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Algemeen principe.

Duitsche gevangenen

Handel en Financiën

DE NEDERLANDEN VAN 1845

ALLEVERZEKERINGEN
VRACHTEN NAAR OOSTKUST

NOORD AMERIKA.
De bU het J*va/New York Bate

Agreement aangesloten Stoomvaart
MaatichappUen hebben ' bekend ge-
maakt, dat de vrachten naar Amerika'!
Oostkust met 20% *Un verhoogd, met
uitsondering van die voor eopra,
gommen, kapok, koffie en thee. r

Deze vrachtverhooging treedt in
werking per 1 Augustus m- terwUl
de boekings-periode direct Ingaande
werd verlengd tot de Joopende en vol-
gende maand.

Ontvangen: *'- »

AMERIK. - FILTER SIGARET »ï'
PIJPJES,f 1.25 per stuk. [

ALLE; BEKENDE MERKEN "

HOLLANDSCHE SIGARENr
ZIJN NOG VOORRADIG.

SIGARENMAGAZIJN;V,:iTHE'OBIëMTSP
I Telf. Z. 337 — Toendjoengan 91

'•

Li-—-———====■*

Anti- Nederlandsche dementenBeursoverzichten

Verwijderinguitpolitieke
en vakorganisaties

■' Londen, -8 - Juni > (Aneta Reuter). Opde-geldmarkt 'werd het, geheele aan-bpd aan schatkistbiljetten ten bedrage
van 65 mlllloen - pond sterling toege-
wezen tegen een. gemiddelden; koers
ad 1 pd. 4.77 pence, fractloneel ten
voordeele van gegadigden. De concur-
rentie was geringer en dientengevolge
steeg het marktquotum tot 46 procent.
Ér was een nieuw record voor bank-
blljettenclrculatie ten gevolge van het
feit dat de banken als voorzorgs-
maatregel den kasgeldvoorraad' ver-
hoogden, hetgeen gepaard ging met
extra-loonbetalingen wegens verlen-
ging van de werkuren.

ii *•

BEURS TE NEW-YORK.
_ ,

7 Juni 8 JuniShell Union 7% 7%Un. States Steel 46% 46%Anaconda>Copper 20% 20%
Bethlehem Steel 63% 69%
Int. Nickel —

Union Pacific — _

General Electric —
—

Standard Brands —

General Motors 40% 40%
Montgomery Ward — —

Kennecott Copper — —

Stand. Oil ot
New Jersey — _

Eudson Motor Car — —

Tide Water Oil —
—

Republlc Steel —
—

United Aircraft 42% 42%
Dougias Aircralt — —

American Smelting 1 — —

Radio Corp. of Am. — —

Chrysler Corp. — —

United States Rubber — —

Atchlson Topeka —
—

Canadian Pacific —
—

Pennsyivan. Rallway —
—

Southern Pacific — —

Continental Oil — —

Cit. Service Conunoii — —

Corp. Trust Share — —

Socony Vacuum — —

Cit Service Pref. — —

Dupont de Nemours — —

North Am. Aviation — —

Curtiss Wrlght — —

Greyhound Corp. — —

Vast.
Dow Jones' Averages:

Industrials 115.67 115.36
Railways 23.91 23.79
UtJities 18.50 18.57

De omzet bedroeg 200.000 tons.

Robber.
Rubberterm ijnmarkt. New-York, I

(noteeringen prime smoked sheets i
contract no. 1 B. dollarcent per lb.).

7/6 8/6
Juli 21.15 21.23
September 19.40 19.55
October 18.90 1902
December 18.68 18.80
Januari 18.50 18.60
Maart 18.32 18.35
Mei 1825 18.28

Prijsh. Prijsh.

New-York, 8 Juni.
Crêpe Spot 21H —

Sheets Spot 21% 21%
Sheets Juli/Sept. 20% —

Sheets Oct./Dec. 18% 19
De markt was prijshoudend.

..

Katoen. New-York, 8 Juni.
Middenkwaliteit Jull-verschêplng

9.78 nominaal per lb.
Prijshoudend.
Zilver. Bombay, 7/6 8/6

Cash rs. 62/8 62/11
Verrek. 2 Juli rs. 62/8 62/11
Verrek. 30 Juli rs. 62/9 62/U

Stil en Stilen
prijsh. prijsh.

