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DE VERHOUDINGEN AAN DEN PACIFIC:

.. .._.f.~st~j;lad..~__.... ,__

JAPAN, RUSLAND EN CHINA DOEN MEDE:

Deze maand zal In de Idyllt·
sche omgevmg van het Yose~
mIte NatIonal Park (Cahfor~
nH~) het "Institute of Pacific
Relations" bijeenkomen. Deze
~nstelling houdt cenmaal in de
twee jaar cen bijeenkomst en
in dell loop der jaren is in die

zoowel als in Ned. Indie de CODstel!atle aan den PacIfIC In geBcbnften en voordrachten In
den breede behandeld werd en
door het publiek met aand~cht
werd gevolgd, voor dit aan~
staalld congres zoo weinig belangstelling
getoond wordt

heel wat gespmken; maar dit~
maal zal het congt'es toch eeo
bijzondere beteekcnis krijgen,
want voor de eerste maal zal
Rusland er aan deelnemen en
bovendien staat er op het pro~
gramma een punt, dat de aall~
dacht van heel de menschheid
hcbben zal.
Dat programma-punt luidt:

het onderwerp uitgcput is? Denken zij,
dat er niets nieuws meer over
de verhoudingen aan den Paci~
fic te zeggen iR, sedett zij daar~
over hun licht hebben laten
schijnen?
De voordrachten van de
Russen, die zich in dell Volken~
bond reeds niet onbetuigdi lieten en nu ook hier hun vinger
p
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VERSPREIDING TE BANDOENG DONDERDAG- EN
ZOl'l.'DAGMORGEKS
6000

EXEMPLAREN.
VODR ADVERTENTIEa.
TE BAT.: S.RH. - GIWNER
TE BANDOENG: BANARBU
OF RECHTSTREEKS A.A.N
ONZE KANTOREN

SClllLDERUEN

Van 3S Ind. ScbiIdel'S.
De Vereeniging van Beeldende Kunstenaars, die vrijwel aUe
in Indie werkendc schilders 0Ill:~
vltt, zal binnenkort, dank 2IJ
de medewerking van de Directie
van bet Hotel des Indes, een
~epresentatieve tentoonstelling
van dezen kring kunnen orga~
trisecren.

ree~~~3 ~~~~~:S0si~~ :~~~:~

wer:ken,ingezonden.,
.
Men IS thans bezlg het runne
receptie-paviljoen van het H~
tel des lodes voor deze exposl~
tie in te richten, welke van 13
tIm 31 Augustus a.s. voor belangstellenden dagelijks gratis
toegankelij~ zal zijn.
De opel1lngsavond zal een
feestelijk
lmrakter dragen,
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doordringcn in en bezetten van Chineezen, om de Amerikanen -ding van Andor F6ldi zijn mu~
gedcelten van China.
niet te vergeten, zullen hun weI zikale medewerking zal verleeHet zal icder duidelijk zijn, anders leeren.
nen.
dat de behandeling van dit on~
Dc Voll{enbond acht de bij~
De Vereeniging van Beelden~
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yerdar een groote sorteering
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Deze Maand in Califorllie te behandelen.
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kelcnd zal zijn, als men weet, genwoordiger te doen bijw·onen. ling voor de in Indie werken.de
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den PaCIfIC delegabcs komen,
J. C. I S KEN
die 25 en meer afgevaardigden
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tellen.
Er worden afgcvaardigden
verwacht van Rusland, Canada,
U. S. A., China, Japan, Groot
Brittanii.i en de Philippijnen.
De delegatics worden samen~
Annex Calli la Rolonde
gcsteld
uit gouvel'11ements~
Telf. WI. 1241 - 1242 - 1262
ambtenarcn, politici, gelcercJen,
pUblicisten e.d.
Men mist onder de opgave
Bezoekt ons Restaurant de PremIer Ordre.
van de deelnemcnde landen met
Uit een keur van gerechten en wlJncn kunt ge
v8rbazing: - AUstralic, li'rnnk~
Uw keuze doen.
rijk, Nederl::tnd en Siam.
Wij hebbcn ook niet verno~
Specialiteit in het arrangeeren van diners en [e~
men, dat uit Nederland of Ned.
cept'ics.

HOTEL DES GALERIES

Dir. Eugene Hoogveld.
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MAAKT U NU EENS EEN
T1ITSTAPJE NAAR TJILILITAN
Morgen Zondag 2 Augustus van 8-11 UUl' v.m.

Pleziervlucliten boven
Batavia - Mr. Cornelis - Weltevreden
il .. 5.-- per persoon
GELEGENHEID TOT BEZICHTIGING DER
DO U G LAS DC 2 V LIE G T U I G E N

tratie van Japan in Oost AziC
door -miIIioene.n 00sterlingen
met schcrpe aandacht zal wor~
den gevolgd.
Want
niet
aIleen
de
scheppil1g van Mandschoerije,
maar ook het opdringen van
Japan in Tientsin, Peiping en
verdeI' llaar hct binnenland van
China zuBen W\')rden besproken.
Vcrmocdelijk zulIen de Philip~
pinos weI de Davao~kwestie
aansnijden en het zaI zeker niet
moeilijk zijn voor een Ameri~
kaansch ufgevaardigde om de
kweztie van de Japansche man~
daat~eilanden in het geding te

zal de vereeniging ook inzendin~
gen van enk.ele tijdelijk hier
verloevende schilders'exposeeren, die zij als gast tot mede~
we~king aan deze tentoonstel·
ling uitnoodigde.
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PASAR GAMBm 19S6. '.

,

i~

Wlelerbaan.

