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Aldus de l\Iedeplichtige van den
Moordenaar,

DEN

~~~~~o~~d~~l~I:~ ~:~;~~:~ ~fei~~~n~bo~~-~r~~~~e~g n:k

Vermoedl!lijk hcbben de heer
M.: he- Landbouwwetk It: Wage.. Smits cn ' zljn toehoordcrs den hcbben.
,.111":'-11, welKe UcB 1 i)1;C, II. indruk, dat zlj t o Wageningen
,,'ud gl>Optl:.:!. h(...·l iI. M. l:J. den klelnen landbouw Van Eu-

~flllj:.ftj n"~'~I:r(lk~~ n (~\;;· o:;c; ~O~:~~~I~~~!~~l~;O::tg~d:~~

d

Ell .. lJ I' (: a II c n.
Il&mll)(luww(.~k
nit,t wI:! ld~~I""fiach llli;l r In¥
d~.: i:"d(l(:lil. maar dut it·. 'Smits
zit'b nvu l.it"n klcirwn landbouw
VU'h fo; . u'lll.canen IlIIguruuig h(.-eft
uitgcll.'h 'n In zUn \'oordracht lH
I'r'OIllI!t nUlIr JndiC gescind.
IntuSllchcn hcc:1'l ouk (>Cn kort
~''''l"IlJ,.g \'an dl.'z': \·ourdr.1Cht
lndie btre:ikt.
Daaruil blijkt , dnt met de
(!unciuail! \'un ir. Smite, luidl!n~
dt: : __ in ludiC hi \·cstlging \'an
l:;.urol'(~l'a(!hc
bocrcnbedrijyen
nlel mogdijk, _ !l it dc verga.
~ierinC" va n vd e kanten werd
mg:~'8kmd.
;\lH;J J. dltaruit blii"t ook, da l
tll~ ht'l;r Smits dcze oprncrking
0 U I'

l';t ilf

\':111 !lit,

O1a aktc:

_

Annva nkelijk had .de

wooe ('Cn 'nuUlc econom1sch,
wcknschappelJJk werk hebben
gcduWI.

Het 1.al hun mlsschicn welnlg
kunnen echelen, maar wij wUItll bier mel nadruk doan weten,
t.ht wij het .a Cmlllwn vlln het
I'';urfl"cct!c:ho ' kleinlandbouwbedrijf in IndW, nl gcschlcdi dai
01' wl!tcnachuJlPclijke wijZ(!,
JOchandclijkt!, ondoordach(e
onnaUonalc do.ad noemen.
Dil! daad 'toont'
eenzlJdig de 'landbouw
tinglKilenst in Indit: is
Maar zij toont
4ieR!lt, hij moge op
kundig- en econOlDisch
op hoog iJcil stsan, van
sotiate vrangstuk in Neder.
landach Indi~ evenmin lets be-

selen, wanneer

~(.t~n:~1k~(h~ir:. ~~:n~

Dat is juist, maar de heer
Smits %OU de 'wllarheid Gerst
kn volle hcbben gediend, aJs 'hij
cr nan had toegcvoegd :
_ . t:;t;holpen · en voorgeHcht
als 7.1J . werd dool"
den
Inqlschen , . lanabouw\'oorlicht ingsdienl:1t, die .alclus NederJan~:;S aan Inhcemachen opoffer..... .

ta~i~e:~I~~~I~!t:;~nderd~n

tegen den .Nederlan·

E.

. Ze~r goede Iweed,handseh Plano's mel garanlle

am ~"'rtd.i j"R) ·:· .

ZI,;,inirmann ·

.

..
.

'go·,de· merkan ''''

.

.

:. 'Molltrle III'

I:n~.r.

handen geen arbeid is en er
voor zooveel personen geen
vocdsel is. Daar heerschen gebrek ell honger. Bier - en
andel'e gedeelten van de nar~
de, die de "heercn der wereid" bezitlen, - vindt men
den niet benuttel1 overvloed.
En indien cen van die volken opspringt en IOl!lbreekt
om zijn eigen re<lbt op het
leven te verdedigen en te ve r~
overen dan trachten deze volblocdig en zatte "heeren der
wereld" hem. den weg te versperren ' en roepen zij , hun
pe e too m s op om hen te
helpen.
"De ondeelbare vrede".
"De verdedlging van de bescJ:iaving"_ Zoo neemen zij

'

.

levenslustige vrouw

~~~r doem~ttere~tcv~~n!~~~

dat'~.

-------~-'7-'------,-,-~
.
en J apan geeu deskundlgeJ1 beZoo gaat het nu in Ethiopie.
zit ?.
En het zal siagen, omdat ,heel
HU k,a n' er val?- opaan, dat de natie, dus ook de deskundideskunCijgen, van mmstens even- gen, meenen, dat het slagen

;:g::::d~ISd~i h=~p~~~~

moet.
J. V.
Laat de heer Smits met zijn boeren in de tropen wei kunne~ 1 - - - - - - - - - cijfers
zijn betoogen eens slagen. :

