __
vogel heet't verdrongen..
in de Nederlanclsche koffiehul..Oat is maar. goed ook , want zen en varietes is afgezongen
IJi
h\1 brengt geluk en \'tede. Wat is aan onze ooren nog eens UtII/IitI
meer is dan men van de radio voorbij getrokken.
'h"'en

r )'"'_.

.

ex

ze~:ne~:niruander

op uw erf
zijn .staak wi~ opzetten cn . d.e
\'enuerde kool met ~et levend tge. UcitaUige vogeltJe..reed.B gereed staat, taat hem zlJn sitl geo
luk. Die straks hooggcheven
kooi meldt U, dat hlj bij U te;n-ooen: senang of ke~
19 ~o 'Zlch \'Oor onbepaalden bJd
C"e\ l!8t.lgd heeft.
F?" zijn staten, wau men d~
ge\~ngenen toestaat cen kana
rle In hun eel te boude-n. Omdat
d1t
opvoedkundlgc
waardc
beeft: Een reden te .'!Ieer om
deD .. rljen Inlander tUn pcrkoetaet te gunnen..
Het Pa.snr Gamblr bcstuur

kW~~

~:~ :f~e~ljkde d~:~ert~~ra~t

blnncn de omhelning toe te laten en ecn wedstrijd in den perkoetoet .zang te organiseeren.
Wie de ematJge, de9kund1~
ge aandacht van de Inheem.~
lichen op de tribune heart gadegeslageD, wle bun beheerschtc
vrt!ugde en Ingebouden geest·
drift beeft gezien, heeft beseCt,
dDt zij in bun element waren en
voclden welke houdlog paste bij
zoo lets plechtlgs a1s ceo zang·
wedBtrljd van hun vereerde per)l;octoeta VOOT ben moet zijn.

g~::~e~e z~~~eg!

'::ast
oud.acteur van Rijswijk (de
man van de Ford, die 500.000
KM. geloopen heeft en nu aan
de gemeente Padang is verkocht vermoedelijIt aIs kern
voor' een museum). Men zag
Dan het opgeruimde schede1dak
van van Rijswijk, d ie een repel"
toire voordracbten beeft dat
hU, opgey;ekt door het sUcces
van de zangcres, oak iets ten
beste \vildc geven . Doch hlj
kreeg geen kans. De zangeres
had het woatd en zij hleld het,
totdat zij zingende naar den
o\'erkant, naar R aguea's dans.
zaal vertrok.
te

.,.,u;.

i:i.O:-d

'j.eaen.

V4K.

::=================:::;

~~a~ d;~~~l~:~~m:;ll::atr::~:

0KW MOTBRRIJWIElU
...
·VOlBOIl
"~

V oor stadsgebr uik de kleine lichte motor
met eeo b enzi neverbruik van 1 op 50.

te van Stalin met de activiteit

500 c.c_ machine met SBLFSTARTBR.

daze interne twist den CommuDisten zeer ongelegen, daar dO!
gebeurtenisscn. in Spanje hun
volle aandacht vereischen.

Prijzen vanaf F 275._ op billijke afbetaling eg

Voor tourisme en zware dienst de grootte

:!~~c~~~i~~:S :::v=~r:~::.~

Importeurs:

SOERABAIASCDHBatavia·Centrum
• MOTOBENBANDEL
T el. 1627 Wc:lt.

P eljtDongRII. 37 B.

VLAGGt;N

De eerste

bUROPA:-Am
~.4g. ImMAKbRIJ
) "L~'''i j..}Jtl'/-6')

Fransche
Rcgeering stechts
"particuliere zendingen". !run
ligt aan de greDS en wordt
sl~bts door het r:l:vierlje
Bldassoa van FrankrlJk gescheiden.
Tot den morgen van den ien
September konden de treinen
uit Frankrijk bet station l run
bereiken. Nog in de laatste dagen werd een groote hoeveelhCIf;) mumbe uit Franl{rljk on-

SINT NICOLAAS
zending

NORRIS _ WEDSTBLID.

De

Oplossing.
optossillg van Norris.

IS GEARRIVEERD

populBri.

no 2 lukU:
lndie moet in deze tijden
Lat~n zien wat het nu ka.n
En nlet Iljdzaam toe gll.8.ll kijken
Wat een ander makell ko.n..
Onder toezicht v/d admlnistrll.tie

t;c,IlB.wedlltl"ijd

een fijne collectie
chocolade en
suikerwerken
is uitgestald en
verkrijgbaar bij:

Doc~, wat zij in het openbaal' ~:~g~~~t;o~~~::i~:!~-~~rk ~:~de~~. ~~~~~~elZ:n:~~nI~~ ~::g~g:n D
d:e~::Z:t gde~!:e: 0;:
mIdden van

Irun is de toevoer ult Frankrijk
stopgezet. Voor de Spaansche
Regeering is dit cen eatnatro·
phe.
Nu komen .sac. Sebaatlaan en
Quadelupe aan de beurt.
.
Uit Iron konden de verdedlg naar
eze mOo
van

m~n~ehen. had gedurfd, dat kon

met meer onderne~c~
probeerde het evcn,. oc
kon tegen het :umoer met op
en durfd~ oak m~t goed verdcr,
omdat hler kenmssen waren.
Da.8.r beeft dus beel dell
nacht de jazzband .~~eersch t.
Er was tot over drleen zooveel
danslust, dat het moe1te kostte
om op den gladden vleer te b!..U·
zlj.

hler

ZIJ

::~~~~~~eu!i~;'aA weer een ~~ak;:ngO~~i::~i~~:~: p~~~:e~

oninomen want deze veslingen
7.ijn . hee!emaal ingesloten .door

werden deze als voIgt toegekend:
1 General Electric koetka.st aan
Tjikini 63 Batavia·

JVCVT. A. Ginns.

c. 20 Troostprijz8n a 1 kif. fJ;jne
bonbons aan:
S. Atsema, J"elle KrlJn~n te Bu,,·

doollg. A. s. Lutzow. te J1Iadioen.
Mej. H. G. Brouwer. te Buillm.cOTg.
R . Steensma·Dabmell Vall Buchholz
'" Cherlbon. F . J. P alllll3. te Sa.lna.
rallg. J
E. Hendn"Ks te PIGd]Ve
(PnJembang) Mej E. van Prouge·
len te Bartha Ii:.. A. Quebe te Tfi.

