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Tijdens den tocht met den
kruiser "Sumatra" nam ik
wanl', dut de Inheemsche dames
ook reeds met lippenstift en
wcnkbrauwzwart wisten om te
gaan en met bchulp van rijstpoeder haar teint hieldcn in die
mat-gele schakeering, welke
"koclit langsep" heet.
Daarom kan ik niet gelooven,
dat in het toekomstige, zelfbesturende IndW onder leiding van
Thamrin en Wirjapranoto het
lovell voor ons Ncderlanders,
die dan gelijkgeschakeld zullen
zijll met de Illheemschen, een·
voudigel' en mindel' kostbaar

kabaja's van zijde en kant en in
kostbare sarongs van Pekalongan en Lasem, maar de -heeren zullen zijl1 in rok, zooals het
hoort als de dames in haar
mooiste klcedij VOOI' den dag komen, en niet in "dinner-jacket",
zooals wij gemakshalve tegenwoordig voldoende achten.
En e1' zullen Inheemsche
heeren zijn, die een lief golfje in
hUll haar hebben doen zetten,
doeh niet op het Waterloo-plein,
en die gemanucuurd en gepedicuurd zijn en lekker rieken. Zij
zuBen in eigen automobielen komen voorl'~iden en over hun

nenste kring met :1l zijn rijk·
dam, 8choonheid en hersenen.
En wie bedacht, dat dit volk
uiL de plantage-slaven in een
enkele eeuw was omhoog gekomen, moest zich weI verbazan.
- Nu was zeer goed te zien,
dll.t deze adel v~~r het grootste
deel uit mulatten bestond,
maar toch waren er veel uitzonderingen. Hier en daar zag
men anthraciet-zwarte douairieres trotsch zitten en onder
.de .d~nsenden waren git-zwarte
melSJe5. Tusschen doze zwarte
en de overheerschende bleeke
mulatto.~eint met haar lichtere

worden za!.
Ik zeg niet, dat ik naar dien
tijd verlang, maar het ttoostte
me en verzoende me met zijn
komst over tien. juaI', dat ik
mun haar zou kunnen lat~n

in de orde van den Naga, waar·
onder een zacht getinkel en ge·
flonker van anden. ordeteeke·
nen zal zijn.
Mo eLljk zal or een gamelan

nuane~s van gezlchten, die met
het _ mmste spoor van het negrOld·type verloonden.
-vroege~e slaven wer·
den Il~et alleen Ult Congo, maar
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IPictersz eOell, waar onder elken k~eng: la~~~ ~~e~e~I~Jh~t gerecruteerd. . Met hun bloed
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langgl of naSl·goenh, doch zal

mooiste slavinnen. Dat was
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misschiell in zedelijk opzicht
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dat .aH.(7 Sc;rnd5nHvlsehe
het pa'pier van DE OCHTEND
j;1 ten uangemaalct wonlt) aan
opdrachh>ll llh:t Ii.lHlnen vo1docn, is er
n~rj.l'(;f,';ing·

ontstaan in de vcrzcnding
gruene papier van DE OCHTEND
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ken, was het gezond.
Alles zal er toeg.nan, woals
- ~et den Zweedschen admithans, aileen zal hler en daar raal, die vIas-blond was danste
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wah warlOgm bla~ang hotel dl
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7.ichtbaar haartje.
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Groote sortecrlng pcrkamenten kappen, kleurccht en
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voor plafonds, betimmering, schotten,
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cipatic del' Inheemschcn zulIen
gaan.
Zij zullen niet terugvaUen
op de grootvaderlijke en va·
dcrlijke zoden. Zij zuBen Westersche, zelis ultra-modeI11e voor~
beeldcn volgcn en het oude, dat
nog door sommige f,'Toepen vcr·

~~~l bpe:~:~~~~e!nkOg~J~ ~~~t~~~~ ~~~~ ~~r~J~u~~~ ~~ofce~ wij~~~
sche lucht en ruimte om u

he~~, stelde
me voor,
.
.

dat, als ik
d
over ben Jaar v::n e~n van ezc
kappel'S kwam, lk met vel' zou
behoeven tc loopen.om op Pa·
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Met een jaar garantie van den Importeur
a!le so orten Radiotoestellen
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Bandoeng, Bragaweg 29

(OPGERICHT 1857)

In den overgangstijd zal

samel1levil~g
tweeslachttg

van haar voet, die lang en smal
~::' w:::n ~~~~~u~~iS ~~~:~
Zij had groote, droomerige
bruine oogen. Haar kort afgesneden haar kringelde. En daar.
om hoorde zij bij Afrika, en toch
was zij niet geheel Afrikaansch.
Zij was eerder het Afrika van
de diehters dan dat van de

ethnologen.
- Th zat naast deze jonge,
de gekooide droomende pa.Jter, die

het eigenaardi~ ~!~s~kgeglie~deinshoc~:IFeraconnSvCehrsda:
karakter verloo
.o.a
nell, dat men kent uit Japan, tie voerde, aan het souper, dat
uit sommige Midden· en Zuid· mijn gastheer na het bal in de
Amerikaansche staten en uit club in zijn weelderige woning

aan RENTE vergoed. En dat in hoofdzaak over KLEINE
bedragen. die anders RENTELOOS zauden :ijn gebleven!
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wat we hier te zien
koopen benevens een nama~k- zulien krijgcn, als de gang del' te als voor de oogen. Maar mijn
s~ro~g. In ee.n openbarc badm· ontwikkeling met op de een of gedachten verwijlden voortdu·

~h~~fs z~~ l~o~~e:~~~~d~i~~: ~~d~~d~;ij~~e~V~~~~e~e::arg~ ~~~d:! ~~a~~~: ;re=~t::~~~

we plunje, welke mogelijk de
waarde van een rijksdaalder
kon hebben, Imnnen aantrekken
en. aldus, van top tot ~een verfrlScht. en op liefde mgesteld,
ware lk gereed om aan elk
feest deel te nem~n of om,naar
een avondrecephe tel' gelegenheid van Thamrin's verjaardag
te gaan.
.
.

Zij~ac~t ik~~a~~C~'kti~:b J~:~

samenleviu<t in Haiti dan aan h t bI k
h t
rt
die in Jap:U.
a~htte. ~ e en e Z\va eras
W. B. Seabrook verhaalt in
zijn "Magic Island" een buitengewoon belangwekkend en soms
verbazinEWekkend boek van
een ontv~gstavond in de' Bellevue.club te Port· au-Prince een
zcer exclusieve societeit' del'
Inheemschen, welke werd gege·
ven ter geiegenheid van het be-

r<?k, lD.smokmg, lnJacquetenm
dinnerJacket: Alles st0Il:~ hem
goed, daar met.yan, en hlJ moet
een voortreffeliJken kleerma~er
hebben, ma~ deze ervarmg

zo===. v::I1~~:\~~hn e~~:e[~
Nizza of te New·Orleans op een
gala-avond kunnen zijn, als de
bezoekers niet allen donker getint waren geweest.. Voor. de
poort schoven de limousines
haast op e1kander. De politie

over tien jaar zullen kunnen terugkeeren tot het simpele tro·
penleven, "go~g native", zooaIs Robert Lows Stevenson op
Samoa deed, ODS aanpassend bij
heUdimaat en bij de zeden van

de modieuze illite van de stad
uit haar schitterende autos
stapteophetdooreenzeiloverdekt trottoir en van daar onder
een baldakijn de'trap naar de
club besteeg.

he~~en ZaJ.

dep~:'~~ra~e~1:n~a:

laats~en tijd. Tha.II1T.in gezien ~

Ook jn Huur vetkrijgbaar.
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General Electric Super 6 Ltd.
E'rres Gramofoonveraterk8r
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Gramofaons met platen
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Gebouw NlllMIJ
Noordwijk No. 34
Om "shampoo" en "hot tow- als de Europeesche.
~~r ~~~!CS!~~~V~~~~li~~2:~:
els" moet gij bij hen nog niet
.,
toond zooals de mode dat wiI.
komen. want er is geen water Thamrins rok wijst de richti:ng Haal' beenen, enkeis, de ·wreef lover de laatste dertig jaren werd rond f 1.116.000.-

