it t9(btreubllost "Balaviase

~eg.ettJijd.

Nouvelles".

brengt hoe!!! en andere 3:lnJC'I<!oillgotn d:::r <lJemhaling5~
organen mede.

ALGEMEENNIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD
Veracb\lllt te Batavia, Goenocng Sehar! 46 bij
DRUKKERlJ JOHN KAPPEE
Uin!'!dag". Donderdag- en Zaterl1agochtelld voor Batavia, Bultwlzor, ell
OInlltraken 1Il 12000 eJUlmplaran

•

saxofoons 'naar ,;Dinah" hijg~
den. De ui~omst was zoo vcr_
rasselld, datFoorman en de zijnen er lachend naar luisterden.
Het zou' niets e~ niemand hebben geschaad, als dezen hun in~
strumenten hadden gehaal!i en
"The music.-goes round_and
around" er doorheen - gedreven
hadden.
hielden vermoedelijk verband
Maar nu was het in de feest_
met eeo paging om buiten bet buurt zoo stil als op een hofje.
Spaansch conflict -te blijven,
Een Spaanscb priester wordt
In den avond van' den 5en
December, zoo tegen half tien,
heb ik St. Nicolaas gezien op
bet Koningsplein. Hij bereed
een -donker paard en begaf zich
op het duistere voetpad in de
.

Vemcbijnl tc Baridueng, SUllUt.tr8l1traat 1, Zondagochtend
Hundoeng. TjiUlahl en-omstreken in 6000 O1cmpiQl'cn

\'j)u!-

• UITGEVER: JOHN KAPPEE.
Ubluvill, GQ('lIoeriG Schart 4.6. Tilietooll 582 WIt.

(HUla 3667 Wlt.)

RmoACTEUR : -J. VEERSEMA
Ualltvla. GUf'Doeng Sehart '6, TeletooD n8s Wlt. (Huls 588. WIt.)
Ad" ertl!Dt lea te Batavia, Telerooll Welt'Wred~u !i041
13. a H. OHpnel', Tel. Welt. 5050

zoo spoedig ingedeeJd bij een der
partljen, Hoe- dit zij; op dat UUl'
bad de Sint zijn taak te Batavia

AOllOh"T TE BUITENZORO :

verricht en nu moest hij maar
zien, thuis te kamen. Een del'·
gelijk onopgemerkt vertrek
moet jemand, die bij zijn komst
werd toegezongen nog voal' de
boot aan de kade lag en die
daarua werd vereero en geflik·
fiaoid, bedroeven en pijll doen.
Maar zoo zijn de Batavianen nu
eenJ?:1aaJ. Hun eigen verdien.:
stelukc burgers traktceren, ZIJ
niet anders,
Daarbij komt nag, dat er
g.een comite en geon commiss.ie

J. A. C, Tempel _ Groote Postwllg 34.

Tel: UU&ultend OP.tJea M)tO WI.

Adu1inlatraUo O(K.l WI.
AGENTEBSE TE J3A.NDOl!lNQ:
lien. HlnemeD-Vennetr, SUPlBtrastraat 1. Tel. No, 8M.
,-\cquwUII A. J. I.. aI. Bloemen. Oulle Hoapllaalweg 19, tel. No. 2231.
Dlr. B. A. N. A. R. B. U.

---.:. ;.; .;.; :; :. . .
..
~
"1lIUI'

iWt.cbl~n

IWen'

\'enpreldlng ulhlullelld Tel. Welt"611

~:;~

AD PHINTEMPS
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~

•

~_~r<~,

I

Zoo juist ontvangen

<

._.

eene exclusievecollectie

Ii

het
even als
mdrukwekkend vertrek
zou worden
de aan~
kamst, maar aUicht zou het
m~~netje, dat in zulk een comite het werk zou moeten doen,

I :~tefJje:b:agef:idu:.gd

f

J~\

.,.

Avond . . toi/etten

moed om hem te volgen, al was zien ill de stad dan wat br~od .
ik benieuwd te weten, wat hlj droniten jongelui die doelloos
zou doen, als hij de teugcts aan heen en weer loopen en up tue~
::~~::!~~ngen ZClU hebben toe~ tcr~a~;az~~ '~tudellten van onze
~,.,.
beide hoogeaeholen merkt men

(Lame. Moire

de stad up een zoo vroeg uur

"

1':c~

,!

jon~

den. Het was er niet drukker
dan op andere Zaterdagavon~
den. Maar aan de leuningen van
de gracht tusschen Noordwljk
en Rijswijk kleefden de Inlan~
ders in geluidloos wriemelende
kIitten.
I Omdat zij van zouver waren

Pasar Baroe zoo luidruchtig
doen, wi! ik mij niet verdiepen
Zeiter is, dat zlj er ieder jaar
in slagen am het winkelende
publiek ovcrlast aan te doen en
te- ergeren. Het aantal belhamels is niet groot; de tuekijkers
zljn talrijker. Hun onverholen

"- ..

~',~I

wat zij er dachten te zien, op
z1ch- wuchten. :l.iU keken naat"
wat er niet was en wachtten
op wat niet zou komen .. Maar
dut zijn zij ,gewcon; zoo gaat
heel hUn leven voorblj. WeI, als
de rumoerige Blanda's hUn
jaarJijksche vertooning niet gaven, (lan konden zij toeh- om niet
naar de feestverJicbting van
Huize Versteeg kijken.
Er was werkelijk ook niets
andel's te zien. De-winkels wa.
ren a! dicht en de meeste hadden de, liehten uitgedraaid.. In

ve,n, maar de fietsen" die zij op
het smalle trottoir meenemen
doen dat weI.
Hot· verband - tusschen het
optreden van dit' bende-wezen
en het St. Nicolaas~feest ontgaat hun evenzeer als ODS.
Voor de winkeliers' kan het
nauwelijks aangenaam zjjll. De
bende verteert geen cent en
hindert de winkelende men_
schen,
Dit noemeD zij "Iol~trappen".
Het ergste aan dat "lol-trap·
pen" is,- dat zij zich daarbij be-

effen

contante betaling 10

fJ,ecto.",d

korting

Agente

N.V. Handel MiJ. ARCANA

CARPnTIEH ·AlTING STICnlNG
BATOEWEG 3.
(Half;aar~kla!lgen),

Met 1 }anuari 1937 b:unnen leerllngen worden toegelaten tot de,
Ie klasee Ie en 2e halfjaar.
2e klasse Ie en 2e balfJaar.
Inllchtingen en aanglfte blj den DjrecteUfN66r 15 December a.s.
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HOHNER Mondharmonica's

~

.

40 verschdlende modellen
vanaf
. f 025 tot f 10,_

I

In

I

~ ~

H.Y
Piano en
...