en
~~~:e~:nd ~o~k ~t o.v~j~ eis~~t ~~t~:; ~S::U~: :::.

I~boFere~n~in~t~ro~p~iSC~h~Brazi~~·11~·e~o~p-~.~vr~.oe~ge~re~ei~ge~n~k~o~lo~ru~·6n~)_I~ta~li·e"~~~~~=~
l.'-."',;.
••.. . ... '... . ' .f
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Irotriln :lt.llweg

S~!~;a i!ta!!O~:~::~~ heo:.
ben zlj, naar de resu1taten te
oordeelen, behoorUjk gedaan.
Maar . hoev~l valt er nog te
doen .. .... hoe oneindig veel
mogelijkheden biedt dat land!
Oat rijke land van 'Sumatra
vrangt slechts om geCliltiveerd te . worden. bet vraagt
slechta om to Imnnen geven.
De grond is er: maar de
~j~t.1 0 n i s ten, die zljn er

SIMON

kingsgroepen van .verschilIeneft..
SchriftBlijke Muio-curslis
den levensstandaard 'leiden zij
De heer Smits is dus van tuigen van zijn ongelijk, als het derneming begonnen worden.
itS AND E N an
:~=:gdgr~kpk,ing 'van de ~n of .meening, dat de !Europeesc:he meent, dat het volkplantingen Het heilige.moeten doet de ·be- 'Aanme1d!ng stee.d.s moge\ljk.
boer in de tropen geen hem in .de tropco v~gen kan!
.
de zaken Leso;;:dd F 4. per lIIund bij voonUlbe.
In Iudie wordt de Indisch ,Ne- waardlg bestaan kan veroveren. .Meent 'hij, dat me~ in Duitschen helpt de taUng.
derlandsche' groep voor cen deel
Wel, de ervarmgen door zulke land, (dat ' erv.a ring be~ van
over hun Sindorowell 3
Slmlfani
weggedrukt.
·
__ __
. En nu is bet toch ,vel zeer
droevig te moeten constat'eeren,
.
dat ' daaraan d e landbouwvoor':
~
.
'~
lichtiogsdienst met zijn 'eenzij~
dige zorg voor den Inheemscben

gc.

. (1,lIllIlg'

SIMONE

steld. Zij heeft die evenwel
nooit Jibcraal tocgepost.
Bovendlen had dG kleinlandbouwcr geen zekerheid, dat
J:tij na 25 jaar. den duur van
·zijn crfpacht, zijn bedrijf kon
voortzetten.
Die zekerbeid heeft bij eerat
imrten Hjd geleden door cen
toezegglng gekregen. Zij staat
echter nog Diet in de wet.
Onder zutkc omstandigheden
is het opmerkelijk, dat er In 30
jaar nag 553 kleinhmdbouwers
zijn gekomen.
En van ,dozen hebben er verscheidene aang.etoond. dat zij
weI degeUjk boven het Inlandsche levensniyeau konden uitko.
men. Hun aantal zou grooter
zijn, als ae 'Inlandscbe concur-

zU gelden voor deld op hen ware losgelaten.

f 0,60
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MEISJES. INTERNAAT

Inderdaad heeit de regeering

n~g ~~~r J~~rnt:ndb~~~:~t~~:e~

:~~~~~. ~~~~d~~:etl~~~t

ten cn nardappclen en blocmen. Dc inlandsthe coneur-

T E

....

~eer

. Dc
Smits moge dan
zoo IUld getulgen, dat nle! hij,
maar de Jandbouw der InlandsrB
den Eurollceschen klelnlandbouwcr bedreigt, die tn!lilandbouw be(keigt dell klemland·
~ouw, omdat de.landbouwvooriI?httng den tam geleerd heeft,
die prodllcUm te verbouwen,
waD.rme~e een kleiniandboq.wer
goe.de ultk?msten had. De be~
drclglng zou cchter da.delljk opho~den, als nan Europeesche
klemlllndbouwers die producte~
",:erdcn toegewezen, welke zlJ
bier hcbben gebracht (groenten- en b~oemen-~eelt en het
melk_ enzUlvelbedri)f).Dankon
men aan de tams laten den
landbouw .en ?e vruchte.nteelt,
~aarop zij zlCh van oudsher
toelegden:...

,

en aan de regeering om den
kleinlalld.bouw op !;!en redeli,jke
BINNEN ENKELE DAGEN
wijze te beschermen.
Wij hebben onze overzeesche
l ~
. '
kunt U in het ~
~... ~
gewesten niet aileen noodig
voor ons groot-kapitaal dach
de ve:rtooni~gen. tegemoct zicn ' van
oak "oar ons voLk. Wanneer wij
ze nict daarvoor gebruiken ei·
de bijzondere 20th-Century,pox film
schen andere staten ze \'an ons
op voor hetzelfde doel. Thans
wordt in Duitschlnnd, l inlie,
Japan aan kolonH~n oak waarde
(GIRL'S DORMITORY)
gehecht am een reden, die voor
ons nog altljd geen belang
waarin de nieuwe Frans ch e Ste t
heeft, maar spoedig belang zal
krijgeu .
Hier is een kenschetsende
uiUng ter zake, een uit vele.
haat sc h itte re nd debuut maakte
De Italiaan Ornaldo FraccaroH , die geruimen tljd in Suin haar eerste H o llywood-werk
matra vertoefde, scbreef in de
met HERBERT MARSHALL
Carriere della Sera (dus met
en RUTH CHATTERTON
instemming van de Italiaansche
regeerlng);
' - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--l

Ell hier moet ik dcnIten aun
andere landen waar menschc·
Hjke krachten overvlocien,
waat· de menschen, verstikt

dadertik grooter geworden.

fi~~tc~IB va~. het nationa~l po- m!i~~I:;f:g b::J~:ied\e;f~: ~~~~~og:~:~~n ~i~~ O~eg::!t

klf)illc Inndbouwcr bij de groo-

~~~~ ~"('fl dat tc nlet

den zJjn zij zeer ongunstlg geweest. De gegadigde moest niet
minder dan 12 instanties doorloopen . om 'zoo'n erfpacht te
verwervell. H!lewel hij onbemiddeld was .moest hij een groote
som aan zigels en reiskosten
ultgeven. Dat is eerst kart geleden iels gemnkkelljker geworden. Er behoeven nu slechts 8

=::n~~e~~vh::fti~o~nde:~I~~~ ~~~tll~~~~~~~ene:!c =~e~r~

'rijdt-nlt di' 7..c\'('III't·nd.,. JniU-

Overal verkrijgbaar fegen den prijs van

r:::.-r:::: ~:=j~~ Ibo'UW'OOm:rle'i~t!hhtoid~e,gS3da'i'n,nStte o~e~~

e:J!~ o;::n~~ol:~cl;~ ~~~ paV~~ ze:008fo~t~nw~r;'gele_

herboren natie de flere gebouwen met hun hooge torens noodig.
En zoo heeft Nederlands
overbcvolk4lg ook .den kleinlandbouw I~ Indio noodlg. En
de
Indisch
NCdcrla.ndsche
grocp, voor zoover zi) utt den
gouYcrnemcntsdienst lS gcstooten en niet in den greoUand-

"IK ZEG U, !JAT HIJ NIET LEVENSVATBAAR WAS I"

OSAAN\!A"f::'~~:g~::.. OV.~R

. . .

vinden, meest op Java,
De werkelijke oorzaak der
minder goede resultaten ziet
eens
apr, in de ,algemeene strucbest mogelljk.
tuur van het tropische landHet is ook heelemaal niet
bouwbedrij(. Met verschillenmocil\ik om ons volk voor te rekenen, dat de drooglegging van
de voorbeelden toonde hij
aan, dll.t zoowel in het inlandde ~ui.derzee nooit rendabel zijn
sche aIs in het
kOla. Maar zou daarom die
de opbrengst per
drooglcgging moeten worden
verkregen, door ac
stilgelegd ? Of had men er niet
van grondstoffen,
mee meeten beginnen ?
waa rde uitgedrukt, uiterst
Nt.Jerland heeft de Zuidergering is. In de tropen kan
zce-poldel'S noodig, omdat het
door dit b'edrijf slechta een
daur een deel van zijn overbebestaan W:orden verkrcgen,
... olk~nb bergen moet.
dat weing of niet' uitkomt
Is de drooglegging van de Panboven het inlandsche levensti.inM:he moerassen , ondernomen
niveau. Dit is de werkelijke
door Mussolini, rendabel? Wie
ooruak,
de film van de daar opgelrokken nleuwe steden Sabaudia en
Uttoria gezien beeft, zal zonDe heer Smits spreakt tegen
del' aarzeling wggen, dat. zulk beter weten in, al B hij beweert,
een opzel nlet .w:lnstgevend kan dnt. de bepalingen voor het. verzijn. Maar wat doet dat er toe? Itrijgen van kieinlandbouw.erf-

LANDHUIS BOR.MANN

..