Slechts weinigen is het bekend, hoe de wielerbaan van
den Pasar~Gambir tot stand ge~
komen is. Het idee en ook de
uitwerking is het werk van het
Comite-Lid, den heer F. H. A.
CLAESSEN (Iul3peeteur voor
de Lichamelijke Opvoeding).
Meer dan eens dreigde het
plan te verollgelukken, in de
zijn.
eernte plaats, doordat sommi·
"'.
gen aanvankelijk weinig vertrouwen hadden in dL. uitvocrHet .,Institute of Pacific Re~ baarheid en ten tweede, doordat

~~~i; dft~~~!~e;zr~~~~~ b!~:- br~~!~~al

ven. En als zij nu nog zoudell
moeten
wordell aangewezen,
dan zoudcn zij te laat ;komen,
want het congren wordt den 15
Augustus a.s. g~opend.

,',
Het "Institutie of Pacific
Relations" is geell officieel

weI niet mogen ho.
pen op sensationee~e onthullin·
gen, doch de motiveering, gegc·
von door personen uit do be·
trokken landen van de politiek
hUlloer naties, zal op zich zelf
reeds uiterst belangwek_kend

k

ERRES

bij een oud gevestigdc
zilak welke rer:c1s jaren
Radio-tocstellen

"ETHER.JAGER 8

oopt men bij voorkeur

verkoopt en annex
Radio-Atelier hr:efr.

N.V. PIANO· EN MUZIEKHANDEL

I~III~ «) IIIII~
RIJSWIJK 19
BAHDOENG:"

I

NAAST DE HARMONIE

BRAG~WEG

29 _ NAAST GERZON

Agent; Cheribon, LIE TEK BIN Pasar Pagi 104
Agent: ~uite1Jzorg. MICOLA, v. FURSTENRECHT
Tjiwarlnginlaan L
Agent; Soekab~mi, F. E. H. LEICHEL Pianohandel
TjipeJlangweg '16.
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aBe betrokken landen en ook in gewomen, mag niet op zijn re- degelijke,
Nederland.
kening worden geschreven. Het rijk is.

I

houten

wielerbaan

WED,BRDM
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Het is gesticht door parliculie- elkander te brengen.
te veel verlies zou geven
ren, georganiseerd in eell interDat de vcrstandhouding on~
AI deze rnoeilijh:hede~ zljn ~
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Geschiedefl-i-s.

met de afgevaardlgden van an~ over de kweshes aan den PacI- in de wielersport hebben doze
dere afdeelmgen en tot het ver- flcDwerd gesproken
namen een goeden klank. Door

!~me~:~ k::is~~~':~ ~~e~~~~
schiI1ende gezichtspunten.
Zonder dat wij dienaan~
gaande ook maar eenig gegeven
bezitten, durven wij te zeggen,
dat in landen als Rusland, Japan, China en miss chien ook
weI in Engeland en in Austra~
lie de samenstelling van de delegatic naar dit congres en wat
deze delegatie daar zal gaan
zeggen over bepaalde onderwerpen, een zaak is, die de aan:'
dacht zal hebben van de betrokken regeering.
Daardoor krijgen congressen
van een dergelijke instelling
een semi-officieele beteekenis.
In zulk ee~ congres is voor
cen klein land als Nederland,
dat in dezelfde ,onrustige sfeer
van den Pacific zulke groote
belangen heeft, vee! te leeren. •
En nu is het tach -wei Zeer

I11• • • • •llopmerkeljik.
dat, t.rwijI
_e
i ••••••••••••
..
maanden -geleden
in Nederland

den ee~a~ v~:ga~:u:~~
handeIde ~:md~rwerpen verhieve~ het mstItll1.~t ~ov~ het
ped vap .een particuhere debat~
vereerugmg.
H. V.

~;~gCOis~!~~~r ;:u:~~~
programma.va.stgesteldvanniet
minder dau 18 verschillende
nummers, .'Yi"aarvoor .m~: dan
50 wedstrijClen noodig ZIJD., ongerek:end nQg de verdere onderverdeeling in series of ,,manches."
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Training.

Vlamloos en
Windproe{
Verl'trtjgbaar hij aJie
VOQ·rname toko's
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30.

dan, .
•

c :I>

CJ

.

.... ,

n_

~

~

~i~~~!
~

"DE OCHTEND POST"
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baan b1U kt Ultstekend te
voldoen De bekende rUder
VAN
HEMERT
beproefde

I

HOTEL
DER NEDEBLANDEN

haar mmlddels met een motorJ lets en reed gevaarloos met

Vooravondt?Oucert

r:

DE TIEN PLAGEN OVER DE VEREENIGDE :"1"v:~~::':o';."e:..
STATEN.
als dit eveneens het geval Is
met den Brandenburger Tor

het meest ten aanzien van de
enorme Boulderdam, die mil~
harden -dollars gekost heeit.
:Maar reeds kijken de deskundigell bedenkelijk. Men heen
waargenomcn; dat de Colorado-rivier, die het bekken van
den Boulderdam met water
moet vullen, niet slechts water
uit de bergen medeneemt, doch
bovendien zand. Dit zand zet
zich als slik in het Boulder-rosen'oir af. Zal het met dezen
geweldigen dam gaan als met
zoovele andere stuwbekkells in
de Vereenigde Staten? In eenige tientalien jaren werden de
stuwbekkens tot moerussen.

schie:ienis, die aan dit monumentale kunstwerk ten grondslag ligt, is buitengewoon interessant.
Het plan, om op de Place de
l'Etoile een groote triomfboog
te bouwen is afkOllStig van
Napoleon I, Met den bonw van
den boog wilde hij zoo spcedig
mogeUjk beginnen, Napoleon
riep de beste architecten ter
weri>id voor dit doel naar Parij3, maar deze verklaarden, dat
met den bouw minstens 25 jaren gemoeid zouden zijn, Napoleon was woedend: "AI moeten
jt::.llie er dag en nacht aan werken," riep bij nit, "ik wiI, dat
de boog binnen 10 jaar klaar
is!". toen hij deze woorden in
1806 sprak, <kon hij niet vermoeden, .dat zelfs deze tennijn
nog te lang voor hem zou zijn.
Na den slag bij Waterloo
werd met den bouw van de
Triomphe opgehouden, Eerst

den anderen keer om droogte. de deskundigen uit, welke Arne,
Hier bidden zij om beschenuinii rikaanscho genemtie deze trategen de woedende orkanen, ~edie zal beleven.
daar om hnlp tegen het hoogli
water, De Staten zijn tot eon
De Waterrese?'Voirs de
land geworden, waarin de eene
B1'onnen.
eatastrofe na de andere de be-

aanvaardde, werd het werk hervat. In 1836 was het monument
eindelijk gereed.
De Arc de Triomphe heeft
voora1 in de eerste decennia
van haar bestaan tienduizenden
bezoekers uit aIle deelen van de

biJna 70 KM Voar de veIitghetd cert onder leiding van Julien
is minutieus gezorgd.
Foorman, te geven op Zaterdag
1 Augustus 1936. aanvang 7,30
MotOl'ell voor G-angmu- uur n·m,_ luidt als voIgt:

Oatastrofen zondel' Einde

7ci-ng.

1. "Wien

bleiht

De zware motoren zijn giste-

Wlen" - MaNch
J. Schrammel

ren nit Semarang gearriveerd.

2, "Jubel-Ouverture"

F. von Flotow

BlOen zuBen 2ij \,OQ1' het eerst
op de baan worden geprobeerd.
Het zal velen interessceren
te weten, dat dagelijks van
HALl" VIJF tot donker wordt
g€traind, Des Zondags gaat de
trainiug oak door. Honderden
nieuwigierif:en kwamen reeds
een kljkje nemen,

3. "GrubeDlichter" -

Walzar

5
6.

1'l/.~ch!'ij'l)jl1gen,

S,

c, Zeller
4.. ,La Boheme" -

7.

Fa.ntaisie
G. Puccini

PAUZE
"Paganilll" - Polpoul'l'i F. lAIho.:r
"Toni spielt auf" - Ga.votte
Ed, Wa~or
"Komorn Czanlaa"
O. Michiels
"Die Entfllhrung aus dem SerruIe" -Ouverture
W. A, Mozart
"Heldenhaft·, - Marsch
Ed. Wagner

Nu bekenJ b, uat ann de 9.
trr.inlng en de inschrijving ei~
genlljk geell koaten verbonden
-_
zijllo dan een gering bedrag in~ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i!elli \'001' een trainingskaart,

~k~~a~~~,d~p~~~~ee~~'I~ee;~:~:

die een renfiets heeft, wordt
t~&"elaten. -,"ulen, die aan de
wegweditrijden
Datavia-Buitenzorg l::.ebben deelgenomen,
word6n op de baan vcrWRcbt.
Tandems.

Oonanltntte -

Bureau

In het Consultatic Bureau
voar Zuigclingcll dcr L E. V. V.
O. ondergcbraeht in hot /, E. V.
V, O.-hl/is Kl'amat 19 is ledercn
m'l$dag om 111mr v,m. te conftuHeeren: McnallI'. J,A, Ve rh a art - Boddcrij, Arts.
De tarievcn, welke per
mAandkaart worden geind zijn:
Bij ecn inkomen van: f 100.tot. J 200.- sleclIts J 1,- per
lJl!u\nu ell ....oor <'ell inkomen van
f 200.- tot f 300,- slechts

f 2.-- p.m.
Bij

c.~n

inkomcll vall minder

dnn .f 100.- geschicdt de be-

handcling kostcloos,
ledercn cmwicn Dinsdag van
dll mftftnd bestlJ.at daar ook gelegenhciu tot het incnten tcgen
p0Alc:en ()p vcrtoon van de
rnnahdkaR.rt zonder hijbdaling,

ZtlLMAmll tUROPA-AZI~

~o.hoht 37-06

---------

VLIEGTOCHTEN
ZOdag 2 Augustul:I van 8 tot
.11 uur v.m, zd tlc KN.I.L.M.
&,eJ~g(:nhcid gc\'cn om uitstapjUf! boven dc sLad tc maken
\'oor een populairc prijs.
Men zal dan tcvenl! de Douelilli D, C. 2 vlicgluigen kunnen
bezidltigcl1.

Wat baten de reizen van d~ ge- kere~,

geblad~1l

Amerika

slechts nit h~.t fei~, dat in 18~4 een

'Y

!

i

~::~;b~~~ a;:~~faa~~' v~~smf~~

In StraitJol verboden

~ee!gr~~;~m!~e~~~;m~~~elaS~~~

bouw volkomen
gcworden,. .

onbrnikbaar
..
12~ mllhoe~ morgen z~n
~rnstJg beschadlgd en 10~ mll~
lIoen morgen verkeeren In ge-

-1 }lug,

Ochtend-. en Middag-Cosiuums ,
Serie J
O. 6.90

.'

Serie 11
fl. 8.90

Serie

fU '

jl. 9.90 '.

Ochtclld-. Middag- en Avond-Hoeden
Sene II
O. 1.90

Serle 1
fl. 2.90

Sene III
fl. 6.90

.. Royal" Bustehouders

Step-in Corseiten
geheel elastiek
fl. 1.75

voor a vondkleeding
~.

0.95

Zijden Onderjurk
met Kantgameering
~.

Zijden Pantalons.
met KantgarneeTing
~: 1.95

2.25

~!!!f!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~
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De zundstol'men.

Men' weet, dat niet slechts
de
knagellde,
mtvretende
kracht van de rtVleren schuldlg
is aan de tragedie, die Ameriku
bedreigt. De mensch verwij~e~-

~~t ~eng~:~~~~ ~~~!eg~~ ~~~~:

ff:ge~,c~:~~ze:~~~e~o~~r~~~ ~a~e~~u~~~~l~~a~ e:~at~;:
f:t:~sz~~r~~ ~~~~e~o~~::~

I::; lande~, z~~rgen

zijn dan een halve woestijn, De
zon Amerika niet veel anderl:l
bevolking, die dan nog floor de
Nieuwe Wereld gevocd zal kunnen werden is zeor gering.
,

Stl~wbeklrens

Moerassetl.

Voetbalwedstrijd

JAP.ABMADA

Bewesten Formosa

'''J\:e~oO~;geluk

wordt toege-

schreven aan de te groote landingssnelheid van de Havilland

MANOEUVRES.

·d a~n;:tcofbnaJll~dels~ ha~:~n e n
I
een geheel nieuwe zending
van'; 12 elegante modellen
p'eau' de' suede, pumps grijs - bruin _ zwart
gotidbrons. lederen pumps
blau,!,':glace P':l~ps
nieuwe. soorten ,linnen schoentjes.
:twa Ii , cripe romarin' pumps··

j a v a - s fOr e s

in de wateren benoorden oozen

::!~~~~~~uln~~/:~:i
tussehen
en Fonnosa.
Zij
zullen Fukien
ook te ..AJnoy
komen
en 5 Aug. as. terugkeeren naar

~:;'b;.apansche

BETER

~~~~'O.~'O.~

Bonderd

~aren

FRANKlUJK'S GESCHIEDE-

NIS.

Verkrijgballr bij:

N.V, BOEKlLl\NDEL-'. VISSE~:'t?HANDELMIJ: TOKO bE ZON
MD. EVERSHARP
SERVICE STATION

I.
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DE f IJ Nc.. T E
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1I0LLA~DS'IIE
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ROO~r.OTER

'\F~IESCH

MEISJE"

y:=::.:eI" f l '

BOTER " FRIESeH MEISJE" THANS VERlAAGD TOT

1/2
Iii:iiiiiii~~~~~~~~~=~:~~~~~~~l
F I.S2

per blik

NIEUWE

LOPBO••" - PLATEN
"PlB

WQnazqn

p:. ~

N

Cjap Kapala

marine-station

VLIEGONGELUK

'n

DRUKWERK

__ ~(.N_~:~::den).

beker uitgeloofd door het in86 toestellen.
De vloot van 70 Japansche
ARC' DE TRlOMrHE
stituut Blom. Dan zullen HerEEN HALVE CENT PER STUK eules en S.V.B.B. op het B.V.C.- oorlogsschepen vaart nog altijd
terrein tegen elkauder spelen.

m.1

;or,,"h!

