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Olilr]at de gulden is gevnllen ,
zttl het mol.en dUUl'der worden.
Mege lid voor uc molters cen
rcc:.cn zijn om te traclltcn meel'
genet Utt h un gcwoonte tc halen, Lnat hen met mcer ]<ennis
van l'Ookell, met meel' zorg,
me..:,' loc\',IijdinS', en vooral r ustiger' zkh na n hUll liefhcbberij
oVlJrgcvcn. n::r wordt tl!gen~
WOOl'liig meer gcrookt dan ooit
lc VOI'CIl, maul' CI' WDrdt ook
Yee) I:dord igc!' gerook t. Men
l'o(1kt achiel ooscllgeda chletoo~ .
~-Iu lllWll,
VI'Ollwen ell jongcllli
rool,en heel den dag, zeUs bij
hun maullijiJcn en in hun siaapI;amcrs ; zij hebben ann hun
rechtel"hand twee bruine vinge)'!:; , waal'mcde zij niel in hun
OOr;C!l dm'vell tc wrijvcn, zij
h cU~cn Jast van lmrtkloppillgen
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Po.t ~ adres

:(e ook wei II~, de aschbak.1~. Ills
cr l'OoJ(~.I"S ZIJIl gew.cest. ~l e CCII
behoorhJkc oplcidmg" 1!I het
t"OolwJl hcblJCll genoten. Aun ~e
I"cstCIJ Wll. liull :;Jgunm en ~Ig:Jl"ctlcn ziel mc ~, } lOe haasltg
IOn lJ))Iuc r oV!:I-tmglllg de nlldercn ,h(·bl~cn g-c!:ool; t.
. V.llar IS de, iUd, dd een peukJe \'a., een s lgaul' op cen ~peld

Bultenzorg p, & B. 18

S
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Nct.e:'Ill.nd wa!; het cellige land
op
nanlc, wnt).r
sommige
sch')uwbul'gen Ullll den wand
" a n de w:lIIdelgang en in de

won het

Ja va - Kampio enschap
op de
Bandoengsche renn e n •

~t~~~~~:a"t:t~' t~i~~~~d l~;U~~~

T enmi nste zool,mg de: voorraad strekr. da<lrna worden .!iJ
dumder, dar begrijpr ieder. Wees tlus verstimdfg en pro,
nu~e r van deze gelegenheid voor he t. te laat is.
Importeurs;

Soerabajasche Motorenhandel
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~

.

een rooker was geweest of niet.
- Te oordeelen nnar zijn gen-

te so.bbelcn. Zij vcrdoen hun
goede geld ann rooken zonder
er eenig gellot van t e hebben.
Voor de vrouwen is bet een
ntodegril, wnarnan zij haar
gordijmm , h aar gezondheid en
hanr bevallig'hcid opgeofferd
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Radio koopt men niet aan de deur

even~ens bij den Mu ziekhandellOI

omdat mein voor 99 pet. muziek door de radio hoo[t

ERRES
PHILIPS
GENERAL ELECTRIC . Ltd. of London
Muzi~khandel

1[01

Rijswijk 19

B.... N DOENG P iano- en Muziekbandel

KO!

Bragaweg . 29

BA TA VIA-C. Piano- en

Met geed liehe, de s oc h~
tends of ill de namiddaguren, worden her diafragmil
e n de afst., ndsschaal op dC.i:e
roode punten ingcsudd .
Her geve lg js, dar de scherp te gaOlr van -t 1/ 2 M. lot
oneindig . Her is dus nicc
Doodig am biJ iedcrc opname niluwkeurig den :lfstand
u: bepalen _ men lH:cnu
het beeld doo r den zock.er
en ontSP iiIlnt den sluiter;
iede re op name is haarscherp !
D it [oestel is de NETT AR
van Z eiss-Ik on. Verdcr~
derails ontvangt U hij ic dere n goeden foro-hanuc100a1". U vindc :;:~ oak in her
p ros pectu s. dar U 11"arne
wordt tcegezonden door :
N. V. BORNEO SUMATRA
HANDEL Mil.

en er zijn
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koopt men bij den Muziekhandel

koopt men

WAT BETEEKENEN DE ROODE PUNTEN
OP DIE ZEISS IKON-CAMERA?

waar bcfaa mde dichters en
schrijvel's hebben gedronken en

van l!.tken en zander aandacht, rookers, \....ant men kan bier , net

UW OUDB PIANO BUlLEN WIJ IlJ

R4DI0

w~:mf;e~~~Il~hOUW

daarmede gema kkelijkc
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Wi; handhaven

ONZE OUDE PRIJZEN

Een

zieh hier kUOllen herinneren.
d ~t zij eolleguR zijn ell gemeenschnppelijJre IJc1angen hebben.
Zoo haddon eens in beroem·
de Londensche herbergen bepaalde gezclRchnppen van int elJectH€"'!len in cen :tchterkamer of upkamer hun stamlokaal en nog wijst men er u de
plnats aan . waar berocmdheden
.
pJuehten te zittel!_ Zoo he bben
Maar uu is er in de "Bayri- de oude stcdcn van Duitschla~d
ache Bier15tubc:" een "tabagie" hun wijnl'(\~t~urants, f wa:r /~
ingcl'ieht en ter bcsehikking een hoek 0 III een z"~ ~rtlJl
~~:eld van den ernstige n roo- ~ee:t~~:~ende ~ij;~~\~~n~enm ~~