~

,
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de eehte on\Jec\·cnaardc. sp t ciaa! \"oor
de tropen vervaardigde BED A K. dIe
pllisejn en pukkcis doet verdwijnen.
en;omersproeten \'erbieckt
en die de door de dames =00 hoog
\J~waarde~rde fjjne. schoone Iluwce]"dl .
tige teintgccft.
hu!dy! ekk~n

wit, creme of rose
Prijs per Joos f 1._

in

BATAVIA-CENTR U M

_

_
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BATAVIA~C.

iIf). AD.
Ni
III<

~

r.

in k~~

g~~~~t

ni:;

Wij garandeeren elke
"Permanent Wave"
Oak U zult tevreden zijn
Prijs f 7.50 Coropleet

·e~d

.,Jt)

~\ :J>
\Ge.~.

10:

0/ deze ~v. ~V'

'Iv e eY' \ ~.Hii brengl een
CADEAU
voor U mee,!

~=:::;::~:

~:~ ~~~ :f;e~:~~~:ee~::::;J~~ ~~nd~~~v~~~n;;a~~u:~n~~~;cl

:en

KRBKOT 20
(t.o. Cinema Palace)

TEL. WEL. 1058.

Kestosheen f 2.-

Gedurwde de afwel:igheid van

Dr. H.

sel' onder de Bataviasche muzi- alcohol' te- gebruiken.
kanten, die niet kunnen begrijKlaarblijkelijk weten zij zelpen,'waarOll men meer dan een ven,ook geen verklaring voor
orkest' huurt, en daarom allen hun luidruchtige verschijniilg

~~~f!~~

"

KESTOS bustehouders

overvJoed .'van muziek zou zijn, vangezegd kan wo~den is, dat
kwam geen geluid. Maar dat ,zij in dien toestand van tieren~

RIJSWIJK

-1_

F 6,95

I

II •••••••••••••• _...
1
•••

'1-

" ".eu.u.'&.c:L

onberispelijke coupe

de restaurants
was het leeg.
van en
eenhet
afgrijselijk
Uit
Huize -Vcrsteeg,--waar
een dienenderlandsch
beste watNe~
er-

MUliekhan~ellOI

Ba'avia-C

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:

~:::=:::::::::::::::
_!
~~~~~op:~el~~:tenhe:~~g:~ li:~~ ~~~o~~~~~~~:~dd:a~~~~o~i~:=
H. -8. S; met' drie...jarigeo cursus' voor- 'ongeOSt

J..:",CiCi.p.

Het is een beproefd prepara:lt eo in eike ap;)theek
en drogisterij verkrijgbaar.

STRANDBBOIK;EltI ......._~

::::UC~!n ~~:'k~n~~du~:o~~ ~~~~il~~~e e~~eled~ag:~:;~~ ~~

zljde.)

%

Bij

Het was duidelljk, waarom hij rol in het leven del' stad.
In de herkumst van de

J

en

Gorkoms

33 '/3

--~-~-

.

I. _ '- _- ." ... ~.

- -

~ea~e d~~tW~~~:~t~eo~~~~~jsZ~~

:~ h~e~~i~:~ ~~ ::li:~eJ:~ wa~a~: i~rv~f:rg· fe i~ag~~~ed:~

1

-

9 tim 15 Dec.

als
dan dienzelfden
dag, de
al
weeterniemand
waarom door
studenten op karren' schimp~
scheuten ,en hekelingen van ge~ van moderne stroo- en vilt~
beurtenissen of toestanden van hoeden, ter kennismaking:

]. !'an

~~~IU:end~~r_-:-hC~e!in~a~z ~~~el~~~~ ~~in~e~:~~r!~.n

./"
\ '

i\ 'i_~

SPI CIALE·· ==
BOIDINWIII

Bij derge1ijk-e kweU[ngeo, oak bij Kiokhoest. Astbma.
Bronchitis helpt uitstekend

voor een
%
korting
Al reed de Smt dan nu op cen burgerij naar de kern van de
den Zuiver wollen -gabardine

Namiddag..
R e c e pt i e ~

~ ~
'-

Ik hoop, dat die stiIte het ge~
volg is. geweesi van ,eell vel'.
plaatsing van het feest naar de
nuiskamers.
St. Nicolaas is geen restau.
rantfeest, maar het is, nog vee!
mindel' cell straatfeest.
Ja, wanneer men hier, evenale te Utrecht, een Sinterklaas
kon docn rondrijden, wiens
Zwarte Pieten wipten van de
treeplanken van zijn door een
gepruikten koetsier bestuurd
rijtuig om aan mooie vrouwen
tuiItjes riek.ende. viooltjes te

st. Nlcolaas, Nlet dB;t daardoor met gejuich begroet werd, en

_.-:..•.' .
( .....

bij kwam
burgermenschen
niet gaarne
over
den vloer
en boven~
dien zoo noodig moest flirtell
met den charmanten van der
Hoogen.
In's hemelsnaam zeg Iliet,
dat Beets de botsing tusschen
den ouden en den nieuwcll tijd,
het conservatisme en
heeft willen
dat onvergetelijke
vaderl'md,,,he tooneeI!

~~~t~~d tem:;o~g:r ~~~~:~~~~ ~~e~!e:~h~~e:~e~s j~:~c~!:~~

RUswUkstr. 14 ~ Tel. WI. 2565

...••..•..
.•...' ,..._
·7.' .•""
~ -..• .... "-•.•.•:-..
I..;.;._t.
'-~..
--~' - 'If,,;.

-(~ --~"~,,

I

..;...-~=======~~

.J'II$i

naar een handtastelijk
had eens de overhand
mogen krijgeu_
Thuis heb il{ in een rcflex~
beweging gegrepen naar de
Ca,m€,-a Ob8C'1IJ'a, am nog eens
weer te lezen van Hildebrands
bezoek aan de koekverguldpar~
tij bij bakker de Groot.
Men zal zich herinneren, dat.
Hildebrand daarheen gaat in de
plaats van Henriette Kegge, die

A.

BOR

wordt de - praktljk waargenomVl doo!"
de taudartsen "

E. A'- M;_ MONCHEN
A. SCHOOLWERTH

OPz~f~j~' er,zich,blijkbaar-niet

:lsteeds muzlek zal zlJn en de van bewust, cat zij:hun eigen
menschen in een opgeruinide Ileege, op nietS uiUoapende

MeriteD!! 2S
Sprm.uren:

-

_Tel._Wl,31M

Bij inlevering van 3 etiketten _van A. V_ H.
(A. van ~.oboken) Genever- heeft U een keuze
tusschen- de volgende cadeaux. welke geschikt
zijn voor Dames en: Heer_en!
een SIGARETTENKOKER
een LEER DAM PAITGLAS
eenPOEDERDOOSJE
een 0005 MET· 3·· GEBORDUURD.E zAKnOEKJES
Zendt

Uwe

e6lreHen spoedig in Qcnr., JACOBERG. JUd.:

R~lam~

Batavia

AY. H .Genever

1lD. H~. '.~
. . liE"'· .IJP
-____
\1V
. ,~.III
. &1.1'\l.!J ~~~~:g_,~UI~~n~li~~e~~~ je~ ~ld~~:~:::~~ =::::::::::::~::::::~~:::::~~~~
!_. ._ _..._ _ _...___
_ _--'
..
_ . ._ _----------'-_--'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
II~