Tarwe. Chicago, 8 Juni.
Juli-verscheping 80 dollarcents

lager per bushel.
Niet prijshoudend.
Maïs. Buenos Aires, 8 Juni,
De slotnotee*ing ln papleren pesos

voor maïs t.a.q. Juli-verscheping 4.13.
Stil.

Chicago, 8 Juni.
Levering Mei 62
Niet prijshoudend.

PRODUCTENMARKT 10 JUNI 1940.
• r. UltNew-York werden

gisteren noteeringen ontvangen.
E-De localemanst'roor export in de
tweede hand is vaster gesiesnd.. Juni/
Juli (levering' werd gedaan op ƒ 8.10
(Singapore basis). met verder vraag
op ƒ 8.15.

De locale markt voor consumptie
suikers is onveranderd.

De Nlvas verkocht 353 tons Supe-
rieur en 101 tons Browns aan con-
sumptie suikers. "

Koffie. Geen New York notee-
rton ontvangen.

Er is momenteel aanbod van goede
ready en afkomende ondernemlngs
WlB'a op ƒ 14—;waartegenover koo-
pers ƒ 13% maximaal ƒ 133/« stellen.

Rubber. Londen • was Zaterdag
gesloten, New York was onveranderd
behalve op spot welke positie % dol-
larcent aantrok. De Sterling .en dol-
lar noteert hier onveranderd resp.
keepers ƒ 7,55 en f 1,87% met aan-
bod op 7,65 en 1,89%.

Sheets noteerden hier 33% en crêpe
31% ct.

Gap lek. Augustus/October nieuwe
oogst ei. Soerabaia koopers ƒ 1,80
met aanbod op ƒ 1,85.

} GaplekmeeL' .Oude oogst Juni
fob. f 1,50 aanbod.

Nieuwe oogst ƒ 1,75 fob; nominaal'.
Grond noten. .Gepelde gesor-

teerde Augustus levering aanbod
ƒ9.-. .. ,

Kapotpitten. Ready leve*
ring ƒ 1,80 aanbod.

October/December levering ƒ 1,90
nominaal. •

T.T. NOTEERINGEN.
Londen,, 8 Juni.

Londen—ParUs 178 50 176.75
Londen—Batavia , 7.58 . 7.62
Londen—N.-York 4.02% <4.05%
Londen—Shanghai ' 0/4V,«
Londen—Bombay. l/67„
Londen—Hongkong .... 1/3
Londen—Singapore 2/47»
Londen—Japan 1/4% nom.

7/6 8/6
Slot N.-York—Londen 333 3.71%
Slot N.-York—Parijs 2.17

'

2.11
Slot N.-York—A'dam — ■ —

Slot N.-York—Japan' 23.48 23.48

T.T. KOERSEN.
EaUró, 10 Juni (Opening).

Batavia—Londen 7.55 7.65
Batavia—New-York 1.87% 1.89%
Batavia—Singapore — 90
Batavia—Japan 43% 45%
Batavia—Calcutta 66% 57%
Batavia—Shanghai — 13
Batavia—Hongxong — 48%

VERKOOPKOERSEN.
Van de Banken te Soerabaia.

d.d. 10 Juni 1940.
TT en zicht Londen ƒ 7,65
TT en zicht Australië „ 5..12
TT en zicht New-York/

San Franclsco „ 1,89%
TT en zicht Parijs

. 4H
TT en zicht ZUnch „ 43
TT en zicht Singapore „ 90
TT en zicht Japan „ 45%
TT en zicht Bombay/Calcutta/

Rasgoon » 57%
TT en zxht Bangkok „ 71
TT en zicht Mamia „ 95
TT *n zicht Hongkong „ 48%
TT en z.cht Shanghai „ 13%
TT en zicht Amoy/Foochow/

. Swatcw n 13%

Op Donderdag 6 Juni vond te
6 30 u. n.m. in het Nauticahuis te
Batavia een druk bezochte .verga-
dering plaats van afgevaardigden
van politieke- en vakorganisaties.

Deze vergadering diende ter be-
handeling van een door den Ne-
derlandsch-Indischen Plantersbond
in samenwerking met den Suiker-
bond opgestelde nota, behelzende
diverse principes en criteria vol-
gens welke naar het oordeel, dier
beide vereenigingen de organisa-
ties zich dienden te ontdoen van
de anti-Ne derlandsche elementen
in haar midden.

