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ALGEMEEN NIEUWS· EN ADVERTENTIEIlLAD
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DRtnr..!Oi:lUJ JOHN KAPPE £Il
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III dell avond van den dag,
\'.'nnl"Op de Regccl'illgsgemachLigdc voor Algcmcem: ",ukcn 0011
vt:rkllll'inj; in dell Volksl'aad
aflcgdc ten aUll?ieu van de bestrlJLliug van de kwau.e sevolgcll
v~~r lndic van de dcpreciatie
va n den gulden, bel'eikb: den
Volksrand ecll ontwC1'l:rDlxJonDllntiu tot hel tegeugaan van
IJl·ijsopdl'ijving van goedC1'0n,
tiiCJl3l Cll en huren,
Dat wus U:l de vaga mededeclillgen dCl' Regceril1gsvcrklal'in'" ten m iuste iets, dat hougat.

""!it

:~3",
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Wnnt in Ue7..e ol'uollllantic
wordt nnn

de o\'crheid hcl

I·ceili. gcg(:ven om ook ongomoti-

vccnIe 11l'ijso}Jdl'ijvi ng van goeOJ's "\:!' \'>In O·f'.tJ(·~. u U>lhrllcn" 11\1 n,orulthc lullnl;", btl het Slg(ln.'l).
.. PI" .\dl!l " :l r " ~t Cl1ttllK J. ' ('"\:1. Welt. \/ 6U7 or SIS:lIrC!llIIagn.r.UIl

:lI .. ;;~:t ~:1

.n c ·:.'h"' ~:'!I 'l"nl· !~ lJ(J t'lIq!1\ 31j:. 'rtl. Well . .3411 ut Tccl!U!lre~k.s !\AU bel
b!.la !l.U ul ' G~~:lO" lIr. ~elltl~i. H ~:;dl'r\i.' J 0.20 per regel nIH tCIl minimum
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Ons grocn papier.
W".':"CIIS hct fcit , dat aile Scalldinavischc
fabrickell (waar hel papier van DE OCHTENlJ
1'0S1' scdert ,i;orell aangemaakL wordt) aan
aile olldrachlcn niet kunnen voldocn. is er
('cnigc l"euraging- ont.staan in de verzending
van hd groen,' pallier van I)E O(,H1'ENTl
POS]"
.
Het S. S, ..Uengkalis" arriveert met een ge·
ded le dcr vonr OilS bestemde !lallierzending
ferS! Hngc\'ccr 21 October tc Priok, zuodat OilS
hlad va.; hedcII tot dien datllm op wit !lallier
roa) (noel en verse hUn en.
De Uitgever.

del'ell nit:t bchuorende t ot
Icvc[lsmiddeiel1,
grondstoCfel1
\'001' lcvcn~middcl(!11 en
huishoudclijke :u'likcicn met kracht
to bcatl'ijde.n. Uitt.Onderingcn
wOIUen
et"
niet gemaakt.
Dc ontwcl'}>Ol'donlltlllt ie Sl)rcckl
"':1. 1) ,,11110 aJldcl'e gocdl.'cen".
Dalll'Jlil'Hlt wortlcn bopalingen in het lcvell geroepen tel'
voorkoming van tle olldrijving
vall do prijzcn van dienston,
waarbij antler meCr moet worden gcdacht aan de }ll'ijzell, die cloot trall spol'tondel'Ilcmingeu lseheepvo. art·, SpOOI"~
en tra]llwcg-, autobw:I·ondemcnl.ingclI el1z .) in l'ckcni ng WOl"dell gcbl'ueht ell au n de. prijzcll,
die door (:xpcditcurs en vcctnCI1
worden bcrckcml. Doeb ook ten
aUlizien vun alle mogelijkc un licre diC)l:;tcm kan be.stl'ijding
V:1Il prijsopdrijving b\ijken 1100tIig to tijn en krachtcJU; dcze
onJonnantie t el' hand wordcll
gcnolJ\en.

I

Bet is gemakkclljker 0t> le
uocmcn, \Vat int\l!;schen niet in
prijs wel'd ,'erboogd dan wat
reeds d Ullf(lel· i8 gewordcn.
Natuurlijk hectclI al die ver·
hoogiegen gcmotivecrd. Zoodra
de uvcrbcid zieh o11maa.kt om
die IJl'ijzen tot het Vl'OCgCrc pell
lerug te hrengen, zal er eon
slal'm VUll prolc!>ten opg::um.
Eer die alIe zijn ondCl'zocht
hecft de gt:!mecnsdmp recds een
bel angl"~k bedrug \,el'l01·ell.
Het ware wei 200 gocd en
cenvoudig ell V001· de gemcen·
schap voordcelig geweesl, als
de H.egeering ZOIl h cbbcn be~
keml gemaakt: - dke vcrhooging i:; ongddig tutu.at zij oWelecl is goedgcl,eul"I.1, Bet t hans
gchuldigde Slelael: - elke vcr·
nooging is geldig, totdaL zij ongclalS woreJl; vel'ldaal'd, - zal
<Jus zaer vcd geld kosten, wallr·
\·001' wij gecll compensatie krij·
gen, Op de zoo stcrl{ vcrlaag(Je
U1komens d l'ukkcn deze extra·
<.IItgavcll d ubbel zwaal'.
liet moge dun WIIDl· zijn, dat
de importgoedcnm op cen bur·
gcrman.s-budgct geen oVCnvcgende lliants lIlncmcn, el· is niet
~DO lung gclcden offidecl vcr.ri.laa l'd, dat de hurgcrij in het
.tlgcmccn was g"ekUlllCll nan de
grens van 11aur uraagkrucb t.
'-'ij kun dus zeUs eCIl. vel'boo·
gmg van 5/0 VUOlO lcvellsmid·
uden niet drugch, to mect" nict,
umdut haur jukumslcn jn waarde achlcruilgingcu. Maar bij die
J~ is het immcrs nict gcblevcn! Officie.". i!:l berekend,dat
hct 10 % mccr zal kosten om
~~t7.C~rdc . le\"cuspeil .. als .van
\,00 1· 27 September U. l e behou·
dell. ZeUs a ls we zouden kunnen
gclooven, dat Jlet daarbij toU
olijvcll, dan zou die verhooging
vall lU ~o llicL kUllucn wordell
geuragen. Maar h~t. nu gevolg.
Je atclscl van duwiebesLrijlling
zal lIan die 10~ nag wei wat
toevocgell.

I

...

d~

tc H":,~k~'Jo~d!'!!,ndat

TRANNOSAN- PRAEPAFATEN.

d"eO.ie-

l'ijen zOllden hebbeil. getrokken
uit een te verwachten ve.rgroot
vl'nchtannbod, was haar .dus
blij![baa'r ntet voldoende, Ook
zij storTlu]en af op de winsten,
welke de exporteurs ell de cuI·
tuur-ondernemingcn TlU h~eten
to tn:1.ken.
• .
Moar die winsten, behilald
door een toencmcnden uih'oer
van Ina"ischc prod ucten tegen
hoogen: prijzen, zijn het eenigc
vOOl'deCl, dut l ndie van den val
\'an den gulden zal kunnen
trckken. Die winston moeten al
de nndeclen goedmaken cn In·
die op de b een houden.
Wei, a ls nu iedcr duarnaar
gruait, ,kan er niet vcel overblijVCll . En waal'vrm moet dan de
lOOllsverhooging aall de onder·
nemings-arbeiclers worden be·
tanld, waurover de Regeering
spl'ak ?
J. V,

TRANNOSAN ~

REM EDY:
Uw likdoorns raak! U op

'~"'i~~

TRANNOSAN.
VUETBAD ,
Brandc.llde. stukgeloopen
voeteo, trnnspiree reode ~ce_
te n, vermoefde VOtten, oiels

-.ij

van di t all!:!, zoo ge Tra"o.
nosso voetbad geb tulkt

, f.. {1

Fl. 0,75
TRANNOSAN · ODORtX ,
he

b e ~ tea n t f _ t r

t

<I

n 3 p i r il tie mid d e l

[-I. 1,35

lmporteurs

APOTBEEK "DE BEBED"

m..:

Tel.
2i2__
en 220S.
15
Batavia ~__
. Baroe
.__________
mm

Paa3r

OUDEZAAK
Diefstnl tc Djambi
HELER VOOR SING.
GERECHT.
Abdulla.h, een geldwissela.ar,
zal spocdig te Singa.pore terecbt
s t nan, bcticht van heling van
40.000 guIdon behoorellde aaii
de Oversea Chinese Bank te
Djambi, welke bedrag 7 jaar geIcdon ann genocmde bank ont·
stolen is.

