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De oorzaak van het ongeluk
heet tot dusver in het duister
te Jiggen.
De ramp stelde het materieel,
de organisatie en het personeel
van de K.P.M. op een zware
proef,
evenals het Indiache
(liefhebberij)-reddingswezen.
Is het dan een wonder, dat de
verwanten van de slachtoffers,
de geredden en de zeer velen.
die belangstellen in deze zaak.
zich willen uiten?
Dat is, dunkt ons, zeer menscbelijk, zeer begrijpeIijk.
Die uitingen beteekenen niet.
dat men twijfelt aan de on~
kreukbaarheid -van het onder~
zoek. Zij beteekenen evenmin,
dat het pubIiek op eigen houtje
een onderzoek wil inslellen. Zij
beduiden slechts, dat nu er
sprake is vim een "mysterie",
ieder die meent iets te kunnen
bijdragen tot het oplossen daarvan, zegt, wat hij er van denkt.
Als er een mysterieus geval
bij de politie in ollderzoek is,
geschiedt dat ook en dan zal de
politie elke vel'ondersteIling,
elke aanwijzing dankbaar in
nadere besehouwing nemen.
Wij hebben nooit vernomen,
dat zij dit meeleven van het pubUek ongepast aehtte. Integendeel, als dit uitbleef, trachtte
zjj zelf het door oproepen in de
dagbladen uit te lokken.
Tbans echter wordt bier al
wat van niet opgeroepen getuigen komt, o.fficieel afgewezen
en door sommige pers-organen
gedeponecrd ..
Zelfs
de spontaan gegeyen getuigenissen van geredde passagiers, die zich beklagen over het feit, dat zij niet
gewekt zijn, worden bedenkelijk
gcaeht.
Dit aIles is zoo vreemd, dat
men z1ch afvraagt of hier missehien een invloed werkzaam
is, om welke de pers zieh niet
behoorde te belwmmeren?
Wij zouden niet gaarne cen
collega, die emstige gcwetensbezwaren heeft, voor het hoofd
willen. stooten, maar de ervaring leerdc ons, dat zeker voorziehtigheid geboden is als sornmige pets-organen opcens- zulke
bijzondcre. morecle b~vliegingen
krijgen.
Hoe dit zij, zoo lang de zaak
van de ramp van de Van dcr
Wijcl~ nag oiet den Raad van
Scheepvaart heeft bereikt, bestaat or noeh voor ecnig dagblad iloch voor het publiek cen
bezwaar om zieh crover te
uiten. Er is geen en.kele reden
om pers en p!\bliek: den mond
te snoeren.
En daaroIU zullen wij hier
nog ecnigc van dic uitingen onder de aandacbt,van onze lezcrs
brengen met. als daar aanIeiding toe is, een enkele opmerking onzerzijdS:*",
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DE GEHEIMZINNIGE RAMP.

Waaromzouden Pers en PubJiek zich niet
.
mogen uiten?
BESCHOtiWJNGEN VAN DESKUNDIGEN
Hit'r en datu' wordl de mec·
niog tt.:n bestc gegcvcn, dat
zooL ng het ondcrzoek naar de
oorzlHl!t van de ramp van de
'lXlIi del' W~ick aan den gang is,
de pers zich zou moetcn onthouden van het pUblicccrcn van
IJpmerkingcn en bcschouwingcn
over bepnaldc phasen van ·dit
ongcluk en nocb cenig cigcn
oordcel zou mogen geven noch
het oordeel van anderen weergevcn. Men t.oorL...:elfs verkondigen. _dat dit onbehoorlijk en
ongcpa' ,t zou zijn.
Het_j~omt ons voor, dat deze
opvatting beruat op een bevrecmd-.md misvcrstand.
Zij, die deze opvatting deelen,
gaan vermoedeiijk uit van het
in Nederla!ld en Ned. Indie Iouter jO.lrnaliatieke, dus niet
rechtageldige bcginsel, dat beoordcel1ll'g van een zaak, die in
handen _·/an de rechte_rs is, -ongepast moet heeten. Maar dit
Engeislhe rechtsb~grip van de

"Contempt of court" kan op dit
gcval niet toepasscUjk worden
geacht om de doodccnvoudige
reden, dat de zaak. waarom bel
hier guat tlog niet in handen
van de rcchtcl's (den Raad van
Scheepvaurt) is.
Er is, - de h::!wuate zwaartillende dagbladen zeggen het
In de Locomolief troffen wij
zelf - nog slechta cell voor- het
volgende
.,ingezonden"
ondcrzoek gaande. En tot dusver heeft de intcrnationale
pers dus ·ook de Britsche, de
Met instemming las ik in
be-doelde Indische dagbladen
Uw blad van gisterel1 Uw
daaronder begrepen, nooit bevertolking van aller, oak
zwaren gemaakt tegen bespremijn gevoelens met hen, die
king van daarvoor aanleiding
getroffen zijn door het ver~
gcvende zaken tijdens eell ongaan van de ,.v. d. W'ijck."
dcrzoclt.
Daarbij is het mij onbe~
De ramp van de "Van de?'
grijpelijk geweest oat het
W#ck" staat in het brandpunt
KP.M.-kantoor, althans te
der' beiangstelIing hier en in
Semarang,
het
onnoodig
Nederland. -Zij heeft aan vele
heeft geoordeeld daarvan
mensenen het leven gekost,
eveneens openbaar blijk te
heeft anderen, die gered zijn,
geven.
van hun haue en goed beroofd
Als de vlag haIfstok wordt
en doodsangsten doen uitstaan.
uitgestoken bij andere gele~
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als het gelegenheden met ouTot zoover het bovengenoemderen .':an dagen .betreft, wa- de besbmr, _dat het blijkbaar
ren blJ dezen bUltengewonen niet tot zijn taak rekende, mede
~~! ~~~~~e~il~ termen daar- te deelen, ~e er dan weI zoo

~ij.

Waar er
net kantoor
navraag naar IS gedaan, en

I~Og!I~~~I:di;gS, ~:!g~~t~OOveel
"'..

voor Uw
1m _ _
•
babYt ZriOD, of. dochtertje
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kant U het beste terecht
.
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dat. zlllks
met met mste.mmmg van aller gevoelens IS gebeurd.
Wij teekenen hierbij aan, dat
het hoofdkantoor der K. P. M.,
op den dag, toen de ramp te
Batavia bekend werd en vele
particulieren hun vlaggen halfstok uithingen, dit voorbeeld
evenmin gevoIgd heeft.
Vrijdagoehtend II. heeft echter de heer Everts. presidentdireeteur van de K.P.M., aan
board van de P]a.l1cills op de
pIck van het onheil eell plecbtige herdcnkingsrede gehouden
en cen krans op het water neergelaten "als uiterlijk tee ken
van innige deelnf:ming van de
directie der KP.M. met het tragisch verscheiden van zoovele
Europeesehe en Inheemsehe
passagiers
passagieressen."Het Soer. Hblcl.. meldde nog
het volgende:
Hoewel de KP.M. zich op
bet standpunt stelt, dat de
geredden zieb voor vergoeding van het door hen verlorene tot de assuradeuren
moeten wenden - immers,
het betreft hier cen geval
van "force majeur" - , bleek
zij toch uit Cell oogpunt van
coulanee genegen om hen, die
door het gebcurde aIles hebben verJoren. en dus "aan den
grond" zitten. tegemoet te
komen.