~~~~'!1111~~~~~~~~~~~.~~~ ~~~j~en~~ ~:~ ~~~~t;in~:~e~e~~ ~~!'ar
BOUWERS _ AANNEMERS _ ARCHITECTEN!
Voor lambri's, breede .deurpaneelen, gevlamd paneelhout,

- Zu w'::s lets donkerder dan
cen mulattm. Het was een bleek
bro.nzen nymph, ~en s~erke,
lemge ha~adryad.flguur l~ ecn
nauw sll1lten~ costuu'!l mt de

~~~~~::~~nun~no~i!.~~ ~~~r c~~ ;''l~~ntwe~r~:~ ~~~~:.ne~= ~~~rs~~o~~:a~e~ang~~r r~~~

niet voorzien van gas of eleetricitcit. Doch een "fl'iction"
kunt ge krijgen, desnoods gc·
Dc Uitgcvcr.
volgd door cen hoofdmassage
met nekslag, die van de Japannets is afgekcken. Caat het niet
zoo hygienisch toc als in den snE R K 0 0 p i o n , welken gij thans voor dit

Het pand wordt verbouwd tot bioscope,

de dochter van

aan
nck. Zij spreken weinig
of niet onder het werk en dat
i~ maar oed ook omdat hun
conversati~ rna g'er·it met doeri.
an, knoflook of tj~be rawit ge.

,vit papier ~~o~l,e~ie !~t~~~~jj~I~~~Ch~~,~: ~~~' ;~n ~~l~~a~~k~~~~: ~~vao~~

t I QUI D A TIE ... U I T V
in het Kappenhuis
S I u I s b rug s t r 8 a t 5
,_
Bat IJ' I a - C e n t rum

,

h

g::~ trap]cs:nim~;p:~ e~wzel~~~ een bordj~ hangen, w~arop te cen slan1~,. bleek.brui~ buig-

(Jns grocn papicr.
he t

Speciaal adres voor
het moderniseeren en
aanmaken van hoeden

s heren droog maar sommigen ropeesch souper.

cH·Q.:£Zdee€lft.ff"

f 0.50

MAISON YVONNE I

zijn gklanten, die vooral komen ~Jmg mas, blllnentreedt, maar NapoU~ontisc.he
aristocraten
opdagen een llur voor de voet. I~ elke zaal zal ~en orehest de en. avontuMers van goeden
balwedstl'ijdcn er beginnen.
meuwste. Amerlka.~nsche en hUlze.. De Fransche planta·
Die kapP?:S hebbcn cen plat·
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TEL. WEL. 1058..
Wij garandeereo elke

over tien jaar
de dag der dagen van Batavia, een zoo sehitterend. zoo.
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vrouwen .. zullen versehijnen in adel van Haiti bijeen., de bin-:
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Geweldige Koopjes
Lees aandachtig onze inlegger
..... a. s. Dondecdagmorgen.
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Tot zoo ....er "Seabrook, die zich
zeer weI thuisvoelt in de·· lnheemsch"e welgestelde kringen
van Port au-Prince, maal' die
zijn bewondering \'oor de mulatinnen zeker op zij ron zetten,
' als hij tijdens een gala-avond
in de Concol'dia-dub of in Hotel
des lodes de lndische meisjes
zau zien, wier schoonheid niet
wordt bedorven door kringeJig,

I

NOORDWIJK 24 (oDd!: tako Jenne) Tcl . 4-303 W_

negroid haar.
Hier wordln iet zoovecl weel·
de tcntoon g(lspreid , manr ons
vrouwelijk schoon overtre~,
dunkt ODS, dat V(1n Port-auPrince.

tot het bijwonenvan delezing en
filmv ertooning docir den He~r A. den
Breems. vertegenwciordiger der Erres
Rad,o fabrieken . over de

EIUIES BADIO FABBIEIEI
EN RET FABBICAGI~PIlOCES. "
DEi , BRBES • TOESTELLEI "
te Soekaboemi op Donderdag 1 Oca,s. in de societeit Soekamanab
en te Buitenzorg op Vdjdag 2 October in de societe it Buitenzorg.
tob '~ r

D e lezi ngen zullen aanvangen te 9 uur
n,m, en voor iedereen toegankelijk zijn.
Bo vendie n zijn introductiekaarten te
bekomen bij alle radiohandelaren en bij,
onze kaptoren en vertegenwoordigers.
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Zeker niet onverwachts, maar
_
toch zcer ten nadeele van den
opmarsch del' Nationalistell in
het Westen van l\.fadrid, beeft
de Spaansehc l'cgeering d~ afdamming vall het groote waterl'cscrvoil' bij Esealol1C in het
clul van de Albcrcherivier latcn
springen, om tenminstc YOOT
cen kortcn tijd den oprnarsch
del' Nationalisten uit Talavera
stuiten of tc bcmoeilijken.
wator hceft in kOl'ten tijd
dal ovcrstroomd en moet
wat schade aangcr.ieht
