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de '~preciatie "an den
.

ging nil
gulden op te va.ngen.

die

~l"' op spcc~e.e~'Ci1;' da.t . het I.Zij . ook eens)net d,en IBodIt
. .ee.rl
' ..

pu~l~ck onku~~lg IS van- de re- z:illen gaan praten.

co;=~:t~~:np~~~; ~:~ ~; ge~ng, zullenworden bf::dl'ogen?

NIEUWS· EN ADVERTENTIEBLAD
Vel'l!chljut te Batavia, GoenOlillg Sehart 4.0 btl

DRIJKK.ERrJ JOHN KAPPEE
Dinal.lal"-, Donderdas- eIl Zaterdllgochtend vocr Bata\'lu, Bultenzor, eIl
Omslreken \rI 12000 8xempll.lren
VerllCllijnL le Bollldotng. Su.matl'8.lltraaL 1, Zondagoc btond
\'oor Bandoeng. Tjlmahl ell omslreken iu 6000 estmplaren
6 UITGEVER:
JOHN KAPPEE.
II:It8via, Goenoeng Schad 40, Telefoon 582 Wit.

wa~~;r~:s,~ordt

pl'ijzell zul1en bctale.n, niet mer- trc~f~d en onvas~ de. prijzen-

ken,. d~t zij .misschien .we! cens politlek der Rcgeermg
dool I,ooplieden of wmi(ellers,

AGl!lh--r 'rIl: BUITENZORG:
J. A. C. Tenlpel _ O.roote Postweg 34.

IS.

J. V.

En dat zal vermoedelijk ook
het geval zijn, als de wenken,
die zij gaf, worden opgevolgd.
COTY

AGENTESSE TE BANDOENG:
:Uevr. B.loemen·Vermeer, Sumatra.e.traat 1., Tel. No. 33'-.

Wij zijl! tegcnstanders van
Toen lOr door sommige orgabet herfel! van uitvoel1'echten nCH am die uitvoel'l'echten wed.

op die producten, welke ludie geroepen, acbtten wij !let een

nu mct winst kan verkoopell.
Het feit, dat de Regeering
\'001' verhoogde uitgaven bij
vel'm inderde inkomsten, (tengCl'olgc van invoerreeht·verla_
ging) . geld noodig heeit, Jijkt
om; geen rechtvaardiging voor
eell heffing otJ bepaalde uitvoeral'tikeIen, tCl'\vijI andere
\\oillsten, die hier thans worden
gemaakt (bijv. 0;> effecten) niet
door een extrn·belasting worden getroffen.

Opgllve vttn O·P-ljea, ultalultond bij , ·ooruUlIetn.lJng, bij het Sigarea.ma.gazijn "DIl Adclaar" Menteng 3, Tel. Welt. 2607 of Sigaremnaguljn
"Th! Tabllk!iplant" Noordwijk 38, Tel. Welt. 340 of ~cbt8treeks Ban bt
IlIln!BU op Goenoeng Sellarf. Regelprij!l J 0.20 per regel Dltt een mLnl.mwn
\'an 5 reg-elll, bij Illeer plaat!IU:Igen (lIIln.stens 12 meal adltereen) 10%
reductle op den tel'elprijs.
.
OPLAAG- EN VERSPREIDINGSCONTROLE TOEGESTAAN !

PRIJSBEWAKING BIJNA GEHEEL
OPGEHEVEN,

Bovendien meenen wij, dat de
produccnten en exporteurs ten
volle recht hebben .op de ef;lcst9
winsten, die na den langen
crisisUjd kmmcn ,,,·orden gc-

Bepaalde Artikelen uitgez(}nderd.
MAAR RET PUBLlEK MAG RET NOO WETEN

gelu!(kig teekcn, dat bl(!ck, hoe
weinig de MJnister van Koionien Vaal' deze heffing voeldt."
Nil blijkt, dnt er toch een

~~~\'e~i,t~l~rl:e~h~lIi~~I' ~~~

karaktet· draagt ell daarom den
handel niet emstig kan bcmadeelen.
De regcering verWl! cht. dat
het - niet meet' dSIl 8 millioell
gulden zai opbrengen.
Wij lnmnen met deze herfing
eIleen dan instcmmen, wanneer
zij dndclijk za.1 worden gcvolgd
door een even lage extn..hefting van alle winstcn ontslaan door de deprcciatic van
den gllldell.

controleel'cnde
taak, hockt.
het publiek tot dusvcr

J. V.

Het BilUlenlandsch Bestuur grijpt in.

!:d~~ro~;~~d~lrjd~~n~~~ ~n.m~~~ :~~~ df:hp~~j~~UWcf~;
ten.
Ecn r~ks van bepaaldl! goederen zullen nog aan prijsregeHng oudt:'rhevig zijn. Oit z.ijn in
hoofdzaak de gocdkoopc bouwmaterlalen en patent-medlcijnen, maar oak Australische
bQter en Australisch _meeJ, JapanB<:hc katoenen naaigarens,
zwartc katocnen yeans, geblecktc witte yeans en geklcur·
bie;ns. rOOd.:ardewerk, au·

t

MET GEDULD EN T.4.OiNAAn O{)};n nESULTAAT
D
"t
1
J de omu" 01' let parttcuhere daarom nu tot h er oogsten ,~n
an TandJong Oost IS nog nlt~t de V I uchten
Ix:dl!.ard
1
Daarolll werd~n cnkele dah Elk optreden .. an aen land- gen geledcn III kUl!lpong TJoneer heeft tcngevolgl!, dat ded Baleh Koembang van cen
~rocPJCS del' opgCzetCIl:ll lJ.ch pa.nr pereeclcn twee grobaks
cgc;el! naar Meestel Cornelis vol sabks beucvens 30 tandang
en zeIf::> nnar BatuVla, noar den ptsangs en 30 stuks na.ngk~'s
re~~~l~ o~ ~~ ~Iagell
geoogst onder ioeZlcht van den
bkelc>ll a~'~r dC7.en:a~~I~g:t ~~ op~~~ert!~t~:~l weld verdel
Iandheer tegcn duizcnden van ve.n B. B. zijde aangeraden den

I

ook niet meer kunnen letten.
Maar daar het niet werd aangezegd, dat de controle op de
prijzen vananderenrtikeltnniet
meer noodig was, 'zou het
voortgaan met zijn aangiften
van wat z.i. overtredingen WRren bij jJOlitie en binnenlondsch
bestuur.
Heide genoemde dienstel1 wuden dus, aill de dagbIaden de
niCUWj regeling niet hadden

Zeepen

-

CUTEX

-

SDIR DE PARIS

te hcbben
ment van Economiscbe Zakcn,
Men vraagt zich met verbainhoudende, d a t de z e r e~ zing ai, welke redell het Dept.
gel i n g n i e top z c t t e~ van ECOll. Zaken kon hebben
1 ii k a a n bet pub 1 i e k voo,. ",z', pog,'ng Q,n het pu~
..,
\J
..
be ken d Z 0 U VI 0 ra e n bJiek te bouden buiten cen
,g ~~e!nad~ ~andelaars en win- ~e~~t~g:.l~k::ab~~e het zooWas het bang, dat publiek en
keliers werden cUiarvan op de
hoogte gcbracht. Het publick pel's het zouden betichten van
20U. . wei merken, voor welke wispclturjgbeid, orodat het in
artJketen het nteer zou moeten iets mccr dan een maand tijd
betaIcn. A~ bet da~ klaagde, de p~sbewaking ettelijke mawas tr altijd nog hJd genoeg len WlJtigde?
om .bet aan ~en. neus te ~aogen . Ret hee,t nu,
de ~geeda~ een .meuwe re~eJmg. de rmg de eerstc pnJSbewalnngspOJSbewakmg voor dit arttke1 maatregelen nam om- den harhad opgeheven.
den stoot van de p. rijsverhoo:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
'
;;;;;;;;;;;;~
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S' EN VLEDGE S

Lsagste afbetalJog
TIeD Jaar garanUe
IDclusl~f kist
MOUTBIE ' . . •. • ' . . • . . MOBBISSON
ZIMMERM"NN . . : . . • . AU.GUST FilRSTER
MANNBORG B!l.RMONIUMS.

.'':. :';
1
..

'

~. .

8atavla

1

B~doeDB '

Soekaboemi .'
Chertbon

MUII£KHIHDEL K OK

RijswIJk 19 - Naast
Bragaweg 29' ....

pj~oh.indeJ . LefcheJ

~:~rn:e'no!an~o~~~le~~~lci~~:

!:!~'::;~.,::u~:b~~!;!ri~:~~
eetzaal 2<'.1 opluisteren. BOVCllruen IS d'" toezeggmg gcdaan
VCOI' de ;looewerkmg ,'an de
Stafml!Zlek op dlen <i,votld
Door de fmnn Oud & Co zal
eell bar op hct tenas worden
opgesteld waa t men kan verLooven onder de tonen "an de
gc!elhge muzlck aldaa:0001 de lltlltengcwonc mede-

I

:~~~(~~nd:~lk~'a:o:t ~O:!e.3

I M A ISO N

G A ILL A R D

RJSWJjKSTRA~; ~3~BSOV~~ P SAL °T~L.

I

PIBII'5111'! .. WAVI lOKDIB ILBCfBICITII'l
MET GARANTIE.

VOOR DE REDDEns
DANSCONCOURS 19S6
Maison Verstet'g
De "Black and White Club",
De Brondong Visschers
znl onder leiding van Prof. Totnal ,",orige 1ijst
.f 1-18.50
A, E. Heuer, leeraar van het Bijdrage van Maggie "
1.-

MAWAR THEE

~Iengsej

htndcn ter.toongestcId wordt.
ledcr die dezen avend modenlo.akt betaalt cen entree van
j 1.50. \vaarvoor "en kaart)'e
"
zal worden afgegeven. Dit
kaartje is genummerd en stelt

E;n geurig
.
tant geld aan de p""<>winners
Op 1000 voet ~oogte gn.."'f:I.'\1'"
en de thee struiken or
worden uitbetaald, tenvijl er I"
..
tc\'ens nog ecnige andere prij.., helling. van den Goenoellg P'l~
zen beschikbear zijn.
! 1?eha In den Pre~nger. Daat
De \"erplicb.te dansen \"Oor hgt de oR.dernC'uung Patoeahbet Concours zijn: Quickstep W~~, de hoogste thee-onder-

zcl word~n verloot.. Uit den aard
der zaak zal het mogelijk zijn
meer dan cen kaartje te koo·
pen, waardoor de kans om na
afloop met cen nieuwe Chevro~
Jet .naar hois te gaan natuurlijk
wordt ,'ergroot.
Zooa1s reeds eerder 'verd memcdegedeeld za1 de opbrengst
van dien a"ond ter beschikking

Deeln"
t 1d O'en hoe beter d' k\\~ hteIt \'an
de i~ee is, Ma.~th~ is th~
kveefUn
' rung
teathe~~~em.,ecodat
bet ""ooik-I van
. . Ma'waOOOr_V'boeeet wh,"""o""dt' \'erkre"en
..............
~
re
t
gemengde paren '(een profes-I door cen specia1eJ:)I;t'~i~gS\\-ij.
sionaJ met een amateur) kun- ze. Pas na ongeyee.i" tWei! mur;·
neIl. deelnemen.
den liggen, gedurende 1'.'e1keJ.~
Beoordeeld z.al worden na.ar tijd het aroma zeer is toegenostijl, technlak, :algemeene in- , nlP'\. -worot ze in pakjes ge"....aan.
druk en nI.!lSicaliteit, \'Olgen.s.l Ua~thce w0r?-t g.?-~\lgd

I

I

de

!~;~~~~~lln:rg:!e5.~~~ ~~~rBl:e~1is~IWn~O: n~gi;'a~~:e~~:;';it. ~t
let, welke dien D2.cht om 1 uur 'ra.D..go.
! hoe · hooger de theetUl.n~ !Igv~r ied~:ns;aro::~:~ ~

I

I

kelijk ware _op te lossen.
Daarom - hedt de reaident
van Batavia: (en Diet de procu..;
reur , genenial), die door den
assistcnt~resident van Mi·. Cor·
l!,elis beri9ht .ontving van de

=~r~~~~ van bet Weer- ~: Vall de Euro~be
~~~~:=
De' directie ''all het Hotel
E1ke wedstri1d zal worden thee zoo aromatisch en zoo
der Nederlandden aeht " oor "oorafgegaah dOOr een demon- 1 ge-urig.
ig...kongsie"-grond.
deze buitengeMl1le ge1egenheid st:ri.tie van: den aangekondigPostpakket,ten van deze Ya' Men ' ziet,· dat 'de in~enging avoll;d-toilet gewenscht.
den dans door Prof; Heuer en war-thee worden door Bca",aa'"
van ' het B. B. voor de met een
partrier.
·
Import Mij. .N. V. ·naar Ifol!an.~
vonnis bedreigde lnlaD.ders beREGINA THEATER
De Jury, wier uitspraak 00-, ~den. Oat is een zeer ~.~
~"'l'ijke -\.ooordeelen wist te
·Toeganke1ijk'\'ooried.er
herroepe1ijk: ~,~tgev~~ =~'·oor. St..l'lCO-

