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Kerstgedaehten.
Dc roepitlg van iederen

iedere

~lGEMEEN NlEUWS· EN ADVERTENTIEBlAD
Verschl1nt tc Batavia, Goenocng Seharl 46 blJ

VTO,UW

?len.

Het is een ontroerend gezicht,
zoo'n zacht geurende Kerstboom, met zijn scbat van flakkel'cnde, wapperende kaarsenlichtjes, 200a18 men die -soms
kan zien in gezinnen uit alle
deelen der maatschappij. En
daaromheen, de hlijde schitterlichtjes in de Dagen van kinde~
ren en graaten. Het brengt je
aan het mijmeren.
Is het niet merkwaardig, dat
wij, christenen, dit mooie, oude
symbool van eeuwig leven ,(de
alttjd groene denneboom), tot
ons gekomen uit den donkeren
tijd van bet heidendom, DOg
steeds in eere houden ? Wij vragen er ruet meer naar, wat predes de oude volken van den altijd grocnen boom dachten. We
herinneren ons aIleen vaag,
dat hij een rol speelde
blj hun barbaarsche win.

DRUKKERIJ JOHN KAPPEIil

GEGARANDEERDE

Definna Lindeteves~
S t ok vi s is ookdit jaar met
een van der Hem-kalerider rutgekomen.

en

dieM

e'en Koning onder de radiotoestellen.
Ongee\.'enaard in de absoluut natuurg:etrouwe weergave. waardoor de
muziek het plastlsche en de taal het
persoonliJke karakter behoudt.

EEM SUCCES IN UITVOERING EN PRIJS

Uwer bcschikktny Tel. WI. 509

:flO
H,

v.

CARL SCH LI EPER

WI) ONTVINGEN HEN PRACHT COLLECTIE
....111. . .

ENGELSCHE
KINDERWAGENS
CONCURREERENDE
PRljZEN

nog mooier te maken en
ons zou toe schitteren. Zij zetten er de kaarsjes in, die den
boom tot cen levende, tot een
~o:~n~evend van licht, zouden
De boom: het beeld, het zin~
nebeeld van Waarheid. De licht.
jes er in, geplaatst door vrien
deJUke banden, het zijn de goede
helpende vriendelijke daden van
allen, die de Waarheid kennen,
en er naar leven, _en haar prac~
tisch toepassen in hun dage~
lijksch leven, hun omgang met
de m~nE'chen am hen heen. Die
"Uchtjes" ontstelten blj de terneergeslagenen door een opwek·

J

6._,.I ~""d'.I""

~lA4lrlll"""".

HUWELIJKSFEESTEN

HuIdebetooging

Bljwlelhandel B. J, Sill B B P

ons

de vertolkcr der de talr.yke redenen,
en vrijmakende Waar het gebod, e1kander, onze
held, een "Lic~t" dal in d. we· I~n
"lief" Ie. hebben gereid gekolllen IS~
IlJk .Uzelve van. z~ graou
te dlepe beteekellls IS. Maar
dit ..liefhebbe~" t,l,loet dan
ook 0J?recht. lIl~erllJk . doo~;
voeld zlJn, geen "lippen~dlenst
geell haDe woorden, doch een
leeft, nooit ware !iefde. die zich uit in een
vergevensgezinde, vriendelijlte,
. handen brach~ helpells. berei~c houding jegens

8

~III""

!.lAT
Onze

verkoop van

TIHIVM\STlRtOtOlP "DIE I(]IEDIEIHI"
met groote schrederi vooruitgaat. dankzij de bij-

zonder.e sanienstelling en daardoor bijzondere
eigenschappen. Onze Thymstroop is verzachtend
en slijmoplossend bij hoest en verkoudheid. Reeds
verkrijgbaar vanaf .
FI. 0,25;

IMT

De reproductie van Cie schilderij is zeer gesJaagd en daarom prijzen we het in de Dunlop
Rubber firma, dat zij het schild
heeft vrijgehouden van eenige
ontsierende, opdringerige
clame.

Wij ieder en ooze geachte
clienteele in het bijzonder een

PRETTIG KERSTFEEST

a'POTHEEK

POSTDmNST

De postkantoren
Tandjongpriok,
Bataviastad, het
Hoofdpostkantoor Bataviacentrum en
de bijpostkantoren Kramat,
Gondangdia,
Molenvliet en
Meestercornelis zullen Vrijdag
a.s. (Eerste Kerstdag) gesloten
zijn.

~oo~.!~ta:~:ce~~s~s~~~~

,

toewenschen.

"nE
GEDEH"
U

ijW::~:::~~::::::::~~

.OU\F
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2
.
0,
worden uitgevoerd.
!D
' Op Zaterdag 26 December
(Tweede KerSld. a g.) zullen de,
. .
.
~,
postloketten geopend zijn voor
~~
de aanname~ en afgifte van aan_
.
\
geteekende stukken, de aannaTEL. WL. 26 _' 2000
me van gewone expresse stuk~
ken, en stukken tegen bewijs
voor terpostbezorging alsook
voor den verkoop van p~stwaar- Voor de a.:;. Fee3tdagen:
den:
DIVBRSB WIJNBN (Bicker en Modderman)
te Batavia~stad van 8-10 v.m., 1928
Cilntemerle. Haut Sau-

EYEN JENNE OPBEllEN·

'I

'
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; __

.
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_
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m

ha~d~ ~~o~3!nhh~~,Z~: ~:deia~le:ee7ij;g~:n~:~~g :u~: ~em Te~n~~o~:r:!~:~C::~u!-;!~ l'I'"9''"28e ,,1921ill >e, "'R:j Ijnlow"'jj·gneOn"n.e
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On:i< r.uli'I -InIjl."nlelir sfOIi'lr Ie

heid, heel
doorstroomt
Wat
d?or de groote
die zoovelen in
spiegelen in daden
ten. Want, met
men.zeggen,
der lief~ebben, kan

8

Speclaal voor de teopen gebouwd
en mlnutieus afgewerkt.