HOTEL DES GALERIES
Annex Cafe la Rolonde
Tell. WI. 1241 - 1242 - 1262
Bezoekt ODS Restaurant de Premler Ordre.
Uit een hur van gerechten en wijnen kunt ge
U w keuze doen,
SpeciaJiteit in het arrangeeren 'v an diners en r e~
cepties.

TIJGER OP STRUT

Dit. Eugene Hoogveld.

'I'wee SIa.chtoffers
TE KUALA LUMPUR

&n lijgel' ht..'Cft cell man Uall· , - - - - - - - - - - ge.vallel1 en zwaar vel'wond in
ccn bUltcnwijk van Kuala Lum·
pur. Daul"Oa viel de ti.Jger nog
et:lI man aan, maar, eer blJ
grootcL" onhcU kon aam·iehten,
wCl·d hij door de politic nl;)crgc·
leg-d,

Voor de

§(

IIIIIIHIIIIII ( )
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S'£ AlilliGSLU,ST
Nieuwe Eischen

la. ja, Mae st£o.
ik weet. Gij verkoopt
iude.rdaad het beste dat
op verfgebied verkrijgbaar is,

~e ' producten

van

Lindeteves ' -Pieter Schoen & Zn:
ELTOSIN

MVROL A

V'O'ORHoUT

V"OORDeMl'iR:"EN

METANOL

.v 0 0 R

J J Z E. R

SIGMARINE

SIG!i.tALED

MP,U6E.lLAKVERVEN

LOO. DME N IE

DB VERFWINKU- GEBRS.WALDMANN
NOORDWIJK 3

TELF . .Yh., 161.S14

VOORKE~
.

VQOR :MALAYA

Yan Chineezen
BOVEN NED. INDle
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Jeans Pantalons

.Blouses
van prima witte poreu:::e sLof
maten

.27

tIm 30

31 t ltn 35

1. ~
. 2_~

Tweka blouses
mao: 2/0
' 1.~
met' ~O · c~ stijgiiig:Per maar

.Sportkousen
_ .80 ct. p . p.

uitsluitend prima kwaliteit ••
ilzerstetk
klejnste maat
met 20 Ct. stijgio'J per maar

.1.!!

Whip cord panlolons
prima !o:.'. . .ali;:eit. ijzelsterk
donkerbruin
1 50
lclcinste maar
•• met 20 ct. stijgiog-per m"at

-. . 'Jongensdassen
~'anari

"

..

- .1i5

,
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Piro, eeri; recte gehouden, waarinhij o.m.betoogde. dat de in-

"DIPLOMA'S"

IETLUSTen ,DOLED.
DE VRIJE HAVEN

kleOOing. welke weer

BRlTSCDE KUSTVAART
Practlsche Wenken

I~

hebbe~

w:tpenru.~tJng

hebben geop'=nbanrd.
JAPANSCII BEDROG
T"t1el-contlngenteoring
DOELLOOS GEWORDEN

NA DEN VAL VAN DEN GULDEN.

Eeu weI zeer actueel gegeven
~~~~:;enk Smit als voIgt uitge-

Bestrijding van ongewenschte Gevolgen.

n~

Dr. Van Dam, gepensionneerd
leeraar, heeft gedurende de
dertig jaar dat hij voor de klasse beeft gestaan. swed, de
overtuigmg gehad, dat leedingen met goede emd-examenclJfers a I tlj d go e d ter c h t moe ten k 0 men.
Utt dezen droom wordt hlJ
evenwe!opwreedewlJzegewekt
door het geval van Henn Eerens, een zlJner oud-leerhngen
Hen" Eeren, was n I een, g
"mtbl.mker", iemand die blj
het emdexamen met praehtcijfern "uit d~ b~" kwam, doch
er helaas met m slaagde werk
te vlnden:.
.
Danr hlJ on~~oe~Igd is en de
verantwoordellJkheld, welke hij

~mgapore

~

ind~strie

ZI~!derlinge assurantie.

DE REGEERINGSI\ofAATREGELEN.

I

voor~

gen

uit

waarin h~t
cinde dcr politicke

Wl'<:!lCII,

l\aoij7,ijnd~

dag Jatj;f .kwam uit. Weenen
("(:n tc!cgl"dm, wanriu bel ont·
filag van d(:n "orat als cornmanuanl d(!c Ht:imwchr en zijn vervanging door Majoor Fey bek{:nd gi..·m~akt wero, Onu informatllj Llcck dUB juist te zijn.
l>U<Jc d(~1\ val \'311 £!ton vorat
ziju {)(;k nl zijn eCI'Zuehtige
p!<ll111rm \"an d(.· bann gt'Hehonn. Hij wilde dictator en rugent \'{U) O'J8tcllrijk worden ell
(:(:11 tijJla~g /4dl(.0(:n hd geluk
hcll1 g-lJntltl~. h~ zijn. illll1gezien
d.: Klt:ine Eulclltc het wacht,
woord uitgaf: ,,1ievef Starho.:ulbcrg, unn Otto!"
Door zijn acbeidillgaproccs
werJ Starhemhcrg in het KnthoJiekc Oostcnrijk geheel onUlog(;]ijk. En de kcoonpretell
dellt Otto iH van zijn tegenstnndel' hc\'rijd.
IIH is o}Jmerkelijk, hoc snel
Olio ··ijn kans Wl\arncemt.
Of; laa1111e telegrammcn uit
O(};'ltenrijk berichten, dat ottn's
1,1I1I1er, de allrtshcrtogin Adelaidc, docnde is, persoonlijk de
gC)llccntr:n in Tirol te bezocken,
dIe halll' b:.'oeder tot eereburgcr
b(!nocmd hebbcn, om ieder burgem.?eflter
een eigenhandig
~~hT lJ':erl va.n O~~o t.c overhanftli

~~n,::~t :;~~d b,~:~~n ~n dJ~n~; ~i~~~h:~~~p ~~~f~';::t~~~

d~

kl'lJ~ .~e

I

theebla~,

.::;:;:::::~~~~~§§::~~~~~~::::~~
B 0 e r d e r ij G and 0 k

~~~~:~g~~~~:S~£ni:d~:d:a~e[~

Gwo« Po"weg. Bui"nw,g - T,1. le6
Versche volle koemelk f 0.15 per fL, f 0.20 per L. Karnemelk en .Yoghurt. versche Kippen - en Kalkoencieren.
Klppen. ganzen, kalkoenen, speenvarkens.

f~~~~~~':;::~

he~rge!~-~e~~~ t~~h~:~e:~~

meenten in Tirol - is eehter
geenszins bijzondl!r gestemd
voor de restauratie del' Habsburgers. De Rcgeering zeJf is,
"':01 Is wanr, legitimiatisch gczllld, maa.r. zij wel;t heel goed,
dat de NatlOnaal-tiocialisten ell
Jarxisten verreweg de meerdcrheid van de bcvolktng vormen, en dat een pleblsdet over
d~ restaurntie der HabsourgeTll
llIet snden,) dan met cen debacle kan elndigen.
Om deze redencn h(.'"(!ft de
sluwe ex-}<clzerin Zita - want
niemand anders is de .~piritll.a
fCc/01' dcr bcwuging hanr
d~htcr, de nurtshertogin AdcJaIde, naar Oostenrijk gezonden, om voor de reslauratie
ler Habsburgers propaganda
tC maken.
AartBhertogln Adelaide is
pna 23 jaar oud en sludente in
de stautswetenachappen. Zij
kWl1m In Mel jl. nanr Weenen,
om wogermamd ann de univertelt te studeeren. Zij verloefdc
eehter welnig in Weenen en is
meesl:n.! op rcis.
Adelaide is cen zeer mooi
.neisjc. ZU bcschikt over een
buitengewoon groote begaafdheid In den ommegang met
men.~chen IS zU zeer bemmlijk
De mensehcn, dle haaI hebbe
leeren kennen, zlJn enthoU<lIa I~
over haar. Maar ondank d~
aUes: - of het haar zallu~kelt
verandering tc brengen in d~

"~-='2ill"'-=sm

BnitenZOr"8"he
'potheek
"0
8
(RATHKAMP <" CO.)
U

Telef~on

8zg. 32

goed en secuur.