.

- Het iltstittilit van den'
"kleinen landbo.uw" is' ingesteld ter bestrijding van ·bet
pauperisme onder Europeanen in den dep~ietijd ·. on~
middellijk na 1900. De bepaHngen voor vestiging zlju 'zeer
gunstig en toch heeft deze
bedrijfsvorm z e e r w e in i g in g a n g gevonden.
Met recbt werd dit ten dee1e
geweten aan kapitaalgebrek
bij de candidaatlandbouwers,
waarom de reg.eering een zeer
liberale cx:edietverschaffing
instelde. Toch zljn er In ge-

-

.

'

"

~t komt ons ' voor;, dat wie
meegeholpen heeft nan het afinaken van : 'cen slachtoffer
daarn,t Diet moet %cggen: _ ik
heb . altijd ·\Vel gezegd, dat hij
Diet levenavatbaar "WaS. :
Da.t: is onmenscbelijk
onbesch~d !

.

en

:.

a

~ =;;;;;;;=;:;;;=;:;;;;:;;;=~

Gedurende de , maanden December 1936; }anuaii en Februari
1937 ' wordt, zoolang ·de'voorraad' strekt, een prachtigefotovan

, H~K.H+

PRINSES
JULIANA
EN
' , . .
,
Zfi~ H. · P R INS BER NHARIJ
.
".
. . van den HoflOtograaf · ZieI'Jl... ' . ..... .
-. ...
op fonnaat 27 X ~ ..c,m- {met rad 16 X 6S c.m..)-Ugrat1s en .franco. ·toegezonden. o~
inZending ·van Uw ' Iia~ ' en ames onder ; roev~g van: 24 olllSlagen van ·de .bekende

HOLLANDSCH- ZWrrSERSCHE · CHOCOLADEREEPEN ······

", ~ · het - batOor · .n. de 'Ageat~: U·•• 4elsv.ere"enfgillg: O·ost4n.d,i:e ·N.. V.... Bata~·i' a.. ;
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Bevat gee n 'zeep

POEDER Dr. R~DO

en gee n alkali

Procede. Per pakje • • • • • f

NieU1N

0.1&

M. C. I. Dr T. Rad6. Goenoeng Saharle 64. Telefoon WI.

~..- GEZONDE HANDEL VOLGT_ GOEDE

BUITENLAN])SCHE POLITIEK.

welke. landen zich steeds nanwei' -aaneensluiteti. Op het oo~

Het Streven naar economische
Onafhankelijkheid

genblik -kan men reeds,. bijna
van ieder land zeggen, tot welke

groep het gerekend kan wordIm.

VERGELIJKING 'TUSSCHEN ENGELSCHE EN
:OUlTSCHE ME"moDEN
door
GILBERT C. LAYTON
(Hoo/drad; van de ~~Economist" Londen).

De Duitao1te lJ[ethode,

door

Jiji[heid een wereldpoIitieke beteekenis 'lmn verkrijgen. In het
belang van de landsverdediging
heeft Duitschland zooals bekend
van zekere economiscbe gemakken afgezien; cen politick, die
door politielte noodzakelijltheden gedicteerd werd en tot op

~~n~f~~5~~ il1v:~ n:~~:~;U:~~~
staten. Eell dergelijke groepee-

~~fti~I:~f~~~,t~;'~~'k,~I:~~~

landsche politi,ke vrijheld

Ie

tllsschcn de beide volken zal ae- grootcre wapenproductie aan
tiveercn. En de economische ge- ~~c:n~~~r~~ ~~l~~~, ~~!maele~:

~~~~~~C~~~s~~~jt~~~~n~voe;~e~~~

t>4ctueet.

Parijs op 17 November 1867 ge-

gon bctrcft.
De bui1cnlandsche handel
wordt op deze wijze bcslissend
door de buitC'llandsche politiek
belnvlocd, Anderzljds ontstaan
ult de economlsche vcrblnding
van eenlge landen vriendsehappelijke betrekklngcn, wannnede
de diplomatic steeds rekening
zftl mocten houdC!ll. Geen land
zal vrljwilUg afsland doen van
gocd(~ betrekklngen met eell
staat, die ononlbeerlljke waren
levert.
Hct is dan oolt zoowel van

beiders
zijn
tegenwoordig
schaarsch hl EngeJnnd. En dan
vuilen er nog zelwrc gevolgen
\\ anr te nemen op de geld- en
knpltaalmarkt, waar de regecring alIes doet, om bet geld
kUJ15tmatig goedkoop te houden.

?a~::~~ow~~:p;~~~~~;!;!

naar de Dardallellen, waar hij

50 Juar Dienst.

I

w.... KAlAN.

NIET LANGER

~!~Dv~~tO~'l S,!e ~~i~~ ;~~

WI. 3753

_. o· N--
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NORA DE VALSCHE ERFGENAME
OF

De kwelIingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVARA.

Parij.'J, 9 Dec. 1936.

Dc bemindste soldaat van
Frankrijic, gencraal Henri Jo~
seph Eugene Gouraud, zal in
1937 den ouderdom van zeventig jaren bereilten en na bijna
een halve ecuw in aeUeven
dienst to zijn gcwcest, gepensiollcerd worden.

til

o

Bat a v i a- C.

VROEGQp LATER
SPAART U W A T E R I
MET EEN WASPA
WACHT

70 JAAR OUD.

Het is mocllijk, om de Britsche en Dultsche methoden tot
In de lautstc honderd jaren
het verkrijgen van de cconomi- Is er weI nauwelijlts cell Fransch
sl.:he en daarmede de polltieke officier geweest, die ZOO'11 groovrijiteid met elkaar te vcrgelij- te plants innam in de harten
zijner landslieden nis deze oude,

n~~~:\e~~ : t:V~~se'~~u~J~n:kel,~,de~a;~~~i(n e~n~~ek~g~~~~

Da'avl ... C."'rum~

In den wereldoorlog leidde

GOURAUD GAAT BEEN.

