. '.

I ,ilre .(IJt~ub
J§aJ.wia.

...

..

· .···. ··,·:· .··t·.'···.··. ·
-::'

0

.

--

,'

':' -:'.
"'5
.

.

.

1

. .

NOVEMBER 1936 ,

.AANTAL BI;ADEN, EEN
.

•'Bt.ct,tcUb 'ost

'ZEVENDE JAARGANG' No.

1'79

GEGIiRANDESlDE , OPLAAG, 12.000 EXEMPLAREN.

..

"IJtlfaVias~'

Al<;EMEEN NIEUWS· EN ADVERTENilEBLAD
u &t.a,"1&, Goenoeng Bel.r1 '6 b\I
P5.t1KliIRIJ J\I a..~ K..U'"f'jilIi)

Veruc~ut
!)I,-'td,.g~, DI:ll<le:Ul\g.

7A1-U.. (J;.:s,"<Jcb.u.uli YOOl' ilst!!.\"h.., :SuitCIl.J,i)1"I ell
OClttro:-keD t!i ' 12000 t"KclDpi~r~ n

V~~IiCt..tI !lL

(1).

11: ilO\uuoo.g,

\·'.)"r U.'l1/.1 0'!'lJg:. 'rjID)II,I.ll

2u,,,..~n1_~ tr[i.&t 1. Z"lloiac:ocblc.nli
t'[)

m::i=:~~~~~e~clt~~t

(,;:Il ALr(,;,{1Ill ll a(lQO ~.xeUJplllrCll

"i;:\TGliJVEli.: ·JOHN [(AI' PEE.
;:111"":i .. . q "'!n'JCn:; St:r.JHi .:G. Tcl c:Qtm riS :! WI!.

( HUI"

l66"i

WI ... )

•
!!.e~;,.cn·~ UR: l. vH~m3EJ:L'"
l>«t,,\ L;•. G,,~.:<)e:.!:: ':"t'h"rj ~G, 'l"lJ.:;k-.ltl :...,3 W!t. i Hu u. 5!)!~1 WILl
A.j" "rL" ll Lj ,!S

[;-0

1~" t-:,,' , :,.

'relH,.luu W<:1t ';'~'I·NI ~ n)'.5::

:;. l3. U. U;(l'H\''' , T(.1. Wo:>lI .• I'·J:")
....Ger--r '0':
·i '.('.ml~~1

.\. C.
'I"'!l

lllJ l' l\r;:~/7.0H.(;:

- .,;-",:l<,

Een maand .. na den val van
den .gUlden, toen i~er ~ ~oon
bad ontv~eD; dat minder .
waard was dan te
te BataVia weer van
een clag geinaakt. .
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Op den laatsten dag van de
m!l8-Dd volg'den te .Bata.via.. vele
naehten. merkwaardig vele
Dath~
"
.O.n a.' was aangezegd: - -de
"Na.cht -van·--Batavia". Dl1:t Z,O.ll
dan een nacht der Melrenners
z1jn. maar ',de b:eheer4e,rs . ,van
de wielerhaan . hoopten bl.ijkbur dat gansch Batavia -zou
komen kijken. .
.
Batavia had het cohter daartoe te druk, want er was nog
I!{!ll nacht van l~lle van de yereenl,ing "Dante Alighieri".
duvendien was. · cr in huize
y. ersteeg een Hawaian-nacht en
m bet S~Dgbai-restaurant lokle ...de nacht van. Tjoh", den
Indo Europeeschen dichter-

zanger.
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Als gewoonlijk had het Hotel
der Nederlanden een eigen
naeht. En ,'eroer waren er nog
nllchten "aD 'de Cb.ll1eezen in
den Stndss(');lOuwburg en van
de l.E.V.-ers te Meester Come-

r i!"': :.:o:-tl f)f'Jl o.J'n l""C!"ttJ ~;I.

kielne groepen ell oak waren er
nachten ·van gepaarde men~
schen en van enkelingen.

· Naar mijn overtuiging waren

van al deze nacb~i~v~::nd,::

" 1.edoJ.,o,"
KRI.lKOT 20
(t.o . .CiDt1l18 Palace)

die van de geen van de cnkclingen
bet belangwekkendste.
den gemlddelden
een· boefender vergeschrc'l.'cn dan
van de massa. .
. Wie "Kips" van Wells en
"Kubinke" van George Her~
mann ' hebben gelezen, welen
dat.
En' wat cen m ensch in een
nacht zoo al beleven kan,-ook
als hem niets anders gebeurt
dan dat zijn verleden door eeti
toeval en lange gesprekken hem
scherp v oor den geest komt, dat
toonde George Hermann in
Nacht des Dr. Herzfeld".

hen
laten betB.len.
,I n

ope~bare

heden . hebben ; aUe
rttirote-vree.s,.hpe. gaarne ze ook
ruiin· en frisch willen zitten.
Niet .de . onderil!ill:t.ei· alleen lijdt
aan ' angst voor leege zalen.
Er is niet zooveel tOe .
. di~ . zalen, vol ·te kr:ljgen,
8an, een bepaalde VOOl"wa.a.rd ~ . moet worden voldaan.
Het publieJt -mget er om de een
of andere reden gaame willen
komen. IDeI' lukt het om met
wat muziek bet publiek te trekken en ginds is een dUlll' cabaret-programma of een tooneelvoorateJling daartoe niet in
staat.
AIs eell inrichting "den loop"
heert, dan is haar bes~n voorloopig verzekerd. Maar het is
moeilijk te zeggen, hoe zij "dien
loop" moet krijgen. Den eenen
exploitant ·lukt-het met weinig
onkoatcn d~.elj:ik.- den . anderen
met v~l uitga-ron. nooit.
.
Het publiek schenkt zijn
voorkeur zonder te redeneereo,
zander Da te denken.
Wlo' dus met eeo nieuwe ver~
makelljkheid begint, 8.aDvaardt
veel·Tisico.
_.
.
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straat nag een bioscoop bijkomen en bij de vele ~taurants
aan het · Glodokplein za1 een
groote· eet en drinkge1egenheid
worden gevoegd in cen daktuin
op de verbouwde ·orion-Bioscoop.
.
Batavia's Europeesche be.vollting wast sne1 ·· in getal,
maar, boewel de begecrte caar
vermaak ook toeneemt, is het
thans nog zoo met de gelegenheden tot vermaak gestald, dat
wat de eeoe a.an publiek wint
de aDdere verliest.
Er zljn ,echter van die avonden, welke heel het uitgaande
publiek op straat doen . komen.
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Dar(nstoornis?