0

11

"Goede cljfel's, gocde betrek.kin- met aIle I?lIddelen welke daar- verhoogen.
gen" opgaat.
t?e ten dWlIste staan., prevcnHet"verloop van de loonen in
Hicrbij echter komt hij tot
en repressief, en welke de groote Europeeschc landzulke trieste ontdekkingen dIlt mIddelen voor zoovcel noodig bouwbcdIijven heeft noehtans

d~ er-

~~r~Jng~aa:~" mf! ~j~eg!~ee~I:~

tI~f

nog zullcn worden uitgebrcid.
De cerste Maatregelen

~~z: :~!r:ln~;;:i~r~:n~~~~~ va~~~ ~;:~r~~d~~f~~e~~[k

~~!t I~~g ~~~'I;~~tdnt

bij dien

.

Rathkamp,

Helpt U
g: a; B~ ~ ~h ~ ~ ~ i ~ ! t v te~ levenspeil, behoeft niet te worgebracht, besluit ten slotte eene t1 ey n son d e rho u d
i
den gevreesd. Er mag op gercvlug en" niet
~~d~I~~erl~~g~~Ud~~
o~~de~ie~ti~I~
t~
o.~
~~ri~g~tU
~~g~lij~~
~~~~
~:~~:o~~eno~~t
i~e
;~:~~gz~vJ;~
~~~~~~~~:;~
I
hoeverre zijne thcOl'ic van portIeS m:per,kt te houden, zijn in die gevallen de loonen te

hij gedwongcn wordt tot

I

G roo t e Po S t VI e g 1 30,
tegenover het Postkantoor

~:~ge~~lgl~:;e~,k~~~: d~~~b~~

haven,

I

~~~:;:;:~~~§~~::;;~~~~=---l=::!
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Tegengang Prljsstijging
lnngst betaalde arbeiders in dE
den een nieuwe en hoopvolle
Hoofddoel van de politiek partieuliere bedrijven worden
periode aan.
der Regeering is ten den s ;~l~:nzdijnn~e:o;n::~ ~~~i~~:;

---I

8

~~g~~:~~~er~eaa~g~~~!;:~i~; 9·~-·'
~~~~e h~~l~~~t~~~~a~ ~:r~~~

~~::;.t~':;;en~mj:sijs~~,ij':;i:e~t\: ~~~~~~ g~V~te~~i,:,~beboefte

reid, zal daarblj van groot nut

is, ~1ijk~n~~~ o~~.woe;k~~l~~!~ ~~fei~~n~~~~;~~:~!~t~e va~9gg
D~stere Besehonwing.
hem bijeengeroepcn vergnde- onnoodIge
prijsstijging met
Na ~Ierboven de mededeelinring van zijnc oud-lecrlingen, kraeht tegen tc gaan.
g.en Ult de Rcgeeriugsverkla-

I
:o~t!~ehj~~;~,~ed~~~~l~et~~~~~ dC~~~rp~~~~n va~~~~ree;S~i~~~= . ~~; !~ll!e~~~ cc:1:l't~~~:~~

~oe zijnde, haar cigen wcg wil
Kiczen.
Zij
1eeft
geen
vcrtrouwen
meer
in
de
haar
voorafgaundc
generatle, wdkc haar niels dl\O
kommer en zorg heeft gebraeht.
Aan dit wicht nu gaat Dr.
Van Dam ten onder.
Intussehen heeft Henri Eerens door alIes aan te pakken
cen anderen en beteron kijk.
op het leven gekregen en ~'laagt

len en huishoudc1ijke artikelcn
(waa.ronder kleeding is inbegrepen) alsmede de grondstoffen daarvoor, over het algemeen met goed gcvolg laag gehouden.
Voor wat betreft de prijzen
van een groot aantal importa.rtlkelen, die van direct belang
z~n voor d(: massa der bevolkmg, heeft de Regeering voorts
besioten, prijsverhoogiug zoo-

nij met vrouw en kind vertrekt. _
Voor de premiere van dit
tooneelstuk bestond groote belangstelling. Men speelde dnn

pMJBeourant V~?r: het 4de kwar- gelel~~llJk tempo reeds m b~
taal nl.'3t to WlJzlgen, waardoor langnJke mate nader tot het III
de d.ruk van he~ invoerrecht de laatste ja~n..sterk vcrandervern;.l,:dert, terMJl verder de de levcns~l)eIl zlJu g~braeht. .
Voltoonng ,:,an dit p~·o('f'S IS
speeIfIeke rechten niet ver-

~..-...

H••
P &Co.
WHITE

INVALID PORT

~-.~.~.~,:. :::Ut:I:.

-.. '. •. .-.'••. .•

Portagee s che wiln
zalvtrste

Overal verkrl!gbuRr
f '.;;'.5 per f1e~"b.

duur.

~~

TOKO PENG
Panara.gan I en 2 _ Buitenzorg
Telefoon Bz. 378.
Beste adres voor Provisien en
Dranken.
Steeds verschc aanvoer in prima
kwal!teic Vries- en Koelkamerartikclen.

Vtugt O. [npgganan

heeft, voIgt hier een duistere
passage, ten aanzien waarvan
de Volksraad steUig spoedig
nadere opheldering zal vragen:
Mr. Peeke~a ~prak in raadselen, toen hlJ zeIde:
Oo~ de.~aag, welken invlocd
de Pl'lJsstIJgmg zou moeten hebben op de van Landswege toeg.ekende salarissen en penSlOenen, heeft tell volle de aandl:lcht. Uiteraard wordt reke-

~ t~ili~tt:e i~~~~,b~~~~l~!~~ ~:~l j~~tge~~~t~~s~:~:e~o~:~~ ~~~ef:~~~d:: s~~~i~~e~7~t::r~
~~h~o~~S~n

nagenoeg· uitver~~~~;, ~:t~:ij ;;~~eet ::a~ 6:~ ~e~:~a:ee~~ek~:s;f~e~~~l Yolk, "Diploma's" genoot eene ultto::llrlJk tcrug z.~u keeren.
Reeds zegt men in Weenen,
Indie's
.J:Iet OostenrlJksehe volk over dat Adelaide meer kans heeft
h.et algemeen - met uitzonde- om op den troon te komen, dan beste karakterspelers in de rol
van Dr. Van Dam mejuffrouw
rmg van een paar honderd ge- Otto.
Van Welsem als D~ra Meyer, de
kioskhoudster dr J F Halke(£
In verband met de komst van ma Kohl ala 'Dirks~u, 'de oudf
)fevrouV'.' van Siarkenborgh Indisch Gast en D. van Ravensworden de genoodigden beleefd waay Claasen die in. vele stukverzocht tien minuten voor den ken van Smit zich op zoo uit.
'~~l~~e~te!~en tijd aanwezig te nemende wijze van zijn rollen
JIDT LE.V.V.O-HUIS

st~~e£2~~~rto~:g~an

d.'

U.L-Q- .sf\Let£W.5

~~O!~a~~~;~l:~o~~~n~~e~~l~~ ~~~:ns::~tr~~~\e~~tw~~~~t~~

voor

~insten6 60%

van den to-

ee~ge:.

.tijd in vcrband met

~;n ~~~~~gW~:f°;'~~s~g~:= E~f:t~~m!~~~efU:~~lij~~:~

deelte van die import-artikelen,
welke door de groote massa van
de bevolking worden gekocht.
Daarenboven zal op korten
~rm.ijn worden ~agegaaD o~.en
m hoeverre bmnen redelij~e
grenzen maatregelen noodIg
zijn tot vermindering .yan de
waarderechten, met b:u behoo-

j~ste verhoudinge~ te doen
Ultgaan. Datzelfde 1S het geval
ten aauzien van de pensioenen.
Ook de totstandkommg van het
th~ bij den Volksraad aanhangJ.~ wetsontwerp tot ?-erberekentng van de penslOenen
moet mitsdien noodz~e~jk
worden .g~acht te; verkrijgmg

=~~t~ij~~ al~a:a~:! I~~d~:~~~ ~~td:efo::;r~~ ;~l~n~:S~~:e~~ ~o;v:~~~

De Opening

na:~~::; t~O 50~~~~ ~·:i ~:

mali~e

Aallb~v

pavoor den gedeprimeerden Henri
Op goede gronden verwaeht leggen prljzen noodig maken.
Eccens meteon de Imns goaeha- de. Javaaehe Bank met 'wIHgpen om ~~gen de huidige maat- held. deze p;triteit welke
De Loonen.
scha:ppe1u ke orde en "jeugdop- daarm to~ mbng komt dat voor
~lijk re.~ds gezegd, zal een

13

!U(Jpb;i:m \';10 vorat Slarhemh':Yg ;"Iar.gekondigd werd en

- I

I AL6EMHRN WAR R nUl s -n
W4 FOE N6

ge~roffen.