~~~ z~~er~a~~~~~~m::~i~~aer~

PO LIM

Parapa"an MentenSl US

in

raal bevorderd. Hij streed
in den Congo en in

N.ieUW& ~~~~~~!~~;i;x~e~~\~rt:.~;l:

economischc loven uit. WeI
de Fransch-Britsehe of de daalde de productie van "vrc·
Fransch-Russischc bctrekkin- d(."'Sartikelcn" zooala automobie-

Koningsplein Noord 21

.
. Daarmee liet Florence zlch
met afsehepen.
- Wat had het te beteekenen,. dat gra.~in Louis~ zo.~
schnkte toen ZIJ n ~~g? .gIOg·ZlJ
voort. Noemde zlJ met den
naal?-. ~ele!le? ';ie is dat? Een
famlhehd van u.
Emllie ergerde zlch vreeseltJk over dat onbcschelden Ultvragen..
.--:- Helene.·IS de naam van
mlJn grootJ?loeder! .. zeide .zij
kortaf. Ik kan u niet verklaren
w,aarom de gravin dien naam
llltsprak.
.
.
"
Floren~e vennoedde. dat bier
een g~.heun, :;.ehter stak.,Graag
had .z:u .Entilie· nog ~~er nitgev;raagd. Het ~o.el afwiJ.zende. geZleht van Emilie. be.dUldde haar
echt~r", dat de.ze met van' plan
was, pl~er IPS.te.latelL'.. .
Gravm L0m.se was ·hevlg 'op~
. gewonden thUlS gekoll;len. ....
Dank zij .de.: gclede b~d~ ..