Vert'eert tiet'vciedsel niet
goed?
Opgezette. buik?
Bloedarmoede ?
Bfochemie- Gen'eesl
de oopzaak
Menteng 15.

l~-de z~~cie:h~n en--relkt -dus
met eens zoo- vet" als·-de'Meest~'s ;,Zonde;- _in het -_ cieftige
Dorp";

w!:~e~~t:~~a:e!tl~~~

De filin-makers hebben- -hUn
best gedaan om den.geest e~:-de
sfeer van O'Neill's werk zoo' ge~
trouw. mogelijk weer te ge:veh.
Zij _riepen daartoe enkelen van
ae talentvolste
filmspelers op.' Bet resultaat
~ was een -aangrijpend -beeld vi..n
gansche san~ekraam opni~uw een Amerikaansch gezin, waarleven inblaast door--te wapp&- irL bel:ialve bet t:'lrruna-der-_jeugd
ren met een -bankbiljet.
' ~:~~~~ een auder stU drama

Het",-wil mij*;oorkomen, dat

mer ;: van het}l;l~dbl,~ -voor
de yrouw in. bdie, "Zij";·
Dit maandbla:d is gehee1- gewijd aan cIe belangen det-_vrouw
in Indie in het algemeen. Daar~

;ef~~~~~ _~:

hier bet uitgaand -publiek met bIad_ Miller -, en
weet" boe het wat afwisseling sympath!eker
!:~n~~:~~: ziju zate~ag-, van __ Babbitt en zijri
De nacht van -den 31 October
s~epphlg -van

:8:

~~c~~~v~:b:nW~~e~clt~~:~ v~~:=ri~~~f~o:~;r i~~~ leveren, -dat

mgraetmin.e:ntez:~kg.e~~arieerd pro- bug. In het gezin heerscht een haanl,'tidinh'tgbi,sdtot

de~at ;:g~~a~~~n~ij ::;rH~

danspaar optreedt, en Uep via

~~ ~~!:r~:~'h~~~t3~an~~~~

fecat, vandaar naar het Shang~_
hai-restaurant, waar Tjoh bij
de -.,pangsit goreng" een num~
mertje zingt, dan naar , de
"Kakkerlak" en ten siotte naar
het Hawaian-feest, - zes toe~

aantrekkelijke geest.
Men voelt, dat.er ,in "Ah Wilderness!" een stuk van O'Neill's
jeugd is _geweven en ziet door
de -versehillen tusschen -het
Amerikaansehe en Nederlalld'~
ache 'familieleven heen een deel
van de eigen jeugd.
Dat is het - roerende. aI~emeen mensehelijke in "Ah wn~
derness"!

~:ri~:,~~eklei~~nm~~~e~a~~~ ee:'~~~~ri_:e~Wdirez'd"erMi1'~'d·.v'rn,~~iS_

de Ba~'Tisehe Bierntube niet tc
sprekcn!
Doch er zijn maar wehlig Ba~
tavianen geweest. die deze boemelarij hebben ondernomen.

SlUis~:.ugstraat ston~

In de
den de na&.St elkaar geschoven
aut9's, die wachtten op bet einde van de film' "Ailotria" tot
ver voorbij toko "O.b.u.z." en
langs den Postweg-Noord stond
nag een file te wacbten.
Het "Capitol" was uitver~
kocbt. 'Ook bet publiek, dat den
naam van de film niet kon vertalen, bad gevoeld. hoe hler een
geneesmiddel tegen de zwart~
ga.Uigheid door de financieele
zorgen _,veroorzaakt, kon wor~
den verkregen.
,.Anotna" was bet, wat al de
dien nacbt op de been zijnde
Batavianen bedreven, tot ze niet
meer konden.
Maar er zijn tacb oak velen
naar de Globe--bioscoop gegaa.D
waar de film gemaakt naar Eu~
gene O'NeUi's'"Ab Wilderness!"
vertoond werd. En die zullen
daar zeller geen spijt van gehad hebben.
De onbenullige vertaUng van
den Utel in ,.Een Liefde in
1905" wu iemand van de wljs
kunnen brengeD.
"Ah Wilderness!" is een behandeJing van bet thema van
Wedekinda
..Friihlingserwa~
eben" oJ> Amerlkaanschc wtlze.
dat is In _dil gcval zonder cyrus.
me en - per\'ersiteit. Eugen 0'
Neill hceft in "Strange Inter·
lude" bewezen, dat hij geen