Als voorzitter trad op de heer
R. A. Schotman, Voorzitter
van den Nederlandsch-Indischen
Plantersbond, terwijl het secreta-
riaat werd gevoerd door den heer
D. M. B r o m e t, Voorzitter van
den Algemeenen Handelsbond.

De Voorzitter herdacht in zijn
openingswoord de droeve dagen
uit de afgeloopen maand en stelde
de vergadering voor, ons Konings-
huis en het oude, zwaar beproefde
Nederland met zijn honderd-
duizenden slachtoffers enkele mi-
nuten in stilte staande te geden-
ken.

Daarna gaf hij een korte uit-
eenzetting van de noodzakelijkheid
aer ingezette actie en stelde ver-
volgens de aan allen toegezonden
nota aan de orde.
'Na langdurige en zeer geani-

meerde besprekingen vereenigdenj
vrijwel allen zich op de volgende
punten: ;

De te volgen richtlijnen

Voor zoover deze personen zei-
ren al niet voor het lidmaatschap
hebben bedankt of binnen een«eer korten tijd zullen bedanken,
zullen z|] als lid worden geroyeerd.

In een loyale Nederlandsche
vereenlgrlng. Is geen plaats voor
personen:

a. van vijandelijke nationali-
teit;

b. die zich schuldig maken of
hebben gemaakt aan antl-Neder-
landsche daden of uiting geven
dan wel nog slechts kort te voren
hebben gegeven aan antl-Neder-
landsche geivceiens;

e. die door hun lidmaatschap
of anderszins een organisatie

1 steunen of nog slechts kort tevoren
steunden, welke blijkens haar aa-
aen of de uitingen harer leiders een
antl-Nederlandsch karakter draagt
«(droeg.

Londen, 7 Juni (Reuter) In verband
met de aankondiging van heden-
middag van hot ministerie van Fi-
nanciën, verneemt R e tt,t e r, dat er
geen wijziging is geweest in den of-
ticieelen steriing-dollar koer» sinds het
uitbreken van.dep.oorlog en,dat er
op het oogenblik (een plannen be-
staan tot aterling-
dollar koers op de vrijt markt Is met
krachtige fluctuaties aanzienlijk Ce-
deprecieerd, terwijl het grootste deel
van den Britschen buitenlandschen
handel wordt gevoerd lop basis
van offlcieele koersen, zijn verschil-
lende onderdeden van den Britschen
export tegen sterling verkocht op
basis van een onbetrouwbaren vrij:n
koers, die zoo veel verschilde van den
officierten koers, dat importen, op
deze basis betaald, betrekkelijk te
kostbaar werden,. terwijl exporten te
goedkoop gekocht worden. De politiek
van het ministerie van Financiën is
erop gericht om allen bnitenlandschen
handel te voeren op basis van offl-
cieele koersen.

De sterling-dollar koers

INSCHRIJVING RIJST.
Uitslag van de op 6 Juni 1940 t«n

Verkoopkantore van 's Lands Mijn-
bouwproducten te
gehouden openbare inschrijving voor
de levering van 220 tons éi 1000 kg
ryst in zilvervlies t.b.v. de mijnwerkers
op Bangka.

Dat dit ongehoorde.vergrijp te-gen moraliteit en recht door aeNAB-leiders openlijk werd ver-dedigd, stempelde deze beweging
definitief tot ' landverraderlijk.
Elkeen, die ondanks dit nog eenigerelatie met deze N.S.B. bleef aan-houden, dient als landverrader t«
worden ge-brandmerkt, waar hetimmers duidelijk was, dat wattoen Denemarken en Noorwegen
gold, elk oogenblik ons eigen Ne-

eÜfind zou bunnen overkomen...wy verwijderen, daarom onver-bldaellijk al dezulken uit onze Ne-derlandsche Organisaties en méthen diegenen, die,hoewel zooge-naamd buitenstaander,'* eenzelfdeN.5.8.-mentaliteit hebben getoond
ie bezitten. >

'

4
Hier mag slechts één stelregel

gelden: Wie niet vóór ons is, d.wz.ten volle vóór de Nederlandsche
.zooals, op die verraders na,alle Nederlanders die zien, is té-gen ons en worde daarom zonderpardon uitgestooten."/.;

'j ad b. Hier wordt de nadruk ge-
legd op goedkeuring idoor hethoofd des gezins) van anti-Neder*Jandsche gedragingen van een de*wonende gezinsleden (vrouw ofünderen). $3Uit dez? goedkeuring, ln woordor geschrift geuit, blijkt deantwoordelijkheid van het geziol
hoofd, waarvoor hU de consequer
ties heeft te aanvaarden. fg j