yan de -v~en doen ., opschorten.
De assistent · resident ter beschIkking. vail den resident. de
beer Leeuwendal,beeft den

er zicb over, dat de opgezetenen met met hem in contact
willen kGllleL Daardoor kan
hij hun wet duidelijk ~~
d.t hij tracht.,en modus

Inliutders

zou

I:i:e

het Blnnen- waarvan een opgez.etene een

~fe;~t:lfe~~uJa;~~t~~~~r-I~=imie:g
ee!o~~~~
goon oesaha-grond doeh vmnit

~!~~~per~

.

WL. 3907

I

==

~~~ ~dheer beklaagt

=~ h~nie~ :~~~

vesti~n

~

wefA
. v-!ij
ook
aanSluisbrugsb'aat werd .. medege- door het-bekende Jazz Orlrest dacht op het prijsra.a.ise! d;x)~ .
decld. (}at bet cen Emopeesche ..The 'Yusical Rbytbmics".
del;e firma ui~'~
biostOop worden zoo. Bierui.t
Reeds tbans bestaat groote
is afgeleid. dat CI" geen leden bel"ostening. ~ dit · OmPAUL SCIIRA1Dl
van _
bewlkingsgroepen
waanoor · . Ooocert iJl .,n.s lades

=

de ' Harmonie'
=:n~da~h:::ru: ~~ :'h':.:t~ ~~ :endat~de~ =:tot~~ ~~~~
.::
la:og was, als hij thans afzag ven en _hun woningen en ge- De: a&nstaaDde . eigenaars wil- .:lb.e Ballroom",
~ 18·Nov. as in. de COOocrt--z:;.al

.. ., ..

· MuZiekhandetLie. Td:

rug

I

. LBogsle PrljzeD
8etaU~g' ~aar ve.rkleZmg

N•.
V PIANO-EN

sen !weft, welke hem het l'ccM
geven am I~n b~zittinge:n te cij mindel" tjockc zullen hebben
~xecu t eeren. an ( 'c vonmssen tc betalen
zij de sahtkstruiIS
het meerendeel van ouden ken zelf rooien .
datum, doch er zijn er ook, die
Intusschell zijn van twee
dateer en van de laatste maan !
den.
. - ~~~~.;e!:~el~rj1s o:a:'1dr;;t':!~
H~t zijn er zQOveel:. dat .~Js vlucht :'zijn, de tUinen gebabat
op dlt land het recht zlJn vru en (met den grand gelijk ge~~~ta:~'d~~ ~~~ht~::1e Z~l~ maakt).
de en rust in die streck noch
Bovendien zou op het advies
voor het land en zijn eigenaars \'an B. B. _aan de betrokkenen
zelf geed zou zijn.
opge:Getenen worden medegeTandjong Oost, dat zijn in~ deeid, dat als zij op hun perccel
komsten trekt uit de opgezete-I ble·.en· wonen, .::ij den . grond
nen, kait el' geen belang bij weer in ;,oesaha" :IDuden kUD:hebben dnt 'deze op<1cja.aO'd nen krij~n, a1s zij maar weer
d.oor k~asse mantr~gele~, weg-j betaaldc;' en tegcli.·gk de oude
trekken.
schulden 1angzaam zonden in~
Zoo'n uittocht yan duizcnden loopen. Anders blijft de grand,

;;;.
I
.,; L'

RADO

HOTEL DES GALERIES

~~m:;rt:O!~d~\eO~~I~~~~~~ ~~~~~Il~~let ~:~O~!r ~~~:~ ~n~~u:~e;roo.~ ~~ I

I

_

I

d:;;~~~~~~!:~F~h~~~:;~"h ~~r~ :irv~£J~~r'J~mE~~ tJJ3,:l~:~~~~~f~~t~i~:~~ ~~~n~~derv;'weS;s~~:';~~~~: r~;:~J;d:~;£~::~::~ ~~~~:;~£~~F~iS

~~~ ~e:~h n~:~ t~~t<~~a:~ g~J~terhoogingen

lo~ne

Voor Weennacht-Comite
Zooals reeds eerder werd bePASAR BAROE 15
debt zal op ~aterdag 28 Novembel' a.s. In bet Hotcl der
Telefoon 272 en 2208.
Nedcrlanden eeil speciale dansa \'ond worden gegeven ten bate
van het Weermacht Comile.
Men berieht OIlS thallS hoe ~:::::::::::::::::::::=::::::::::;::::::=::::::::::::~
::~. avond 7..1\1 worden gere- I I
In de eerste plaats zullen de
zelen en terrassen in het teekell staan van legcr en vloot.
Annex Cafe la Rotonde
Oit is mogo?lijk gemaakt door
Telf. WI. 12U - 1242 - 1262
de medewerking van de Reclame Studio, die daarvoor een
passende decoratie heeft ontBezoekt ODS Restaurant dB Premier Ordre,
worpen. Behalve het FoorUit een keur van gerechten en Wijnen kuot ge
man's O.kest zuBen twec anUw keuze doen.
dere orkesten dit gala-feest opluisteren.
Spedaliteit in het a[rangeecen van diners en reDc avond zal worden geo~
cepties.
pend met een speciaal concert
Oir. Eugene Hoogveld.
van het Foorman's ensemble
am 8 uur n.m. op het terras

r:~~rh~~ecr~~g ~~~re~~~ :~~efd~r~i~kt:\~:~e~e~~~~; DE ONRUST OP EEN PARTICULIER LAND. ~r~~'s O~ug;~ ~~ie~'~~ ~~

~f~{~~i~~e~!~~~:~ ~~;n.i;~~:ie:a'~~:lnin~~a~:~~

cisse- Bleu -Scherk-Mol)'neux
Tokalon enz.

JlET GALA-BAL

WAAR01U Nll.."T OP ANDERE WINSTF.....~?

Voor kiachten O\'er verspreldiDg ultaluite nd Tel. WelL 5ll

Eau de coPoudres

APOTHEEK "DE GEDEH"

Heffing van fiscaal Karakter,

Acqul1l1t1e A. J. L. M. BloelJ1tu, OUde Hospllaalweg 19, tel. No. 2231.
Dlr. B. A. N. A. R. B. U.

Cbanel-Lui\'in_ Tangce-"I711
- Bronnley ...-Lavenor _Lenthe_
!ic -BoJdoot-Houbig<tnt-N ar-

Speciale uitstalling van

J. ·V.

UlTVOERRECHT OP WINSTGEVENDE
PRODUCTEN,

Ttl : Ultlliultend O.P.tjea 504.0 Wl.
Admtitlatratie !IOU Wl.