O' R U K K E R IJ
JOHN KAPPEE

Imperial Airways, is te Toumne door zijn onderstel heengezakt. Niemand werd gekwetst.
doeh de mail werd 2 dagen opgehouden.
De beheerder van de lijn was

_11

T

Zondagnamiddag zal de eindwedstrijd plaats hebben om den

steden -

achter
bidtmenGodomhulp
G,h"l Amerika had gcoote en
om redding.
verwachtingen van de stuw-

JltOJtt etL J..pee.
OM DEN BLOMBEKEB

en

Dit wa.s het eeDige teeken,
naar e
.
dat men In de Amerlkaansc~e
steden van. de catastrofe, dLe
Amerika drelgt, waarnam. Men

besteedde er weiDig aandacht
worden aan,
In de eeozame boerderijen,

da_m_m_e_n,_d_ie_o_ve_,_al_._gebouWd

.ull'0tlootl. n _ ~'hnho/.OYul,

p.""~n. He! "h.-;ji"iI &rft~~'<h~p

M'.. ocr"'~o",le(jih
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maakt.
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zuBen ongev~er InO mIihoen morgen land, aan den wind prijs, Een paar
dIe nu nag met goede resulta- jaar hield deze grond stand en

IN DE STRArrS

Dc heer 'reg-elaar, die zijn
Eindelijk zal dan in de Straits
zaak hL'Cft ann I{rckot no. 6, is
~n NederJandsehc kleermaker, worden begonnen met een verdie aan huia kall worden ontha- pliehte landregistratie,
In de F. M, S, bestond dit
den, zoowel om de maat to nemen ala om tc passen. 'l'oeh zijn stelsel reeds.
de door hem genoteerdc prijzen
Dc registratie was in SingalaRg,
pore, Penang en Malacca reeds
afgeloopen, doch er moet in de
Strait.s nog veel land geregisNORGE KOELKAST
treerd worden.
Van K. K. Knies

alleenverkoop

schattl]ke
Amenkaansehe
den Jonge
burgemeester
van
Parijs Het vra,gen, voor hoeveel
dollar de tnomfboog te koop
w~s!
_,
Sinds 1919 bevmdt zlch
thans het Graf van den Onbekenden Soldaat onde! den hoogen boo~. Een waardlger plaats
v~or dit. pr~aIgraf kan men
zleh wei met llldenken. , ..,
reder monarch of offlcleele
vertegenwoordiger van een
land, die Parijs bezoekt, begeeft
zich in de eerate plaats naar de
Arc de Triomphe en het Graf
van den Onbekenden Soldaat.
AIle groote parades, z~oals b.v.
die van den 14en Jull, voeren'
langs dit monument. (V.P.B.).

le~:r1~:an~~~~~er~~~~u~:~
~~achtriod~a~:i~ gr~~~an~~r~~~~ I ~~~~~~~~~J
volkom(;:n verval mtrede:~. Van Stormen droegen het zand over L

Nu verplicht

-

'Dinsdag
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Dc regecring van de Strai~s
Settlements heert thans ook m
het post-rcglement bcpalingcn
opgf!nomcn, welke de autoriteilen het reeM gcvcn om poststukkcn aan te houdon, als het
Vctmocdcn bcstaat, dat daarin
ioten voor opcnbare buitenlandsch~ lotcl'.ijen voorkomen,

te ontbleden

INLEGGERS

dat

leerden
de grens
twmtigom jaren
ter besehikking
van de naar
Sahara
of de woesbJn staRn
d" noodige
maatregeGobi? V ~:lOrdat zij hun plannen len tegen h~t drelgende gevaar
~er reddl~g o~tworpen hebbe?, van woestijnvormlllg en verDESERTEURS
IS Amenka III den waren ~m zanding te treffen, In dezen tijd
des woord~ reeds weg~ewaald. zal men elk jaar 100 millioen
-;" ~erelktcn Nod. IndllS.
En wat met wegwaalt, 8poelt dollar voor het reddingswerk
weg,
moe ten uitgeven, Hanaelt men
TERUGGESTTlURD
, ,
lllet zoo, dan is het onvermijde125 711111ioen morgen lJjk, dat Amerika ten gro~de
Twcc deserteurs van het
Land venvoest.
gaat en van jaar tot jaar dlChMiddlesex regiment tc Singae1ke catastrofe den Vcr- ter bij het onbeil komt.
pore gingen el' met een motorboat van door.
8emgden ,Stat~n te waehten
H\:j stelt voor, die groote wastaat! bliJkt Ul~ een zeer een- terbouwkundige obJecten; die
Zij kwamen nict ~crdcr dan voudlge bereke~.lll~, Een ~nd. nog zwevende zijn, ten gunste
Bengknlis, waar ZIJ door de storm, ~ooals hlJ slllds het JR,ar van kleinere plannen nit te
Ncdcl'landsche autoriteiten wer- 1934 dne ~aRI de S~a~en tels- stellen. Men heeft veel kleinere
den aangehoudcll. De Ned. Ind, terde, waalt 300 mllhoen ton dammen noodig, Men zou naar
politic-motorboot "Wilhelmina" vr:ue~t~ar~n gron~ w~g, De brounen rnoeten graven. Het
bracht hen naar Singapore te- M!S~lSSIPPl sp~lt JuarllJks 400 zou noodzakelijk zijn, dat men
rug,
mlth.oen ton III den Golf van reservoirs aanlegt, die reeds in
MCXlC?, Men s~hat, ?at y:ater de onmiddellijke nabijheid van
en ,wmd Amertka JaarllJks 3 den bron het water opvangen
milliard ton vruchtbaren gro~d en het dan verder leiden in een
LOTEN-DEBIET

KLEERl\IAIilJU

Een aantrekkelijk drukwerk
ala: inlegger in cen de~1
van
de
oplaag
van
dlt
nummer
opgenomen
geeft
bijzonderheden en afbeeldingen
van de Norge koelkasten, weIlie de firma K. K. Knies in Indie importeert.

1 Aaug.

v~:~n~p\~:~~~~ty", van orbouw, hef~o~~~:~~~e R~;~~~~;~li ~~~ ~~~~l~e ~~r~~~:n 1~t~e~k~ij~

LANDREGISTRATIE
AlUl lIuls

page,!

Maandag -

::r~:e~e~:~~ ~;~~ek~e~~ ~ij~~ e~~k 11i:~:~[~~d~~lln~~~t~~~z~~ ~~.~~~ a;to:a~~:, ~it ~(nj~t :~

POSTBEW AKING
BOVEN DE STAD

Zaterdag' -

TUINPARASOLS~_ ~!:~ ~:~r~:~:~~eznijd~~ ~::~ ~:: k~~~, l:~~d:~~~~-;e~~:~ ~~~grhe~~~~::i~~!r~Fr~~ri}~

MenigtXn .zal nog nooit zoo'n
tweepersoons race-fiets gezicn
hwbben. Oak deze machines zijn
a.angekomen, Er wftCht Batavia
h"e~ ",at nieuwe sensatie.

ZUIGELINGEN

New York~ JuIi 1936, werden en nog worden, en weI
Uit een in de laatste twee
maanden gehouden onderzoek
van het Amerikaansche Bureau
voor. Bodemcultuur blijkt dat
oak bij een nuchtere berek~ning
de Vereenigde Staten zooz"er
in een woestiju veranderd zu1len zijn, dat zij nog sleehts een
zeer kleine bevolking zuUen
vermogen te voeden,
Wanneer·, men tegellwoordig
door de Staten van de Unie
reist, die een weinig terzijde
liggen van de groote verkeerswegen, dan ziet men vele boerderijen, waar de hoeren van den
morgen tot den ll.Vond hun ge-

3 R e c fa m e

voor Berlijn en het Nelsonmonument voor Londen. De ge-

In honderd Jaren Ireheel verwoest
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MENSCHELIJKE ARBEID · TEGENOVER
MACHINE.

"'PRDTEX
V,ERBAtlD

E.LAB&

zorgd door vier "toovenaars",
die elk een bepaalde sector toe·

toegewezeo krijgen en er op
rooeten Jetten, dat er geen disharmonie van kleuren is.

Kunst en Techniek op de Parijsche
Wereldtentoonstelling

Enkele van deze lichteffecten zullen gecombineerd worden
met muziek, die speciaal voor
dit doel gecomponeerd is door
Stravinsky. Honegger en HiD-

dr ...r

50 '

derruth. Kortom, de tentOO1lstelling zal voor een groat dee-I
gewijd v.ijn aan het licht.

Alg(1)l.cen Tento!f1!stellfllgssecretari,g.

Arm de Pal'ijsche wet'eldten- Sancho Panza? Wat het ook
toonstelling,
die
in 1937 mage zon, h el is een noodzake-

pee p,k ·
t.. 10 st.

gehouden

wordt, ilemen veer- Hjke confrontatie.
C.
tlg
l11l.ties
deel.
Veertig
De Parijsche wereldtentoonvollten
zullen
taten zien, stelling .tal stann in het teeken
\Vat zij 01' het oogenblik der onldekltlng, de moeder van
OJ) bet gebied vnn klmst, weten- de tec1miek en de kunst. Wclen·
Noordwijk -12 ~ ~:.J schtlp en handwerk \'ermogen te schappelijk onden'.oek is de baprestccren! Het hoo!dmotief sis van allen meuscbeJijl>:en
van ueze tcntoolls tcUing is ZOI1- vooruitgrong. Door het publiek
d~r twijfcl de npotheose: men- de totale som van de TIlodcrne
schC'lijkc arbcidskracht tegen- wetcnschnp van mathematica
over de machine.
tot phylosofie toe te VCl'toonen,
wordt men doordrongen van de
Dc st·OI van de /wj·)lt-igstc noodzakelijkhcid den bron van
nieuwe .collectie:
onzen vooruitg:mg op te morEcmv.
ken. Luehtvaart, radio, televiwaschbare
O\'cr het nlgcmeen kenmcrkte sic, bioseoop, de oveN'inning
behanld 0)) tijd en mimte, de
~~b~~C~~I~II~: el~~~vs~i~t;::) ~:~ harmonic tusschen licht en genavolgcn van hct oude, zij het luid - dit alles behoort tot de
ook met cen modem tjntje. groote wondcren.
Doell slcchts in cenige uitzonlVonricrcn va-·n Licht.
dcl'lijke gcvallell wist dezc cellW
zieh cen cigell nieuwe kunst te
Liehteffecten ~t:ll lJ en cen van
schepp ell, die cell vel'gelijking
de mcest aantrekkelijke kanten
mol hel oude Imll dOOl'stnan.
Het begin del' twintigste van de Parijscbe wereldtelltooneeuw bood cell geheel ander as- stelling vormen; indireete bepect. Mtm bn zonder o\'Cl'drij- liebling, illumillaties onder waving .zCggCll, dat de zanl, ge- tel', 2oekliehten, bundcls geWOIIJ\t:n is. Dc moden le kUllst klcur-d licht.
De Eiffcltorcn zal in een
hec.ft alleszjns reden vall bestaan. Men gnat te vcr, indicn reusachtigc vlag vemnderd
men be",'ecl't, dat de modcrne worden: zUver en andere kleukUllSl l'eeds op de hoogte staat rcn tegen den nchtergrond· van
vall de antiel:.:e; maar de moder- den heme!.
Voor de verliehting wordt geIte kunst WOl"dL bcgrepcn en zij

BONEFAAS

aug. savel~oul
DASSEN

~seZ~~:assificcCr(]

en gc:catalo-

~~"""""'...........~~~~=""'===~~=~

Bel prognllmun. v~~r de toekomst ll10ct zijn haul" strellge
n3al.tbcid tc verz3ehten, haar
meer klcur Le vcrlecnell, bane
01) te ficlH'Cn mct cnkele ornamenten, haal' ontvtlnketijk te
)",la1;:c11 YOOl' icderecli. Minder
palcizen en meet· hulzen. Dit
Zijll de dingc!), waaraan men
mopt dcnkcn (;11 het is het doel
SAVOY nOTEI..
van de Parijschc wereIdtcntoon.- Besehikbaar 1 Augst. kamel'S
stelling" daartoc t:cn stecntje met eigen badk" we. Per 1
bij te dragcll.
Sept. kll.me r met uitcicht Ro·
ningspl. tel. 926 WIt.

