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"Batavl3Se

bchecl'llel' om lliet gedwongcll
tc \Yoraen telkens een of bC1Cie
oogen te slmtcll, rustlg in zijn
j;:;:U\[OO1'
bleel en mOL eonLroicC!l'(1c!, wie er ill Zijll pUVl1Joens
WUl'cn, .!:!len gast reed. er met
zijn uuto den gl'ooten tuin 111,
wcllt cen pavilJucl1 un, plaats~e
ZlJU IWVCll, Jevemtcll t;Hl ZIJIl uuoueu last or lll, gat aen KamerJungen cell fOOL, ging nuar het
lHL.ULUor,
huurcie nee pavlljoen
vaol' een penmon, sellreer zlJn
waren llaam m Jlet l'eglSWl' zondel' "en", wum'op lllJ %.lcll terugtrok, .tiet eten, -aat up de kamer
gem'licllt werd, rCl/{.:e weI voor
L\\'eC, Vrouwell eten wcmig als
L:lj idyl1l.!s lJelcvell. De Jongen
;CUI'gUt: vaal' een extl·u llandCloeK, .\lIau1" dut wa~ dan ook aIle se/mew, welke hel hotel
er
van l111d, ~n Ciaar sLunl1 tegenUVCI', uut het gewcLen van Cien
meum:h aall het hoold VUll !let
notel Zlllver blccf - die kon
naal' waal'.i1eid zeggCll: _
ni
VU, 11i COl1l1U - , en oaarom was
ZIJU eivw.1 gewe1.cn ook genlst,
(tl deugdc ZIJll rcgJslcr met.
En het mooic was, uat als
hiel' cellJge maancien later cen
uame kWdm logeercll met een
Imal' kincJ.eren, tLie denzcHdcn
naam droegen als de man met
LIe \'el'stcKelli1ge, dan zou er
nuoit aCll1l1lg en cen plotselmg
dtbrcken van het vcrlJlIJl' vall
dit. gczin worden vel"Ouzaakt,
UOol'nat de dame op cen l'cgenclag. uit vCl'voling e<;l1S in hot
regIster bladen.lc, Zij zou den
naam. van haar ml:_l wcllicht
hel'haaldcl1jk daarin aantreffen,
maar steeds kuisch solitair,
Waurlijk, die hotel eigcnan.r
Sinclait' Lewis ilcscbl'ijft in hceft meer sclleidillgen \'oo1'ko,,"\'yurK of At' L", ueB roman vall ~j1Cl1 dan de president van den
(';CIl AIllCrlKa;umdl hOLelhUudel', /{aad van .Justitic.
die ZIJtl lUl:alcli Ule\.. lnm verwc:t.l.!lUJJ.{Cll UlIUJut een hotel l!1
il..llJcr'Il'U, waUl'van de ICldlllg

nwt

d',

aI-"_.~~~~~"'!"'~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII '-

oclde

Dogen

Ell]!'

t

BATAVIA C

aanm~ken
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Speciaal adres voor het
l e n moderniseeren van hoeden.
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Per maand,
Ook in Huur verkrijgbaar,
F 10.- ERRES 208 'tJelijkstroom
7._ ERRES K. Y. 110
10._ ERRES K. Y. 214
10._ GENERAL ELECTRIC Super 6 Ltd. of London
" 10.- EijRES Gramofoonversterker
5._ LUIDSPREKERS
5._ ORAMOF'OONS met platen
Met ~en

jaar garantie

van de.p. Importeur.

Wij repareeren aile soorten Radiotoestellen.
N. V. PIANO· EN MVZIEKHANDEL
Batlwja-C.. Rijswijk 19 - ' Bandoenll, Bragawt1l 29
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heb ik mij gewend

~~t~~~~~~~e~~nden

mij het

,,!'~:etkf~~e~UI;;nJ::ei~~~~l~: ee~\~:k e~~':;~hl~~~~ ::::!~~

ge~~Cdd!~ e~l~e~~:l~~

try"

I

niets toegcven,

"Masculine Dissections", ontleclingen die verl'icht zijn door
vrouwen en werden gereuIgel;;;rd
en gebundeld door Mabel
Ulrich, En daarin heeft Susan
Ertz een hoofdstuk gcwijd aan
"Man as Pleasure-Seeker,"
Die dames hobben geen blad

al ge- kondell desnoods zonder vijge-

schiedt
hier op
kleiner daarom
blad verschijuen,
schaal enalles
met mindel'
weelde,
heott het Maar
mij zoojwst
geHet feit, dat hier zulke kam- troffeJ;l, dat Susan Ertz in

pen nog niet werden opge"t, haac studie over den genotzoe-

I

doet Diets ter zake
Het gaat hler om den geest
van den tljd, om den drang naar
het Ultleven van elke nelgmg,
om het Ultschakelen van alle
remmen, Daar worden de hotels
slachtoffers van, zij het met in
zakelijk opzicnt.
Dat het de hotels in de omgeving van Batavia over bet aIge-

EXEMPLAREN.

kenden man, zoo herustend
en nUchter oordeelt over den
man, di'e verboden paden bewandelt.
Voor zoaver ik a1s man er
over oordeelen kan, geloof ik,
dat deze boedanigbeden van
haar . oordce!, dat bovendien
weloverwogen en bezonken is,
mij het recht geven om haar

~~e~e~:o e~~edg~~w~':~ ::~::we~

gezaghebbend
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TEL. WEL. 105ft

Wij garandeeren elke
.. Permanent Wave"

Ook U zu1t tevreden zijn
Prijs f 7,50 Compleet
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CIT4DELWEO,

- Hoe kon je jc zelf zoo vcrgclen? - zal de echtgenoote
vl'agel1, ais de man gesDapt is
en als cen stoute jongen wacht
op de verdel'e afwik1l:eJing van
het geval.
Maar dat is nu juist, wat de
man in het verkeerd geciudigde avoutuur zocht, Hij wilde de cchtc ongci';vcna",dc, spedaal I-oor
tropen v~ r\'a"rd!gdc BED A K. dle
zich zelf vergeten. Hij moest de
puisties cn pukkeb dace vcrdwijncD,
zich zelf vergeten,
bUidv1ckken enzomersproctenvctb!cekt
In de beschouwing van Susan cn die de door de dames zoo hoog
Ertz is deze opmerking sche- gcwaardccrdc fijne,schoon" RuwccIach.
Ugc t " int gc~ft.
ring en inslag: - de man
in Wit. creme of rose
h?eIt sleehts cen doel bij lJet
najagen van welk genoegen
Prijs per doos f 1._
ook: zich zelf te vergeten. Dat
BATAVIA-CENTRUM
verklaart, waarom hij zoo vaak R ij s w ij k 9 _ Td. \Vclt. 8 en 9
overmatig veel drinkt en waarMe~mt _CornelL.
om hij andere genoegens ook
Malr~maDweg 57.
aUeen waardeert naar mate zij
Td. Mr..C.
hem in staat stellen ziju zorgell
400 "D 401
of zijn verantwoordelijkheid,
Bllitcn~org
zijll zeJfbewustzijn, zijn positie,
Tel. B:~. 287
ziju pretenties, heel de sante-I ..._ _ _ _.t Tjikcumeuh 10
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Leveren Wij momenteel zoolang de voorraad
strekt, tegen zeer VERLAAGDE AFBETALING