FJ. 0.25
0.30

~::::~;; ;:i:::~~::::: ::~t C~:~l~;::~~::k.

het direct bij bet feit betrok~ agentschap der K.~.M. De geken openbare liehaam dus ~afoerderd kan ladlllg, aan1:-~

~;~

blj_,

M"lhur~ kalkpoed;r

. '

0.10

~~~;;~~~:~~:1 of biet geparf..

g:~~

.. _ . • . . . .

het belang der reederij en de
Bedz e i\tj~s .
0.70
~oede
verstandhouding met
Zuigflesschen
0.25
den Iocalen agent aan de eene
Hospi!aallinn"n vanaf·
0.35
zijde en zijn verantwoordelijkBabyzccp. overvrtte zeep . • . • . • . • . . . . .
beid aan'de andere zijde staan.
Klno:krtandenbor~tels
In :dit verband merken wij
Tandecborste!-st;tndaards, :Z~~r aardi~e ui!vocring
nog op, dat in den sneldienst
(den dienst, waarin de Van dCT
ZEER GOEDKOOP EN· TOCH NOG CADEAUX
Wijck voer) van het personeel
en vooral van den eersten
stullrman zeer veel gevergd
wordt. Hun dagtaak is daarbij
'ongewoon lang. roaar bovendien moet er in de havens in
,,~urry-up''''tempo
gewerkt
worden vooral als er, zooals
ditmaal het geval was, veel lading wordt aangeboden.
.."'",
De geredde gezagvoerder van
het s.s. Van del' W'ijcl,' heeft de
v,"ondmtelling geopperd. dat
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
er water in het schip gedrongen =Jiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
ZOll zijn.

De Loeomotie! heeft die.·
aangaande (eim dag nadat het
blad "het gefluister van veron-

~~:~~~~~~envanee~etve;~~f:~~

had genoem_d) een besebouwillg
opgenomen, die het oordeel van
enkele ongenoemde deskundigen tot grolldslag bad.
Zij voIgt bier:
Een sebip als de "v. d.
Wijck",
dat
een
goed
jaar uit de vaart is geweest,

=~~;;e~:nZij'~:~!a~'~eg~::~t

I=-_
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LIQUIDATIE
UITVERKOOP
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•
In het Kappenhuts

_ Slulsbrugstraat 5
_
Batavja-Cs_ntrum
Het pand worde vel"bouwd tot bioscope.

I

Elcetriscb" .kronen. staanlampen. bureau_, brldge-. en
muurlampen. Plafonm!:rcs. gla5-. en marmerscbalcn.

I
I

Groote sorteermg perkamenten kappen. kleurecht en
afwaschbaal'. 's Zondags geopend van 9-12 UUl'
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kwam. Het schip is een "reVersche Hollandsche, grDenlen; puike aardappelen.
gula~·Ii.ner.:'-'.()P Ma.kaasa~en .• ~lles uit e}IJW. aanplant, -uieerst hY\Jienische bebandeliog.
Het bestuur dcf' Vereenigihg
Vraagt prjf;courant.' Tel, 5386 Wit.'
._.
zoo er ergens van cen slecht~"
van Gezagvoerders en Stuurlie~
weer-gebied sprake I'an zijn
Belee fd " .. nbe;clend.
den verzoekt publicatie van het
in de Indisehe wateren, dan
olldervolgende:
gm·bode. welke in verband staat
Ten derde:
spant het water om .. den met
een andere verolldersteI"In vcrband 'met het droeBril" (een vuur in die buurt)
Volgens een mededeeling
ling, namelijk, dat de oUe in de
vc gebeurcn van bet s.s. "Y(tll
wcl de kroon. De oversteek tanks de evenwichtsvcrstoring
van
een der passagiers beeft
dCT W{jck" van de K. P. M.
Java-Makassal' is
notoil'
het machinekamer-personeel
kan hebbell veroorzaakt:
is, naar ons ter oore h:wam,
sleeht in tijden van door·
onder leiding van den 2den
door velen aan den wal de
Nu vele deskundigen een
staande winden.
werktuigkundige
tot
bet
opinie geuit (in het bijzonder
ernstig onderzoek naar de
Zoo er inderdaad sprake is
laatst z.ijn plicht gedaan.
omdat het ongelukkige schip
oorzaak van het zinken van
geweest van binnenkomend
een oponthoud bad gehad
Hoe is het te verklaren.
bet ongelukkige schip insteI~
water, dan kan zulks slechts
door groot aanbod vall ladat de tweede werktuigkun~
len, hebben l,vij ~ns aan bet
geschied zijn door buiten~
ding) dat door den gezagdige gezegd zou hebben: ..er
deduceeren en eombineeren
h?ordsche openingen, welke
voerder en de stuurlieden is
is niets meer aan te doen jongezet en zijn tot de volgende
zlch begeven hebben. Is zulks
gepoogd,
zooveel mogclijk
gens, gooi den boel maar
vragen gekomen. welke wij
nn. de "overhaul" al niet aanlading mede te nemen.
neeI'''
en bet voor velen al te
o.a. in de belangstelIing der
Ilemelijk, dan in de tweede
Men schrijft dit toe aan de
Iaat was am het dek te beleden van den Raad van
plaats geven zulke buitenvooropgezctte gedaehte, dat
reiken, terwijI de tweede
Scheepvaart willen aanbeveboordsehe openingen toegang
werktuigkundige zelf het dek
genoell1de opvarenden daarlen.
tot ketelruim, tot kctels, tot
door (nl. door een grootcre
blijkbaar weI tijdig kon be~
machinekamer etc. en zekcr
Ten eerste:
boeveelbeid lading) persoonreiken?
niet tot die plaatsen, waar
Geredde passagiers hebben
lijk nieer voordeel zouden be- Hoewel het verongelukmen binnenstroomend water
positief verklaard, dat het
balen in verband met toe te
ken der Van der lVi/cT. w~l
niet zou bebben opgeme:r;kt,
zee-oppervlak met olie bekennen premie.
licht weinig of niets te ma~
zoo de waehten conseientieus
dekt
was.
Wij kunnen hier verklaren,
ken beeft gehad met de Z.g.
geloopen zijn.
Geruimen tijd na het zin~
dat al sedert eenige jaren
rankheid, zai beantwoording
Voorts zou het kwantum
ken der ,.Fan del' 'W'ijcknoeh de gezagvoerdel', noeh
der vraag:
van zulk binnenstroomend
bleef
er
nog
olie
opborrelen
de stnurlieden noch de werk"WeIkel! indoed hecft de
water' nimmer aanleidina
en weI zoodanig, dat het aan
tuigkundigel1 eenig geldelijk
omboltw 1,'(l/t het sciJi,p
d~'
kunnen zijn tot omslaa;'
de ,.Pollux" mogelijk :was.
belang hebben bij veeI of weiuerplaatsing rail her ::-l{·!!(C·daar de openingen daarvoor
cen boei nit tc brengen op de
nig lading. Voor .de stuurliete-plmt gelladt"
te klein en het gewicht van
juiste
plaats
waar
de
ramp