bebben, vaordnl het gclegenheld had, :m-:h ovel de breedc
vlakte to vCl-dcelen Tclcglammen U1t j\Iadlld beweren dut Cl
10 nulhocn !mb meter watel
Ultg<'Stort !lOuden zun Dlt \V.lrc
{It'll hoc\'celhcld w,ltcr dlc ll<:t

4fMI~>l'
"..,~~
. i,~-- :i~

heele Koningssplein 10 1l1. haag
zou bedekken. Volgens gegevens van desku~digel1 eehte.r
bedraagt de maxlmale capacItcit ·van dit .reservoir ·iets over
9 'rnillioen kub ... nh,' maar van
Mci tot September worden er
7 - 8 miHiocn kub. m.
h~pt, l>:oodut d~ ov"n
.. 'tmom;n~ I
lUet zoo verSchtlkkchJk
kall zijn, ::tIs de tclegrammcn
bcwcrcn.
Men vraagt zieh af of de
sll'ategischc waardc van zulk
cen maatrcgel in cenige verhouding· sL:"l.at tot de schade aan
den
landbouw tocgcbraeht.
Want het vcrkecl' kan- door de
pionier-trocpell gauw genocg
hcrsteld worden. Dc schade uan
wcggcspocldc akkers is moci~
lijkcl' tc hcrsb:l!('n.

Ter.vijl de Belgische pplitie
een uitgebreide organisatie tot
fabricatiesen levering.van w~*
penc~ aan de ~arxIsten ill
Span]e aan het hcht gebracht
beeft, werd te Weenen een ver
vertakte samenzwering ont*
dekt, die ten doel had, wapens
te verdeelen en een revolutie op
touw te zetten, 01) hi?t oogenblik, dat Tsjecho-Slowakije met
Oostenrijk, wegeils restauratie
del' Habsburgcrs of om andere
redenen, oneenigheid Ju·\igt.

Ooenoeng 5ahari 46 _

Mcce;!. Tric TrilC

Bo:,;rsprits
Bitrerkoekjcs
Ilsw.1fds
Chocobd ... w.lfeb (Zwisc:o)

Batavia~C.

finum":ccnl. Nog-net optiju werdell ZIJ ollschadellJk gemaakt
D{'ze Ol!der\,lI1dlll~en deden
dc r?gcenngc.1l bcs!Jsse.l1. geen
Mn.l'xlSten nlt. Span]c ~oc
te
laten.
Uruguay
gmg
zdf~ ecn
s~ap
v~rder
en
hceit. d(' dlplomutlcke be-

•

Verseto .. Ho .. nderpa ..

Bd~fd ila"b~"dtIld H.

HUlME

halve cent
per stuk

"TIO

Gezellig en comfortabcl ingericbt.

m;]kken,

Een maand in OilS gezonde bergldilliaat
mHald U weer fit als IIR celt Eur. verlof
De kinderen van OIlZC oud-gaslen willen
aileen maar flaar Boerderij "CRA1HER".
IN JANUARI 1937 BESTAAT BOERDERIJ "CRAMER"
10 JAAR.

Let op onze volgende advertentie.
VOOR JO JAAR WAS BOERDERIl C HAM E R MET
10 GASTEN VOL

NU NOG NIET MET 130.
ZEGT U DAT lETS?

a3.1~·· de toekomst van Nor:) schaamde h~

zich

?-!ep.

Hij

be~

tier Wanneer denkt gIJ he~
haar te zeggen?
_ Vandaag nog! Men moet
zooi~ts n.o~~t. te l~g ID_tstellen. Ais gIJ vanmlddag ill de
zaak zijt. tref ik baar alleen

Na 'n poosJe werd er gebeld II
Toen zij opendeed, stond tot.
haar verwondering Bendalon I
voor haar__~et was ll.i.et de. d~
waarop hi] gewoonliJk h."Wam,
hij moest des een bijzondere 1

!~f:n ee~:~~r~jnge;:n~a~:ta~ ~i~=s~! ~~ ~:~n~';t~~~e~~t ~~~~ijhelli~~ ~;~~~:: ~~rk:sp=en~es rustig met

!

haal' steeds zal cerhiedigen_
Bovendien zal ik maar ko1i:en
tijd bij haar zijn. At" ik sterf,
erft zij mijn· heele vennogen.
"En wanneer haar kind gebo*
Ten wordt, krUgt"het mijn naam_
Op die manier ontgaat zij de
schande, is door geen echteli}
ke pliehten gebonde;:, en kan latel' met ha31' kind vrij en onafhankelijk_levell.
Een dlepe stilte volgde op
deze gewichtige woorden.

zoo'n vreeselijk vooruitzieht, te*
midden
van
onverschillige
vreemden to moeten sterven_
Ik zal den dood moediger tegemoet zien, als Nora met haar
aanwezigheid mijn lijden verlicht_
Weer zwegen heiden,
_ Wat moet er dan van mij
en WHly wordfn.? Gij begrijpt
dat het mij zwaar valt, haar te
moeten laten beengaan!
'
- Oat begrijp ik ze-er goe{l,

lijk was niets dan een formali~
seit, waannede zij haar kind een
"'Iaam en cen tehuis bezorgde.
Bovendien erfde zij later het
heele vermogen van Bendalon.
Het zou een groot geluk voor
haar zijn, indien zij het voorstel aannam.
Het was goed dat hij te.,aen
~n vrielld uiet over zijn eigen