Wij gaarne dagelijks of wekelijks bij U komen
hooren, om Uw bestelling op medicijnen. huishou·
delijke en toiletartikelen, enz. te mogen noteeren ;

Gedl1rende de Kerstdagen.

vd~ g~~~~:h~~~ ;:~~~l~~~~;'~~:dft ~~ ~~~

Her i!J (en 10 lamps aJstroom~!oe
stel, geschikt voor aIle netspanningen,
zoowel voar wissel· als geltjkstroom.

Slecbts

ler beteekenis aan gegeven. De
heidenen vierden in de laatste
week des jaars de overwinning
het zon!icht op de duister. Een zuiver stoffelijke opdus. Wij willen er o~k

!.lAT

Wonde.rliJk~. wO~derliJI[,

men al met blJ zoo n Kerstboom
kan denken.
..
In ZlJD geheel beschouwd dus,
staat de
ge~achte van
held; dus van
verkl~art, waarom
dool" leder, bewust of
gevoeld en beschouwd
dc. mooiste van het jaar,
~ulver.~ en het sterkst tot
mnerllJk weze!l spreekt.
alles een mIlder

in het winterzonne- goedheld, althans

~li!'~tarldsIJunl
aangeland.
Wij
er een isfijner,
spirituee-

M IEllIE j[)) IE IE L UN G

TOLSTOY.
kend wDard of een hel~ he~PLi~~~st~_~~~~j:e~e:~e~~
pende
daad, die in de hoofdrol.
ziel
van · hun
medemen,schen. vri~nd~jke lichtjes antBt~ken, hchtJes van befde en
bllJdscha~,. dOD; hWl welgemc_cnde ha;tehJkhcld, hun vergeven,
hun befde. hU?- vertrouwen en
hun oprec~~held.
..

terfeest~~g om::eksh::n ~~r;;;. ~~:n~~!:rgevoel

Korting-Royal.Seleetor

OPLAAG,

KALENDERS

m~

is wnderen te

202

1928 Pomm<lrd.
dat wij geen !iefde huichelen - 7~9 v.m
welhaast onbewust soms en
De bijpostkantoren Kramat Prijzen van f 2._ tot f 1.50 per flesch
daarom heel goed onze gedach~ Gondangdia,
Molenvliet
'WILD BN GBVOGBLTB:
ten leeren ontleden ell - boven Meestercornelis zullen
Austral. Kalkoenen _ fenden _ Fazamen _
ft~~~elf~::n~~:~~~ ~~~~ ~~~~
~~~PJ 'di~·e~g~,;~~)~;~(;~~ PatrJjzen_Hazeilen Konijnen. Voorts Indien eerlijk zijn. Want alleen goe-a
sche Kalkoenen. fenden, Ganzeno
de, eerlijke, liefdevoUe motieven geven waarde
Uw
g"~~~:";;~~:~:s,~ri~:
Bavarian
Cups. verder Roquefort en
den en bepalen, of de gevolgen I Een
zal om 2 crorgonzola.
goed of slecht
zijn. En u. n.m. worden uitgevoerd.
De telegraafdienst is op beide DIVBBSBN:
daarom is het
van Cervantes
dagen geregeld ala op Zonda~ Gerookte Paling, Paling in gelei, Mosselen
hij zegt: Maak het tot uw
gen.
in zuur. gerookte Zalm, Ansjovis. Holl .
U zelf te kennen, hetgecn
posttrommels kunnen worden Zeetong, Tarbot, Schelvisch, Kabeljauw,
moeilijkste les ter wereld is.
afgehaaid :
versche Zalm. Heilbot, Stoofpaling. FJlets_
te Batavia-Centrum op 25,
Heilbot en versche 2alm.
________ .!LORIS C.
~ .~~ ~::..n,eeember van 10 v,m. IEISIBROOOIH 1M .1!SllIIMln, WIIHHICHISS10lllH

aan da-I

in

8

25

die een zitplaats wenschen bij
te Bataviastad op
en
deze Ioting een dubbele_ kans December van 9 v.m. - 10 v.m.
krijgen ten opzichte van hen, en op 26 December van 8.
die er twee verlangen.
v.m. tot 10: - v:m.;
Verder kunnen bewijzen van
te TandJongprlOk op 25 De-

~~~ngn!ot 2~e ~=b~:~:6 cem:;r2~a:n 8;.~~;~!~~ ~:

LeerUm.g.f!7l Middelbaar zoolang de voorraad strekt warv.m. tot 11 v.m.
Onderwi}8..
den afgehaald op de GemeenteOp Zaterdag ~ Janu~rl zal ~p secretarie op de uren, dat het - - - - - - - - -

~~===.==.===========:~ ZUld)
he~ B.V.C.-terrem
KO~lhgsplem~
de huldebetoogmg ~laats

,~

Gemeentekantoor geopend is. _ _- - - - .
Zij die aan de Ioting deelnemen,
hebbe~ '.'an.± 2500 leerI~gen doen _goed' _zich desgeweJ;lscht
mrlChtmgen voor Middel- zekerheidshalve oak van een