*a c. Dit criterium zal, eve: |
als dat sub b met groote voorzic.-
tlgheld en accuratesse dienen# e'

| worden toegepast. p#
1 De beslissing in dezen wotfdtinI fianaen gelegd van de bevoe ae
vereenlgingsinslanties. 0

Hebben zij,echter door hun lid-
maatschap van een ■ Nazl-iDultsche
organisatie (b.v. de DeutscherVerein) getoond, de geestelijke
relaties met Nazl-Dultschland tehebben aangehouden, zoo zal roye-
ment volgen. :v3. Hetzelfde geldt ivoor de ex-
Duitschers.' die de Nederlandschenationaliteit, hebben verkregen.Ook onder hen treft enen men-schen aan,-die zich in hun nieuwestatus steeds volkomen loyaal te-genover Nederland toonden endaarom als goede Nederlandersmceten worden beschouwd.Evenwel 'geldt ook voor hen,wat in sub 2 bepaald la irw-afr» het
lidmaatschap" van een Nazi-Oult-sche organisatie. , ,

4. Hoewel bij den Inzake de ln-terneering betrachten spoed en-kele'vergissingen niet buitengeslo-ten zijn, kan over het algemeen
worden; aangenomen, dat het be-
slist anti-Nederlandsche of vijan-delijke elementen zijn, die uit deIndische samefflffMhg .Wetderi faf.
gezonderd.';TsM*t«SU€elei vergis-sing worde,noodig laterdoor de bevdfigdé nrereeniglngs-
instantie geredtesséerd. •

5. • Het critejrium N.5.8.-er enmet de NS.B" sympathlseerende
is bepaald in', Verband met denoverval op Denemarken en Noor-wegen. op 9 April 1940, • welke
schanddaad vap offlcieele N.5.8..zijde is goedgepraat en verdedigd.

Wie na dit gebeuren nog eenige
relatie heeft aangehouden met de7.ich in haar ware gedaante too-r.ende landverfaderlijke NSJB. In-stede van oogenbllkkelljk te be-danken. worde uitgestooten.

wij ha jöen eerst gedacht dezenschiftinKsdatum,-tó stellen op 1April 1939, kort nadat d* woord-breuk tegenover Tsjecho-Slowakije
had plaats gehad.

De verwarden' toestanden lnlaatstgenoemde republiek brachtenevenwel de wcord- en verdrag-breuk van Dultschland minderduideliik Zelfs weTd
door 'Slowakije" de Duitsche hulptegen de Tsjechen ingeroepen.

Bij de overrompeling van Dene-marken en Noorwegen evenwel,
totaal onschuldige volken, die ver-
trouwen op de. plechtige beloften
iran den Führer en daardoor wer-
den misleid, werden'onomwondende heLsche bedoelingen van het
Nazi-dom in &1 haar verschrikkin-gen onthuld.

2. Onder .* de geannexeerden
(Tsjechen, Polen, Belgen, e.t.q.)
zijn, behalve aanhangers van het

ook tallooze antl-NasFs,"1 Ja, zelfs' felle tegenstanders
van het'heerschende Duitsche re-
giem. Het komt ons daarom bil-lijk voor, ook deze groepen naarhaar gedragingen (in daad- enwoord) tegenover Nederland te be-oordeelen. •'

Ad. I. Het is zoowel in hetibe-
lang •van" de maatschappij als *in
dat van de-loyale Nederlahdsche
Organisaties zelf, dat lieden i van
een vijandelijke nationaliteit, zoo-
mede zij / die zich ten doel stelden
de bestaande Nederlandsche
Staats- ennRechtsorde oorverste
werpen, • dan wel sympathie toon-
den voor een dergelijke actiehof
een dergelijke actie op eenlgerlel
wijze .steunden, uit het vereenl-
gingsverband worden verwijderd."*;

Bij/dit: zuiveringswerk worden
bovenstaande algemeene richtlij-
nen gevolgd, zonder aanzien ,des
persoons. * r ï iï"Ad. 11., 1. Dit criterium behoeft
geen nadere uiteenzetting.;- Mesi-
schen, behoorende tot een met Ne-
derland ln oorlog zijnde natie,
passen niet'ln een Neöerlandsch
milieu. :

Evenwel;, ontmoet men hier ln
indië personen, die slechts formeel
als Duitscher kunnen worden aan-
gemerkt, o.m. zij, die van ouder
op ouder hier woonachtig zijn en
zich alleen niet hebben laten na-turaüseeren. HuDezen zUn vaak naar den geest
in alle opzichten Nederlander ge-
worden en het is billijk, hiermedebij de thans ingezette actie reke-
ning te houden.