(Nadm7£ vel·bouen.),

In Groot-Brittannie behoefde

~~~~~~~~~;~~:~~:!;.~:~ !~i r3:r~!~1:t~~~~:i~~~;ii£t{;
~!~:~~~~~~!~;~~I~::::!~!.~~ ~~~::~~!:'~l~~I::{~~~~~~f~~l~

PRIMA APWERKING.

135).
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heeft Goul'aud zijn rechter arm
verloren; en zijn mUllkheid is
het gevolg van eenige zware
ve~:~~~!~renG~~~a~~ b~~~~3' te

g~iJai~k'h~;nb:I~~~I~~~h;Ui~~:t ~_~_~~_ _~~ ~~~~~~~~n,

BANKA TINWBRK.
JlILLlJKE PRIJZEN.

F E UI

hinkende, eel1armige veteraan
van talrijke veldslagen, .die in
de laatste jaren de funetle van
mmtair-gouverneur van Parijs
beldeedde. AI evenmill zuUell
vele officieren er zich op kUllnen beroemen, zoovele zware
verwondingen opgeloopen te
hebben en desondanks, zij bet

:ij~b~3~~~f~~d~~~e z~~i~~;cI~~~ ~~re~ ~~~d!~ z~u~~ia Vl~~~~:~ ~~~c~; !~li:~~~e:~~~e;~fe t!8~t~

Chineesche Antiekhandel en Meubelmakerij

Tel~fo"n

oogenblik als een onprettige
b,mci.g8r:.oot wordt beschouwd.
Bij eenige, zuivcr politiek gezien, niet eens zwakke staten

sc~ces~~:nn~~~s ~~!~~~te:~~:~ ~~~~Cl~l~~f~~~~elijk ~~:~~iS~~~ ~~::1~~1~~11'n~~t z3ej~~I~ ~~e~~~

TJOENG KHOEN FOE

P...., ... ,(I N... Ofll 63

is,
zoaals gezcgd, in de gelukkige
situatie, over leveranciers van
bJi'langrijke importartikelen in
het kader van het empire te beschikken
Hoe belangl'ijk echter de eeonomische
onafhankelijkheid
vaor een "land moet zijn, blijkt

lnndell gcstegen. Hoe verrassend ddit koppervlakki~ be- pen uit zuiver politiekc over- niets ollontbecrlijks kunnen Ie- Cyrim en diende danrna tot
schouw
00
moge zlJn, z o o .
I.
1914 ,·n .de koIonH!Il. In het ]'aui'
cellvoudig is de verklaring: zij \\"cgmgcll kUnncn nczen.
veren.
1912 werd hij tot brigade-gene-

Omlank~ zijn vcle builClllandsthl" rda.tit'R was het juist
Gtool-BriUlmnii.=, dllt het eerst
de grenzcn van de vel'\\'Behte
i:('()llomi.sch(' Ollleying ofbaken·
d('. IX. t(·gl'm~tkOm{!lldheid VUll
(Ie Bril~hc rcgcering bl..'Slond
"J;:chtR uit de ,'crplichting, de
eig:;:11 h:mdl'lllbdemmcringen ali(-('n dan nid tc verschctlJen,
indicll de andere ataten de door
}J«n orlg(~richt(.' hlndemls.sen
7,(IIHh.'ll anm~k(.'n. Vcrsehillcnde
oll1l!landigh('dcn dwongen En~
I;"elnlld tot dezc houdlng. De
hooCdo(Ir"Z1I3k IR de bcwapening,
JNh·r land ht.,(·ft zijn bewapening!4w('{'cn, In Engcland b.v<
iii mt'r! \'an mt.'(~ningt dat men
in militalr ~)l)zi('ht z(!Cr bij nn~
litre bnden ten llchter staat.
POJitikk mntt het IlInd zich dua
in de rtl1l.!rceMltc plants concen~
t'·I.:l'rtm 1.11) ('tn \'c:rstcrldng van

Restaurant E. A.

14.lt ~~"

economische onafhanke- l;.cu. De Britsche politiek

kelijkheid
dienen.
Dezelfde derd heeft.
noodzakelijkheid doet zieh zoo·
als bekend ook in andere staten
Indien Goering in het kader
voor.
van het vicr-jaren-pIan Duitseh-

lmlli.

Maar een adre:s

Gl·ootst.. sortee..inll en. Co ..dkoopst ..
SlulSbrugstrnat.5 ·Batavia~C. Tel_ .. 472 WI.

~c;te ~,~~i!~e:no~~~eb:e:n~~:~~ ~~~~:kh~o;~ea~l~ bI~~~~~la~~~~~~ ~~'~~~~7:cl~!~ati~~~it~a~~~ ~1~~ ~!s ~ij~m~jl~~~~P~~j ~a~:i~~o~i

lJ(: liowlillg l:(tII ElIgc-

Lie fh e b bers van prima
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de verdedigingskracht en eeonomisch moeten handel en in~
dustrie aan bewapellingsdQeI~
einden dienstbanr wordeil ge~
maakt. AIle scheppende krachten en aile beschikbare grondstoffen moeten in de eerste
plaats de wapenproductie en

Een van de interressantste
schouwspelell tijdens de devaluatie van de goudbloclanden
was het duidclijke in-elkaargrijpen van buitcnlandschc politiek en buitenlandschen han·
del. Wie uit zuiver economische
overwegingen veel van deze de\'nluatie verwuchtte, zag zich
teleurgesteld;· wiji hij politieke
fadoren over het hoofd zag.
De 'cconomen beweerden, dat
de de.valuatie de vnluta's zou
stabilisecrcn ell daarmcde den
internationalcn handel zou sU·
mul~rcn, Men \vees er op, dat
cenigt' dcvaluccrcndc staten inderdaad hun handelsbclemmeringen Oil zekcre Jlunten afbrakt-n. Men wrgat daarbij, dat dez(,' afbraak t..'('1l gcvolg was van
biulllClllandsche noodzlIkelijkhedl'n en geen h'gemoctkoming
t{-~wnO\'cr andere londen betel'·
kt-nd('.

economische:' als _van - politieke
beteekenis, _dat _het _tegenwoor~g :-steeds duidelijker -word~,

II.1

II
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CAfE ~LA ROTONDE" ..... Telf. WI. 1241/42

wandeling~ ~oor

still~

rill

Antacid Tmtdpaslo.

Het bl.:\·:l! cell groote hoc,'celheiJ .,milk
of mllgncsill", d:lt de mondzuren neulI'alisccrt eu de mondhnltc op intcnsic\"(:
wijze rciuigt.
ll()cts na iederen O1aaitijd Uw lauden
met Squibb, "001' het behoud ...·an Uw
g('hit en \"lln Uw ge:wudhcid_

CAFE "LA ROTONDE"
Ultgebreide it la Caree schoeels.
Speci<l.lJtelt. in het arrangeeren van Diners ep. Recepties,
Onze bekende "Quick-Lunch" it F I. ..... is een uit~
komst veor zakcnmenschen.

[)1l~IL;-"E=R-::"nE=§~==::::==:-1

~nex'

Squibb is

(NudrllJc vcrbodell).

Het o"elllg",
.~

wnar U hu bct minSl \"cnY:lcht. l.)c
berudlle ,.g:cvaar-ZOIl(:" in dc 1Ilundhulte is de grens llls~l·h..:n t:l!H.h klo:.;t:h
en de landen, de spkten tllSSChCil de
kic7.en, de groen:n in het gJazuur.
Die is. niet te reinig-en met ('('II gcwonc
taudpasta. "'ant in dic "gc\"aar-zolll.:"
hlij,'ell spijsrcsten achtcr, die door illwerking \"all het specksd melkzur('u
"ormcn_ Dcze ZUrl'll hijtell het gJllzuur
weg, cr ontst:lflU galltjcs in lIct gl:bit, die
door de mondb:tcteril:1I ~tccds grouter
·worden.
Hier hdpt slcchts cell midJd - cell
fllltl1ciJ, dllt de monuzurCIl ncutrillisc('rt.

~.rr t~~~l~~~:n~~~~-::l~~r ;~r~

tair-gouverneur van Parijs.
Vanzelfdsprekend bezit de
oude soldaat de hoogste onderseheidingen, die Frankrijk te
geven heeft _ het oorlogskl'uis, de militaire medaille en
hct grootkruis van het Legioen
van Eer. Als erkening voor zijn
groote vcrdiel1sten, zal hij na
zijn ontsiag ais officier bij de
reserve komen, cen eel', die