~:;~ij:~ ~:!:~ioO~~~\~!~ st~~lar:~e~ v~~r~~~-aan de

.
.. '
Gemeente...s~etarie meldt, wor~ ve~band hlermee rlJst m?- den hoogstens twee- van ,deze
geliJk de -vraag: ,~Hoe kan ik toegangsbewijzei:t afgegeven~
de~et f:~~~~:nt~~~~~~:~~ De lee~lirigeD, die asn de d~
sen oj;) de tribunes is in de eer- ~o:stra: ~eed~ ~:e
ste plaats_ bestemd voar Zijne vm er;>. e, un
p 11&", ens e
Excellentie, den Gouverneur- J~~~gmg verleenen, ontvangen
Generaal en eenige .autoriteiten. tiJdlg alIeen vo~r hun ouders
De overige zitplaatsen zullen een toegangsbeWlJs tot de sta.an"erloot women. ,
, plaatsentri~unes..via ..de scholen
leder, die -aan daze kosteloo- of de padvmde;u. ZiJ behoeven
ze loting wenschfdeel te_ne- d:zederhal~emetaante:rragen
dient (lit v66r 3' Jimu8rl blJ de Gemeente-secretarie.
schriftelijk aan te wagen
Voor hen, die zich niet in het
bij den Secretaris van bet Cp- bezit hebben kunnen stellen van
mite den _Heer _ F. A. Reints~ _ean toegat;lgsbewijs
precies.

Reserveert DOg ,
heden nw fafel.

pa:-

~~:ui;PI!e~.~~t:~~~~ ~~:=:eeltb·eSc1Jik1"".. 1
lijke vermelding van uaaoi en Daze
vrij~
adres en onder opgaveof een 9
dan weI twee zitplaatsen ver- pend.
Zij die een zit- wordt daar

lIg;;;;pbeb:;;iji,-h1!:;;; he~ ~~be:deze vrije
.~
is. ..... KODingsp\ein Z.
ligt voor de fumd,dat zij over het SaVoy-h__

24 Dec e m b or CANDLE· LIGHT· OINER
KERST -DINRR
26

K1!RST -DINRR

31

OUDEjAARS - AVOND - SOUPER

I "OIlll'S

BilOW. OmIT .\

..Zalen in· Kerststemming

.DE.OCHTENDPOSy·

~~--;....,---.....,--. Dei _-~onfi Ham.:Concer:D.;

raakt,- terw:ijl Zij- voor het oog
van _d e wereld de Iiefhebbende
echtgenoote is van
beroemd
en geacht man.
_~laatsgebrek belet. oris om
meer _van dez~_ ~b:n te zeggen.

Op ,PoIiiiek, gebied: T'ang
Ieang Lee_ (minister- VOOr propag_anda in China). Hr. Loa Sek
Hie, Hr. ·Ko Kuat Tiang. laden
van den Volksraiid;
Op Wetenschappelijk gebied:
Dr.. Kwa Tjo~ Sioe" 'Pr. -,Dng

1,------..;...-.. .

AanbetlolenAdressen te

I.r.I:Co.

een:

BUITENZ.ORG.

~~.kJh~gD~je~~::gi-_L~:

VREUGDENIDL

I

Bultenzorgschei Apotheeil:

-Phoa-Liong Gle-en nog vele an-

- ExpOsitie ,uitgesteld .

1

Tel. 32

de~; Lett'erkUndig gebied-: -r),~.

~ De-- __ teritaolliltelling- van -de

Khouw Bian_Tie;

II

wer_ken van den schilderVreug-

~g ~;::~~!7 gebied: Mr. ~~n:: :~~:':~~f.t de t~ee-

MB.NTENG 15

&
'-'_ _ _ _ _ _ _ _
_- '

~~~n~o~~:~:
Ret Chung Hsieh
:~~;!!\.aaro,
congres der
zal

B1O-VITA- WATER

behalve de vergaderingen omvatten:

of IRMSCHER

Co,

Oat deet U geed.
Sclo"ktU, LBVBNSKRACHT

'1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I

Op_ JournoJistiek gebied: -Hr;
Kwee : Kek Beng, Liem Koen
IUan, Injo Beng Goat; enz, enz.
Als leerschool 'in de maatschapplj in het algemeenisde

1.

2.

EELUST en BLOED

3.
4.

5.

KATH. ONDERWIJZERS

6,

•

portschepenZijnaar
begeleiden.
}., Spanje
' '_ dete opdracht, (1m eUten "urlOgsbodem
Mn te vaUen, die de transportschepen lasUg valt. Aangezien
de Italiaan.sche regeering door
haar pers Het verklaren, dat
de ltaliaansche zeemacht ge..
reed staat., om in de Middellandache Zee elke tusschenkomst
van Russische oorlogaschepen
ten gunste van de roode regee-

n.:'~d:: ~t~:~~I:eOr ~o~~ !~~.i~~! teO~a~~\~~~i:~, :~:
KORFBAL-SPORT
i

I

STEDENWEDSTRIJDEN

:.::==::::;::::::::::::::::::::=

Volgens dc laatste berichten
is de Chineesche Minister van grenzen te huiten.
Financien, Soong, per vliegtuig
De Duitsche regeering heeft
teruggekomcn uit. Si_an_fu, cch- officieel vetklaard, geen enkel
ter zonder Chiang Kai Shek, die Duitsch soldaat naar Spanje

Korfbalclubs van Djokja,
Malnllg, Bandoeng, Soerabaja
zullen zich bier met de Batavia_
Bche meten,

DEKKLEEOEN

gr is ~CIl programma-boekje
verschenell in verband met dewedstrijdcu, waarin de speI!;7'66 regels en ook de geachledenis
van .den bond is opgenotnen.
_ _ _ ___ .__ , __.___ ~_ BovendJen vindt men er ook
CIII1NG 881011 _ CONGRE..~. bljzonderheden aangnnnde de
plaatseiijke bonden in.
In dr Kpnltdagt"n.
Hier voigt het programma

ZmMAmu ~UROPA-Ali~

Ctldurj:ndt' dt: KctHtdngcn rlrll 24 Dac. 7 u. v.m. Batavia de Centrale Chung Hliloh haar
4
Djokja.
j'ongrea \'o(>r dt. (~dHf.(~ manl te
.30 l1.nt. Socrabaja &tavia houden. In \'('rband
Bnndoen
BMala~g
blermee willtm wij hlf.;r het (',en 25 Dec. 4.30 n.~. I)"o~~V~
en ande1' medoot'eien over d{>?"c
SJ a
in dt: Cbllll'l.1k'hc mlulhw ha l.pij
M 1
BOerabaja.
zoo_bckende nrganiantie.
26 De 7 n a.ng ~ abdjg.

De- Ccntrule Chung Hsiuh is
c. u. v.m. era a a de (ludst... dtor :1 Chlneesche
4 u 30 n
~ard~eng.
Jeugdvereniging(m (dl~ 2 andere
.
.m. a~v;a
:lijn: Hoa Chiao Taing Hlen Hul
Dj k'
B : ang.
en Shionlt Tih Hui) en (/mvat 27 Dec 7 ~ J~;;
~eng.
het W("i!h:t}JCh gl.'Orii!nf.t!erdc
. . , . . ~C~8 L1dnc(!8che jongclingscliap, h(~t
_ 1 u. 30 n.m. Bnta~i:n!

!:

~~~av~~:J~ ds'lltvan

dan

II ~~~~~~~iiiiiiii.iiiiii•••;;ii.~

-I

:~~ezg~!po~e:O~o~~~ghf~t~~~!

7
f957 - een do'l von v~ugde
voor hl>Q1 h~t Ni?d"rlond5chl' Vc>lk. Een dog. woord
om Ie blijven vootlleven In de !wrinnc,oring von het

Januari

n09Q~loch!

Wij heblxm dezen clotum v05lgelc-gd in !w~~ frooie
von de b~roemdQ ploleel-bokkl<rij
: een gedenkbord en een korof van
D"lfI~<.:h oordewerk.

I

l lilif

.

-

Krama t 62

(t/o tri"'l$taUoll)

-

Batavia

C

T~I

IMI='ORTEURS: HANCELSVEREENING .. OoST-INOI S"N.V.
SOERA8AIA' SAMARANG· CHEf.! 180N·BATAVIA PADANG'MAKA5SAR- ME~ADO'GOr<ONTAlD
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(D A G EN N A C H T)

!:OfJ ~5dO~~:~~r~~%a
:~I v;~J:;! ~~~~n, die begmt om 6u. ~DC~Coi!!°eUoi!!n',a~n~"!!ib;;Ke;;;d,;;en~om;;g~;;R-~nTe;;'~"~UI;1I~VNo;e~"~nGg~·;bl;lh~lk~;e ~e,a~ ,~,;e~v~e:;n~=.~II
andere plaatsen. wellw in i Na afloop van de.~ <lienat zul· r

AMSTEL BOCK BIER

30

~~;~te z~~~d.vereenigder.

l~~d~r r~:~~;~a:.~~!e~~~t:n:

1:;

in een :
Behalve middelbare scholie- ! vbet - Tan.ah ;Abang, de an- l E e
zltte.n er nu ook afgestu-I dere in. de rlchtmg Batavia - II
Aa

n:n

~:~~~r!ninf~leZ:i~!e~~dcmlci I ~~l~ev~:;i;-

Sawah Besar -

~a~f;:~~~r:v~fti~;~i~ I ° hF1hn caPIrol ... '
"SLOT-ACCOORD''t

In

sta,a.'1dc posities, '~ie-_vele Chtu1g l-drU~e~k~~~grma:~a 5taa~,:~Ill~
~t~~~i~~enb':kl~~~? ~~"ve~~~ I, ' _wij- - hebb~~, d~ e: p ~n

h:

paar voa,beelden to noemen'·
secsvoocstelhn g g"Ien en het
Op Handelsgebied:' Hr. Tan h()~J ~n\gOed bier naar waar~

Tek

directeur van- het

"IDot_aeeco:~'~~e;:~~~~t:::

Wirc~ie~echt heeft op die qua_
twee

__Zij -geeft- .
levenseChte
boei,e:hde ,famUie-drama's ,- di~
te~. slotte ,.op sparinende e~ aangrlJpende ,wijze ,_ ineenvloeien
voortreffelijke' muziek, (frag:
menten -: uit de ge Sympbonie
'~an ~eetbovenmet. koor-en 80IIsten,- fragmenten 'uit operas)
l'oerend, spel, ,en bewonderens:
waardig 'Camera~werk. Maar
~oeveel .<ifwisSeling er in_deie
film ook 18, zij wordt bebeerscht
door Lil Dagovers uitbeeldincr
van de ral_van een _vertwijfef'
de, nit het ev~wi~t geslagen:
ontaarde vrouw. ~e in de klau..
wen _, v~n ".-een ~arlatan -i;-ge-

II

Imp:

De Chung Hslah is bedoeld!

als leerschool VOOr de a.s. lei* -1
ders en de intellecbiecie Iaag, in !

9 ek0 ch t
verknoc:ht

II

-

N. V.

~chlieper H.