~ij ~~~k~:;~~e b~~~~~e~~o:~~

AARTSHERTOGIN ADELAIDE.
In on~ ):ll!tst", nummer pubHt(:\:r';cn wij cllkd e medcdcelin-

I.

I

guld~n,

frou~~ zieh.h.ct lot van Eerens

60

3.~=:t ~~i~~go;e!!:~t~~Ddloamm

etL "".elf vrouw
~f:~:g~~or~~~~i~~~~~atZ~~hf:; fn 1I~Odili t~naife~d~ij~~n19~~~~~~~ :~!~~l ia~~\i~f~i1n t:~~:;~~~
Meyer, eene kiosk-juf- taald wordt - te kunnen hand- men. Dat een zoodanige stijging

Aangevuld en Toegelicht.

ANAl

TELEFODN

SERVICE STATION BUITENZt;\RG ".

D:tm, cen zekeren Dirksen, van
zelde spr. dat bij de Re- gel
Voor andere artikan worden gezegd, dat geermg ~an den aanvai.'lg af de kelen IS er bekendheid aan ge-

v.:~en

en, V4fL

I

Dagkamers vaoaf f

..II U L I

Bu.ifenzorg

vanaf f 50met volledlg pension.
.
Complete lunch of ul.gebreide ri]sttafel f 1.- ptrcouvert. AUe kamers voor~
l l l i i i i i i is .e waschrafel. Speelmin met schommel, en wip voo. de kindereo.

~~~ftOP~~:~~e~~n niZe~n Ta:~~ ~~~en~~gf~~e~O!~e~~~k~~~:i~;~ ~~r~~~~~~j~~n ~o~~~~v~~~~ J~~ rdurft te dragen, besluit hij op gen mede:
opkoopers uitdrukkelijk gewe-I
::~ ~f!J:e~a:~:;:::!k~~' ~~~~ _ De Indis.be Gulden
;~ng; l::' ~~~;'::;:'e:~~n~a~;

In de- halfjaarlijksche bijeenkom~ van de Kamer van Koop-

~.-:::=::..:.::..:.:..:~=:::::=====::ex IS.t
d
~

HOTEL
PEaATON 17

Maandagmorgen heeft m den' digde, reeds aangehaald" P"llsV
Volksraad de Regeenngsge-i zettmgsordonnantle za1 de Re
PANARAGAN 23
machhgde voor .A1gemeene Za- I geermg voorts met kracht
Wij ope.ndeo eeo eerste Itlasse S e r vic eSt a ti 0 n voor
ken Mr W G Peekema namena voortgaan op den weg van maAutomobielen. Prima. so.elle bedieniog.
de Regeenng een verklarmg af-I ttgmg van de stiJgmg van het ., Vraagt ooze zeer billijke aboooementstarieven.
gelegdtEmaallZlenvandentoe- lllveau
.. l.end
c. H.
Vries.
T",I.324
stand geschapen m Ned Indle
De H d Is
door de 'lfiOnetaIre maatrcgelen
an e. gewassen
WIJ bebben daarvan m on,
Ook ten an""en van de prijfj
nummer van pinsdagmorgen zel!: i:l.le
bevolking in handen
P .
een kort overzIcht kunnen gebIJ den opkoop van ver.!.I.oaragao 6 en 8
B u i ten Z 0 r 9
yen,. maar dat was te kart om schIll~nde. exportgewassen, is
voo~ de .1.1..5. Sint Nicolaas hebben wij een.groote sorteerinQ
een mdruk te kUl!nen geven Va."L ?adclljk mgegrepe~, doch hier
aar.dlg Speelgoed en voor de Kerstdagen div. Kerstboomden algell1:eenen 1nho~d van de- l~ omgekeerden Zln, Ten aanarhkelen. Dames te Buitenzorg, doet Uwe inkoopen bij
ze Regeenngsverklar~,:g:
zwn van d~ o~koopprijzen van
H ~O ENG Panaragan 6 en 8
. Daarom deelen WlJ dnaruit
die III cen "redelijkc

UitschnkeUng van den tus,ehenman.
.-'n .g: K K"I..; E t!.. D It~- een ~p~ong in een stille gracht. Met bet:ekking tot de waar- brenge.l! met den gestegen uit·
H18rm wordt hij gehinderd deverhoudIng van den Indi- voerprlJs. De Kapok CentralE
door een vriend van Dr. Van sehen to~ den Nederlandsehen heeft een soortgelijken maatrc-

~;;::~,i;,;~. SJ~g~~~e l~J~ j~

BUITENZO,RG.

PRIMA" GOEDKOOP

NOOROWIJK .21- (oud~ toka Jen-ne) Tel. 4303 W.

Wijsheid".

BEDREIGING

,,:ec.

~ 'l,c14

~~:~~~ e~;:t :::~: c~~~= ~;~~~c;av~:~t~o~~~!e~St~:

De Straits Times schrijft:
_ De tijden veranderen en de
VOOR BRlTSCHE
verandering noodw.akf ons dikINDUSTRIE.
\v:ijls tot het opgeven van lang
g,koe,terde idealen.
de bov,nv.rm,ld. ve'ga_ "D, vrije haven" is een dermg van de Kamer van Koopnm die vervlogen idealen.
handel te
heeft de
_ Wij hebben door bittere I heer J. D1ck ·voorgesteld te
ervaring geleerd, dat beginselen trachten de kustvaart in Maladoor Raffles uitgedacht am den ya. te doen reserveeren voor de
hnndclyandekolonietebcvol'- BrItten.
dcren
de aantrekkclijkhcid
Hij betoogde verder, dnt de
welke' zij cens bezaten,
Britsc?e
zich moest
wdo"n on than' 'elt. een b,- organ"eeren '" g,oepen, waarelke groep door samenwerdreiging vormcn voor ons be-I
stann. Man:Ien die eens hebben kmg zou moeten komen tot:
gevochtell \'o~r die vrijheid,
~odernisee:ing van de f.~Smckeil 011 om beseherming to- brIeken ten emde den kostprlJ s
gClI de nicuwc krachten, die on- te drukken:
\'ermuNe zwa.kke punten in on- . Verbetenng van d~ bearbel~
Z£! commercieele
d.lOg vnn de markt 10 elk op-

<I,e

---.-~

~.

genteering van textiel~goederen neelscbrijver Henk Smit door
tot nul heeft teruggebracht.
hem "Diploma's" genoemd, met
aIs ondertitel "Kennis zander

Vervlogen Ideaal
TRANS

ill

Premiere in den Schonwburg.
Zaterdagavoud j.l. had in
stuk- den Scbouwburg de premi,re

Aanbevolen Adressa:n te

_-BOE~
f;

~

Dai doet ,U- goed.
d~e~e~~°i:di~J::~~~~e~ai~-~~
'f Schenkt U: LEVENSKRACHT, bum, van Singapore g?maakte

nieuwe lEVVO-huis, het voorHotel Binnenhof Kramat "'19, officieel
geopend door de eehtgenoote van
den Landvoogd, Mevrouw Tjarda van Starkenborgh Stachcuwer-Marbourgh. Deze opening
zal met eenige feesteIijkheid ge.
paacd gaon. Teven, zal dan
door Mevrouw van . Starkenborgh de tentoonstelling en
bazaar, welke aan ons op 10, 11
en 12 dezer te houden Congres
verbonden is, worden geopend.
Aa:J. de gasten zal een thee
worden aangeboden, terwijl ZlJ
III de gelegenheld zullen worden
gesteld het Hllis te
gen.
_

worde~

bezichti~

L E. V. V. O.
Eerste Lustrum
Zondagavond 11 October
zal het hoofdbestuur der I.E-V.
Organisatie ontvangen 1n het Hotel der Nederlan~e~ .ter gelegenbeid van het
<>-]ang best3;an der vereeniging,
. De recepbe heeft plaats van
8 u. 30 tot 10 uur n.m. Na afbesmat er gelegenheid tot
nsen.

Vro~wen

a.~.

~op

INLEGGER
Nezo zout
Dit blad bevat een inlegger
betreffende Nezo-tafe1zout, een
product van de Kon. Ned. Zoutmdustrie te Boekelo dat 1£
in de West>
ze s
bllJft.··
moesson kurkdroog

de
het waren narnen'die stuk v~~ ~venbedoel~e. bevolkingsklassen doeld..
.
men
stuk "trokken".
III aanmerkmg ko
..
. Terstond 1.S bet .noodlge verAan de spits stond ditmaal
Ook door toepassmg van ncht voor mtensleve waarneMejuffrouw Van WelSenI als de de crisisuitvoerordonnantic, en
de verschillende flueto:.,:n
kosten van levens-

~~su~oJ'Ued.s1lltterb'ethveotlkeemnVeOtUhdiare·ge

min~ v~

;:~g~~~:~t~= :~~;:o~:e

scherpe tong en haar· gouden

-.. - - - .
zen, die bij krij.gen> kon. Bob
Verheyen, aJs de agent van poUtie "zonder g.,ag" leek zOO
Ult Amsterdam naar Batavia
overgebracht w ,;;nO Harry
Green als ,,Bob" de krantenjongen de·brievenbesteller (T.
Gast zeer verdien- L..iefland) en de
0 Ul
. .
.
(J. Brouwer) waren smeuige
Maar
SmIt
DIet
Amsterdamschetypen:.
regtsse:ur ZUn, sIs hij
Het
eene door Van
met
klemere rollen tot Dam bUeengeroepen algem.eene
ill de puntJ" verzorgd bad door vergadering van omHeerlingen
da,arVOOr de beste speters te Ide- der H. B. S. waarvan bij vele

bart~.
die voor~ in het de~e
bedrijf meesterlijk spe! te Zlen

gaf.
Zewald ala dr.
Dam was
het type van den bUlten het Ieleerear. Ge VroUk s hUlsknecht leefde.
Dr. B:alkema Kohl beelde?en

~~ ,~den