...-enschen en verlangens had
5'esproken_ Hij wilde niet meer
Rnn zi~hze.lf denlren, maar al·

362

SchiUerend zwembad met :!:U!vcr bronw;llCrkidit1~J onder
toe::icht \'im den D. V. G_
TENNlSBAAN, BlBLl01T!EEh, BILJt\RT en .lndcrc
spckn.
Groote bndcrspeeJpba!s. dicrcnpi1rk ell:., ("n:: .. cn::::
Sehittercncle wilndelin~leTl . paJ.rdrijdcn ell:: .. cn::
Ailn ons hotel is verbonden cen depcndancl' mer vCl'~chd*
len de bungalows \'001" ~JroQ(c en k!einc
welke
gemcubileerd worden vcrhllurd :ondcr
met ekctrisch Iiclu,::nlver ]cidingwatcr. \'[11 ::wemmcn en [cnnissen.
Dc bUIl;]alows liggen random cell il;'\t(h~l mec;- en la;bb<-n
allen cen sehitterencl nit::ichr. Pr IJ::CIl \';Hlaf f. -1"1.- per maJ.nt.!
Alle bungalows hebbcn srroomend \\';][('1" ('II ('lgen \]1.:-

de ~c:~~~gd reikte hij Frederic ~~::Cb!~n z~~~el ~~t g~::,~~~
verpieegster. Zij is altijd vrien- Dit is waarlijk de beste stc aan hem merkte...

met moelte over ZlJD de hoop te rnoeten opgeven, dat
Nora de zijne zou worden. Hij
- Waarom? Doodgewoon uit zag echter zeer goed in, dat het
p~~I' eigenbelang! Al_s Nora voorstel van Frederic he.t beste
mlJn vrouw wordt, heb lk gedu~ was.
rende mijn Iaatste levensdagen
Als Nora met zijn mend

\""1_

Aile kamers. ook de goedkoopste.
hebben eigen gemakken.

I
I
I
~~:~~ ;~~~ij~ij ~ ~nk~~~~~er ~~~~~~nOPzi~~e. ;~~~re:o~a: ve~oe~: ~~'n~~~~r~~~/~~~
I
lcen

~o~~ltc~Os~1~ff~~~:ei~ee:: v~~~

emdehJk
IIUppen.

UKULELE'S

TJOE9.
Tel.

De Riviera van het Oosten.
Hotel met Bungalowsysteem.

I

W;~~~t ~ijktml~I:~I~g=o~r:i~ ge~lJ~a~~~er~o;t k~~!ath~t "e~(p~~e1~~~i:mg~~~~~:~ ke~n=,m:~~~;~~em~~ ~~ ~~gw~i ~~~~~~~te;c ~~~:
steld ,aan? Ik heb It muncrs
nog met alles gezegd!
"Ja, ik wi] Nora ten huwelijk vragen! Da.t wi~, zeggen, a~:
leen VOOI' het mterllJk, want WIJ
weten immel'S allen, dat mijn

TEK
foIn"LI""

SOEKABOEMI.

middags te wRehten ston~:
Als zij aIleen was, dan was ZlJ
vaak bUlten zlchzelf van wanhoop "'las WIlly e'ienwel blJ
baal', dan dv;ong zlJ zlch ter*
Wille van het kmd om ,roohJk
te Zljn_
Tegen VIm Uilt was zlJ khwrl

<

SOHTEERING

BADHOTEL

op voorbereiden. of wilt gij het
zelf doen?
Bendalon
was
eensklaps
bleek geworden HlJ haalde
moeIlIJk adem
- Ik zal het haar hever zelf
zeggen Spreek er met met
haar over. Ik wII zelf Zlen, wel-

99).

a 9 cent

oJ. V.aN DEN SERG .

MO/liDH ..... RMON1CA'S

Tennisbaan en golflinks. Gezellige
lobby met vele gezelschapsspelen.
Bibliotheek enz .. enz., enz.
Sinds eenige maanden is ook Badhotel
"MOO! WANASARI" onder ons beheer.
Dit Hotel is voor rustzoekenden een
waar Paradijs en ligt rondom in de
natuur.
Ook hier hop en wij met evenveel
succes te mogen werken.
Op aanvraag zenden wij U gaarne
prospectus.
Directie J, CRAMER.

INLEGGERS

"Zij boudt veel van kinderen
en bet was allang baar wensch,
zoo'n betrekking te gaan ZI]
acht-en-twmtlg Jaar oud en
ENRICO DE NOVARA.
'
zeel' phchtsgetrouw GlJ zult
tevreden over haar ZIJD
PontIeI' staarde zlJn vllend
Ponber gaf met dadellJk ant~
nog steeds sprakeloos aan
woord

fl.

Extra be~tel!fng"o wo,.d ~n dirccr (lltgenJ~rd

D. V. G.

In
lS

'2

k*ei ....en

led ...., cont,.6le en onderzoek toeses!;:> .. ".

- Tel. WI. 582*583

Rustieke ligging in groot park.
Schitterend panorama.
Verrukkelijk klimaat.

VLUG ... VAST OP DElI WEG

door

Tet. WI. 3812

U tweemilill daays .. an huis

Ie Rangs Hotel
4000 voet Biz
SOEKABOEMI.

cJ.WI.~'9RR"~

oli'

-

V""rSChe bote ..

Geheel gerestaureerd en gemoderniseerd. Bun~alows en luxe kamers.
Aile voorzien van eillen gemakken en
electrische warm-water-geysers.
Groot modern zwembad met verdlepingsterras, IJevuld met zuiver bronwaterleiding onder toezicht van den

De kwellingen eener moeder