'5

P. HOPPE'S NIGHTCAP

]~~!i~ . II~IC . .~
C ~

BagrafenisonderDsming v/h "H A N SE N ~ J A COB

I

Dit gedenkbord noch dew korof is in d,;n handel.
Er
slechts I<en beperkl oonlol ~'on gGmc:Jkt. dot
olleen Ie verkrijgen is. zoolong d", ..co"oo<1 sIrek!.
legen inlevering von 12 kurken ,'on HopfX",-; Ni';!ht_
C<"lp iene~er vaor ",Ik ~ o n dl<le ~ou,"en; r," Sp<30rt
dus n;oed,. nu Uw NighlCOp kurk <;l n; zij ;:J!I .... n ljEV<!!!\
U rech! op <;len kuns!voorwerp. wacrvcn ::It" woord"
ral toenem<?rJ I"I'el hel \"oor!sch~iiden der jaN!'n

• Zendf ~.;'.. kurken aan het dichfstbijzijnde kanfoor van de Hanclelsvereeniging
"Oost.lnd.e ; 12 kurken ....oor een bord, 12 kurken voor een karaf. mailr haad
U, want de voorraad is werkelijk beper.kl.

r

~ ~IIIIP. ~

(
III11 )

de middclbare scholen cell- vol.
PortllgeClWhe Kerk
doend Ranfal Cliint·e.schc h.·erlJn·
gan kwamen, die weldra Vtl!'t!c. d -Dondcl'dagavond 24 Dec. zaJ
nlgingen in het Jeven riepcn te r. de Vrcede In de Portugee.
Semarang in 1912, te Bat.dvia sC.he Ke~k een. wijdingsavond

ook naal" Spanje te zenden. Dr'
beweringen van buitenlandsche
bladen daarover zi,in dus pure
vcrzinsehm.
Wat men van bovenstaand
"bericht" moet denkell, kan
men reeds uit de bewering zien,
dat Gen. Franco te impopulair

Hebben ze dlt. in handen, dan
zullen ze wei vun inzicht betref- w'innen Volgens bcrichten van
fende de verccmgmg met de neutral~ waamemers staan
Bolsjewisten en den oorlog met Gen.
Franco
tegenwoordig
Japan veranderen
sqo 000 man gocd geoefende .ell
ult.geruste t.roepen ter beschikHet zal tenslotte wei op de king. het~ecn ruim voldoende
een of andere wijze tot een vel'. werd geacht. om het leger der
gelijk komeu:.
.
regeering v~n :t: 250 000 man
OpmerkeIljk IS" dat nach te oveI'Winnen.
Japan, nach Rustand zich veel
De toest.rooming van inheemaflntrekken vall wa. t er in si-an-I ache vrt
. .uwiIligers is zoo. groot.
fu gebeurt. Zij schijncn beiden dat slechts de voor krijgSdien.,i
den opstand van Chang Hsueb het. meest gescbikte mannen
Liang niet ernatig op te nemen, aangenomen worden.

WI.IDINGSAVOND

ge-

w

~:~~ d~:f~rtc~:~~~;:'i~~a~e~fI~

Hij deelde (Jchter mf'de, dot
een ovcreenkomst. met Chang
Hsueh Liang weI degelijlc mogeIJjk zou zijn. Zooals bokcnd eischen Chang Hsueh Liang en
zijn medestanders een hoog losgeld voar den maal'schalll.

Soernbaja.

::~.,~~ ;:.~~~~:'t~p~e~:;~;
De grondslagen werden

Groote-

Versche volle koeme!k f 0.15 pedI.:_fo".23'per L.-Kal'Dme1!<- en Yoghurt. Versche klppen- en KalkoeD-elereu
,Y.OsOpREEONfiyAA·RSK'EPNfiSE.S.TDAGEN: Klppen, GANZEN, KALKoENEN

:~~u~~~.altijd gevnngen wordt gf:~nt~e~ij~. ~~~&:\~~e~~~t ~:~

7.e

-'."""""11:Jo.l\cJi

Telefe(1n 13-

nen (!)
De News Chronicle" staat
I bekend" om zijn sensatie-meldin-

lJE OPSTANI> IN CHINA,

~:I ;er!a~~~ij~'~~~~ ~::n~c~~~ :~~~u~~:,enwedstrijden worden

-

'-_

. _&~ ~:n~J:cver;!~~~~~;li~~~env;~ rae:~t~~I~i~~~~OgUti! k~~~e~ui~~:
wlleht.ten.

-

Hospitaalweg 5

_

BOERDERlwI
OANDOK
P08~"eg. BUitenzors
Te'ef~ - -t 0 &

.•

Mevr.
A. F R.
N5 Z
Dude
Tamarlnde!.
53. ABatavia-C.

llit
Londen teweet
de "News
a~~rml.lcle"
vertellen,
dat.
HItler vasthesloten zou zijn ondanks het anvijzend advies van
den Duitschen Generalen Staf,
ve.,:"sterkingen naar Spanje te
bllJven zenden. Het gaat hier
om
vijf divisies
(62.500
man) (!)
Gen. Franco is volgens den
,;News Chrr:mic],e-'> in Spanje te
impopulair, om zonder nieuwe

Mel Hotel dC$ Ind£'S zal ge.1
Hercules terraln.
durende de Kerstdagen ['CIl bij-l
zondere versiering hcbbcn.
II
Vnll 24 tot 27 December zul~
Hct sIlrcekt van .zeIf, dat cr ICIl hier door den N. I. KorfbalKerstdagl'n.

But~

ONTVLUCHT DE WARMTE ~ HOTEL .JULIANA
Buitenzarg -. -:..:
PebataD 17
Tel. eo Bz.
Sp!claal WlI:ck~cUld tartd,'sZaterdag&1f1l de hmcbtot"sMalludllgJDahet
, oDtbllt f 5.-:- per ptr!oon. Dverlgl:lu kllDli:1"lI vlI.Jlaf f 3._ pttper~DoD per dill!'
Prwche kame•.!! met .!!troomcnd _water. SpeeltiliD.