ge~:~t. Mngi!l!l het levell van
::ssh~ne~Ollni!~v~~en~~cfh~!

~~~~e:~fv:r~~i~~~U!S

k'

ar er

stoelen met eell

' rcO:lt hac1t1en en bij hun VCl'-

ZIJN' REPUTATIE
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'H

sche n met s lcehlc manic ren
hutten de restaurants en hen
met geringe positie en van mindetwaurdige nfkomst buiten de
oocictciten m !\.<'tr memlchen met
~dcchte tabu l( en sigru'ttten, die
een nnder OIl de bornt slaan
wordcn tocgelntcn en noge~
zich in aile locnlitcitell nccrzet.
ten

Zij ligt tcgenover h et vettrek
h(!ll, :lie cen sigaar h alf opge- dcr academici !\let de latijnsehe

en handhaalde hlermee

Een.lllO

I

~

ver·wacht.
Bet is cell gezellig' verb·ek.
wal.lrin· men hot rumoet· va ll het
rcstaUl·,tnt buitens luite n kan.
zouder te!:;lil{!<en in den tabukswalm WCgCllS gebrck aan
1,uUI'stof. E Cl1 venster en een
zuig.\'ent ilatol' zQl'gcn 'lOOI' de
luchlverversch ing.
Oit is cen ideale plek voor
cen "taba,kscollcgium". zooals
Frederik de Groole instelde en
a ls Jhl'. de Jonge. die een pijp- ~~;;::~;;::~~;;::;;::~~;;::~;;::;;::;;::;;:::==
rooker was. hier nog: het be- ~
wind vOel·de. stellig zou hU deze
.. l abngic" hebben geopcud en
ingcwijd om el' aal1stollcis een
~i''A
' l'lilUAr/~
bijl;.ocnkOlm;t vall kopstukken te
vUIP;'nn.n a n poUaad a n .
pr<:s!deercil.
G 0 U D - e n Z I L ViER i-i U • S
En hier zouden ook onze
CIT.1DELWEG,
lmnsteurral's, de sehl'ij\'cu d~, de
GROOT.T II! SOIlTS.RINO.
CR!o'!:DIIIT TOT 12 MN.f,:,
beeldcnde , de eomponeerende
en mnsieeercndc el!ns kuunen
t rnehten of zij, die thallS altijd
me t ellmnder ovcrhoop liggen,

t~~~~!;j~~ e~~)I~t~~I;~~~I{~I~1l c~in~~ ~~~~. c1~~n d~~~~~j~v!r~~U~~~~ :~~~I~o~r:g~tclV~~~l l~':j~~~~~~l:~
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zolfde toonee] ~jen.
In de socicteiten. \VIlaI' de
Vl'Ouwen wordell .b uilengesloten, zal hij jongclui aantreffen
met tinnctjes vol dik-geso.usde
sigarctten. die daat:. een lueht
vcrsnreidcn ahiof de vlttln in
ecn' pan met keukens troop is
geslag('IJ . Het heet, clat Ct. geen
kuch iil cell pa kjc vtlll het eene
mcrl< O"ecn hoest in cen karre\'l'ilcl;t <> va n het a ndere t c verw<tchten is. alsof de' fabrilmntell de
Virginia-tabak met
Abdijsiroop gcsausd hebben,
mu u)' cell beltlemming op de
borst loopt hij. die i ii die sfeel'
vel.toefl, stelJig op.
WltfU' moet de uit zijll huis
vcrjullgdc I'OoJlCr, die rustig
van zijil pijp of signal' genieten
wiI, WUlll'toc oak llehool't, dal
hij den gelll' va n de door hem
gCl'ooktc tnbnk ",elf l~Ili1{(m linn

neem eens cen pijp vall di e !..
Er is ecn t1jd geweest in In-

die, dat in d~ l'Cstaur8nts, h otels en socicteiten de jenever
"a discretion" gereed stand
vOOr de gasten. Ma ar toen
moest men zjjn rookgerei meebrongen of koopen. De beer
StrUbe hecft het omgedraaid.
Hij voorziet U van cen pijp en
van tabak en verwacht. dat U
den jenever zal willen betalen
evenals
:lijn
..glll-gepflegte
Btel'e".
Het spr eekt vnllzelf. dal
dcze "tabagic", waar (10k cell
" nArgileh " met cen aantal slangen, voorzien van afschroefbare. mondslukken . de verbroederilig bevorderen kan. sleehts
stomgasten del' .,Bierstube" en
hen, die he t wille n worde n.

N!l.
III !!,cn
ecn dell
zondcl'!1tallk
dut deze
is door
onder den
invloed
vnnverde
parttcub
cl'C wO!; mg vmdl
v all vcrpest
vel'brl1ndc
me- knict
o.tmeel'ende
tnbak
lot een
h alfger~ok~c !J~GUI'C II ell 9lga- lasse en pa),i<~r·. cen t oevlueht zaening zonden kunllen komen,
Misscllicn. m ,W I' daar'toe is
rettcn. cmd .lC3. III hloempoi.tcn, vindcn '!
(,'P dIm grand, In ghtzcn en Iwp'
Tut duever bczat Ba tavia veel goede doth weI' liehte ta-

'," O";)I'j

JL"~ln.

'-r:<fe ~0~~~~~~~~t!a~a~~I~al~~lt:

~lilftlt~li!~~ Z:~\~T;U~i~~lti~~~er;
voo!' hen hd rookCll nict meer
l·cf!C:·;-l~',vcgin g looals
het wicbelen m~t celt been, of
!l?t .tl'ommdcn met de vingers,
21.1 I ?()11C11 ollbcwust.
. N IC~l1 a\1d .lIeefl. l1l:O:lI.' een
l ool.salon. Mell I.ook .. In aIle
Imm(!l~, van !Iel h ~lIs. ~n " Wo~k
of Art vcr.cl t. Smclan' LeW IS ,
d:lt de A ll1C'ni({utnsclic hot~.lhOlJtl(!l'S cell h opC'loozcn.l!ti·lJd
,,?ercll tCge_ll d~ gantcn. dl,e met
sl~;.\.~'Cllcncmd~cs gatcn In de
t;IPtl~en I~n In de taf~llo.lwn$
~rn~c.l(!n,. oul! III hccil elk.1!
~todl{!l!l1l1lg
(ell
a.<;.ehbak]c
c~'eU<l l:; cll~c ta~eJ , ell d ie. a la 7.C
lIH:t vall e{'11 WIS!;CII dood m oelen wonIC.l ;rercd. dunr zc op
1:c:c1I'()o l"::-'(~() in !::b;Lll va Ucll cn
dUe; ;.;h:h ;>;c'l ~ 01) eell bmnd~t(Lpel
legg('lI, f; aten bnmdcn III deki:u.s, !;:I:::ml CII . !.ilof)pe n 2QOmedc III Ilet 1;:](,c.;dJ(: ."001' h ~t bed.
da ll ce ll

1. \' ,\,Id,u,r'

hebbcn. Maar weinig vrouwen
kunnen t'OOoken met ecn elegant
gebaar, Zij rocken als jongens
van tWilalf jnnr, harkerig en
angstig. Zij zi,in steeds bang,
dal de rook ill haaT oogen CIl
Ileus komt.
De echtu Tooker ziet dat geliefhcbber met verba zing en
soms ook wei met ergernis. Als
moeder en dochters mel haar
vriendinnen Ct· den brand in
hehben gcstoken met gcbaren
nlsof zij nan hel bellen blazen
zijll, laat hij zijn sigarcnkoker
in den ."uk en trcj.l goon pijp uit
het pijpenrelt. Hem is het dan
te moede als den musicus, die
de cloehter vall zijn bUUI'man
pot pourris hoort spelel1. Hij
....eruwijl1t ongemerkt.

VOOr te zijn, dat een
der zijn geurige pijptabak of
zijn s igarell zal gebruiken ;
het kastje Jlcclt een s lot en
men houdt zelf den sleutel.
Er is verde r een droog-nppa-

SOf.R,\HAI \

11Z~

Soc._s l",,,t l _.;

Td.N. I;j6-tl:l

KnllO U

}'Iecste: opnamcn ffi:lak[ U met:

ZEISS IKON-camara, ZEISS-objeotilf, ZEISS

IKON ~ film.

Meubel- en Rijwielbandel "SEN"

Ga"V Z~W No. 31 - 33

Bn~vl~ ,C.: ntnH;'_

.
Verkoopt =oowel CQntam .. 15 in Huurkoop :
Naaimacbines (Singer), Junghans Klokken, Gramo foons,
Fietsen, BeddeD en ander pt ima rneubilair.
:
Vraagt onze CODditie&.
-1

KREKOT 20
(t.o. atl~ llla Pala~)
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Poortertoeback. en wat met at Het is alsof de heer Sttilbe u met gastvrij ll"iJaar zijn tabakspot .

Wij g 31aadeete:n clke

Rhodesia-tabak. -

A \' I"

810

~:; ~~~~ d~b~~ne~ij~g:;:;~t:~

hcbbeD., pijpen
hangen
dozijnen
nieuwe
van er
allerlei
vormen, waarondcr oak Goudsche
en neuswarmertjes, die de gast
in gebruik mag ne men en houId:m.
Tabakspotten van bout, van
porcelein of grof aardewerk
met a1ledei soorten van tabak
staa.n ter besthikking van den
rookeI'. Hij kan kiezen tU3schen
Varinas, POrlorieD, Heerenbaai
enz. Doeh zij die aan cen bepaalde soort van buitenlandsche tabak gewend zijn, vinden
op den schoorsteeumantel bekende Engelsche en Ameri-

Md. '~'
r

T~I . W I. ]iS I '2

•• Permanent Wave"
Oak U 2ult tevreden zijn

St. Ntcolaas " Kerstmis tomen al gaow !
l"lGUURZ.II.GERS-~ i.. reeds U:. GUE~"NKEN &. SURParSEs ~
TP.IPLi!X - MOOEL.L!..~ ~ OEREEOSCHAP
iI1 •
h=e ..~r\lli$bu:f boil

toe-I'
Fl..... "$. A N G H A pH
~Wftm~~~:~~ I__P_~~"s__f_7_._50__COm
___P_l_~
__~I!L-:~:::~~-~~~~~_________________~T_.•_·._~_·!._._s~_'_t
. - .- -.:-.--- -~..:.-:.. - -.-

"DE OCHTE.ND POST"

Neusverkoudeo 1
, Hoeste. 1
Spierpij oc o 1
Waterige
outlasting
BfOCHEMIE G ENE ES

DE OORZAAK
M EN TENG 15.
en ' Is alt\j'd n~weest cen gezon.
de en beht10rlijke Engelsche
g~woO.l\t~, . ¥\J~ . heeft seholen en
leeraren gC'llad, die er zich
op toelegdClIl om lieden ill de
geheimen van het rooken in te
wijdcn en lle mn.nier am de
rook uit den m,\Dd te bJazcn is
op bet oogcnhlill:, nls bet ward
€!en shibbolelh \"a<"lraan de Engelsehe geDUClllnn te hCl"ken·