den beteekent zelfs weinig laoven"'eging "erdiellen.
d,at wate:. daarvoor te gegeschiedde.
ding indirect voordeel. omdat
rmg zou zIJn.
Vergissen we ons niet. dan
-Waar kwam dcze
zij dan ook veer mindel' kans
Aannemend -dat de huid
werd omstreeks 1927 -1928
olie vandaan?
op z.g. claims hebben, aanzich ergens begeven heeft en
op het promenade- en sloeOlie
(residu)-tanks.
oliegezien zij voor die claims weI
het water dus op die plaat~
pendek cen aantal passa~
pompen. olieleidingen: c.d.
geldelijk
verantwoordelijk
sen is_ binnengeloopen. waar
giershuttell, met de daal';lall
zijn o.a. wegens brandgevaar
zijn. Daarvoor ontvangen zij
men het niet ziet, ergo dus in
verbonden
eischen. _zoo.als
hermetiscb gesloten, zoodat
een vast. maandelijkseh beeen laadruim, dan kan zulk
wasehtafeIs. bedden. kasten.
het
onbegrijpelijk
is,
dat
een
drag dat "claimpremie" wordt
een waterbelaslIDg al zeer
badkamers..-WC·s. zoetwater~
groote hoeveelheid olie - en
genoemd en waaruit mogelijk
moeilijk als oorzaak van om·
tanks,
e.d.
bijgebouwd.
hieraan valt met te nv.ijfelen
de verkeerde opinie is: ont- • slaan worden aangenomen,
- in zee terecht kwam.
Wij achten het "-an ~t
staan. Die premie is echter
daar eerder het binnengekohoogste belang. dat op bo-geheel onafhankelijk van de
men water de boot dieper op
Ten tweede:
venstaande vragen, zoo mohoeveelheid lading, terwijl
het water zal doen liggen en
Bij het ovetE:.
",even der ma~
geqik een oak voor olllsid~
ook niemand aan boord eenig
een rechtop zinken eerder
chine-wacht om 12 uur des
(op- scbeepvaartgebied) begeldelijk voordeel beeft van
kan worden verWacht dan
grijpelijk antwoord wordt gebet aantal vervoerde passana.chts. was
de ..
d.d. werktui.
kundige
(machinist)
blijk~
een etIDzijdig omslaan.
geven. aangezien blj -..~n
giers.
baar doende met bet over~
Zonder algehee1e positivideze vragen zullen z.ijn op~
Wij kl.Hlllen hier bovendien
pompen van tanks.
komen, zonde-r er een ",er~
aan toevoegen daf de Holteit achtten de des1rundigen~
- Was hier sprake -' van
klaarbaar - antwoord ,,-oor telandsche zeeman gencieg bewelke ous vrij eenparig deze
het overpompen van stookhebben-1.-unnen viuden.
kend staat voor de bijzonder
olie en zoo ja, moet de
rneening gaven, het, n i e t
ernstige opvatting van zijn
gelijkheid uitgesloten worden
Met recht knnnen. wt!
. mogelijk, dat bin.nenkomend
taak; vOOr ge1dertik -voordee1
geacht, dat een te hooge druk
trotseh .zijn op onze nationale
water de eenige oozzaak zan
zal bij nooit en te nimmer de
in 00n der t.anks een b'ieuk- ... sclieep,-aa,rt en wij willen dat
kunnen zijn _van datgen.e wat
veiligheid van zijn ,schip in
ten ~volge heeft geoak blijven. Maar diLan'OOt' is
gevaar brengen..
thans _- aan - passagier's-en
had? En -welke aanleidirig bebet een'-gebied~Dde eisc'h. dat
Rieman fm
de eer van scbip _-is overlromen...'
stond- er vOOr flit overpmn~
hij ~aeval.len als:met de-Va_
ODze collega's meenen wij vcr-p<m?
'.
tIer W!i<k k\are wijn wonIt
plicht,'te zijri tot deze publi~
..
~ Hoewel met het schlp
~onken, opdat·een magecatie, opdat geen, biaam ge:.
Ten:;;.lotte:ma.ken we hie!:
de bescheiden . .yu ondergelijk p;ehokt
warpen worde op hen, die dit melding: _'V3.Il de- beschouwing
gaan.. zullen de"geInigen~wrspoedig mogelijk wordt heI-~
op _
wo,,- het
met vt:Xdienen en',·door de van ,,,,,een bijEonderen. medewerramp --_van genoemd -: schip _ker'" van bet A..l.D~ de Pf'erDr-.
aIttwoord Jmnnen, ~

op

I
-g~ I

mage-I

dot"" -
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~_

_d.

_Uwen ....
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FILMVEBTOONING

Moe 'i JAlste100s f · . In. de put
..
_ . ...... ~ _:geraakt ?
De 'a fvalst offen ·worden door'

Voor Vad. Club

BIO.VI~A-WA"TER ' -gekraakt_

.¥aandagavorid it vertoonde

'Een pesch per.. dag, geeft -U de .de- firma ' Luyks voor de leden

.

:

kracht van de aid. Batavia. der . Vad.

-

~~i

[

voOr het. dagelijksch w-er k, dat Club- vier films, te weten een
U wacht·! van de parade op 31 Aug. 1l., _ _ __

cen van het openbaar gehoor op
dien'dag; cen yan de bestultts-

v.CUt. cLen.'

"vJ5sd ing op 16 Sepember n. en
een van dell -vlootdllg op 21
September U. '
.
. H oewel het smal-fHms waren,
gaven zij e~\l dilidelijk beeld van

OV.e%.~t~

GEKOELDE', BlOSCQOP,

Geen in Singapore

De heer Daniel F. Greenhouse
\'an Metro-Goldwvn-Mayer. die
heeft
Licit te Singapore er over verwonder d en beklaagd, dat er
nict eell luchtgekoelde bioscoop
tc Singapore bestond. Batavia
'lAI llem in ditopzicMdusook t e
Jeurstellen. .M aar h ij heeft tc
Singal)Ore
medegede.eld, dat
oVerll1 W.1::tr de M. G. M. ontev rcden was oifel' de theaters,
ziJ cr ",elf cell of mecr bouwde.
te Batm'ia is geplaast,

VOOR DE R E DDERS
Vlsschers \'an Brondong

f 25,1,-

2.50
2.50

W. W.
,.

m evr. l\LH.S.
Raden Ng. S~ro ·
h adikocsoemo
mev)". v . S.
Pcrsollccl J ava~
sche Bank
~, G,

.

1.';50
"

2,50

" 10." 36.~
" 1.-

Naa t' aailleiding van hct berieht jc, dat cnkele visschersJlI'IHlwen na de ra.mp vall de
•..VfOl dC)' Wijck" drenkelingen
lie-ten drijvcn om wmkstukken
0)1 te zamchm. wordt aan de
.,N.:S. crt." medegcdecld, dat,
integendeel, door de visscb ers
van Brondong de meest mogel ij~
ke hulp is vcrleend. Dc eerate
praUw, die van de ramp iets
beslX!u rdc, VOCI· om vier uur
I\nar de ~isch.t;rondcn, toen de
opvarcndcn plotsc ling in h et
duistel' hulpgeroep vcrnamen.
Zij sll'ekc!\ de :t.cil(;!1 en redden,
\'OOI-t.icbtig Oil de noodkrcte n
;lanrOCicnd, 22 sch ipLreukclingen, waarna :t.ij, boordcvol helade!!, tCl'ug\'ocrcll.
Dc schippcr vcrklaardc, dat
hij hel verschl'jkkclijlc vond