~~t' ~~~ 7t~~~I~~~!~~~:n ~lie~~

~~~' tr~~:t ~;re~~;l~~~na!te~n~l~

troIdwn waren bij een dergelijk

ten voor de verleiding am veI'gclijkingen. to maken met de eigen omgevmg,
WeI, i/{ heb het niet zoo wetellschappclijk onderzocht, _
het Kon, Bat. GenootsehalJ, afdeeling sociologie, wacht hier
nog een taak - , maar ik meen

MAISON YVONNE
NOORDWIJK 6

zal hij, als hij eten beswlt,
strijk en zet zijn lievelingsgerecht laten komen en hij zal
steeds nan c€m bepaalden kant

of hun echtgcnooten diep bedrocvcll, als zij crvan 11001'8n.
De redencll, welke ik, cell belangstellcnd maar hausch nieL
belanghcbbcnd
tocschouwcl',
lWll ncdcnkcn, zuBen stellig
waardcloos zijn voor de betrokkcnen en de motieven, die
zij zelf uanvoeren, kUl1nen weiIlig waurdc hebben, omdat de
bctmkkcnen niet objectief kun-

.~

ALLES MOET WEG

~ln j~~e:~:~~~~~li~::~s~~j a~~

bctocmd om haa!' naLUUl"
SCHoun,
op
de
opcuJlJgsavond rceUs gcvula PlccJ(
te
zijn
met
dl'unkzllclJLigCll en ongcl'cf;"ciae l;aren.
~Il nu die tC1UursLelling' llcgmt
ill] cell Hotel 11l cell poCrellnol'p
benevens, lla kortcH tijd, cea
kamp \'001' automobiliSLeH ,
D' arnlCd
cmcJ.iat 'ItL bock

tot en met 10 October

vanaf f. 0.50

weer iets anders

Ik heb mij afgc\'l'augd, waUl'- aanwensels komen voort uit het

~~:!~~~J~! ~~~I;~~:~I~:l~ea:~a~~ ~~t d~~l a:r~~:c~!~dedi~~~~:~~:

I van SrROO~ en VILTHOEDEN

~:!ns~~~~~ijk

en- wispelturig
wezens ook
Maar hoedeze
hartstochtelijk
zijn in hun jacht naar genocfi
gens, zij hobhen en houden hun
aanwensels, Een man kan twin-

om mllll!lCll tach zullm le~Iijkc huweliji{ of zijn in het huwelijk
dingcn doen, welke hun auders tot volle ontwikkeling gekomen,

ten,

OPLAAG, 12.000

Maar als een man zijn Hefdesgeschiedenissen reeds zoo gcmakkelijk vergeet, hoe weinig
waarde en belang zullen dan
voor hem hebben die vluchtige
ontmoetingcn welke zijn als de
aanvaringen van voor den wind
zeilcnde schepen, die na ontward te zijn elk den eigen weg
vervolgen,
- De man, _ zoo zet Susan
El-tz hanr heschouwing vaort,
- is spoediger beu van zijn genoegens dan de vrouw, Wat
de man vedangt, verlangt hij
hevig, en hij zal opmerkelijk
veel moeite doen, om te verkrijgen, wat hij wenscht, doch als
hij dat eenmaal heeft, dan. zal

dWiLl-

d~~h bcg~rr stcU~g C~J~ nieuw~

GEGARANDEERDE

zeer luchthal'tig over te denken,
net als de pochende jongen, die,
zoodra het licht wordt, lacht
om dell angst, dien hij uitstond
gedurende den nacht, De vrouw in den anatoom
Susan Ertz, gelooft, dat mannen met vrouwen geen andere
verhoudingcll hebben dan die,
tenminste
eenigc
waarbij
!iefde
in
het
spel
is.
Het is eon in den kring
del' maunen bekend feit, dat dit
volstrekt niet altijd het geval is,

KnlJpl, !lW!. bc,ualt, hoe zcl1~
l;CU IIUlUClljK howl III cell SLt'cCl{,

I ~~L~~UC~:~~~~g ~~~:.~~cn~::~l~~ l1e~a~{~~

I GROOTE OPRUIMIN GI

161

J Nouvelles".

Men heeft in de Vel'cciligrle
St.aten van Naord Amenka emdellJJ, olHdeltt, dat de Immpen
vall 110utcn hl.lltcn en bal'uJ(lien,
wejJw van a.tstulld tot atstanCi
aun de groote wugen in het blllnelllul1(l l!ajn vene:-:cn om hen,
die pel' UU1:olnooiel l'eJzen aan
l.lCL emu van eCll aagrit voedsel,
m'un/tell, beJll::illt!, \\later, Lucat
en l'USt te Yel'scnatien, hUll lllkOHisten in 1100trumalr tt'CJ{J{ell
VUllllet hezoeK Ult de diclw3WIj
g<.:Jegen g"l'uote stcJen. !i'.ckcr,
'-'1' JWmCIl ool{ wel umlziuetouj'lsten, die vel'langen nalli: een
b:ld, \Vat eCnVOll(llg voc(/sd ell
slUap, mum' de 11u:c:ste gasten
n:W,:!1l met langeI' dan een
uunjc l'll, hoewd zij in de
aVOllUUl'en lwmcn, hcuben 2lJ
g.!cll at heel \Yellllg bagage blJ
21[;11, Die bujven lllua!' JW1"t 811
K{:;crcn des BUGuts nug naal' dl:
groote stad tCl'ug, :t..c JwmCI1 in
parcn ell geven valselle ll<LIllClI
op, doch OUCll gecll mocltc om
hUll autollumlUcn; tc vel'bergen,
,Met umicre WUOl'dCll; - ttie
kampcn doell dicllst uls "rcndcz-\'ous". 1)c cigellnl'Cll zien
licvcr gnsten VOOl' een uul' dan
vuor cen gcilcciell nu-oht en ZlJ
latcn dut ulUdcJijl[ mcrlwn OOi{,
al heboclI zij UHll gaarne ook
eon paal' toul'lslon om dOll
se1J.ijn op to houden, Maar de
soc:.OlOgISChc slwlwclub van de
.:'IlelhoQI::;tcn Universlteit, die
CCll sLeclqJl'ocf !laIU ell voor
Imal' ondcrzock. ccn l\amp in de