~~~d.i~ch
He~
knapp~ ~e
~)Qk

V~

~u

d~

straatfo~crrnaf

~aspel,

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

,~;-:;~- .. A· ·
deeennia leeraar was, bleek: voor Een deel der - brnto-recette
het talrijke publiek een open- k.wam ten bate van de Vereenibaring.
ging Het Groene Kruis.
Geen wonder dat, toen het
soherm voor de laatste acte
BINOCLE.
viel, Henk Smit en zijue getrouwen daverend applaus oogstten
en .telkens en telkens m.oest BRIEF VAN DE pRINSE'J
worden •.gehaald".
Wu twijfe1en· er
aan. of
DaDkend Voor Bloeme1l
bet stuk. zal vele .repnses beleveIl..
. Me"\TOUw.A. Riel heeft ""\'aD
A1rteur en merlespelenden H. K. H. l'rinseo.Ju\iaJla per
lu:egen een sehat "vml b1oemen. vliegpost een schrijven. ontvan-

Diet:

gen. waarin zij bedankt wordt
,·oor de toegezonden foto's van
het bouquet. door haar geschonken aan de burgerij van Bataua
opdat.deze bet zau kunnen aan:
biedeL. aan R K. H. ter gelegenheid van Haar verlovin.g.
In den brief staat, dat de
bloemen II.. K. H. in uitstekenden toe:.""1:and hel1ben bereikt en
dat H. K
deze
vertollting.-ali de geroelens der
burgerij op 1.00"
.... prljs heeft
gtSte1d.

a

~"IDbolisebe

·.o-e

soon).

hatflinnen prima kwaliteit
soepel.-"en glanzend
zonder vest.
. F. 18.met inge.zet vest . F. 22.50
H~el

Linnen . . F. 27.50

lle klasse. Aan een reiziger
der 2de -klasse wordt met toe-

Tel. WI. 520

Batavia-C. -

Programma.

geataan een cabine voor zich ai-

Chineesch HistDrisch T oonee!·
stuk ± 200 n. Chr.
Let goed op I !!

Prima Hollandscbe Sigaar

CORONA MODEL
In pakl.. van 10 &tuks

==

;:=: f 0.60

SIGAREN.MAGAZIJN

"DE ADELAAR"

t~~~_~~EK~ ~X~~6~GHt~~T lfj tk~'

~~~T,JlttEt~~Z~RA~~~LEti ~E!\ftKi5~
t1~fBi~t~~~EfI'~ER IT:~ p Igr~?l ~n 1

~~1e v::ri~f

DE WANDEN ONBEHANGEN? OV! DE

wordt genocgzaam bekend. Wij ver- Chung Hsiob; terrein H.P.C.
scheidsr. hr. Oesoep.

N LV.V. wed8trijd.
18 Oct.: Soekaboe-

-Bondselftal~Buiten-

biJbetaling van f 1.50 boven bet gen op den ontwikkeUngsweg
id. te Soekaboeml.
normale tarief. Tegen bijb3ta- van de S.S.
voorloopige Bondselftal
\;n
deze
ger 3e klasse een ligplaats ter
I :';:~;~~~~j~
beschikking worden gesteld,
tegen een Bata~
gevormd door een snort veldbed, dat in de lengte-richting
van het rijtuig boven de zitKantoorcompetitie.
plaatsen wordt aangebracbt.
VOETBAL TE BUITENZoRG.
6 Oct. Alg. Secr.-Stadspolitie,

b~:~ne:~tr~~~~ ~~~~~~~~~

kla..~cn

. VII'%.V 1fl)
NOORD\VjJK 15
VAN DIE I I
TEL. WL. 4440. ,
~~~iiiiiii~~~iiiiiii~~iiiiiii~~iiiiiii~~~~~

wee~3w~p~lZaa:~tS:~Vl~lnmd:'enn~ 1-=

FFRf:~~

f~~:_~O!~I~~m;~!c~~~g~a:i.rij-

in de nachttreinen
I Ah'tsngeZien
sec
een beperkte hoeveelheid handbagage kan worden
medegenomen, is bepaald, dat
de reizigers in deze treinen 40
kg. bagnge vrij mogen medevoeren in het bagage-rijtuig (in
andere trcinen blijft dit 30 kg.).
Het behoeft wei geen betoog,
dat in dit "rijdend hotel" ook
~:~h~ei~.inwendigen mensch ge-

WEDSTRIJD-TRUC

~~~~fir&jrn1@

Der Japanners
GEOORLOOFD OF NIET

IN'"'" G ~ c- $-~ c:

~~~,"~~.,,,<>~~S7~,,.,

......

teV~~t.AJ:~&~:;~~o;r:·In_

De Wedstrij'den.

i

I

I

0L

1['''''..... ''''

I'

I;iii;,.

'iW!i

~ /t'<V ~

~E:::N~H====A=::LV~E==.=::C~EN==;T~PE==R~ST:::.U~K

Dc Olympische zwemploef'E
donesia, terrein H.P.C. scheidsr. der Japanners heeft te SingaKal1tooroompetitie. Spape.
pore cen demonstratie gegeven ~~~~~.. ~..-C~~£:
15 Oct. Stadspolitie-Boschwe- ened d~l~e d
die ge~egenheid ~wlm~t&~fBjl§ffi~m
Voor de k ant 0 0 I' C a 00- Mzcunt'tert.elTein Ajax, scheidsr. :er~\, ~BrJi-n ~~~~u~ :-~; ====-=_==~
pet i ti e speelde Donderdng
~~
1 Oct. op het Ajax terrein het
20 Oct Alg Seer Boschwe- v~~r en ua hun prestaties in
Garnizoens-elftal tegen Bosch- zeo;':oept~~ein Ajax,'- scheidsr. ~~~ :~;:;Of.werden behandeld
wezen, waarbij de militairen
"""
_
met een geflatteerde overwin21 Oct. Goeroe IndonesiaNanr hun oordC€1 had de
ning van 5----1 meester van het S.V.S.S., terrein Ajax, scheidsr. zuurstof weinig of geen effect
terrein bleven.
Visser.
op hun prestaties, maar wel
24 Oct. Good Year _ Alg. stelde zuurstof hen in staat om
Sport Goeroe Indonesia won Secr. terrein H.P.C. scheidsr. zich na een nummer spoedig
van een militai~ elf tal met 3-0. M~verOct. Garn.-ElftaIGoeroe ~:n~ de vermoeidbeid te herstel-

bi!