_Koopt men bij voorkeur In-' een" op , dat
gehled oud gevestlgde Zaak, ::welke ook ,in
staat 'is alle reparatien -u-it te .voereri.
Radio ,Iai.n IDEm -;l:ich niet thuis demonstree~
r'en - 'evepmin een Pia'no,' maar-- komt men
eerst'..-eer~- 'keuze do:en.- alvoreri's een_ b,e-.
shssing";'t~ nem-en_
OilS hebt_, U _un 'keuze uil m.er dan 60 toesteliin
E~RE S.PHILIPS,Blallpuokt
_

GENERAL ELECTRIC 8 Ltd. of LONDON
H. Y.~I.AHO.EHMUZI.EKHAHDEL

.KOK

:!!d:i:;~:=-R~J::ij:a ~9;' gN~9~ -~:,~~~. ~:';;':~- :~: -1;: ;:

I

drie of_v:ijf, zifzullen-het zoo
weten, aan te _ leggen, dat er
pauzes zijn,,; waarin zij _allen
zwijgen en:" de stemming zaJrt
tot een; Peil, van waQJ:' zij_niet
meer"'kan worden opgehaald_

onwiIlekeurige zelfbespotting
geeft hun recht op belangstellin:g- van h1ll1 leeraren" ouders
en de soci~e leiders. Maar die
ziet men op zoo'n avond
Toen wij het eenige
Alse_enn~zijn,_harep:grijpend bJ.iik'ken hadd~--aangezien __--en
restaurant:,_beh_eerder: dan eon aflll,gehaord -- kampten _in _ons
aanmerking -' maakt, _
zij
:tegenstrijdige

zhllen

cii:;~ni:e~=, :-~:.w: ,~:

twee
0:

0

Het BIER. datiederprefereert,
. HetAMSTEL-aOCKisg'arriveerd!

gevoe1ens

.Jn~;~ Om den

lmpotfeti-ts:

het pubIiek verbijstert.:_ ZooaIs troep uiteen te --sIaan_-en- tege-

~~hN~~e;:n.d.a. .:tt~
... ::.e.~' ~d:noel!::'.;!"':..aC::,~~

I

.1

taire ml¢ek vader1andsche niet.:weten_wat zij willen.._
_
Suiker-ZuigelingeD..uit BnDn's
81 hun niet
laten_uitwoeden.
De
deuntjes -biles -en de
Bette
,- wasbeter _.·~n"''''

'1.__..____..._ ...__..__________" _____
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,. . SCHIRPEsrOFfEN

der hinder:
dezc .kappers
nict Cll aan de· indeeling
Bataviasche strahm in·
en b ~drijfsbuurten heb. lak. Geen rooimeester,
gcn,ec;;,ecolltml"u, of man vall
merkt hen op.
schot noch lot en
I
en gasmaatschap·

MENTENG
OF

w;;tc<'I,j,Un"

""'__'_" _""'_' :l~:! ~~~~~ ~~~t:

flij zctte' de leeghoOfdigheid,
d~

••• "_. ,-",, ..... valt in het
<len
niet ecns aah tc vegcn.
Dc klanten wachten er nooit.

onrust, de malic alinmo.U- \Vie onder cen boom cen kluot

Sillg \"an lieden.. die ·jets Jp~cr

h;.:"ben .gezien

.~an

de wereld

!J.:.lll al?-dcren, tegcnover de deg..:lijkbeitl, .dc ruBt, de beiadigd.
hl'id \'an j)c burgere, die de kern

del" natie \:ormell.
En dic ·tcgCn5lcUing U. er C~l\
·\'ao. aile tijden. Die hee!t blet
n1()derniame en cOnBervutiamc
niets tt! llUlken. Omdat de j cugd
WaaJ1wija is, umdat zij huist'lijkc
ft..'t'alen en apelen veracht, daar,

... m . fa ze waarlijk IIlet "modern", Henriette Kegge was
geton mvdem mdsje. Zij was ai'lft.'tI. ma.ar dom, wl»ptlturig,
\~..uft ('n nuuwek.

Wat dtt.ar 0)) Pa5Ur Bame
bf't'D en \\'~ r dromt, gekleed In
t'Q apanoeud tricotje en jn
" 'itLe rl.bbtrbl'Ot!k~n . ia Hen_
tittt4!'.
DULAnClijk evenbccld,
dum, wunwija ~n krolacb.
Eoijd<1.

WaOI wat zij ()I)k aan k)ee~
din, mll.en, hUn h(..o(d\)n ~ijll
ZO' I ."urig \'l'rll.rgd, alaoe Uj,

l'tr z.ti dt': fllaJ lK-.t(}rmd(m om
ha.r t.~n." (:\'(: "tj..·~ UJI Ih'iteR tc
ZcU~ II,

""10: I;:l!tr d(,D k;al'f",r

l ijll

gt",,·(o('flt. lx'%c tJlitltandiaoc jClIgti

"'('ra" Ekb tnt:! n ."\:htc tl<:hddin-

*,'u, l:6!plakl baer t n &oma ml!l

.unuUc tothtllltj('S "Wr t.1c 00.
h:D, (.Ip de u)f\"f:rgtPlltadhcid
\'an de burGI:J ij,
kIJmt.'o um
de uud~.. r(on t4! i'l"iltCD, ZOQola de
Al.-.kn1aUUlC'be atraotjvngen
in bd Vondtlpark de ,paOl1e
, ..Ot vi.»te," m~"r t..\t.!nt
WiMk'D xij ~t zith iD tkD spiegel
\ '1iD (,Ir t'aD baar w.:1 g(1td %it,

op den stoel "indt, guat een
boom vcrdel' Cll is die ool{ hezct,
dan zockt bij, tot hij een boom
heeft gcvondcn, die Vl'ij is. De
Idunt zet uch meestal met bet
gezicht naU)' het plein, waUl' a llijd gc\'oetbald wontt. Als el'
eens ~n bal dien kant uit kornt,
tullen klunt UJl kapper met el ~
kander wcdij\'ercn om de kans
dien bal lenlg te trappen cn
daarna zal het ltappersw~l'k
wUI'den hcrvat.
Zoo om Jlnlf viji in den namiddag, als de wcdstrijd nog
n iet bcgonncn is, hebben zij veel
nanloop. Dan willen aile bl')(J'
mel! wei eens bezet z.ljo. H ier
zit eCIl .lipelcl·, ginds cen uan ~
slaalld Locschouwer onder de
schaar. Na den wcdstrijd zct
bet wijkcndc liebt het ){appcrs·
bcdrij[ !:Itop,
Dan wordt bet atelier aan
kant gcdann. De belloodigdhc·
lien gaun in cen actentascb of
cell I<offcrtje mec nalir huis.
B el bakje ell de sloel blijvcn.
Hcl blLkje wot'at linn cen b oo~
gcrcll ~llijkel' gehnngcn en dan
w!II'dt de Hloel in de hoogte ge·
hewn tn met llc rug)euning
oolt tllJ CCll Hpijker gcbnnkt. '

:.