bumt van Vallas lIiUwos, stelde vast, dal uaar de mocslt
hullcil mcer dUll ecnnmaJ pCI'
llacill werden yct'uuurd aun pa1' (,)11 uit !Jallas.
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waard kunnen zijn. Maar hoe
zau het hun gaan, als er heelemaal geen menschen kwamen
voor wie de natuur, het klimaat
en soms oak het v6edsel volkomen bijzaak zijn, doch die zeer
gesteld zijn. op discretie.
•
Het is nog met zoo lang geleden, dat er in den P:reaIlo~ en die behoort t.b.a.ns oak tot de
naaste omgeving van Batavia -

Susan Ertz zegt ter zake:
- Niett~oenstaande er mets
zoo krachtig werkt om een man
zich zeif. te doen vergeten als de
llefde, en hoewel, zoolang hij in
haar greep is, hij meant onringd te .zijn door een .rooskleurige praeht, hebben voor hem.
Uefdesaffaires., aeh-reraf bekeken. op een, veiligen afs'ta.nd. de
neiging om zieb. op te lossen in
een hotel.was. opgeze1: in het den aIgemeenen. mist van. het
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"DE OCHTEND

lJ.V.C. -

U.M.S.

mill meg(llomanll!, d~t cou Omroel)'
mllnlschnPP\l VM tlc ger lnge botee-

Dc wdstriju wcrd niet erg
e!llhOH!;iH~\t

gc:specld door

n. v.

~(CnI 3

C. Het nam het veel te gcmnk-

~l.~~;:j~:;~l"~,~~:;j~~l:~h~~I~~S~!~ ~I:l~~~~l ~~:~1l;~11 h:;D:~~i~. ~~r~~~

l.i::.!-"u J.:.: ~"ll::.

~'o()l·hocdc. In dc7.c rl~l'jod(' htui

'I'WEED!!:: Gr eost het ole:

'I'EN

,~-8.

POSr'

VALUTA·PRORLEEl'tl

ncgccrlngsvcrJ(laTjll~

I~n van de bcl:mgrijksle me-

1,
lo~h

OX'!lC
1~mk

11.18

<1('

Nlron l (van Interno.tlo-

slllndpunt bcJf~ltcn, wnt men
z"l(or w~l tlocn m a~, nu he!
zoo bl.J ullslek jntomntlona1('
als ho t Rlldlowezen bclt'cft)

(k~~:!~i~t~~;,\l:~~~i,~~' , ?~~ ~~~:1 l:~~ ~~~(~lIl('I~~a~~~/~~I~ .~~~~~u~;~:! ~~:;!~1~ndCllw~~I~Br1!!~tcJ~~; llil}~Ij{l('lld~ In~tc1ltnfien (lP deu ge-

,:omt'n op $t l'imt. <-'ehter nict.
de Rcgccl'ing, bij mande van ha- h~lcn rHl.l'tl OoI heeft? Is hct
,,:! :;.1:1 :'1 (I~' d.:; V!'ou!i.ii: I''':d . ;11,
1l eL :;uccm; k Waln ~nn dell an - I'en r.cm achU ,~dc V(lo r al gcmcccrgc ml!lI',',·\.kcn.l(!
1,I ·~.".:t :'-:" ".'t:/I .ge .m.:d :\:1.11 lchi dC>l"c n Iwu t. Toc>n d e U. M. S. nc; :l:l lt~n, Mr. \V. G. Pccl<c- tl:ol xiJ httrc gol fl enJ;lc~ kl\!st

111"..:1.1 11 17.1'; 11 ,

l~nt.:~·i ;; \·::i/>.;Il u {:ll l\ (; U <:11 U<:wl ';uol'llcct.lc n:t l'<' lI ig heen ell ~~~;r~~:~l' ~l~?C~a~;; ~:I';~' V~!~,~
t lchl om prij.';ojldrijving te vom'•:'cli t;C II tt; ';Cll;'!l' ll 11K!.. tit: nov- ::I!U~ de rccht.-;builcn kcurig l;omc ll , waa rdOOl' Icvcnsmlddelr~ ;:I: I:I~! IJll: 111;111 h (."i,:I"i, Ais J1lJ \'001', tic nilgcloopcn l!oclm:1I1 ICll lll'ij7.Cn en. die v:m huishou11.",1' L'\; U l l:;::~l ;;:::H, ~',\"l: lr!t /IIJ van der Ueuvcl, kon uict uij den dclijltc artikclcn laag gehoudcn

!~~'~::~';;~~:'!,:~:~\!~:;~t~I:,/J~'~::<':~;11 ~~;:~c~~~~~~~~c;l~~lb;~:~~ I:;:~~L~CC~:

:;~:"~~:'~:ll;~I::~.':I~~ ~~~:;II I~I I ~:~j:~;!(~~:~~ ~~~~~~Cf~ i~ti~I~~er,nl~ll~~~US I~U WO~;~~ll\S

zal prijsv('rhooging

:~~:~'cn;~:::'1/2v:~;;r~;n::t::~~~~

,;nnl!lntlclI (n.B.c ., l.cesen , Pari!! CO,
lonla lc, om ~I' ~Io:'chb; enke!e tc n~:
m en I stoort ell lll'ccd e "u.1ndell .
W:l.:J.J: zij 1l1cmnntl kw nad :J!Otl doO~,

~\~n~~'~: :~:c~e~~;;O~I:t:~rnn:~I;:c5c:'

1IIJ Cl' j)lcL Loc

sl:l~n, waardoor de linksbinncll
vall U. M. S, gemakkelijk de b::.l
in hcl dod kon )wppen en zoo'Jormdc ziin cltlb de Iciding k e n
gcven. (.1.-0 vool' U, M. S.)
i.~\'CJl laler \crc:eg U, M, S. oJ)
'::l'l'l\;:l:if~l! wijze ('I' eCIl r\lllt bij.
B. V. C. liet het or Cr.htcl'
niet. bij zittell. To~n Knape den
bal kCllrig doorgaf a mI d Oli
vl'jist,,:m::lcn K r eijzer, \\'i ~t <.! eze

200vcel mogclijh: worden ge~ mu bchoorcn , IlItllcn ?,IJ nlet mol
I'umd, ,door de: wannie \'an in de Gl1\lve1'1.1cmcatSl":lnC~ll~mltl dc lc n om3 -111afLndelijk~ehc pl'ijserl. geno- haag werd gehOlldcu CD om dc dulvel
teel'cle goedcrcn gedurende ~et Vleet wnt \'001' l'edcncn (wU kunnen
laatste bvo.rlno.l b J invoer met l;lec!ll~ vCl"1;)oadcnj vnn bepnnlde
to wij:tigcn.
ambtelijl'l! \';ijdo stattn ye rkrijgl!n bu!Dc:'.c maatrcgelcn lwmell ten ten hetgeon. wnnrop \';~ bcs~brovcn
l'oor;1cclc v[ln ~lc L11'odueentcn noMen her:rt? Ell tl! r il!ulltra.tlo van