HAP lIONG -

Matramanweg -

Mr. Cornel is

TJUNG BOEN SENG - Bekasiweg _ Mr. Camelis
TOKO SINDORO - Sindo,oweg _ Batavia-C.
TOKO ORI~NT
K,amat
Batavia-C _

NationaUsten. De bloedlgste a lU1Joer Mevr T G de Haan. Mevr
phase van dezen oorlog moet H . E. VILn. SUngenlandt. te Soeraoo·
nog kamen, tenzij de Marxisten fa. J . R. Schram, te DJooj4. Mevr.
er tach d e voorkeur asn geven, L. M. de Kroon, Mevr. J . C. C. 51.
zich op genade of ongenade mo!l.9. te Ba.t1l1lfa~C.
over t e geven.
Mej. C. Martin te DjaUJ.IIW10I. G. L .
Kellman te PllmakMan.

]1-:." ,. .._:: ..~ . VLIEGTUIGEN UIT ITALIE.

UIlSTlIENO

en Stalin liet in geheel Rusland
ditizende kopstukken der partij
arresteeren. Ook wordt de ziek-

INN EMING VAN IRUN.
Na een ongewoon bloe<iigen
strijd van 20 dagen is de Spaan·
ache grensvesting i run den 4en
September's middags in han~
den der ~ationalisten gevallen.
Aangezlen de toevoer over
zce nasr Spllnje hoe langer hoe
riskantcr wordt, is de S:paan~
sche Regeering hoof~za~elijk
op de spoorweg-verbmdmgen
aangewezen. Zij heeft da.arom
van het begin af aan de dne be·

Tel. 19017

DE SPITS

STALIN EN MOLOTOFF.
Vit Rusland komen berichten
van zoo sens:ttioneelen uard,
dat wlj liever .nadere bevestin·.
gen arn.:achten, alvorens da:~?P
verder ~ In ~e gaan .. Een felt lS~
dat tu"sc1::.~n ~e twee machtig·
~te menschen In RUSla.I!d, .Sta· I
lin en Moloto~f, een strijd op Ie. ! i
ven ell: dood!~ ontstaan. Molotoff, d,e voorz!tt" w~ v~ den

Aangevuld en Toegelicht.

een menlgte nl. Badajoz, Iron en Puerto de
III Selva de Mar (Barcelona),
hijzonder zwaar, ver5terkt.
Badajoz is _ zooals bekend
_ reeds 15 Augustus in handen
del' Na tionalisten gevallen. De
Marxiaten hehben daar bij de
verdediging ± 30.000 man verloren,
Ook de verbinding over Barcelona is tengevolge van den
opstand der CatalonU!rs zaer
"en.
orueker geworden.
E r was een heisa.Ba en hopDUB restte aIleen nog de ver·
sasa zooals men zeldeo zoo leat binding over [ruc. Den laataten
te Batavia waamemen kan.
tijd werden over de lijn Biarritz..
En te midden van al die her· Irun groote boeveelheden oorOm de tingende vrouw, die rie zat buiten, v66r het gordijn logsro.aterianl uit Frankrijk
Zalerdago.vond op den Pasar de Roemeensche teekenuar aangebracht - volgens 'de
Gamblr hear levenavrcugdc in Popo-van-het-een·of-ander en

Zooals een week te voren een
matroos aan cen blerbar ecn
mannenkoor vormde en deed
sohanen, zoo vormde zij aan een
Ar,;,crblerhnr cen mannenkoor.

STEEDSA ·AN

cz.o.ed.' '

den.

H A NO E L

Z5DJ~b"rI"ari

TJAN NJAN

Batavia.C .

Tjikini

LI LIONG HIN - Gg _ Kenanga _
TOKO SERANG - Mampangweg _
HIAP HIN LOENG _ Holenvliet _
TAN TAT HIN _ Tanah-Abang -

~~;: t~::rl. t~. ~=~U~ ~a~

gulden per stuk. De doorgrocfUIlTIl7l0. A. B. F. Aart8Dlll. te .l1ee,,·
de kop van Henri van Velthuytllt·Corneli.!.
zen hing er ala reclame.
Tn Vigo, een der veiligste ha- Engeland en Frankrijk in Rome
Te kwart over drie bad Popo- vcnplaatsen der Nationalisten ondernornen hebben, zullon echGEOFFREY HODSON.
enz. nag klanten, lieden dUe (zij is zeer gemakkclijk te ver- i~~n~e::t:c~\~' ~~re~~nvu~=:

Batavia-C.
Batavia-C .
Batavi~ -~ .

Batavia-C.