nellis. Bates merl--.t io. lJlucli.8c P01'f}"(I;t Gllilcry (O f illustrious li le1"I/YY ch(rl'dct('f3 op, dat in EllCi'I:md de prediltanten alt.ijd
met de d j~hle,·.~ Ilebbcn gewedij';crd in \'erecrwg van de t abak. Ben J o n ~I\l I, Pope en Spen·
ser maaktcn ill hun dichlwel'i;:
~ inspelingell (11' ,Ie :Iangellamc
cigellschappen \',\11 de tabuk.
Ell e1" W::r:rCIl pn'dikallten, die
dadelijk nil (!~ preck hun llijp
opstaken ann e~D. knars, dh
den prcckstocl vel Uehttc. Chat'les Lamb, Hol; :Jcs, Tom Campbell. N ewtoll \"'1\ .I.~ ton waren
pijpl'ooket"s,
Cruiksbank, d~~ berocmdc
tccken:1ar, scb':eef in de inleidinS" tot 2.ijn ti.:! :s\"·bri!t "T(lulc
BQ(Jk" : - ahJ 1\ Un berscll::l ooit
,'cdirbt zijll (k·~· r C(!n ckcll"ischc " on~, zoo is de kUlI van
mljn l11Ci'l"Set"i\lU' i ,p:jp de pla:lts
\\":lnr die "onk .:!, (IPt s ta:l.l1; de
lJijlJ lrt.~l dan ~ p ala ('(:1\ geId<i('t", wnarlao::,'" nitsen ,"1m
ill:;;pir:uic J;3.an li.ct elken trek ,
h ·1wijl de rook .:h-b krult tot
(:(11 \'nsehcidenh ·id vall onder-

een· .
de
geWijd, dat
·even roerend is a1s dat over. de ' pijp. En
daTi uLer een hoofdstuk betref·
fende bet bewuste tabaksmengsel, de ~\, Arc8:dia Mixture",
waarin het recept niet ·wordt
gegeven, docb dat bet karakter
beeft van <.'en ode. (Natuurlijk
hebben later allerlei firma's beweerd, dat hun "mixture"
door Barz:ie was b~d.oeld err een
enkele beeft ook' een mengsel
den naam "Ar:cadia Mixt'!.lre"
gegeven, maar Barrie ' wilde
zicb nooit inlaten met dcze zal{elijke spec\Jlatie).
Barrie's ex-roolter bcschrijft
de kamer, waal' hij met zijn
vricndcn, allen Londensche bohcmiens samenkwam ' om' te
Dc Inuuer was gcheel
docl ingericht, maar oJ)
wijzc. Zoo lagen a1'
ilet herem n m ieders haltoude spo()I"gidsen, wnaru it
de bladzijden seheurden om
{'I· fidib u!"sen van te maken.
Zoo'u lokaal, maa l' dan W,tt
netter en aantokkelijker is de
Bti~~~ft~~". in de "B3yrischc

Zij bcdoclt te zijn een vlueh lhell vel W1.11 rllst tc midden vn.n
de dravel1de, davcreude dingen
van den dug.
Dit i::; niet de plnats VOOl' loesprnkcn van "Uf of tiell millu·
tell van opge\\'ondcn Hedell. De7.C uitvindingcll dcr oppet'vla kkighcid van dezcn tijd passen
hier nict, Noeh is het de plnnls
voor munnen, die om 11 UUl'
thui:; moe ten zijn.
Hier \\,ordt niel of rustig
en welovcrwogcll
en met
\'ccibcleekenendc onderbrekingell gesproken en de pijpcslclen bcschrijven dnnl"bij ver(luidclijkcnde fi g m'cn in den
mok of uk kell soms den nadruk
op CCIl knoopjc van het he01d
"nn cell sccplieus.
__ Als gij icmLLlld in CCli ;e1.('I·
!:chap onlJJ1o(>t, !lie ideecn hc('Ct
Wl'rp\:ll. En c;r l! l'<!n p1.Ult vIm ziju CIl niet HellIIW is, maar toch
hanu, C(,- )l zelfp ,n rd, waal'op \'olslt'ckt W(>ig<'lt om toltn'nten
men h(:1II :tict 6 tkn \'001' den lc wOI'den verlcid, dan kUlit gc
haard rncl t'Cll 1"( ,\S:\chUgc pijp e]' zekel' vnn 1.ijn, dllt dit c ~n
ill \}(,>II mond, wn: nrit ceil rook pijpl'ookcl' is en weI eell die
1.0';
(j ~n h o(jg d\'.·ul"I'dt, ~ic :deh op- A!'cndi a i\jixtlll'c l'ookl lo,;t in IWlldcl'(k n fi;;UUl'ljCS, in 1.l~gl Bnnie's ex-rookeI'. - ECIl
aU,,: \'(,l'ulCII \'111\ Ol'lu,cl'wcrping van de eel'ste gevolgen vnn het
l"Ookcn \',Ul Arcadia "IixLurc is .
aan t k lt machtig:c: l i~IIIJido,
~r ll:U' ook de i ;cl ler l rtnd~che dat het cell cind mnaM <'tan leeg
GilnlY, eCll van mijll
.kur1gt(:II:l!ll'~ hcb 'xlII de pijp gepl'aaL.
\'c:'c(-rd (:)1 cp m, ni~ dock <:an vrienucn, had vl"Ocger de rcpuml::J.: Iltrll(;lll(lc s .:hildcl's l!i de laUe van ccn sehiltel"cnd apreb:lgc U('IlJ(l!!chc o:i.: h<:t kOl'l(! ker lc zijn en gaamc nnnl' zieh
!!lecnc:!\ pljpje lc ~. !eH op cen in zoiC to luistel'cn, Daal'om wildell wij Jlicts met. hem te dOell
het oog ""lIclldc 11a~lls.
n..~ lahak en de pijp zjjn ook in hebbL'll. Hij l{reeg \Vat van Q!t.:c
lablLk ell nil hi hij cell mall,
aile t:IICIl bctongel !.
dien melt zondcr angst in gc...
zelschnp knn 103lntcn. Er i8 (-(Mer G.\('n :roo deS_ Delle t abak mankt de menkundige (:u zoo 6 (',:t!togclI V~l·- schen tcrughondcnd. Zij doct
hN:l'lijkiu[: \':In de piJp (:11 van hen hetcl" lettcll op wat ze zeg('tn IK:!la al/( t:l1mk:.IlI(;lIgsd nl~ gen . Dit bctcekent niot, dal het
J, 111. H:tn·ic'.!:I .,~Iy L rluy Nit~o- zwijgers wordoll, Zoonls Soc iety
l1U C" , tint heel tc zljn de he- lcgenwoot'dig i::; jngcricht, is
stlj(HI....·ln~ ,"all i<:nl flnu, die om' iouel' wcl vCl'plicht onl IIU en
g~.;wlldheidllretlcnen de labuk dan cellS cell opmcl'king to maheefl afg:C:t ....·orcn.
ken. Manl' daal'olll bchocf jc die
Da:l.rin 114 cen bCJofdstuk
nog niet overijld to uilcn , l ewijd !tall de: nlCoat ' ( .
maud heeft celiS ge1.cgd, <.l al
van deze pel'Moon
het VOUI' sp]'[la.liz<lme pct'sonell
kop van ..... at cens een
goed zou zjjn te tellen lot 20 of
kc Jlij)l Wtll:!
NIH
het aJphabet op te zeggcn, ccr
pii[)je tot
de opmcl'king, die hUll op
tile
Iigt, los laten. Dc te-

rugboudende' ~hoeft zoo,-~
del niet te gebruiken,
.
m.oet ook weer niet te
wacbten, want dan verJiest
het voordeel van het aangeven
van het onderlVerp van bet geHet is namelijk van hedat hij cen onderwerp
waarvan zijn buurman
kan maken. de ex-rooker van

den. Dat ware .
voor de we'sp'~kend},,'d,
het
wat
besparen en . lcidde zeker
winst aan doelti'effendheid en
aehting.
Bovendien zijn pijprookers
goede luisteraat'S.
En daarom mag men van bet

1 BOEHOERlrH.olvAsr: ufl3::/':;..-JfJ1aft,
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IIIBIlk.t}apaod~o maotds~ kDippat'OOtll 10 ~Ik grol~ t~gto bUlijk. ·

pijprooken
verwachtell,
dlltwint,
h et,
tllrld.
(rt~ft I~en
10 'tmod~"illr.
als het meer
aanhangers
mtt uitrelk.iag
Haagsch
dlpluma.
ons terug zal geven de k unst
van bet verlellan en de kUllst - - -- - - - - - van bet luisteren, welke beida
tn 1001' gingen, toen de moderne
mellsch zoo o~rtls tig werd
om zijn leegen tijd te vuUell zijn
toevlueht nO-m tot bridgen :m
c1ansell.
Bovendien stempell h et iemand, zooals we hierboven
hebben geziell, tot "gentleman",
Zooda t wij maar zeggen willell, dat van d ie rook i-:amer ill
de .. Bierslube" met hanr In.bak
,,:1. diScretion" op de Batav iaS(:hc s:ullenleving een nuttige
g:eestelijke invloed l(an uitgaan.

j:".
De wonderwerking van bet
"Arcadia Mb:;ture"- is ll~et heelemaat vreemd aan andere tabak
gerookt in een pijp: Een feit is,
dat welke tabak de pijp ook bevat, zij moet worden aallgehouden en dllt maukt op zich zelf
het lang 3.ebtereen spreken
reeds onmogclijk.
Ais in p ..1rlemelltcn heL 1'00ken niet \!cl'hoden wns, ZOil men
el' heel wat mi ndel' gcleuter en
gewauwel h OOl'en, Maar de le<len
zoudetl er eel'st dan l ot belangwel,kendc besehollwjngcll komelt , ills b et reglement van oroc
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DE BllANDSTICHTERS VAN EUROPA.
Zij, die den Ujd voor den
grooten oOl'log lllccgemaakt
hebbctl, zuHen de groote overccnlwn1J:!t lusschen dell politicIto tocstnnd vall E uropa valt
locn elt thal1S teeds ollgcmerh:t
hebhcn '£oe ll was 't hct Panslavisme, dnt uit het Oostell cell
ollt.zettcndc.-n dl"llk ni toefende
OJ) Europa, ell nn h eeft bet
Pansiavisme cen nieuwen VOI'm
nangellomcn, n,1. dien van hct
Bolfljewismc. Maar wei beschouwd zijn behle in lll'incipc
t\"lCh hctzc1"dc. E ct is hetzelfde
Sla" ische yolk met zijn tradi·
t10neclc h aul t.egenover het
Germanclldom, en het Bolsjew!Snl(' is, in den g rond besehouwd, DOl. hctzelfdc, het in::llvidua\i!)mc doodcndc, absoltt1e sbwtsbcgillsel, als vmeger'
!Jet Tsnl"ismc.
Aile A-T.inlischc volken, die