~tr~er;o:e:~!'n m,;:~~ n~e~~,:~
problcem van- de schoolkinderen~liefde, der pubeTteits·jaren
en der eerate ,"'erleldingen van
de jeugd beeft bij met liefde
en met opvoedkundig verstand
wi!;,n aanvatten. En daardoor
wcrd _!tAb Wilderness!" cen
gezlns-tafreel, een spel van den
hui&elijken aard in cen Ameri·
,kaansch dorp. En al komt er
dan cen juffrouw van de Hoeklazee in voor en een Com, die

aa - e ' a aan
;an.; ... , ~~e jai: b" "
benCZU' u r· ' oe;8. k 0 ,,~n:e
een, h meeseh ep. oe ang a 1
hebbe~ eer
aange~den." d D1aa:bij
zou,' d v:c
V; g~s S e_ ~ng
::~e e on~Jla:tba:~ ~~f~~
kingen _ hebben g~bezigd tegen
-het slachtoffer.nit voorval heeft- reeds lang
geleden plaatsgehad an.
wordt -; het- opgerakeld om

JOEGO·SLAVIil.
kwarn men in :Joego.slavie- tot
het inzicht, dat ~ Frankrijk :mcb
beslist' met ,'in een_ oorlog met
ltalie 'Zal ' starten, alleen- om
Joego~SIavie _bij te staan,,'.Toen
:F'rankri,jk dan _ook. nog met
Rusland een -militaire_ overeen~
koinst tot'wederrijdschen, steun
aanging,' zag .men, in Belgra~o
geen kana· meer, om ,met de
franco.;.phile politiek;, ,verder
Fr,,".,,he '",",d- door' te -gaan. Vooral Prins-reZooals-I' gent-, P_aul -·is cen .fene'--tegen~

de ~:U~:i::i:~: ~:~erhe:~at:~trle;!~e;£
te voI-leeg
~~:,!~;t~::~d:U~~~O~ant
Joego~Sbi.vie~ Kroa~ Litwinoff, -,te ontvangen. -_ ,De
'_'erdrijf, wailri::m c,.".,:a",.an,nl Dr.- --Soeratmo-zou zeer gebaat
Slovenie: Zij. wachten Joego-81avische regeering ,komtmet een -gesneden gulden hun zijn- bij- de baoie-Chineezen!
-op het' oogenbUk, - dat steeds meer tot,'4Wcht, -dat,het
leed trachtten te verzetten,'
Wij begrijpen allenninst wat
zal bhmenvallen, am 'even~ -voordeeligel': is voor ,het .land,
de bed.oeling is _van het orgaan eens tegen de, heerschappiJ der zich -bij bet Duitsch~Italiaan~
Sel"vi~rs op te staan.
sche -bloc- aan de sluiten dan
_==",J",'",E",'J",O",R",D",EN=S",'",Jr.·_ 1
bij het Fransche .bloe, Het uit~
Militaire exam ens uitgebroken, op grond van bet In het beg~p. rekende Joego~ treden- van Joego~Slavie uit de
(Schoolwkken)
het feit, dat een Chineeache Slavie -neg op'den steun -_van Kleine -Entente wordt'dagelijks
Schrifrelilke cUrlIu,sell vOllr:
burger "bijna" zou-zijnf aange~ Frankrijk, inaer Iangzamerband verwachtSrrge:ant eo Strgunl.M~IG\lr f 250 p. m, reden, dan zou dat, begrijpeUjk
OndcrbdtenKnt •
f i.- p. m. zijn geweest, hoewel daarODl
SlndorClWt'{t 3
SrmPTe."o nog niet te verdedigen. Maar
KONING CAROL IN RET GEDRANG_
wat dit feit met deze staking
te maken heeft, gaat ons ver~
Drie'
jaar'
geleden
nog sloot maskerd. Hij _riloest het politie~
J ~.
stand te boven.
Roemenie mch' hennetisch van ke tooneel ,verlaten. Rusland
Uo&lftrU!.L&W'& Derbalve aehten. w,ij,-de hou~ Rusland
af., De bruggen over eiseht eebter de ratificatie van
ding van de [(eng Po onder deze omstandigheden onverant~ den, grensrivier Dnjestr , waren bet geparafeerde verdrag, dat
DE SLAGERS~STAKING
woard en allenninst geschikt e.fgebrokell en elke eommunica~ dit land het recht geeft om, in~
om de onzuivere atmosfeer op tie met"Ruo;!land ten strengste geval van oarlog. door Roemeverboden. S ..."l:lert dien is' er veel nie te trekken en zijn vliegtui~
Stokerij van sen Dagblad
te helderen.
gen in Roemenie te doen lan~
Op dit moment is- de staking
Het is ons met bekend of bet vera,nderd.
De Minister ,van _buitenland- den. Frankrijk dreigt met fi~
onder de Chinee.scbe "toekangs B. B. aan dat geschrijf van
babie" nog niet afgeloopen.
Keng Po, hetwelk riekt naar sche z8Jken, Tituleseu, trad met nancieele repressaillemaatregeOver de feiten, welke moeten "aanmoediging" om te blijven Rusland in onderhandeling, de len en "Tsjecbo-Slowakije, dat
worden beschouwd als -' direde volharden in bet staken, ook groote dagbbiden- van alle' par~: tot- - dusver oorlogs~materiaal
aanle1ding tot deze staking, zul~ a1Uldacht he~:f~ geschonken, tijen ontvingen van Titulescu aan RO'emenie Ieverd~, dreigt
len wij bet nu niet hebben, daar maar -het:' 'zan aan te bevelen enonne bedragcu; d.w.z. zij <Ie". leveranties stop te zuIlen
deze reeds bing bekend zijn. zijn, ala Majoor Khouw het blad werden omgekocht. opdat zij de zetten. Om. de maat vol te ma~
Maar de reden., waarom deze cens ernstig onder de aandacht nieuwe politiek. van Titulescu ken, -_dreigt uu ook de Kleine
Entente uit elkaar te zullen
staking zoo lang duurt en waar- bracht, dat dergelijke beschbu~ :zouden_ steunen.
vallen' _ en buIp van Frankrijk
sChljnlljk nog gerekt kan wor~ wingen, weUre volstrekt niet
is minder -dan ooit te verwacb~
den, is niet geheel bekend bij gefundeerd zijn, slechts verwar~
ten,
_
,
het publiek. Dat deze ondanks ring kunnen brengen in deze
De eonferentie
de bemiddeiing van den Majoor samenlevil:1g _en daarom ont~
waarheen Koning
der Chineezen en zijn officieren, toelaatbaar zijn.
zijn zoon voor een _paar
nog voortduurt, Is te wljten ann ~~~~~~~~~:;It~?;;
gereisd is, mag weI
de meer dan onverantwoorde·
macbts-dmnonstratie der
lijke wijze waarop o.a. de Keng
ne Entente beschouwd -worden
Po, een Chineeseh dagblad al(Prins, Paul beeft geweigerd
hier, de geheele zaak heeit
naar 'Praag te komen), maar
ten, te vertrpebelen. Indien het
J
~o.KO.hl. 37-06
hoogstens als een laatste po~
blad het reeele standpunt van
ging-, am de. rep~tatie der Klei~
ne Entente,. zoover nog moge~
~:l::~:r~e!nd~e:era~~~: ~:;
lijk, te hersteIlen.
landgenooten onder het oog bad
"NAJAARSBAL"
gebracht, dat de bepalingen er
In Mai:on~V~l"Steeg.
nu eenmaal zijn am te worden
nageleefd en dat 2e daarenbo·
Yen de bedoe1ing hebben am
voar de gezondheid der bevol·
king te waken, dan- zou de ata·king reeds lang verloopen zijn
Maar' wat heeft de Keng Po
gedaan?, Dit orgaan heeft in
een paar hoofdartikelen de racalcitrente :toekEUlJjgs babie in