drcnkcliugcn t e hcbben moeten
;H;hl<.. l"I;a lcn. Lnter werd hulp
vulccntl door
thuisvarende
lW;tuwcn en ook door de nog
'huilS zijn..lc vaartuigen , die
dnat'voor spcciaaJ uitzeildcn.
In den morgen, tocn het woeJig \Verd, vonden sommige prau·
well g('{!n drenllclingen meer ,
waal"O]J ~ij wl'akstukken laadden, welke aile bij den assi stentWeQo. ml zijn ingcleverd.
Gczien bet [eit, dat h et
den Ma.rincvlicg cr s op dat
uur zccr mocilijk viel 1 ~l.:
meter boven het water de
drcnkelingen ' to vinde:n, is
bet
niet uitgesloten,
dnt

Ter gclegeilheid van het 7de
Chung H sioh Congres te Batavia zal er een causerie-avond
worden gehouden op Donderdag
29 October a.s. in het Chung
Hsioh -clubgebouw,
Goenoeng
Sarie West 8, om 8 uur n.m.
Onderwerp: De Chineescbe
Jeugdbeweging, spr ekcrs: Dr.
I\\va T joan Sioe, Dr. Sie Boen
Lan, D r. Ong Hok L an, Hr. Dh
Siell Hong.

"

"

,

ZekCr; de herboren Cbinee--

~~e

.:;e

~~ n~d

ZIJ zal

National~d

Confueianisti"he roaat.

tot een

B UITENZ CYR G:

I

joo;p -'-____'_'-___~-'..:.....-----_:_
HOT E L

I!!.EBATON · n'
DagkillPtts

jon~,

, ... IDCt

en notio- Westen

naal gevoel zijn de voornaam5te elementen van den moder nen staat. Die elementen zijn in
China geschapen in de afgeloopen kwarl eeuw. Het zal nu
niet meer gebeuren, dat Canton protesteert t~gen het 0.pbrengen van een zlJner schep~n
door -cen .vrcemde mogendheld,
o~da~ die vr~emde mo~ndheld In . oorlog IS ~et Pekmg,
maar Dlet ~et.Ca nton. Inte~cndecl, d~ Chmces va.n het Utterste Zlllden van ~~ma leeft n u

~!leel me~
met zlJnNoord:
landgeno~t
mterste
n, ~Ie
strlJd voert tegen d~n lD~rtn ger , a1 heeft de Zmd-Chmees
nooit eell voet gezet in Noor dChina.
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PilDaragan 6 en 8
Buit f! o%org
V oor de a.s. SintNicolaas hebben wijeeD groote:sO[h:e:dn~
aardiQ Spe-elgoed en voor df! Kerstdagen div. Kerstboomartikeleo. Dames te Buiteozorg , doer U we illkoope n bij
.
H WA F OENG Pan;} rag<In 6 e n 8

berelkmg van het 1deaal, dat
g.r oote geesten in 005t en West
zlCh . voor oogen ~~bben gesteld. de verb roedermg der vol~~~ e n daarmede den wereldNa~r veler meening is dit
een utopie. Onbereikbaar evenais iedere andere utopie. Het
kan ZU n. Maar cen feit is, dat
",--jj verder af zijn van het ideaaJ. z:)olang een mjJlioenenvolk
als ' het Chineesche zich niet in
volle souvereiniteit ' kan doen
gelden. Eerst wanneer Oost en

;:=================::;:::;
B L 0 E MEN H A. N DEL S 0 E K A SA. R I E
P....--... u
BuJl e n'l: o r g
8tO£Jnwerh.. voor elke gdeQcnhcld. Prima af ...·crJ,;ng 'mb;IJlih prlj:"~n
ge9 arand~"rd. LEVert ook naar bUlten ; Anncll' verschc vhch- en
gcvogeltehandeJ.
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Ondanks alle
i
teekenen ~al er geen
beurell. Srraks zal er
coit te voren op het
den gezet. H et zal ren
worden nog gigantischcr
de afgeloopen wereldoorlog en
met _gevolgen oneindig grooter
dan die van dezen wereldoor-

T e lefoon Bzg. 32
heeft na de de Fransche Revotie, zou de oorzaak zijn.
~
Beide partijen hebben gedeelkwalltdt.
telijk gelijk. De vrijbeidsbewe,::..~ -=-~-J OvulIl verkrl)gbroar
goe en secuur ,
ging van Br. I ndie dateert van
r 1.25 pt'r Huek.
vocr den Russisch-Japanschen
VtNll Ow laD9\IlGU
ep
oorlog. Maar aan den anderen ' -_ _ _ _ _ _ _ _..!
vlug en n iet duur.
kant heeft de Japansche overwinning op Rusland ook zijn in~"""2.5"2.58"

hun overtuiging. Typeerend in
dit verband is hetgeen is gebeurd tijdens den ChineeschJ apanschen oorlog. Een Cant oneesch schip werd door de
J apanners in beslag genomen
er. opgebracht. Het bestuur van
Canton protestcerde daartcgen
bij de Japansehe rege,ering, op

log. Verschillende factoren, on·
beltend in den afgeloopel1 grooten oorlog, zullen nu een bartlg
woordje ll1cespreken. Zal de
mcnschheid gedoogen, dat over
het lot van heele volkeren, van
heel de wereld nogmaals op het
s lagveld ..,""ordt bes!i!?t. m et al
de nawecen daa:aan Inhaere~.t.

vloed niet gemist op het
ten.
Doch het -ware ontwaken van
het Oosten is eerst aangevan!;en met den opgang van China.
De nieuwe Chineescbe euItuur,
welke nu be"tig is zich te vorzal ~I{ eleme nten van . de
Ch me~sc..~e beschavmg

In .. het

:;:ltt,e~~t~~ &~~~~~g~m~:: ~~j~~~d~~de~~in~:!,

De Trekking

.r

West elkaar
de h and gelijkheid,
reiken op
voet
van volkomen
zal ·de wereld nader zij n gebracht tot dat ideaal. Nooit zat
dat ideaal benaderd k unnen
worden zoolang een volk van
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Westen
openhJkom
en oak
bewust
w or
den aanvaard
daar
de,yntbese tot stand ~e brengen.
Zoo zullen dan m.t Oosten
West twee be:chavmgen naar
elkaar t oe groelen.
Japall heeft aan de w ereld
getoond, dat het ~. staat is bet
Westen met gelijke wapenen
t e bestrijden, maar Japan beeft
de w e reld niets a 8i.! t e bieden
op gccstelijk gebied. Trotsche
zonen van D ai Nippon zelf er~
kennen, dat Japan. tot dusverre

DELSG "MPL f l1 ERDEN
, T~~D;,A,N~r';n~':,~d,I,:;dE" E:';,~"n':,.~roO:.~Il:!.. S . E. G.
0wR,arOdO
G r ootha o d e lsgee mplo'lcc r den l

."d..,..,..t U mun:elen en Unantleelen $(CII". Indien U baiu:fI Uw
schuld tengell'olge van de tijdlom slilln di~ b"dcn bulten ....-u ... kr1nll .:ijt
lleraakt en dleruengevolge In morllijkhedcn veTkcelt.
Lldmaatschap 1°/. van Uw maandelijbch ulatls lii£t ",en mlnlmu,,;van f l ._ r a Ull mar.lnmm-cootribude v.o f 2.50 pc: D)aOIuci.
Zit

Vraagl Inlich"ng e n
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slecht:!~ie:ill~ ~~:, ':~::~~f l--~----------------,.
\'ermag te geven om dnt
bezit t e vermeerderen . China
daarentegen h eeft de wereld