Het is zeer de moeite waard

een kijkje te gaan nemen!
II:~~~~~~~~~~~~~~~~~iiiiiiii~
~~~egtJ~~~~e:~ ~:t:;!:~~~~: ~:~~~~l~fi:~~~~ l~~:t;::,~~! ~:rv~~~:a~no::o~~e::~: L I QUI D A TIE ~ iI I T V E R K 0 0 P

dcdigenl heeft een Italiaansch tuigen a l twee dagen v66r de
transportschip, dat aan de afkondiging van het embargo

Vooraanstaand

Theosool.

waakzaamheid der Spaansche Italii~ had verlnten . . Voor de
Momenteel vertoeft op Java
wachtschepen is ontsnapt, 24 Nationa~isten beteekent de ver- op doorreis naar Amerika, d~
de Julie bet embargo voor den
uitvocr van oorlogsmateriaal
reeds afgekondlgd bad. De diplomatieke stappen, die Spanje,

annwmst. '" Zooals . men we~t,
heeit Italle reeds 1D het begm
del' c:amp~gne generaaJ Franco
16 vhegtwgen geleverd.

DE NERVUS RERUM,
Over de financieele situatie
del' beide oorlogvoerende parlijen meldt de "Berline'l' BOrEenr:eitl.lng" het volgende: Over
gebrek a.an geldmiddelen kan
zich geen van de beide partijen
beklagen en am deze reden be·hoeft de burgeroorlog beslist
met spoedig beeindigd worden.
De Spaansche Regeering was
·zoodvoorziebtig, den gehee1en
gau -voorraad d.~r Bank van
Spaoj. noar PalllS op t~ Cend~n. ¥eer- dan een ~ard
ii?ud-fi'anC;S ~~ haar in Paru~ tel' beschikking. Dez~ goud.transporten h ebben ·wellS waar
.. b.~t Sp6.an~e Papi~d van

Modern co1Ichet en c;omfort, gevoegd aan de voor- .
dee/en VM den' O~d-lndis~hen woonstijl, hebben.de:ze

perceeleho~e·,.
n .

.

In ·den Thibaullw'eg gemNmorfoseerd in

·

luchtl~ vltfb-e.ken m~t vaite W8schtefels.
G.m.klt." binnensnvis · . .p • ...iljoen . op ~im

.up- ·

I

::a.~~~
. ~g~t:;: . ~::sgu:x~e ni~.' ~t

'.

erf. ···

. Woning'e~, die: ee.n soHede geld~egging yorm~.
'ni'c~:;~g.:::~:':r~~;:~ ~:~' . of koop 'Worden aile '
.
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B1ectfiscbe iu()ncD, st;l3n lampeD. bU<",",,-u_. bridy" •• cn
muu[{ampell.. Plafonnicu:s, g in-. en ruannllnchllTcn.

Groote sorteering perkamente n kappen, kleurecb r en
~(was ch ba:af.·S Zondags geopend van 9 _1 2 u u r.

1'::::========11
~~RKBN
~~':'ten~~I~~~\~: I~LEGGERS Denk (taft
wn_crootoffensiefderJle.eJlZuidlegerderNatl-EENHALVEClENTPERSTUKo p
Fa; KBOuw Eo LIB
QFFENS!EFDER SPAANSCBEREQEERlNO.

Rijswijk· 1& • Teltilo·o,n· WI. 4612 • Batavla· Centrum · van _Merida,
.":':""1' "

in bet Kappenbuis

Slul s brug s tr aa t 5
8at.vi~ - Centrum
H et paad wordt verboawd tol bioscopc..

hied van de wetenschap, zooals
geneeskWlde, natuurkunde etc.
Passeert Uw vrijea tijd
Ook zijn er van zijn hand vermet nut t i g f! FIGUURZAAG:' ARBEID 1
scheidene boeken verschenen
TRIPLEX _ MODELLEN _ GEREEDSCHAP
omtrent het bestaan en het
steeds ruhn voorradig bi; Fa. S I A N G II A P
werk van ¥Oor bet gewone gezieht onzichtbare wezens in de
Pe.t jenoago.n 67c
Telr. WI. 4567
natuur.
I,==============~~=~=~====:;
De heer Geoffrey Hodson zalli
op Donderdag 10 September
HET ALLERN1EUWST£
Wi; ontpakten e'en mime:
a.s. in het gebouw van de Thea:J
sofisehe Loge, Pledang 37, te
coU",tie
Bnitenzorg, eeit.· lezing h oud:en
REISKLOIJES in lederen
..
oVer De ' invlOed en het juiBre
elcgaote mode ll ea
porrereuilks
gebrilik 'VOn kleunm..
.
A~
E
Aanvarig 8 tmr n.m. De to.
vusclrllle.Ddopgemaakt
Cbrom.e f nlASI -.kiokfes
'bet Engelsch te honden lezing
in diverse k 1e 0. reD
::~~~ kI~E l - kioUen
zalVertaa\inhdet Nederiandscb Worden
fa
v.a.
B'U R EA U -.kJokken
..... '"1;>.....
~
SCHEEPS kIokkeD
. lean om de'Bui~ leve~ ken te worden.. hebben de Na- '. Bovengenoeinde leEin"'is-voor .
ril!gentekunnenhi!talen;maar tinniilisten . nieuivgelduitgege- ied... ~ende~
I;lECTlIlSCHE kIoI;keu ·
oQk : omdat 8lle. kans bestxmd, veIl, . da~ 4oot: de .bevo~ Iijk.
."
' .:
m
Geruisch100s loopeude
~t · de.. ~mmUDlst:en. en ' .An.ar- gaarne·.~o~wordt.- ··
~ ~ :' TelWl~~:
WEIIE_S

.(]

to-d.lll_

chisten het goud van de Regeering zouden rooven. Behalve
deze milliard francs beeft Rusland - voor zoover bekend tot dusver 230 millioen roebel
voor Spanje bij de bank van
Frankrijk gestort.
De Nationalisten echter hebhen hun geld In Spanje bebouden. Nagenoeg het geheele vermogen .?er kerk, dat wtj met
eens blJ benadering taxeeren,
kunnen en cen zeer . groot
dee1. v~' het partieuliere
kaPltaai 18 hun toevcrtro~w:d.
Groote giften' van . SpanJaarden · komen voortdui'end ' binnen. Om in de aanstaande

Tbeosofische
Wereld"ereeni.
ging, die vooral bekendheid
beeft verworven door zijn stu.
die betreffende het vermogen
van helderziendheid, de ontwikkelillg en het gebruik ervan
Zelf in bet bezjt daarvan, heeft
hij - in samenwerking met de

~~~.,;.o.-"-,-:·.; ":.b_:4A
· ..;,;;,_...u...
• ..
· ~..
a-......:.·

•. - •• !-;. ............. -

••~ •

Het
"PolIlpadour"
gep tljd :een reorganisatie
dergaan onder leiding
Ilieuwen. directeur Kok.
verap.derq,e in de ' eerste plaats
van' ateliers vau w~ "Pompa"!our" djn costumes betrekt.
Men treft in -bet magazijn
Utans een keur van smaakvolle

T 'AiLLEURS

illISWIIKSTRAA'I' ·2 A

BATAVIA-c,

Groote ·s~rt~ering Waschbare Sto£fe~ .
Sup~rieure K waliteit, _Lage prijzen.

. LAINE TROPICAL
fIet gekleede . tropen costuum in het betere genre.

Op het gebieil ·van dessous · is
_,;..._ _ _..:-"'-_-----------...,..-.......:.-~~---- ~fe~~ompadour" ook goerl:voor-

lie wat tandaanslagveroorzakenkan

Veroer is er ceo keurige,
moderne hoeden·col1eclie. En
dan vindt men er narrli ge taschjes, niet te groot, in keurlg don·
ker bruin peau de s uede gebouden,die sigarettenkoker, beursje en "vanity case" combineercn. Dat is de "finisbing touch"
bij de kleeding vim de moderne
vrouw.
Voor eell tochtje o p
tel' met een zeit. of
waartoe in Priok

~ij::nd~ ~~Ss~~~~h~:!ding,~~:~=

Ieder weet ,hoe Spaansch h~t
in Spanje thans toegaat. De
priesters zijn er aan -de heidenen overgeleverd. Ze worden
geroarteld, Ievend verbrand of
in kalkputten geworpen.
Het is dus zeker geen wonder, dat St. Nicolaus, de bisschop wiens diOcees zich
uitstrekt over aI de kindereu op
aarde, gevlucbt is, toen daartoe
nog kans hestond.
Zoo kan verk1a~rd worden,
dat reeds nu bij de belangrijkste
langganans van Batavia St. Ni·
colaas-uitstallingen te zien

ais voor .een vel'btijf in het wa- 1,'"ijn"'"'E'I'R()'Ul1/B'>RE: P(ILrl'lE:"I
ter.

..pnl .... w _!remuld. U zo ..it

e w.sdo.mld.
d .. I" .. moat ... "r ...........

j_....ta..g ;a .....

U aile hnltatlas ....
Pen;I ·".nd" . .. E......golut &Is '

"'00.

P...,II" en ..Bet.,r d ... p.HJr·
::lij" " b:.... eri .. g . . . . . . . . . .

bewij:zeoo ·iriels.._ W ....... r ... .
iels belecs.doll,n _P . rsilloutlind,
. dan :'001 Pen;] "iet o ... r d.
geheele we reid ~Ir. HEl
w"schrn.ddel b·';l11l1l1d "1]11.