Aan te leggen criteria
bij royement

h 1. Personen van Duit-
sche nationaliteit.

| Deze worden voorlooplg allen,
waar zij behooren tot een vijan-

' (lelijke natie, als lid afgevoerd.
De daarvoor reglementair aan-

gewezen instanties behouden eren-
wel liet recht een uitzondering te
maten ln die gevallen, waarin het
leaen geldt, die slechts ln naam
de Duitsche nationaliteit bezitten
of van wie de nationaliteit du*
Dieus is te noemen en die alle ban-
den mefr- Dultschland sinds jaar
en. dag verbroken hebben.

2. Duitsche onderda-
nen, nlet-Dultschers.

Op dezen, afkomstig uit door
Dultschland geannexeerde
den ls he& criterium van toepas-
sing, dat zal gelden voor N.5.8.-
ers en met de N.S.B. sympathisee-
renden. Ook zal het lidmaatschap
van een antl-Nederlandsche orga-
nisatie, bijvoorbeeld de Deutscher
Vereln, of het uiting geven aan
antl-Nederlandsche gevoelens voor
hen tot royement moeten leiden.

3. Ex. Duitsche rs. die
door naturalisatie als
anderszins ie Neder-1
landsche nationaliteit
hebben verkregen.

Dezen, wettelijk Nederlander
geworden, zullen worden getoetst
op hun gedragingen ten opzichte
van hun nieuwe nationaliteit.

Ook voor hen zal evenals voor de
onder 2 genoemden het lidmaat-
schap van een anti-Nederlandsche
organisatie als bijvoorbeeld de
Deutscher Verein royement ten
gevolge hebben.

4. Geïnterneerden.
Dezen worden voorloopig allen

geroyeerd.
De bevoegde vereenigingsinstan-

tie behoudt het recht, dit roye-
ment ongedaan te maken, wan-
neer mocht blijken, dat bij de in-
terneering een vergissing is be-
gaan en de betrokken persoon op
vrije voeten is gesteld

5. N. 8. B. - e r s en met
de N, S. B. sy mp athi s e e-
renden.

Onder dezen worden begrepen zij,
die ondanks den Duitschen overval
van Denemarken en Noorwegen

a. lid, geheim lid, dan wel do-
nateur van de N.S.B. zijn gebleven;

b. hoewel zelf niet in een der
onder a genoemde relaties tot
deze beweging «taande, hebben
goedgekeurd, dat een der bij hen
inwonende leden van hun gezin
een dergelijke relatie onderhield;

c. alle overige personen, die
hoewel niet in relatie staande tot
de N.5.8., door daden of uitingen
blijk hebben gegeven van anti-
Nederlandsche c.q. pro-Duitsche
gevoelens of hebben goedgekeurd,
dat een der leden van hun gezin
zich daaraan schuldig maakte.

De punten b en c ter beoordee-
ling c.q. beslissing van de daar-
voor reglementair aangewezen in-
stanties.

Gewonde Duitsche fenen bQ aankomst te Lenden. ZAALBERGSCHOOLf
HANDELSSCHOOL II

van het 4?i
INDO-EUROPEESCH VERBOÏD

Reinlersxboold. 152 — Socrabaia — Telefoon, Z 4009.
3 Jarige cursus. Schoolgeldregellrig c.f. Mulo. Einddiploma gelijk*
waardig verklaard aan dat van de Mulo (Besluit Dir. O. feTE. No.
4415/ E ddo. 14-2-*39). Eisch van toelating: Mulo verfclari:?, dan
wel met 1 gunstig gevolg afgelegd toelatingsexamen ftc Mulo.
Technische of Middelbare school. Aanmeldingen en mii'itingen
dagelijks ln het schoolgebouw, dan wel na schooltijd: Ma*ar-
straat 46, (Telefooß Z. 4534) s p; w»oe
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ebmbbi
■■■/ NIÉT UIT 'TOT MORGEN. '

DESUN' LIFE HEDEN VOOR U ZORGEN.
* SOknABAïA — Telefoon Z. 829

Scherpschufis vuren vanaf de trawiers op drijvende mijnen.