~~!~t~~wi~f!~~
~;!n,:~."_~ ,:,Q~,~._~d'~,'~'-~':'.'?'~·T~' ':'.~'-;:~fn.·

Aangevuld en Toegelicht.

den opgc\'oerd het tooneelspell toe welwillend afgestaan.
,.Een sla.nt del' Euhiotiek.'·
!
--~
1I0TEL dt"foi INDES.
Gednrende de Kerstdagen.

Buitenzorg

Wedmrijdell op velerlei
gebled
Scb6uwburgavond
Iecusies
Reune ell diner
Padvinders rally
Openhare vergaderingen RUSLANDLOKT VERWIKKELINGEN UlT.
.
met lezingen over het
Volg~ns- de laatate berichten GEEN DUITSCHE TROEPEN.·
_
.. __
jeugdvraagsttIk.
zijn van Odessa torpedoboot.en
IN SPANJE.
~£~:i!dl~t.,a~~z!:d~. .?a<>:!oIA:~~!
en onderzeeers uitgeloopen met
het doel, de Ruesische transVolgens een Havas-t.elegram
IND. KRUIOENlI.

jarlg bestaan houden tc Batavia; Als congresgebouw za1 warop 27 en 28 Dec. a.s. in het ge-l den gebruikt het ruime gebouw
bou", van den Kath. Soc. Bond. van de Chineesehe Handelsvel'·

--_

BLOEMENHANDELHERRMANN

I

I N L E GOERS
~BE~N~H~A~LV~.E~.. _~C,~~3~}~_·~~~~~~.~8;:U~_:K~
· 11~~~~~:::~J

!
I
~~:~~ 1:: :il:~~;e~~n\'~~~agg~ !26 ~~t 2~o~~e~~~rU~~~6~P 25,
Algem. Vergaderlng.

De Kath. Onden.'/ijzcrsbond

-: (RathkaMp:tIr-_Co.) ;_-_- -

Asef kunstmeSt --voor bloemen~plan.ten';vniebt1X,o~-~
In zakjes vanaf f 0.55, en in vaasj_e! var( f O~65'- _-' '
Je zIet ie groeien I
- -

I

Mij.

<II(

I

ihans weer overar verkrijgbaar ..

IMPORTEURS,

v e e NV
Een w~n~!h~nk. il~~er!~~z~t.fg~ae.c!. et. -III ~,~~~~~~~~~~~a~r~m~s~e~n~.~~e~r~w~e~y~. ~..~.~·~o~.~~'~.~:
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RET ENGELSCHE
Weinig AnimoLEGER

I

A.'FEIlNANDES,
..
OogBl'ts
te

ZWEDEN'S LUCHTVLOOT
Uitbreiding

"'________1

B~APENINGS-

RET
PROGRAMMA.

I

'. Het ,.Zweedsche
Stockholm. 11 D.6C_':16._
publiek houdt
.rich op het: oogenblik aandach-

e.t.~e.t pl~

WEL
.V.O.O
...R
.... TE.
RRITO
.........
.... . . ~_deteZweedsche
ti.:.?bezig _i.n
van de.
De _werving
voor
het RIALS.
staande:
~penmdustrie'
leger van- Engeland toont Zeer gem resseerde kringen, om ~
s1echte, uitkomsten.:' Daa:rente- ~ h~t b~~d -_~nafhankegen gaat die voor de Territorial
:N~~:~~::-:

=

-:-..,---:-_ _~__ Anriy. ~ Iandstorm zeer good. zijn. oak in ~val van oorIO!!. ~
~ blijkt. dat de Britten Zweedscb.e luchtmacht van:Dbet
......___-'-_ _ _ _ _ _-:; een onoverwinJijk bezwaar heb- noo9ige materiaa.l -te : vciOr2ien..
__

I.-.t<g<n.
.het.feit..'. da
...' ..... aIs.. Bijde. scheppwg.
•
van. eaieigen
~ van he! staande Ieger v.Iiegtuigindnstrie ZOU, naar aile

I

1..7"'-..........;.._......;........;....;..--....;.--_...I!I I-_..;;;;...;;.:;..~__..,--.J ~
- -~ . ....
_,uiedo
",..........
,
....,-den
... -.......
'"' • ,d:oijn-d8""-
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Het Ke;~tmanne:ekomt l.'"

VoorVacantie en<Feestdagen
Groote Keuze Romans en Kinderbo eke n
.
. Vrlje . Bez.lebtlglng·'
Lage .PrIJ%.eD ,

24·25,26 December in de City Lunchroom
· PASARBAROE B
Het 'is oDs" gd~kt
I~agdu.r;ge ~pre~~
geo · bet Kerlltmannerje, er ~oe .over te baleD
. am. . gedurrnd.e . de. kerstdagen ..een . bttoek
aan o~:e Tun~roOO1 . te brengen . dan de
kiodertjes ' ten. aardlg cadeautJe·1iIt.te felken.
WiJ rlJo er; evenals. tijde-os 'bet", ·Slnt· Nfcolaufee8t. van' overtwgd, .dar de%. 'nJeuwe
atttactie, . waarvan wlj het mODopoJie
bebbeo. In den smaak van oo%e dlent!le
%&1 vallen.

"D8

en

Keritbrood-Kerltkraosen_ Weihnachtllrollen en%.
Ill. oo%e modeikeuken ond.r perloonUJb
... akkuodlg~ leiding van den dgeDear kunt
U eeQ keuze doen ult fijrle lIc.hotels voor
Uw feestmaaltljd. 0.8.