13ul[~"~. K.M. 21

"MOOI WINASARI" BOERDERIJ "CRAMER"

Titulescu.

NORA DE VALSCHE ERFGENAME

-

ZUIVERE V£RSCHE VOLLE KOEMELK

BADHOTEL

kaanscb.e
tc Gelle:vc, om
(ic
Jun!a
~311l'g?S als wetbge rcgeerlllg III
~Sp[ln.le le l'rkellnen.

m~al' ook ~a~r ~eet ik raad op~

Ln'~.rt

I n .. tru1TI.

\~~orgf~:l~dsl~~~n ~ll~~~:;:l~~:
!::;=::=====::=.==!
I~~~~\;I"~;eCI~~~i~'l'lge~o~~~':il~c~~
dr~igden
st~tC~l
r
nabonahstu~che
~e

FEUILLETON

BOERDERIJ MAKASSER
""I'e •• Mr. 222

EERSTE KL'\S EUROPEESCH BEDRIJF.

INLICHTINGEN en OFFERTE

ga~::I~~~~~'('~~~~: ~ce~~~[C(~~ ~.~~~~:.li'1~;I~e~~'~k~I~. ~~~~~~~~

.

post verspreid HET BESTE AOVERTENTIE MEDIUMI

•

VRAAG1'

Zuid_Amerikaansche reg.c('r~l1. beidc zus~ers van Url.,guay's
en ;"een pl'ettige ondcrvllldlll- xaakgclasbgde te Madnd door
~cn ~net de Bolsjewisten opge- Bolsjcwisten werden vermoord.

aangcwnkkel'd. 0\'e1'a1
stakingen en z('lf!:\ revo1ubes OJ)
touw te worden gezct. Totdat (h~
polilit' dt' bolsjPwislisc'hC' rad-

Tel. 582 _ 583 Wl.

D R I E- en M E E R - K LEU R E N
DRUKWERK

M('xIl.'dan"~hc

frou Frat!

-

3 0 0 · 0 Exernplaren

Verzorgt ook -uw

Tl'lWljl clio!
1.8* dmaiel'S hnd ontm<lskcl'(l. Zij
gN'llllg uOO! h:W.l \\apenle.c- w('l'dC'1l door Moskouw ruim gP-

nngen aan SpanJe bhJk geeit
van gloote sympathlC VOOl' de
Spaansehc Mal'Xlstcn, zlJ1l de
ZUld-Amellkaansche staten een
heel ander meClling toegedaan.
bcbbcn de immigratic ..an
Spaunsche ).ral'Xistell ver*
boden en zijn van plan vcn1cre

Goenoeng S3.hari 46

~~:=:k~~~~oert~~u~:~ische

luchtvloot viiegveld€l1 l11_et::;1
wat er -bijbehoOl t. aangelegd_
De Bolsjewistens spelcn dus in
Tsjecho-Slowaldjc cen belangrijke roi. ZU beperken'lmn actie
echter niet tot Tsjeebo-Slov:akije. maar olldermijnen ook het
gezug in de naburige landen,
om op ueze wijze het hin!len
{}ringen der Russen in ?'IIirlden~
Europa tf: verg<::mak]cdijken,

DRUKKERIJ JOHN IUPPEE

.'.

~~iS(:Uit.f·' '( "
"'-', ~'"')l
• ,(t ''0""
'1 f}
GJI/ J
,,-!J~ _
~:

DE RADIO-BODE

Zooals men .wet. heeft
cho*Slowakije cen
.

1 L.I 0.24-111. il17 c.ol._

Erkennlng d~_.J_l_l!l_ta III Burg·os.

- \

POS r

Ondermijning door het Bolsjewisme.

2).e f.e(.tef1. ".aft.

'HOOFI5~lJN?

0 C HT E N 0

I

reden '"001' ziJn; komst hebben_
In de beste verstandhouding
Dat zag zij he~ t~'ouwens l
namen de "\--rienden afscheid_
ook weI aan; op ~n ll1ge;ral~ 1
Ponfier had eigenlijk bltl len wangen waren twee :ro.xle 1
moeten zijn, dat er zQo'n goe- vlekken 2.ichtbaa~: ilij scheen!
de uitkomst voor Nora gevon- I opgewonden te Z!Jn_ Verlegen!
den was.. Hij ",'lIS echter diep! groette hij en 1,.-9igde ,Nora:j
teroeergeslagen, omdat hij haar' naar de voo~r_
VOOT altijd zau verliezen. Hij
,.\Vat :!'!Ou hem .scltelen? i
verweet .zich zijn zelfzucht, te- dacht Nora.. Ik wffiSChte dat!
meer omdat Nora ':rou trouwen! bij maar h::-gon t-<) ~rf,kt1l_"
1
met Ben.dalon. die hem
den. nood geholpcn had..
'
-Toen bij, daara.an dacltt,
(n''''.nlf n.Y'·di~,1 ~_ ~

I

-wt

destijds/

!

I

-Btuidoeng te htiw:~
Hoekhuis _. Coe:q.str.-Reaalstr.
keurig nieuw, 5 gesl. vert!'. m/
gr. zitk. geschikLzoowel voer
woor:huis als Vaal' kmtoor
f 45.- p.m. Te bevr. Reaalstr.
3, Bandoeng.

DENNAL Ret

-eenig~

uweilpre-

paraaLmet de _Onverbasterde,
denne geur-5 x sterker dan Oreoline dus spaarzaam, Desinfec-a

muskieten em: en de dennegeur werkt hei~aam op Long.----==------c:--- en borstlijders. prijs per bierf:
HILDE MUHLNlCKEL.
f 0.50 Overal verkrijgbaar.
HoD. coupeuse, moderne coupe, Voor Proefopdracht bel op 3170
Oehteod, middag en avondtoi- WI: Fabrikanten I.e.A.V. Bat.

DE REGELPRI)S DEZER ADVERTENT1E5 15 F •. 20
MET.EEN MIN1MUM VAN 5 REGEL5.

letten naar maat. Zeer billijke