Zu

Hct is cen' wondcdijk sl:houw..
Bpcl die foralchc hoomen om bet
JJJcin met hun »jovcle Ilanhang..
ttd s to ... i('II.
Het 201 zeker niet long meet"
duren, of or zulll:ll fJPseb riften
I
de boomen v(.'t8cbijncn. En
mcn de kuW(~ rs hun gung
gnu.n , dan kumcn cr aCdn.k.lM :t ~ .... \ 'Ullt' hd, uitcrlijk ill
andere bHimlneringcn ,
hal'bl:lijkc m ·,mf:ni(.'h.ie ,:tn 1!l'CI'
van de ontwikc'l,rnerkd ijk \'t:nM.'hijDII4:I.
l'4!n boom tot cen
Wlulncbijnlijk ill hij w k de
in de iltad voor
oottoak van d,· ,·(·jjliging van
Iedel' ;liet ~C, maar
i';()ll\'clc kDJlJit'1"M r UlJdom bet
uuloriteitcll mer·
\Vult-rlllO-plt!n, \\;"ur il'th:t(:n
dill!: vHt:tbalwtdltrljdt.'n wurden

verge-

J.il:hlJud~ll,

M
inda. wij dt:n \,odgtn k~t:r II:~,:,~~:~:~;:P;~:~tr~;I~:::~

liebtl'\'tn

H\','r

d t.: h.IIr\'(ot'ZOr~

glng onder de boomcn vall bet
Waterloo-plt'in bi h~t. aantal
\'SD die kllPlltnl DOg weer uit·
gcbrcid.
Alln de zuidzijdc van het
p1cln i8 than.ll geeD b()"m meer

cmi>ezct. ASh de wcstzijdc hcbben de kaJ.lI)cf. I1J de boomtn
tot nan den ingahg achtcr bet

monlJmcnt r<!etla in gcbruik.
. En ale cr wcdstrijdcn zijn ,
dan hcbbcn zij allen druk werk !

Het zal niet lang rneet duren
. of a1le boomen om bet plein zijn
door kappcrs in gebndk gcnomtm.
'-",",.,",,,,,,-,- "
Hl)f!w~1 80mmlge
bctcren stand zijn
a ndere, echijn~n '

:.
:1~~~~~ch~n~~u~s~~~;Eldzt~I~: _ _ __ _ __ _ _-:-_ _ _ _ _-'-_ _ ~_, - _ _ __ __ _ _~_ _ _ _._'_- ' - - -__:'-

zij~{ii~~~~~~e~~t cen Inlander kwistige hand hazel- en pe. In de ieestelijk versierdcschool·
ct· tien J'aar o\'cr, cer hij van pl:l'noten rOlldstrooiden en de ~o.ol<o~enOw\'dcrc~". deennkg"nOdedc·~e'n S~,t,'
kinQeren ool~ op beschuitjes \".'
•
•
..."
~:~ ~!l:!~~ts ~~:; e~~~~~ werdcn onthaa ld.
h3r tclijlw ontvangst bereid.
milot' dlln heet hct, dat hij in-

verkccr in de war m ogen bren- \lit he~~!i~ld~ ~r:US;~~8~~
ge\l. Bat.win onlziet de W::l- mige meisjes cen zoentjc kon
ronga en zoo
ieder ethisch gevcn, zondel' dat zijn panrd
bcwind zljn voorlicfde, die het )I:l.;\r ruscill'ikte
blind en doof doct zijn voor de
Om en bij hnll 10 staptc Sint

heeft

bc~\7g~~llv~~ h~CS~~~~:~k de

\veder op, uitgeleide gedaan &~~, :~t g~~~b~~~t vva;):e~a:
~:~~je~eJl uitbuh~ig kinder- Deze was el" door in staat vele

!Clt", Dnar Iigt mijn demonstra.
Uc.veld , mijn proefstation.
Ais de Illunnon met de wille
dual' 7.ij toch hun bcurt
, er nu mnar

Hot zijn voor de kinderen l( inderen gelukkig te maken.
gezclligc uurtjcs I;'cweest en
dnarom was doze Tcla' St. Nicolaas avoml cen wanrdig be- 2DE
slu it vnn den St. Nicol aRs-wed·
lIotel des lodes.
strijdeu vall die fi rma.

~~~~~~;~oet~~s~i':ee~~:~~!~~

.

zul

cen
mathet
pot o ng ram oct.
Is wei het ecnvoudigste
uithnngbord, bier to verwach.
ten . Dc volgende zullcn reeds
wut meer verbceldingskracht
en wcrcldwij8hcid vertoonen,
Danrva n getuist bet volgcn de vonrbccld.
Aon Molcnvliet Ooat is een
%Ilakje, dat met groote letters
boven dCIi sevel den voor.
hijgnnger
tocroept:
He~
D c1t ut y.
MOG"elijk is dut L'en 2choon heida·inBtituut voor heeren.
WclJicht komen van danr die
k(Jurigc maar leegc hoofdell
vun dl: 6chrceuwI:ndc jongclui ill
PD.l:lar Baroc.
"Hc-Iknuty" is etn bedrijfsIUll.lm , die ondel"gctccltende en
zckel' velen met hem, zoo in
het \'~rbijGnEln reeds tot allerlei bespiegeUngen aanleiding
heeft gcgeven. En daarom is
het, hoc onjuist hij ook is, 'cen
gneue naam voor cen zaal{. Hij
duct van zich tlpreken.
Voor zulke oorspl'Onkelijkc
vond':ltcn mnak ik gaatne kostcloos reclame. En dat is dan
de wijze, waarop ik de Inland·
~hc . ntivcrheid bevord.cr,

..

:~· ::~~~~;;~iI~ .·~D : El!rl~.e.?rj&tt, .de ~~II BTAT: M'\]OR~! .d,:
.' . . L'Oreh~trc . du . 8o-f!l' des Fol:'ces Naval.,. Fr;aoc';nl
..., ' L'Orchestrc de I'HOTEL' DES .lNDES
·
.
J

nUl Brondoug.

t &_ .J ~.

Theater, waal" de luisteraart jes
B. R. V. werden beVrijdagmorgen :Werden v~e
scholen met een bezoek vereerd,
Zaterdagmorgen eveneens. De
GOodaogdia-, Nassau- en Ligt-.
bart scboien, de ~. I. 0:. C ;.
school op Meester Cornelis, zij
allen , zagen onvin"wQcbts de
me.t vlaggen
oraojedoek versierde
voorrijden.

U"-"",,fUeUW&fI. :~t,de

. werd onder

de auspieien van de firma Tels
& Go . eeo St. Nicolaas·feest

.

Vi~~cherH

~~~~~~~-~~~~~ ~~:~:~:e;.~g~n ~~i'~rt~

In Kunstkring-gebouw.

.

De gecomhineerde orchesten
VQn de N. I. R. O. M. en
Hotel dcs Illdes, onder leiding
van CAREL van dcr BIJL, zu}·
len op Donderdag 17 December
a. s,. het tweede kll1ssieke Concert geven in de Coneerlzaal
van Hotel des Indes. terwiji
het Concert ook door de N. I.
R. O. M. zal \Vorden uitgczonden. Werken zuUen uitgevoerd
worden o. m. vnn Cherubini ,
Haydn, Mendelsohn en Liszt.
Plaatsen kunnen reeds v:maf
heden worden gel'cserveel'd.