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

(J A NCO fabrikaat)

f 36.50

HARONEKKI6E VLEKKEN

5 Jaar garantie

Voor reine, gezonde tanden •••
VerWijdere men den TANDAAHSLAO op deze wijze
Do toetl:aad van uw tandeD bangt af van waf
lij doet om den tandaan,lag te verwijderen 1
Ala tand.anslq nlke ernstige gevolgeD bebben W, waag u dan niet alin ondeugdelijke
middeIea. En verb'ouw het kOlfbaar tand~
glamur alleeu toe un een Ipeciaa) tandaanlIlag-verwijdetend tandmiddel.

zij den tandAanlIaa verdrijft, die een kweek.~
pluta vonni 'Voor tandbederf_badllen. Milli.oenen mensch. weten hoe zij de landen tot
natuurlijken gtu.. polijlt. En zij doet dit
volkomen vei1ig. Want Peplodent bevat geeD
gruu. niets dat bet landglazuur IOU kuDnen
beschadiren of uotalieD.

21 ·Jaren geleden ontdekte een groep desJnmdigen em wetenlcbsppelijk feit - dat
tanda..a.rulq verwijderd moet worden, wit
lDen :ajn tanden rein en rezond houdeD, en
hot tandvlee.cb in goeden staat. un spedale
umemtelliog werd bedac:ht. Due werd
sedert voartdurend verbeterd, waarbij de
aedachUl voorzst: den landaanllag DefY,
te verwijderen.

Voor blankero, ICbitteteudere, kr.chUge en
gezonde taDden rebruike men Pepaodent, de
",pedale tandUDIlaa:. verwijdernde taDcJ..
pasta".

PcpJOdent ,taat nu bckend ai, de "speciale
tandpp.sta". Zij

tandaaftll.8~vel"Wijdcrende

-kent baar weer,s niet voor de wijze, waarop

PEPSODENT
DE SPECIALE TAND,uHSIJ.!J.VERWIJDERENDE TANDPASTA

~
i

•

"

\\

'0

NU IN EEN

IIIElWE
18% GROOTERE
TIBE

N. I. RljwleUab,iek

1 3220 L<Y".""i<" K. N. 1.

]A NCO

AlG-. , ... ~ ... P. T. T.

IJS! ! IJS! !

Er is ook een keul' van kindermuziek-litera~uur.

Wat is Batavia ZONDER IJS??

W1ELRENNEN

Wi;

leveren prima KRISTAL -IJS

(h'er 4- K. M.

(volg ewicht) tegeo

Bet tanderopaar DumasSchwanefe1d heert in den tandem·ren over 4. KM. cen
de directie van De DeMond
Post uitgeloofde premie gewon·
nen.

0

n g eke n d -lagen prijs van

7 u. v.m. tot 8 u. n.m.
franco huis

Mr. Camelis tot Tand). Priok.

IBel op 4047 WI. I

Maa" TANDPA&TA
voeR MINDER GELD

V raagt

ODS

voordeelig

Weest wijs!!
oaar hem op. Zij voelde een
schrijoende pljn in het bart, nu
zIj h~m zoo trotscb en ongenaakbaar voor zicb zag.
Het was balU' te moede alsof
zij
hem onmogelijk zoo kon laNORA DE VALSCHE ERFGENAME
ten heengaan.
OF
Maar mocht zij zich nogmaals
aao zijn verachting blootstelDe kweUingen eener moeder
len ?
door
Dat in geen geval !
ENRICO DE NOVARA.
Flon::nce scbudde zwijgend
het boofd.
-Dan hebben wij verder
90).
bij ~~~~ ~~:ea:e?~c~e: niets meer te bespreken, ging
Bleek eo beven,d van toom vooral. het alleen-zijn badden zakclijk voort. Hier zijn uw pakeek zij hem na. Haastig deed hem goed gedaan. Hij zag er be- ~ljren~e!j n~~~ ~c~~~
~:O~U:t~~Il~~t~.e~~~fo: ~!tp~~' ina~~e~::o: ~:~ waarbeen ik alles kan sturen
zat zij voor zich uit te staren.
dat het geen aangename ga- .wat er nog op Valmont van u
Wat moest zij beginnen, nu dachten waren, die hem. bezig- 18.
Jerome baar aan haar lot over~ hie1den.
"Voor de wereld moet het
liet? Eenzaam en verlaten zou
_ Gij herinnert u, begon hlj, ~etcD dat g:ij ziek zij~ en l~gen
zij zijo.
dat gij volgeos het testament qj~ in een sanatorttun m het
Bovendien hlog zij gebeel -en van mtin grootYader recht hebt Z~den moet d~rbrengen.?Wut
al van z.ljn genade at· zij moest op honderdduizend franken. go anders nog lets weten "
t.evreden zijn met hetgeen hij Zoodra ik uw adres weet, zal ik
Met .~genzin keek bij h~r
hUr gat.
u dit bedrag doen toekomen. un. Zij k1emde de handen 10
Zij was inlmers dood-arm!
Bovendien ste!. ik u jaarlijk.8 e1kaar.
.
Me:. bracbt baar het eten, nag tiendUizend franken -ter be.
- Neen,· ik ·heb '9lets te zegmaar t.ij kon bijna niets over de schikking.
gen, kloDk bet schor van haar
Iippen krljgen.. liaar keel was
"Glj lmnt wonen wan gIj Uppea. .
dichtgesnOerd, hevige boofdpijn · wilt. Jk verlaDg slecbta van"U.
Zij kcek hem met san omdat
.kwelde haar. Dit ffas geep won- dat niij steeds van uw adrcs op zij . bang was, llet verst:and te
der, na. al hetgeen zij getl.uren- de hoogie houdt..
verUezen..
de de laatste vier-en-twintig
,Ik verl:rek nO bed
ODd
Florence zag er eUendig uit.
uur~addoo1'8taan..
'
. g
enav _ J6rome .. merltte dat.evenwel
'!'le FJo~ce gisteren nog met d~ sneltrein naar ~et zut Diet. Y et zou hem bovendien
gezxen had,· stralend van d~. Wg zullen _elka~ ~et meer t&;h DiEt ont:roerd hebbeD.;
schOO~d en ge.Iuk, zou haar Zlen. H;bt gu soms nog eeD: da.arVOOr.:' vtrachtte hij F1oren.ce
nauu'e1iju QetlqJnd -4ebben in wensch..
. ~ dJ.ep. _.
_, der.eV::OUWIllet.net,bleeke,beOp.~oud~ ,gedwongen toan·
Voorda.thijnaarde-deurging
sc:hrelde
en
VOl'Wl'ODJl'OU gel.... had hijdl~!ieoeId Hot ·ach.... 1Ijnk1i\tachel'p!
.• .
H!" liet h .... OD.vGl1IOhIIllg boe hem nmeIte . 1e kcIIten, .tegon .. ..:... lit . liel:toef "wei Diet te
:zjjerwbag. uuzljJerome".... baartespreJ<tm, . •. .
.
~ .. 1e swijgeuoveral
.. l o r e D h a d . L a n g u a m .. bief"1ldeoogell boIgeon ..... _
...... is