:~ ;:~:;t~~t~:sta~~~g~~~ z~~

Jm.

Bij T. N. H. -ging het nu heel
wat beter, Al spoedig bleek dit,
uit, een goed doelpunt van de
kleine midvoor, -5-1. Dat gaf
T. N. H. mo'ed en verwoed vielen zij aan, doch oak in het
veld hadden zij veel peeh.
De robuust spelende achter~
hoede van Vios kon steeds ingrijpen en langzaam aan kwam
ook de Vios-voorhoede weder in
den aan\'at. Uit cen zaer mooien
voorzet van Delmaar, wist Lu~
bach handig het ze.sde .doelpunt
te maken (6-1). Toen wist
weder T. N. H. een goed doel~
unt te maken door cen uitste~
kendf'n aangeefbal van den invaller~rechtsbuiten

(6-2).

tijd was daarna bijna verstre~
ken, docb Vias- vond het nog

niet genoeg"en-het was Lubaeh
die in de laatste' minuut nog een
zevende doelpunt wist 'te ma~
ken.
Hiermede kwam het einde
van dezen- wedstrijd. Vios heeft
de overwinning ten volle ver~
diend, alhoewel tegen een compleet T. N. H. er cen heel andere uitslag ge\..."eest zou zijn.

ZmMAKIRIJ ~UROPA-Am

OUD en JONG!
Cude besjes en jong2 Vi"CU\'"
tjes hebbsIl een ding g~m;;!en
- als ze yoor anker gaa..'"l,
thuis of in een res!::n:rant.
in de bo~sc3en of
can

zee, -

~~r~e~~:e~

steeds
veer·

.~

. . .n

Wedstr:

Zaterdag 1.1. in ,den voor- en
hadden, de eerste wielerwedStrijden op de baan in
het Deca-park plaats onder zeer
groote belangstelling van het
publiek, voora! van Europee~
sehe zijde. Ondanks een fiksche
regenhui .fu _' de middaguren
verkeerde- de baan in :zeer goetoestaild, het middenter~
echter was-eenigszins , mod~
na~avond

de echteongcevcna...,<lc, zp~ciaal Yoor
de tropen vervaardi\Oce B J:: D A K. d,e
puistie s en pukkels ,j.-)Ct ,'erciwijocn.
bUld"iekkcn enZO[IlefS~ IT'er~n .e"ble..kt
en die de door de dames zoo DOOg
ge waardo:""de fijne , . ,hoone fluwedacb.
tige [c iot ge efc.

in wit. creme of rose
Prijs per doos f 1.T el. \Vide. B en 9
Me=r-Comclis
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Polobemden . . v 3 . f
Ondergoed
v.a ...
v.a. "
' Pyama's
Jongerisbroeken v.a. ·"
" helbden v.a. ,;

;;;;;re~'f~D ~D~~7~~~G

e ~ y. e r k~o

' /

0

',: ,:
Pasar Baroe
I

p .. ,t e' ,b r e n:g:e-,n
'

'

,

_

0.50
0:50

, "I'

Ba(avJa-C.

N a .- .a v, D·n d, 31 0 e .t.,

n' unieke gelegenheid , om Jegen,
I, ' '

'

0.75
0.25
1.50 ..

,

Niawtoelingcn,8prlnt 2:Jc,n..

LIKW'IDATI E ~: PRtJ-Z,EN ""

1~ serie: ie Ahrens, 2e Diesveld' '
tijdllioe<:, ,
'
2~. .serie.:

. le Paulus, 2e Carets ,

tijd 16 sec. '.
3e aerie: .le HI.l gers, 3e Fllssinger;:tijd144/ 1> sec.
Als Wirinaam . Van dero.i- finales
giri~ ..:naal',., de ., .finale over
Diesveld;·Ab'flms en Hilgers. '
Finale: Ie Hilgel"B, .2e Ahrens,
3e Diesveld tljd. ~54/6 sec.