Dc

Parfums

Lotions
Nagel-etuis

va~~::;~lge? menschen, die deze ~I~t d~:nw~fl~~e~~, ~~ocr o~~~!!:~ ~~~t k~:e~ct en geduld in orde

Ad ,'erte ll t.lea te Bata,·jn, Tele,ooD Weltev!'t\len 5041
S. B. H. G(lpner, Tel. Welt, 5050

gedeeld, dat het in het voorne- welke

breBDen wU 0
een keUrV8U
pracbtige gescbenkenl

ge.~U~~:t b:!~n~~J~~~~!~~ c~~~ ~~~ ~~~~s;J::::~.en

I

REDACTEUR; J; VEERSEMA
Batavia, GDel10eng Sebll.rJ 11;1, Te1efoon !5S3 WH. (Huis 588( WIt. )

In cnkele dagbladen is mede-

•Sint Ilcolaas

niet aan het
gevaarlijHet is daarom goed, dat het
publit!k bckend gemaakt, ~at trol.e ont~rokken worde~. Gc·
cr toch nag goedel'cn ziJn, scllledt <lit .toch, dan hgt de B. B. zich met de zaak bemoeid
waarvan de vel'lioopprijzen zijn gevolgtrekkmg ."001' de hand, heeft. Dit begreep, dat zij weI-

(Huis 3G07 Wit.)

foot

Hoewel er. en.kelen zi;jn,' die

zoo o.Jgemeene schaal' over een wac~~ ..te~el~l~~~: ~ ~::eri~~J:~~:~ dao~~:g::e~:!:
zoo gTootc uitgestrektheid kon tot prlJSbewaklOg van- bcpnalde verreweg de meesten hun Schulworden volgebouden. En daar- goederen, als de koopers d~ar- den. Wanneer" zij - A~r bet - om~
tim Iiet de Regeering na korten van niet.,op de, hoagie }ij~?
bakkea van de- 5a1ak~en en
tijd dit stclsel vnren .
WaarllJk, dlt gehellru:mnig bet afbreken van de hui2:en van
Maal' waarom mocht het pu~ gcdoe tusschen Deparlement ellkelen hunner oiet verontnISt
bliek dat !lict weten '? Wa::trom ~an E. Z. en dtm handel is ~tie:t zouden zijn, zou hun 'o nwillige
liet men h.~t in den waan, dat a ileen vo~trekt ondemocrat lscn houding niet zijn ontstaan.
er nog altiJd voor het meeren~ en ~nsocJaa l , doch ook ondoel~
Wie daartegen dan weer met
declo der arl~keten cen prijSbe- 1rf'l:l.tlg...
hardheid wil ingaan, vcrwekt

AlGEMEEN

_,'

Hm,

....

~ Paw)~

--:' ; ...- - -. . . . ._ _ _ _. ._ _ _. _ _ _

van bet afbreken WJl · de wo- wassen niet ·zuDen-WOI'deD.'-ver'-: den

~n:ri~ ' ~ , ~ ~
De. Iandheer bepaaltzich _

B.B. .

~cht ~ '~e

sleebts IIIf!deileeIeD. dat bet Noord

::.

~ "::l

er "!" IE In:ijgeu,clat tijds iDg<ricIot.

.

No. .

55.. -_ Batavia: Cen-

u:: ~

TaD.

bet HOTEL DES

D,-""])E5

.~ '.~. ~. ~

11110 ceotbij liaison v-..g. De Bussy en SchumaDn.

.'
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~DE VERSTOPPENDE
" srqffB~ .~p .r E.·,
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!1

LITTEEKENS
:_'yE~bWIJNE~ .
MENTENG 15
IRMSCHER &;Co.

of

~~---~legram over de keuze van de
nieuwe presidente van de Chris~

He"rlij k, ~ b~by'.le"re ~uid»~"r. tI411 :,S.cience Moederkel'k: MtS.
zQrgd m~tP\lrQI.' DQ"rli9ll.n,lm.lt.w T I C d 11
It th
'~~k~~~rij;~~~e~ee:mi:~~I ~~III~:~~ n;;~~~. ~~ge~~~e ~e~: te d:~
Purill veruc hl

en ·g~neJ~n.

~_~n'nn~:~~; ;:~~n:u.~~p~e~~~i~

Heud t he! leere h"KljlI verde r dreog
c n g~~1 mel P"relpoedl!r; <;Iii z,,11
~e~~"d:;~I:r~. _.:eo our den lin
Bezergi U... Aleine HI1 .~~ Iig"" ,/up/
~I;"dOl:tO'~ W"",).' , M.,j . _
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CATALONIe EEN SOVJET-STAAT?

Wellicht tijdelijk-maal' niet voor Jangen Duur.
INTERNATIONALE VERWlKKELINGEN NlET
UITOESLOTEN

(Van onzen V. P. B,-corr).
S«II Seoostia1!, 126 Oct. 1936, liep "gellationa.liseerd" te W01'·
den, weigerden zij, het VolksVoorsI=cllen , is een olldanlcba- front verder t e steunen. Groot
r~ tauk en dubbel gewaagd is moet verdeI' de sch aar van vroehC:t'" itY in detcll vcrwarden tijd gere dienstboden, kamerdienaeen }JI"i.,fetie te willen uiten t en ren, koetsiers en ch auffeurs
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aCfegcrnflkkelijk 'onjll;ist k an
hlijken te lijn. wijl cr nn e<!nmM t honderden bljkomst.igheden zijn, die zicb 'ook ann het
\'erstvooruitziende oog 'Qnl:t:r'ek·
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Nie!lWe ROllte
Telefoon Bzg, 32
groote nieuwe UitgevcrsGroote ·po. tW".g. BUitenzorg Te'e'~ 106
'huis in het gepouwencomplex
OVER COCOS EILAND
Rathkamp,
'heeft
teweeggebracht,
:d jn
In Austrulic '\vordt, voor het
goed en secuur.
thans' geheel vo1tooid, inclusief
de omzettlng van het oude uitgeversbuis tot gebouw vaal' dc r:~~~ ~n ~~~~~~: : ~u~u~ou:~
adminlstl'a~ie, en een par kaan~~~~~~a;~ :~:~di~nd~~~eJ:
vlug en niet duur. ____-:-______________
J D n k . d b"dr
de!'Ov:r de
luebt met Europa aanbevo1en. ~ r--~-~~~~-~----~~-~_;
spreide dochterkei'ken zijn alle
Die route, vroeger reeds l -- - - - - - - - - I I BLOEM E NHi\NBEL SOEKASi\RIE'

B()ERDER'.J GAII\IIDOK

. het

Helpt U
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:~u:tI~;e~c ..';::'~er;,~\;e~~: ~fn~le~lbe~~l~II~I~~e~o:!~ Ir~~~~~-~-..,I
beel vrij van schulden, woals

met dankbaarheid werd geconetateerd,
.'
In de toespraken der diverse
bestuurders ·werd eenige malen
het belangrijke wetk gel'eleveerd, dat in deze t ijdell van beroeTing door allen valt tc vet'l'ichtel1l. Men zict in deze onrllst
cen teeken van den strijd tusschco velerlei vcrkeerde gcd!l.chten nan de cene zijde ell
!!en veldwinnend erkennen en
vcrstnan van God (Liefde) als
cenig Beginsel aan den anderen
kan.t,
Door den leider del' pulilici-

van Onslow in West Australie
via Cocos Eiland, Diego Garcia, Seychelles naltt' Mom bassa
in Oost Afrika,

,~.:.~

Ondernemende vliegers worden opgcweltt om deze route,
die thans nog geen lucbtvaart·
uitrusting heeft, cens tc probeeren.
Wij krcgen den indruk, dat
men t e Singapore niet veel opheeft met doze pIannen.
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Jilln bezit genomen ·hebben. AI
deze lieden spelen op het oogenblik met het geroofde de rot van
hun heeren, zitten in de cafe's
ell bars ell denken er !lic!; ovel',
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Kcn. Gemakkelijker.ls·het,v,?orzich voor het f ront te bW!l ligie bij to brengen en voor- op besehuldiging van te penang
ilpelliJ;lge-n
~a"n ceo zckcrc c.ri •. aanwel"Vell. Worden zij gemobi- oordecJen weg .. te ' nemen als met een a:;mtlll gewapende
Ue~ te .. orider.werpen .en lllct .1iscerd, dan blijkt mcn wei nig ook : am hct~. tot stan d ~omcn: rampokkers 4.0000 dollars !n

=

T d, 316

a ~g.