E Ul'opn uit hel Gosten nanvielen, HUnnell, iI. ,'ar<!n, '{'Ilrtaren
en "t]]"k en, blQkell in bcgiuscl
vij:mucn del' Earopcesch-chdstclijkc beschaving to zijn, wiet"
ittd i\'idualifJlTle sleeds in 6ldjd
was met het comm u ni stisch~
abl;olutis tischc slaatsidcc van
nllgenocg nile Aziatisehe volken.
Ht;:l dunnc vliesje van Chris.
Ellropccschc bescbaving
de Nool'mnnnen ala vroegeI"C o'Jerhccl1!chcI'll van Rusland
h".t RUiisisehe volk hcbben
gelegd , b eef tic rcvolutie en het
J30lsjewislIlc in cen puat jUl'en
weggcvangd, zoodat het tegenwool'llige Rtlssisehe volk wecr
in %ijn ware gcstait.c als zuiver
A;"iatiseh den1cer:d ell ha.ndelend volk llit het
de
[EllTOI~csch.,:hclst";;kl

ten in Spnnje lriompheel'en .
Mnar om R\ls.')ischc trocpcll ~~~~!!!l!~~~!!IlIl~B~~~~~~~~~.!-.:::::::=
na..' tr Spanje te knnncn zenden,
moet Rusland vnn zijn Non-inlerven lie-vOtl)lichtingell oovrijd
!lijll. Dat kan slechts, walUleel'
het pact ook door andere mogendhoocn wordt gescitondcn.
Li tvino(f eischt de insteJl ing
van €en controle in de Por tugccschc havens, nnngezien het
grootste deel "a n den invoer in
de Westelijke provincics va n
S}lanje, die zich in hnnden del'
nationnlisten bevinden, over
Portugal gaat. Portugal gaat
ermee accoord, mits een soortgelijke contr6le oak in de C ata~
lonische havens uitgeoefend
\Vordt, waar de Russisehe invoct' plaats heeft.
Aungezicn cr lliet de minste
kan3 bestnat, dnt betrcffende
de controlc van den invocr in
Spanjc CCll overecnkomst tol
stand komt , wi RlIsland llatuurlijl( naar cell nuder voor",endsel zocken, om l roepen in
Spa nje te kunllen docn landen.
Van 'tel'ugh'e kken is gcen
sptake meer. Eerst heeft de
Sovjet-pcrs aan het nussisehe
volk aile lIedcrlngClt der :Ma rxisten ill Sllnnje verzwegen en
de militnirc positic dcr Marxistell als uitstekelld voorgC8teld.
Toen II'un door de llationalisten overmccstcrd werd, moest
Rusland natu urlijk cen redcn
vinden voor dezen totalen ommclwer in het oorlogsgeluk del'
mal'xisten in Spanje. De Russisehe pers bewccrt, dat de
schuld Valt nUes het zoogenaamde ingrij]lcn vnn Italic en
Duitschlnnd in den oorlog is.
De pers heeft h et Russisch e
volk reeds zoovor gebrncht, dnt
Borstelcll met gewonc tandmiddelel1 kan u ~ in het verwijderen van hmdaanda.8 op d~
h~t
nu van zijn regeering
nimmer de glimmelld wilte landen ve.YschnfTen, tanden. Toch beva! bet geen gruis - r;ich
en 7.{}0 is zij thans elscht, troepell en vllegtuigen
welke gi; begecrt. Aileen borstclen met een dat het ta.ndglazuur aantast.
nog.
0011 ldci tl vOllkje naar Spanje te zen den,
afdoend tllndaaIisl~g -"e rwijderend middel b ~ Derhalve a1& ~j blankere. .!Ichitierend er~
moct in het I(ruilvat vliegen,
Wanneer de onderhandelin·
remt d it. Wa!lt tandc.anslag is het kJeveri;, tar:den wenscht. verwijder dan den tar.dwoal!; in 1914 de mool"d in Se- gen over het Non-jnterventiegomBcbtig laagje, dat zich op de tanden vormt unslllg op de betrouwbare. Qfdo ende u.'ijze
ra jc"o, en de brand is ontsto- paet niet tot een resultaat voeeo bml Dlltuurlij[u~ schoonheid aantas t. E., - met Pepsodent T andpli!ta .
ken.
ren , en dit is te verwachten , zal
zelh erg-er. hel bekte ~rt de landen met de
Zal Spanje eell twccde Sera- . de Russische rcgeeri ng zeggen,
bacillen en zureR, die ~paatd gnan met landjevo worden ?
dat heel Rusland wenscht, aan
beded, . Gij ","oet dien taDdaanarag verwij.
Het zeker goed bedoelde NOIl- den strijd in Spanje d~1 te ';Iederen.
interventie-pact is zoo goed als me}] , en d at de regeermg DIet
DRatom sporen wij u aan Peptodent te 8evan de b aan. Geen land heeft meer i.n staat is, am zicb tegen
bruiken, de 1ipeciale tandaanslag-verwijderen~
zich da.araan gchouden. Rus- den wlI van bet vol·k te verzet~
de pada. Want Pepwdent bevat een tein!gend
land is
als bolsjewistische t e n . .
.
en
polijstend bestanddeel, dal ollleevenaard
macht h et mecst bij bet bedwinDe eemge Macbt, dte dczen
gell van de nationalistische re- ?"ang vaI?: zaken kan beletten,
volutie geinteresseerd, want het IS FrankrlJk. Alles han~ erv8.n
MEER TANDPASTA
Communis me zal tot een onherof BluD?- ell de radlcale 50VOOR MINDER GE LD
stelbaar echee leidcn, watmeer cmhsten zlch onder .de dietaDE SPECIALE TANDUNSIJ.G-VERWIJD£RENOE TA,NOPASTA,
de l egcnstanders van de mands- tuur van de commurus ten zullen buigen. Misscbien is de
anti-bolsjewistische mecrderheid van het Fransehe volk nag

tanden, die schitteren
en bekoren
.
Ook gij kunt ze hebben . . . als gij het geheim
van het verwijderen van den tandaanslag kent

nu in een

PEPSODENT

af"

nus "PRIMA"

~~e:~~~~fk~:n ~:tR~=i~~~~ 3fm~

Europapolitiek te "crhinderen,

I

E'fALAGE

ORANJE.~NBONS

. niei aileen Staalmenbilair
doch ook

··· ~"4e,l'~Dloderne menbehin
voorradig he:bben.
M~'~je:: ' ~odeJ1en.
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.Great!I---- IOntvangen :

. Overtlligt U ervan in onze '.
dat wij

IUEUWE
10% GiiOOTERE
TUBE

Frou Frou
Mecca Tric Trae
Bocersprits
Bitterkoekles
IJswafels
Chocolade wafels (Zwisco)

Imp.

IlarmseD VerweY'\ Go. N. V.

Van NorTis-fabrle.k_
In verband met de verloving
van H. K. H. Prinses Julillna
met·Prins Bem.hard von Lippe
Biesterield, brengt de NorrisChocolade fabriek te Bandoeng,
een aantal blikjes Oranje-Bonbons in den handel, welke blikjes
zijn voorzien van de beelte-

I

MANCHRTKNOOPEN
I)ASKNljPERS
SIGARETTENKOKERS
SIGARETTEN. e.
SIG,,\RENPljPjES
AANSTEKERS
INKTSTELLEN

U _ __

nissen der heid.e VolStcl.b1tc pel'SODen.

I

W"ij

Firm'!

hebben de bonbons. ge-

proefd. Ze smaken zeer good en
zijn keurig verpakL

"ilBm:mlHlBm:m1B1:1

firma
Reiss & Oo.ls - - !JI
te De
"'OOI'
de Norris-bonbans.

nODI &LIE

..DEOCHTEND POST"

J"AA"''';'';;''~-A''

.

~~."l!II.

NOG ALTLJD DE NIROM-

TYRANNIE.'
Geachte Redactle,
U had de welwillendheid in

OchtB1~

,TEN, EERS~:De_Nil'omheeft
_alS".V 0 0 r de n,.. hs"Il d Ii gog e nde-n pllcht e~oor.~e :.rorgen, dat
hare , ledep, dat ~n_zg.' die gedwongen wordeu h a .,a r 1 n s tan d
t e iJ..o u d e Il, f!Jrtom haar Neder-

,,De lands

lndische lulsteraars, geen
cl1. inp~ts
'. van genoegen van

Post" van 6 dezer mijn In· hinder ..

g1:'zonden s~uk onder den titel van
"AetherschUlmerlO" te plaat~en. Se·
dert dien v.erschenen twee nummern
• van de NII·olll·Bode (van 11 en lS
Odober), bevattende resp. lwee
[It'ti\l:elcn onacr het opsehrift "Ouze
Omroop" en ,,;roe men in de Straits
• over onzen omr0Cp oordeelt", Het
ecrste ltanclclt gcd,-,pltclijk, het andere' geheel over "lcionde beOOl'deelingcn van de
van do Nirom
ill Cell
ann Ncderlandscb In·
,iii; gl'Clu;endc l:~lluen, in het bijzr>n·
d~r <Ie Strait.~ Settlements cn Mala·
y:l.

hare uitzen~inge~, ondervinden. Eerst
wenneer ziJ hlerm geslaagd is, mag
zij er zich op verheffen, dat zij -ook
in het b u i ten 1 and zoo goed gehoord wordt door personen, die geen
cent voor hare instandhouding bIJdragen. Wanneer er eene enq!lete
over hare prestnticn in dit land zclf
zou worden gehouden, dan, het lIjdt
goon twijfel lllt al de ldachten, die
over haar vernomen zijn _ oolt zijzelf zal bet wei nlet betwijfelen ~
zon de uitslag een heel ander beeld
veltoollen, clan die van de rondvraag
in da Straits SctiJements en JI,-Ialay

zebUren,-heelveelllberalerdandat
van NeaerlandS,Ch !ndte, nlet/! willen
weten van het vestigen van partlculiere monopolies ten koste van ree~
zwaRt .~elaste .~gez~tenen. Overig~ns 1JJ.n dergelIJke wtbundlge toe-

J,OAt
' eA J.pee.
_II

juichingen reeds hierorn van minder
beteei!enis, ni . .~!et te aanvaarden
als proportioneel, voor de stemming