~~~chtgees~:~ke ee:eea:,~~:~:
rnoeizamen geestesarbeid. aan
te bieden· en dat aanbod zal

Ibn za.l cen wereldbesc"ba\·ing
ontstaan. welke hopelijk de ba-Us zal zijn ..oar cen ~roeder
s('hap ,'an volkeren w elke de
wereld\"rede zal waarborgen.
Zoo is de wedergeboorte van
Chineesche TOUr, welke op
10 OctobE:or 19l1 b~ft plaats
gehad, een f eit dat \-erstrekkende gevo1gen zal bebben. d;e
~~hee1e wereld ~en omvat~

L.K.H.
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cal R hythmics en The Hawaiian Syncopators voar vlotle
Vo~r Studenoon en Scholleren dansmUZlek zorgdrag~ terMJ1
het aan attra.cties niet zal ont. Vrijdag 30 October as te 5 breken.
uur n.m: w.oT-dt Jj~t Zwe~blld
De prijzen' der toePn~kaarvan de Sttcht~g . St~dente~.:. t en .zijn, ditmaal zoo laag -dat

I
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van allerlei hindernissen,
aangevangen met den Russisch
werkcrs in den weg ~ Iegd.
J a par.schen oorlog. Anderen
nu. ontbreekt het met aan
weer ontzeggen Japan deze eer.
hellspellende teek enen, die bet Volgens hen zou het Oosten
cl'gste docn \Tezen.
niet ontwaakt zijn door het
Maar geell nood !
donderen van het geschut op
Ondanks alle
de slagvelden van Mantsjoerije

IOOrlO

I

Tel. l e6

Op de basis van die clemen- !~ ~~I~~~:::!el~~lk~e:ictr~~
Versche volle koemelk f 0.15 per fl., f 0.23 per L. t<arne~
ten zal vcrder worden
niet in volle souvereiniteit kan
melk e n Yoghurt. verschc Klppen - en Kalkoeneieren.
en wot"dt ook verder
ontplooien.
~===K=IP=p=.=n.=g=a=n,=e=n,=ka=lk=o='n=e=n.=,p::e=.n=.=",=,e:::n::',=:.._=:-:::::!_I
Dat werk heeft
Velen spreken van "het da~ -

Niet aIleen hebben de visschers h un vangst prijsgegeven baa r lecrlingen vervaardigde :r~:~e~se:r~k:.liJ~eg:~:!p~~ ger in Europa. Merkwaardig
:'.,d~~:~ng:~\'~~~i~~n~~~~~ . corsagebloer;nen. Voor nader e van deze volkstaal beteekent samengaan!
een wending in het Chineescbc
Het Westen mag tevreden
zij, hoe arm zij zelf c ok zijn, ~n~~ch;~r~~n ~:~v~::r~~~ ~:~ g,',estesleven, die ongeveer ge. z~n. Mee:. nog! ~et m ogbh"OChtse~
ZUn op zun ver dlenst e, et
}~~~rzig~~eddell van kleedift g dcr Zee, K r oesenplein 13 tel.
~
te :;~1l~~11!~~~ d:n
neesehe volk tot cen nieuw l~
• . De te Brondong aangebrach- 6237.
.
na~st het latijn tijdens de re- :n~~~.~e!o~nd:~~~:~~
len waren dan oak vol lof over
n3.1ssance. . Deze nieuwe volks- het Westen, dat het
"GROOT NAJAARsBAL"
een ell ander. .
taal wordt n u in a Ue Chinee. oude Cbineesche volk
Uit De n H a a g seinde
In l\lalson Versteeg.
sche . scholen onderwezen, zoo-- . herboren is en dat uit een oude,
AJleta~Holhmd nan de Indische
E venals vorige jaren , zal ook dat zij inderdaad geroepen is schijnbaar afgcleefrle ', natie
dagbladen:
Ret hoofdccs t tlUr van bet dit jaar de Black . and White om cen eenheidsband te vor- tba ns ren .jonge natie is voort ·
Derus Rijkersfo nda wekt op. Clu b cen Najaarsbal organi~
bUdragen te storten. op de dOQt; see r~n onder den naam van
het fonds georga niscerde ge,;A w' Musical
H awalian
Nigh'''.
opende inzarileling ten 'behoe. en
el in de groote
bovenzalen
ve: van de redders va n Bron: ~'an Maison-Versteeg op 31 Ocdong.
.
tober 1936 om 9 u, 30 min.
Annex Caf6 ,fa ,Rotonde
Bg deze gelegeilheid zullen
.
. .
.. . .

e~
vta, Scholierenzv.:embad,
geopend. .
.