FEUILLETON

kg ...

voorgevallen. R et is hoofdzakelijk in uw eigen belang, dat de
wereld nlets van uw wnden
verneemt !
Hij kuikte even en verliet bet
verlrek.
Zij drukte de handen tegen
den mond am den kreet terng
te dringen, die haar op de lippm kwam. Als een waanziDnlge
Uep zij het vertrek op en neer.
,.Hij is beeogegaan ! Hij verafschuwt mij ! Hoe moet ik dat
overleven!
"Thans
ik aUcell, geheel
alleen! Ik. heb zelia geen tehulf!
m~ ~g naar bel vcoster -.m.
-zag Jerome h.e t hotel verlaten
en over het plein 'oopen. WeIk
een.. ~oorname ~~ trotsche ver-

ben

schijnin~ was hij .

Voor de 'Yere1d was zij zijn
yrouw. Maar m plaats van haar

~ de armen te nem~, b.a~ zijn

Nog heb ik met met bet
afgerekend!
in volle teugen,
man te vergeten, dien ik
aUes heb liefgebad.!"

MAXIM THE ITER
BUITENZORG

.
ce

offceert voor 10 September en volge.nde. avonde:n
het beroemde k1assieke blij,pe:1 naar

Toen Nora Jerome. en
~ een :l?el~g

psar ~. het I1Jtuig ..
ad

nJ!tn'fl

~~
ZlJ art
kni~ege~gen...-an sm

WILLIAM SHAKESPEARE'S
toonee1weck verfilmd:

op

ZOO .had zij hem dus

EEN MIDZOIERNICBT DROQI

t~~gzten., ~ dm~ ~

:rl~gfr- :-et d~e U;trlgante,
wier misdadige ar<Tlistigheid zij
In de:te bllitengewoon ver::.orgde film treden ~aUe behad ondervonden 1:1 en die hem
kende Warner Bros steeren op. zoodat het aansCbouwen
ongetwijfeld met leugen en beetvan een onbegrensd genot geeft.
dJog had ingepalmd.
Na _een poos bedacht Nora ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dat zij den trein na.ar Pa.rijs nag
moest halen.. Zij ha.aStte rich.
naar bet station. Zij _moest 100- heer en Dlevronw Bondal nog was een vreugde, toeD. 2ij in de
reo dezen man vergeten, aan
Die ~del;l haar destijds lyte bezoekster Nora hei-kenwien:ook thans nag!rehee1 haar
zoo VI'lCDdelijk Qpgenomen. den!
.
bart toebehoorde. I:>
Zij uitgeput en wanhopig. Tot na ·~t JlIlWn Uj
WederoIIi ging zij een om.ekeop een bank. was ingesla- bijeen. en ~~ moest. &Iles ~re toekomst tEgemoet. Ach. bet
t£lIen wat . Eg .den la.a.tstaD. ~
maal.."1:e.haar zoo mOOdeloos, dit
J:OU maar eeDS. probeeren. beleefd had.. De goede IDflD!IdIeil
zwerven van · de eene p1aats
. waclrtte haar tenminste ste1den
belang in al betnaar -de andere!
ontvangst, dat geen baar ~.
Hoege1ukitigalll.zijzichwe.
.
TeOslotte .~ ~
len als·zU eindelijk voorgoed een
lot was baar ~.
boDdaJ. een bed voar b.tutt op ea
tehuis
!
was · bet huis reeds ge- Nora sJiep spoedig in. afgemat
.Ret'
.maar
den .portier nm ooveie ontroeriJlgelt.. .. u
vreemden
Btl herkeDde dieD. dag 'o p ha.ar 1iaddcn.iDgeVerdienen..
ell. deed -open, stormd.
.
Ie ...... ":!~~=!~::.!:;I~:';::;.,.)~ ben met ....
der ...." ..

lie~de te schwen, gmg hij been
Met. haat. en wrok in bet bart
verliet. hij Mal" en na.am. alles
met Zlch mee, geluk en levens·
vrellocrde.
.
ToeD hi} wt het gezicht vcrdwenen was, sloeg zij ~0r.ig
de han~ voor ~~t geJaat. Een
heelen tijd gar %Jj toe aan bur
vertwijfeling.. Daa.rop greep
haar een beVIge: woede aan. .tegen .Ierome~tegcD.~ebeele
were1d.
..
Zij richtt.e ncb op. ·Een kwaadaardig licht ·blank iD . baar ·OOgee. DreigaD.d baI~ sij de ·vms-.
ten:. .. .. , .. ', .. : . ,
"Wat ... ..... m i j _ laat
mij
riep IIij lIIt..Em .....
_ _ .hehooft met_
Des
m _ _ .~tehOudea.! PoJjjsw~-iiliS;ii;."'m.,,;

_!

maandahonnement 1

Koopt ONS ijs I !
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.,DE OCHTENl) . P9ST"

~-een-pw.eclrte
~e - ta;pgten, ,- juist' uit

.Te:k6op!

demstemachine,S,AI.SNlEVW.
Billijke prijzen. Europ: materia-

len:
Afhalenen brengen
gratis.
postwegI':T!!89~4302WL'

.1111

.011

l··~r .]. ~~~~~. I I I E.·

~-~.
'.~":;~
~vl

··.1·
..

Oost LN. tel1118'Wlt.

CrOOlli;

'en

TimbertoWD,! kamp., hriiS)es
bungalows vanai-,- j 15;- tot

DE REGELPRIJS DEZER AOVERTENTIES IS F 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

t 85.~mcl, el.licht(aJleen bij

vaste dee1naine)~ Speciale buiM
ten-vacantie-jatttarieven. InL
~g3:0S~c:.. s!Cekend Club WI.

