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H et is officicel hI den Yolks,
raad medegedeeld: _ de Re·
geel'ing zoekt naar cen middel
om de we rklooze en werkschuwe jeugd cell doeltreffendc opvocding tot den arbcid te ge'len. ZU dcnkt over het oprich~
ten vnn wcrkkampcn, waarill
jOllgelicdcn, voor wie dit nuttig
en noodig geacht wordt, onder
dwtlng zulien moeten verblijven.
Wij gcloovell, dat dit middel,
als het goed wordt tocgepnst,
op de opvocding V3 n het jonge
geslaeht een gunstiger u it\Ver~
king zal hebbcll dan de lessen
eu het voorbeeld vall ouders en
,'oogden, op wic het grootstc
decl van dezc jongelui parn.siteelt.
1:1et heeft ~ns goed gcdaan op
t l! merken, dat in I.E.V.-kringen, vool' zoover hct daar bespl'oken is. het dcnkbeeld in
beginsel m et instemming is
ontvangen. Uit deze kringen
toeh zuJien de jongelui moeten
komen, die in de bcdoelde werkkampcn zuIlen worden opgenomen. De instemming van die

L~ )j..'1udoenll, $umatn."trllnt I, DonuenJag- Ell Zondagochtend
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jongelui

nadenkt
o\'er het denkbceld, hoc meer
moeilijkheden men ziet. Dat
blcck ook op cen vergadcring
van de]. E. V .~a fdccling te Klaten met de afdcclingsbesturen
van Djocja en Solo,
Na brccdvoerige discU8Sics.
zoo lezcn we in df! LocomotiOf,
waren de vcrt~nwoordigers
van de dric Vorstenlandschc af·
dcclingen het erover eens, dat
het Jlroblccm van de bestrijding
del' jcugdwerldoosheid niet be~
h andeld zou ltUnnen worden
y.ondcr het geheelc vraagstuk
del' werkloosheid te- beschou-
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Mnnr er zJjn nog andere
mocilijl,het'!clJi.
De ultvoering van een denkbecld als het bovcnbedoclde,
moet geschieden op de wijze,
zooals dat in Duitschland
plants had.
Oaarover moet niet vce1 gepruat worden. Gewetensbezwa·
ren en .juridlsche bcdenkingen
moet men onderdrukken. Zooiets
moet docltreffend en
streng worden aangepakt zon~
der drale':l- en zander te letten
op allerlel bez\\:aren en. op het
oordeel van heden, die ;mIke
harde maatregelen verafschu-
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Maar zoo zal h:t hler met
well.
. men
.
kunnen gebeuren. Hler zal
niet wlllen afwij~en van den
voorgescbreven wag.. Er zal dus
, earst een ver?rdenmg moeten
, komen, misschlen zelfs weI een
wijziglng in bet strafwetboek.
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daar als een cuvel ben. In de arbcidllkampen met

w~~;:r~~~ecr men

II eeo der cerate vcrel8chtell voor bd
welalstfll vaD am.eeur~foto'lI,
Laat Uw aegaUcEmaceriaal door 008 ontwikke)en eo afdrukken - bekwaam vak~
perlloon l baalt ult elk DegatJef btl bule. Wilt
eruil Ie bate.D ill. me de dank %il bd gebrulk
V ita. de lIuperleure A G P A • afdrukpapi.eren.
Mtt htotec:hDhche advie:ea staan wij 'teeds
101 Uw buchikkiag
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'om wegloopen te voor.komen.
Dat niles geed te OI·gnnlseeren is nu wa:.triijk nict zoo gemakkelijk in een la nd, waa l"
men geen crval'ing op dit gc~
hied heeft.·
Het werlikarnp za.l gcen
tuehtschool mogell wOl"dell en
tach zal de tucht c r h oofdzaak
moeten zijn.
Men zal er jongens .mocten
opnemen, die niet wcrJccn wil·
len en andercll, die aileen wcr·
ken willen in cen betrekklng
(lierst op cell kantoor) welke
zij ni~t kunnen vcroveren, en
h en a llen zal men zoovcel 000gelijk Ucha melijken al'beid mooten doen verrichten.
De ervaring opgedaan in de
vrije wcrkkampQIl, wcllee hestemd zijn om menseheu op te
leiden Vaal' den ' klej.n-landbouw
en voor de kolonisatie, h eeft geIcerd, dat ~e Indischa jongena
er spoedig den brui ann geven.
Er is dan oak veel vcrloop in
die vrije werkkampcn.
Doch daar heeft men jongelui, dic weI werkell wilden, maar

~::~~;~ruftalg:p~~~e~o!~::ea:.

:~ngdi~atc~~~ 1~~~g~~fle~P~~:

beid~n en die ann lieb amelUlton
arbeid cen broertje dood heb·
ben.
In cen arbcidskamp met
dwang zal men de geluk~igc oplossing van cen confhet tuaschen arbeidslust en nrbeids·
pUcht door den aUocht van den
betrokkene niet kennen. Men
zal cr voortdurend mocten wer~
ken met onwilligen en dus zal
er vee} en seherp tQCzieht moelen zijn.