Match .4 .deu.'t' -

over 500 m.

Senior "Print

Ie serie; .·.Ondang -

Ownas;

winnaar Ondang; tijd 138/ 6 sec.
2e !erie;' Indardjo - Ooornik;
winnaar Inda.rdjo: tijd 149 / &
see ~·

~---------IiII-------~li ~~nd:~¢~n~. wedstrijden kun- =~: ~::::~::ee:: -tij~ll~~
Od.rliIU Ylrnhrinilln Bilhsrinl kij :8Ifrl"II '
I
II O V U 8 0
I

BANDOENG

-

I

I

• :.

NARIPAN ,62

•

•

-

TcldooD 2719.

Het publlek kon op de goed ,
verliehte baan het gebeeJe, verloop van de reDnen volgen. Het
leefde geheel met don wedstrijd
mec, .voaral :, toen de motoreD
de .ba.an .kwamen . .Het gaf
;herha.a1delijk ,door -luid .applaus
·. en · ook door het beschikbaar~
.:" tcllen· ,van·· ·"ele ' 'premies .....an
'd lt medeJev~n bUjlt.

1-::.:.:.;,:...:.::.:...:=------------------IH.,in
TOEZICHT OPFONDSEN:
Uit her ~Alg. Ind. Dagblad" van 9 Jull 1936 No, 186
derdc bli'ld, ontle-enen wiJ o. m. het volge!Jde;

::c.

oerie ; Ham _

Scbalk£r:'

wjnnaar ScbaJker; tiJd 17....:.'sec.
Deomf""'-letl·

Ie ssrie: .·Ondang - Verschu- ,
ren; winnaar Ondang; tijd 15
sec.
2e serie: Indardjo - Scha.l~er;
winnaar Izidardjo; t:1jd 14.:!/:;

"De Volkaraad over JU8titie':begrooting

:v~~~~~~:ir~~~~:;~~'

.. Teven, werden nog [ef sprake yebraeht,
z.g. begra..
,.f e I) I s f 0 n d, e n. die; als regeJ eJke wlskundJlJf!! ~b

tUBSChen'enltele-nummers te be· le· ; Ondang _2e Indardjo tljd
Jrotrten en de 111wrlek meer woo- l3C//1O sec;
~. marllChen: te doen spelen. P~e 1OOcktrijd' _

de

::~rtc' ::~W. d~~I~:e:~e:d~e:e::tl~ll:~~r1~~:~e~::~t~
.:.11 kunneo worden. eve-naIs bll de levensverzekering..
"maauchappl/en. enz.

... Evcnals blj de Ic-vensvcl'%curfngmatluchappl/en ware de
:~:Ir~~i~~n vl~~ds~~::e~e~:ljjket~ ~;i~~~~nd toezlch,

I
I

W... O.V,U,B,O ..n.rden "nvono zood,n'g's'.g.,'cbt,·
dat :ii ten allen tljde :al kunnen voldocn aan de door het
·."l.II.

Hegeeringsroe::icht te srellen eiachell. _kunnen wll U

d,m oak cen roette-den als IJd tcn zeerste· .aanbevelen,
DUS

sluit U aan hij "O.V.·U.B •.O."
I dl
In g8 begra i enIf5on dSInne

h E
I en E I
:;Dwi!ik~~dl::
b:~j.~

Voor een 3gentsch"p, tarleven alsmede aanvraagformulieren
~elleve men deh te wenden ~ot het· ··kamoor Voor. Battl'VJa
CD. ·Meetc.er..coraehs. TIJk1nj 81, ' I.el. ·4386 :WI.

Hoofdagenc,

-

H. JON K E R·

NORA ,DE- VAi.sCHEERFGENAMFJ '
OF

De kwellingen eener'moeder
,door
ENRICO DE NOVAKA"

Finale . .-

deelneming

Wat '·· de · ....eriic.liting bctreft · '8 rennel'S. ·
'Walle ' de 'i oegaDg".aan de .Ro- ·de premies' a 1" 1;50 werden ge- .
!irlnPpleinM'weat zljde betel' .te wonneh· 1e, 4:e · ·en 6e premie
iVer'2O!'gen" ell ook ..·de ..yoorzijde; ' ·.door Ahrens; . 3e en 5e premie
:bij del1..1Dg:mg bIj '. het .Hercules ' . dOotjflilg~; 2e doo~ Df~eld.

:~I::~oravond

31 OcL .

r.-t~~J~~:~:

door. yan ·. Lingen.: Veltlluijzen . ,
op H. n en van Hernert op
ole serie: le Ahrens• .2e Carels. .F. iN. _ gewonnen door van

·Nicuwclingen.aprint 1 .km .

~:Ss~~/:eD~i~:II~~g;~~:u;ru~. , H,emertmet2rondenv~r

,g.ra,
.

' =I~~I~~~~n~"i1eeti,iesveld, th~~;-

",3e Flissinger.
L;Smdor.es 'Sprint 1 .km. "".