Frankrijk sleehts aan zijn aIlerbeste soldaten. bewijst.

I I

Toen
waren, nam ·mijn· vader haar op
het kasteel, alB gezelschap voor
mij, Ik gillg spoedig van haar
houden ala van een zp.ster. Er
bestond een hartelijke vriend·
Behap tusschen ons beiden,
"Helene vertrollwde ik de geheimen van'mijn eerste Hefde
toe. Ach, had ik destijds maar
naar haar geluister¢l! Zij waarschuwde mij dringend tegen
den.gJ;'aai, met wien ik later in
het huwelijk ben getreden.
!VIaar de.1iefde maakte mij blind,
lkwasvoorgeen·raad.vatbaar.
Daat ben ik later zwaar.genoeg
voor gestraft!
.
En wat is er van' Helene geworden,' tante? vrcieg J~rome
belangstellend.
.
-1)at weet ik ze!f niet! Toen
lk mijn ouderlijk huis verliet om
nllJn man te volgen, was ZlJ nag
op Valmont. Later hoorde ik
dat ZlJ naar het brutenland was
gegaan. GIJ lrunt begnJpen hoe
IIllJ de. gelijkenis van de ver~.
pleegster van uw vrouw met
Hel,ene. getroffenheeft,.Ikzou
g:aag ~en weten of .zij werke-.
lijkde·kleindochter. is vanHe1ene.. ,
,.'
Jerome dacht hierover nog
geruimen tijd .. na' En. toen hij
den volgenden' morgen ~e
t~va1lig in den tuin· trof, ver-

lug ~an dokter Valois was zij
spoedig·hersteld, Iederen dag
lll:aakte zij met S~anne.en het
kmd ·een wandehng door het
bosch.
Thuis gekomen, ging zij .sne!
naar haar. kamer. De ontmoe-'
ting met Emilie scheen een diepen indruk op haar gemaakte
te hebben
Toevallig kwam Jerome hen
een nur later bezoeken.
. - Wle is de Jongedame, die
vandaag naast uw vrouw in het
rijtuig zat? vroeg Louise haastig, nadat zij,hem begroet had..
Hij vertelde. het.·'
.
. P~m.zend.k~ek de oude dru;ne
voor.Zl.ch Ult.
..'
- Wist ik' maar of.z.ij ,de
'kleindochter i.s van. Helene,
mompelde de gravin. Zij lijkt
spre]rend ~p haar. .
....
:-'- Wie. is . Helene, tante '! te!deI~ijhaarwatzijn:tantehem.
DieIl , n~'heb ik.u nog nooit had:Irl,edeged.ee1d.: .
hooren .~oemen. . . '
.. - W:dt· gij de' graviD, eeD.s
..;.....;. Zij .. ~ de.doehter. ~ gaan. be:iAlek.en, juffro~.,Mold~ bllrgem.eesrer .van.ODS dorp. nar, om. h~ t~.zeggen of'gij

zij~~e~~:~n~e~:~r~:r:.vereld_

oorIog ging hij als Fransch
commissaris naar Syric en werd
daar bijna het slachtoffer van

ZIlI.

SQUIBB
~

(spreek uit Skwib)

I' -

de kleindochter zijt
De
he!.
zult spreken, ook niet met graaf
Zoo jong al verlaten! ...
van de vriendin uit haar jeugd. bosch .v0nd EmilIe heerhJk. :;;;lJ Jerome. Het is het geheim van Van nu af zal ik cen tweede
Even stond Emilie in twee- nam zlch ~ast v~or, openharhg mijn overleden moeder, dat nie- rnoeder vQor u ?tin.
strijd,
.
.
met graVID LOUlse te spre~e?-, mand bekend is. Gij moogt het
Gij zult mijll. geheim bewa_ Ja, ik ben de kleindochter
In ~et bosehwachtershUlSje evenwel· weten, omdat gij de I ren, nietwaar, en er ook niet
van Helene, zeide .zij eindelijk werd zlJ met vreu~de be~oet.
liefste vriendin van mijn groot-I met uw neef over spreken?
aarzelend,
Indien
gij
het
Zoodra..de gra~In EmilIe zag, moeder waart,
drong Emilie aan.
wenscht, zal ik nog heden naar sl~akte ZlJ een lmden kreet van
- Natuurlijk met, daar heb
de graVID gaan.
bbJdschap en ~e snelde de be-Louise legde plechtig de be- ik u ~ijn woord op gegeven. 0,
_ Doe dat, antwoordde Jero· zoekster met mtgestreirte han- lofte van gebeimhouding at. wat villd ik het vreeselijk, dat
me vriendelijk. H.et leven van den te1?_en;';0et. _ .
Terwijl.. een vermoeden van d81gijbij gr.avinFlor.e.ncein betrekde oude zwaarbeproefde vrouw
.:- Gl~ ZIJt de klemdoc,hter vat; waarheid bij haar opkwam, vaer king zijt! Maakt zij u het veris vrij eenzaam" TIt vermoed dat IDlJn ll,:ve Helene, m:~waar. haar een rilling door de lEden. vlijf op Valmont niet vaak onzij graag met u. over de hc-rin- vroeg ZlJ ontroerd; Ge llJkt ook
Emilie begon op fluisterenden dragelijk?
neringen nit haar jeugd wiI SP~~e;:d opJ~ ben de klein- toon te spreken.
spreken.
,
.
d 'ht ,gra Hlene Wildon
~
Emilie zuchtte diep .
. Tot het besluit, gravin. ~o~e a~~~~rd~:n~e. Tot de laat:
De gravin luisterde'in groote I - Ik zal het uithouden zoote bezoeken, seheen 'Emilie met ste d g' . to' heeft grootmoe- spanning., Meer dan eells.keekl ~ang het ruij e~igszins.~oge1ijk
gemakkelijk te zijn overgegaan.. d
al ~n fd e .
ct" s rol-en
ZlJ." zeer verbaasd. E§nmaru stiet IS. Alleen. heb ik. medellJde:n me.,
Ret vie! haar echter nog 'zwaai- ~.r;~eftleve:l
~ g~oUd~n! zij een kreet ....an grenzelooze ~en graaf omdat ~j geketend
der, Florence te yerzoeken. haar!.lD
.. drooo-d snel eeni- verbazing uit en staarde Emilie ~ aan een vro.uw, die hem zoo.
een. paar nut vrijaf te geven
~ graVln
>=0 e
aan alsof deze iets ongeloofe- diep ongelukklg maakt. Het
voor dit bezoek.·
ge_
goode Helene' Glj qjkS verielde.
troost mij eenigszin'!-, dat ik. er- Aha, gIJ kent gravin de La- moet mIJ veel van haar ':ertel_ Groote Hemel, stalnelde toe hijdragen kan, hem bet. levaliere dus tach! zelde Florence, len
zij,.en daar heb ik Diets van'ge- yen een weinig aangenamer te
blij dat ZlJ emdeli~k de waarheid
Zl.j nam Emilie mee naar Su- weten! Ach, wat hebben mijn maken.
zon hooren.
zanne en sp'oedig zaten 'de drie goede Helene en haar dochter
Maar dat vie! Diet mee. Em~- .vrouwen in ernstig gesprek ver- vee! moeten doorstaan ! Had ik .........,..,Ja, gi,j doet een goed werk
lie v~telde. .~een; dat haar liept. Emilie vertelde vee! van dat maar, vroeger geweten! als gij. wat z.onneschijn in het
overleden grootmoeder graviD. haargrootmoederenhaarmoe- Was: uW'moeder in haar hu~ beAta,an.. van' mijn neef brengt!
Louise als meisje had gek!illd.. der. Desniettemin had de gra_ ~1r met Molnar gelukkig l'
En aIs gijo ooit iets op bet ha..Yi:
Met dat aI'Cleed h::t En:?lle Yin het gevoeJ dat er vee1 w a s , . .
.
heb~·ko:n.dari gerust bij.mij en
goed,.vo:or 'n korten. tijd Vl1I te
Emilie niet spra.k.
.Emilie keek. de oude. dame vertel IDIj alles..