VOOl\ DE REDDERS

Dc heer Beynon, a.ssistent
resident van Lamongan berichtte ons de ontvangst van
de door ons a fgezonden som
van f 149,50, bijcengebraeht
door onzc lezers voor de Brondongsche rcddcl's van de Bchlp.
brcukclingen vlln het B.S. van
der WYok,
Het bedrag is op de Alg.
Vo)ksbank geplaatBt in a[wach·
ting van de bcatcmming, di.e de
Gouverneur von Oost Java
ZWElImASINS
dllo.ruan weuscht tc gcven ,
l\-[ct Leidingwater.
m.a.w. dc Guuvcmeur moet de
door den aSaiistent resident
Er wordt in cen advertenvovrgcl:ltelde verdeeling dcr gel~
tie in de dagbladen medegeden eerst nog gocdkeurcn.
Dc h eer Beynon vcrzoebt ons dcc)d, dat er te Batavia slechls
aan de g uile gcvet'S den harte~ een zweminrichting ZOli zijll,
lijltcn dank van de Brondong. die watcrleiding-wli.ter gcbruikt.
Men maakt er ons op attent,
ache redders over te brcngell.
dat dit onjuist is.
Inderdaad gebruii(t het adtONDRIT VAN·ST, NICOLAAS vertccrende zwembad leiding~
water, doch dat doet ook de
In ten Automobicl•.
zwem.indChting van mej. Dies
Boonikins. Djamboclaan 6.
Do goode HellibC beeft ' het
dit jaar weI drult gehad te Batavia. Schicr ovcl1l1 zagen wij
LUCHTPOST
de greene Terraplane, <fie de
VOOR
firma. LindetevC$·Stokvis te
J, E. JORDENS Jr. zijner beschikki ng bad gesteld,
NEDERLAND

Zaterdag~vqn.d

. samedl 12 DrumOrE

Het is wei ceo uitkoms t, de
beschikking te hebllen over cen
del'gelijk betrouwbaar transportmiddel als de Tcrra.plane
is. De f irma Lindeteves behoeit

kUPlK:tl:\-kwookcrij ann het Wa-

ST. NIOOLAAS FEES':I

......

ta~~~~et~~~~:~bcg~fe~~~1=P~~~ pe:~pz~~~~;~~~t~~~ d:r~~~t~:

Bombay en Calcutta ontzien steeds het juiste contact met scheen de groene wagen op ait~,\~~~;::em~~~e~gg~~e e~P h~~ . ( ameraadjes weet· t c vin~ Ie urell van dell dag.

dera boomen

do.od · pat l'ALtt."NCE PRANCAISE et lu ~nils de Iii Frilllce, eo
, f.bOaDeu." du; VfCB. AMIRAr.:, CommaQdau! . c~ . Cbd du Po;cu .

Lampen ter .....'~!IIIIiIIIIIiI.IIIII!I'II!IIIIIIJ· 1
Ve r s i e r i n 9 ......!I!!i

~i~~ll:i~~:i~~y~~~n. ~ijc~~es~ g~~:i~£i~i~::;:~~~~:d~anni~ ~i~ ~~~:f~!:~~1~ieij1r:J~e!~~

zonder

GRAND BAL DE fiALA.

I

Dc tijd kan m.j. niet verre
meer Zijll , waal'op aIle maoie of

gegeven voar bare vele vriendjes en vrieodinn'e tjes, in bet
gebouw van deh Kunstkring
albier.
-; .
.
. Te~DS Jlad daar de uit:rei·
king .plaats van de prijien ·voor
de~ etikettenwedStrijd,
.
genoemde . finna kort
b~ft uit~ve~ .
Om. ha1f 8 kwam de goede
~t verg~d . vari twee Pie-

Terraplen ane

Groote

Verkrijgbaar bij:

The K ash i maY 0 k 0
SluisbruQstraat lIa. Tel. WI. 3116

Meubel- en Rijwielhandel "SEN"

G3n~

Ze:;.ha No. 31 _ 33

B.:.ra-:ia~Ccntrum .

zoowel con rant OIls. in Huurkoop:
100kken, Gramofoons,
meubilair.

WAT BETEEKENEN DE ROODE PUNTEN
OP DIE ZEISS IKON~CAMERA?
Met gocd licht, des oehcends of in de namiddilg_
uren, worden het diafr,lgma
en de aflmmdsschaal opde.z:e
roode punten ingc:sceld.
liee gevolg is, dat de sche rp~
ce Q3a( van 4. III M. CO t
oneindlg. Hec is du~ nice
noodig om bij icdere cpn,,me nil uwkeurig den afstand
(e bepalen - men necme
het beeld door den zocker
co On tSpilnc den sluiter :
ied e re op name is hail cscherp 1
D it coestel is de NETTAR
van Zei ss ·Jkon. Vecdere
details ontvilnge U bij ie~
deren geedeo foto--handelaat. U \'indc ze ook in be;:
prospectus. dolt U g 33tne
worde tcegezondcn door:
N, V, BORNEO SUMATRA
HANDEL MIJ.

Afd, '~'
SOERASA,A.
Soc:.•strut I·) ·
T~t

N. ISS6·60

Westitust, TapanoeJi, Atjeb en
voor Penang, ~i"q.gapore, Siam,
Indo·China, Britsch-Indie, M~'
ghanistan, . Iran. ' Iraq, Syrie,
Turkye, Balkan, . Egypte; Mri··
ka.· Europa· en Amerua per

"RIETVINK": .

... .

' De laatste lichtingen op het
HooIdpost. .en Telegraafkan~

r--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~====::::::::::=;;
sortee'ring:

R~!5kl6kje5. Wekkei:s. Sal~oklokk~. · West~
.ininsteJ;k1~k.ken. tegeo billijke·· prijze~.

terbazen IdndeigeZiehtjes
aangegaapt doorstatig
hon-I!~~~~
derden
binnenstappen op .de tonen van
muziek. . . . " .
.'

Prinses Juliana en Prins Bernh ard

Op Woensdag 9 December
zal een luehtpost worden ge·

CitadeJwez 35

.'

vE:£vaardigd v oor de

viering van den trou wdag van

~!~~~ng,Voo~u!~t~~e~~~~.p:~

BBTGOUDBIZILVDBUIS
Tel 4286
'. ....

Speciaal

ontvangen :
REI~KLOKIES
'.. in J~eren' port~fcuilles

REISKLOKIES· '
. ~ kodak :v~.rm .

BIG ·BEN

.

·~
....• . . .. . ....:"....... : ....

· -. .·

--

-

-

-

~d

:' -. '-.
-.

gewollc stukken -

- -

'.