I

K0I'P'ZWedolrijden
O1)er ,60
1e
' Dumas _ Doornik
2e /om,
In.

i

Voor reine, gezondetanden ••.
Verwijderemen den IANDAAriSLAS 0;:; dez~ Y"ijze
De 'toestand van uw ~den bangt af \'u'wat
gij dpet om den'fandaanalag te ' vetwijdeJ'~n!
AbJandaanslag A1lke errutigc gnoIsen·beb.
belli bn, waag u dan Diet atUl .oodeuadelijka
middelen. En vertrollW het J.;o,fb.ur lAndglazuur. alIeen toe ann eetl .apf:deN tandundag•.,.ecwijdereDd tandmidd.eJ_

21 :Jareo geledei1 ontdekt~ een groep de3- Vael' blanke.""C, &.::..'1i{ie,·::-ucl:-en.'. kr:;.c!!tige e!l.
ktmcliKeo ce:a wetenscbappelijk feit - dill gezot:de landeD gc=-r..ri"!!.~ r::.~ f'cp,odent, d ill
lendaarulag venrijderd !'noet: worden. ' wil "ipecla1e hmdaa.D3l;q - vt:r",ijc!e1·ecd. tabd.
'men rijn tanden rein en g~oDd hooden. en 'pa$!a".
hcl: tand..,lceccb in ,oedcn ,tut. Eea ,pecide
lunenstelling werd bedaebt. . Dm werd
aedert .. voortdlll"end verbetcrd, wurbij de
NU IN EEN
iedll~bte voorzat: den tundUhllq oeili,
te ve!'Wijdereu.
Pepaodent .taat_nu bekend a1e .-de J~peciale
tand3andag verwijderende . tandp~tla". -Zij
kent baar_W.eel'ga niet voor de wijz~, ....ll4I"Op
R

BUbo ; ' 3e Ham -

-1.

.1e serle: · le Dumas)·2e ScbalIn "OIlS v.olgen.d -llumme:r !IIC- .
·ker.
,
nien -wtj -een besoh~ o,ver
• 2.8 aerie: lC! Ondang, 2e Blitz.
deze· t'ermen op;' .

d~lI tandsansiag verclrijft, di.:: ,"en b.-week·
pluta: venal voor tandbederf-bncille.:l. Miliioenen rneru:cben Vleten .t.oe zij de t:;:!lrI:!~D. let
naluur!ijke:J. gl&.n5 pojij~~. En rij dc,! t dit
volli:cI!Icn veilig. Want Pepoode:l.t be.ra! geen
P.TUia,. n;cols dat be~ tnnu3:1. ...:i;U'.7 ;::(l'.l k:.!!"".De!l
~~ch;dirJ~, of aant3l1~~r._

:r.ij

PEPSOD'ENT
OESf'ECIALt: TA/i!UANSl:AS·YERWlJoEAENDE ·TAHtIPASTA

fI!!iEilWE
10% (l!!(lOTEIIE
filDE
M!!C:lZ.R IANOPASTA

VOCR MINOE::t GELD

o.. p.

-

-------

RAOIO·IHSTITUUT

Eumecopl. ra:ilotelegrafist
Noordwlilt 35 ~ Hatavia.C.
Tel. 2599 \VeltevredEtI.

II

VoliedilJ Icerplan H.

5 j"ar
SindanglaJa

vloe~~:~!e~cucbten.

:e~~i~:e:n~~~o~~~l °J.a:

Te Imop: Wit d\vergpoedeltje
rn/stamboom, tcefje, oud 7 weken, vader kampioen "bubi",
"Dolly:' Ie, prijswineter, moeder. Tuin du Bus II No.3, tel.

a. S .

~o.

zijn

WIt. 1499.

I.

-

.

TE KOOP _ SINDANGLAJA
nieuw soIled tandll.uls met gr.
erf, ma.ter en electro verI. Sehit·
tercnd en gunstig gelcgen. TjiEcurclIhweg, prijs bll1ijk. Brie·
ven No. 0592 D.P.

EUROPEESCHE LAGERE
SCHOOL
van hE( Marnix, Colltge
h>tcrn Lager 0 tI de r wljs
Sindan~laia Tel. No, I.

blUZruU,
INSTRU)IENTEN
IUWARA'1m, BEHAREN van
STRIJKSTOKKEN enz. met
volle garantie.
Mur.lekh. TIO TEK 'lJOE
SJuisbrug. 3tr. 6Sn Bat.-C.
.__ _ _ -..- _ __
TJIKINI S5.

ZEEVAARTSCHODL
"HET ZUIDERKRUIS"
Opl.Stuurmall GrootEVUrt
'P'OiIramma Op aanvtCll'Ig

Poeliersbedl'lif .,Menten.g"
Verkrijgb.
aChOOllgemaakte
braadkippen cn versche eicren.
Vraagt onze billijke prijzen.
Soembingweg 55. tel. 5212 WIt.
Tcr oventlUUC Q,3..ogob:-S wintcnnantcJs maat 4240 en voor
'mei3jc 11 jnar cn 3' p. Seoking
gasfornuis.
Soerabajaweg 1.

BIJWERKEN LEERLINGEN
Mulo en U. n. s. voor Wis-,
Natuur- ell Scheikunde en
Beek·houden. TarJef naar ver·
magen. Brleven onder No. 0619
v. d. blad.
IIAWAIlAN·CONCOURS H!

KUNST - HANDEL.

lroelkasH:n-"!oC'b-llsknat
V';agt grati, pr~ka5t
.MEt gratIs
#~/'
IJS.
~..,

"""

.# S~

A~s.'t;

IF ' ·e

J /"-'\.."