'J an binmmlandschc goedcrcn. ,!O';e O\'I!I"mnll;,e bOlllnglCf;"g-l ng op
H1Crt1.ool' w Ol'd t t cvens bel'cikt, (!m wereld.1.tllhcr ]1I!nOCU wlJ nIl ,0:1
da.t dc IOQntreJ{]{ct'.s !jecn n:J..1 !let tt':tr;i-c;lml:Jt:hc fcll wa.Elm o-

111.:(;1' (j{! l lUudlnp; :ul!l~ccml va ll
g cg ..,/JIg'tlc ul) ci(; s l ... vJIlucumUlr.t. (J I~ ulet SllU.:/.l(:nd oog- <.Ie
k00l' wa ur Invll!llt.H. l:n taxec("t,
zOu UJOI:t h,j toei. duidoliJk duOl'
t ij.l gl'cti;;,-,t\ blu en 21Jl1 t mtc·
lentil: 0<'>1::"(:11 , wa t zijn yer langens zijn, - nidus S IJ:;an E r lZ,
A IS hij in dlen t ocstaud is,
wor tH .:tlJn Vl'OIlW kl'egclig: Mall, doe niet zoo dwaas, zaI ze
l'!cggcn. H ou j e falsoon .
up h a ar h Ct.:Lt de muziek niet
muveel vat, h ocwcl zij misSC\ ocJlgcr 15

2-1.
Kort daarn n ging d e r us t in.
Bij ecn dCI' ,·cle a."1Dvalie n
''' /I B. V. C . wi.st de J ong den
bal vrij te m a ken voor Kreijzcr,
Jic op hundigc wijzc '.'001' d Cll
'.!:e!ijl,m:!ltcr zOl'gde (2-2.) B .
V. C. k1'ccg nl! den smaak te
'xlkken en sloat U. M. S. even
in , wat hun ten slotie neodlottig
w'erd, daa.r bij een snelle U . M,
S. doorbraak, Minos en Jut el',{aar verkeerd begrepen en de
U. M. S. midvoor hierdoor in de
;elege."!heid werd gesteld, nog

.....a orwatl! t' .. %it lcn, om OilS to b~pllT e ll aallzlen vail .de voed.;;cl- len tot hel gokOl'.'.!n bach! der "pIra te'loorzien ing ~eboeft niet de
minstc onger usthe id tc l:cstamL
lit 't ~Igem cerf kall worden \Oer- I ~
klaard, d a t
gevolgen van
de t e ncmen maatregelcn VOOI'
OGER
FRERES
eell dccl del' bevolking ganstig
zullen zijn, te1'wijl ve~r hct andere decl de t'cgeering de naueelige gcvolgen zoo\'eel mogelijk binnen de perli:en 7.al bouTAILLEURS

{IJo.: n:ll ::tl.!k <;1\ I, (;",'(;l;: n g-, V(J}IW-

;W: jl \".:tgclo.; wJ, d :ll len,'ijl ;l,IJl1
Gog.:]} 1.(; g :.n;L g':WIl nual' al,e
I'"",.~! ',I"t.J I, .. o.:/, 1)1,1 /lei'll I1l'CIl (:Il

n:,

<.Ilk: JlJu., C' tUOll<;cHJ"s, lllJ

UJ .~ ,,'':;';1 0.: 11 V.'UI'GL. l'llJ Ilc ~ ll (:l:H
~~l'\ u:;1 1t! ... IJ! all(; VrtHH,'(,!!\ (./atu·
,;IJtl VOO]' l':ljn g cn"C!j;cn, (;ji
:, 1', <:11/:; 1J~'u ~aan 0111 lJI ooi en
JW iJJjl( en g..,·;:::tI'/ijK te Z!Jll YQul

])(:111.

j~;i1 JH;towr.d
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C!(;n

den ,

1-==========.
til
. ,

ce

den.

Dc

regee ring

stelt voorop,

scillell
d nt h et niet ba:l.r bedceling kan
hetfc~i:r~li~~~~;:~~~~ll;~~~ ~~aO~ ~;h~j~C~,it5:~o~~~nvoo~~; di~~ ~~v:~~~fgde~:~ ~ai~j~~
• Susall - dnt antlel'en haar Zlen;
zij let op andere VI'Quwen en op
zlCh %e1£ cn cllmkt aau den iadruk, dicn , ij wiI maken, Zij
bdjrt, al is zij ~r midcl en in, buit en de dl' uk te en bew a art haar
zClfbcwusth eid oTlldat zij dnt
wiI. - '
..
- Dech n a eenagen tfJd zal
de m a l), h oc zijn vrouw ook
wenkt, m ot hel hoofd· s~hudt

~~i~~ s~~;~; :lrr~~~~~~::

I

derde maa1 in bet net te schieten. (3-2 voor U. 1'1:. S.) Hierna had B. V. C. het speJ volko~
men in handen, docIt de groote:
fout was, dat e1' te weinig op
Knape werd gespeeld en ' bet
speJ vcor het doel te kort were
ge.bouden.
U. M. S. · stond nu met man
en macht te verdedigell en wist
stand te llOuden. .

hear beloop te laten, met het
gevolg, dat er loonsverhooging
zal moeten komen.
Toch z al een matige pri.isstijging v a n algemeenen aard niet
zijn te voorkomen, waardoor
cenige looDSverbooging noodzakelijk kan blijken te zijn.
De regcermg zal In dat geval
m aatregele n nemen, op dat de
wer.kgevc.rs In staat zllllen Zljn

Herc~le8 - s.v.-!_~. /~ l<><;~~~~:;:otl~~oe e~:cht~~'

pee! Vat lS lolhg ! Z OO IS h.et,
Eerst gmgen de parti.Jen vrJj slelte dat ieder bedaard zijn
als het weren moet! Kijk eens aardig tegen elkaar op. Het W~ ;ol2t.

naar dat meisje, wat een oagen spel ,'an de midden1inie van

~:;r k~ne~~~~ .~~~~;~ ~:: !: m~: a:!~~~. I{~~a~g~:
hlijft zitten en , geet't 'alleeri"zijn .ten..
eoge n

d en

kost. .H e t ievc[l is

schoon, als men naar zulke 'be- te
minlijkc schcpsels ·gra.tis en zon~
ner jnspa.nning....k.ijken kan! ---:.

De

rP'fll
?J
I
laat geen ! a!lGaanS .ag
het aanlrekkeNjk.e

V~<J'1

HW

lach bede)'ven

HOUD UW TlIN!lt:'ld 1"l.Aitfi Ef1 n!ii!\~1.!t.[m MET PEPSODEIIT .
Wilt g ij uw tanden bla!lk e!l: glimmend, uw