Vervolg

o

Vestalite
de glolite

Sigarenaansteker
fl. 4.- per stuk

Sigarenbandel 't Moortje
slnI8bruo!~~_51!4 ~~.:.

:

De aT-isis is geeimUgd!

In Aonm is de mensch het
best gctypcerd. Zijn geschicdenis speelt ook in het heden nog.
Toen bij gebeten had in d~ rijpe
vrltcht vnn den boom del' kennis, ontnam God hem het Para<iijs, .:eggende: "Ga, gij zult Uw
brood vcrdienen in het zwect
des
:J.anschijns." Maar de
mensch is niet te veranderen.
Steeds opnieuw bijten wij ill de
vrueht van den boom del' ken11is. En ons zweet des aanschijns
is voor een geed doel tot machine-oli c geworrlen. Na het Paradys verloren ta habben, staan
wij thans op het punt ook nog
de aarde te varliezen.
De apotheose \'an de men·
scheliike arbeidskracht tegen·
over de machine: Dat is het
programma van de Parijsehe
wereldtentoonstelling. Daartoe
is de gebcele wereld uitgenoodigd: de Fransehc schrijnwerkers, de Engelscbe smcden, de
Nederlandsche pottenbakkers,
enz.
Zal men opnieuw de bron van
a ile waal'den leeren kennen?
Het w i cen expet·iment zijn,
manr cen beslissend misschien,
Homo sapiens, Homo faber: de
hersenen en de banden; denken
en actie, dit zijn de hoofdmotie·
ven der wereldtentoonstelling.

Eal ecn..lc /ndTuk.

Te huur vour direct:
Dc Parijsr:hu tcntoonstcliing GE~IEUB. KA.MER m / vol pengroeit uit Uoven ue wcrolderisis. sion. Seottweg 3, tel. 4167 WIt.
In hct lC\'011 is het 200, dnt de
mcn;;chcn niet 3ymp<lthysccren Europ. Dame zoekt plaatsing
met hen, die huilcl1 boven de ala beheerstcr van pension of
puinhoopell, doeh met hen, die hotelbcdrij f. Br. onder No.
ste!'k 7,ijn, ell het lot in het aan- 2196 v/d. blad.g-czicht durven kijllcn. Heden - - - - , - - , - - - - - - - ,
tell dagc, IlII oc volkcl"(m muren VJ·jjstaaml mod. gemeub. groot
tusschell clknur optl'ekkcn, noo- O. I. pa"Ujocn, 3 kamers, keudigt Parijs de wcreJd uit voor ken en VI'. gem., omu'Ck Kon.
eell z:"luk de~ vredes. Is dit het plein L. Holle, vrij water, gas
idenal van cen Don Quiebot, cn licht f 75.- p.m. Br. onder
of hct gezonde vel'Stnnd van No. 2234 v.d. bIad.

TJES
v, d. Hoop's Leesbibliotheek,
Tjikeumeuh 50, Buitenzorg.
Dagelijks geopend van 8-12 v.m.
en va.n 5-8 n.rn. Leesgeld f 0.05
per deel en per week.

VaenQtlc in Duitsebland.
Sericuze
conversatie-Iessen
aangebodcn bij Duitsche dame.
Bt. onder No. 1870 v/d. bIad

SIEItSTEEN-SLIJPERlJ.
TJIKlNI, 35.
Bezookt onze showroom.
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Chanlfecrscbool "De Auto..,
Oud Gondangdia 11. Bat. C.
Rijlessen:
mct eigen a.uto
f 1.met lesauto
1 2.50

Prima Vleesch

Wemcht U

yo.kkundig en hYSieniach behandold, belt U dan op
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SLACHTERIJEN
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De kll'ellingen cener moeder
C::oor
l!lk7110.0 DE NOVAaA.
H).

mij .de z~al uit om iets te halen.
"Ik bad onmiddeUijk gemerkt

"En dan is er 116g iets dat dat hij dl'onken was. Toen ik
mlj bedrukt. Ik dur! bet u nau~ terugkwam, zag j,k dat dokter
welijks vertelien, zoo vcrschrik- Charlot den patWnt de druppels
kelijk is het ......... Ik weet dat
tiokter Charlot een menschellj~ven op zijn geweten he(!ft.
Ontstcld keek ]o'lorence de
verpleegster aan.
•
- W;it zegt gij? Ecn men!!ehenleven? Maar dat is niet
tnogelijk!
Het is zoo, freule! Wij
haddeJt hier een ouden man,
die's avonds laat een slaapmiddel moest hebben. Dokter
Charlot had mij verboden dat te
, doen, hij wilde hH den .zieke
zelf geven.
"Op zekeren avond was hij
ala gewoonlijk weer oaar de
stad gegaan. 0111 elf uur Dloest
de patient Zijn druppels hebben,
maar de dokter was nog niet
terug. Ik waagdt! het natuur1.ijk Diet tegen zijn verbod te
handelen en bleef wakker totdat
hij terugkwam. Hij Sllauwde
mij .ai, teen ik hCDl a.au de
~ppels herinnerde en· stuurde

BATAVIA-C.

WI. 26 - 2000

verkrlhtb,:::.

onthulling! Nu had zij haar tegenstander volkomen in baar
macht. Ala hij het nog eens
waagde haar te .£l.reigen, ZOll
zij hem met gelijke munt betalen.
1
Doe mlj bet genoegen,
mater, om nlemand er iets van
te zeggen. Spreek er oak met
dokter Charlot niet over. Ik:
7.al et wei voor zorgen dat hij
zijn welverdiende straf niet
ontgaat.
"Voor den naam van de in·
riehting zou het slecht zijn, in·
dien bet geval bekeDd werd. Dat
mogen wij den diNcteur niet
aandoen. Gij bclooft mij dus te
zwijgell. nictwaar?
Zuster Clara beloDfde dit, en
nadat zij nag evel;! lOver andere
dingen samen ges[.ll"oken hadden, nam Florence afseheid.
Tenvijl bet gezelsebap verder
ging, Wl!Jt F)oren~ ongemerkt
naast dokter Charbt te komen.
- Ik moct u dringend spreken, fluisterde Zij hem toe.
Kom morgenavond om zes uur
op het kasteel!
Trotseh Jiep zlj hem toen
voorbij zander .2oijn toesteinming
af. te waehteD.
Hij keek baar verwonderd
na, · daar hij niet .kon raden
waarom zij hem meest spn$en.
Het ·was hem on~as;n, dat zij
met zuster Clara: had staan
prateD.
Florence was bttiten' zichzelf
van blijdscbap. Alles. sCheen
haar mee te looPED- Na ]ron zij

had illgegeven. Danr ik dien
naeht riiet behoefde te waken,
ging ilt naar beel.
"Den volgcnden morgen was
de man doed.
"Het fleschje met dr·uppels
was ]reg. Dokter Chariot had
in zijn roes den ongelukkige het
heele fIescbje laten leegdrinken. Hij had dus den dood van
dezen patient op het geweten.
"Behalve ik wist niemand er
iets van. Hij kwam juist binnen
toen ik het leege fleschje tegen
het Hcht hield. Daarna keek ik
hem ontzet aan.
"Hij begreep d~t ik wist wat
bij gedaan had. Sedert dien tijd
ontwijkt hij mij zooveel mogelijk!
In · ademlooze spaWn.g ·'had
Florence naS"' . wt verhaal geluisterd. Er kwam een· zegevierende uitdrukking in baat 00. dezen dokter onschadeljjlt magen.
. Dat was een onbetaalbare

~~dIn,J~,: ~=

=

Yen, had zij niet 2.00 stralend
geglimlaebt als toen zij met
Jerome de inrichting verHet.
_ Gij zlet er uit alsof gij een
prijs uil de loterij hebt getrokken! achertste Jerome, tcrwijl
bij Florence in het vroolijke gelast keek.
- Dat heb ik ook! antwoordde zij met een geheiID2innig
lachje. Het is mij in langen tijd
niet we verneugd te moede geweest. Geloof mij, ik heb wei
wat zonneschiju noodig, na. al
het ieed dat achter mij ligt.
Zij diende er voortdurend aan
te denken, dat zij moest doen
alsof zij zeer bedroefd was. Het
Hefst had zij het hoogste lied
uitgezonden, zoo overmoedig
voelde zij zich.
Morgen zou zij met dokter
Charlot afrekenen, daar verheugde zij zich verbazend op.
's Middags verti"ok Jerome naar
de stad. Dan \\--as zij er zeker
"an, dat zIj den geneesheet on·
gestoord kltn ontvangen.
Met leedvermaak zag zij zijn
kornst tegemoet. Door het venster, half achter een gordijn
verborgen; zag zij hem komen.
Zij nam in een Jeunstoel
pla.ats.

Toen het meisje den dokter
kwrun aandienen, was zij schijn_
baar in CCJJ. hoek verdiept.
Zij ontviog hem met eeJ;l hoogmoedig ~je. Hij trachtte haar
de .hand te kussen, maar zij
deed 8Jsof zijhet __ niet zag.