In 't algemecn, wiji zooals algemeen
b(>i<end is, hoeraroepers gauwer en
OJ) meer opdrlngerige wijze uiting
geven aan hun gevoelens, dan zij, die
wat te glspeJi hebben _en veelal hun
plcening voor: zieh,bQll~~n,l doordat
g eli r e k aan- enthousi'!lsttu3:l:hen ervan weerhoudt ~lch de rnoelte te go·
ven dnnrvoor uit te komen, wat arbcid, tijd, schrlj'fpapler, envcloppen
en post1.egcls l{Qst, Dit maakt de
wtutrde van wat men statiglijk e(ln
"ellquetc" pleegt te noemen, lenvijJ
het niet meer j!l, dan oon opgelaton

_

---

Voetbal.

eenstrafschopdieineendoelpnnt werd orngezet. (2-1 voor
J. A.).
Hierna was J. A. weer een
pODS in de meerderheid, doch
bij een der doorbraken van T.

BLOEMENMAGAZIJN

U 1\01 S
or 2 2
.•• lVeO
-.
Aan beide kanten waren veel
zwakke plekken, waardoor van
een goede partij voetbal geen
spl'ake was.
De wedstrijd zelve had een
prcttig verloop. Scheidsrechler
de La Rambelje had een gemak·
kelijke taak. U. M. S. was niet
erg fortuinJijk met zijn spelers,
daar -u1'ie van hlllJ beste speIers
g'ewond raal,ten en heL veld
nlOcsten verla ten, waardoor het

N. H. wist de linksbinnen van
T. N. H. voor dE: tweede maa11
langs Apitully den bal in het
doel te werken en waren beide
partijen Op gelijken voet (2-2).
Met dezen stand brak de rust
aan en was dus de spanning er
nog voldoende in.
N'l .de hervatting van het
spel zat er direct ,veder de nO{)·
dige spirit in, Bi; Cen .J. A. aanval kre~g Taihutu in lasticre
pusitie de bal, toch nrabeel'de
hij te schieten, de bal kwam
hierbij tegen den binnenkant del'
panl en verdween zeo, onhoud·
baal' \'001' den doelverdiger, in

weillig bijzolld~rs te vel'lllelden.\
Toen Hok Sl<ll1g de bal goed
voor het doel plaatste, kreeg
Eckhardt ,de bal verkeenl op
zijn hoard en deze verdween in
het doel (1-0 voor U. It S.)

", a.n alweer t\','intig n,linuten in
de tweede hclfL ge:;pceld.
In dezc perioue ,.... "s J. A. het
lUeest in den aanyal, \Vat niet
\\'egnam dat T. N. H. het niet
Uet liggen, dach zooals wij reeds

\VEDSTRIJDEN

BATAVIA

nMevr. PESCH"
Tel, 659 WI,

I

In tegenstelling met andere zaken in onze
branche meenen wij onze noteedngen te
rnoeten vetlagen instede van deze te verhoogen ofwei de oude prljzen te handhaven.

VANAF HEDEN BI) ONS VERKRljGBAAR :
Bruidsbandruikers vBnaf f 250 __ f 10._ en hooger.
Vrucbtenmanden Indiscbe vrucbten vana£ f3_. en hooger.
Vruchtenmanden Euwpeescbe vruchten va\'laf f 350
Bloemstukken vat!: SOIj-bloemco vanaf f ~50
Vaasvullingen van Snij.bloemen vanaf f 1._
Blocmstukken orchideeeo vanaf f 250 en booger.
Vaasvuilingen orchideeen vanaf f 1.50 en hoeger.
Grafkransen vanaf £ 250
Grafkransen met bedrukt lint vana£ £ 5._
Palmtakken vaoaf f 1.50
Speciale bloemstukken (steekwerk) vanaE f 12.50

~iemall~ctk:\~!l~PleZi~::r=:~' hi~)::~ ~t:t[~:, ;,~.~~!I:H:::~n~~~ ~::td:c~~;~l~}~ ~~~oe~:~~.o:~:;!e';)er~:~7:~~ i:~:~l~:~ g;~~1 'd:~lo~ve~~~j~ :e~~:va~~~t I~~t Y~i~i~i)~~~t~W3~i JE';~v~~

l'1"

tmg-eu.

pl.!l.>lic:!tic \'(\ll
Zelf,; in 't

deze loHul. a! volledigJ blijkt,
SGCl'l, steeds zeer problematiek,
dal
TgN 'l,\VElEDE:: Loftuitingen Ills
Mel llClccfd verzock nan dit stuk
Gou\'cmc- d~ gepubJlcccnlc zUn van ~eet· we;. pli:w,tslng lc willen geven in Uw COI\·
vuor7.]ene in. niS" w:mnlc,
Hoognchtcnd,
J. OLIVIER

ITl

n,{'nl .:elf V:J:11 lilanlen

cm."""""",,,,,,,',,,m,

~:r~:o~;:,;~n~ ~:~:l~~ =.-:::O::;E=K=K=L"'E;::'' '"::;D::;E=N= EC~!~:~~t~~~~ ~~eJe~e~~~v~~Oel~~ ~;;~e;~r~~1;~li~(~~11~~.~e~'~I~ ~~e~i:
(die lmmers tast-

van de luistc-

hoede was opgedrongcn, 'Nist
nit eell aangeefbal van De "Vii·
ligen, onhoudhflfJ1' tc 5chictcn
en de partijcll hierdoor op geli.l
ke voet te brengcn (1-1)
Olivco
hierdoor
aangemoe

lUARSEILJ~E'S

vall den

ill

P.'l'.'l'., 0111 dcl't'1J kant

hd

dcnkbaar, dat per·

~:;,:;' t:.':·:'.!,::i:,~:~,,:,~j/~~~::~~!l~~~t d~l~l ~:~~ ~!~·!~lC!;<.lf\~:! dt~:!(~~~C;I:~~l:~:li~~ilo!~
"W~
n~t~g- Ilia tJ\<~n lwec s\(~lhl't cr wal dik oplcggcn met de
".1'1;'

r"p lc

,lurw

;:nt~ll,

wimtl'lln de

hun elgen nationale Instel·
vnn ,lien nard tot grooter nclivlll'it te pl'lltkclen, terwijl verdcr
(.')1,(' vCI'g-clij\l:!1l1; met de zendlltatlons
ir. ZUid- en 005t-A7.W mank sant,
daa!' deze !net zooveel bcscbcidcncr
mlddclcn 7.ijn tocgerust, dank zij bet
ft'il, lint de UOllvcrnemenicn van 00'

Xirol1l ul ~cn W1)l ling-cll

,i,-,

d",,!" U1: Cll dUll,
nh.. t (]1(wdkom ZOIl
';:'-,0, """,;"( I~d 'klnt d;!(] :-:<lU bllj,',-t) "p l"'~ tl'ln_in \,:lll <1e P r inc ip ! l''' ! "
I'.'anl'\'amiflr<n 1.1J
\~";; to:: !or,pf:t1.
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Het pand wordt verbollwd fot bioseo e.

r.1~clri~ch", krollen, ~t.nlllnml'm, bute~u_,
muu!lMnpen,

i'1~folla"~~fCs nb~~

en

Groote sonee-rinn pcrbm'cntc,; b

i,fwilschb;l~ f.

'5

Zond<l~s

_

;-..~=

gcopenlPvOl';
. . '-,

9- ~~

~'';'',:'~'"

~.

-I:iS.O
~

L,

£,·;G_...

l i .'~.',:.~:.-~'.· :t ,:.'~,.'~<.cl,~. ;~ ~., .?:,· ;,~. :~.· ;,':~,~_~
. ~ ,L ~r~.·.'.:·~.~":~j;~II1NJf!~-"m~~""_
.".:~)~.';,~,:.~.,.;~,it,'J',~.?", '_, ~ .".~_

.•.:,. ...
..
l~-1L.

..

.

....

....,,"'•.

VOOR

u:r~

Betaalt U niet meer dan hierbovm
genoteerd. Onze prijzen zijn -niet
goedkoop, doch slechts n a [ m a a I.

Nad:tt Pattiwael een paar
Inflal in den lJUitellspelvl:l was
geloopeu, !:reeg J. A. eell stmfsehop te nemcn, "'elke doOJ:'

durend zaten zij op de U.M.S
De
Vi'illigen
zettc
ecnig-e ma1cn goed vaal' en nit
een dezer voorzetten wist Ogilfie cen goed doelpunt te mrrken,
ZQOdllt Olivco den 1~0 achter-

t.

Gaame aaflbevolen:

Bloemenmagazijn "MEVll, PESCH"

Chincezen blcven

allen hard
den achl.erstand nog in te halen hctgeen
hun echter lliet me~r mocht
gclukken en het eindc van -deze
zcet· mooic wedstl'ijd kwam met
hun Lest uoen

Ont

Postweg Noord 35 Batavia (C)
t/o het K lei n e K 1 0 0 s t e r
Telefoons WI. 659 Schakelbord 3 Lijnen,

~~:~l~n;~ez~rl ~ctl d~~~~s~;~:~a ~~l~r ~\~e~~!~g~~~~!eeZ~~l~\;~~ll~~~~ I~:;;:;;::~;;;;;;::;;;:;;;;:;;;;;:;;;;;:;:;;:;;::;:;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;:;~;::;;;:~::;::;~~
kwam de rust.

deze ovclwinning wedcr boven-I j

S. vervungcn.
Toch was U. :M-. S. in het begin het meest in den aanval.
Het spcl wc,td Ill! nog slapper
dan voor de rl1st. Er zat Itlmu'
weinig spanning in. Toen
er OllO"eveer een kwarticr
gespeeld
was,
trapte
de
linlrsbaek van U. M. S. in
den grand en kon llU maar
0]) halve kl'lllJht v(,l'der spelen

,].118n gewOllilell.

"Nlar,~Ue"INleE,-7HO~Vt.El,N93·6. Z9~C~' ~~jll~~~~~'l~~~~l~l:~a~:a}J~et~l;1 ~~;~ ~tu;~lSP!~IJ:e ,~~~:t1:jJ~~t~~;

"
Nu de havens van MarseHIe zullcn worden vcrgt'oot, zal
mell tcgeJijkel'lijd de misdadigt-rswijken ten IlOordcll Cll ten
ZuidOI1 van de oude haven op·
rUimcll.
Marseille is ua. Parijs met
meer dan ?OO.OOO mwone.l:s de
grootste stad van Fl'anln'JJk en
t('\'ens de vool'11aamstc I~avell
U

II

.~

/~

AC}[TER-

llUUltTEN
DLJ l\Iisd:ulip;erswijk ,'crdwijnt

DRUKKERIJ JOHN RAPPEE

.,

'

Goenoeng Sahari 46 ___ BataviavC,
llINNENGEKOnlEN
BRIEVEN.

~

Tel. WI. 582-583

Verzorgt ook uw

DRIE- en MEER-KLEUREN
DRUKWERK

011 O.P. 'tjes Nos: 0039, 0044,
m J: GOOn, 987, 129, 869, 935,
NS, ] 88, 894, 842, 163, 944, H59,
UOUi, 73M, 1834-, 865, 916, 2075,
0055, zijn brieven binnengeko·
men en de :uh'crteerilers word"11 beleef(] ven:ocht, dew brie\'oOrsprOllg te verg-rootcn, doeh VC-Il aan OilS lmntoor, Goenoenl!;:
n;en wist hier nict van te ]11'0- Sahari.e 46 af te halen.
~lt,cCrel1. ECll doelpunt li:wam
.ll.llst ann den anderen kant. De
invallcr l'echtshuiten van U. :M

•