lach aan!ok!(elij!{ doen :o.:ijn, dB.n dient eij d en
tnndaamk.::;: van uw tafHl<:.'1il tf: v erw:jden.ll!.
Want bodnar-slag rnaakt ".0 dGt, vr. rkJ eurt ze
en tallt hun m·,t:J<ll';:jkc ~choonheid aa n . £ n
de b etrouwh;:oars~e ••• dcloer.r.iste ...,jj:!!a (1,':'1
tandaa.nsl~g van de te.r.u!'n te verwijd cl'~ l1 is
met Pepzodc!lt Tandp.;;,.ste.
Pepsodent is eot! speai.!l.le t:1~:.lO:1!n:;lllh. nrw j ;_
dcrcnde h,udpasta. Zij be\'at C c:J1 0 >1.;:':i'venaar;J :-cinigend en poiijste::d !J e:;t ll~ d :': ~el
om de tnndcl1 vrij Ie hnt;:.il'n "'an d ie (;omachlige, l:!t".v erir.-e rr.~~:. j! , ! .. ndn ......,sla!r gc.
naamd. Tach ge.'d:,tedc aittldl ig. \V<ln t P:;:P! ;)_

PEPS ~[JJ~N r~~~
Of

cent

g'~·.'ut

!;:a;mu r zou

gecn gruis, nids da.t het t.3..0.,di"\'.:r:tnsten nf l:eschadtgen.

1;:>;;,!";C':l.

P;il b(! ~:, P cPSCd."':ilt Tandpasi.a nag hedcn.
Merlr o p hpe s~~~<lc n U1''' !.:andcn c.anvoelet •.•

ho e'leel blrmh." :,:ij ';li.i..1:ien .• _ zeus ~a een
borr.1'!:!illg . G(O :m~i[{ G;:.art'.a Pe..,sarlent g;e:'egdd t~,'e(';T!~aal d.:::<l:<;3. _ _ _ _ _ _....
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Rijswljkstrailt 2;1
BATAVIA-C.

DRILL COSTUUMS
prima kwalireit vanaf

t 12.50
TUSSOR CQSTUUMS
vanaf f 14.-

VoegloDze = =

FLANEL PANTALONS

~Gf}l . Gouden Trouwringen

van.a f I 16. _
PRIMA STQf.FEN
Coupe en afwerking

van ouds bekend,

i~O~~O~~~:~ru~~~:~~~~i~l
Meubel.. en
~.S EN
'7

G aug 2c ~ h;r. N o. 'J\ _.33

(

8.aQ~"".cu.lI'1UII.

Verkoopt .zoowel contant dIs In Huurkoop:
N'aa;machmes (Singer). Junghans Klokken. Griunofoons,
Fietsen, Hedden en ander- p ,jma. meubllair.
::
,Vtila~t onze condities..

~ '1

I

1-1 karaats ..
f 9._
lS kara:HS. _ .•. 11._
: 22 karaats . , , .. 12.50

IGravur; Gratis

;:,~~~l§j~~~~~!f:~~;;;;;~I:m~~~,:I!

"DE OCHTEND ' POST"'

~

Hoog~ BI~edd'dk 1
Rheumatiek?
Vergeetachtig ?
Spilccversla pping?
Biochemi e

tIllET GEtIlE[M
0\\1

0

best aaD en ik ben ruim genoeg

Geneesl

prog r ll.m l1J a's ;!I opgcnomen, betw t:lk Di et \'an mlj n gading Is, dft h~t

de oorzaak I

o.D vcrnlljdelij k c ullvloeisel is van de
ornst..'m digheld, dat men :dcb. nlet ull51ulleud nnar mun s)D.lI,ak lleeft to
1'leMen, ""al lit Lrouwens zeit nlet
ga nrn c

w/!D!cilCn, d1l£l.t' !l, mlj-

ZOU

Itclf In n.Ue beseMldenheid te good
acllt, om den dictator t o spelen, ofschn~n dlt r,ltUd nog betor achtcndl:, dn.n mlj te \'ocS'en naar den wi!
va n co;)n Qluler. 1Ilnn1', om terug to

VAN EEN GEZELLI G BINNENHU IS
SCHUlLT IN DE ACHTERGRON O D IE
U VOOR UW MEUBELEN, ETSEN EN
SCHILDERIJEN KIEST.
DE JDEALE A CHTERGR ONO IS EEN
WAND BE HA NG E N MET EEN DER

Aangevuld en Toegelicht.

van opvalUng, om te kWlllCO toegcVCD, dat a1s er qOmli we i eellfl lets: In

Uit Weenen C'ntvin ge::l wij de :.o.chtcr
Starhemberg' de alvolgende mededeeliugen.
;n a!!htige Mussolini, die een
Neg geen twee weken gelG- leger
van
100.000
man
den werd de wercld verrast san Oastenrijk's grons samendoor het bericht uit Boeltarest, t.rek, om ~ zoo noodig - in
dat Koning Carol den buiteti- Oostenrijk binnen te vallen.
landschen minist er Titulcscu,
OlB AESTHETISCH EN KWALITATI EF
clie met vaculltic in het Zniden
Sinrh emhergo's
cerzuchtige
ZOO VERZ ORGD ZIJN. OOK DE
van Frankrijk vettocflle, geh eel mcedcr wilde hlulr zoon in OosLAAGST GEPRIJSDE. VR A.'\GT
onvet'\nchts 1<>.ng5 iclegrafi- tenrijk als .. Riiksbeshlllrder"
STA LE N EN PRIJSOP GAVE B 1J
schen weg ontt!n g vcrleende. ' zien, zooala FTorthy jn Hong-aAangczien Titutescu
ver-il'ii€, vermaedeliik de
chTfl)
NOOR DWiJK 15
t:ouweling dcr Fra nschc r~gc e- I tin'?. dat uit den "rijksbestuurV A N DE
TEL We. 4110.
rmg "/er? bcschOltwd,.!lCcft de der" sr.:oerlis; een "regent" en
zelfstnndlge h:mu~lwlJze ven da:l.roit misschien een "konin~" l-':iiiimiiiiiiiii_iiiiiiiiijiiiiiiiii;s;:;;;;i.'E;:,:;m;r;,;;~;;:;jJ
den Koning, ;;onder d~.t bij v~.n :"011 wordell. 00 deze wijze II
to voren de Fransch e l'egeeri:'g Y:l'/(I.m zc in conflict met de ex·
l'~<l pI ~.?de, gr~ ~ opzien S~· J<.~i?.~rin Zita. de even-ecnuch-

als

in verwa

11'01](0

I

voorgc!lpceld of '\'oor- l5Om-

GeZ:S~:~m~:{~=! ~~'::~l'ij~et e~pz:t~' ~~ora!~ i~~e~~e~~~an

I""'''''''"'''''"'"'

tile m U

d~- ~::s d.!e~e g:;~~~~, d!~t~~~