z.ijn en zich. niet behoeveIl.te onSuzannegingmet Fl'anseven diep trenrig aan.
'.
Nadat Emilie .:.WRs' heengederwerpen nan de. griIlen van de weg. om hem. zijn papje. te ge_ Neen, gravin, dat was zij gaap. 'bleef de gravin nog .lang
zi.eke, die haar vaak. krenkte. Zij Yen. Toen vatte Emilie eenklaps ~et en ze heeft diep berouw ge-. in gedach.ten 1krdiept. Zij moest
verdroeg. echter alles met ~ hevig opgewonden de hand. van. had van dezen stap..
. voortdurend denken aan het ge,
onuitputtelijk geduld. Bet vel"- de graviD..
' ...Eerst stierf grootmoeder~ heim.. dat mej1J.ffrouw Molnar
bl.ijf op ValmOllts waar haar ge.. ~-'-' Ik moet u een zeer.emstig dkrarme~ Ik was destijds haar.had toevertrouwd:
lielde grootmoeder vroeger ge- geb.eim. Openbaren" gtavin.... Gg pas tien. jaar oud.
~d ·.ha.d.wa.svan.g:root~ dientmijechteruWWOQirdtege.. "' Gravin Louise trok Eniilie
(W~rdti;e,W/gd)_
lang <"V9Or, haar.
.
. Yen. dat gij er metniemand over :.ontroerd naar Zich toe.
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HOE DE BRUIDSSTOET DOOR DENHAAG ZAl RIJDEN
Oe route, die de bruidssroet z.ol volgen. is 015 voigt vostges~~!d:
Von net Poleis Noorde inde longs het Noordeinde , den Kneurerdijk (links het gebou w von de firmo Kuhne woor de bruklsjapoi1
voor de Koninkliike Brvid en voor de 12 bruidsm e isies v/e.rden
vei"vaordigd), Vijverdom (links de Gevang e np OOI·t). hei' BlJite:1ho f, de Grovenstroot (oan het eincle ~s de Groo te Kerk du ide!i[k
zi chfboOi), de Groe nmorkt no or clen hoofdingong vc n het S.'C!dhtJi ~ tegenover d e Nieu wstroot. No vollro=:kking va n het bUigerlijk
huwelijk goat de stoe l \'on het Stadhuis ncar d e Grco!e :( ~ ;k,
WCi ·::lr de huweliiksinzegening <:oi plo(J!";; vinden,
D ~ dog von het hu wel:jk van H,K.H. Primes J u[ici,~a en Z.D .n.
Prins BernhCHd wi een notion ale fe8s~d(jg o:ijn.
Mee r dan een millioen mt:! nschen woden in Den H00g ·;e i"'ti(1ch;·.
Zij wile n echter minde r be leve n dan deCl€'n 8 1' die 8.2 fl E r .-c;~·
rccliotoestel hebben, wonf op cUe p:mten "oJ;n de sl~d
c~caj
de om roepmootschoppijen observotie;:: os~~n gepl Qc~5f:
levc ndig verslog zulle n geve n van de ~~ce ~, de huwelii!(s.... dt~ 2 t: :(i"g,
de huwelijksinzegening en dOOinO 'len de tri C i1\ 1r j ~ , d~ ~;::l:!l'
long s de Riviervischmorkt, Tcre nst'Cl!:.lf, Bi!derdiiksl rool, '-/0;-;(,:;:::stroot, Elondstroat, Piet Heinplein, ;\r:;Ja Poul oVlnos1H1C!t, L-::Ul
Cop pes von Cotten burch, Nassaopfcin, Jovostraot, t Jc:(Gric:-srstroot. Plein 1813. Alexond e rstraat, Pc, b;rocr, Oronje,,)TCFJi COl
Poleisstraot.
Oak U kunt deze zeldzome noficflc:<le 9"!hcl..... ;,zr-is m€·.-:::-nohsn c.is
U zor91 spoedig U met Den HaCig te !a;'en t!'!:bind e!1 d-:wr m~;:::d
von de Erres-rodio. Moor d O!l zu lt U zich moete n hc,C:5;eil, Vii : Uw
radiohandelo,?r_nag tijdig aen Uw a"flvrccg kunnen vciJo;;r:.
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ERRES K.Y. 220

ERRES K.Y.221

Dit-uitknippeh -erzbewaren tJoor T1anuari 1936s. V~p.
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OGATENO P,O Sl" .

BAT'AAFSCHE AUTOMOBIEL MAATSCHAPPIJ
,OINE STOP SERVICE
EERSTE

RET

~IIP

()"61111
TEL. 5040 W;

EENIGE

HOT.m. aJW'iw.l: E\:.v",.I-~
Ikde SalNlaau 14.

huu alUl hul!verkoop van llIer aantrekit6lJjk, nutU!: .en, noodzllkoUJk
gtbnaik!lart.iktil op behoorlijke'colllmlJ!le bll..llis. Sr, onder No. 2957.

SERVICE
Wij ol!lvlnqeD

HOTEL-PENSION

STATION

voordea.s.f~esteD:

,;VESTA"

TEL. 50i0 W·

Een

scbme.ynde

r::oll~tie

avond- en: recePlieloll,elle_n
uit bet hekmde -.sosephin_e C; huls

L a "n t,e'. n

i'ENGALBNGAN

T eJ.W1.1206

Bij ODS vindt U de ecbt buiselijke sreer, welke U
verlangt tijdens de a. s. December~fee5tdagen J
Vraagt. 'zonder dat het U tot iets
'verplicht. onze speciale- tarieven
voer de weekend of voar langer
verbBjf: ze vallee U besllst mee!
Eigenaar W. LudwIg.
Tele:foon Pin 23.

MEVR. S. VAN TUUaJJ:N,

AI.·..l'l~VE Vtil'koop.terii &,uooht voor

MODERNE

llrliEI

DE REGBLPRI)S OEZER ADVERTENTIES IS P 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

BlWjke _MIlI.er~ VlID f 3.- p. dag p.
peI'lllUln.

Vlaggen,

.1111

EN

GetUp!. CO!lp. Alnydroeslaan 81 (Ie
hula recbtll V.Il. Moienvl.) Leldt op

teL costum. en bloemen mod($te.
Dip!. cOiltum. na 3 it 4 mUd. Zeer

methOdel:;~;;~~;~;;lr~~~~=~~~~~~~=~=~~~l

3 le~u. p.w .. I 7.50 p.m. BLOEMENcenv.
en gcrnuk.
leeren
CURSUS
2 le~u tep.w.
1. 5.- p.m.
Annm. v. toUetten cn' corsages.

OGIR

VLAGGEN.
roo'd-W1t--blauw,. WolvIa:·

&elldUOk (idlurlK:ht, Identhren)' 2.31i

l ..GO l,ltr. compL mJWlmpel en
kOonJ 1 ·Ui.- HEn' W00NlItJ18,
NOORDWUK 23, ·-teL 802 WIt;

:I:

V.II.KIICHOOL
TEVlIlN:!l
BLOlQ.rim EN CORSAQIDATELIIIR
loL v. d. ZEE- HOli'FUANN, Oedlpl.
Leerar... CouplUao en bloeDletUllOdlate. KrOOllenpleip 13, tel. 6237 Wit.
1I0Qil

(alDen).

OPLEIDING

COST.

COuP.

EN

.BLOIIWENV.QD, Ocbtend-, mldda,-

eo avondlunn.. Club- ft,prlv61.I.IIIn.

eetI". m'lb~'I1I. BUCCII VIt2tktrd. D1pl in 3 I; t: UlDd, Zeu btU.

Vluue

.......

TAILLEURS
RUST VOOR. HERSTELLENDEN
Hulze .,Ntlgrok"
Soekaboemi.
Droog
kUm allt - boven
mlstvrtJ
!
Prijzen vana! f 4. __ p.p.p,d.
V09R VUUHWAPENS & MUNITIE
ia Tio Telc Hong Batavia_C, het
Qudstl! ell buate adrea. Slluer bammerl. \'.I!l. j 100,-, Manu!. Frnncaille
Idelll-g'~\\'eten.r 175.- J 250._ e.ll..
mllrken.

;:::=::::::::::::::::;11

BATAVIA-C.

Voor de Feestdagen bieden wij U san

ZOO GEZOND ALS EEN

,

SMOKING COSTUMES en
DINNER JACKET pantalons

..
.

~
,

van extra dunne stof in prima kwaliteit

\\'ordl U,aIsUVIiCHeecVilnd •

,

Algemeene: Visc:bhal1del.

KUNBT'U..."iDZN

PUPp.UIIQ 21_ Iti. Wlt.121u721

- - - - - KtmBTOIIBITI'EN

Voor de a.a. faasldagenl

Iiut.
techD!1k -- BUltIk tarte!.
Kllboo. IItrlb 61&.-Bat&~o.
Tti. WI. 2&20.

Berken Trlplexplaten

TANDARTS

P.....OI<I'--c
...~c-·H-O"'L"',,"'r=,."'·c-,

=: =.-:uur.t~:2 2~

Spreekuren lj/eOrekfl J~6Vu:~