In iederen nachttrein loopt
Be Quick _ Rest Buieen restauraUe-rijtuig mede,
tenzorg 0-4.
dat des avonds tot 12 uur en
des ochLends van 5.30 uur geOp bet H.P.C. terrein had
opcnd is. Evcnals in de ovenge verleden Zondag bovengenoemslleltreinen is het uitaJuitend de ontmoeting plaata.
toegankelijk voor reizigers 1e
Voor de rust konden Sloten 2c klasse, terwljI de 3e' klas~ boom en de Bie voor de Rest

~ondags

Geslolen.

Indonesia,
terrein
Ajax,
scheidsr. Oesoep.
30 Oct. Boschwezen ~ Stadspolitie terrein H.P.C. sehei.dsr.
Spape.
31 Oct. Good. Year ~ Garnclftal terrein H.P.C. acheidsr.
Mutter.

Het wil ons voorkornen, dat
de toediening van zuurstof aan

zwemmers v66r een wedstrijd
niet kan worden aanvaard. Als
"doping" van renpaarden verboden is, dan moct "doping"
van zwemmers ook verboden
zijn.

-----OCTOBER.VACANTIE._-BADHOTEL

het Iijngedeclle BandoengPocrwakarta, dic over Tjiltampck mocten reizen, cn voor wie
('xtra·trcinen zijn ingelegd, wel~
ke te Tjiknmpek op de nachtcxprcstreincn aanslulten, bet
normaJe taMef langs de langere
route hetnlen.
J)~ NACH'lTREINEN
Voor slaap-uccommodatie zullen de volgende extra.-toeslagen
Nadere Gegevens
worden geheven :
Van S,S.·zijde bcncht men
lc kkutse. Eon rcizlger del'
c,nll'
lste kinase krijgt cen cabine
(ker- df: dCJor de S.S, \'('!rvaar- voor zich aUcc~, w~ari~ .hij op

BOERDERIJ CRAMER
SOEKABOEMI.

OOS

wordt Uw Vacaotie,
Vacantie ! !!
Gezondste bergklJmaat.

Grool zwembad mel zolver Ieldlngwaler.

~~GJd~ ~~:\:'~;~11~:~~nJ~~j~~17~~' l~~ ~i!a~rtr~~;~~londe~~c ~~~~~

in de Java-nachtexpres- wordt in ordc gemaakt voor den

I MOOI

Ben pretUg Hotel waar U zich thuis voelt.

Bil

I

1)(:11

BEHAM'S~LS

Tel. 2607

Memeng 3

's

III

~=P::~~~~:~kin:~1:~:~ ~:~~~clend~~~ee~re~e~nd~~~
:
a~~~~~~laatsen en ook ~:ine~~m::~~~ :oa:'den~eze

VOOI' alle
geldt, 'dat
vaal' een kind, mits geen extra-

W aar? Wanneer?

OMDAT DEWANDEN
NIET BEHIINGEN ZljN. DE MOOIE.
DOOR. KUNSTENAARS ONTWORPEN

~~::tts~~h~ere~~~j~:~ ~:~~~~~:;t:m~~~d~e~~ t~=:!/~ ~~~~~~~:k;;;::

Een' dubbele zftplaats in de
Op 1 November a.S. wordt
3e kla.sse.wordt verstrekt tegen weer een nieuwe nlljlpaal ,gesla-

"HONG GIE TENG"

IONO~~~~~~?

De'S.P.B.B. dealt ons nog het
leen te nemen: Hem wordt -eeJl
op
bed in' de cabine aangewezen.
een volgende mede:
zeer _aantrekkeUjk menu wordt
Het programma v~~r October
Toeslag f 6.- per bed.
Iuidt als voIgt:
De cabines 2e klaase worden verstrekt.
met voor 8 uur 's avonds ter
Wij zullen tenslotte de voorbeschikking ge.steld. V66r dien deelen van een nachtverbinding 16 klass6 competitie:
tijd nemen de 2e kIaase reizi- tusschen Java's grootste steden
7..ondag 11 Oct.: Ajax-H.P.C.
lIfe klasse.- Hierbij

Rijswijkstraat 2 A

O.CHTENO POST'

voor de -cabine
f .6...:.....,- per -per, vo<>rb>ee"omile

trl:in<:n,. kon nog hel \"olgende nacbt, wanneer de reizfg~.r
worden mcdcgcdeeJd.
~ks verzorur.t nan den SlaaprlJ-1
Voor de nllcht-cxprcdrcinen ttug-bediende.

TENNISBAAN. KINDERSPEELPLAATS,
PAARORIJDEN, WANDELEN, ETC. HC.
FEBRUARI BESTAAT ONS HOTEL 10 JAAR.
LET OP ONZE ADVERTENTlES.
AANGEPASTE PRIjZEt;1 EN PRIMA SERVICE
VANAF 4 gedevalueerde guldens per dag.
OaK GEM. BUNGALOWS ZONDER PENSION.
MET LICHT EN WATER VANAF F 45.- p. m.

BADHOTEL

WANASARI
SOEKABOEMI.

Het mooist ge!egen Hotel op Java
Prachtig uitzicht.
Heerlijk klimaat als een H 0 11 and s c h e lente.
In aHe Bungalows warm~water geysers.
Prachtig zwembad, golflinks, tennisbaan.
Ben van ouds bekend Hotel,
onder bekende prima leiding.
EEN BEZOEK TEN VOLLE WAARD J J! J
Dus weekend en v6cantle nBar:

BAD HOTEL .. MOOI WANASARI"

wIlen df;uMde laric\'cn en de·
Toeslag f 10.-.
SOEKABOEMI.
tOCf>iUg' gc1d(:n als voor
Bet zal worden tocgestaan,
de (lal~exprcatrcilwn, mel (lien dnt 2 reizigers 1ste klasse desInllchtlng.n
en
prospeclus
worden
gaarna
varslrekl
door
Holel
Cramer
_ _Bala,la-C.
__
reI.
knnll:ltig
van
Oil
bcatcmd
voor
in
dat
gcval
bedraagt
de
sInap_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
____
_ 2100,
_ _ _ _;;;
vcr!!landc, dnt dc rcbdgers, nf- gewenscht in een cabine reizen:
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sedert tk m uw hUlS was, mljn"Ja, nog ben ik bekoorlijk, lijk te verstoren, nu baarzelf lcurstelling was. Mijn man beheer Landel, zelde Zlj glimla- :z:eer bekoorlijk zelfs, maar tnch dlt geluk ontzegd was ?
minde mij niet mct zijn hart,
chend. Intusschen heb ik cen heb ik geen geluk in de liefde !
Zij kleeddc zich dien avond doch aIleen met zijn zinnen.

~::~~~n~a;~v:~~c~~~~~~ ~a;J~~uiko!e~:~ef:nt~~: ~~~~n~~ch~~~:\ij ~!~e~~:; ~~~~o:eg~g

ieder onzer

zijn

NORA DE VALSCHE ERFGENAME

aa!:-c:d~de:~!d:r;;~;~n~=~~ ~~~n~~~~,be:::e~je d~h~~~ ~ne:::6~~~e~~ ~=c~!!~z!~ ge~~~atV~nro~:d~a;l~:e~~~

OF

baar echtgenoot dan eigenlijk niel aan, zich aan mij te binden, bcgonnen haar oogen triomfan- de in haar werkelijk het slacht-

De" kw~lJjngen eener moeder
door
ENRIOO DE NOVABA.
103).
_ Gij hebt vandaag weer
vcrba?..cnd veel geluk, gravin,
zeidc een heel', die achter haar
stond en haar reeds eenigen tijd
h' d gadegesla e
aHij behoordegt~t degenen die
geregeld met haar in g~lBchap waren. Zij wendde zich

vluchtig naa: ~em am.
. -. ~lukklg. III he~ spel, ~~gelllkklg ~ de liefde . nep ZlJ la~
cbend Ult. ~aar de lach klonk
scherp en blt~er.
....
.. Dc heer zel.de een VlelerlJ, die
ZlJ cchter met meer verstond,
om~?-t het sl?:] hervat werd.
ZIJ won weer !
Met een onverschillig gezicbt
s~rcek zij de winst op. Zij scI;een
Zlch te vervelen; ,met moeite
bedwong zij een geeuw.
Na een poosje had zij er genoeg van.
Zij deed de wfnst in een leeren taschje en ging,. door twee
heeren gevolgd,. uaat .buiten..
Langzaam liep zij \toort, druk
pratend met baar begeleiders.
Met stille voldoening tnerkte ziJ

welk een opzien zij verwekte. In
h i t d la
1
h
ie~r eee e~. re en g evenwe
0 g
werd baar aandacht
getr~ken door cen heer van
middelbaren leeftijd, die met
.
aJt
d d