~~~es. ~el. 5224 WIt.
DIE ELEGANTE WIENERIN.
rlweg .
'"l . b
betrouwb
Driru:t ..GOENOENG ,ROSA"
r ..
'\l~en v goedk'
Superie~~lL.'ltiteit
~ll~:~L ~11:ar ~k goed: toilet e~
40 ct. per 1/1 Pondspak
nette a[w. waal'V, vele tevre·
20ct. per 1/2 Pondspak
denh. Mnluisepr.

srt.l\l~D~~t

;:;rt=

Kost~

Voor direct tc huur aan';'eb. te B' zorg, een ruim ongem: pavilj. '[
op goeden stand in ctr."stad. Vrij w. f 35.- p.m. Een ruime
ongem. kamer vrij 1. En w. bijnettefam. op goeden stand! 15.p.m. Evt. mjko~t f 50.-I?m. Br. onder No. 98 O. P. Buitenzorg.

;:::::::::========::=======i
. ~ GO E D

aangeb.~.

Dames mode-atelier, Lwm de
en inwoning
Bruin ·Kops 36. VervaarcUgiog f 40.- 'smnds., bij beschaafde
van ochtend·, middag. en wedUlve. Aangename omgeving,
avondtoiletten door gediplo- koel klimaat. Br. onder No. 97
meerd costumier-e.
coulant - blll.ijk.

.

.

hond,

I:iU.t:LKAS'.l'~N.

-u.

'l'~Hhll!;.tt.

liefst FOX

GO E D K 0 0 P
C 0 U LAN T
Postweg Noord. 49
Tel. 844 en 643

•

~=~===============~
__

~~E;;:&:G:~~{'0~~'Ed~lL{~~ ~:~Ll~~:.ot~~~;~ls ~!~ETon:!: r·'··
l'JUSUIt!,!;

..

bur. O. P. B'zorg. Gr. Weg 34.
Te koop : gevraagd :
::

:\flug -

l~lllr JJJJJ~lllllIt ,

IIII~P

werend, weert mieren motteD

J' All

_A

f:ec.

~O. .

N~~'~\~~~~ ~1~:E~~E~

~oJt&pe""

B'\K\V.-l.GENS

~~::~;S\~l~~'~~~l"::I~~l~l~~~:'''__,·._o_nd_'_'·_N_o._8_'_Y_.d_. blad.

Levert LUNCHES v.a. f 17.50 en f 20._ voor 1 pers.

Verkel"1\: & Co., Keb. Sit"ih 1.

en v.a. f 25.- eo f 30.- Y. 2 pets, per boekje van 30 bans.