Een Fransche motordivtaierukt op (Nadruk verboden).

Wie dhaesie betuigden
• Ö ' > ...

Bovenwande criteria c.a. wei-
den aanv.ard' door -de. navolgende
organisates:

ÏXMV.C.; X.K.P.; C.S.P.J (in
axgemw en zin); P.E.B. en Indisch
Aigemm« 'Democratische Groep
taus Mi politieke Nederlandscherereerihngen).
. Voor door . den Ned. Indlschen

Plantesbond; den Suikerbond; da
vereöhgmg van Gezagvoerders eh
Btutm?aen; den Algemeenen
Handfsbond; de Katholieke On-
aerwl:ersbond; de Vereeniging
vaafilulo-leerkrachten, de Post-bond de Vereenlgtag van Perso-
neel bij Tijdelijke Instellingen
(VJr.I.); ,•; de Middenstands vér-
e«?ilng Batavia. Verder verklaar*den zien met de criteria accoord
dq'Jesturen van de overkappings-
orpnlsaties V. v. O. (Verbond vanfïenigingen van Overheldsdiena-

) en A.V.A. (Associatie vax» Ver.
tgingen van Academici) en wér-da oetulgingen van instemming

«vangen van.den Voorzitter van
1' en Indlschen Ondernemersbond

: n den Voorzitter van het Aige-
, neen Landbouw Syndicaat. .

Het N.1.0.Q. aanvaaraoe het Al-
. gemeen Principe, doch volgt bi) de'royeermg van ongewenschte ele-menten andere ernena.

. '

Londen. Toelichting

m •-

' ■BFSCHERM- uw BEZITTINGENf
'H Wij leveren: _«I SS ; • • "..1 CARUUFlAGEVERVEN

jï i voor daken van fabrieken en ,
• »'+£*,_■." goedangs, voor tanks, brug-

gen ' ranen er) z-enz. Vraagt
onze kleurenkaart en advies.

-.

- ■>». r-•is-*-. _ï•r~7." ; ? •' -

~ ■ . , . ■ — r /;kJ v y
j ?• A - reGkault's vehf- inkjten blikfabrieken n. v. fi

SOÉRA6AIA - S-E-MAR ANG - BANDOENG' - BATAVTA~ 'F" ?

Naar.voren kwam. de algemeen
jevoelde wenschelijkheia oni cte
«egeering in eeröledige overwe-
ging te geven, de N.S.B. in Indiëte ontbinden, zijnde dit een staats-gevaarlijke organisatie.-

Deze .kwestie zal aan alle Euro-peescne Vereenlgingen in Neder-ïandsch-Indië, ongeactat-haar doel-stelling, worden voorgelegd.
Ter bevordering c.q. totstand-brenging van,een.nader contacttusscnen de aan dé zuiverings-

actie meegewerkt hebbende orga-
nisaties werd op voorstel van denvoorzitter een ■ Oommissie aange-wezen, bestaande uit de beeren J.Verboom, P. H. Kremer enC.M.Bakker. --

•. -

Besloten werd tenslotte dé !vèr-«SSïfto. welke nolg geen; mede-werking verleenden, doen in prin-cipe accoord vopttaexi gaan metde ingezette 'actie, op te wekken,
/irtrtrtrt

-
".. . - *-

-

.

LEVERING FRANCO SCHAAL
KOOPERS (K.P.M.) PAKHUIS

TG. PRIOK.
Fa. Monod Dlephuls & Co

voor hare meesters ƒ 65.40
Idem voor hare meesters .• 68.80

.. 64.30 r)
Fa. GUselman & steup

voor hare meesters » 68.—
Idem voor hare meesters •• 65.—
" pi it 6i).30
•• -*

•* .* 66.40
*• . .. >* 65.15

Fa. Dunlop & Kolff voorbare meesters .. 66.52
Idem voor hare meestere - 66.46

+) toegewezen.

zich alsnog daarfljl] aan"te sluitenen hiervan mededeeling te doenaan het Kantoor van den Neder-
landsch Indischen Plantersbcnd te
Bandoeng.

3; ®* Uw zoon .... Uw dóchter by hun overgang
horloge van
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«; Koopt uuricerken bij den vakman I