~~~~ds~i~: ~~~l~~ij~~tm~~t ~~~~~~!~ r;~~;;~oo~i~~~~~ d~a~~~~~oo~~o~~

VRAAGT

_':lr~~ op stad en zee ne~r, dan

INLICHTINGEN en OFFERTE

~l"en van de Notre Dame de la

~C~IJ~~~l men den trots van d~n

'en kl~ur' he

~:~=~~4"-~/~-=-",rAA\

,--;::.:~"~~~,"'-t...
. . .~-";'"','--:'~--.:::':~::': -w

•

brldge-, ~n

m~tlllcrschaicn

VERVAARDIGD DOOR VAKKUNDiGE BLOEMISTEN
MET VEELJARIGE EHVARING

op keel' 7.ettc zij hUll voorhoec1e
<l.an het werlc

========= ~~~ld i~P~~~~c h~~~ll v:~l v~~~~~ ~]~~~~~1~1 .:~n e~~~~J.lt~~~~
helft.

1"-'1.1,'.. ,k,;,'"

Schakelbord drie lijnen.

DE PRljZEN DER BLOEMEN ZljN SEDERT BENIGEN
TI)D BELANGRljK VERLAAGD .

r,ln email op dczc stud, dlO
graag met Napcls vel'gclel{ell

;~~:r; 'i~~~~~~h~~I~~l;~iC~~~~~ f~ ~~~~?~l~~~~~~I;I~e~j~n~l~~~e~~~t
mcn

in de strahm ell sloppcn ('ell ,lwurig schot den gelijkma10;1' te sehcppcn (2-?)' Daarin
Hwr vmdt men eell laby. kwam gecn vcrandenng.
rinth van h,Jli;r.Cll, doodloopen·
de stegctl el1smalJestijgers.
T.N.H.-S.V.J.A.2-4,
Hicr huiHt de armocde, hct
Beide vcrcenigingen \\'a1'cn

vlln .de o~dc 8tad ondcrdttil{t.
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~h:e,ilce~lr,'g".C;H!;~JcJ,~.I;Iv·~.e~eb~Pe;,·e.~g:~e,:,~\"..~O.';~el~hU~O':O~k~ u;r ,t,:e;\'v~e~.~u"Jt, ~,tJ~,u~...
~e,~lih~;e't:lce'.I~f~ld~ege~a~'a:,:;'~:gC~:tr~'G~li~~ij~r
~.
~~:/~~l~~r~~~: ~l~~~Ci~~crlieg;~~j!r~ij~' ~;~isg~! en~~~~~e;~~;~;it~~e~;'~~~~~~e.
GEVHAAGD: Gcmcub. lJavil.

tulrijJtc intcrnationale misdadigel's. Noeh in Sjanghai noch
ill" Yokohama kan men zich zoo
gocd schuilhoudcn als hiel'. De
politic staat zoo goed als maehde
van
~~itlCl1 aV:~n w~~; 18r angen a~
d'
' d mar ;n men~g
h~~~~a;eC;:~ijne l~~:~ ;~fat~~ e
Vl1il ala de geheele om·
.
..
k
ge~

tal punLen weten te behalen 0137.
Het was waarom te verwuchten, . _ _ _ _ _ .
dat er een spanncf!de wcdstrijd
T}J IiOOP:
te :den zau zijn en, inderdnad, Groote WIlDing ill cent-rum Soc.
i~e~i;tl~~\~u~~~~~t>~:re~~,~~~~~~( ImbncIni met inboedcl J 8500.Doch
is
aileen c'en
zccr spanncnde strijd gcwor- _ _ _ ~_
den, doch oak cen zecr goed ge
SAVOY HOTEL
speelde wedstrijd. Beide eiftaI· heeft voor direct beschikbaar
len hebben zich gedurende den kamel'S met en zonder ge·
geheelen speelduur voor de volle
kl
K'
1 r-. 'd"" t 1
omngsp. J.JLU I. e.
siechts brandcwijn van den kclijk was. Schr,idsrechter was
GEVRAAGD:
slcchtsten soort gcschonken de heer Foltinsky, die (1) gocdc Uadiotoestcl in gocden staat.

~Cl~osh wan~

:p.w~nders

h~t

lli~t

~~l~~~l~~~~~~d~~ 1~' ifa~O&t~~:

;~~~ge~~;~d:, d~r~~~~lem~~~; ~~~~~l: ,~~~~~~\~g~~~;e~l~~~;~l~: ~~, ~~~.
M~;dtis T?!tis~~r~~or~~~:eg~:~ wl~ le~~!~~t~j~ft If:Ne:~I~l. zeer

,l\"ocde buurt. Huurprijs circa rijen Ld. omstr. van Batayia en

.f 100.- voor den tijd van 6 i.d. Preanger, geven de kruiden

maanden. Aanbiedingen onder v. Mevr. Fransz aIle waarhorg
No. 0109 van dit blad.
vaol' zuiverh. Ell deskund. sa"N I E B 0 R Gtt
menstelling.
"CV"E;;;r:::W"'E"'E"'T;;-;;-ST"."'NC;fI"'CC'."'l\,i")E=T'-,
Noordwijk 41. tel. 5580 WIt.
Inkoopell voer Holland dC'ze
Inpakken,
verhuizingen
en maand. 'Vij embaleeren en WI"'
transporteercn van goederen gen ,g,~~l~~~o~~~'~~d~nlT
door geheel Ned. Tndie. Heeft
oude, trouwe mandoers,. reeds - - : = - c - - - - c - - o - 20 jaren in zijl1 diensL
]
Goe{l tehuis gezocht voor Zln' (moderne coupe) en japan.
ddijlre .junge katjes. Af te ha- maat 42. Westerpark. 4.

Transport~OllderncminJ!;

~:n~:s~Yet:~ng~~;':eer':.l:antel

Bl'ievell met velledige inI. en len: Laan Trivelli 85.
~t~f,-~;~ J~~j:vi~g~r No. 777 de ".1e~en:; yertrek n/Europa te
ROOP : 7-yoets G. E. Koell,ast
TE KOOP :
miuitstekende kop. Tel. WIt.
Bat. Centro eigend. perc. verdie- 4202, na 6 nur. n.m.
l}ingsh. betonplatdak 4 daapk.
garage:f 3500,- Br. onder No.
Intern Lager Ondenlijs.
775 de Ia Mar, Batavia.C.
in de bergen
Inlichtingen Postbox 2
TE KOOP :
Batavia·Centrum
Soekaboemi Europ. bum ei-gcnd. llerc. 3 sili. 3 bedk. 1 goe·.
TJIKINI 35

KUNSTAARDEWERK.
Voor geschel1ken van bijzonde·
I'e vorm en kleur, voor een hloemenhulde in de sierlijkste uit·
voering, voor sprookjes:tchtige
cactustuintjes klInt U aUeen tarecht bij: E. A. PRE\'S, Qud
Gondangdia 7. teL H28 \'lItKomt, ziet en ovel·tlligt U.
Steunt dit unicum van platttselijke industrie.
.

mofoongekrijsch en het gelal
van beschonkenen. De principes van moderne hygiene zijn
tot hier nag niet doorgedron·
gen. Evenals in de Middeleeuwen wordt in de havenwijk te
Marseille oak op het oogenblik
nog al het afval op straat gegooid. <;::adavers van honden,
kaUen, en ratten zijn een van·
zelfsprekendheid. De stank is

sporlief karakter. · Hct begin
was ietwat zenuwachtig en de
spelers hadden niet direct den
goeden vorm te pakken, eerst
na een tiell minutell spelens
waren allen beter op hUll gemak
en toen Het men ons werkelijk
eerste klas spel zien. In de eel"
stc IJlaats viel dan te loven het
soliede spel vall J. A. 'smiddenlinie, die dezen middag bizon-

toch wonen hier 150.000 schepsels ~n licht- en luchtlooze holen, die broedplaatsen van aIle
ziekten en ontucht zijn. De

het aangeven van den bal van 71'5 de Ia Mar, Batavia-C.
Bezoeh-t ODZe show·room
gelakt m. fraaie bekleM. Br_
deze drie spelers was uit-ste.
onder No. 0098 v. d. blad.
kend. Bij T. N. H. was dit veel Wegens vertrek n!Europa te Aut-O_ CHEVROLET., ~osea~er·1 =--~-c----,---:--:
minder. Dit was ons inzien weI IiOOP: REICHSKL:\SSE D. Cabr._ de IlLxe. 19..2. ill prIma Incassokantoor 1.nagt Ink