:rELEFO:U"

docl,
nJ. trap
vrede
op z;ich
aarde.
Des
bovenste
heeft
reed
F RAl" BOESIA-B ESTR11DING vroeg met bet Chineeschc rijk
gcidentificeerd. Eve nals in Ro·
me voelde men zich in Oud-ChiPropaganda-fIlnt.
na als orbis terrarum. Nat ioVrijdag 30 October om 12
uu r 's middags zal in het kan- ~:!~Clb!~:~~~ee~~ ~~~n::~
toor voor de Medisch·hyg ieni- (11ineesche volk. Het rieh tte
nisch e Propaganda Konings- zich naar de m enschheid. Iedeplcin Noord 20, een nieuwf' re barbaar, die zich de Chineefil m van dien dienst over de
bchandcling va n f r amboesia
keerd is iedere Chinees, die de
vcr toond worden.
Chineesche
cultuur
verloochent, een barbaar, ceo vr eemDE ' NACHT·EXPRES
deling. Belrrompen rassentheorieen waren het Chineesche
Reclawe-plaat
volk nbsoluut vreernd. De eeni~
De S. S. heeft cen door de ge maatstaf "oor hen was hun
Afdeeling Publicit eit en Reelacultnnr.
me van de S. S. o ntwol'pen -en
Het ontbreken van nationaal
door h et Reproductiebedrijf van
den Topografischen Dienst uit- bewll!Stzijn was de voornaamste
gevoerd Illnkbiljet veor den oorza~ dat de W ester sche in~
vasie in China zoo gemakkelijk
nachtexprcs uitgcgeven.
De plnnt vertoont cen loco- kon pluta hebben. Er W3.l'f!n
motief in volle vaart bij nacht\ altijd Chineezen gcweest, die
Europcescbe belangen verteden exprcs trekkende.
gcnwoordigden , warm eer dat
o\'er~n . te brengen was met
JONGSTE LOTERII

0;:'

•

... U L I.A N

Bullenzorg

vauaf· i-3.~':~ :r=9~~~1Idkamersva"'ffSo.- 1

~ch !~~~~~e~e~r.rex:=~~?t ~-:~~~=-:::-~..,..~'-~=---...,..-;

. De bciangrijkste prijzen -uit
de 'Ioterij van welke heden de
trekldng plaats had, vielen als
voigt :
f 75.000 op No. 14059 (in
Ojocja gevallcn) .
10.000 op N o. 33099 (in
grOtla
weI in van
oorlog
betwfcit,
as DIet
datPeking,
Japan . dan.
welke d~e
. nogvan
he vlger
den afgeloopen
zullen z!Jn
Bandocllg' gevallen) .
g .
f 5.000 op No. 23516 (in Ba- maal" niet met Canton.
tavia gcvallen).
Men kan het lIiet :net zeke~Nu is het ecbter anders gef lOOD op No. 11045 - 20940 \'IIOl·den, dank zij S:un Yai:sen, beid zeggen, maar het is niet
- 21055 -24520 - 25906 - dt'\1 vader van de ChineeSCheltChopen.
331.05 33267 - 36582
Repuhlick,
man,leven
die het
Ma ar mocht
onheil
on37005 - 39184.
grootste deelden
van zijn
be- verhoopt
komen,hetdan
zal het
l:1.ngeloos beeft gewljd aan de het Chinee5che volk van Naord
"TOURISM"
zaukvanzijnlandenvolk. Zich tot Zuid, van OosttotWcstals
spiegelend iian lint Westen zag een man tegenovcr rich vinden
Nleuwe N umlllers ~
SUll Yatsen de noodzaak van bezie1d met den ~erleefd en ouHet officieel N ed. I ndisch hE't opwekken van een nieuw den geest, den bu-shi-do dicn
Touristenbureau heeft van het l1ation~al gevoel in China. Hij bet aan het J a pansche'
tijdschrift "Tourism" ~n Ma- zette zlch daartoe aan het werk heeft geleerd . Dit is het
lang- en cen Bali nummer doen en met succes. In s lechls cen ' taat. nu reeds bereikt nn'
vcrsch ijnen, welke heide zeer paar decenIlia tijd beeft bij be- entwintig jaren geestelijke rewel'kstelligd, dat cen ster k na- volutie.
goed verzorgd zijn.
Dit r esultant is Qelangrijker
Hct streven van dlt bur eau tionaal gevecl het geheele ChIam in " Tourism" illustraties necsche volk doorstroomt. Dit dan alle materieele vooroitop te nemen, die nog nlct elders ~:~j,on~:: :I~:":; f:k~~~ ~~ ga~1t is het onmisl{enbare bezijn verschencn, vcrdient aanz-oodoende den sch\jn wekken, wijs, dat cr ni~uw leven is gebeveling.
dat zij geen oog- zouden hebben \'nren in h et oude lichaam van
voor nationale belangen.
China.
CORSAGE - BLOEl\lEN
Bij dit nation ale gevoel k omt pe~:a~~d~;a~ekd::a~ie~~~ ~~~'
~~tvc~~en l~~:r h~~~:f~
Tent oonstelllng
bovendien nog de eenheid, door van E u ropa. is voor de zooveel:lien en niet gcvonden zijn, bet Mevr. M. 'Van der Zee-Hoff - ~e:~:~c~Pee~7:;.:t~~i~: ste maal V3n z~n zickbed op~~ch~j:e~~e~~~~1~i d~ot het be- mam~ zal 'in het clubhuis der taal geschapeu, die niet aneen
Opzet is ecbter uitgesloten , Kath.
Meisjes
Organ isatie

NlEUW ZWEMBAD
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het Westen zill zij haar phiats

II
schappij-ordening gaat tiit van
d£! voor stelling VI!D. een trapsg€\vijzen opbouw van organismen. De individueele pers~onlijkheden worden samengevat
in de families , de families
breidcn zich ' uit tot staten,
de stat en veree,nigen zi'ch
tot de mcnschheid, tot het
,.Land onder den Hemel" (t'ien
hia), Door ontwikke1ing van
de persoonlijkheid verklijgt
men de vereischte voorwaarden
tot het bereiken van het eind-

groe~en
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E n uit el'kentelijkheid aan
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EEN FEn VAN WERELDBETEEKENIS.

De
CllUserie-a\'ond

'lin.

~a:k::gziji~cl~:;iO~~wV:n~~~~
~~taaD te ~ven is gekomen.

:De nieD,ve Dageraad vool' China.

kleuren opgenomen , spande weI
. de kroon.

CHUNG HSIOH CONGRES

cuI_

Ook ,:<Ie
bljdrage
van het Westen ami· b et nietl\Ve
China zal bliJ'"ken' met gering te

baar kinderziekte!l.
heenen sta.3.n,Maar
lijdt deze
liog
_ _ _ _ _-::-~----,~-,_- aan
pe'iode " I "i te boven komen,

DEWEDERGEBOORTE VAN EEN VOLl\.

de genoemde gebeurtenissen.
De paradefllm. gedeeltelijk in
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SIGAREN - MAGAZIJN

.Belirafenl!Onderneming .. v!h nANS EN· JA COB S"

Holt 'cotipeuse, moderhe coupe.
, Ocht~nd, miq.dag.. cn' avondtoilcttell' naar manto 'Zeer billijke
condities. Tel: 522,!- \Vlt. '
Kediriweg 5.

"DE · ADELAAR J

!

Kramat -62. (t lo. tra:mstatio' n). ·
,Batavia,C. Tel. 97 ' Wit.

(DAG
Voin"pa.ying guest(e) besdlikb.
mooie :g'crn. bov~nkamer m/ terras. Nieuw Menteng. Te beyr.
Serangweg 5.