HU
Speciale
to tIm

Kerst- aanbiedinQ
50 % Korting

Rulme kell!e leu!:., iltlllre!en
KerJl-guchtokclI voor
l llag til O ud

TOKO .PAVOBITAS"
(Juwelie rs)

PMar !ko.o,e 55 _ rIo _0., ZOIl"

Drl"~ ~.,

bltd

..... rm ,"oor hOi ".ar
kolm•• rt hei de

ea.lt. d."

".,t

10rill""." ." •• , ...
'''M'v_, o.,ond ••tup

men zij 7 dagen vncantie.
- Tempo! Tempo! - Tjtklnt
is t:en beJangrljke \'erkeeraader
en eeD ninunt:r opboudend verkeer wordt er doorbecn geperat .
Maak baan! Rek Tjiklni
open!
Wij kunnen met. z'n allen
brulltm tot we er beeseh van
worden. De Bataviasche I5tra_
teDmakers zullen bet niet bO(l*

een

001.: "'uor il ind.r." ,,, I,." uit·

•~ke"d

JEVEA,

F .E U I L L E T 0 N
NORA DE VALSCHE ERFGENAME
OJr

De kwelUngen eener moeder
door
ENRIO() DE NOVARA.
__

WAAR LlGT DE
"GEV AAR· ZONE"
voor uw gebiH

o ~n ~~ ~~~I~~I~OIiln hJ~ :~;t~I~I:etl~!~

,chl:1I de kiC1'.cfl ell in de groeycn in
hl:l ,:Ia;t.uur.
lJ~ :i r blijvcn !lpijsrcsll:1l achter die
niet met· cen ~c"",ol1e lal1dpnshl zijn
I(i \'crwijdercll. ' Dlhil" wonJeIl doOl'
inwcrldnlt vnn bet !il"'Jcckscl IllclkzurclI
Acvormd, die het.· glat;ullr wcgbijten
en hct ·tllndbccn obloo(I01Cllen sail dc
:vl:rl1ic1endc' ill,vcrkinl! van mond·
buch:rii.:n.
Er is vQor · ·dit problccm msar ."ct!n
oplllssiilg - een antncit/ u:r neulralisee ring va n' dc mondzurcn.

. Sql/ ibb

is'

t/e

AtlIflCit/

TO/It/pasta.

H~t beva! cen gro'tltc hu(:\'cclheid
"milk (If magnesia" dal.de mondZl1ren
ncutraliscert en daardoor de mondhol·
te vulkomcn ·. reinigt,
Poets 'Uw tanden iut iederen rrianitijd
. . Squibb vour het behOUd van U\V
. ~ en
Uw ~e7.on'dheid!

·S·.·.··Q ,:U. ·1-..• 8··.• • 8
~spreek uit Skwib)

",::,

.:,.-..

'

134).

ke kwcillng. voOr hero geweeat

Florence pcinsde

::u

er over,

spreekt." '.
Hoeveel moelte Florence oak
deed om iets te:weten te-komen
over 'de particulie~' omstandig_
hOOen van . baar verpleegster,
het gelukte baar niet. Emile
ontweek aUe onbescbeiden vragen.
".
.' J?it erge~e de gravin en Gj
was vaak zeer onviendelijk tegen haar. Emm~ .verdroeg evenweI al deu luiinen met .bet
grootste geduld.
.
De. dokter van het aanato_
rium ·had Florence 'aangeraden
zich thuls .. geregeld . te laten

zij is bet! Kunnett .de dooden
dan weer opstaan?
Intuschen was het rijtuig
hun reeds voorbij.
- Wie was die oude dame,
gravin? vroeg Emilie baastig,
terwiji zij Diet kon verblnderen
dat haar stem beetde.
Florence had dil voorval
scherp
gadegeslagen, zoodat
baar Diets was onlgaan. Zij bad
gezien hoe verschrikt gravin
Louise naar de verpleegstt:r
had gekeken en ook hoe bleek

~ ~~~fta~~r: o~::~~

zij ~e~~~:~s mijn tante, gra.

=-

~:;e~~. ~:J~e:de~ts ~ 7e~~ =en:~t~rhijst~~~ ~~~~~~ :orJ:e~j~ ~~n~a;;~~:;, ::=

d::~
V:~:~~Si:~n wke~nV~t mmste nlet met Florence _&1*
Emilie zeer gued aanzien, dat leen.
zij van dettige familie was.
Met loerende bllkken sloeg
"Misschian is er bij haar Florence den omgang van hur
thuis ~ets gebeurd, daebt Flo- man met Emilie gade.

::n~;l~a~~:U. ~~~~egf:~fu:

maar heretalde zieh spocdlg
weer.
_ Neen, ik heb den baron
niet gekend. Zijn ponret beriD*
nert mij slechta aan iemo.nd,
die mij' eens zeel' dierbaar was.
Om haar verlegenheid te Vel'·
bergen ging zij snel naar een
del' boekeDplanken en n80m een
boek. dat de graVID wilde lezen. Nog eel' Jerome iets kon
zcggen, bad zij het vertrek
reeds verlateD.
Peinzend keek hij Emilie Da.

houdend, dat hij er niet om
bad durven vragen.
Nu Flor:?-c: zoover hersteld
was, d~t ZlJ. Dcb. kon ~wegen,
doed z:tJ kleme UltstaP]CS ~ de

bierop ,het ~:J;:m~~~~~~' ~~anm;~:

Hoewel

zij
Diet
mlnste wist .a~~ te merken, erge~e het h8oar, dat J~r?m~ va·'
kel' het woord tot ~milie ncht·
te dan tot haar. ZiJn .t~?n was
ook . heel ~ders. als hij sprak
tege!l. Emilie,: Wler zachte~ 00*
acheldeo ~amer.en cen bUltengewoon goe~en mdruk op hem.
maakten.
~ op 'n dag, ~n -lerome.
"de bibJJotheek binnenkwam, zag
hij Emilie staan v.oorhet partret .. van zijn ot?J;Jl,' den overleden baron , de· Valm.o.nt,· de
vroege-r:e eigenaar van het 'kas-

teel. . .. • .