;::.g

w.tzi

!~~ ~:g:~:ren kante~~m~

kl'omp onmerkbaar even ineen.
Het kostte baar zichtbaar moei~
te, haar achrik voor de heeren
te verbergen.
Jn~~schen was bet paar naderbl] gekomen en de heer.~eek
baar. ann. Eerst deed ~ ~n
beet;Je ver~!,-asd, alsof hlJ Dlet
zeker .van..ZlJn zaak was. Daar~
na nam hij d~ hoed af en sneld~ met een Ultroep van veITas~
arog naar haar toe.
_ Wat een tocval. freule de
Vaimont, dat wij elkaar bier
weer ontmoeteu! riep hij uit.
Hij reikte haar de band.
- Sta. mij toe, U mijn vromy
voor te stellen !
Florence boog vlichtig voor
de, jonge mevrouw Landel.
Daarop stelde ;ij de beid.e heeren aan het echtpaar voor.
- Ret is al twee jaar~.

~;~jd~aar bij bedacht zich nog
ALsof het vanzelf sprak, sloot
het paar zich bij ben aan.
Florence liep naast LandeI.
Van terzijde nam zij zijn vrouw
op. Deze kwam haar vrij onbeduidend voor en het ergerde
baar, dat deze ~atg~.e bereikt
bad, waarnaar ziJ.destijds tevergeefs gestreefd had, de gade te
worden van den rijkaard. Dat
hij te veel man van eer geweest
was om met d:.juffrouw van
~ezelscbap ':aD Zl]n echtg:noote
m een mtieme verhouding te

sta:r:i a;~~:u ha:\!&:a~ien
op, dat een ander weI dit doel
had kumien bereiken, en dat
deed al wat sieeht was in haar
ontwaken.
.'.
.
Over haar huwelijk sprak zij
niet. Zelfs de heeren, die .Florence altijd omringden, hielden
baar voor een jonge weduwe·
Voordat zij afscheid namen"
werd de afsp~ak .gemaakt, elkaar dien avond in het Casino
teo ontmoeten.
Florence ging dadelijk 'naar
baar kamers. ,Zij logeerde in een
der beste pensions.
Thuis:, gek.omen, wierp
hoed' en parasol op een stQC],
trad voor den spiegel en bebek:

.zij

zichzelf aandaehBg.

oo~~~~rk~ee~, ~j~~ ~~;~~~ ;:~kd:e~~~~~t~:~~r~c:o~~:e~: ~f:~k ~anzi:~

Iuit, alsof er een akelige herin-

nering bij baar opkwam. Dacht
zij misschien aan de poeder, die
zij de ziekte had moeten inge-ven om den hartalag op te wekken? Dacht zij aan de zonde,
~e zij op zi~? geladen ~d, door
dlt opzettehJk te verzuunen?
Florence .had er achter- het
karakter . DIet naar om gewetenswroegmg te hebben.
Zij wierp bet boofd in den
nek en .baar oogen fonkelden
boosaardig..

volkomen bewust.
Met stille voldoening zag zij,
met hoeveel bewondering Landel naar baar keek, toen zij met
haar verleidelijken glimlach
naar hem toe ging.
Zijn jon~e vrouw w::s.een ~ne bekoorlijke verschijrung, d!e
echter naast Florence geheel m
bet !liet venonk.
_.
BlJ de tonen. der muzrek liep
het gezelschap prR;tend en la~
cbend hee:r;t en :veer ~.de groote
zaal, ~eI'WIJl Ult de .z:;:Jzalen het.

WaaroPl_ gel~ het .mij. dan
niet, Jerome zoover te kzijgen
dat hij m.ij mijn zonden vergaf?
Als hij mij bemind had, zou hij
niet zijn heengegaan! Maar
mijn schoonh~d liet hem koud,
daarom verstootte hij mij !
"En, Landel beh ik oak. Diet
kunnen VCl'overen, terwbl <lit
blonde, onbeduidende nufje zijn
echtgenoote is geworden!
.Jk'voel vee11ust, mijn macht
nog eens te beproeven en te zien
wie de sterkste is. dat .vrouwtje
of - ik. Dan,,'wreck ~ .mij tege..
1ijkertijd 0p. Landel, omdat· hij
mij h.. eeft """""""..
. d"
.
.
Een duivelsche nibin:ik:kiDg
lag op haal: gezicht. Wat_deerde bet baar..... gelukklg _

speeltafels
Landellegde het zoo aan, dat
hij naast Florence kwam te
loopen, terwiJl zijn vrouw hem
volgde met de beide heeren.
Nu had Florence,volop_ ge1egenheid, baarbehaagxucht bot
te vieren.. Lande1 kwam spoedig
onder den indrrik van -"vrouwelijk schoon, zoodat haar spel
ziJn uitwerking Diet miste. Bij
sloeg dadelijk: een vertrouwelijken t,oon aan. waarop zij vlug
inging..
.
Eindelijk waagde hij bet, over
ha.ar huwelijk te ~ Zij
begon bitter te 1aehen.
_ Herinner mij ,daar niet.
aan, zeide zij baastig...Jk kwam
al spoedig tot de oo.tdekking.
dat <lit huwelijk .... g><>ol>e b>-

btt:a:=enh;bTh\!:~!~ r:rh~oo;:on:~

ongelukkig hu-Hoe vreeselijk jammer voor
u! antwoordde bij. Gij zijt nag
Ye€l te jong en te schoon om
uw leven in eenzaamheid door
te brengen ! Waarom laat gij u
met van uw man scheiden ? Gij
zult o~getwtifelg. een ~der vinden, di~ u oprecht bemmt en u
gelukkig zal maken!
..
_ Baar hart begon onstUlrrug
te kloppeu.
Jerome vrij.laten, om hem. in
gel:genheld. te stellen, Z'.ch
mlssc~en ~r me.t Nora te

de:

ve~~~~~~i~~~ ~on zijn,

dan wilde zij tenminste met harten spelen, .zich wreken op het
lot,' dat haar van alle geluk beroofd had'!
Landel zou haar eerste slachtoffer worden! Het was haar
een duivelachtig genoegen. hem
Van zijn vrouw weg te troonen.
. Na bet eerste· gedeelte van
het concert besIoten zij beneden
in de eetzaal te dineeren. Zij
zochten er een gezelli.g hoekje
uit. Lan,del bestelde de heerlijkate, gerechten en. de allel'beste
wijnen. •
• 1
- Wu moeten ODS weeI'ZleD
vieren. graviD! merkte bij
ebend op.
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(Wonit Vervolgd).

'fjikeumeuh 50, Bultenzorg_~ -.
Dllgelijks geopend. \'sn 8·12 v:oo .
en vaIl: 6-;8.n.m. ~ge!~. f 1).0,5
pcr ·dee) en pel' w~k:
i'\oJ.odevakschool' l\]~ v," d: ' ' Zee~
}{offmann. Kroesenplein 13
(S&llen) teL 6237 WI~.. . 10. Coupeuse ~erares.
ding \'001' costumiere;
en bloemenmodiste,
fl tnvoudigc methode ; '
verzekerd. Diploma na 3
matlnden. 3 lesUl'en p.w . .J

p.nt.
-

--O-EVRAAOD ,
£en I)iano of vlellgel tel' bewaI'lng. Geed onderhoud gegarandecrd. Hr. onder No. 71;; v. d .
blad.
BERGHOTE I.

.. NAG I! GIt..
bove'n

SOEKABO E MI
3100 V.
Td. 167 ~i Inf 59-t WI.
Uw vncantic-oord.
"aeaf H. -t._ p. p . p. d.