Ve e r
eo Speculaalpop pen. Klein S", ke nHrk in alie fig u tc n .lll1c~rr . tcKwal!tejt.

verkrijgbaor

AL([ EMER N WABRNB[J IS

J h nK
a p pee

wel'd uiteengezet , dat bij een
betrekkelij ke jonge godsdienst
ARRESTATIE
Christian Science nag veel
0
,te doen valt om het puhliek
Te Malacca wcrd de Chillees Beter-D~ukwe rk
juistc begrippen over deze re-. Poon Ynet Nam gearresteerd
"..
81s

BUITENZORG

Brood-, Beschuit-, Koek_ en Banketbakktrij
de :1.5. S! nt·NI:olil ilS m3~co wij prima B a nk cll ttlcrl- klr!n ~ ~e'''I:las

jjfl

W4

Foe 11 6

ti n
Panaragao 6 eo 8
B tl it Ii n "Z 0 r 9
Voo~ de a ,S. SiDt Nicolaas hebben wij eeo groole sorleel inQ
aar.d''J Speelgoed en voor de Ke[sldageo div. Kerstboomartlkeleo . Dames Ie BuiteD;!Org. doel U we inkoopen blj

1 ~~~~~~~~~~~~-~~~H~W~A~F~O~E~N~G~~pa~n~,,~ag~a~n~6~,~n~8~~~~

!'I~epsi8 te · beb,,~¢lell:in : . ~60 ~on· .aan hen te hebben , of - wat van
wettellJkc
bepnhngen-, contanten en juweclen tel'
dig! de internationale pers op cenige rilalcn is voorgekomen --:- waardoor in sommige landen waarde van 10000 dollars te

het oogenbliJe 'de w~~rschij~ijke zU' loopen naa r de nationalisten toepassing
van
Christian' hebben geroofd,
prociarnatie van den"CatalaanScience dreigt te worden gehinderd" te· voo~ko~en of., zulke rePee.~JUS:Mc!le Il1llp, ~~;~gh~t' f:ze:3:~ v::r~ft~~~~~
VERANT\\'OOR~E~JK
1[oSkau ,iT)d(>t:d aad geluldten ' in
sd ien SovJct·stnat aan. Zciu h et

~i~jU:d~{~e' ~~~:~cd~a~i~~:
~N~~lc~;;~dch~~tcd~~~:~U e;i~

,t4L( Hi :he( Catalaan- sels van de wekeiijksche "les-

ec:ll politick!! gcbeurtenis van ~c
:Illergroc.tstc · beto¢kcnis zijn, hot hlijft voor hen- een .onmoge'1!3 nt het '<Or.lmunismc zou dan . lijkhCid met dc' Spaan~hc sol.
cl!n nicnw krachlsccntll.lm ~ rij· : daten ' sameri ., te . werken, De
gcn ~ri ' E uropa e~tig bcdrei- vl"ocgere.S~-vjd-ainbassadour in
g'cn . lJet.!8 zccr. bcgrij~.l ijk, ~at ~ladrid; Rosenberg, en de nieud~n SO\'j<:ts cen dcrgeN~e ge· we_ '. consul-generaa l Antonof
d"l.(;hte :~'OQr. ~n gCCflt ~wepft. O.vsejenko, specialist in- de or .
en dat zlJ ,alles. doe!, ·znll~ll , q~ ·gi!.nisatie van ~ burgeroorIogen
h;lar in wcrkelijk held om If! zet •. en- l1~volulicB <loen .-.eker al het
t~ n, !ll~ r he~ , ~~\vecrf.ro l!-t. d a~ .. riiOr;·elij1iri, '_b~ h'f£t : roode ' Catar~ch In Cat.nlont(: 1.e~f. In Groo~--. laansche ( ron!; i?ijeen te honden,
span.je cn ~!l de ornhggcnd.~ . we;. Zij verd~len rijkelijR geld en
reId tal en . meet . vormenf : . ,~a l wupcns, maar wondel'i!n kunnen
to~h naar allc w~~h\:lnhJk - ook zij niet verrichten, zelfs
held zoo IIterk ·. : ~IJn.' uat de nic~._...indien Mosko,:" nil. evenmach l- vun de So~J ~·t8 In Barce- tuccl' de non-intcirv€mtie-overI?,na n iet .van l~~g;~ren duur ~~! cenkomst opgezegd te hebben,
3lJn d.an !ntlcrtlJd 1n HonganJc b.v. oorlogscbepen cn landingsen··MUnchen"het ,. geval WB:B. : ~ . ;~~1e~~' naar' ,Barcelona , .zou

Wij wctCI\ op bet oogenblik
I'cede, dat in h et Catalaansch e
. VolksCron t groote verdceldheid
he:crscliit die moellijk te overbruggcn is. Barc'elona was tot.
nog· to:e·. de celltralez.etel "an de
ari",rehistiSche vereenigingen,
dfe in principieeleit tcgenstel-,
ling met Moskou sUlan en
s l~h~ .uit overwegingen van
doelmatigheid cen verbond met
de aanhangcra van de Komi n~
tern gesloten hebben. Maar ondan ks elit vCl'bond hebben zich
I'eeds conflicten voorgedaan. De
anurchisten vattcll het bevel tot
plunderen van kerken b.v. meerprimitef op dan hun onder leiding' van Maskou staande 'c01l cga~s , ,Zij steken veelal het geraofde in eigen .zak en denken
E:r niet over, tIlt aan de valk:verc~r:tigin gell over to .dragen. Zoo
moesten voor banken cn open-'
bare gebouwen dan ook communistische PQste"n · gczet" worden,
om het "ongeorganiseerde stc·
le.n" te vcrhi~~ren. .

Voor· illgest()rt ·](ul"

RussiscJ:1(!,f~ciercn ~~~~~:Ol~a~et d;ro~~:~te;~blf~

Catalonie heeIt in ' zljn vier
provincies 3 millioen inwoners,
Groot-Spanje in totaal ongeveer
23 millioen. Het is n u absoluut
uitg_ealoten, dat dr. overwinnende nat ionalisten na hun intocbt
in Madr id ' aan. hun zijde een
Sovjctstaat zoudcn dulderi. Zoo
spoedig mogelijk :wuden zij tot
den aanval op Catalonie overgaan.
Gecn Recht

l1(m

Bestaan.

Ovcrigens zou cell CatalaanHehe Sovjctstaat geen recht ell
geen mogelijkbeid -van hestann
hebben, wijl de Catalaansche in·
dustrie het overige Spanje als
afzetgebied niet k an ullssen.
Tariefmuren tusseh ell Catalo~
nie en het overige deel va n het
Iberisch' 'Schiereiland zouden
Catalonie -ruineeren.
WeI echter zou bet mogelijk
zijn, da t er ten aauzien van ' Ca~
talonie inteinationale verwik.
kelingen onts4J,an, dat Russi"..
sche oorIogsschepen den haven:

DE AGENTEN
van deil~ inb"oud en bedoeling
hlervan op -de hoogte te brenHet huis, dat kort, geJeden
gell, en door het brondeasten . in Cecil Street tc Singapore
yan het MOllitol'-nieuws en van instortte eD· d~:l.rdoor den dood
religicuse proG.ra.mm~'s staat van een Chinccsch meisje en
men thana reeds hi vrienschap- . 'de vcrwanding "nn verschi llenpelijkc .~Ia~je: tot een 2000 de Chineesche personen ver~ranten en 300 radiostations. oOl'zaakte, beh oordc aan de
Het ook bij vele outsiders ;Sze H ai Tong! Ba.nk maal' W~~
bekende internationale dagblad in ~heer bij tJ:e Estate & Trust
The Ohristian ScicilCc Dlonitor Agencies, Kam Swce Siew,
bereikte eel1 beta aIde oplaag
Spoedig ~ het ongeluk
van 140.000 exemplaren. De ge. kwnm de zaak reeds voor de
illustreeirle " bijla.ge van de re<:hters.
Woensdag krant is reeds zoo
De jury kwam tot de con·
populair geworden, dat van dete editie 18.000 exemplaren d usie, dat hct ongeluk te wijmccl' gcdmkt 1"!loeten worden, ten was aan de grove nalatigheid
van de Estate & Trust
In het N ieuWtl Uitgevershuis bij
Agencies, tank het was bet gcj~ ~~~~~e:~~re~ . t;:~~~~~it~~~i bouw goed te ondcrhouclen en
dagcl ijks duizenden bezoekers, die niet gelet had op ktnchten.
Dit I!O een groote holle aardbol
j~ry betreurde hct. dat
met van 4e buitenzijde verlichtc glaswanden, waarop de we· geen officleel voorschrift de
reldkaart in kleurcn is aange- geregelde inspcctie van oude
gebouwen
eischte.
geven,. welke men van binnen~
uit kan beschouwen.
De Estate & T r'ust Agencies
Onder <.Ie llicuwe opger ichte
docht er-organisaties is er een zal dus wel worden vervolgd
SOCiety in het binnenland der wegens het dooI' schuld VCtPhilippijnen, gesticht dGor Fi· oorzakeu . van den dood rep.
lippinos, de eerste opgericht de verwonding van een aantal
",
door een Oosiersch volk. To- ·personen.
taal telt de Moederkerk nu
M;en laat ir;l Singapore ~n
2751 vertakkingen: dochterker - gras over d~ zak~n groeteo.
ken .en societies, waarnaast nog
55 studenlen orgnisatieS aau
colleges ell u'uiversiteiten,
Rapport werd ook uitge- ELI';15 ·LU',I''I'ERAA R.
bracht over de' t wee Christian V.R~:W.!LLIC LID V;D.
BAT.R~I)lO VIRG·
Science Sanatoria in Amerika,
welke Diet aileen Vaal' het zoeken van genezing maar ook voor
rust en studie gebrnikt worden,
Daarnaast·· bestaat ook een tehuis voor Christian Scientisten
ouden van dagen, die echter nog
vele activiteiten laten zien en
in e~n· aantrekkelijke omgeving
en onder harmonische condities
kunnen vriortgaan: "to work
out their · own salvation and

De

Oak onder de .. communis~n
zelf lIeerscht ' 'intusschen ver.,
·fh el
",P" o;:t;:
be;":,;:,,;:.
deeIdl:leid ; de aanhangers van
Trotzki .ont;1~r ,Andres 'Nin ' zijn
even talrijk a ls de ortbodoxe
communisten, .
ren, 'maar sinds lang door de
Word. nOg . heden lid "an' de v~ 0 .."
Tenslotte heeft. het Volks- ~~~~~alisten bezet zijn·, ovar·
'
{V~enlging Oo,deruug= Stmn EOroP«schc: .
frontinCatalonieooknog.met
'.
, _
.
' Gr o o~b a D de'lsg e ~ lDp lo 10ei:-rd:~u l :
andere mobilljkheden te ··.kR:ID- _ In dezen zin is -bet Diet uitt-c-:' . Zij ·:· ..etl«ilt U .·~ol'echiD.-eD fiD:ao.tiicl~ ~~ ~:'u bUltcn U":
pen .. D~ · Ca"ta:laansche ' kleJ.1?e sloten, 'dat-de p roclamatie van. , seb~ld ",~ge.olg.~ 'QD de- _tij~ea blllu.. ..-.7u.kl:rin; =Qt .