Hij glimlachle zOO uiterst berninnelijk, dat haar afschuw nag
grooter werd.
- Daar'gij mij wilt spreken,
freule, began hij, heb ik mij un·
tuurlijk gehaast aan uw verzoek
te voldoeo. Gij ziet hoe nieuws·
gierig ik ben om te vernemen
wanrom glj mij hebt ontboden.

ooren, zeide zij op half f1uisCharlot zat nog steeds mer·
terenden toon. Daarom is het laos op zijn stoel. Hij scbeen ns.
in uw belang, dat ik 2.B.cht te denken.
spreek. Luister!
Na 'n poosje dehtte hij rich
Zij vertelde hem in het kort weer op.
wat zij van zuster Clara verno- Gij zult het met zoover
men had.
.
laten komen, dat men roij vetHij was doodsbleek geworden. oordee1t! sprak hij tnomfanteDuidelijk stond zijn angst, zijn lijk. Want aat zou ook voor u
machtelooze woede op ziju ge- gevaarlijk kunnen worden, aall- Oat zult gij spoed.ig genoeg zieht te le.zen. Hij tracbtte ean gezien ik dan geen lust meer
hooren, zeide zij op zulk een paar maa.l te spreken, ms.ar kon zon hciliben, u te spa~n.
koelen, boogmoedigen toon, -dat geen gcluid uitbrengeu.
Florence beefde van ~oede
bij crvan schrikte.
over deze onbescbaamdhetd.
Zij was heel anders daD ·vroe- Het toeval heeft vaak ei·
- NeeD, :m~'ootdde zij koud
ger. Wat zou dat de beteekenen genaardige grillen, nietwaar? i en minachtend, gij hebt gelijk,
hebben?
zeide zij spottend. Eindelljk zijt zoovet zai ~ het .aiet laten ko- •
Hij · glimlaehte verlegen en gij in mijn maeht! lk heb maar men! Ik wil u alleen mur lalegde· de hand op het hart.
een woord te zeggen en gij vet- ten voelen, dat ik u in:m.ijn
- Het heeft mij zwaar ge- liest Diet alleen uw b~trekking, maeht heb.
troffen, freule, dat gij verloofd maar zult u oak voar net ge"Voorloopig t.a.l zuster Clar:l
zijt. In stilte hoopte ik steeds recbt te verantwoorden bebben! zwijgen, omdat .zij het mij Uenog dllt ......
Hij \Va5 op een stoel neerge- loofd hee~ doth .slechts zoo- Zwijg! beet zij bern buiten valleD.. Dikke zweetdruppels lang a1s Ik het .~. begrepcn!
zichzelf van woede toe. Gij zijt parelden op zijn. voorhoofd. Te- Ik heb slechts een w"Oord te
cen eUendige hnicbelaar!
\'ergeefs trachtte hij z:ijn zel.f- zeggen en' de Z(lak ·worclt be- Freule, ik verzoek u ...... beheersching te bewarea.
kend gema.akt. Dit "\\-"'OOro ~
- Sill; ik ben a.an het woord
- Het zijn leugeru;! sUet hij ik Diet uitspreken, zoolang g:g
en· glj hebt Diet anders te doen nit. Ik ontken het!
mij van uw bedreigingen en atdan' te zwfjgen.! Ik za.l u "wei
- Zoo, ontkent gij bet! Kijk persin...oen \'erscboont!
leeren, op een anderen toan te- eens aan, OOR dit nog! GeJoof
"W:g w-chten met gelijke u-a.gen mij te spreken! TIt. beb u in maar Diet, dat gij mij daarmede penen, hebben elkandcl-.te vreemijn macht!
een.:ra.d voar de oogen draait.
zen! Verlies dat Diet uit bet oog
,,zust.er Clara durrt er een en rlcbt"ll daarnaar!
Bij staarde haar met wijdge.- eed op doen, dat bet ~wuste
OnwiUekeurig balde hij .de
opende oogeo. ann. Op dat ocr fleschje den.. YOl".uende morgen "\'Uisten. Hij zoo bet. een ~daad '
genblik maakte hij niet bepaald ~ was en gij di~volge geoond.en bebben: haar in .bet:
een verstandigen inarnk. Baar den dood van een patient op hoonlacbende ~c::ht te ~
woorden mowel a1s geheel haar bet geweten hebt.
sl~ ~ J¥.j moest . :n~ beoptreden verbaasden ~.
.."De.ze Verpleegsl:e!' h~. een ~ ~ ~telooze! woeWat bedDelt gg, freule! Tlekkeloos verleden. A!S 23J on- de wilde .hij met t:oooen. wam
-vroeg bjj anzeker.
der cede haar ~ be-- dan ZIOU halft l~ nos
Zij boog _ .... ,..;.,;g naar ~
.... worodt gij~! groo1le< ~ $.

~ had zij de maobt in han- ~ ~ hebben de m.....
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DE REGELPRIJS DEZER ADVERTENTIES IS P 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

i

ZUSTERS URSULINEN,
NOORDWIJK

2-jarige Vakschool met

'0

29,

€eo- en

t~ eejari ge

vervolgcursus '-'Jor Costuumnaaieo (Staatswploma}

&n HVORST" IJSKAST ' iS goed
omdat zjj iedereen voldoet.

.

,

'.

I

IJskastenfabr. ,. Jonkman.
·
"
Ou d eTa rna [ j n del a an 45. tel. 15;20 Wit. . .
PlCII."IC-PARASOLS met e<:ht indanthren bekleeding'. Opvouwbaar; in taschjes van 70 eM. ritzsluiting, zeer modern; schltlerende kleuren. Overal gemakkelijk moo te nemeo, zeer .ellide
j 15.15; kleine voorraad. The PAR-Q·SOL ComPany.
Postweg Noord 25 _ Tel. WI. 1123.

"Regebnatig groote partijen
AUTOIUSTEN
billljk t e koop, Bij geregelde
eontractueele afname bijzolldere
pt1jzcn! N. V. VELODROME
(Tel. WIt. 577).

NeutraJe scbool voor !\Ollio
Mr. Cornelis, Matramanweg 19.
E erste Partie. School met volledig bevoegden voor opleiding,
einddiploma. Hui..ewerkcuI'SWI.

>

POEN'rJAK. Zonzijde -Hoogte ± 4000 voet. Te Hunt: Modern
Steenen Landhuis, 7 ' Kamers, CampI. Gemeubl. keuken. Bad,
Garage, Goedang, Water!. uit Reservoir, EL Licht. - per 1 Aug.
of later. Inl. Tel. 5128 WIt.

Gerout. gedipl. boekh. (Holl.)
belast rich m.h. inr., bijh. en
contr. adm .. opm. balansen,-cor.
resp. etc. Tarief billijk. Br. on.
der No. 2350 v. d. blad.

Diny SOE'I'ER:!IEER-SCHRAIUiU pi.aniste~
ex·leerares Toonkunst Rotterdam, Deutsche staat]. Unterr.-Erl.
Berlijn. Aanm. Jeerlingen : :M"ampangweg 46, Tel. Wl. 4958.

HOI:' E L

"SCH OMPER"

Levert zijn LUNCHES met toenemend succes v·a. f 17.50 en
f 20.- voor 1 pel'S. en v.a. f 25.- en f 30.- v. 2. pen.
Meerdere pern· reduetie
Inl. teL WIt. 3482.

WEGGELOOPEN
jonge grijze Angora kater. Tegen belooning terug te
v· Heutszplelo 7.

bezor~

~lAUREAU

Machinale . dakpannen

van

.. Oedjoengbroeng'·
zijn de b~te voor ddkbedekkiDQ.
VoUedige inIich,lngen worden gdame gegeven door den
vertegenwoordiger:
J. G. A. JAGTMAN. LaaD Holle 33. tel£. 1651 We1.

LOXITI
de meest volmaakte bril
zander schroeven.
De g1azen titteD "\·ooi
Uw leven

ON,WRI§BAAR.
Alleen\·ertegenwooro.igers
voo< gehed Ned.·i'odh!

i. E. V. JONGEREN BEWEGING.
Hedenavond aaDV8D&' 9 tmr
GROOT JAABFEEST

V1LL E. V.

~.

Vtiim~ 1-

- - - . . . t 060.1lIlltiR ~
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GllTmOil OW

G<dipI. Opcici<n '
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2e blelO

van bet programma van Doriot,

Zaterd~g L Augustus 1936

STROOMINGEN EN TEGENSTROOMINGEN IN FRANKRIJK.
Jacques Doriot's nieuwe partij.

,,:!

. .,

rred~~!~!!~llDda I

II ~~:~~=
men thans reeds beweert. bin-

IS THANS GEVESTIGD

is hij ongetwijfeld een persoonlijkbeid, die de massa mee kan
sleepen. Zijn redenaarstalent is
zelfs voor Frankrijk ongewooD
en zgn suggesUeve kracht
groot. Ten slotte beheerscht hij

Heeft de el1r U en Uwe Dames uit
te noodigen tot een bezoek aan zijn

de meest mademe techniek der

propaganda. Een zoojuist verschenen brochure, die zich met
hem b;:zig houdt, bevat 100 fo(Van onze-n V. P. 8.corr.).
to's van bern, dre latenzien, hoe
wj baadt, achter de schrijftafe1
oogenhlik fascist? Deze vraag zit, voar de kinderen zorgt em.
parijs, 1;j hili 1936. laat zich noch met ja, noeh met Dergelijke propaganda-m~thoneen beantwoordell. Ongetwij- den waren tot dusver in Frank-

SC UIL DEBIJBlf .TEITOONSTELLltl8

OVERSTE DE LA ROQUE HEEFI' AFGEDAAN.

Wat
beleekenen
roode punten

op uw Zeiss . Ikon·
camera?