- -

7~~Nr:~
~~~~~:~::g~::~.:~-~~:
(kantool"b~)

Woensdag ten 9.-

;':1'

-

.

-,",..

(?f)i.itt.....' '.It"·
;.,.~.:--"P..~.: ·I~.:.:

~

V/ m.-

. Or ··~e . l?1jpos~kllntCi_ren __ K~~_-

mat. GO.ndangdia en Molenvhet
YOQr..

:~~~esd~t:rn.S~~~d~~;~

,.,{q.~'"
Op .het ~1jpds~kal~t?Dr' Me~~.
7tcrcorhelis. voor
.
'.
anngeteeke.nde , s~ukke~ _I?ins~
.~~ . " .
. •
dligten. 6.-,- n,'m
hulpbi-ievenbusscn :Wo.cnsdag
ten 7 ..:.......; vim.

•

.

BoterspriCS
Biucrkoekjes
IJswafels
Choeolade wafels (Zwiscoj

gewon~=~~ te~~~~ore~~.
Op het ' postkaht~r' Bat.avia·

stad voor '

aangeteekendc slnkken
Dinsdag ten 6.- n/m.
Oliveo heeft zich ~nig ge·
hulpbrievenbussen
WOe.IlSdllg weerd en wie gedncbt had dat
ten 12.30 vi m, Olivco met groote cijrers zou
gcwonc stukkell (kantoorbus) verJiezen had bet mis. Zij heb·
Op het ' postkantoor Tand- ben wat men noemt hun huld
jongpriok voor
duur verkocht.
Woensdag ten 'i,50 vim,
aangeteekel1de . ~lukken
DinsJ. A., Sahetapy hceft in
da.g ten 5.- n/ m, moeilijke positie het ecnige
hullJbrievenbussen Woensdag doelpunt van dezen wedstrijd in
ten 7.- vim, de touwen geschoten. (1-0)
gewonc stukken (kantoorbus) voor Jong Ambon.) Kart daar·
Puistjes, roode hond._ etc. ver·
Woensdag ten 7.30 vim. na was bet rusten.
dwijnen binnen 8 d~gen. '
Na de hervatting werd het ~~~~\~r. u. Vraagt gratis
NEDERLANDSCHE
MAIL.
Oliveo docl danig onder achot PAGI SOR-E BEDAK is rUlm
genomen en krecg J. A. cenigc 12 jaren bekend onder de ChiOp Woensdag 9 December hoekschoppen 01:' het OUveo necschc Dames als het beste
tal cell Nederlandsehe mail doel te nemcli, well(e gecn van schoonheidsmiddel.
Batavia-C. wordell gcsloten voar Azii! allen resultaat op leverden.
Batoe
Verkrijgbaar in alIe Toka's of
bij
(bchnlve
ropa.
ell Japan).
AmerikaAfrika,
per m. s.
Er hadden voortdurend nanTOKO ..POPULAIR"
"
,.SIBAJ AK".
vallen van J. A. plants, doch de Batavia.Centrum _ Buitenzorg
f·· · ~a
· k'
Evcnt.'Cns worden binnen.-landsche posten geeloten voor Oliveo·spelers
zoowat voor het
doe! enaHcn
het :
stonden
de gewe-sten Riouw, Westeraf· was moeilijk voor J. A. er door
.~-=!:.~-I ~U·:'1+t.·ll"t.'---Ei:a
dccllng van Borneo. Djambi, heen te .kamen.
Vulpenhouder.
Sumatra's Ooot· en Westkust,
Ta)lonocli en Atjeh.
Na afloop van d eze ontll1oe·
Ecn h iij \'~nd gtxbenk 'l OOt Uw I~ "e.n.
Lnatste Hehti ng van aange- ling werd' er door Oliveo geRu iQle !teu:\! in vuschillende kleuren in het
teekcnde stukken ten 8.30 u. protestecrd legen het door Jong
ZILVERlfUIS
v:'m cn die der gewone stukken Ambon gcmaakte doclpunt we·
(knntoorbus) ten 9.30 u. vim. gens buitenspel .
.

TBK HONG

;:;;========~==;;;:;:====="'1

;.

Een

..

-

.

Slechts lwee' opvoeringen op Vrijdag II en
Zat~rdllg 12 Dec. a.s. in:het G1TY 'TBSATBB
9.30 des avonds

"T8E PAST IS FINIS8ED ...."
(Hct verleden beeft afgedaan
miar het bekende tooneelstuk van

NOEL COWARD.

(Easy Vi.rtue)
Eb.tr~e: f 3.-. f 2.10 en f 1.20 (incl. be!.)
Glatis plaatsbespr. voor de f 3._ en
f 2.10 plaatsen in de Bat. Cricket Club van
9~12 v. m.. ·in bet City Theater van 6·10u.m.

Eu~

r· e· r

~~~~~~~~~~===============:::::~

------------------------

Het NlcQwe Model van

JULlI\NI\ & PRINS BERNHARD

fNLEGGERS

HAP

een hallie cellt p. stuk

rs lh,,)!:'> wcclcruffi in voorrililc1
FIRMA S I A N G
(ji (

THE BATAIIA PLAYERS

TELP. WL.

NOORDER SPAARKAS
VAERT

Aangevuld en Toegelichi.
IlUITSCHE TROEPEN IN SPANJE?
~'ENE

SEMI·OFFIClEELE DUll"SCH>' VERKIARING

E~n
pant dugen geleden
heeft .,lJrtl)UIj" elin ber'icht verspreid, volgel1r:1 welk in Cadix,
dus in het gcbied der Nationnlisten, een Duitsche troepenformatic , groot 5.000 mall, geland zon zijn. Klnarblijkelijk
hac! dlt opzicnbarende berieht
tot doc!, den indruk te ver·
zwakken. die kart tevoren een
ander hericht· n.l. een semi~

t.e erkennen, zoodnt nil e bui·
tcnlnnders, die in de handell del
tcgcnpurtij vielcn, nls rebcllen
zoudcn behandeld, dus g(;fuse~
leerd worden. Maar Duitsch·
land's voorstel werd terugge·
wezen, daa.r toenmaals h et
"bataillon Tormann" , samen·
gesteld -uit Dultschc Communis·
ten en uitgeweken Sociall.sten
zich ann de'
van de roode

~~il~::1 !~~I:~h'h~:i~~~a~~
stond, ' dat cen' hoooerdtal
Russl.sche officieren, met cen
Generaal aan het hoafd, 'aldaar gearriveerd waren, om
het Spaansche Iegel' te reorganiseeren en de mllitaire leidiDg
in Spanje op zich te Demen.

he t e i Iand Uw er d ro 0 men!

ERR E S
het radio-toestei Uwer dro.omenl
•

Na de s.uc.ceNolle Erres.serie KY 217·2~8~ brengt
Errcs ,Radio thllrlS hel summa suminarum . Op radiQ!
gebied 'riet haar KY 220-221.

•

Toestellen zoo in aUe opzic~ten geperfec.tionnecl'd.
dat 'het is. . al$ol ' eoen droom werkclijkheid werd.