~isB=~::u:~nS!a~~!:'

aa.nv.ang. 'I.een, SOVjetrepUbJi
.·ek in.

elo.• ' ' .. gef" ut 'en

He! is ee n principe va n de firma Gebr. ' Youn g
& Co. om slechts belegen thee Ie verpa kken,
Zij is ook expert. op dit gcbied en verstaat d e Hjne kunst van het meleeren der prima uit·
g ezocbte theesoortcn. Deze fifm a "Yeet wanr hd pubUek van houdt, vandaar het succes
va n Mawar~Thee.
Mawar·Thee is ook de eeni ~e thee op de markt, wa arvan het mengsel bestaat uit de
al1erfijnste hladeren van geselecleerd e theel1eesters lJ1et uitgezochte Fijne Chineesche Thee.
Daardoor is Mawar-Thee zoo aromatisch e n zoo g eurig_
Verrast Uwe Europa-kennlssen met een Postp;::kket !vlawar-Thee. Ze zllllcn daar bij het knusse
thee-uurtjc vee! over U pra ten met nicts anders dan lof. Bo,'endicil zjjn het zeer nmrigc gcsc!Jcn kcn .
Neemt voor Uw cigen gcbruik den \"olgendcn keer MaW<lI-Thee.
Met of zander suiker, warm of koud, het sma"kt ah ijd even lekker .
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is eeo eiland in Ned .-Ind ic
Is een plaOltsje In de Res: Kediri.
is spaarUlilm,
is vijandsch,1 p,
Is een 'Iandsgewoonte,
Is eeo lidwoord .
35 36 37 23
is smilild,
21 13
Is een afkortillg \'an ,'roeger.
31
is 5 ills Rome-in 'cijfer_
Voor do! goede oplossing van dit prljsI<ladsel steilen wij de_volgcndc prij:;:en beschlkbil;r
Ie. prijs f lO O_ ~
3e, tim -lOe. prijs ieder eeti ·
2e_ "
.. ' 50_,
postpakket Mawar-Thee,
De voorwaarden ziJn :
Elke lm:ending moet '\'e~c~e l d zijn van 2 pondspakkcn Milwar-Thee olDwikkelpapleren_
b, Meer dan cen inzendlng is toegcStaan. mits elke inzending \'oorzien is ,'an
de vereisch te Offi\\ikkc1paplerell.
Aile jru:-endingen moeren uitcrlijk op 15 Febr~ari 1937 in ons bezit zijn, Hi)
ge1ijke gocd.c oplossingen beslist een Jury. en over den uirslag kOiG Q~.:'n
correspondentie w\)rderi ge\·oe!d.
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Kunt U ;!ich indenken, 7000 voet ho09. Daar grociell
de thee_strmken <l<ln _-'de helling van den Gcenoenq
Patoehil. III de Preanger. Daa r ligt de ondernemloCCI
P,Hoeil.h-Watt~c, de hoogste 1 hee-Ondernemlng over
gehecl Java.
H.e t is een bekend fe ir, dat hoe hocger de IlieelUinen
IJgycn, hoc bcter de kwalircir van de thee is. M<l war·
Thee is thee \'an 7000 \'oe[ h oog.
De l-,hWiH- Thee, waarva n de kWilliteit \',:In her mengsel o n gc~vc D il,) rd is. is ve,krcgeD na een speciale
bcre idmgs\\'ij!e . Zorg\·uldig \\'ordr ze t:ewaard zoadat
e r geen kllc u ~ ing onrsraar en Pill> na ongC\'ee r {wee
mnande n Ilggcn. gedu(cndc weIkeD ciid de 'HOlna
::eer is roegenomen. wordr -.::c in pakjes gedaan ,

sturen w ij aan .in=enders. die I omwikltelpapier vOln If! kilopak mccr iu::-cnac=:
gratis en franco cen zwaar ,'e.r::ih-crde rhedepel. naar keuze 0.1.
eeb verIO\iD9s lc~1 :met d~. atbee~r. g '\<lD Prinses 'luli.alla ;':0 P rins e c.-chard

Meerd~

een huwelijksfepcl. \¥elk:", batste pas in Januari 2, s. ka.1l ~H)rd.:.n '-~I wach t.
JepeJs "'O~n door de Fa, C~dfiius & ZoneD '·~l':5n-~J;.t ;l f ('1,75 Per stui·.

Mawar-Thee is overal verkrl;gbaar

a

f 0.60 per 1'2ki1o pak.

Ja\ca f .. :.-. haDCO 'p!aars ~-an be.$'tem~in9.
. , HoDand f6.5O, &..Dco P.laafS: \.'~n ~-iD _ HOlland. - _ .
'.
OPrlrachteil_,"oor-- postpakbtten .en' oplossingeil f'riJsrUdset in.,--enikn 'a;in de distrit:uteui-s c'" '.
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VraasltlnnChUn~tl : .' . .

aanhangei's .- van · de linksche
groepen, , maar toen zij merkten, :dat ook h~ b.ezi~ gevaar

Bar
. e.

.. .'