KONSrum,EN

___

___

1 -Flesch Izal = 12 fl.
1 Flesch Izal kost 75 cent,
.
Sept. geen kamersvrij; boekt
dus voar October. f 5.- p.p.peL
5 kwart p. auto v. Batv. 850 M.
hoog. Riv:ieraklimaat. GEEN

lDLDE

l\fOHLNI_~

-

,

:_'

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

'-

- _

=

-,~

~~:t~~~p~~~o~er:_:~~o~~~~
1-'MonEHltIS LIDO, LAAN CANNIC30'1 =!badSe~el ..
letten naar maat. Zeer billijke
_Redarue aanbiedillg madarne japonneD vanaf f 3.75.
RA-HOME'
Megamendoeng

KUNSTGEllIITEN
g
Lage tarieven. COnditie.s. T.el. 52. 24 -WIt. _-.
. . Cha.ogbal dceSS-!S_BlouseS_Mal1tekQstuumS_.R.~.is.maoteIS.
Buitenz.or , of in! tel 5050 WIt.
spreekuren v m 8.10 n m 5-6
Mooie Avood[Qiletten. lage
pdjzen En luime keuze.
B
%
Contant 10 koning.
ereld volg. 35 J. ervaring
Koningin Wi1helmlna1a~' 13 ~trouwbaar • kiultoor belast
.
Meesrer-CorneliS
"':;.o'iii·,.Oiii,b.'."".d.·iiE.I'."'iiiDii".M.',;,d'iii,,:;,g·.',;,n.C.bl.q"iiie.!\.v.oniid.hoiii,.de.",j,'':

Eur.

~chniek _

:e~::;':::::~f.tV~i:::

Te. koop aangeboden:
Weinig gebr.

Eenige prlve _zoowel aIs zakelijk.
Br. ond,er No. 3382 v. d, blad.

Ra.dlo~toesteUen.

:n0p::::'~SI~Y

A,209, 111, 212
Gazellehuis, RIJswijks"tr. 16.
Holl Jongedame zoekt kennismalting m' dlto heer (autobezitell bilJartspeler). Br onder No.
4011 v. d blad.

Transport-Ondememing

NOOrd;~:~~ 2L~~

~~e~e~~e;=t~l~::e:a::;:=k~

1d

I*~

WIt.

•

Inpakken, verhUlZlDgen
en
transporteeren van goederen
door geheel Ned. Indie Heeft _ _
oude, trouwe mandoers, reeds
20 Jaren ill zlJn dienst.
Chanffeerschool ,,De Auto".
lJ.oteJ ISllU1'T.I:!: RAAFF
_
Oud Gondangdia 11. Bat. C.
Tel. WI. 154.8.
Rb1esseD :
Bonboekjes verkrijgbaar v.a.
j 1.- f 17.50 (verkort menu); volledig
-met eigl!t~ auto
met lesauto
I 2.50 menu: 5 gangen; v~rkort meSAVOY HOTEL.
nu: 1 hoofdgang minder. De
Beschikbaar 1 September Voor- echte F'riesche (uit Grouw)
k. met uitzicht op Konings~ ~~j~~:Wek uitsluit. bij
ver~
TE KOOP GEVRAAGD :

o:!':c::.lm7'~~;6",m=~",'t".U",itzi=·C",h~t~Ko_nin_gs_pl. ~et~~;WI~~

SAVOY HOTEL
Ret baste adres voor Uw luneb
of diner, bonboekjes ad 30 bons
vanaf f 22.50 fro tbuis. Vraag1
prnefportie telef. Wt 926.

DAIIIE'3!!11

menstelling.

De Keyser5 meesterwerk. de mooie Weslertoren
nu al e euwen lang 'ijn blijde klokken hoor~n.
W..t.isdietorenoud!
Doch toen hij we:d gebeuwd,
Zag hij reeds neer np BoIs. want Bois was eer geboren.

l;>~t

Kestos Bustehonders div. kwaliteiten en kleuren wit, rose,
zwart, alsook losse elastiekjes.
_ _ _D_e_P_o_m.~p~ad:..:o:..:nr~._ _
TE KOOP :
I Keroldnderbed f 25.-, 1 Hou:en babybox f 2.50, 1 tweepers.
~skomfoor .f 2.- 1 bekleed
-1jatih. zitje m/bank f 25.-, Te
JeZ. tusschen 5-7 n.m., Bondo.vosoweg 5.-----Ter overn arne aangeboden :

lei 644 en 643
'

CAS TIL LI _-

P R I J 8 VB AA 8 ! ! ! !

OIlS

Laat PRIMAVERA het verzor~
gen van U w bloemstuk voar de
mailboot morgen. Menteng 1 A,
tel. Wit. 820.-D.-m..-m-od-..
-.-te-Ue-r-Laa-n-d-.
Bruin Kotn' 36. Ve~aardiging
van ochtend~, middag~ en
avondtoiletten door gediplomeerd cm!ltumiere. Vlug _
coulant _ billl;jk.

~ ~DU LAN T

GOEDKOOP
Postweg Noord. -49

I

~;:~~; b~~~~~e;c. k;:e~ s~p~~

G

Preanger, geven de kruiden

~oo~e~~~!n~:s=-bo~:

BOLS~
I~

,. t:thAr. daf.:e.. ~/

-=

~::r:i!%gv~:~r~~~~;:F~

YhLLOW

Teld. WI, 1206

BLOEMENHA.NDEL

GERDIE

huisabonnementen
1 X p/w _ fl. 1.~ p/m.
grafabonnementen

uitverkocht in aDZe Castella Zeep.

OD ve ler verzoek hebben wij den
sluitingsdatum EEN WEEK uitgesteld,

LANTERN

Slulsbrugstr.8

Tengevolge van de groote reactie
op onze prljsvraag. waren wij in het
begin van de vorige week geheel

=-

Mode",,, _Chi"ec~chc artikc.l eo. met eeo apart Cllchet Sh8n\lbaidr~ns
Ch:o eC5cb e zljd.n s lipper •• Dightgowo5 CD prilcbtige tapijteD.
•

groote maat Tel. WIt. 5845.

*

compi. maat
--GEVRAAGD-,- Gemeubileerd paviljoen met of
zonder pension. Br. onder No.
4003 v. d. bInd.
Mevr. Tan, D'f. v. d. Bo,.h 32,
Bat.~C. Een adres voor Uw toekumst. Zooals U wanscht te we~
ten, komt eens probeeren ! ReBultaat gegaran~rd _,_ _
TE KOOP mooie D-Herder-ren
m/Sta.mb. Prachtdier, zeldzaam
trouw karakter, zeer vertrouwd
bij kinderen. Te beYr. Defensiel
v. d. Bosch 49, t. 5-6 u. n.m.
CHiNEESCHE (TJENG.mf
CLUB- EN PRIVAATLESSEN.
s' Midd.ag, en s' Avonds.
G
kk 1 'k
VI
M th

---~.

WHERE ICA"'T CilARMS WEST

1 X p/w - fl. 2._ plm.
met onderhoud fl 3._ p/m.
Dude Tamarindelaan 120
Telf. Weltevredt'n· 3535.

dus tot 12 September "I936.