Ongetwijfeld staat Frankrijk
bet karnp. der tegenstanders
van de hUldige Volksfrontrering: Terwijl de linker pal'-

I

g::e

feld is het prograuuna van 2.ijn
nieuwe partij, de "Parti Populaim Fra.n~ais" niet vrij van (!en
fascistisc~e te~dens: het p~

ter partijen versplintering. Het
ware echter verkeerd, te roeenen dnt dezc toestand der versplUttering eeuwen meest duren.
Het tegendeel is waar: reeds
thans wijzen eenige tee'kenen er
op, dnt de tegeostanders van
het Volksfront begret'Ell1 bebben, dat zij, om iets niets

tegen de commuIDsten om de
door bet m nrxisme "bedrogen"
arbeiders en booren voor
Frnnkrijk terug te wirmen.
Recbts heeft men, zooals gezegd, reeds lang zijn aaodacht
op Doriot laten vallcn en op
het oogenblik besel10UWen velcn
hem als de kODlcnde redder, of

o

In

~~~m Z!~hin v~:: br-o~n=l~:~ re=~~!t;:

M".t< ..,........ ~;;';dti!~".
;U;.lk"". .,.,,;,ra.

t;~'~~:~~~1

f=r;,teg:r~

op Zaterdog 1-Zondag Z-Mnandan 3-Dilsdug 4
en 5 Aog. 1936 te houden in het gebouw

PARAPATTAN G.~MBIR 43
BATAVIA· CENTRUM

rijk onbekend, maar Doriot
weet ongetwijfeld, wat hij wi!
'en de machten die acbter hem
sta'lm en zijn propaganda-veld~~t financieren, weten het

Entree V r ij

Of hij werkelijk de komende

Opening op ZaterdO!l am 5 u, n.m. tot 10
u, n ,m. Dagelijks geopend van 8 u. v.m,
tot 1 uur en van 5 uur tot 10 uur n.m .
en daarna op Donderd,1I 6 Augustos 1936

man is, zaJ. eerst de toekOtn!lt

kunnen aantoonen. Maar dat
men bezig is, voor hem als den
komenden man het terrein te
effenen, is een vaststaand feit.
(Nad1'l,k 'lie')'ooden).

~t~~~~: ~aO;;:~iS:I~~~~ ~fe~~:~ ~===========~~======
ITALIAANSCHE BUITENLANDSCHE
POLITIEK
Ciano en de jongere Generatie aan het Werk.
ROD:IE WENSCIIT DE HEGEMONIE IN DE
l\UDDELLAlIr."DSCHE ZEE
(Vun Ollztnl V. P. B.-COT)'.).

Rome?

20 Juli 1936.

Men doet Mu.ssolllli geen on.
dat
graa! Ciano, minister Ya1~ Buitenlandschc Zaken en schoonrecht, ala men beweert

Eut'Opeesch statenblok. Het is
een logisch gevolg van dcze
conceptie, dat de vriendschaps·
bll~dell tusschen Italic en
DUltsehland van dag tot dag

met.horles noodig hebben.
De liga's zijn ontbonden,
en boewel oak overste De Ia
Rocque, de Ieider van de thans
nlet nleer be.staande beweging
der Vuurkruizen, direct een
nieuwe partij oprichtte, behooren zijn kansen toch weI tot het
verleden. Om een werkelijk
machtige beweging te vormen
is het tegenwoordig wet meer
voldoende een elite of goed uitgeruste militaire formaties om
zich te verzameien _ men beeft
de mRSSll. noodig, de arbeiders,
handwerksUeden, winkeliers en
baeren. De la Rocque noch
Taittinger zijn in staat de mas-

Avond - Vendutie

DE POLITIEK VAN CHINA.

Door
Onderhoud met Willington·Koo,

JOHN PRYCE

Pa.rijs~

11 Juli 1936.

zelfde gezegd wor.den. Deze Ac~ dende principes der Chineesche
tion Fran~aise is bovendien politiek duidelijk tot uitdrukmonarchistiseh en de manar~ king.
chistische gedachte is in Frank~
rijk \Terre van populair.
"De openbare meening in
China is zonder eenigen lwijfel
Niel,we Methodes) nim~- voor een politiek van vastbernwe .D-lannen ...
den
tegenstand
de
Japansche
invasietegenover
in bet Noor·
Men heeft OilS nieuwe metho- den. Maar de nationale regeedee en nieuwe mannen noodig. ring is zich van haar verantEen nieuwen man schijnt men woordehJkheld bewust en wil
reeds gevonoen te bebben. Ret zlch VOOrlOOplg sle<:bts bengis Jacques Doriot, burgemees- houden met bet land ZlJD eenter van de Parijsche arbeiders- held te hergeven en het eeonovoorstad St. Denis. Doriot is ~:reb ~ sanee~. Zij w it bet
geen onbcschreven blad. Vroe- rISlOO met op zlch nemen, bet
ger €en del' leiders van de land in cen oorlog te storten.
'Fransche coDlJDunisten, geraak· Indicn men naar de beteekenis
te bij twee jaren geleden met de van de aetie der Zuidelijke stapartij in conflict. Hij werd uit ten en hun conflict met Nan·
de part ij verwijderd, maar nu king vraagt, dan is bet antHltl~r.
begon CCl'st zijn strijd. Een fas- woord gemakkel.ljk te geven :
~lentengevolge is Ciano geen cmecrcDd redenaar, verzamelde de beide provincies KW3Dtoeng
vrIcnd van Frankrijk en EDge. bij vrienden en aanhangers om en Kwangsi Jiggen ver verwij·
land. Beide landen schijnen bern zich heen en het gelukte hem dord van bet tooneel van de in·
_ en
deze ?vertuiging de arbeidec. van bijn. gebee! vasl.,
d,arom oogeduldig"

~an

~ijn

:Vf:c~:l~j:e~f::;:n~~e~~~ Ir------------·------~

OPRUIMING: SCHOOLETUI'S
~uxe scbooletui's met drukknoopsluitir.Q.

Itcht beschadigd, ruimen wij op voor
f 0.25 en f 0,40.

opzi~ht is men overgaan tot
het 1I1 het leven roepen van ve!e nieuwe instellinpen, die ook
10 Europeeseben zm zeer rnadern genoemd moeten worden."
China en Japan.

"Chma z()u gelukkig ZlJD, m·

N. V. Boekbandel en Drukkerij
"VISSER \\ CO,"

vero":~l'd ~ebben.

bewaren, dle ZlJ m vroegere
eeuwen
Maar
de wereld bllJft met stilstaan,
meent Ciano, en Italic's appctijt
is ook na den .Abcssynscben
ve:ldtoeht nog met gebcel gestild. ~et Ro.mein.sehe imperium
m?et zlch Ultbrelden, het .moet
mmslens bet geheele Middellandsch Zeegebied bcheerschen.

d~ Janeiro en Buenos ~i~ en

Zal Ciano sUIgeJt'!

~~~:~:;!~c~ar:g~: ~~

Oit zijn de grondslagen

van

oak

pc aanvllUen op zijn vroegere
vrlenden, aanvallen, die zieh
tenslotte
uitstrekten tot het
gebied del' Franscbe buitenlandsche politiek, nadat Frankrijk
met de SovjCt·Unie het bekende verdrag gesloten bad.
. Van dit tijdslip af begon men
zlch rechts voor den vroegeren
communistischen leider te inte-

dien Ja.pan zlJn offensleve politiek opgaf tegen h~t land,
waaraan bet het grootste deel
van zijn cultuur te danken beeft.
Een vreedzame samenwerking
tusschen de beide !!TOotste
Aziatische volken zou v:le meuwe mogelijkheden openen.

Zoojuisc ontpakten wij
'0 ColJectie BADP AgleR

re~:re:~dsher

b~t communi~e

cerste arbCld!Jaren van.. besli&~nde beteekenis voor ZlJn polizijn gewor_den:
ZlJD. bilk ve':.Uimdc 2ich.
.TezeIfdertij~ bleck, dat granf
CIano geeD vt'lcnd vall den Volken~ond was. Hij' ~ehoort tot
de
generatte van het
~taliaanscb.~ faa~i8me, die eo
~S() all~. lllstelhngen van de
hand Wl]st, die klaarblijkelijk
tot eeo "af~e1oopen tijdper~"
beho.oren. pe JOn~~re generahe,
speclaal .In Itahe, staat ~eeds
zoover van de gebeurte01ssen
en gevolgen van ..den laatsten
~erel~oorlog velWlJderd, dat zij
Ulste.lImgen ell verdragen, die
bet m sta~. houden van een
afgel~pen tiJdperk ~oeten die~en, et meer begrijpt: zij ziet
m de t:ockomst, staat op het
~dpunt, dat de oudere generatie aUes verkeerd gedaan
heeft en wil nu ~o~ staId brengco!. wat haar JU!~ en ~
schijnt. Mussolini IS. Van ZUlS,
de toekomst v.an ltalie in han.
den van de.Jongere generatie
te leggen_
Citu!O",\ Vriendsch
voor Duit.schland. ap
W t Cian '
:::

t~~ke ~oncepties

~ongere

gee: ZWeef~, h~d:

van een dietatoriaal

1:

ge~

moeilijk te gelooven, dat dit
programma zou kunnen worden
ten uitvoer gebracht, zander dat
Rome in conflict geraakt met
die landen, die een totale revisievandehandwijzen.Denieu.
w; internationale ordening, die
Ciano voorntelt zou voIgens
zijn plannen _ e~ daarvan mag
men hem geen verw:ijt maken
_ een grootere toekolIUit van
zijn eigen land dienen: iedere
staatsmllll, die op het oogenblik
van "Europa" spreekt, meent in
de eerste en laat8te plaats zijn
eigen land. Men moet derhalve
afwachten of het Ciano gelukt
inderdaad' in Europa ~
machtsgroepeeriog in het leven
te roepen, die bereid zan v.jn
de ltaliaansche aanspraken'
vooraJ in de MiddeUandsche ~
maar ook in het Donaubekken
en op den Balkan met aile
kracht te ondersteun~.
Eerst de toekomst zal kun.
nen leeren, of Mussolini's
schoonzoon een wat onbedacbt.
zaam voonrllstormende jonge
man is, dan weI em diplomaat
en staatsman. die weet, het
voor: en te~ van iedere con.
ceptie en vaa ledere actie nauwkeurig tegen elkaar af te wegen.
(Nadrwk _ ) .

"nattoDaal·~olsJCwisme"

betitelt Deze rlehting stelt zieh op
bel standpunt dat bet doe! van
socialisme en communisme
m de verschillende landen
slecbt bereikt kan wordenin
volkomen onafh~elijkheid van
eeo of andere lllternationale
instan~le.
.
Behoort Donot tot deze categorte. van communisten? Ja en
n:.en: Oorsp~nkelijk stehle oak
h\l Zlch 0P. dit standpunt, maar
zijn w~g l~dde. hem vee} verner,
d~ hlJ DllSSchien zelf in het begm geloofd bad. Hij is baden
aangckomen oP' een punt, van
waaruit hij het marxisme als
een ~-waad beechouwt en de
D'leenUlg verlegeowoordigt, dat
bet ware socialisme juist het
tegen~et'l. van de marxistische
do.."tri.De .18.. ' . .
Oak dlt IS wets weuws' men
~. zi.ch ~~~eren, dat
lilli, ~ .2ijD. Jeu~. een radicaal
SOClalist, zijn !asC1stische. ~g baseerde op
d? theone, dat hij op zijn maUler . bet ware socialis.me zou

~cl

het.e.r~ochovereens,datledere
k

k:w;lli~

TOKO EUROPA
Pasar Baroc

China

~I S01ijet~R-wsla.nd.

Batavia-C.

EL IC'CTR ICITEIT S
I:.

-

Levering

-ANIT AIR

verfwarenlns'alleer~'voeren

verfwerken.