•

Kasten . van den· b~roemden onlwerper ' Otto· van
Tussen broek. zoo 'stijlyol e.n zoo ultramodern uilgeo
voerd in brons-palissander en notenhout, dat U ilief
kunt gelooyen dat een zoo uniek sierlijk meubeltjo
een·. zoo ' gcraHii1~rd fijn techniscz,h im;lrument b~vat.

va~nd~d~a~l'h~;~~j;:~~ 1~·;:t;;';;Ji;;;;d;-1
rfcbt slechts w,einig notitie genomen,~ want
de gebeele belangstelling . was op . de zoogenuamde Duitsc.he troepenlan'd.i.Dg te Cadix geeoncentreerd.
De . scmip{)fficieele "Deutsche
DJplomatiscbe Kon-espondenz"
za.g zleb daarom
cen zeer

ontvangst moet subliem Djn.
]uist. nil met al i:Jic ' beJangrijke
ujtzendi~gen 'is het de··.lijd om

u~ toes(cJ '~e koop_en. O~ soe~ .
. p~Je ~talingsvoorwa arden stellen
~k ' U in -staat de niewste

, AII.Wave.ontv~ng~t 13.2000 Meter=variable selectivl_.
teit -:- optische neon-afstemrning - extra groot 18 Watt
eindvermog~n - bekrl'lchtigde luidspreker - rusfige
ontva ngst . ; .......... '. een onvofdoende op~ommil""!g

van aile zoer bijzondere eigenschappen van de KY 221.
•

Twee nieuwe creaties waarmede Eries"den Wereld_
Aether ve~overtl '
Erre.s· nie uw'; KY's zijn hun plaats in. iedere huis_k amer .
waard; ' 'omda! dit -ml!ziekinstrument~n - zijn in. tieh
waren zin de .. woords.
.

•

Hier Zijh twee toestellen waarbii. aile begrip aan '
.:radio" vreemd is. .
.
Twee bpparaten in de _dure en midden.prijsklasse van
200 .superieufe . eigenseJ-:appen. dat geen ~ssendc
omschrijtting- daarvoq~ te vinden :is..

•

luis\ert lie'ter ':zetf en vefwoodert· U over he' ~nore .
gefuld en .d~ Yoo~HeJ~jl.:e ' alwerklng ..en. uitvoerit:l9
VAn due wonderontv-angen.
. ' :

EcRRES ~;221
E R R£S

All WAVE

KY 220 MIDDENKLAS

F310....,
F

~45;';

fl~MA · I.;IM '.TJOEr KENG
sQEIfAI!OEMI'
aMfDOENG

BA·TAVi·A·
.•. TeLBt. 230 ) .•.....

...,i

.TeL 2243 .-

'rel; 2is. .

•

IHI · llr JllliEI

SAVOY HOTEL.
KonlngSplein Zuid 7 lleeft voor direct

atmge gOIildk. kaDlera voor 1- en 2
pers. dlap.

Spincr., <leep het Jijne brili"gl",
Hij

VLAGGEN.

V1ag-gen,. rood-wit-blauw, WolvIag-

gGDdOtk (kleurecht, idouthren) 2.85,,,.---C":;C:-C-c

:1.

een "'ijsgee r. die _·, e el b~",k .." I~.
Men ral in aile lijden
Zij,; groolen r<>em

w3.

Maar weel,

~~;.;.o
J ~~~
~~e: P-~'~"_'O-:'":cN~._V_"_---::-:-_--:-::1 :=:::::~c=-===::-;;==::;-i '~~~~~~~~:.:::~~::.::::.~~:..:::~~~JI
NC?ORDWmi:,23, tel.' 302 WIt.