:eo~~::;n Zino~~~:::!~g~j:en~~ ~ak;~~d al~PU~~~k:r~s, ~oe~ ~l:g la:oa!o~~ut. ;~~e~~d::t;;: SIERSTEENS~:~EL !~~f~:is zf~~;~· :;~~:-~~~::: _
vreemdeling, die uit nieuwsgie- de zwakste plek van de Chinec·

~~~le~a~d:~~aa~~~e ~~~n~~~e~
bel~ven.

~'u~' 1 au;:_ ~:lMWt~~~~~v~; ~~:!;~r B~~~Deb;re1en8 si:~s ~~~~~e~~ l~~~ t~~~s:~~~'
tc!ef WIt. 3765.
Jon".aedrune za'" zich !!R3rDe ""eplaatst als ~e v.
huish~udina. Salaris.'-1 20....::.l... in tern_
on,';"erschillia \\-aar_ Adres: Mej.
eb. A_ Meu~tamu_ Laan Kadi-

taaI, t 200 - waarborg Soli
onder No. 0103 V. d. blad.
KinderCOllVel'ts GEROZH..YER
va_ f 2.40 1IEr OOTID- &: ZILVERHUlS. Citadelweg 3;:i. tel.
4286.

man 23 pay_ Bat.-C_
daad -met meer meester kon ding nam met 1~_
55.
HILDE MUHLNlCKEL.
wordeu_ Aan het hoofd van de
Dat _was voor de kampioenen
•
_
HolL eonpeuse. moderne coupe.
saneeringsactie heeft zich me- het sem om DOg harder aan te
Toelatingsexa.men 193..
Ochtend, mid:dag-'eR avondtoivraag toe- letlen naar mast. Zeer billijke
vrouw Joliot-Curie gesteld, de pakken en het duurde dan ook Gratis wordt op

SAYOY HOTEL'
Ret beste adres voor uw lunch
of diner, bonboekjes ad 30 kns
yanaf.f 22_50 fr_ thuh,_ Yl'aagt
proefportie WeL WL 926_

Nu. ~l men eind~lijk aan de
geyaaI":~J.ke rom.~tiek van de
havenW1Jk .een emde maken.
Hoofdzak<:liJk,_ '!lit overwegin-

zer:;e midvoor van J. A. Pattiwael wist het leer door de geheele
N. H. verdediging heen
te drlbbele~. en op zeer beheersehte "llJZ':. ook den doel·
man bet"' naklJken te geven,

'F.

6 uur n.m_
OPRUllllNG!: Beh~Ip. 61
ram!.en. Keurlge ~otieven. P1"01 ( M.... ~_a. f 0.2;)_ Randen p.
rol f 0.,,;) ~n concurren"t:ie

~~~ V~~~~k~~e;~~ee~~~r:: ~=~~o~in~te:~;e~e~n~:v;~~ ~"e:~en f~~~~~l si~:.n~

~~uw;~~e ~v:?;he~e

d.

a:m

ke:: =t i:fe;~:~~'i~eg:! ~o:::~:~~o;;~~;;:. ;m~~~I_

Blum heeft·uitgemaaXt.. Daar
de haven toch uitgebreid
zijn voo,r, ,het. sloopen _van de
oude stad slechts enkele·mil..:.
lioenen noodia Tijd werd het
werkelijkl . eo'
. (Nadrnk _bodeftJ.

roiffe~-

52'24 WIt.
Te koop: C-ompl._
wijze nummer je - mede ~.e~ TOOI' on~
I del ~,'m"entaris: b_v. p~de touwen te kOPJ3:l""n ders - ~t hi] 't .aanschilien " ~E..'--sION:. CENTBIJl!.
! roachmes, droogkapf'I'D: - ~~:
(~voor ....._ A.) T._ ~_ ~ liet van ~e
~~_h. toel. Slwsbr, str_ 55 (Ret hart)e 1."_j Wel m_;stoelen, elee. leldin",,,,Zlch ecbter hierooor met Ulthet ex. als leIdraad kan dienen -om'I'Welto:!vreden-) ~oop WODenl en geyser enz... Op le. st:a::td.
veld slaan en viel Dn op ha.ar extra studie en Kosten Ilia noo-- m'z_ ko&. Ruime ka.meTs '\""'. -a..jOvemame huur 15 ook m~)ge1~i'k.
beurt. verwoed aan.. Bij een de-ldeloos op te- voeren.. ;r. R Wo!- f 10..- Geia m..l en w_ Doortr~ f 1500_- contant. Hr. onder
zer aanwIlen kreeg T. N. H. ters' U. Y. _
;;, BaL~ 1.- p.p.
No. 265 v. d. blad.
op

s~tterende

Wordt.1 twee
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,
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Tel. Welt. 1211

Hot.! 811UT1'E B.AAFF

ras. Nicuw McnlcIIg. 'l'e bcvr.

Tel. Wl. 1548.
'V.a.

Serangwcg 5.

Bonboekjos

nOYAL HOTEL
Noordwijk 14. t el. Wlt. 465.
D:1ghmp.l1:i v.a. j :1.50, Maandk&ntcrs \' fL. i 75.- P:'ima lunch
of dintr (vol-!. V. 2 pers.) afgc-

menu' 1 hoofdpnr minder De
echte . FrietlChe (wt Gro~W')
Kruidkoek uitsluit. bij
vcr-

haald f 2'.:l.50

~ pel·S.

varkrijgbaar
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lang. ~ zcdop))('l vbk

94M2,

d]atl, J 305 -

tel. 5548

GBRDIB

iei~wldj1a;5°

Hulsabon

Adm. kautQ(Jt' llc)l(ens & Veto.
BatavIa,Kah BesR)'·W 35,Telf.
No 285 Bt, bclast zlCh met de

G ~ ;II; p w - f 1 r Ib~D~W _12._
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1

12

pm.
III.,

ti;~mJp~~A~~~O~ Te V~,:,.On:.o;:~C:~OJ~uiS
gebled, prne zoowel aIs zake- centrum Soekaboemi, 3 slupk.
lijk.
garage. _ servies kCn1reDg~i.
~OEN""NrnEPARA... o bedienae';'Tij -% Dl8.Slld. f .20.VIa
... ~
n~ B
nd
N 779 de la Mar
met de modernste machines B rta, ~
o.
. a VIabrengen gratis.

S

~p.N:~~l~~I.lj~~~~~
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Postweg Noo rd 59, t el. 4302 WI.
TEKOOP,
FlAT 509 in goode condo t.e.a.b.
Javasche A.ut. MiJ "BERKHEAIER". Koningsplein Noord 10. !

C

MENTENG I A.
TEL. WELT. 820

1 HOTEL DE WILDE

l

SiDdan~laja

tla/2.

Modem gemeubileerd
Heer1ijk Klimaat
_ _ _ _ _ _SJechts 2 uur rijden
Ii-E---. lZIG~nS O:Il::VRAAG!l : ~urop. en Chin. op c~mmJssiebasls
I
jUlste personen rUlID.e inkomsten. AIleen pruna krac.:hten. Te koop: Z.g.a.n. FlA.~ BA~r. postbus 45, Bat.-C.
~~-c~~~ :-'~~:::

,-------BEIiTOliT

l

~al

Met ingang van 1 November 1936
een Frobelschool
gcopend werden aan de Djor.janeg No. 11. NICU\'1 Men-

_____________

----_

MEGAMENDOENG
Het mOlllste bouwterrem met panorama Ultzicbt
± 6000 M2 voor 1-3 hUlZeD, te velkoopen
Tel Welt. 754

~:l?~oi:~~!~

!!!?

Dierenarts:

Vloc~emodellen vanaff 1.75

B.L.IUSSEIS

MODE BUIS LIDO

HIQUE MODEL
HOEDEN

MooJcjaponnen vanaff3.75
Mantelcosruumsvanaff6.75

~~\.~r~d~l~r~~~~~~Ne:'IL_III_·m_~.:pn_,~_:..._eg_._~_~_:_:_L._55_IZ_J1ii.C.O"';·~i ti ai "t.l",;~.O.'~.:i iP'O;'~i ~.~.g. : :

Te koop ~vraagd VOOl' direct of

bet. VOOl'\V. Te hew. TeL WIt. OUt v. d. btad.
3600 VEBKERK &: Co,
GEVRAAGD : long
P!aoolessen aang~bod~.aan be- (lie!st wit)

'
terste prijs. Brieven onder No.
hondje 774 de la Mar Batavia-C.
tegen
SPOED tl!l TE KOOP:

te houden op huiswerk

en

No 0119v.d.blad.
Tel' overn. aangeb; Eetk.
ameubL, bekL houten zitje, damesschriJfbureau. schemerlamp.
2 rwme kasten w.o. spiegelkast.
Te bez. 5-6 n.m. Kampangweg

32

Patent mecJIcioeahandeJ..IUFI'l'ER". P. Baroe loods 13, tel.
2981 WlL Verkr.ijgb. div. pa~~GTel.~' tentmedicijnen, oak war dok"DEL
.
. - ters recept. Gegar. scherp conPasar Senen 187-2l2..
curro pro Conlance verzekerd.