.'

frouw Molnar?
Als in een droom sebudde
~e . het. hoofd. Zij seheen
~ hermnenngen verdiept te
Zl]n.

:;e:;:c~:~ l:::~

va;naar den tijd, dat Zij rich 200* ~og jong ' was. Dcze kaz:aktedar hulp. kon voortbewegen. ristieke ' ge1aa~trekken vergeet
Dan ·wilde zij het leven weer men niet zoo spodig. NatuU!met . volle _ teugen genie-ten en lijk is zij intussehen ze~ ver.
zieh rijkelijk schadeloos stellen anderd. Zij moet veel ver.driet
vOOr alles wat zij in dezen tijd gehad bebben.
had ontbeerd.·
.
. ' Florence 'haalde·· onverschilEens op 'n middag reed z;ij lig de. sc.houde~ op en sprak
met . Emilie' door ' het bosch. hardvochtig:' ..
'Plotseling zageu zij twee dames
- Als zij ~eo. heeft, dan
met een kind aankomen: Flo- was het ~aar e.igen 'schuld!
rence heikende ' hen ·dadelijk. Waarom trouwde ·zij... ~~ .d~
Het · waren. gravin Louise, Su- zin . van haar vaaer~-;'met den
zanne.en Fiansje.
.
.
lichtzinnigen graa.f de Lavali~
' Oak LO~ en Suzanne had- re? Iedereen voo.r~pe!de haRr,
' ~cn Florence in het oog gekre- dat zij doodonge1u.kkig m~t. hem

.

~:ee:!~~.: ~ith:efu~~k~~~ R~:S~~~~e~~j~:.~~ f::~':ehe!ee:a:~= ;:o~~en.M!~:n ~:;·;:f!t

lang of zij deed weer de eerate dat.zij Je,rome . met had
pogingen om te loopeD. ZiJ binll~om~ .'

...

..
.

hleegster. die naast de zieke zat. bek:1agen. . D~ l:!a~ zij maar
bleef zij roerl~ naar goeden Taad mooten l~

£ensklaps

~:;t!:~~~~P~~m:~ ~ ~~ ~~ ~,.:;t~ ::mm:.~: C?D~ekeuti.g W~~~~: ~'. ~~~~
~ wecrwat bewegen.
Daardoor besc:hriuWde 'zij bet
leven \'jeer · heel .anders. Zij
stond er .oPt dat ~e maaltijden
gemeenschappelljk ' . gebruikt
werden. . J~ was pus wei
JlIdwoqatt} . mede aan tate! te
_
; Dot_ ~ .... ondrqOllJ. ,. '.~

"

.. '.

~

schrlkt om en nil ·zag hti ci&t.
_ Wat is--er•."ma"ma? vroeg
bur gezicht . nat ·,,'8.D ~en Suzanne : verschrikt. daar...zij
was.
'.
.. . '
'. .' Diet kon .begrijpen .wa.arom de
....:... Wat ' scheeit · u, . 'mejuf,:, gmviD. zoo vreemd ~ "
frouw .Molnar? . vroeg hij deel- . Dez,e . hoorde de -vraag' ~
nemeJJ~. ·Debt Kti m:ijn. oom go- maar .keek onafgtibrolt'eD . uaar

kend?

: ZV

.'

. Didlie.

.... _ ~...-

--:- _

.....

.

'," ' . ,"

.............. .J~.

.... \ .

wailrdigd ·over. deze . harde
woorden." Nag ..iJ.leer ! ~
.11«: haar. teen de graviD. vroeg:
~ ~~ : hebt gij dat po!'fret· van . ~~ de LaValiere
gezien? .
'.
..
..
' ,- .~ BIj ~ . 'thuis!
...:

(W_~j.
,
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- MET _BeN MINIMUM VA" 5 REGELS_ - --

V./

:qedu.rende, .de_ maaadeo December 1936, Januari en Februari
1937 wordt. zooIang de voorraad suekt. eeQ _pracbtige.foto "a.D

H~K~H+PR

IN S E S

J

UL IAN A

EN

PRINSBERNHA :R O

van den Ho{fotogra~f Z~egler
op formaat 27 x 36 c.m. (t?et. rand 4J6 x 65 c.m.) U gratis
en 'franco toegezonden. Da inzending van Uw naam en adres
onder toevoeging van: 21 o~siagen van de bekende

HOLLANDSCH. ZWITSERSCHE CHOCOLADEREEPEN
aan het kantoor van de Agenten: HilDdei sve recllig i og

Oost~lndie

N.V .• Batavia.

N.V. BOLLANDSCHZWITSERSCHE CHOCOLADEFABRIEK.
AMSTERDAM

BHRUT UUW BROOD VAN [[N SMID111
NATUURLIJK NIET.
net

TE KOOP,
,;julck Touring,

1932.

...·oro Sed,ul ::iportmodel.

111;S~ •

• • "UOOH ·jwOltea,,~r.
.....xlill.' lOul'mg.
•,', .., ,,21. t01.lrUig.

1~1 •

Studebaker Sedan •

%00

miD als U Uw fids hij een bllkslager koopt.
Welnu er is een zaak op Batavia. die op hct gebied van rljwielen
een repmade geniet . Een ::aak VOOt wie CO ULANCe. DEGELIJKHEID en BILLlJKHEID niet slechts in theorie bestaan.

111.11 .
19.14.
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