PASAR BAROE

Maar hoe zal men dan, zoo·
als in de bovenvermelde vergadering in :Midden Java werd
verlangd, d~ jongelui in de
gelegenbcid stellen om te solliciteeren naar betrekkingen. lerwijl zij in het werklmmp zijn?
AI deze en dergelijke moeilijkheden, welke zullen moeten worden
opgelost,
doen
den
wensch ontstaan, dut toch
maar de Duitsche methode zal worden gevolgd en
ann ieder jongmensch, i'oor~
afgaande aan den mHitieplicht ook zal worden opgelegd
een burgerlijke 'dienstplicht of
hij nag studeert of reeds werkt.
Zoo'n burgerlijke dienstplieht
haalt er stellig de arheidschuw~
heid uit, doch ook zij, die weI
werken willen, kunnen er hun
vaonIeel mee doen. In DlIitsch ~
Innd. is gebleken, dat aile bur~
gerlijko dienstplichtigen wonnen ann gezondheid, aan kracht
maar ook aan karakter. En er
zijn nog meer voordeelcn. Burgerzin, saamhoorigheid, orde e n
tucbt worden aangekweekt. Ze-.
ker, de werkwilligcn en soms
zelfs reeds arbeidenden zullen
er cen jaar door verliezen.
Doch daartegenover staan tast~
bare vooroeelen. En het voor~
naamste is, dat hel algemeen
belang er door gediend vrordt.

J. V.
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Doeh er is nog een andere
moeilijkheid.
Dc Indischc samenlevlng is
niet zoo groot. De Indische
ovcrheden kunnen hllllr vrij
goed overzicn, zooals bJjv. btijkt
als zij de militie-plichtigen op~
roepen,
Zij I{unnen met de hun tel'
beschikking staande gegevens
zander veel moeite letten op
jongelicden van cell bepaalden BLAUW~ EN GROENHEM~
DEN
leeftijd.
Hoe zullen zij cchter te weten
Egyptische Vel"SCbijnselen.
komen, wie wer.kscbuw is?
Van de bij de arbeidsbeurzen
UNIFORMVERBOD VER~
ingescbreven en ondersteunde
werkloozen is de werkschuwWACHT.
heid gemakkelijk vast te ste1~
, •
Cairo, 29 J·1I1 i.,
len. Werkschuw is hij, die cen
hem aangeboden betrckking of
De botsingen tusscl1en de
cen hem opgedragen arbcid f!.f- nieuwe organisatieS del' Blauwen Groen4emden,' welke hier
Maar honderden jongelieden onlanga plaats vanden, hebben
wijst.
laten zich niet inschrijvcn. Zij in· officieele Engelsche kringen
teren op hun ouders, hangen groote bezorgdheid gebaard en
rond op straat en doen geen of men vraagt zich ·ernstig af, of
weinig moeite om aan werk te Egypte onder het nieuwe Eukomen, Of· weI, zjj stellen be- gelsch-Egyptische verdrag, dat
paalde eischen en wijzen elken in de terugtrekking der Brit~
garnizoenen uit de groote
~~=~~t. die daaruao Diet be- sche
steden voorziet, voor de ·zekerMen kan er van op aan, da.t heid van de uit:gestrekte bui~
a! deze jongelieden, zoodra zlj tenlandsche kolonien genoeg
hebben vernqIl!~n, boe er bijzan- garantie bieden kan. · Het bedere voor hen bestemde Dlaat~ staan van t;n°ee streng georga~
rege1en zijn genomen, de een of n.iseerde, half~militaire organi~
andere studie zullen opnem.en.. saties, die elkaar wederzijds in
Hoe zal de overheid er in
slagen om hen toch "er onder
uit te balen" en naar een werk~ openbare rust en. orde ~~
kamp over te brengen!
of zooa1s
Dat is te "IOoeilijk en ZOO zal
het dan ook wel niet ga.an.
ze oak wel genoemd worden, de
Er za1 vermoedeJijk aan allen, Wafd'sche Jeu.:,<>dorganisatie bedie op een bepaaIden leeftijd stun sedert het begin '''8D..dit
gekomen zijn., ' een arbcldsplicl1t

Sommige sprekers zullen a~
zeer zwaar laten wegen het felt,
dat· de bedoelde jongeUeden
desnoods tegen den zin van hun
ouders of voa~en in zulke
werkkampen zuHen moeten
worden opgenomen en dus van
moede rs pappot zuIlen worden
weggehaald.
. A1s oak dat is aanvaard door
ceD. Volksraad, dan heeft men.
iW8.t papieren bepalingen, maar
110g geen doel.matig ingerlcht
en beheerd werkkamp_ En aIs
dit eindel.ijk . tot stand is ge.rden opgelegd, waarvan ~
.komen,. dan zaI men tuchtroaat:regelen moeten hebben om de teraard alleen 2ij ktmncn .wor~
jonge1ui 18 houden aan Werk, den vrijgesteld, die· reeds ·werk
&t hun met bevalt, om de orde hebben, dan weI ernstlg ·studoe- beweert. .ook met...·:messen
.
-'.
dolkoo _pendzijD. Eerst
\ ~ bet" ...kamp te handhaven en ren.