=-

IOoLImmersVlij,f l!--p.p·pd.

i

onden,. toegestaan. Precl.sie
DraaJ.bank fabr. Job. Scll~ &
NASH m/klelne6-cyl Co, Berlin. &.~engte58c.\f.,

blj- v. d. blad.

, werken van leerL L.S. Br. onder

NATUURI..I.m VAJUroN1)IG
Run.T UW tdh _MEUBE.I..i
TEGENMODERNEMEUBELS
ALLES NIEUW ONTWERP.

=

"

GEVBAAGD:

~~::roe::.rs o~~::~ ~!~~~;n~m=~J:g ~~~

zoonoodig
~~~~. ~~~g:e:~ ~~: ~:~=gBr~=tr v~~~rc;.~ ~~~::i9~~;~.te!~~~

_=__
~

=:.

,

~~.O:nd:~L:~~!~:'~ ~:~~~~te~~.DER CAPEL-

==

~

SUNLIGHT ZEEP

Telef. 23

Ideaal rustoord.

Voor

bebl1griji~e gdd-

AN PRMNJ.•! [I: ••I~

In :ik pC Sunlight z..'CP 'Ian h~t ni~uwe formaat lUlt
U :co afficl;::cl l'ICdstrijd-formulicr m~t voHedi:-c
....
bi~Oi'ld(lheden vit!den, bmdf.::nde: ontt e::n'l'oudie<:,
doel! sparulendc prij3\'rc~ U beboeft s l~lU6 to;
tellen, h;xvcd "S" en in de tekmillg hiernOast ~·co .ko>men. Op de officicie wco.1strijd-fotnlUlieren, die in
de:; nkuwe pakken zitten, komt dezc tekeniog in het
groot vaor. Koopt cen nieuw p:tk Sun!ight, zodnt U
t:¢n kaas, krijgt ten muke gdd-prijs te monen.

tevcOM

~
-

b
cstc zcep ter wcrcid vcor
Uw gehele was. Su;ilig hr
Zeep maakt Uw witte
gocd !;chittercnd '.';it en

P.9Js te wi.nnen.

blooTe Koop voor / 1250_
Cd4!-Relltaurant
-Weekend .. & Watersportbedtljf
men cn c~noaJ;eutelier )1. v. d. Hula met 5 gestoteo verlrekken
Als ;Illes OI ;ln Uw Body becft,
Zce- Jl OfilollLtW. C(.'<iipl. J...(:c- _ dubbele ramen en deurcn
Als Gt: U voclt IP;][ gckookt OIls Krceft,
rDrc~ ~~Il~'::.~:iC ~n blocmcm;n?o- achtergalerij 4. x 8 M. fl.ont:
DJilJlgan om on'll, komt Zond.,~ naa r Tji~ombong !
d!j:lt.e, ~1()(!~"(lJc.n 13. LeI. 62....1 brccdte 8 M. _ dlepte 131,6 M.
10 ,""luclllen Jlcpp"n Jal1c1lj~.~ extra ep veuock bij d!t sc hiU c l~nd
\Ii It. (~cncl.J
Crondoppervlakte 23 X 24 M
Mtullth~d uoo: Hat:wl". HE') OUR F 1.16
Opleldlng C.ONf. coup. c? Blo6- _ Staande aan de Tjidcngwcg _ _ _ _ _
2
menmOlI. Oct!~(:m.l-, 111Icl(J,(g: en Oost 6. Brleven onder Jetter
- - ------R\'oncllcm4cn,' C!ub- (;11 }llwc1cs- H. P. G. v. d. blad.
, F R A AlL'.; B L 0 E M IS
K KEN
SCIi. VJu~J:.:c r.:Cll'l. mcthod~,
Vaasvulllnl}clI, graf~ en lauwerkransen . dagelijks vcrsc:he
SUCCl:!:I v c!':.: ~·l~c :·cl. D irl). in S i 01
oanVOCI b!oemen per KNILM.

Moor.

Dle~w

houd( gekleurde "Dl1 "n fris
en hc:ldcr. '~Sunlight" g<?c{t U

50""

M",d", p","o"," "duo'; •.

l ..btlek

.. MANGGA BESAR"

h<:bbeo

Sunlight ~ecp

nu m kattons van een

.

J'A.;.ft"..,....'
_Il , .... ",...
..r

Levert LUNCHBS v.a. f

!

vonmdord en "Sunlight"
blijft zoals gewoonlijk de

en v.a. f 25.- eo f 30. - v. 2pers. pt:rboekle \'ao 30boD5.

I)S-

U

frif$13'a:t
ve-rp3:l.."t en de' p;jjs ervan
"'! is ''',yeilaagd tnt 15 cent !
U
Vcrijgt nu fjJcc r zcc p vocr
'Uw geld ! DeuitmunteDde
lavaliteit is echte r niet

--

LIlIiI' Uw grOlI . olllb~s ~Il .crhn bollwen. te~taure(HO 01 l1\od ~JlI ls~rca
door bn Aig .•i3ouwburfllu .. De. ASSDCIA'lIB" t( 13a ta vll!.
Ont~trP.1l c. ult..~~lug door techno Cn Vnkk. bcuoelldfn.

"",,-'j)1:V, ~

et

0

GEVRaaOD

K

,*Y'.

unllcr

W"d plotsdinq d( proai d(t Id~ vl~m.
Men U!J ~ 9M1sch vcr!."",dell.
'I Ni~....-s liep door a ne l.,de n.
MtlO lcer.cIe HoII.md .a.ds als '1 !ami. WUt BoI1 11i11rw~",1

INHEEMSCHE

1'=~~§i~=~~--;;;;~~~~~~~~~~~~

....<\

~~
\~

S h L b C 7 A.
G ccf) nlb . JIocndcrparkcn

(5 lamps) campI.

H ....."

~"'"9

d'~;f':b -:... ::.·QUla,:l t, _, BllliJk' l

\'ak~huol

gramophone

ru/ extra loudspeaker f 150.cash. Br. onder No. 0006 v. d.

~ ;~~:l,n'e ~~~'r ;I~nt iV~. d'BB:J~~ fda a nbc v 0 l e n.

Vraagt gratl! proeflulst
met gralls

~~J~(~'l~~~; dt'lr~Jl~J:'~US~CiO~~!:

~n

Electrische Radio met pick-up

1--""'"
.....
I
~S .,~""""h~
I '",:7";:,,:,;,::::'0"' I~AA~HM~EL~DE~.'~"~'~~.H~DS~~~'7~~~e~s=t=e=z=e;e=1-=!.-=.-=t-e~r=-.: ": ~:::-;e~--;=eC::l~a;l-;:;=:

_

\,;In. ochtend.,
lIlIud:t;· ell ll\'rI'Hhw !(!llcl\ als-

Ptlflkbrc b".I·Ldlt' PJk'n

ARME ZIEKE (hm!) Waarom

onwaarheden. Schrijf de Naamlooze eens uitvoerig en oprecht
onder No, 0105 v. d. blad,

UflEUJI_.H1I1ICUlfl GUmCIT

KONINGSPLE1N NOORD 13, PAV1L/OEN Tfl. WL

IInlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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r __ Cf l;'"'"":::.::';'" ":"-". ""'' '-.::...

~.2: I~ur
" ,',·r mn. ,e" n. \'.111 6
~l

[l:\~n:s

111E§

l~r

nIl

kunnen wij, door de enorme hoeveelheden brieven, die dagelijl,s binnenkomen ih antwoord op
Ollze O.P., tjes, geen brieven meer thuisbeZOl'gen. Iedel' kan op ons lmntoor, Goenoeng
Sehari 46, de op een geplaatst O.P.-tje binnengekomen brieven, laten afhalen op elken wer!,dag van 8 u. 's morgens tot 4.30 u. 's middags.
De afdceJing O.P.-tjes is UITSLUITEND onder tel. no. Welt. 583 te bereiken.

De twee bijzondere.
eigenschappen van de
Dieuwe PHILIPS 332A

~1~~~r~::tclt~er~Ij:c1(t!~~~~~~e~
~~~~~i~i:i~g e~c:lh:i~Ui~t:lk=~:~~

UII

DE REGELPRIJS DEZER ADVERTENTIES IS P 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

TeIroop~'l2eh.

!~~I8~=lr;.,:~·
:.~~~
IMIST- _ Sclrltterend , uitzicht ~,Gem.". Aanb.. uHs1.scbrift.m/

Z-zits

;~t;'~OO:;/~:~d.0~ I:~£~o:-~==:~ ~

I

tie. V811 GEBR/ HlLVERDINK, I Rivierlaan 21 (T]ilrini).
tel 1911 WIt.
GEVRAAGD :
llAW4..DAN-CONCOUBS 1987 Een vlot typiste en een begtDacqnisiteor. Br onder No.
Muziekband!~..::nger''' Kra- 0115 v. d blad.
mat 30 loO.ft een exba surpri11,," toekomst zoo a1s U
se uit a.a:n de band. welke tim. wilt weten? 15 Adres: eea
9 Januari.1937.in hut tako het Mevr,:.TaD. Def. vj d. Basch 32.
meest COIlbn~ gekocht heeft.. Bat.-C. Ook verkrijgb. wierook
.Bewaar ,dus U'.V cantante boDs. en sproeten.bedak. Result. p-

'Inend

"oar

INSTRUYENTEN -

STOCK earand..ro.

-SNAREN.
XecbJlbch

GDCIorIegd

b

Panooa

Doodt

•

-m~!Landero •

~"hem~betftk.- seeton,; per )1,/1. bierfL f 6.45

::~im~ is:Yi.~~~ ~~QI\der N: 0008 ~ ~~.!!':;:1 :&