dletttm.gevollJl! in
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.DE STRIJD OM MADRID,

~~~%en~on:~lg:~!in~;A_;;~~~:
!:a~e~~t ~~e~~e:'C:;o·;i~~~~ ~~~~~~!!!~~~II .:· .,,"D.E
reeds een . bulletin, meldende lijk h ou.d t, .d~t ~~. NflUol'!~!!~~eri I ,..-,-~__~_....._ _-; II .
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het "·lnnemeli '~'an de hoofdstad, ~le·~n,.tee':.k2,-.n'g·uen~r,d:e=;.~~.~_kdtile'n"~~lu~ I j
'verspreid., Dit . verkeerde- -be- ••
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"Oe .{~.
OJ deze '!V ~v.
Wee Y' \ ~"Hij brengt een

Geslolen;

laatstc' .be;;choll\vingeJl "reeds
veors'pe.lden: ·:.......: De Natlo'nalis"
ten- zijn ' ,u it liun ', stelUngen ··in
het Zuiden van ·.Madrid dEl
door
Rooden aon te
,
ManZanares-front· uil bet Zuiden "oppgerold'.'. Jiet Casn. del
Campo-park, het Delicias-station;' het ~uj(terstation en he~
Koninklijkc Pilleis bevinden zich
reeds in hllnden del'
.
EvellZOO'

JOD-KALlKLORA
De betera Tandpasta,

,

Ret dllQelijk$Cb gebr-vlk '"'~ . d tn
jodiamhOlideade taDdplISl1I mallkt Dltt
alJeen _de: tIInden mllOl .wlt. doth ,",oorkomt _aile tilnd- tlli IlI lIdvJl ..schllekft D
zooaJs de gevreesde

ten uit hun

N~l~l~n:~t~~h~el~~~~t H~~~ _~:~ ~~:~~~dr~~gen. cn hebben den

Zulden en Wer;ten van Madrid
\1';111 Toledo over Torrijcis, __ Ec_
c(l lonn, St, Martin, nanr Naval
Peral ; het was toen 80 tot 100
km vnll Madrid verwijderd.
De groote vcldslag ten Zui·
den \'ao Madrid begon ; toen de
Nationalisten, 2 weken gcleden,

rechtervleugel van het roode
front. aangevnllen. Op deze wijze werd hel roode 'Manzanaresfront ook' uit hefNoordell "op-

haddcn de Nationalisten reeds
de tweede defensielijn _der rooden : Vallegas, Getafe. Legancs,
Alcorom en Pozue\o (10-12 km
vnn Madrid)' bereikt. Vrijdag
j.t.. hadden. de Witten het: grootc hospitaal Caraban<;hel (7 ~m
in 't Westen del' slad) en spoe~
dig daarop de Centrale gevangcnis ingenomen. De weg naar
het Centrum del' stad werd eehtel' door cen heel systeem van
defcnslewcrJ:ten versperd, waar~
van de vallel vim de Manzana-

Het vcrdere binncndringen in
de stad werd ecbter ten zeerste
belemmerd door een gebeel
systeem "an deCensiewerken
met draadversperringen en tot
vestingen herschapen hulzen.
Overeenkomstig onze verw'Rehtlng heeft de aanval der
Natjonallisten op de beide
flan.ken van het roode front ,de
milicio's totnal ' gedemoraliseerd. De GareIs Civil en oak
vele m!licio's zijn aan het mui·
ten geslagen,

PARADENTOSE o

~::I~~Ie~~n:;~~~de h~~t~el~~~

Imp. ELLINGER .& CO.
Weltevreden
Soerabala ~eo~~d;l~, P~;i'!1ta(2lf~~1~ri ~~Sti~~ttio~e:I~;t~U d~et;::~~~~~ ~-..;...;.;,..===~~ I
km
van . . Madrid
verwijderd),
resvallei
en Itunncn
de brug-gen
I,~======:::::=J'F;;;;;;=;;;;:==;;;;:===~;;;;;;~~~
bel-eiktclI
Een week
geleden over
-de rivieren
passeeren
..
Hotel - P e n si on
du Nord

Koningsplsin
Noord 3

Ruime
frissohe kame1."s
di sponi be_l

'[NLEGGERS

Voortreffeljjke
keuken

een halve cent p. stuk

voar U mee!

tA.

van ' Hoboken) Genever heett U een keuze

tus.~hen de ' volgende cadeaux, welke geschtkt
:lIJn voor Dames en Heeren!
.en· SIGARETTENKOKER
.en LEERDAM PAITGLAS
.en POEDERDOOSJE
.en DOOS MET 3 GEBORDUURDE ZAKDOEKJES

Matige

B. B.
~_

:~~1k~::t

Vo or

I

UW
comfort

'

Hotel

Aanven 9-'9 uur v.m.

du Nord

U Its I u It end toegankelijk voor led!:'O
Lldmaatschap f 5,_ per halfjaar.

Koni'ngsplein
Noord · 3

"B9 alle~ wat mij dierbaar IUkkig te maken: ~n het . verle- vuld was. Het be~'ouw ha~. h~m ter zond~r .dat ·hjj versch~n.
Gravin,
la, blj ons kmd. zweer ik dat ik den uit te wisschen. ·
gelouterd. Plechbg narn blJ zlch
ZI,j began zich langzamer·
Op het laatstc oogenblik betl
aUcs ..znl deen am mijn onrecht
Ovcrgelukkig nam hij baar voor, zijn vrouw voortaan aUe ' ~~i~~I£~~~lt~~~:~t ~=? ik -nog tot btcinniJlg gekomen

~: ~e~~~~~n ~ ~ed~a~= Z:~ ~I\Zij~it;:;~n:n':a~~:e!~~~ le~p~'!ru~:~~~i_ zij geheel her-

samcn to pra~ll. Di! arts voelde
de _zieke den pols, vond !iezell
wat onrustig en ;!Cbreef strenge rust voor. Elise rDoest .sla~
pen en 'Landel diende baar een
paar uur ~e .yerlaten.
Als herboren giog Vincent
heen om een wande1ing" langs
het strand te doen. Hij kwam
oak de.p'Ick voorblj;waar Elise
in bet water gcsprongen WBB.
Hij rilde van ontzettiog, doc.h

Het 18 dus tach 'w aar!
hebt_ met. de gra~n: na~r
Par:ijs willen gaan! Eo. lk .. : ...
kon het net overleven! ik iocbt
met'mijn kind den dood
.Zij snikte bevig. . .
.
Landel vatte de klamme band
van Elise en_ sprak . ~aar op
kalmeel'enden taon toe.
- Denk er ' Diet moor aali
terug! Als' door ' een wonder
zijt ' ~j in: het leven gebl~ven
en 'nu za!. zieb' alles ten goede
schikken! 'Ik '_ weetd~t~' mij

Vrui dien dig sf began Elise _ _ ----' _ _ _ _ _ _ snel-aan te sterken. De llefde
Nadat Lande! . bij haar geen zorgen v<1n: hUr man 'deden weest was en
. t.
hun invl~ geldeD.. Steeds ver. ~:..!::
zan :hij" 'iets meoWs om haar
~
oogen van vreugdC teOZien stra- reidselen tot bet verb'ek te maIen.Hetgeluk~h~mees- ken . .. -'.
.
.
'- ,
_
'Den voIgeDden dag wilde zij
mocht verla- reeds te Pa:rijs zijn. ~ zoo
t_
. vol ge&chenken h~'_ daarheen ~ ~
W3.cbtte .haar; .h et leek::wel als- hijzgn wouw naarhui.s~geof zij haarier.iaardag :vierde. ~~:. wDd_-: _ het - rimdf~

door

ENRICO DE NOVARA,

z:: :::IS~~::eh:ga: ge~

vroeg blJ
Herinnerde ; zij ·zich thans
weer allea? Hij boog 'zich -over
hur been. ' L!J,ng2'Mm keek zij
hem aau . Ontsteltenis stond in
" . haar .oogen, te Jeze~ .

•• _ ._ • • •• _ .

den muur toegekeerd, Zijn
hll!t dreigde ' van angst bijna
.
stll te staan. A1s zij hem Diet
Landel .. :wa.:> doodsbleek g~- vergllf en het gebeurde Diet
worden. HiJ hleld den adem m vergeten kon. dan was zijn leen T:~dd~ijhe~g~;~ich:n~oord ~c~rdv;:;~:ztt~ v;:'~~rh~~!1~
kreeg, keek z!;i. weer. naar b~
_ Vergeef mij! stamelde hij.
op. En op ~n gezl~~t las ZlJ
Zijn toon ontroerde haar.
de bekent~~IS ~an ZlJll ach.uld Lapgzaam.wendde zij hem haar
en tevens zun dlep berou!¥".
gezicht. weer toe. Eet-was nat
Zij ,began te beven. · De tra- van tranen.. .
nell liepen haar over de · wan~ J a, ik vergeefu, Vincent.

De kwellingeu eener moeder

kW~~ n~~"r~~~elfd~;enJ1~

,

prijzen

vrede ~wam op bet bleeke gezicht van Elise.. Vot' oDuttsprekelijke Heide keek zij baar man
in de oogen.
,.
.

OF

Stil lag de zie){e voar zich uit
te ,st,a ren. , Eensklaps sperde
zij, ' de. oogen 'wljd open ell cen
. uitd~ukking van ·ontzetting
kwa~ , op haar gezicht.
.
Landel11ad cell ge~'Jel al~of

•. 8.

..
docn vergey!n,
·tnij slechts dit eene,
kunt .gij mij vergeven, kunt gij
traehten ailes te vergeten .?

NORA "DE·VALSCHE ERFGENAME

]]().

·0

op 'Zaterdag 11: en Zondag 15 Nov.
, . Koningsplein
op bet rac:e~terre ln

rim: "l4UWMI
.

• . . .. .

~
l~

NAJAARS-RENNEN

tODdt Vw• •lU!tllal'l SIlo.dlg In (Zan,. JACOBERG,_JUd, Rtrclttme, Batcnrlcz

FEUIL"LETON

Gei:1ruikt daarem alleo Jod-Klllldora
tllndp_ilsta.
.
Prijs f O.iO p er tubo:.
Queisser & Co., HllJnborg.

versitairc, het Noorderstation, I(Pdv"d"",n,
het Santa Christina-\<rankzinnigensticht en het landnouw-

CADEAU

Bil Inlevering van 3 etiketten van A V. H.

GIJ

..;.' Reb He . bet slechts ge~'
dI:oomd, nUis"t.erde zij, of is bet
waarbeid?: ' GiJ -ltebt mij verla~en terwille \'8l\:een al~d~re! ,Ik
voelde dnt ik · mbeder mQest
worden. 'foen :', greep de 'wanhoop .mi:i a~; J;k' wilde_ni~t
" veider,lcv~D en sprong. in. ·.... :
'Rillend zweeg' zij en ,v~bbrg
met een kreet vail afse;buw het
heb.
~~laat '. in ,' ~e' :hnri:den.

..~

Tel'-.2607.

richt kwam. van _het radio-sta- deD zijri dqorgcdrongcl1.
lion Jaca, qat. yoar deze ,",-oorGebeurd is. w~t . wij In ,002e

bilrigheid deor -Gen, Queipo
Llano berispt werd, Uit de Eu'ropcesche courantcn, met: de
lo.utsto luchtpost nimgebracht,
' VRA-AGT
kon mCJ1 overigens echter duidclijk zlen, welke moeilijke operaties a \snog· ondernomen moeen
ten ,yorden, " 'oordat de 'hoofds lad in handen ncr Nationalis~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ten '1.01 vallen', Wic dezc situatie
kcnde. kon on.mogelijk het Ancta·telegl'llm voar 100ar houden.
Wij hebbcll ¢lar:om in onze
Iodate besch. ouwi. ng ge. en re•
1!i!E... ;,ar"UTIC'-E>
•
VUlponn_n en pcnloodon,
kcning crmce gehouden, '

-"

.SI.GAREN-MAGAZIJN
,

De gebeu,;en;ssen;n Maddd ce, de belang,ul<ste h;ndernis .
stano in het brnndpunt der al~ vormt. Men moct:wel totaal on-

enM'EER-KLEUREN

'I,;. . . . .JlI.-

-,.' '10.60

,-

.

-

,.-o_~ - ,---

·'Bollalldscbe'

URUKKERIJJOBNKAPPEE
Verzorgt ook uw '

._
-_

.oZe,

ha~r kw:c~ gee;e~~:OOrd~!~ do~~~ ~~r:::~:nhe~a~e~~~ Z~er=n~~e~~~u~~~
In

w~t geweest waren ~j droeg
Ehse op d; handen, hiJ ~b.ad
haar. ~et ",en dag werd ZIJ £lmker. ZIJ kreeg weer een f rIssche
~leU1:-en baar oogen straalden
.a~;~~·booze droom lag alles
wat zij doorleefd hadden achter
heIL ,
Geheel genezen keerde zij na
eenige weken met Vmcent naar
huis terng, om daar de geboor~
te van het kin~ ~waCht1ID.

~:aa;nl.i~~~~~jq~o:~~:~.a~~~a: ri:::~g~:~hoe<l
.·!~eVS~~~ F1::!e:~~~?

offer . van ~n intrig~te geworden! Mijn ongeluk heeft U
weer tot bezinniug gebraeht!
De Heme) heeft ~wild, .dat ik
in level) ·blijf.o Ook:Ons kind zal
binnen eenige m~deQ 1!.et Ie-:
vens1ichtaanschouw~
.
. •.Daarom zullen WlJ weer vrede sluiten· en ik zal mijn 'best
doen om uw onrecht ·te vergeten! '. ".
.
'.
!_- ~
, Hij bedekte." haar hand met
k~n. "'"
.
,

~ou

~=Cl~:Wi1:~rec:t p~:Z: 3~dQ7;

on; l!e

~gJjh~rge¢~ra:ond ~~~ «;~:~ ~f ~:O::':;;,

Wat
er gebeurd zijn?
steld bet-ziekenbuis verlaten.
Een uur v06r haar verlrek brengel!. De -Hemel hee/t . het
Hij nam haar mee naar cen bracht de kamenier baar hel allerergste veThoecU
.
mooi, stil _plekje, \Vaar zij wel·· ontbijt:
Arjn arme VJVUW is te wetcn.
dm wcer geheel de ou~e we~.
b
h
d elk ge1romett- dat if.; Jmar wilde ver-'

en . van

ge~~~n~' ~~eZ\l~erstrooid

ot!C rleven .

.

.

..

bet boord. Bet liet hanr koud
In h(((JT 1C.an1~p 1C~de ?:tJ
wat er gebeurd was.. In dit zel/m~){)T(l 'l!l?gf;n' ..rl~ch ik heb
eelb I ·el bij'ed
dag haar nog Jlttst. bfjtijds kt(Jure)!
~~t ee~ ;; ~de~av~r~ren
rc~dcn_ Nu ligt :'i in een ern- .
n_ G~t~vond is een j0t;Ige h.~n toestand In hef
~uw ~ ~ee gesp{O~, h~
lk ken trog 'maar een tcensch,
ct m~e voor . en red namelijk: dat ik haar t1wg behaar ~ch~. nog ..k:nen d '. -: hoUden. _- Dan zal ik. ' trachtctl
d~ ~~~~ ~ ez:ven, e m gaed te ,naketi waf ik 1J!:~
het Zl
w.s..
hcb_
.
Florencewasint:us.schen kalm
Hoogachtend; .

zte:re

~ope_'~~~~ach~!=~

d

~ ...

0:;!1.1

.......

VIncent

~

~:t~ ~~~~

ioen

~N~S. geen ' ~er nadat de
~ baar gezieht .ver-'
'k:ameniet"' was heengegaan,. wrongeD. door 00n ~ .
kwam zij terug met ~ ~. in ~ _ machtel~ ~
de haneL
slin~e het papIer op ug,o;
'.
;.
.'
~ gro:d - en :' vertrad' liet WOr:nig .

f! '

~Dieis UlOeven .vooru
aol'gd. mevrotIW_
', .

-

. Florence nam den brief_ aan
en ktlCk ~ OIl tQen Z\l bet
h~ .v an ~ . ber~.begrijp niet Waaroin hij

#m~van, ·~.~kD-

~~i~n~j::'b~~en~~::;!' ~~:.-O:~::~~t= ~.===~ ~dathihaa:rGieli~ ~ ., dacht ~ . ~ ZU_(Ie

~~t~~~O::ell°:at~~~:~
:~~~h:~:~_= m!m:~~~~. ~~~= ~:!t~~
--,
' .. .. .. , . . " ,~~~tellenom-il werkelbK.~,- van de 'beste ,VOOkUemt.ns'ftll- ste1lini~demenedl- &*L
'., :"

Ie-

onder'den -VOet- ..
. .'
,Dat ODtbrak er waariijk nag
, _.
! 1k had ~ er zoo OIl
~ met Lande! ~ ~ '.
derig leventje iIi Parijs· te ~
den Eo. un haalt $ ~. een
===~~
. !
-r6cbnaarPatijsgaan!"" : . ' ..'

_~ ,~
.' '.' , ~
.' ~
... ~
__

..

BesehaaJd Eeh tpaar ge.vraagd
VOOJ: beheer van klein, chique

HOTEL'
REGIlLPRIjS _DEZIlR ADVERTIlNTIIlS IS P 0.20
MilT IlIlN· MINIMUM VAN· 5 -. REGIlLS.

koel

klimaat

Engelsch ·spreken vereistht
Brieven· onder letter E_ v_ d_· Blad_

TANDARTS
W,·PERQWN
Kebun Slilh 81A":"Batavia-C,
. -Tel. ~ 26io --Wit;·.

Bellllfenll!ondememiDg· "vlh. H in EI. -J ACOB S;'
K r a :~ at.·: 62 • .(i/o. t r'.a m sJat ion)
Batav;a_C, Tel. 97 WIt,

(DAG EN NACHT)
Coulante bediening _ nette uitvoeting, billljke tarieven.
GEVRAAGD. DAME VAN MIDDELBAREN. LEEFTLID OM ZIEKEN MAN TE VERPLEGEN. Brie·
ven onder No. 0966 O. P:

BIj

TOKO

VERPLAATST.
BEER
VRA.AGT ALG. ONTW·. BloemenlUnlMl "ABUNDANTIA"
BESCH. DAME VOOR TOEZICHT NAAR O. Gondangdla 12'Mevr. H.S.
HUISHf,PJDINO'; Intern~ snl. f 30.- Bensbach pta. Mevr. B. Pfennlgwerth
a f 40.- U'ltv. In1. liefet rD/foto onder
No. 1049 v. d. bind.

hum op g. stand bew.
geed gem. PAY. KAM. m.
clg. gem. v. Europ. Damo of Heer
f 4.- DISP. evtl. m. pens. Briev. ond. No .
f O.ISO 1072 O. P.

JE ADRES: ·VOor groote·en Illoole
•hloemstukken, voor rccepUea en
openlngen 'iB :
DE R B L U·M E N. W IN.KE
Noordwijk 9, ·teL 5001, 6002. WIt.
Door. de,n gehcclen. ArchJpel.

"DANIELS' VRUCHTEN.
PRODUCTEN"
Verkoop-A!d. Petodjo-Oedlk 42

------.---

kemvog 20 pav.

WEGENS SPOEDVERTREK TID
KOOP AANOEB:, Z.a.AoN. MODERN MEUBlLAIR, compl. evt.
overa. hulabuur. Tell. 60474. WIt.
TE' HUUR:

~~~~~~ffe~~~:f~nO:~:superieure
PI~~~~~'6~~L~irbii~QUASH

SPOED :
TE KOOP TEGEN E.A.B. EEN
PHILIPS 331A·5 LAMPS met an- f0.45p.f1.
tenne en aut. Ro.dloklok, Nleuwe
er
lnmpen. Te bez. DB 6 uur. N. M. befl ,
halve Znt. en Zondag, Bat. Weg 66 vcrtr. compJ. bljgeb, garagek. rulm
Bulteru;org.
erf,tel..2396Wlt.

NET GEMEUB. PA-

~~b=~~

GEVRAAGO : KOSTHUIS BU NET_
1'£ EtrR.·FAM. gecll bei'ocp~penBlon

VUM 2 Chin. stud. Omtr. Waterlooplein. Sr. Sig. Mag. de Adelaar,
lIrDteng-.
DONDERDAG _ MIDDAG _ BAAN,
3 6,30. BLIDSBRUGSTRAAT,
:wekl tennllllcden. In!. A. E. Hoog_
veil. RljIIwUk Ut
NU NAAR HOTEL ,,MONTAGNE".
Hg o.lIJllieholel te Lomhang. Tell. 80.
nag-kamel'll ~b. v. a. / 3.- p.p.
en I 5Ut v. 2 peB. 'Ultmuntendo
kiWkoD en prachtlge bloemlmtuln.
De Manager J. C. VELTMAN,

Tl!: KOOP; SINOANGLAJA (Ram.h4nWeg) PERceeJ recbt van opstlll
1100 M'" voor f l600.- Inl. tel. 242:;
Wit.
• .1
~.

VERLQOFD :
Saraa en L. A. SchlfferUng.

1luJt~,.

KIN DE R·

~~g~E:~sg~~So;GEA~~:

PARADIJS
Taka v!d POL

"-:::========'
1I008ST£ \V AIRDE
NOORDWJJK i5

Telef. WI.ultslultend
5324
produceeren
prima

Wij

V11.J. VOOR ALLEENST. GElPENS.
AMBTENAAR bey. gr. k. ID/eerre
en ap. ,em., vrij J. en w. f 80.·lIDlIIdII. ZUatr.. Dagoweg. Inl. Dr, dll
Orootweg a, Bandoeng of StruiBwljk_
alraat 6. HaL-C.

POL

BEZOEKT ONS

TOEKOMST EN VElRLEDEN
DOOR BEKENDE HF..LDERZIEN~
DE ter plantse. BIIIl;!ke tarieven.,
O_"d_'_T_~
__
rin_d'_'~_9:...'._ __

AANGES. : -I WIEG MjMATRASJE
legen vergoedlng adv. kosten en 1

!:te:~~e~wM. ~G~~it~~ ~:u~~

VID

NOORDWIjK i5

170~~' b~~ ;~~

_

btj Inkoop VIllI

oud Goud

Dd;~'iI~~Ir.,.crfBii~H~CI8
5

-

Tel. Welt. 1157

TID ROOP:
TE KOOP: HUTI{OFFER nieuw
ZWAAR BEZETl'E MELKKOElEN f 10.-, BONT (VaS) f 30.-, 00en prachtlge melkge!ten: Te beYr. meswintermantel f 15.- Te bez.
Dndem: Goenoeng Wangoen halte uitsl. v.m. 11~~·12¥.l en n.m. 7-8.
Eatoe Toelle blj Bultenzorg.
s_poo_rn_·,_gl_""_"_'_._ _ _ __

M. v. d. ZEE. HOFFMANN. Gedlpl. HEER, vccl atwezlg, VRAAGT
Tn: RooP'
Is~iR~~%:;iii\"::"Pi;i"TI;:~
~1~~~~r~~oc~~~:1~~~e13~~e~I~2r::n:~: ::~~VR~!p=~G:e=~:!i ~~~T:~~oE -~~ESWINTE~-I ~

(Senon).

-

met I. en w. ,en mogelijkheld stalling

.-

_--==c..:.:.:.,--____

ramanweg.

OPLEIDING COST. COUP. EN auto. Poetb. 93,
BLOEMENMOD. Ochtend-, mlddagJONGEMAN BIEDT ZICH AAN
"D avondleSBcn. Club- en prlvMeB1Ien.
TOKO PENG Bultenzorg.
VODR TOKOBEDlENING of admlVlugge ecnv. methode, SuccIle verze- Voor de Slnt.Nlcolaas. Fancy-boxes nlstratle en kas. Gcnegen (!en bank·
kerd. Dip!. In 3 A 4 mnd. Zeer but. bonbons, Marscpain, en Chocolade j;fnrnnUe te gevcn. Br. onder No.
torte!.
~1~r~r:;rst:I:[.letterB cn LetterblUl- 1_07_7_,_ _ _ _ _--'--__
"RIVIERA HOMm"
850 M. hoog.