BATAVlASCUE COijPEBAnEVE
Begra.fenls-Oodernemin·g
(Als rechtspersoon erkend blj Gouv. Bealui€ 13~3-1924 No.
KRAMAT 62 ' (t / o tramatatioD) Bat.-C. Tel. No. Welt.
en Dllcbt}.
bedlening, nette uitvoering, billijke tarieven.

V.-\o.~ WIJJlE'S Leeslnrichtlog,
Reb. Sir'ih {l. Gccli koopst Ul1.l.·C!:t
\'001' pOl'te(eu illes naa(' kcuze,
min. J 1,50 p.m. COml)!' tromm,
(3(; tijdschr. (;0 roman) J 5.t 3.50 en j :'::.50 p.m. Uitsl.
(nwe.) romans, 2 p.w. f 1,50
p.m. Tel. 4821 WI.

JOO - KAlIKl:ORA

De bet ere Tandpasta,.

Al z\jn onze io k9usendagen voorbij, wi~ bebOOn wederom nieuwe voorraad ~an de goedkoopste tot de
dUUrdere aoorten; nUe maten, aile kleuren.
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RQl'ALHO'1'EL
NOOl'dwijl( 1-1 tel. ·i6D Wit.

DagkamE':l-S v. a. .f 3.50
:,(;lI".Jldk':Encrs v.a. f 75. -

Postweg Noord 59, tel. Wit. 4302.

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Primo. hmch or diner (void. v. 2.
pel's.) a(gchaalU

f

22.50 p.m.

MODE HVIS LIDO.
Lalln CaDne 30.

Moort japOilDta ".III:.f

r 4.95

~~:~c;.~~:I~~~? KO:I~:~
Odllmd. MiddOag. Avood.
Zijd~;e~~~i:;cl~~:.- en

I

dato~

etCh 8maakt

Commencing salat y f 50. _
and good commission.
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Rep J i e

beYBer CIIZ. Op Ie stand. Ov~r~
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TE KOOP :
Chrysler ,Sedan 193.2;.
Triumph Sedan 1934.
pdma wagens ; Inlichtingcll Fr. de Seriere Tel. 121 WI.

p. m.

in Ell 9 1 ish, Molenvliet West lOA
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Soerabala

h~.ur, groote kam~r m/voor- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
_ _ _ __

Zwembad
Mr. Cornelis tel. 428.

Bctnlfng cash. Bde" en met vol.

lcdi~e inlichtingen onder No.
783 van dit blad.

Lllan TriveUl 23 Tel. Welt. 12.
l\IEUllELF~\BRIEK " HOLLAND"

Oct. kamCrII vrij, f 5·- p.p.pd.
n kwarl p, auto v. B:ltv. 8511 M,
hoog. Ri\'ierakJimaat.
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IiA·IIO>!E"
Mel",,,;;ndoenlg
Buitcnzorg, or inl

5

Kw;'ang 32

nonden Uefhebbers !

(Reu's) 2 maanden oud tegen galen] en voU. penSion, ~h.
z/ k. Hotel Pension _ _ __

.. Mu!t be quick a t ' ffgure~;:-arid able to talk'convincingly;'

bij MoCd" ibu;•.

Tc= koop: CompI. coiffcursinbocde.1 nt/ inventa.ris: b.v. P. W.

k." . Tebez.

~~~~~:~{r~=t lI~ beYr. Gg. ;:~we::;~'

One energetic man able to speak
Eng lis hand D ute h fluently.

SUUTI'E RAAFF

zest.

dagelljk5ch

Goed on~~~I.~~~!S~lets. Eng; BridgeJessen: door bckend spe- Gcbru lkr daarcm .. Hc,,"
fabrillaat m/ oliebad Ketting- ler; c1~b 3 ~ 4 pers. p.les van ta1>;r~j~S~"O.iO pcr tubr,

TE

WANTED!

Htt

Tl:1LEOBA~1

= ==---- - - -

aan inwonCfS batavia stop ontvlucht hltte vacantia kom
klcin zwitserland tjlgombong watersport , beoefenen ver~
schaf gczin tegen beetje zwevcnd ge~d vast(e) onverge- ..
telijken dag stop De Waardin van Klein Zwit.serland Vertr.

I

PAi'ENTEX is onmisbaar voor
de hygiene van de moderne
VI'OllW. In elke apotheek en dro- _ _ _ _ _ _ _ __
I'psterij ve:-krijgbaar.

11 __________ 1

DE.cEMBER A S VERKRIJGBAAR

WAARDEN
2·5·7H21 EN 15M_.
CtNT
___
.____

sneltr. WIt. 6.37 u . • en 8.52 u. v. m.)
( Retour
Vertr. Tjlgombong 1.01 u. >II en 0.03 u.'* n.m. ) slechta 'f 1.16
.. Stop alIeen '6 Zondags extra te Tjigombong

SPOTKOOPJE !! t!!
1\1001 groot pa-vilj. te huur. 3 kamers, keuken en goodang,
Scottweg 19. Huurpr. f 30.- p.m. m/vetplichte overn. v/h.
meubilair, tabr...Woonhuis." voor f 250.- Meubilair ook afzon·
derlijk to k"op. Te bez. dag. na 5 uur. n.m.

TI!: IIUVR ,
Mmli!rn gcmcub. pa\'IlJoeD voor
1 of 2 pers, m!volJ. pension. Te -:;;;ii;i:~~;';:w.~;;;;;;;;u;;:I-~
h··,'t. Scrungweg 5.
~

HOTEL "SANS

N VENDITIE

SOUCi~'

RIJSWIJKSTRAAT 28/ 4
ECnige nlcuwe ko~le ' kWne.~ beschikb. per heden. Billijk.e .

V( ~<h.hol1d~:-.

fr . de Serithe.

.

TE' KOOP :

.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP.riijzi'niii·.D.aiigi
k·ivi·ai·ifi3i·5iOiiiiiiiiiiiiiiiiii 11~1~.~:;~o.,petijst::' \~~O~~,\~j:; I__~___~__""':"_

!

T e 'koop : ~icuwe ~by Ford Sedan :
4 deuren, jaar 1936.
Inf. ,Hotel '"Juliana", 'Pobllton-17, Buiteozorg.

~

IIII~DE ~IUHLNlCKEL.

Poentjakpas.
vraagt een derde leerkracht (intern), met acte Lager

~~t~~?ti~~a;e~~~4z~rt.

Onderwijs. "\.'
~. "
,
'.
' "
Brieven met ':Itfvo.~t~g'e· inU"chtingen te rlchtetl .aan de.
'Direct,rlce._der ;mtern!latschool
.' ,
" ,'" .

Kcdiriweg 5,
Voor paying guest(e) heschikb.
ras.
Menteng. Tem/bevr.
mooieNieuw
gem. bovenkamel'
terSernngweg 5.

Wis- sellei- en oatuurk. lessen
IlIlIigeb. Gelegenheid voor toe·

~~iii~~i~~~~~,liZ~i{C:htleer!'
op studie
Dag.v.v.H.B.S.-,
3-6Yi:Mulo-,
uur.

11011. coupeUlie, modeme coupe.
Ochtend, mlddag en aVODdtoi~

m;v;;::;;;m::-;;;;:;:;:;;;;:;:--=::

. cond. J. Spijker, In~ma.
joeweg 23. Tel. Wit. 5441.'
VOOR HOLLAND.

Il6~~~~~-~·~'~Me~vr~,oU~W~J·~J~·~~~~~~~~1 _-,._ _ _ _ _ __
·"Dm' DAME'; Tj!klnl6. Tel ' 2155

,

. . ..-. _
, ' j. 'k:!, ~t~er Da~ maa~:

.'

___ _____
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Zij. die de bvalifeii van de door ons gebouwden zender hoorden. zijo overluigd dat
hier des kundigen aan he! werk zijn gewees!.
Diezelrde techni ci zijn gaarne bereid U onze
ruime s orleering foesiellen ie demons!reeren
en ; .. . .. blijl'en U ook na aankoo p
service ' geven, daarom

"..,. ..

Eenige Eur. PUsse~i!:n'icbtiog. ~e ,800rteD. ~Q9.ls
Naaldelplisse,' 2onnenstralen plisse etc.,Opmaken van'·
Cor~8.ge -bl0~~il; en~ ~tro?boeden. BordllUra~. ,'

Lee~lingell

Zendtijden :

, "

oOOR,

, ledere werkdag 8'" !ol 10 en

.2loft~IG~

van 18. lo! 20 uur.
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