II

0L

dEJl kroonpre-

De beidc "rouwen aarzeJde!l

\:~ ce~O:~dcr:n t~~ ~=~~J:: be~~;~I~~a~~:r~;~i~.WC ;~;h:;;:~ ~c ~~~{I~~h~e ~::

.:
7.011 hchbbcfl, al:; ik lcl' tegcn bet Bolsjewi!;mc, Ti- tMl;tkeI1.
E:,-keizcr!ll
n 1111:I,rf:' ed e Ci'H genoogen kon tu!cscu gem een schn ppdijh met sc-h i,int Frnulniik'$ steun

PU~TEN
IKON~CH\ERA?

\VA T BETEEKENEN DE ROODE

OP DIE ZEISS

kin&, vlln 'len

~lln geren UOOl' de werlIorle golf: of dcsnoodH

te1\

alrl bet projceticl mnar

zlju kOll k;nu
lnllg <:,

.. coed uO()I'komt".
Oll\1 d e ..scr vlcc" V(U] dc Nil'om Is
Ileal w :tt \,l~t~l' , d.m dic, welI~cu!k van nn(lC\'c l.!jde wei cellS hel,)
OUllr l'\'I'm dell , or Hever onuorga all.
:I\,n"l' ,l l\~ III liU nlet unn de OI'd('.
W::.t I!( \,:\ 11 Im.lIr well:;ch - C:J met
lll! mlcnhlll hlldcr(! van hare /Cilt:<"

good:

(I:H ::ij up lflnt>h len o ver den

"
li~;!

vall hUl'e ullzo:>mllngcn gEuil.
beters duct. ,j~n o r parveoll!lc,i lwiJzo:> tc anlwou n lell, recht-

IlI!'lX:J>I: tr,0()1I1:1 ze mij gcdll., n lico (l )
01 dOl\l' tU.'!liC hcnk oml\t v n n <'en Jllcitbc::c,rr,cl' III tie cournnt: ..Olin moet
\J IIna r c on duurdcr l oer.tc\ k(l()pI.'ll-."

J.OLIVn<;R.

_ __ _ _ _
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K r~"'n t 112 ~
Td.WI.)781·2

SOF.lU.nAJ.\
S,,:.·,lraal I .)

TlI.N . mS · 60

mOl.1kt 1I mct:

\l c C' ~( c:opij.lmcn

IN L[GG [RS
Een halve Cent
per stuk

ZEISS IK OH .¢:lmHa, ZEISS-objectiol, ZEISS IKON·film ,

.- jjl~/q,
~",,,....../

Zita
yoc.r

) du n hclrcut' lit he l diep, dat Ben!:';;j <:e n rrez:lmenlijk e nctic ha.."Il' plannen verkregrn te heb·
IlX:imlclc nor, nln :toover gevor- del' Kleine E ntente tC'gcn Hit - b en. t~rwijl vol'::;tin StarhemIlcnll s. lInl tk hem ccn keislcen naar let' OJ) tou,;, wilde z~ttcn, wo.t l'cr~ bij prins P~ul van Joe!;O

lOChter tcngc\'olge vall den te- R1nviC en de Kleine Entente
V&ll hull1 vond.
was.
:men Europeesch conflict was
Dit. ,·.-a:.. --- WHIr w;j bQpell -- llabii. wllnt de Kleine Entente
de la"~,Dtc 1:~ C'~', a at Tihllcsclt verkJa.<Jrde. onmidaellijk tc zulin hel, bdang '1, '.1 l~ u;o;ll.llld en k.':'I mobilisecren, indien aartsFr:mkrijk b cproef~1 hNl!t, in heitog Otto nH;).r Oostenrijk
?vIiddell-Europa o nl'u ~,t t:: ~tc- l'noc:ht kamen.
ken .
Dll almachtige positie van
Intusschcn is u it o[lwcerleg- Sl:...'U·hembel'g in Oostcmijk, als
bare bcwijzen geblck en, ti nt T i- vicr.......kanseHcr. of feilelijk ale
tulcscu, d ie "Is cen Indisciw dict ntor, Hep echtcr ten einde,
nabob leadc. uit Iluslnnd gel- loon Itulic, tellgevo1ge van den
dell bct rokt, misschiell 7_cMs oorIog, in rmancieele mocilijl<voldoende om dc bcllocitc van hoden kwam, e~l Stnrhemberg's
ecn Idcint-Ten etuut tc dckke n. Heimwebr niet langeI' meer kon
AI betH 1UC'1l dete felten ook helwstigell. St:ll'he-mberg was 1
Ilict belWl1d gemllU.k t 011 de nee- to!:'n genoodzH akt t erug tc tr~
mcellschc pen; vet-boden daar- d Cll en de Heimwehr werd door
over' tc sch l'ij"~Il, e j' bcs~ ~t do Oostenrijksche reg~ring aln
loch ni et de lllinste twijfel tcn l~,ilitic overgenomen.
Toen had Starhemberg fei~~~~~~~:Lel;an de wanl'b eid dc,' telijk reeds afgedaan.
N u heeft bij zi('h eehter fiTitutcSC.ll was een politiekc naal onmogelijk gemaakt.
[ommni.
Al lang was het beltend, dat
1
en heo.s:t h et pariiculierc lcvell van <len
zal ovel' vorst allesbehalvc zuiver was.
.
•
ll"etll'Cll. - be- E l!rst zat hij in financice1c
bol"ie:vl,tl,,,
· lIC ml1cht- lDocilijkheden, hij werd zelis
hebbcrs te . ,
failliet verklaal'd, en tocn hij 1
Ongcveer tcrzclfdcl' t~d. toen j een l'ijlte vrouw trouwde, begon
Titulescu's politickc loopb:;w.n hij allerhande liefdesavonturcn.
op zoo wcinig t'oelnvollc w ij~¢ Het word zoo erg, dnt rijn
beeindigd word, nloest oak in "rouw genocdz~akt was. scbeiOostcarijk CCll politicke :J.VOtl- ding ann tc "ragen .
t uliel', die o)J het punt s tond,
Nu is het scbandllnJ opentiictator V:l.n Oost em-ijlt to WO t·den , het poh tl¢ka toonecl vcr-- lmar. Zooals men ",ret, wordt
U1 het Katholtcke Oostcnrl)k
laten
geei1 schcldmg toegestaaJ.l AanVorl>t Stluhembm g, cen n..- gczlcn Starl:!el1"berg's vrouw

gC:ilr.ta n d W'. !l P rins P liul
Joego-Slavie !~i (:t J~1 c.gcJijk

I

I