~""
~~;'t;:

r

IJS-

\'f,

fabtlek

"MANGGA.BESAR"

. .a

I

,,'IDUeW'

Prlnsenlaan 102-105
Teltf. Bat. 610 en ~53

'4PBUREAU
nir. H.A.G. HelkeDs
~~~~~~~~~... Telf.· Sluisbrugstraat
48.A.
;:
6184 . Bat avia·9. belast
zich met de Ui.tvoerin g ·van
VertrouweIUke Opdraehteo
.
.
op elk gebied, prive zoowel als
. ~Jtelijk. A~vjezen gratis.
.

., .
. ..'1
, ·TA NO·ART S
W. PER.QUIN
. .... KvbUDSlrlh8tA
. _ .Ba..taVI.a:c.
.
8 10 en 5 6 uut'

1

:-

:Spt'eekuren

1 i:~~~
waSC.hSOdD.. .
~~ioline'

~ e'rkd~"rie~
.

.

Ko. 11 cts..
.Ko.'...:~g ~~::
dweilen, prima
' 15 ' cts.
DE LANGE & Co., tel. 611 Mr.
Corn. Matramanweg i~. .

~:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii~
Eeri .
BVIS LIDO
WI.ODE .
Ootvaagen' nieiiwe ::r.el1dlilg.

;~~~~r~N6;~ :~jj~jtts :::"

CoDlant · 10olo · I'orti~u

MODE HUIS ·LlDO .

Ie

II a

I

Wegens vcrtrek ter overn. een
open WHIPPET 4~cyl. zuinig,
solide in pr, : condo Te bez.
SoemJ?awawc:g. 17, un 5.30 -n.m.
November Ku.nlcrs VrU. f 5.:......:
p·V·pd." G kwart p..a~to_'-V .. Batv.
850 M. hoog. Rivteraklimaat.
~EEN IQ,ST. ScWt~rend uitzleht .Zwembad. Pnma talet

.

go~ o o p . .
Te koop: FOX TERRIER pup

00

5050 WIt.

_

P"Cl"DOn\lan 67c.

.'

ISh
h~ ~~:r~d Wud~S:
. IUrERLIJKE RLJSTrAFEL.

groot~~ weg .. Totale oppervlak~400 ., M 2. Zeer ' geschikt voor kleinwoningbouw. zwembad of wielerbaan. Br, ond~ No. 855
v/d. blad.

gelegen aan den

d

te'_

d laa 94 '" .
C

D~~ELOOFEN

'.

.

...

Maison' Creations .de Paris ver-

2

blauwe

Te- ~
__

effen

I1

Cit~delWeg. 35,es-v.~.
tel
... . J286. WI..t.
BonboDschaaltj.
!-2.--:- .

...
HOODSTI!
'WHRDD
D . illl . n

P E .R MAN· E NT ' W A ' V E

I TEl. Wl... 14.68 1
-

,

Te koop: Compl. ·1. pers. KeroASTROLOOIE.
~ed J 25.--.:,. kinderbed f 15.-, Lost a.1Ie. vragen liz. karakter,

houten~d f 10."-', babytafel

f 7.50.

aanl'g, hero.p, .Hefd., hu\Wijk,
~ekte
"LIDfA..... (Eur.

em..

1!!!~·
!·LAA!!!!,!N",!!C!,!AN!N!E!!!30!!.!!!
!!
· !·~I_Sche
~:s.
~:;!e; v~.·~r=:.. ='~~~~4 --~
7
en 'nieuw.e .: Schrijf-; . Teh: geheel"-dj~ti,. f 365.:-·· tcl,·.5548

.GeoIIPi.
··ger;";'t: ·. ixidiIi.oder H.kenmach. .AlI~onderdeeleIl
stelt .. zich : ;1i,eschik~. vaor het voorhanden.. . .. .
.. .... . .

WIt.

,

, .

_

.

mela.~~~1II/ft!r-

'"
i
. ;
"

:::!:!~!~f.'~~~t ::~~~~~.M~ ~~t:

·. KONtNG$PLEIN NaGRD 13. PAVlLIOBN

ii..

~S013,. ~ 11.:

___

-WILDE

Sindanglaja .

.

. ;r:~~
;.,.r.~.Z...:!'~'.l~:"'~~~.=.'Lek#-.i.es.;.. ' MENT'
~'~G~~l'AWELT. 820
"

.~:~!~l~~:t'~jden

I

I
!

:

Tde:!. · 23

Ideaal · rUstoord.
Moder:n gemeilbiJeerd

II

D.gdijk' v",<he "nvo,", · poi KNILM van oro.ideel!a,
grootbJo.·emige ·gladioJen. c:brySanten~ ·duin.-en. ' polyanw

I·

10.-

.

HOTEL~ .DE

la.nge b.rief Ond
. or,., N.O... 0653. v.d.
bIad.
.
•
.
bij inkoop ·van aud Gaud
e n Z i J v e r. - gee ft . U

.

F

MET G. ARA. NTH! : .1TEL. WL H6S 1 .

D. F. K N] P _ -COIFFEUR .. Hote l des ,lndcr"

~- ~:::~~~~=Eenge;:!: Il~·~s~.a~· i",~"",~O~~~U~D~S~M~E~D~E~RI~J~_~F=~~l~E~D~R~1C~H;T"'~S~W~~.~l~l~s;~1

~f~l:S, Secretar1eweg, tel. WIt. ~~:~lo ~.X~~~~an ~-~

I
I

-----..-= 1 ~gol'akaters,
halfvol~a.ssen
~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~
lUI..DE l\IUHLNICKEL.
en 1
zwarte.

Jetten naar maat. -Zeer billijke
.
condities. ..Tel. ·5224 W1t.
.ROOSJE. brief belaas tetaat. ·
Jul. onbnoet .me Woensdag- I{ed.iriweg 5.
WacJ:tt vanavond acht nur .al~ro~~~!~O~d~~.o~ie~g;;;Jken . ~et ~O~d- en Zilverhuis; ~c: ;paf~~Pr:~ers P~g

uitgebl'eide keuie in
~~-zilver, moder": en ' dege- diteits·cornetten n/ maat. Grand