Menteng' 3

nette. vitvoe:ring', bil!ijke

Jnd. gcnt-eskr. kruiden

Levert

Zaterdagavond. 31 dezer. 9 u . 30·r.r.
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goed aff:p.sioten hussen

bockje inh. bijna honderd
g
JpH'S.
2'2.50 en j 30.-. respl. 1 en 2 . notarieel gccontrol. dankbetui
f r, lhuis. tel. 926 WIt.
uit ane deelen v. d, Archlpel
gratis.
VQor
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ZEILBOOT TE KOOP ,
!;plinternieuwe S~un'Pie, 5,35
kng, zeiloppervlnk 9,4 112, en roode hondo Schitterende r eo
gehecl djatj, f 365.- tel. 5548 Bultaten. i'!Jej. 1U. Paessens, Koningspl. O. 3 pay. tel. 3208 Wit.
Wit.

G0 E DE
DAllIES MODE-ATELIER,
LAAN DE BRUINICOPS 86.
Vervaardiglng ' vau ocbtend-,
middDg- en nvondtoiletten aIsmede van t.n.ilot1JlQdes door gediplomecrd COUPEUSE. Aanmask CORSAGE-BLOEMEN
(oplciding voor bloemen·mo·
WBU).

Vlug -

Coutant :- Billijk.

:,!lode Vakschool teV~DH bloeml'n en CONtljl;ealeUer 111: v. d.
Zl'(!- U(I(ro11lOlI. Gcdipl. Leel':m.:!> Coupcusc cn blocmenmot~!;;tc. l\.rocEcnplcin 13, tel. 6237
Wit. (~ cncn)
Oplelt1ln~ COl't. coup. en 8100lI U'nl lIO tl Ochtcnd., mlddag- en
anmdle5£t:n. Club· en priveiesst'n. \-'iug-so ecm·. methode.
St;eLCIS ....cl'7.ckcrd. Dipl. in 3 it 4
mnd. Zecr bitL tarler.
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wilt
VAN WIoJJlE'S LEESINRlCHTING

Oak vevrkrijgb. wier~
ook cn sproetenbedak. Resultaat gegarandeerd.

Direct beschikbaar .leer mooie trommels van .f 5.-, 3.50

TE KOOP: FORD SEDAN 'SO-

in

RESTAURANT
Laaa H olle 14

en 5·7 n.m.

DE
Sindanglaja

=-___.,..______________-.1

AANGEBODEN
Kost en inwooing in beschaafd

TANDARTS

JOD-KALlKlORA
De betere Tandpasta.
Het dilgdijks.:h gr hrui!': vall due
iodio.mho .. d~pd~ landpaMII mllakt .,fct
allua de laDdr:D moo; wit, <loch "-00"
k01ll1 alll:: laad- rn taodvlruc:hllduUl
:ooalsdc gCVr'Ct'MC

Ruime \'oorslaapk. met
"'011. pension 1 pers. f
pcrs f 75, garage disp.
boekjcs 15 bons v. ind. en
tatel J 7.50: Laan Cornelius

PARADill'ITOSE.

BlnnengeliOmen Brieven.
Op O-P-tje. Nos; 0381, 265.
0103, 775, 0200, 0006, 0111,
0039, 0393, 0278, 0376, 0331,
Wilt gij succes hebben Cll
0208, 871, WK, 0189, 0117,
KAl\lEU te huur, gemeub. of
blijven zitten, neemt dan lessen 0290 zijn brieven binnengekoongemcllb. aparte ingang, cigcn
in bijgaande vakken. Spec. in men en de advcrteerders wor~~~t;:~i~~~1~i~3,omgc"ing. Dude ! -_ _ _ _ _ _ _~
de vakken: sterkteleer. Electro, den beleefd verzocht deze af te
Werkt. kunde Bijdrage zeer bit- halen._
Zwcmundcrricbt :
: -_ _, _ _ _ _ _~ lijk. O. Schiebel, Parapnttan 7A . .-) -O-O-PD-E--L-E-E-U-W-E.
~p~r.hlal tlnme~uurtje a·Jo ".m.,
T.J[KINI 35
r:i!;lige gclcgenh. om zwcmmen
SIEnSTEEN - 8LLJPERlJ
jp h:l:t'cn. A.G. \'/ 11. Berg, Instr.
RADID -INSTlTUUT
Zl\'~mhnd .. !\lanJ:l\:arnl", Mr. C. Mooic colicctie binnen- en bui·
E xa meDopl, radloteleQ rafist
tcnlandHchc stecnen.
tel. US.
"
Noordwljk 35 _ Batayia-c'

w.

PERQUIN

Gebruikt dallrow allrn fod·K,dlktor,
taodpasta.
Prijs f O.iO ""•• tube.
Quei~set & Co .. Hamburg .

-Bat.-C.

Kebon Slrlh 81 A- Batayia~C.

Imp. ELLINGER &. Co.
Soerabaia

C'-,ifreur.

C..:orB.

ldoleuvUet

()(llOt1 I'!.. t.el. 730 WIt.

Kl1!1iS'l"t,\NUEN

---

_ __

KtJNSTGE8ITTEN

te(;hnic:k ~- LagI::' tarievcn.
K(~ bon Sirih 81<1. - ' Batavia·C,

1·~ul·.

110"'1 SJIUTTE RAAFF

MARNIX • COLLE6E
VallediQ let:rpJa.n H. B. S.
5 jaar
T el.

S indanglara

No. I .

het Marnix ~ College

lotera uger Onderwijs
StndOlnQla ja Tel. No.1.
ZEEVAARTSCHOOL
"HET ZUIDERKRUIS"

~' ocdcl' thlli~ .

- -- - -

luchtij.;'(: hamer \'. d. morgenurell. Zllt(;rdag ell Zomlllg uit-

PJANOSTEMlItER.

blad.

,

omtrck Haltc Pc- Kost en inwoning aangeboden
J 10.- Bl'. onder ,·oor. f 20.- inel. gr. en kl.
wasch, Tc bcvrg: Pintoe Besie
PENSION: CENTRml,
Nfl . .13.
Sluisbr. str. 55 (Het hartje v.
Weltevreden.), Gocdkoop wolillzodlt: GeDleuh. vrilst. Panen m/ z. kost. Ruime kamers
\'jlj/;(m of ldein huis 01' goeden
AANGEBODEN :
v.a . .f 10. - Gem. m. 1. en w.
stund, tegen " Jan , Br. Sig.
M2.g'. de Atlelaur. Mentcng 3, Ruim-huis m/garage, N\\,. Gon- Doortr. f 1. - p.p.
dangdia. Huur zeer' billijk, m /
Bat.-C.
- - - - - -_ _ _ overn. meub. 1 Nov. of later. Dames! Waarom ~og langer
tel, WIt. 2482.
getalmd? Wlj: maken toiletten
• Ter over... :langeb: Moderne - -- - -- -- - reeds vi a J 2.- Goede coupe
I,etlrigf~ illboetlel cvt. m/ overen prima afw. 'gegal'. Veel tename huishuul'. 're bcz, Tanah
TE KOOP GEVRAAGD:
Beleefd
Aban!;' Oost binnen 1 A.
2e. h. lichte vrachtauto. 'Br. m/ vredenh.
vol!' inl. onder No. 0462 v. d. Elegan~ WleIieriu"
str: 55 Pav
blad.
. ,
.