~~~~~; ~~~<;t d~~dil~~~~S~r: I~~!l~::' ;.~!~~g::~ISC::d~~i(l~~ I

//! ~ ::

hcmbel <T dlC 1683 Wo!!ellell van ll'ogun doorzett.en, waal, zooals
de .rurl~;l be\'I 'Jude, bee!t In de lit nndele landen de scheldmg
lu...'tt<.te JUTen con bcluil£'l\Jke po- wet mogehJl IS In leder gevu1

I

i
~!~~~co~~l ;~~P~~l~f~~c~:tlJ ;I'~ ~~~f;l ~~~:~~~~~ ~{~e;~::::r I
hulp van MuS!soil'li de HClln-) Een pohheke avontuner ml11-1

/"" .

wehr ol'gtlniseerdc en zoodoen- de;-!
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KRACHTIG EN AFDOENDE
ii', ir:Dc, HU1S "U FLVOSAN IN DE GE!.E BUS MET DEN ROODEt~ ~r,L
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De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVARA.
102).
Bcndalon stelde voor, het huwclijk in aile s tilte te docn volt rekken el\ dan samen op rds
te ga<l!l llaar h et Zuiden, om
claar de gebobrte af te wacht Cil van het kind, dat op zijn
naa.ffi 7.oU ingcscbi:-even worden
ill den B urgcrlijken Stand.
Later wilde hij hier een landgeed koop(m, watlr zij rustig
konden leven. '
Nor a vond aJl ea goed. Zij was
bllj dnt hij hnar. lot in handen
had genomen en '-'oorlaan voor
h aar zou 2.orgen.
Hij was z66 fijngevoelig, dat
tij ,af en toe v,,:" aandoening

de tranen in de oogen kreeg,
Dien avond zond Nora,J ulvorens zij zich ter l1lste begaf,
een innig dankgebed ten hemel.
Eenige dagen geleden was zij
nog wanbopend geweest. Thans
keek zij kahn en vol vertrouwen de toekoms tegemoct.
"Ik doe bet voor uw kind,
Jerome! Ik wil niet dat bet 00{ler de gevolgen van mijn zOllde
gebukt zaI gaan! Nooit zal het
booren wat zijn moeder heeft
misdaan!"
Indien den sluier h ad kunnen
oplichten, waarachtel' de toekonist verbofgen was, zou zij
rich niet zoo gerust gevoeld
hebben. Zij dacht dat haar Ie-

troepcnruacht VUIl ong-cvct}'
70.000 man kwam te uta:!.n, was
hij u~muchtig hI Oost ellrijk.
Aangczicn de CostcnrUkscbc
I'cgeeriug voigcm s het vredesverdrug Slcc.!lt;; ecn lcg\!l' von
:': 5.000 ITI<!.D r.Klcht. cnderhouden,
had zc in het gcv a1 v a n cen
conflict me t Starhemoorg bealist
bet
olldcrspit
moeten delven. Bovendien stond

i

INLEGGER

Tropiscbe

'\

Klceding

Het Tropiscll Kle~I!.gb~u5':1
S!uisbrugstraat lIb vcstigde in
OIlS nwnmer Zaterdag door con
ir:gevou'Ncn vloeiblad de aali.d:!cht op zijn kleeding tegen lao
ge prij2.en.

I

vcnsstrijd ten einde was en ver- vens waren er verborgen acbter c!er ging en ... had alles verlomoedde niet, hoeveel Jeed en ,die lachende gezichten! Hoeve- r en! Voor hem was er nog maal'
kommer haar nog wachtten.
len waren hier gckomen met bet ~n uit weg : de doDd !
laatste wat zij bezuten, om hun
Er was een pIek, die alien

.""JtAt:I.Itt.let&ItIl~ .\ :z"n=--g~~~".O~o~:.r.............
~!*a'~~~ete=nko~~~_t·\.~_;'~;,~
.-..
__
VALt,i'TA~INVLOED

.In JuweUersvak

..'"
Daar de cdeirr:.<:t..:il::!:::l lnp.iddels ste~k in prijs gest<:,g~ ~:n .

I

EEN DUIVELIN.
ge~k~l~~, ~~n ~et~g{~~ig ~~~:o=~~:s !~~:~,a:t f~~t ~~~le~~::e3::S ~~ ;~J~e~,;~ b;~;: ~a.t>tjk
ca~l~t in8!~~: g~a:, te Monte- ~a~~r!:a~i~~e~ ,!:~g~~~e~o~ ~~:e ~jh:~~':ie~s~:n~O~ ~=~:~:~ :i~~eg: o~1~ ill PrlJs moetcll stiJgell. '
\\cI~eldd~ Z;~;11v:~neI~~;n~:S1~~ on~:der de dames was er meer het eeuwige donker wagen.
~: :~c~:, po;ij~rv: ~h:=
P~~~~~~!;~~m

mes en heeren Het scheen als- d.m Mn, die bier een nJ kcn aanEen van de dames trok meer paald artikel. (het was in _ ~e
Ter illustr~tie vall h etgeell in
of. rlJk.~om, we.elde. ~ s:hoo~- bidder hoopte te veroveren om dnn de andere de algemeene be- eerste dagen na de dep~ecIa:t!.e ons hoofda!i:Ls:cl ~-~ ~~~2~'dug-

~~~j:!~!~z~m~tJ ~~~~~:~achbg ~let ~hulp van zijn geld dit Ie·
Welke

e~n

keur van toiletten

zafr:e~:Je~~n

oogen geuoeg
om al die pracht te aanschou\','en en te bewonderen.
Uit a lIe landen waren zij bier
bijecn gekomen om zicb te vermaken_ De gezicbten straaJden
van levenslust. de oogen fonkel·
den van \'1'OOlijkheid. Wie dit
gades~oeg, zeu bijna denken dat
er op de .wereld alIeen maar
vreugde ~n genot besta.an, geen
leed en zorgen !
De menschen, die elkaar hier
ontmoette.n.- schenen werkeltJlr:
maar voor het genoegen
gcboren te.zijn.
En toch, hoeveel mislukte Ie-

aileen

,.e~tr !~!~: v:.r;::tt~~ht

beze~.

..

_Hl~r v.!!~e~ zueht ~ gewm 006"'J~
en waren ereten door de ~eerte naa~,geld.
Over mewg menscheUJk lot
u:erd !rie! ~ ! Naast
I!.leuwsgIen~e geDc~ten zag
men ook diep ernstige ~Iaatstrekken, waarop duJdeli:ik te
l eze.n stond. dat nlles voo:. hen
afhi.cg van de kansen bij het
spel.
.
De een streek verbeu,grl zijn
winst op. de ander sloop bleek.
met de vertwijfeliDg op 'het gelaat, de spee1zaal uit. Hij had
geweten dat het er op of er on-

=-r
li~S~~_. ~iet alle~

lsngsteUing. Zij :vas lang en : t , d:!'t

d:~ ~!h::' =l~~

..door de ko-

l'.mb",~"k.~oua:-.
~o:f
ge ee

~~~be:!nn=~ ~~~~dw~~~:~~~~~~;;d~~r-

doch b et artike1 ten slotte tach I

\'aD.

e hoogd. Zij \va5 reeds tot dit he- ne van h~t l>tm::.~P~t llit., c;:!.!:
shut .gekomen. eel' om.e eerste :!eL<:': Holhudst:he g'..ll1eus r':.:Q~
mededecl.in'" ter zake verscheen.. ten wro-den omO'eret;:,:%:l: in.
De ~ van de artikele!l in Rijksm:::.rk('u t~g"'~ d~n k:::ei'S
voorraad zullen bij haar onver- \'an J 0, eo en '>Cl'\'Clge:.s rl.e.:!.~
anderd blijven, lotdat de heer Rij:':SE::,.r'k&, v."ed(>n:n~ in gd_
Friedriclls .door ,d e omst:mdig- crns t.~e!l ee;1. ko-:!l'S -,~ ~en
heden gedwongcn zal .worden l dE:ig u.it &rlij~ y::.n. ch'C,:;l. .i 0.72.
om die politiek te verl.aten..
'Vlj 4:...~e;J da'.: de.:e ~e]ODs ,is intn.sscben gebleken. r.ti=e o:!)hll'1i5Ii: ~n o:!j~-t is. Cp
dat h et Diet lang .zal dnren of 1eez.c .r;:;.:m:er w.-:r1:t i.e R~"'e.in ho!t jt.."WCliers, u te .Ba.taTIs. i ri.. g ~lf -tie pr'.J~opj~gir.g ce
zuIlen de prijt.:eD omhoog
impor~goe(kreI!. in dt' h:u:.d., e:.
ten gaan.. [)it UMl niet moeilijk 1!!at kan t.och niet 01> den ~
(1Vanit~). 1e ,voorspeIleD: ."
ook al wa- liggen .-an de R~ !
op

.

aan~cht op haar ge~gd.

bekommerde zich daar
e".wwel weinig ~. Ann de
;;peelt:afel zette _.ZlJ booge som~~n m en _als zg ~ -vertrol;.:
ZIJ gee~~ spIer van bet gelaat.
En z:g WO!l .v ee! ! ADen zagen
het met afgnnst.
De goudstnkken -en bankbiljt:Uen hoopt.en zleh voor haar
op·
ZiJ

Bij ir:voereu te Tg_ Friok

1~::O:db~~d~~k;: ~t~~: ~~~~~~~~~::~~:
deren wet in prijs heeft ....er- ia."'ldscbe ,.uldex:s ...-;.zt de Do:i.:!.-
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GEVRAAGD :
Een stel. goede bedienden,
djongos en baboe. Liefst Javanen. 1r[evr. de Haan. Regentesseweg 6, B'zorg.
---G-EVRAAGD :
Ben piano of vleugel tel' bewaring. Goed onderhoud gegaran·
tleerd, Br. onder No. 715 v. d.