EelH~:R~~;oo:.~!~:r:Ui.s.

~~~~'~;:t'~C~~~~ ~l~r ~a~~~~r.:::~n~~::vi.rJ.z~

Da\l"I~Se:~~e;i~t~~erls~~r~~ij9[:a~~ctie.

Inl.

;~~:i~l~U~;:k:~l:~:i:~:~~ ~~~~l~t( Molcllvl. vy. ~5 tel. 372IL____________
~!;:~dangd.ia

1.-1

11. Bat. C.

f

met eigcn auto
met lesauto

Wit.

"1'01L 205 B-=-

Infol"l11atiebureau
1 2.50 GElllGLiUB Ol'DUACHTEN
op elk gcbied, privc zoowel als
\' E R T 'A A L W E U K
zakclijk, worden uitgevoerd door
NederJandscb, Engelsch,
Adm, kantOOl' Udkens ,5} Veen

;~:~~~y~~a~~i~;:r ~o~ r'!: ~}~~~I~~E.~~~I~6~~ ~~'1~~f~~

-

Jil,

I

-

fe loop:

hncur b/Justitie. SaJ6mbaplein ~---::----::------:-----,,---::--.... (1'. 43. Batavia·Centrum.
(,()('dkoOll kosthuis gerl:.

.
Indust·
ria . . 0,&: BonwtarralD

)·UUl:\XE..,,\T
com.pI.
IJI 'wat(:rgolf voor J lO.~ Blj: blll.U
KOGKX. dip!. Parijs, - - '- . - - - - - - Goificur, CBl>lB, Molcnvhet
TE KOOP :

geiegen
den greaten weg. Totale oppervlakte 8400 M2. Zeer geschikt voor kleinwoningbouw. zwembad of wieierbaan. Br, onder No. 3744
Jd bl d

~~~~~~l~n!;~le~:~~:; ~~~r;:/~~r~~

1lt;~Kl

I"OUU

----;~OOp·

OosL 1 R. tel. 73U Wit.
-l-ey!.
wachtaut{t. Vcr·
- - - 1!:llgd
chassis, 'fe
(' I
~.J:. ~ d . nSKAS'l'
H, HUitenzorg.
tel.bevr.
591 Pleuang
Buiten-

onl.;ijjjlt\;~~·

."t..

G(X:IlOCllg

~ahal'i

·16 -

h~~~t

~:~~c~:il~eu~:ar d~~%~: l'r:]talonganwcg_~.____

BED l A KEN S

nl1~nsch. !W, i

___ 1

BATAVIASCHE CQoPERATIEVE

.J(Jngedaml~

~C~O~ul~an~t~c~b~ee~m~n~g,~n~e~e~w~v~o~er~m~g~,'~'~~'~~.~~~

I

I

~'::an~;'~~w;'<e,"cn,

,H
Mod~;;k.~~I;~olM.~;:T."'Zec~
I ~la~~!~l~g~~~~t~torstel
13

Hollmann,

h.toe·'<··1I1JJem

~~cnc~~U~~~u.~;3Lcv:ll:~es
Ull ,

~OOI

costur:;w;c,

OpIel-

co~pcu8e

1

~~ir~;r~~K td~A~l~J~~~t~

'fE(~EN MQD}<JRNEMEUBEL",

ALLES NIEUWE ON'l'WERP.
AF'BI<..'TALING
TERMIJN'
"DELYANA" Tel. Wl. 1430.Pasar Senen 187-212.

Te Koop voor f 1250.Huia met 5 geslotcn vertrekken
- dubbele ramen en deuren,
achtergalerij 4 x 8 M. front·
breedtc 8 M, - diepte
23 xl3Y:.
24 M.
M.
GrondoppeI'vlakte
- Staanue aan de Tjidengweg
Oost 6. Brieven onder letter

vd~,MO~TAGNE"
blad
~O~E~

H P G

.

~~;op~~:~ee~~~~
~~~!~S~~:l:
~;erk~o:;.~~~ce::~~~~ij~en~~~~~
Lembang, tel. 30.

W AAROM

I'

GERDIE

I

\Crzekcrd. DJpiuma nu 3 a 411
mUlllld(:n 3 lcHurcn pw. f 7.50
p.m

____

I bLOEMEN~ANDEL

II

~~lnv()ul~I~~Cll:~t~~~~, v.a~~;:~,

~ngen kunt U bckomcn te Pr/ok Telef

Vraagt U
Hun
I

P1m'l
pint.
~~\~e ~~~:::~~~:an 3!;~:

J X p!w fl. 2.met oodcrhoud 11. 3._

J__

MODE' HUIS L'DO.
Japonnen·v<lDaf . . . f 3.75

I

«...I.i-

Mantelcostuums vanaff6.75
75
Blouses vilna~/.
Confant 10 0 or ng

.,

J

on~

T, L GL' S IV E R K
I)EF.L;'~!:!ERD.-'I~.1'· 4~~

S

_

del' No. 246 v. d. blad.

RO

GC'dipJ. eostuntie,C' en bloemen"

::l~~:t~::to~.et~:~~l~ia:~~~~~t

ZOJl,\NG
RAI\D

ONZE

STi<EKT,

'/OOR·
Ii \NDHA-

VEN WI] O:-.lZ!-; DUDE

en corsages gegal". goede coupe

PRijZtl':.

KOOP\~~Rg::L[S

SAVOY HOTEL
heeft voor direct beschikbaal'
kamel'S met en zonder geKoningspl. Zuid 7. te

uw

en
tende keuken. Beleefd aanbeve- naaldvakken· (een- en tweelend, De ;Manager.
jarige· huishoudschool,~ een-

:=:s~

820

I

.g._.&.~
W~

Tel. 4302 Wit.

::!s~21~~~

s;:!e
kniplessen f 5.- p. mnd.

TEL. WELT.

Oak in de beste kwaliteiteo gesorteerd
Postweg Noord 59

:ha~enli;kru,'etb~=_/~!~men
"

Br. on.der Noa 4572 a.d. blad. 0onslin...

---=-=c.:......______

dierte.

•

~aped~'o"s ~g ~8,~~ vind:~:~!TH.T.E~~V

II

PH. 172 A;KoIster Brandes
Salon model electro gramophone
m/versterker_
GAZELLE HDIS.

Zaterd~g·I!1

II

~~~~~~~geOEloe~e~~~1~~u~~~~: na~~:-r:;ij:t~. huishoud-

A.

P.ijswtikstr. te1.1856 WIt.