~f~~oopt

aIleen Sumatra Ara-

No. 0,1:19 ,\'. d. blad.

J:M~:~::~I;~~~ ~~fa~Stel:ri/~:= -----~_~pc bak.
park 31.

Tc bez. ·Kebon Sirihilletlisch Student zoekt
.
kamer m/kost. Br.
Te koop aangeboden :
De Ade]aat. Menteng
Peu~t Sedan viercyUn~er Bat.-C.
1932, Slot op deuren 'e n begage- -.'---~----"
_k offer.. Benzine l ' o'p.:12.
Qud G.ond~nt;dia ~1! Bat.-C: '

cash.
blad.

.,T.· 0 ·H .0 ·

s oufjt:s op

pOP U L A I K

Heereo - Mode - gebied to[

Wij slultl':o on ze tekeniDgeo a£ den 25sten "'an jedere ipaand.

U1TGAVE VAN

TOIO POPULAIR

.Goenoeng Sahari 46

Pasar
Daroe
---Bat.·C.
--

'-----------------------'

Tel. 582 - 583 WI.

10

3000

WITTE

EXEMPLAREN

DAGEN

SCHOENEN
KOUSEN
) SOKKEN
tot Dog Diet ve!boogde prijzec.

CHEVELUR.J<::8 : Te koop : Een PER POST VERSPREID.
partij prachtigc chevelures.,
w.o. div. soorten pauwstaart,
oak per stuk te koop. Laan HET BESTE
Wiechert 27.

no'~

Po"w •• Noo.d 59.

i~1. 1302 Who

AD V ERTENTIE 1 ' - - - - - - - - - - - - - - - - '
MEDIUM!

gC2onocr o,

~ang.'lni.in, C:J,

va D

RO BIN SO N ~ SC H 0 EN EN A-B-ovetbemdeo
B ALL A'S ~ d;;~eo em.:. De nieuwste

~l~\}:~~dB~i~'~nICm:ia~o~~~ D R U K K E R 1J
lnlichtingen ond nn. 0440 v. d. , 0 H N K A P PEE

I=-___------.: ~~l. ,~~~~t:;;:;,~,bi~u;:e~~~

huh:n (!n breng,in,
_ _ _ _. _ _ _ _ _
(,mtrc:J.; Tunali AI,m llg: - Stad
2 ur :? perK I ]!i,_ p,m. p. pers.
II pets. f l;t.iil) p,m. p,p. Andere afsLantlf:n n.o.t.k Sr. onder
,' ungcmall 7Alekt voor ilirect
No. O:P$l v. d. blatl,
Jwsthllis, uitcrslc prijs J 30.illc!' kl. wru¥.:h. Br. onder No.
n':\'magd: (Jn~cmcllb. ruimc 0431 v. d. blad.
tllIllfautn

"

DEEKEN·MODE·AFDEELING

POPULI\IRE PRIJZEN.

Er is Arabicll. koffie van Ja.va
en van de Gajolanden, Sumatra.

:'1\'11 ;.'-c~" lin t Hn ~ etc" .Amntlkt

als hij

Vlaggcn. rood-wit.blauw.
vlaggendoek, kleureeht, .
ren) 2.35 x 1.50 Mtr.
m/ wimpcl en koord
Uet WOONIlUIS,
23, tel. 302 Wit.

EUROPEESCHE LAG ERE
SCHOOL
Viln

,

,'.

1ede, fiee{t het~ov~ r ge nieuU'e

VLAGGEN.

Tel. 2599 Weltevreden.
1 ·~I : "Ir\S.;!\"'l' \\'AVE compl.
Iwwatcl'g<ltf ,,'/\Or f 10.-. S ij ;
II E-"tU K{)CK..~, clip1. PIlrij9.

TJOH ZINGT I

~~r~~~~~eJ::s.

voor beer of dame of
IIl~H~e~bt~U~o~n~,~g~'~he~e~I;l::)~;~~~;:1!~~~lmilieu
~ Modern
14 :::i~j~:~k Matraman-

1.---------.
lllUlgebodcn: !\-lodel'lI meubilair zoo goed als nieuw. Te bcz.
5-7 n.m. DeI. Lijn v/ d. Bosch
17 B.

WILDE

(hk. Keb. Sirih)

De gewCllschte liedjes op te geven aan ons buffet vaDaf
'fel. 2925. Reserveert plaatsen. Oas

m. (36 tijdschr.

HOTEL

"SHANGHAl"·

U VRAAGT . . . . 1

plus roman_l_ _ _ _ _- ' - ' 1itJR~~en{E::~~~:~) ~~~r,
"G A N A"
6 draadwielen. DODGE TOUI_N_D_._K_U_N_S_T._S_L_ill
_S_B_R_. _P_L_.
1 ~::::::::::=======~========::::::::::=;I~~N~e:!3~1~ draadwielen. PinInd. Tnnd.,t" Lim Binuw Hwat
Par'kweg 30, Buitenzorg. tel.
330 Bb:. Spreekuur 8-10 v.m.

populaire

Z'fl

INDO·LIEDJES

~;ea~:I~~f.I~/d~e~os~~::

Best bebeerd en \'erzorgd Leesgezelschnp
Kebon Sirih 9
Telefoon 4821 WI.
en 2.50 p.

Tel. 2607

·~Zond ..gs GeS~Olen.

EN , NACHT)

bedieniDg _

.. -

CORONA . MODEL

..

'

HOHaDdsCbe_ .Sigollar

Te koop gevraag<l :
Dodge 1931 of Plymoutb 1931
Brieven met prijsopgave onder,
No. 0468 V. d. blad.

iiiiiiiiiiiiiiiii.

Voor ~leubilnlr l\IEUBELFABRIEK "HO~ '
Complete W'oninginrichting vanaf f 395.Lam T:rivelli 23. Tel. Welt. 12.

- - _ - ' -_ _ _ __
..RIVIERA HO~IE"
Rivieraklima,at, 850 M. hoog.
GEEN l\UST. Zeldzaam panorama. Zwembad, Prima 'We1
Kamers v.a. f 5.- p.p.p.d. Idea~~_ ooni v?Dr ~e~te~end~.
BlJz. gunsbge · l,ig~g voor
weekend. 5 kwart. p. auto, v.
Bat. Op ' ~~ntjakweg (8 KM
vootbij kruisp. Tjiawi) balldwijzer, zijweg linkS 2 ·KM.
tel: WIt. 5050.

0 R U K K E R IJ I
-

JOHN
-

~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,.;_':

I~

fe loop:
Industria.. oi BouwterreiD

gdegen own den grooten weg~ T<?tal~ oppervlakIe 8400 M'. Zeer geschikt VOOt kleinwoninghouw. zweinbad 01 wielerbaan. Br. ond~ No. .855
if/d. b1ad.
.