liJk. Goudsm~j G.' .FRIED-. Hotel -uDu Pavilion", Ie. eI!- 3e

IJSKIST "
Te Iwopvoor f 6.":"
To bez. Tjikinllaau 15.,

ri.:' .ea.

GeVl'aagd: JUFFRamv voor
eenvoudl",.Tc :ulmiDistratie. intern.. Victoria ·Hotel, kantoor.

Paseha nweg 14 Bat.-C.

206 M. C. .

T c lf. WI. 4567

T V
aO'Op:
Industria. of Bouwtarrain

Djaga Monjet A. 2. ·(kazerne ).

j

R. ec.bt fa keltj .. '". .
d.'
0::, te ~oo~. ~~bO~~:
Buck, B!dara Tl,lIla J6! tel~foon

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VERGEET ST. NIO. NIET.
TE KOOP:
Inltoopen voor Holland deze een 'l'RImIPH
SEDAN SU- (
mannd. Wlj embaleeren. en zor- PER. 7 {kIeine wagen) in googen gratis voor verzending.
den staat. Zuinig benzinever"GANA" ~D. KUNST.
verbruik. Te beyr. Tel. WI. 3L
.- - - - NATUURWK VAKKUNDIG.
Levert LUNCHES v . a. f 17.:'0 en f 20.- vonr ) pers.
TEHUUR:
RUILT UW tdh MEUBELS PnvUjoeu, Grisseeweg 44. per 1
en v.a. f ·25.- en ("30. - v. 2pers.perhoekJev.n330boos.
TEGEN MODERNE MEUBELS November. Te Bevr. tel. WIt.
Meerdere persaneD. reductie:.
ALLE NIEUW aNTWERP.
1246.
DBg elijh colt tijltufel verkflJgbllOlr
IDI. Tel.Wlr. 3i8Z.
AFBETALING
TERMIJN.
"DELYANA" Tel. WI. 1430._ Ultalultend aan Dierenvrfendcn. '''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
Pasar Senen 187·212.
To koop: l·PONNIE. Te bez. ,
-

wl:m .. en 3 . waalilionden, Hon. eoupeDse. moderne coupe. rug te bez. Van Heutszp.lei» 7,
Aerda le en Jachthond, 4: m. oud. Ocbteud, middag en avondto1- ·tel. 959 WIt.

Besar

'· VeniChten,"Wall.adri:lfn1str~tief

Herdenk de Verloving van
Nieuwe Figuurzaag-ModeJ hiervoor reeds verschenen.
Do.etUwbestelling reeds nu bij Firma "SIANG 'HAP"

r.eu 6

N o g ·eDkele9tuksvanfl,75. ·

,work.. Briev"" .~. richton oud...
.•...~..,o6tl9 .an dit blad.

FIGUURZAGERS I
PRINSES JULIANA & PRINS BERNHARD

" RIVIERA:H01UE" Me~amendoeng Bwtcnzorg, of 101. tel.

I

. ~~!~:::E~~:~eai'i~j; MolenvlletWest
H.~~,:e:~6~7~~:·:~.
, ~~~~gJi.n,
o~9).~aWah
'24 Telf: 840W.
ZEIiBOOTxE'KOo:P:
M

ru

Vcucb;en dr_a oken.

Onze grootate kooper tim 9
Januari 1937 krJjgt cen mooie
surprise. Bewaar daarorn ooze
bons !!!
Antieke lampen en kronen
Schemerlampen.
Muziekhahdel Preanger
Kramat 30 A
Batavia-C.
~~lUinl~OO~n: g~!~'pr~~~Ce':I:~: --;:;T::-.7k-oo"'p-...,-g-."-b-:-~-.
d
ta
t . k
banken, kasten, Offer- en etena· .o=n 111 goe e saver eerend e
Toekom st en Verleden
tl,' afn'gl'I'am'pto,·oCnl'an, '. b~aldn.dnaar,tod't.""1 ~~~.d;r:::: TJ~I~=J~:~g l;~' Do:or bekel1~~ held~iende ter.
plaatse,. BWiJke taneven. Dude
36 ,tuks. Tel. Wit. 1168.
Ook Uw hamer wint .... g~ Tamarmd.laan 94.
IIgheid als U ze loat behangen.
I
t
Inforrn voor de aardigb eellS
F
I I a - ~lranken
. . . U I.
naar' de prlja bij HET ·ALG.
' .
Koelmakendl! vruehtt.lldtan"'BOUW- & WaNING-BUR. PazlJn verkrl/gbaar in ilHe be·
I
ken.
ralatta~k5 Tel. WIt. 5~3, ldi~ teTe P. &0 D. taka's.

POilbox 8, Batavia ·Ccrlttum

-"
~

IF

1~~~~~~~b_Ia_d·____________ I~~~~~~~

MAR":;: • C:L'-EQE

Tel.

~:~~ ~~!~S;::j'::b:~

Frujella-

J:egrafenismldememiDg ..vfh. H11 Sill .. J 1 COBS"
Krama t 6~ (tio. tramstation)

&tavia-C. Tel. 97 Wit.

~ ~:.G_,:
m::g~:b
__
.,
.

I
I
I

1 Een.Ul~keuzem~iDodem.en~
. --.
.
,
.

rii~~=~~=~iiiiii~~~~~~~~~i
!
..D.'. OJ.d
.......~~
!~~!!...~,
' .~.c.!\.VIltt
I\iSI.~.6U
.... CI.".
... . .
l~

iIl_.._'_'______________

,.-.-,.,.........
.iiiiiOi..
I.a.f.65.iiii-..

,

'

18 waschlafeI; m/pODsion f 85.- Gc>~ G.FBIBDBRlIIlI, ~5, tel. WIL ~
¥=pangweg 88; tel.1i84S WIt. I
Ii

oLUf<l.

.at;l,

'.1

~.' v..a.~aD.g:rootekoe1e.·· d-~~.. · .:zea:. •

. Q<OChikt _

-J>.-.·_____I·.·.__
;

«hIpoaL -."..,.. - " " -