~~~Y~;;;;U<M~iCA'i
:;'

I;'~~:irk.

m.m.
m.m.
m.m.

ISOxI20p.pI.2,20
iax i 8 .... 0,12'/2
i8x60 ~ " O.IS

191

TBL.12iOWL.

GROOTE WIELERWEDSTRIjDEN

op de verlichte wielerbaan Oeca Gambir Par~
Aanvang 8 1f2 namiddag, Einde 11 uur n,m.
Het programma om vat:
SprlntW8dstrljdanJun!oris an San[ores-Premiewadstrijllen
- AfvlIlWBdstrlJden - Motarnnnen -:" Koppelwedstrijden
Wllarlllln de bcste rennen van West, Oost en Midden Java deelnemcn

BDtr.. Irlbu..

A f 1.&0

ASTHMA -

rlUIT SQUASH

BRONCHITIS

LuCllltverandarlnrstoa8ul brenrt nllt .111611 hulp In

Vlfllcbtln" maar GlCNliRT.

frls en ecoQolnjs in het

G I 075

Blaa.pIaats..
Ingany: KoningspIein

.l I 0.25

B 1.0.15

West tIc benzinepcmp Ford
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t aratll
Broohure
en Vile IIprekende
IND.25,atteaten.
MM!,
BUriau
"SANABRON"
OOJOteJnde
Bandoeng.
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door ouat.-8ll&aJ4.

HUI'S.&IGENAREN
HUURDERS
Voor vlIrhuur en buut
"HET ALGEMEEN BOUW. EN WONINGBUREAU"
Parllpallnn 5
_
Telefoon Welt. 5253
Batavia.Centrum

I

PHILIP;-W. NAESSENS RADIO
& Co.
blj
Rlj.wljk",.. , 32.

TE MEGAMEND01!:NO,

1'====f.iij~i~i~iiiiiiji~j~~iiiiiii~~~F:;;1I!

com~et~~2e~b:

STEENElN BUITENHUIS
~lao.pk., badk. met bad an geyser, eetk. met .!Ichouw,. zltk. met
putkdvloer, keuken, goedang, pavlljoen (2 staappl.), garage voor 2 auto's,
IJcdiendcnka.m.ere Ull 1 bouw tuln. Stroomend water. OOk zeer geschlkt
voor permanente bewonlng. Inlichtlngen tele!, WI. 4612.
~

bevnlt. 3

Nleuw-Gulnr8Wtll 18
Bankawrg J-I
TjlhsIn6jClwegf.
TJlll1m.!Jawcg'J6

f" 70.-

Llan Trivclli 25

,, 10.-

Laaa Canllc:17
Gnnll KernolOllg 6

'.. 55," 37.50

,TJloedJoengweg' 18 (p,1
Sera;'oewr'g'9 ' .Jan,·'J7). :','~~:=
Krea~liweg 29~p'.1 ·2·'37) " 12.Kreilulwl'g 5,'

B f 1.-

IAgang Hercuiesterrein
Onl

· - ----ViiiiDUTlII

i30X100P.P.1.1.5511I" .
130xI00" .. 1.65
i.
130xl00 .. ,,1.50
i.

HET TRIPLEXHUIS
SENEN

Te!' 2620 Wit.

lKUTmi ft.&AT
a..ma,.pltID. OUt la,
I'" ....ad.,.. "001' w.ml, ,lid

NOOJU)~~~"TCII. M80.
00e40I'm w.lke "oar de .... vllUSutll
moetcu truIdeD bUSfl"OCI(d, wontln

m.m.
m.In.
1. 1/] m.m.
I.

Kebon Slrlb 81A_ Batayia-C.

~Ion.

~:

\'EU{OOPLOKAAL

0.8

W. PERQUiN

Pukw-S tf BuittD80rc, til. No. :ill.

tiS""" "it!

RIJSWIJKSTRAAT 2A

.

,,12.-

PetodJoBrendweer II
PetodJo Illr 58

.. 10." . 9.50

Petod)o Jilt 50

•

9.50

Pa~llrUraat

136

Tangeracgsche1Veg '8
Tllngerongacbeweg 30

DJIIUberoeplcln'2
PetodJo ,oedlk 5i
GODg ToagOQII29

. Gang Listrlk J No.5

Ie TjlllwocnlllllB.Q II

f102.50
,,80.-.;
"i7.50

,,10.-

,,35 ......
" 10._
,,' 32:50
" 30... 20.-

,,11.50
.. 12.50

K.n'oQr

Het is nu voor een ieder een open hoek.
In .BOCK BIER-TIjD:
·,Geen ZATERDAGAVONDzonder

'~en open boek, zonaer ee~ige overariivin9!
dot is 'de bedoeli09 va'! deze reproc/udie,
Enbijhet rooken von ,,(!')olo ~ihhl1n"
cigaretten kunt IJthons, ook werkelijk genieren
van de heerlijke aroma en smoak, welke
verkregen 'worclt door. een' melange' van
edele tobokken.