TE KOOP:

huis te Kramat No. 19.
keurig.;, gemeu?ileerde
met voorgalenJ, ~et
kosi:, te krijgen riJn.
263_0_._ _ _ _ _ _ _ _
11
. V.d. KOPP,
ViooUeeraar ex:-leerling

~ek=~~= ='r:'~

lessenaar m./stoel Laan· Oinne
,.
~_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- '_ _ _ _ _II36.
'------'-------1
._Laat Uw graitomw "D ::erkeo bouwen. restilmttreD of modI:m~
_
1" 0 0 P D E
E 1l! II W Eo

£A-HOME"." .Megam&ll~oeng . 1 Flesch·kal;='12 fl. Creoline.
BUitenzorg, of inl. tel. 5050 WIt. ·1 Flesch wi. kost 75 cent

I,'

Transport.Ondcrneming
"N I B B 0 R G"
Salonameublement te
NooI'dwijk .n, tel. 5580 Wlt.
in gedeelten, tafel, 4
Inpakken,
verhuizingen
en
bank, boekenkast, Europ. bbr. transporteeren van goederen

1.70

_

'.

OW"T

_,

P~V4J&,a,

/~~~, No~~:;ijf·6A

,'i

l1UJlSVLIoJT, I'asar uarOe
iSar,.-C.

..-··_·_··_·'I

l e W ij n e n

- - - - - - - - - iF Onze 10 Kousendagen duren tot en met
Lngere! Nijverheidsschool vO?r
Profiteert nog van deze lage ptijzen.
ben aIle stroomend water, elec.
,meisjes der I. E. V. V. 0.,
3 pr. dameskotlsen
f 2 . ....!
licht, gesloten voorgaler.ijen en met daaraan verbonden inter4 ,pr~ beerensokkeD
. f 0.90

:Se!bad~=~el ~~;=.

~!;~,e~~:r~e~~ a~~.~:l~n~t~~~~i~ ~~I~~~3k~~c:rk~~~~;~~~~~rvo~i:~

l",'r','~:h.·oe

VM""F.

Dit zegt alles.
MENiENG 1 A.

->~ S..!?~~

:~n)t~~~l~~g·C:tl~~~~~~

.~

z~o~s.terk

-4

Sept. geen kamers vrij ;', boekt I.~.V.:r_O .•~ploma's.
dus voor Oc~ober. f 5."":'" p.p.pd. Inlich~mgenf
5 kwart p. auto v. BatV. 850 M.
'Kramat No. 19
hong. Rivieraklimaat. t:!~ __. Telefoan WI.. 2630.

METEI~

Batavia-(C.)
modern VlOslaan 3.
~~~~, ~~.~~~!e l!~:~~, ~::J~
Chin. jonge dame, van goeden 20 jaren in zijn dicnst:
_
huize, gehuwd, 3 j. H. B. S. ge_
Onder groote c'.JDcurrentie (1'1 jnzendio·gen in totaal) be-I dipL" typiste, zoekt werk, waar _ _ _ _ _ _ _ __
haalden Isten
wij op bet CONCOURS D'.ELEGANCE den
wstauakrbr"o'Jo' dOkPaneevrlie·'r·kdieenW1Jen."ze een IZAL is 12 x _
als CrepriJs voor de mooiste bloemenmand..

..

To!. Wd,. ""

deelnem~rs.

'- ------"=",-----1 en zeerbUlijK, :.:;oeralJaia,veg:J;1.

1.40

Tel. 5150
_______

Yle~.k~/,~,\ V
~'\\:(J...,o'~

.~

9OCt

COl'nelis.

C_·_··,.··_·,·_c....

naar

f 1.35 per fL
1.40

~

_ _ _ _ _ _ _ __
T 11\1 B E R TOW N
(Tjalobak, Salak)
TE HUUR:
De Bergen vlakbij!
Ongem. pavilj. ill/ap. ingang en AlJeen vaste
Inl.
eig gem. n'. mel. IV. en 1.1 :<:;).- Seer. \Veekend Club Bat. 544.
p. m. Mampan~_eg_O_os_t5_._
U1TVERKOOP. Ruime korting
Hotel SHUT1'E KlAFF
op aile Figullrzaagmodetlen,
Tel. WI. 1548.
1\1.1'.

j'-

;(I

"l.~~.'5.f{' Ma m pa no. A pot h eek
tl":·i'

w~
Beh<>ngStoffer-

ft

II~eeij"'·l.enZw5~mhOleOsnhseenidv'.aV.o~rui.'ndC.m".

1-1, dig menu: 5 g:mgen; verkort
mellU: 1 hoofdgang minder. De
echte Friesche (uit Grouw)
. __.__.___ .""'~_.' ___ • __,
I- ·dk k 't I ·t b·' ons V"l"
Ecu\,. HoII. name zoekl bezigh.
- lU ·S ill'. lJ
_ EE T S E "I V 1 E Z £ N
besticring huish., gezclSellal~
,,~'J
CREj-...{E
of Lichte verpleging blj dJ.Ule 01
12~ Heer. tcgen kleme vcrgoed.ing. lIollanuel', 25 jaar. zoeilt 0llna.
Br'. onder No. 245 v. d. blad.
IIlC in besta:mde mess. B'j.

.=============7:::=:::=====; I
Tok"yer
Malaga.
Corintho .
Moscatel

2~

DU;:~!~~mG~~~~~EN

pe,

IELEFOON 4302.

M e d i e i In

ZwcnunCIJ: Gezondhcid, veilig- voor zuiverh. en deskund. samenstelling. •
.......
u

,__

KLAMBOE TULLE

:
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