Gcdipl. ooupeuse maakt patrollen n/maat a. f 0,75. Elk. gew.
model. Mevr. Peeters, Javaweg
14, Zaterdags afwezig.
. Tel' overname aangeb:
Eelll pel's, bed, z.g. a.n., 1 Port.
sehrijfmaeh. Rivierlaan 37 pav,
(Tjikini).
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DE REGELPRIIS DEZER ADVERTENTIESIS F 0,20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS,
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'I'e koop aangeb :
1 Donkerblauw en 1 grijs Europ,! !'_....____....................____....
""uwe
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Lengle
+.
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VuOl' voo'
dames
en (1('
Bruin Kaps
14.1 WI 76, Lean!!1
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:ochoal "SHvest('l'l' Onde Tama- ~ zoe..J ill prettig Europ.
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Columbia Port. grabvO/d",wb'la"dw,embad of wteierbaan. Br. onder No. 3744
lO')hotl(' 1Il "plal~n T(' b"vr Hulp ('11 tOe'J.icht hulsw"rl~ w19~lll~dOf:!lgwe~ :3.'
'kund(1 of natuurlnmile le. tim. iMAM
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EX:lIlWI\-Ol,leiding.

~l"n():.:ntfil; "Groote" en Machi-

I

'''''''hrij'~:;t, A~!;~;~';~o:J:~:,~
n. J. Reil .../d. ~[andcle

illl. Tel. Wit. 31B2.

Mcerdere person en rcductie.

Dalldijks ook rij ~ t(arel vcrkriJgbaar

Pavilj. m;~~s:'I~~~k1,en. Au~
togarage, vrij 1. en w, Huurpr.
27.50 Ketap::mgweg 25.

.r

I

\' 0. Ned. Vereen. Y. Lce- OndN'wijzere~ acte L . 0 . m I
Tuna.h l\hang W. a:!, p:w. hllndwerken biedt zich a.v. Ba...
tavia. Ook voor bijwerken Iced.
lag. seh. dC!lgew. bij leerling aan
'ft~ koop nangeb :
~~~~: Br. onder No. 711 v. d.
t 1~ltlwflJ(on m/I,Iu.ten j 12.-, =~_______

')

K r a m a t 62, tiO. t ram s tat Ion
Batavia,C. Tel. 97 Wit.
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COlltante

bediening _ nette uitvoering, bil!ijke tarieven.

Bandocng

:.; wije km.

~,!t;~~f~'E>C~;·. ~~;;. ~~'~6 ~DCW~~O:
be'"

ilijswij!~ 7B Bat. C.
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~~:,W~\~~511r.ali 1k~sar
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T~J KOOP :

lIn~LMAN
- l\llnx SeLuxe model 3·1 ml 6
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~~~~l{ g~r~1~~i~~1:~Vrt~V~6~R-

die i n a ' e
Tokilyer

.

. ..

Malag<l,

.,

.

W ij n e n
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610 en 453

Te kODP: NIBuwe baby Ford
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Te1ef Bat

HeoraienisonderneminQ "v/h BAN SEN - J 4 COB S"

la!"c,p.
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veil

En op de B~nk un l e~ ning ai, O\ld man .erble"!.
Is N"er!"nd. gr::;ot;l<: dichter
Maar hij kwam n~ den ,tidltar
Der Bolsfabri ek ~;f.' loen reed. 9'oc(e zaken dreel

.;..~i:~~~
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pm,

en V.<I. f 25.- en I 30 . - v. 2 pets. per b oc k''Ievan 30 bon' .
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Vlaagt gratls proefk.,st
met gratiS
/
JjS
~

J' _ '11 ....

be,it Eindtllpl. kostkinderell.
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KOELkast cn-toch-I.JSkast

~~~I~J~.H-g~~ ~~lp!:~~~e~ in 7~~
cHnljp. £1". (lndcr No. 710 v. d . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B;,t··C. Bet bekemk' adres \,DOt' 11 d
l'w toc.].:CJ!i1st, zooals U wilt we- }.a.
*lI.'1I £ II
0
HA'"

;;i~;'OO~o~,
s~,~!;~~~;d',t~U,ige :~~I'~;i,~:,~!:t~~~~i~~~ Lm" :;::~:" I :.::~::~:::, I
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shwkn.
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Dud". TCimarindelaan 120.
Tel. \VL 3535
1",,,boo

~!~~eEJap!~!~~n~'f~~;
Mante!costuums

"

Moole blouses

" f 2 75

Zij vericcnl U morcdcn en fjnanticelcn steun, indien U b\litcn Uw
schuld ten\Jcvolg e van de tijdsomstandlgh['d"n buiten wcrkkring ~iJ'l.
geraakt en di~ntcn\Jevolgc!n madlijkheden v"rkeert.
Lidmaatsch ..p 1' /0 vall Uw m3anddiiksch sillaris ,met "cn miniFllurn
V;jO f 1._ "0 e"o maximum·contrlbut!e ViiI! f 2.50 per maand
Vraagt InlichUngen

PALMENLAAN

5

f 6 75

SAVOY HOTEL

IlERi\IANEN'l' WAVE

compI

~:l:~:n~lo~~roneKOh:~:e~ !c1!~~~eb~~~~~k~:raY~oI:~~ ~~;i~rg~~c"~, f J~~!~s:
Laa" Canne 30

vanaf J 2250 fr thUlS Vraagt COIffeur, CEDIB MoIenvhet
prcefportte telef. WI. 926.
Oost 1 R. tel. 730 WIt.
•

Batavia-(C.)

Inr()mllttiehurellll
KALI BESAR
(± 0 meter)
TTh-lBERTOWN (Tjalobak)
(± 650 meter)
De ideate COll1binatie !
Alleen vaste deelnemers. Inl.
Sect'. Weekend Club Bt. 544.

GEVRAAGD :
Vololltair Yoor Frobelonderwijs.
AanmeJdingcn dagelijkseh na
11 uur vim bij het Hoofd der
Neutrale Fr6belschooI, Petjenol;.ganweg 8S Bat.-C.

&

3000