. M. H·B:~~D~;!gF

poll. i~~=========:§====T~e~I.~2~30~
I

leI'S lang. Hoewel ook de
tleke en sociale ideeen der bei·
de. l~n~.en in de laatste jaren
prmclpleel van elkaar
den, zoo schijnt J:let tach, dat
zoowel ",:"oor ~ovJet.Rusland als
voor China dit onderscheid cen
vraagstuk der binnenlandsche

verschil~

Groote weg

I

f:~~\::~: =:~k

beeft de GROOTSTE OMZET
Wie beeft )'uist door de groot,'e

?

omze.t. de LAAGSTE PRIJZEN
Bij wie zijo. ook al weer door de grootste

?
?

leder weet he< an,woord,

schappelijk gevaar, voortsprnitcnde uit de huidige politieke
situatie: bestaat er op bet
oogenbl1k vee! symvathie en
ru~uw ve~rve!!- nationaJe een· zeer veel vriendschappelijk geheld van China.
voel tusschen de beide volkeren."

-

LI LIONG HIN

Maar waaroCD. is U dan gee::! kiallt \,.1.11 LI LIONG HlN 1
Gij aBNADEELT U ZELF zoolang
Gij nag geen klant van Li Licng Hin zijt

NEEM EEN PRO~F G'Hl,~.:,·.:!l·s·,'.·..",·

BEL

ECO'Il(J7Itische Herleving.

Volke-n-

T

omzet. aUe waren Z")O VERSCH l'vIOGBLIJK

weerstand sleehts
m~elljk ~an
IS onder e~ centrale
l~Jding en op de ba~ van de

China en den
bond.

H

Welke langgaoan

Met het oog op het gem.....

poht:H:

. ~,Hand in hand met deze poliheke pogingen, China zijn
eenheid le hergeven,.is men
overgegaan tot het lDvoeren
van veelomv~.ttende economi·
sche hervonrungen_ Wat cr tot
no!? toe bereikt is, wordt dul·
deli;jk aangetoond door bet Plan
tot Economisch Hemel.

U

" a~~ Olt.

tcit in aUe kleuren ro t bil lijke prijzen.

bestaat er in oorlog of vrede laten beslissen.
ceo. richting,
Wat het antagomsme van of zelfs tot cen interventie.

~~::t'":.t~~hijnid~;n~~~ ~:~ rg':::~ni~:'!~t1fz..~~ :!::,'~:' ;:~.:.s~:= i';",,:!:e::J';~2~~~gbe'~~

VOOI'

Nieuwe modeJlen - schitterende

de gemeenschappelijke grens is
De door hun aetle veroor- verschillende duizenden kilomezaakte situatic heeft een 7.ekere
verwarrmg In het leven geroepen, maar.de centrale r egeermg
WIl met slecbts een ulterllJk,
doch .~)Ok ceo innerlijk conflict
vermi.id;en en he:e~t daarom bet
E~ecubeve Comlte van de Kwonuntang over de vraag van

Tel, WIt. 1, 2 en 1596

Rijswijk 4,

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

an~::.r ~:enm~f; n;;, e1~~~~ ~:d~~'~~O~~~~j ~f.:::'d-;,;,;:; ~;~~n~~ K~~':; d~~~h~e",,:!: ~~e;.:i;e~esl~:'in;:;:'~'!.'t~~ot 1'~~k:Vt~;;;;~~~ ~~n ~~in~;
he~rijpen,

Co.
Tel. 395

b.v. de lijn Sjanghai-Tsiugtau
Z. E. Wellington·Koo, de Vroeger bad men "001' deze
nieuwe Cbinceschc ambassadeur rels minstens 3 weken noodig,
te Parijs, is een van de bekend- thans doet men er 6lj~ uur over.
ste persoonlijkheden van het
moderne China. In het onder-

Duitsehland vaelt, sprui~ voor
ee~ groat . dcel voort Ult het
felt, dat CI~no d.e method s
7
goe.dkeurt, .dle DUlt~c~land In
de mtcrnatlOnale pohbek tocp~st. Het zijll ongetwijfeld
n:euwe en ongewone. ~ethodes,
dlC
b.v. metendeEngelsche
tl'adlbe van
de
Fransche
dipl0.
matie niets meer gemeen hebben. Oak Ciano wit mindel' onde:handelen ~n meer doen: een
{rut accontplt zou bonderd maal
meer ~vaard zij~ ~n tien conferenbes en twmtlg vcrdragen.
En tcnslotte. z.ou d~ ann.val ~e
beste verdedlgll1g zlJn. Ciano IS
op het oogcnblik wel de meest
typiscbe v~rtegeuw.O?rdiger van
de dynarnlsche pohtlek en zijn
groote voorbeelden zijn Musso!i~i, Kemal Pasja, Pilsoedski cn

van ClaDO wcten, om ecnigszins
te
hoe het komt, dat
deze Jongo man tezamen met
Mussolini geen geringer doel
najaagt,. dan Europa. volgena
geheel meuwe principes te hervonnen. CitlDO heeft namelijk
cen groal dcel van zijn politieken loopbaan niet slechts bui.
ten ltalie, docob blliten Europa

&

0" DE EENHEm VAN HET HEMELSCHE RIJK.

~l~~~~~:~ ddeu:it~~f:~:~ ~;~;~h~:~l'd~caarc1:~~aId~~~ ~: ~~~oz~c~~~\~~e~~n ~~ ~~~, v::e:n~e~~~~~~rIJ:Pfe~: cfa~:~~vi~~~e:ee:. ~ ~

politiek v:m Ip.lic Ieidt. logewijden weten, boe groat de persoonlijke invloed van Ciano op
Mussolini Is; ccn merkwo.ardig
feit, .wnnt tot nog toe was het
geen dcr mcdewerkers gclukt,
jets ten ultVOCI' tc brengen, wat
Mussolini
niet zelf voorge.steld
had.
Een bljzonder iets is ook
Ciano's carriere. Op 33-jarigen
JeeUijd cen ambt te bekleeden,
dat tot de belangrijk9ten van
E\lrop~ behoort, is waarlijk
geen kieinigheid. Maar mlasc~ien zon Ciano op bet oogenblik nog cen onbekende zijo ir..dien hij in Mei 1930 uiet de
dochtcr Van den duce, Edda,
gehuwd had. Ook E dda had een
grootCIl in"locd op den ducc _
zij is ceD vrouw, die ieU! van
het politieke temperament van
ha~r vader hccft g~rfd en bovendien zccr cerzuchtig is.
. •
0 ..1108 Loopba"" .

I

OP:

WELT.

I...J
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Ik persoonlijk geloof, dat de
Volkenbond een instelling van
groat belang is, ja, dat hij onontbeerli,jk voor de o~tie
van den universeelen ~ is.
TIt geloof oak dat de teclmiscbe
hulp, die de 'VoIkenbond in de
.
lruu"te jareD. Ran China gegeven
In de eerste pl~ts moet het . heeR, ceo bewijs voor .zijn nutsucces van de regeermg in de tigheid is. Intu:ssehen. moet oak
oplossing TaD het valuta-waag· gaegd worden, d2t de Vollrnnstnk ~ worden. Sin&1 ~nd in menig eritiek oogeo..
verleden JaM November is het blik den vrienden van den vredoor c:'fe natiQnal,iseerio~ van de en bet recht groote telenrbet 2ilver•. ~ oent:raliseering stelIiDgm heeft bezorgd. Dit
het eIlll$lerec:bt
baJJk· geldt ten opzichte -van China
bilJ~
en door de deviezcn.. vooral -war bet llantsjoerijscbe i
controle gelnkt. den. ChJDee- vraagstuk. Om den vrede te
scheu dollar te st2hilisecreIl.
ven;ek~ en den aan-wdler af
bretigen.
te schrikken., moet de VoIksIs Doriot Fast..'ist' .. <>~~ tweede ~ ~ de bond weer wrf:ro;awen wekken
..
. ~ van wegen. 5000 kilome- en vooral ,he! .s,yst.eem -van de
Is dus Jacques DJriot, zoon : :
is uitsloitcod
wrster-

CAMAY -PRijSVRAAG

-van
... smid,
oud-eommmrlst
kilomoter
en mend
.... RusIand,
np het 16.000
...., bet
gxoolsb> did _ _

POLONIA-'lEltRAS.
Meester-Comdis
Tel m.
______________
~~==~~~

~az:ustiSch

Musso-

~

~

~

~

LET OP
DE INLEGGER IN DlT NUMMER
van de nieuwe interessante

II~==================~
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~~~L-

IIIIII

Wi. Zatert!ags van ttitgaan houdt.
Ontvlucht zijn warme hois.
POLONIA is heerlijk kODd.
En . . • , nooit vOOr Zondag thols!

ITBREIDING
Vanaf · begin ' Au"

I

gustus 1936 zal het

Het~p.pu!lilre

melk ,.

" S·.
H'.J'..
.~

HET·NIEtfWE"S1'ATttOT VANDE ,BANQUE ·
,
DEFRANCE.

"

' ,'

:i

-"l

De Macht der ..200 Families" gebroken.

hoofdkantoor van

DE'STAAT·BEHEERT DE CENTRALEJ'
CREDIETINSTELLlNG.

ons

(Vall onzett V. P.B.-coTr. J.
Pa rij8J 21 hli 1936.