Thans is Castella Zeep weder overal
Europ. Wass. "JAVA"
Gg. Djaksa 37, Rebon Sirih
Tel. WIt. 5470.
Prijscour~ten gratis.

verkrijgbaar.

Prijsvraag-formulieren zijn :bij
UW Iangganan verkrl·J·gbaar.

~~~t!~~e;:o~~ g~:~e~:::::!~ dee~~ ~~roe;~5~G. ;e~:

Iaan 49. !Ievr. Steglicb.
san 24 Bat. Ook gt.':negen om te
Tt' Huur : Groot hoi'! md mlrn lmmen lesgeven. (De lessen
erf un ·van Heutsz boulevard. worden gegeven in de MaL

N.V. L. E. TELS- & Co.

Ze6l' geschikt voor dokter. TaaI).
Huurpr. mg. 1 Oct. f 175.· p.m. - - - - - - - - -

Afde:eling S.P.D.

Voor het uitstoomen,
moet ge JAVA" laten k omen
Gab~rdine of flanel
,
slechts f 0.60 per st~l,
Ons werk zult U steeds waardeeren. Wij durven U te garandeeren. Vlug, billijk en schoon,
WIt. 5470 is onze telefoon.

HANDEL-MlJ.
_

Batavia

I
I

Frou Frau
Mocca Trio Trac
Botersprits
Bitterkoekjes
IJswafe1s
Chocolade wafels (Zwisco)

~;:en:e~ o:~erN~~ ~i;e~~e; e:~es~~~~~e~~ef:;~ln:~:
_
D~ vraagt opname in brid- Imp.
blad.
kinderkleeding is Mode-atelier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f:~~: t::~ ~:enm~~~~~:
BarmsenVerwey&Co.N.V.
::::::::.-_ _ _ _ _ _ _ "Corona". Goentoerweg 18 B.C. ~~!""'!~~!"!"~~~~!""!_
slechts spe!. Br. onder No. 3996
(Naast J. P. C. Internaat).
v. d. blad.
Voor direct m' koel k"---t on·
OOED 8!LIJKENDE POTO S
voor U !t"ens",~arde.
Wi! m~k~n voor U t~ " m<>d~rn "
Amenk ... ansche
l'ofl,,(·op"8m~
of
Kind t rfola-salo"forlllal'l'·
behben

voor sll chIS f 3.W

HE-LIDS

CII ~ dehH !I 22We!t.

Drinkt "GOENOENG ROSA"
THEE
Superieure Qualiteit
40 ct. per 1/1 Pondspak
20ct. per 1/2 Pondspak
AU GOnT PARISIEN.
Bandoeng. Agentsch. Batavia..
C. Cont. toiletten, vlotte model~
len, onberisp. coupe. Ook jap.
naRr maat. Kebon Sirihpark 21.
KUNSTAARDEWERK.
Voor geschenken van bijzonde:e=ufd:n:edU:' s~:~i:~eb~~~
OJ

voering, voor sprookjesachtige
~:~~~~ij~tjes kunt U aileen teE A PRINS Oud Gondangdia 7
.'
tel'l428 WIt.
Komt. ziet en overtuigt U.
Steunt dit unicum van plaatselijke industrie.
PERI\IANENT WAVE compI.

r

MET._

Royal Standard Schrljfmachine,

A

!~eJgoedge:br~~~~,t ~e~~:~~~

+

aangeboden voor f 45.-. Te
bezichEigen: Molenvliet West
20, Batavia C.

-

MOB I L If K HB 0 EN, ::":rl;';:,"~ ~:~dw~olv
M KONINGSPlEIN NOQRD 13
B.
+
POST'~OX 13. TEL. WL- 5013

I

TE KOOP:
.
Wegens vertrek te koop aang...,·
ELECTRIC KOELKAST. 4% kub. vt. nieuwste
model, met ingebouwde machine, hermetisch gesL mechanisme, z.g.a.n. met 3 lh jaar garantie. Nieuwprijs j 395.- voor
f 295.GENERAL ELECTRIC HOOo-..
TEZON voor huish. gebr. z.g.

~~AL

-

~

I

Uitv soll onder No
dit blad. .
.

van - - - - - - - - -

3957

BLOND SILiL-'-IP-O-O--Radii, arts, geeft

I. - - - - - - - - - , - - .

baar de omi,pr<mk"Ui'"
COSTUMIeRE.
HOOFjJPJjNTABLET~
MJMP.llte~APOTHBE
en glans terug.
TEN v/d
Telef. Wit. 5150
schadelijk, ook voor het
l\Iet HolL Staatsdipl maakt
ochtend~, middag en avondtoikinderhaar. Per flesch slechts
letten, bill. pro Mej. P. E. V&Il
~:f~Il~~n;:nln2~;r~~!· ~;i~·teH~~~~nV~~d"e:~~';,~e~: ~ij~k5~~e~~::::i~
derhaar. Per flesch slechts
Weelden, Gang Sampi 11, Def.
volgens wetcn~ch .. ppeIiJk voorscbnft en zljn In be t bijwnde r aan tc
f 1.50. Verkrijgbaar bij IRMv_._d_._B_O'_ch,
_ _ _ _ _ _ _ I\"",!:b=,"~,'=.n'="~"='":::m:!!""""='n~
•.===========~ ~~~./~~~~:::; f~~ Niemv-S_CHER
_ _. _&.-00-._ _ _ __
ltaliaansche Repara:tenr
.
gin
Klein G. E. electrisch lornuis,
Toelatingsexamen 1937
Voor alle muziekinstrumenten. Bultenzorgsche Loge der N. L Theosofische VerecnJ g. twee kookpl it 1000 Watt met Gratis wordt ap aanvraag toe~
Specialiteit in bet repareeren OPENBARE LEZING over JNVLOED EN BET JUISTE GE- bakoven met temperattiuraan- gezonden "Over uitgaven voor
van accordions. Laan Boentoe. BRUIK VAN KLEUBEN. Spreker: GEOFFREY HODSON. wijzer. Nieuwpr. f 95.- voor het toelatingsexamen",'n
(Gambir) 3. Welt.
Op Donderdag, 10 September 1936 des avonds 8 uur in het ge- f 35.je - mede bestemd voor ou- - - - - - bouw der Theosofische Loge Pledang 37. De lezing za1 in. het SNIPPENGEWEER.
dubbel- d('rs - dat bij 't aanschaffen
Aangeboden a/energiek pers. Nederlandsch worden vertaald.
loop, choke, smokeless, ham- van spe~iale boekjes h . toel
winstg. bestaan. Inkom5ten _ _ _=---=-;:-=".........,.-...."==.,,.-===---.IDlerless Cal. 16. merk St. ex. als lel?-raad kan die~en om
~i:~O'ka~~lej ~~~~ :r~n~~:
Dr. T. BAnD, arts, Cosmetisch Speclalist
ETIENNE, met foudraal, gor- extra studle en kosten lliet nood N 3948 d. bl d
stelde een complete serie schoonheidsmiddelen samen speciaal del, patronen etc. met pas. Ge- deloos op te \'oere~.
er o.
v.
a .
voor de Trop~.
kost hebh. j 190.- voor f 75.J. B. wo~ters U. 1\-1.
'
Te koop aangeboden:
Bezichtigt deze coUectie bij:
CYUNDER REVOLVER,
Scottweg <>, Batavia-C.
1 ERBES ICY 108 radio op
RATBKAMP & Co., A pot h eke r s
Bayard, cal. 32 met tasch, patr.- ---TE-- KOap-:--kastje, f 60.- cash.' Kadji~eg
Rijswijkstraat. Deskundige voorlichting.
:e:r
..:ekost hebb. f 65.- dames winterman~~' ~ japonm Jes
30.
CINE KODAK. "B" F = 1.9 lli"J'aarn" maabrwn~42'colbe"'rt Idem
BAT. OEFENVEREENIGING STENOGRAFIE ..GROOTE"
Zou je
a. s. Bekendmaking. Te beginnen met Woensdag 9 Sept. zullen de
&vragen:
Woensdag of Donderdagavond oefenavonden worden gehouden iederen Woensdag om 7 u. in. TER, rueuwste model,. meuw

I

gids-I

:v.

:!gNo~!oeten

KATO£NEN
DAMES-PYAMA'S
aardige

mille-

'fleurs garnering

I
I