d~1

Bol, e, vb6,

]'fODE _ VAU:SCHOOL' TEVENS
BLO&:MEN EN CORSAGEATELIElR

~~~;~~ZE~u~e~~~~~a:~: -N-A-ZIE--'-KT-E-O-F~OP-E~R-ATlE-=~~aeDplllln 18, tel. 6287 WIt.

OPLElDING

COST.

COUP.

...Indt U ru9t In Huize "Nagrok"
Boven Soekaboeml - mlstvrlj !

EN

BLOEMENMOD. Ochteud-, mlddag-

De nleuw-bollw van

RIVIERA-HO-

w Bvondlessen. Club- en pritffllessen. ME hestaandt" ult 6 apartementen
VIU3ge e~t1v. meth,'Ile. SUIlC!;IB v!;lrze~ (zit- en slaap!\.) IB tegen Keratmlll
::i.D1PI. In 3 A .. mud. zeer bU}.

1O:.~d.:.;.~.:nZ:~b~:M:~~V!~ -'--c"'-'----"-:-:-c==;:::doeng bij Bzg. of Inl. tel. Wl.

RIJWlEL~EELlNG

50~0.

•

ZEER RUlME KEUZE

HOllANDSCHE
ZlLVER·GOUD

lh!iiiiliii••WWiii!ll1l

KU~;;;T

HANDWERK.
OllXf! h~kf!nde 1"8"<: pr~zell.
C. A ,,. A. hw. Kunat,
.B!ulabJ'Ug'l'lain 1. Bal.-C.

KUIIS\.l"Ul

",,,etl: &I<It'rIJ, VlIIl . ,
slit

83.

1ii'<'1'~tt Ingnng.
wu~htafel, ruaU-

Oud.. TII.M8r1.ndelaan

r,m"C:'·H';;"

MANSONIA - CROESCO

-;~~~~~~~:_

in prijzen vanaf Pi 50.-

,

LUYIS

no\" AL HOTEL
NoonnWlJK H, Tel. Wit. f63.
!:Jj;k. _',',.:1.

j

3,fh.

van het waarmerk
"Nederlandsch
fabrika"h"

Ruime: stock van aIle: goede mer ken zooaIs:
RALEIGH _ BA TA VUS - HIM A

K.A:-...ER<: TE HUUR.
Ij:trneull, 1)1 ....."",.. \..

R IJ \V I E LEN voor:ien

Mnandk. Via,

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: I

I "I".,,· ,'sud" lUbell u( diller (void .
•• ~ }/t'r•. ) Arlcl), I Z2.:§U, p, mncl,
A. Z,,',')·S";N. u-)" SHaipl. Ho· Heer, enlte!e dagen p. mlUUld te
GENERAL RADIO SERVICE
Batavia, zoekt kennlsmaklng m, dill- Roparuttcli en ombouwen vatl toeatel- _ _
hI tier ,"i..uerllonufll.
G~mClkkelijki! bi!talings:ondities - Volle garantie.
crute jonge dame, zoncler tlllaIlt, be- len onder garnlltle, door geaclloolde
PER MAN B N TWA V B F 10.- ~
Al:L~L£RmroEU;--"--- ~~~~!. ~~:J:~, ~. rf::::~ :'.,1k!J'r:: technl_'k_,,_,._._o'_"_dr~~l_"_n_1_A_.
I TI:!:L WL. li68 I MET GARANTIE I TEL, WL. 1168 i 11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _-'
Z\\'1:MLE.'>:U!::-'; orHler persoolllUltc
1.~lb'"aD 1)11=;8 BOOMKINS Ochtelltlpollt antler letter; Dllleretle
PI' F. K HIP -- COIFFEUR "Hotal des ,Iodss"
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~---------

~

.. ZWE~~A.D ,.sr;:'NY SIDE"

JJJA1daO)o;L-AAN 6, Ttl. Wit, 807,

~Ai"}:I'mJS

A.K,--~Tm~K~o"'oP,--,--- ~!~~~~:~:att~~~e~~gOb. voor jOllgo

;~~.~~~g::k~~~I~~~ g~~~~~dC:~:;~ ::~~e~{{~~~n~~~~f:.~:!Ffi~

"')Illpt Ill,

tlltl~OK,6.,(lIilUtl

\'£NDUTIE
\'ERKOOPLOKAAL
"Sl£BORO"

rJIIAollI'P

<.100 .. uo.; afMl!IlIlII1ld.
-o"~-;mJOD----
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Til: KOOP:
V.M, 1'II,.ao ·,-0 N.M.
Dlldgl! Touring 1930, ultllteltend 100BlW.• U.. VJ.; WNDAG

pcnd. Roelltlbo!;lmlweg 21.
DAMY.8 MOPE-ATI!lLJER.
VERHUJSD!
LAAN lJ~; HRUINKOPS 36.
VelvliJOroli"ln" 11110 ocilt-f!IleJ., mUSdag· Voor Uw toekoinsl-? Maar Mn adrell
eo :£\·(,w.H'jIlI:'UlIlIlilmnede vatl14llor· Mevr. Tun, Def. v.d. Hn:lcll 32; 0011
In.ll.d,,~ d"~lf ~1I'!lj ... l!,mt.'t'rd COUPEU- V!.tfllrijgbEW.r wlerook lin Bproeten
RI'. Allnwi".1o CORHAOa:·BLOmMJCN beclak, Per 1 Jao. a.s. vl!rhul~d Pef-,
('Jpl~llJ!r.Lg V'H)r !Jll)(!men-moo:hste,.
v. 4, Ho&ch ~3 A. Ba~.-C.
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Vllf bl\jart5, w.o. 2
Uw Fladerac- en Cockt~jlb"r.

"Io~ba~~envruchten.

BANKET. EN KOEKBAKKERlJ

:::I~~:~JJZ~~el~:.k:~:~~1~~~si8:r.

"W E,I'N E R"
Telt. Weltevretlen -No; 4640.
Adjudant Kwltang ~o. 2 ,Bat. C.
Hoe kleIn Uw bestellIng ook Is,
,wl;! zullen die gaame thule bezorgen,
zOllder verhooglng.
.

l:IcI Splegelkast J 40.-, bed J 10,-

OVlDRNAME AANQEBODEN,
Huurhuis {paY. 1>411) f 40.- 's mnd.,
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I'allt Kon onmogel\lk komen, Schlkt
het _Il.s. Donderdag, zeltde ttfd en
(Jf>U\'. IIrnbt. vrl1l1gt / 400.- ter leen. zeifde plaats ?
'fertl" ie betslell me~ I 60<- per
m';ano. Hr. met _voorwaarde S.v.p.
finder Nfl. 219ft
HOTEL "CRAMER"
Molellvllet 0 815. Tel. 2100 WI.
Maandkamerll V.tl. J 00.TE HUUR:
1 Jan. '37 prob(llinggoweg 3 v. beer _ _ _~_ _ _: - - _
z.b)J.h, gem. pav., voorg.• 2 k. 011 m.g. Dames Mod!l~tltell.er "Zonheachtfn".
vlak btl trtlmh, met garage.
Batoetoolls 36, Bat,-C.
Geeft oehtend-mlddag-en Ilvond kelpTOEKOMST EN VERLEDEN
leSRen voor algen gebrulk. Gedlpl.
DOOR BEKENDE HELDERZIEN- CUIlt. met Hill!. dlpl. Bill. condo
DE tllr plantse. BIllOke tarleven,
Oude'l'umarindelann'M,
Eur. dame Ii, b. b. h. h. zoekt zit.
fllnapllamer, met penfllon, bij Eur,
fnmlllc. Omtr, Konlllgspieln.-Brieven
Sll!c~~~R~J:~~e~R~!~~:!\UIS onder No~ 931 de la Mar, -Batavia-C,
bll1.0rg'rJ. ~ude Tamarindelao.n 901.
TE KOOP _GEVRAAGD ;
'l'wosetlter', in _goode 'condltle:
TE HUUR:
onder No"2205 V. d. hind.
Huls Djocjaweg 8., bev~ terral!. 6
gesL vllrtrekken, garago enz. A f 70.VERLOFGANGERS :
Bevr. DJocjaweg'1Z. Tel. 4859 -Wl.
Ter overnnme' aangeboden ceulge
Europeellclie Heeren-costuuros ell
overjasj lellgte -1.74; beneVeIlS da-,
m_es mantel mant 42/44, Te bezichtlgen Menteng 25 pav.

Verg"dcr~alclI

aan"'l>zig

lleukenKliit / 0,- ell Murechtbank
Nog eenlge uren Bellchlkba.a.r.
J 8.-, glaswerk, IIchemerlampeo. DJAGA lKlNJET 59, BATAVIA-C,
Molukkenweg 4.
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SmaReltfk toebereld Ind,
lnijgb, tegen b!ll. prijzen. T€!
Matramanweg 165,
LEESGEZELSCHAP
"FAVORIET

Sellen 85. Telf..WI. 748
BteedH voorlezcrn', lczerszersplao.tsen " beschikbaar
respceticvelijk f 7.60, -' 5 ..:.... en
per roaane!.

:::::======::-::-=
. TE ROOP :
Een gealoten twec-zits Fiat in uitstekenlie ,condiUe.. Te. bevragen
'l'JJkeumeuh, ,25, Buitlllll'l(lrg.

GRAVENBEzOEK
KERSTDAGEN
BESTELT NUREEDS UWE

BLOEMEN
KERKLELIES
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TeL 2620 Wit.

GENERAL. ELECTRIC
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BUUjk.

BLOEMENMAGAZLJN
;.MEVROUW-, PESOH"
TELF.WL, 659-658
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In onze pedlkuur wordl U pijllloos bcvrijd van de kwalen
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Viug ." (;m.li&Qt -
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Grijze Anggora poes omtrek Citadel. Waarschuwen (eventueel belooning)

tan 5. Tel. WI, 5252,

~:~r:!~OO:d':O~D~~~~~eg::j.:1 '.'"franco''''goc-M·I

)m~'n. l!. GO IN(; TJOU·L1EM
' " M. 1'.-:' M.
Jntl. T8D4l1rta
MatrllmlUlw"I lD_Meeaier_eornella

Vao 8

Mooie collectie japonn e
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NOOntJWIJK U __ Tel, GMO.
w\""lkt' Voo:,r de 8,1, veodutlo
WVfQI"Q bIJgevoegd, worden 7 \lut, City Lunchroom.___
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MOD EBUlS LID ~

V E R MIS T

-p~r "Reo"

Sttlnclaard modeJ in running Lann de Riemer 2.
watergolt / 7.~O
~ill.tit.nti"i
ow,r- IIENRI KOCKX
dip). J'arta, C~!lb )4olenvllet O. m.
Dtt,t.·C. Ttl, 730 WIt. VaG 16 Nov, oo"(;d~bt.-;O~~- en J 2.60 p,m, UItBI. ra.mana (Nwe)
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Toka: Sluisbrugstr. 30

~ 31

---------