~vlernkJ!mnnt.

I~P~~-':7~. Zits

~~~.dBJ~.en~~~o -':_.::·"·--::·"_I~~~~rai~r~;~;9~~:·59.wegollS vcr~;ek~~d~~n::~' (C' KM
GEvRAAOD:TEiRD'EI{KlNG RAS·
krulsp. Tjlnwl) ho.ndwijzer,
Unltll 8 K.M. Inl. tel. Wit.

- - - - . Jot November 1936.
Balldoeng
Een!ge em algemeene kellDlogcvlng. Vlaggon,

Vr~d~w~_~a~wN,

'W,'v,og_
..
TE KOOP: AUSTRALORPSHANEN gcndoek( kIeurecht, Idenlhren) 2.35
en andere msklppen en hanen. Inf.
KlaUWCI'l'l Polonlalaan 4.0, Mr. Corn. x 1.50 • Mtr. comp], m/Wlmpel en
VOOR DIRECT TE HOUR: GROOTF. OE11EUB. KAMEaS Voorz.
Hotel BRU'I'TE RAAFF
\'aste waschtAtels m/VoD. dcg. pen- M.m zegt, dat ons eten llmaakt al~

~

TID HUUR,
TID KOOP:
~~~:.G~E~~kO~~:. ~~
1981, All Weather, wuach f 50.- Te bevr. Lombokweg;:::

A b

bnd~Tpr~~~~~ J:!~r~mn.

_
............-

21.

"G~O~;i~K~.H~2~f' v!~~~~~et

ECHTE GLADH. FOXTERRIER, Ing. Nov. '36 ntI'nnllh Njonjn 7.
reu Herst mtstamboom.' Jonkera, TAIUEF; KnlplcaMcn f 5.- p.m.
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etnnuing,
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serleu.ee ZENDT S.V.P. UW KERSTGAVE
en
Brleven on~or.N':I. 1099. v. d. BIOO. Goutsmlt) aan den Reer W. ten
HEER ZOEKT KENNISMAKnio Boom Jnvaweg 7 Bat.·C.
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~~gt~e~~~am:aa~m:~~omJ1:!

~~~~. P;~~G'ge~~E~;~~a!:; ~g~~oc~t p~
m/terraH. Nleuw Menteng. Te beyr.

..:."=:-::::-=,--__

_s,_,,_,=-gw:..:,=-g
Z.g.B.lJ. Te bcz. Tanah Abang W. 82.
SAVOY HOTEL

MODE HVIS LIDO

venekerd. Brleven No.

i~.~~~~ ~~:e~~?n%~~

=c:--:c--=--------

~ TE . KOOP AANGEBODEN:
EXPERT VERTALER - . vlot NePEUGEOT SEDAN 1932,
derl..- Engtllfl - Frans, Spnans,
slot op deuren en bagagck:oUer, Ide~ Portugoes, ·viee-versa zoelrt· VER8.le bOOdacbappenwagen. Oud. GOD·
TAALWERK op Wetenflchappeltik,
dangdia 11. Batavia C.
Medlsch. Economiflch en ander. gebied. Eveneens LESSEN in bovengeL. MASSING & CO.
noemde talen.· Uitatekende referenMoJonvllet West 24 Telf. 840 ·W.
Reparaties onder garanUe•. Koop en Win van DOCTOREN, CONSULA~
TEN, GOUV. DEP., TDDSCHRIFverkCIQp v. 2e handsche en nleuwe
Schrijf-, Tel·. ·Rekenmnch. AIle on- TEN op Java en in het bUltenIaUd.
Off. onder "XIs." .449 a{d .. b1a.d.
dordeelen voorhnnden.

TOKa

V/D

-----------=
POL-NOORDWIJK

15

Beschaafde DA ME gevraagd
van middelbaren leeftijd. voor klein-

Eersle klas Holel
Vlot Engelsch spreken verlangd.
Brieven onder letter E, v, d. Blad.

1.i1i.o.o1.

C.~.

1&vu6

LaaD Holl", 31. Betilvia C. Telf. 1654 WI.
BloelneDveldjes p~r ODS r.0.30; Llkeurboobons f. 0.60 )

~~~:~~l:k"n ~

f. 0.06

\'oor kinderen

bCeJJ

CrelIlmepen u 0.073
;apje.
doos f.

ow

~JlJ&,
Ben uitgebreide keu:odern en deg r:lijk.
O. F R lED RIC H
1157.

GRAMMOFOON

;5ga:

dnk, g~w. beton daktu..ln, 4 slk. gao
rage bea.k., goedang gelegen Sawah·
be6ar pantjol f 4000.- Geen hypotheek. Br. onder No. 1044 v. d. blad.

----

HEEPT U ONZE SCHITTERENDE COLLECTIE
S PEE L G 0 E D A L G E Z lEN?

DUBBELV~~E~OO~~

1
F~n vrlendelijk tehuls gezocht voor ~:::I~t~~m~~~II~~h O;o~~njr 2
~:i~a=~-~~t;;; s~legel
2 aardlgo jonB'O hondjllB. Matramnn- f 30.-, resp. 1 en 2 pers. fr. thuis. La.n.n de Riemer Nt. 8.
TE KOOP:
weg 67.
tel. 926 WIt
TE KOOP GE"'VR""A'"'A"'o"'n-ORTHOPAEDlSCHE OYMNASTIEK ~~~!I~~~;::;' fWl~::: Btl~m~i~i 1 STALEN ARCRIElFKAST in goe- ~~~ 4~r:!t~!r ~~~~~ J:~~~:
Voor oud CD joog. Su(!{:ee verzekerd. KOCKX, dlpl. Parlje. Coiffeur, CE- de condltie. Laan Holle 10 (Tel. 48#) bevr. Kramat 106.
~:r~=!eltln~~:1;~:~~f~:~ ~~.. ·Molenvllet Oost 1 R. tel 730 TER OVERN. GEVRAAGD: EEN
26, Bat.-C.
--::::--___
TE
KOOP.:
EIGENDOMSPERCEELEN, leeg of bebouwd, In Ell·
rop. woonbuurten. Br. onder No. 1062
v. d. bInd.

1--------- '___. ._. .

Goudsmllderfj

--,-'---'..c.:.c--;;;;;;-o;:=-,--VOICE

_rQnn_at_"_Ala~an

vld, blad,

:~~~~~;;;;I;::::::;;;;;;:::;::::;::::::::::::::::::~,

~i~~V:97~~ltelaar, Kwitangstr. 9, ~~o~~~~____ ~:gTnn~~P'c~~,!~~r B~~~n:

TEl KOOI': 1 donkerhlauw, 1 don·
kergrlja colbertcostuUDl voor heer,

gelegen aari den grooteD- weg. Totale oppervlakte 8400 M2. Zeer geSchikt VOor kleinwoningbouw. zwembad of wielerbaan. Br. onder No, 855

::::

,,\;;;;~","~'J;;;~:,;:78C"':"'~;;;~"'ID"A-;;;TE"'NC-- ~.cac~hra~I:"'· ~noko~tl!e~~~~~~~r!n~5~bl. ~&"-'on""
raa5
___
trt1
__

...:TJc.lkHUW;;",;;;t
kunnen Zlch tegen blll!jk tanef laten ell sc a) oncerpa ron en.
Inflchrijven bij oon burenu van In

Te Eoop:
Industria- of Bonwterrein

i~~E:;~g~B!~~tst.{r:o~i~. ~~
Ill/pr. opg. La.a.n Canne 11.

.

V. J.

~

1____...;.....___1
MODE OUiS LIDO

0 P P,

Vioolleeraar,
ex-Ieerlin.g
PROF.
SROGL. Nog eBDige uren beschikbaar. RIVIERLAAN 23.
BATAVIA-CENTRUM:
JOOP DE.LEEUWEI.
PIANO-LEERAAR.
Nog eenige uren. Beflchikbaar.
DJAGA MONJET 59, BATAVIA-C.

I~~~

MALEISCHE LESSEN AANGEBODEN
door een terzake kundige hier ter sted~.
Degelijk onderricht gegarandeerd ;
inzonderheid aangaande de grammatica en zuiver
verta.J.en. Oak conversatie en correspondentie.
Privaat- zoowe1 alB clublessen tegen billijke candia
ties. Boeven franco onder No. 104.6 O. P.

Knoe"eri'-. . .EAST.. A&IA U
3e drnk, 8-talfgoe handleidillS:
M:JIlelach. Hollandach, dapanach • •a.dAl'lInsch.
Hakk... P .......n. Canlaru...esCh. linge.s""

moet ... Upra&lr::.o:JI Chm. bu-aktoertruoens.
-\an~eVl!:lingswaardig -,,'oor; handel_reD. vt:aoo>=en, tol!ristes:!.
ambtenaroen, polltie. p!ledego~n. Inrli"'~'" oetC.
2 'dt:cle:n in ~D linnt:il stP!IIlpelha:nd compl~t f i..90 nrl.
porto drnl::werk [.0.25. Onder rembours perro f 0.70
l:Iitg.~ Bock_. en Handebdl"Dkbril
v/b 'J"JIONG KOBN. BIB N. y.

-..c.

VOOB UWE WEEK,ENDS EN VACANTIES NAAB
Rust-DordVllla Panorama Ie Tjit,jQeroeg telefoon 10. Bet
ideal. bergoord. Kamem va_ f 4.--'f 4-50 p-p-en
f 6.50 en f 7_50 voor 2 pO"Ol"" per dog_
Bespreek tijWg uvre kamelS ...... de Kolst-vacantie-

en