~~~~et~=-~b~ ~~~~:~1.7.CM.

::!e::)~o~7eu= le~:n~as~e::nS=;::~:~g~~:'~ hS:k~~~~:!.-

onder
Coiffeur, _ CEDIB. Molenvliet I - - - - - mevr. den Hollander, Tjikioi 61, tel. ~775. Contr. f 0.50 per
Te koop: HIS l\lASTER'S VOl· maand.
Oost 1 R. tel 730 Wit.
Te koop t.e.a.b. in prima staat. CE tafelmodel, z. g. -a._n. ml
Bet Bestuur.
verk. STEREOSCOOP platen pl'achtplaten. Sawohlaan 39,
camera 6 x.6 Zeiss Tessar 1': 6, tusschen 6-7 n. m.
3, compur sluiter, compl In.
PAYING GUEST.
tasch et t be
Mal
eg
.
3, na 6 u~
vr.
angw
~::e Z~p'b~ee~~~Z:::d~
BegrafunlsondemelliDII .vjh. BAIS·EI-J I CO BS 'to
Kram-at 62. (tJo.Kestos Bustehouders Laroe· (omtr. Nw: Menteng) k8mer
ff. 1.75, Opal fl. -2., Crepe 2.50, (8) m/z.'pensioD. Bro_onder No.
Backless 2.50, 2.75 _ 3.-,: 3992 V. d. blad.
Batavia-C,-- Tel. 97 Wit.
slechts de Pompadour.
Gevraagd : Een gemeub..
12
..e•.,. .is6l1..
g:::n.
(D A G EN N A C H T)
:onschadelijk, bebalve voor ge- Tjikini, (Menteng). Br. onder
Coulante hed'ening-nette uitva""'9, billljk' ""'even.
dierte.
No. 4005 v. d. blad.
MaiSje .gevraagd teropleiding 150 paren dames-_enkindel'"'
.
•
coiHense D; _F. :ltnip, _Coiffeur schoenen pas. verlaagd -tot:
Hotel ,.Des !n.d.•S..;·.·. ... ..•. . 20
c., 90 c..... en.. f...
1.90.,
A. N ..G.E
. .c.,...50. .4fl
. bij
. ...N
A B III B A-N DEN

:.m.

C:

I

tramstati~n)

pavn-I

~ ~e:~~r~.:SIk.O~: :::~:igea: a::e:/v.~r:::=

&II ~J8;'ii~~;;'sinll·.

AANBIEDING

!:.

~,~~~rg~~c"~ f 19i.p!:Js~ I~~~ 3;97 ~/~i{~d~ar

TEKOOPAANGEBO~EN;

~

~. ~~~~r\~n~~~r!Oj ~tg~

SL

W.G.ta.-

lll....-.comeJIs

.~

0 HAl, E L

.... .... 22

of 14 karaats

.. ' .. ....

go>idD.et of ..-.briDanten.

Bedrljf tegen jnventariswaarde._1 De. moeite :_waard eEm. kijkje te Desgewenscht op J.2:.~ credIet.

Brievet1.onderNo. 38830. P.'.llemOllI

.

, 2;

BlilrGO'lJD,&ZlLVEBHmS,<:i!a<loIw.,gll5,1ol08ll

lichtbruin
gelooid. buikvell~, gesch. voor
aanmaak suitcases etc. 1 stuk
19 275 em breed· 90 em. f 12.1 stuk 19 275 em breed 75 em.
f 10.- .
Te bez. volg. afspr. Soeramiiaweg 26. WL 2879.
'

I

;.e::~ ::n~=~~1l~=

malen' 40 lim 48

l. blauw en rose

hills. Goede machine
fjioedjoengweg 16 Mevr. J.
Berg.

-=-------..PIA..~OLESSEN

"Lies Kehlenbrink, diploma

.,ana Conser\"'atorium

Laan van der WJjck

~~!!,p.:A:!;:d.He~~~ .~,Bui~·t~enzorg~~.~"~=':=---==-J========:::
..dam.

TERDE -DENNEGEUR 5 x
sterke'r dan CREOLINE.. Des- Gezocht: Een Roll. sprelrend
infect. en ONSCBADELlJK Jav meis'
• t joneer dan 16

;~~~d.jo~
.
V;~ ~e~ .~zF.~~~ ~

proefzending.Fabrikanten LC. schoohneisjes komen m aanA.V.Batavia.. Tell: 3170Wl:
merldrig. Auto beschik:baar.
'
,.
Cond.o.t.k.Br.onderNo.3955
v. d b1ad
NATIJ1JBLUK
VAKKUNDIG.
RUILT
UW blIi
MEOBEI.'! - - - - - - ' - - - - -........-

-l~

MDDERNE

MEl].

=.~=::

:

=-~

Rec1ame aanbieJi-ng,
V I L THO E DEN
v. a. f L25
=Z1JDEN HEMDEN
v.a. f 1.75
SOKKEN
v. a. f O.:!i) p. 3 pro
v.a. DASSEN
f,O.25 p. at.

WJN.. _.DELY.aN&1II . N.. WI. inbQedeL-, -.Sr. omJe:r NO. 3956
1t3O.--' _ _ ll!Y~ v.d.lIIod.
. ..
.
I'---,...---,-,--~