'/JIIe GoUtl€1'net~1'8 ell 'v iceG OUuer11€tf1·S.

geves'igd zijn,

I

Tot nog toe was ·het'gecrui·
keJijlc, dat de Fransche regeeringetl tot gouverneurs ell 'vicGgouverneurs van de Banque de
France pcrsoneu benoemden,
die eel! groote 1'01 in het p art~clllierc zaltenleven ·speeltien. In

Scottweo 11 Bal.-C.
'el. WI. 3333
Ons filiaa l blijft
gevestigd:

geen
p:lrticuliere ononc.erbouden;· bet
is bun ook verbO:ien later in
dienst !a treden van pllrticuJiere maatscbappijen of deze met
raad en da!ld biJ te ' staan . Zij
I krijgen bu..'l. pensioen en daarmede moeten zij genoegen nemeu.
nit zijn" indt'rdaad t ameIUk
, rigrmreuse bepalingen, maar zij
zijn noodza kelijk geblekcn, wij!
maar a1 t e (!.ikwijis van de func- I
tic van gou·,'erneur of vice-golLvemcur ':an :Ie .Eallquc de
Fran~e mlsbrmk IS gcmaakt.
!,>e 111eUWC gouy::!rncurs vc:u .de
n~ n!;: zullcn even~ls de c':engc
Ie.H~ end c persoonhjkbede.., ~a n
~e c~n tra l e . Fransche credletmst~lh n.~ zu:ve:e staatsa mbte~

:~t~:i~~agm~;fue;,aaJ~ h~;t"'~~ I ~:~e~t:~:ld~~~~:n~i~;r~~~;e~:~

Molenvllel Oosl

zetfs bewezen, dat de gouverneurs en vice-gouver~e urs soms
hun semi-oificieele positie misbruikteo, am zlch 7.elf 'particuHere voordeelen te verscbaffen.
Iedere groote particuliere
bank rekende het zi cb tot een
eeT, den gouverneur of de vicegouverneurs van de B:l1'!k vall
Frunkrljk als kden van haar
Beheer t e benoemen. En
gebeurde niet alleen om de €er,
maar h ad ook zijn u.kelijke
voordeelen'. Het nieuwe statuut
vlln de Banque de France maakt
aan dezcn ongetoestand. De toe-

1 P. lei. WI. H04

:-11. aan , de parh cu~lere o.tlClet"llc-

XIde OLYMPIADE
BER L II N 193.6
Het belooft:. scbitterend te worden!' In 20
talen wordt bet uitgezonden. Koopt tijdig
goed radiotoestel. Wij bieden 50 stu"bs van de

een

overbekende LV.OPBOII- 'rOIS'l'ILLIII ; met
electr o~dyna miscben

anodehatterij

luidspreker incl. accu eo
aan tegen del'!;

OLYMPIADE - PRIJS .
van slechts F 200.(gewone prijs F 265.-)

.

Maa kt van deze buitengewone gelegenbeid
gebruik, Bestelt nag hOOen en geniet oak op
plaatsen zonder of met sIechts onvoldoende
electrischen streom van de topprestaties op
sportgebied. Dit aanbod handhaven wij slechts
voar de eerst blnnenkomende orders tot
maximaal 50 toestellen.

mmgen: volge~s mtentlcs van
den staat ~re dleten zullen g~
Y~n o!. ·wC1geren. .Daa:med: 1.5
Men ·moet vast6te ll ~D , dat de
Imp orteu cs :
~nde1':1k eell dUldell.lke seneIregeering-Blum . mel · dit VOOl'"dmgshJu, ge!ro~.;;:ken: de ~an9ue
stel een g):ootCll atap voorN. V, CARL SCHLIEPER
MIJ.
de France IS geen parbcuhere
waa,rts op den-weg ollar de veri~stel!ing meer! doch de o~~i
Distribute.ur! vQor W~st.Jav a.
vulling· van bet Volksfrontproeleele staatsbanK van Fra uknJk,
gramma heeft gedaan. Naast
Fa, LilIJ. Tjoei Keng
zooats de Bank van Eng-eland
bet probleem van d e J1!1.t ionaHof de Nederl:mdsche Bank. 4 )
Batavia.
seering van de F ransche wapenindustrie, dat intusschen ook
(Nadnik v~bodefl).
reeds opgelosl Is, was het
vraagstuk van d e' bervorming
_ 1•• .1<>('i1II1'i l vnn de Banque de' France een
• ~¥"UJO"'~
van de belangrijkste punten
van dit programma. Oft almachvan Buit€nlandsche
.
geldinstitullt va'n ' Frankdcze berichten 'dan
130 jaar geleden door Nagesticht en van blliten~
I.",t.' 'mnle;"ii~ ;: tot ~ee;e e;~:~
privileges
""""""",_""",~""","",~.,..::""",;;;...""~~~~"",,...... s che bericbtell bad kunnen gereeds sinds
Rijsw ijk,tr.at 2
yen, zijn de pogingt~n van eeruge VERKRIJGBAAR T E G EN
r en in bet brandpunt van een
ZEER LACE PRIJZEN
(Ing>lng Djaga Monjet,
heftigen strijd. De bank had, OVERWICHT VAN DE RUSSISCHE VLOOT Finsche bl ad~ll, de Zweden cr
yan te Qveruigen, dat eeD vcr- G [a tis Moodbarmooica relSea
Nitour).
hOewei' het- 'offiCleele geldinstiIN DE OOSTZEE.
sterking van de .t\Jand-eilandonder dcskuodige leidiDg
tuut, van bet land " een volkomen
particlilier '
karakter;
:~ ~~~~~~de ~~:~~~a~~4: aanvang 1~!ep. \'3 0 i tIm 8 Aug .
echter vooral in Zweden niet dagelijkscb van to tot II UU( v.m.
In
de
Oostzeestaten
maakt
men
zich
ongerust.
bank werd
door de regeering
de- gouverneur
van de
benoemd.
zee;o~:n:::l~~~~! ;f~~~S~k ~~E:iij!GH
BEREIDT-FINLAND ZIC}{ OP:EEN· OORLOG VOOR?
Zweden .zeer ollgerust over het ~~~O'<',,,,.,:a 
Maar thans is eindelijk het
steeds groa t er wordende over - Sh..isbr, ~Ir. 68
Batavia·C.
t'ceds lang
(Val l'OnZell D. A.D.-CO'1T.).
van Napowicht
de Russische
vloetden
ell l~~~~~~~~~~
het isvandeze
onrust, die
_
Banque de
Shirley Tem ple Song album .
Zwecdsch cn minister van Buizal in de toekomst Diet
FeldmJun's Dil nS ~i1 l bllm No. 4 1
dool' particulieren -gelcid
Francis (;, Day's Album No. 60
wotiJcrr,-dociI hoofdzakelijk door
viscbe lilDden ernstig aan de
Ilmbtenaren van den staa t , die
FranCIS & Day's Jazz Syncopations
Russische these van den ondeelieder oogenblik ' van hun doen
DilSh Dance & Song Album
baren vrede gaat twijfelen.
en
laten
rekening
en
verantLl\vrcncc; Wright Jazz Syncopa tions
woording zullen hcbben af te
(Nadruk verboden).
Campbell Jazz·Syncopatlons
lcggen.
De N corsche vb ot bestaat
Duke Ellington Hot mus ic Album (.. Jazz~Arr. ")
. ' vier klelne pantserscbeDen,
Mary V :m (Tilngo)
die gedeeltelijk al meer daD 40
gelt.
Njeuwe D uirsche Album. 0 .3. 1000 Takte Tanz
sta'''HI"'Ila,,la' ljaren oud zijn. Nooz-wegen beTan z tee und Ton f I I ru (allerl<latste banden)
schikt verder over zes kleine
Hoe
ziet
deze
hervorming
it FJ. 1._ per exemplaar
torpedojagers, 25 torpedobooin onderdeelen ·uit? Tot nog toe
en 11 mijnenIeggcrs. .
moeht aan' de algemeene vergadcring slechts deel genomen
worden door do ZOO aandeclRijswijkgtraa t 32
Tel. WI.423
C.
houdcrs, die de meeste

11.

1::=~~b:r':n:~:n:.~D~e~F:i:nS:Ch:e~~~~~~~~~~
HOHNER

MOHDHUMONICn

lets ,nieuws,·:

sleeht: ;
~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~I
NIEUWE PIANO· MUZn:K

in

;~;~s~~: ;:~~~ ~~~~~:~

w.

EISVRT

N A E SSE N S & Co.

8.,.

====================~

COL IN T H. Die GiFTVRIJ preparaat regen TJAPLAK~
pla~Q' HUID- cn liAAR-ziektc bl) honden geeft I OO~/o resultaten
en 15 averal in Apotheken en Droglsterljen verktiJgbaar,
OMTREK Harmonie. Bij IRBMSCHER & Co.
PaSil r Garee Blj De Cede h en D rag: P. Baroe.
Senen
Bil Apotheck BAN AN.
Kra01;'Jt
Bij Rilthkam p Apatheek.
T jlklOi
Blj Ned : Apothcek.
..
Mcnteno
filJ M;lmpilng Aporheek.
"
Noordwijk
Bij Dra g; ' t Centrum, PctJcnonqan 46:'
V" Jrts bJj aile om Jiggende niet genoemde Apoth: en Drog.
Importeurs : r4£DERLANDSCHE APDTHEEK.
Baravia-Centrum.

Denk· aan Uw0+ P+- TJE

len in hun \)ezit hadden.
Danr vandann ,de 'leuze,
Frankrijk door de 200 rijlcste

families geregeerd zou worden.
I nderdaad bevonden ' en bevinden zich groote paketten aan~
dee)en van de ·Banque· de :Fran~
ee in handen van de rijkste lieden' van ' hct··!and ·en ' degenen,
die alechts wcinlge aandeelen
bczitten, hadden tot neg toe
niets te' zeggen. Het nieuwe
bepaalt
dat aan de
.

O·PLAA6CONTROLE
H.H. Importeurs en Middenstanders,
waarom plaatst U Uw dure adve ctenties of verspreidt gij Uw reclame in
bladen die schermen met opJaagcijfers , di~ niet juist zjjn ?
Waarom con trole ert U zelf niet de
oplaag en de verspreiding van het
blad waarin U adverteert!
Het blad b estaat doO[ de gelden der
adverteerders en deze laatsten bebben
dus stelJig bet recht om onverwachts
te coo troJeeren of de gegevens. door
ee n colporteur verstr.e:kt, juist zijn.
Gaat niet af op attesten of rapporten.
waarvan U de juistheid niet kunt beoordeelen.

NTROLEERT ZELF!
Ieder die belang stelt in ons blad
kan vrij in 9nze Drukkcrij binoen~
loopen am' steekproeven te nemeo:
ledere controleur is welkom .

OCHTENDPOST"
voor Batavia, BUiten20rg en Omstreken wordt elken Maandag. W o e nsdag

BROOD·

EN BANK 'E·TBAKKE'R·IJ

of Vrijdagavond van· 8 uur n. m. tot
3 uur v.m. gedrukt en gedistribueerd in
een oplaag van

ttH Y G E A"
Meester-Cornelis tlc ,Station _ Tel. Mr. 123
H eerlijk," vetscb.
ooze Specialiteit.

ttiJ. diog

voedutatiJ. geed doorbakkell

.

Vraagt eeas een proefbroodje ' aaa I

De Bandoeng - editie word, elken
Woensdag- en ' Z3tttdagmorgen ge!
drukt en gedistribueerd- in ~n

hoeEt niemand te ontberen.

oplaag

Hetzij hij arm is. kleia of groat.

Elk kan zich dageUjkstrac,. =
Op " beerUjk ,BOLLE BAKKER·S BROOD.

30

TeI.Wett.

''''all

.