~!~n ~gwo,;:
zi~ Blauwb~

I
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WERKKAMPEN VOOR ARBEIDSCHUWE
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Restaurant de P.remler Ordre.

Uit een keur van gerechten en wijnen kunt ge
Uw keuze doe-no
Specialiteit in het arrange-eren van diners · en recepties,

Dir. Eugene Hoogveld.

beette bet, dat bet uitvoerend \ hemden opgewekt. Temijl zij
oomite van de Wn fdp~rlij . ~e tot.. nog toe a ls on\'e::n~t\\'oor~
leiding van deze orgams~tlc '!l del1Jke hee~oof.den ,,~roen ~
handen zou bebben; maar ge.leI~ SChOIlWd, zlJn er ~u reeds te~~~
deJijk is tusscheu den Wafd en nen, die er op ·wIJ..-:en, da t XU. tn
de Bla.uwhemden een zekere de naaste toekomst cen i!l"Dstige
spanning ontstaal"l.
bedreiging voor -den Waid zulDe organisatie eel' Groen- len vonnen..
.
hem.den bestaat reeds ruim
Of de reg~rmg de O.ganl~
twee jaar. Zij stelt zich ten s~tie de~ Groenhemden ~al ,·e-:doc1, Egypte zijn auden roem bleden. IS een vraag. die eerst •
terug te geven. Haar aanh~~ later: beantwoord kan \\"orden .
geTS zijo entbousiaste ""-DOr~ In Icier geval doen geruchten
vechters van b et devies: Egyp- de ronde, -dat er een algebee1
te ·voor de Egyptena.ren en uniform~ver~ te ~acht~n
uiteraard zeer nationalistiscb staat. Toch bllJf het twijfel:l.cugeorienteerd. Wat aanta! be- tig of de regcerin~ een dergetreft, zijn de Groenb~mden ni~t lijkeIl: slap kan nskceren sterk en tot v06r kart trokken tenminste wat betre.ft de
zij nog roa.a.r ,veinig aandacht. Bb.uwbemden.
Eenigen. tijd geleden echter,
Kl.aarblijkeli.jk wil zij e~t
toeri. minister presided N:ilias \' het resu1t.a.at \'an haar laatste
Pascha. de. opzienbarende be- decreet. waarbij bet dragen

a: ~~~en~~;U~ ~t!~ ~ch~~::t ~:r~~;;!:
laridsche. mogendheid

ond~~

a1s men '1JOrgreft. ertoe

o~-

~~zo::e:~:!~~= I~~Bla:il~:e~e~::~;

I

op zich ge,'estigd. R eeds daar~ eJementen uit de partij to:: banvuor had de rt'g~ing den. nen. lndien deze bewering j:list
Groenhemden . ·er!:<>den, in uni- is, is rut hetbewijs~"()()rh ~ieit..

~ire.~~~~!e:! ~~:.'-~ ~~!:~;;:t\\:~clij~

1:

~~~:=:t:::;:~t=~:~l=u~\:e~~:n

=

en·linWIlde
' zct.cre
ltl8.te de s)"'lIlpatbie I' genar ~.de openbare onl&
be>oJ.kiDg .....-de Groen- ... rost implieeeren- (V. P. B.).
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Nuttige Wenken

djelek zijn. Hoogstens wordt

1\[ode instituut v. d. Zee.

ev~or b 1 0 c men

tn

handen van de MarOkkaan-1

de haven van Ceuta zien. En
wanneer claar geschoten wordt,
hoort men het zeer duidelijk in
Gibraltar.
van Ceuta
rden wij
urenlang het gedonder van de
9cheepskanonnen, ja men zag
zelfs een zwakken vuurschijn
'tan {len
horizon
en op
Woensdagmorgen hoorden wij
van matrozen van een :grit·
torpedojager, die uit Tan·

J:~. kwam,

~~th::~;~: 1i;~r ~e~f~ V~~~~ ~~~~~~~~p~~~r z~~aa;ij~en~~:
vooral in de middag-

~~~e~~:~t ~::1i~~~:~~az=aae:-

n
Gevechten op de Schepe .

bewapende patrouilles aIle ver~~~~ Gibraltar is geheel geiso.

Sinds Maandag is de rcgee-

Jijke bcdienden, zoodat het er land af te sluiten. Deze onder-

Het is langzamerhand

A

cieren van een aanta~ Sp'aandIe Ult ~e
: paanse e oor ogshav:en Cadlz_
:{wamen, aan het mUlten sloegen. Een deel van de schepen

~che oo~ogssc~epen,

i~~~~~;' ~ijn~~a~~~a%een~l~~ ~~~:r
~~~?'n:::~e~~~~~~ d:~
troepen van generaal Franco

fraaiing en wat daaraan annex
is. Ook op dit gebied moet veel, beschikt over een kraehtig doch
wat als gewenscht of noodza- heesch stemgeluid en zijn bewe-

consequenties. Het het niet eens is met ecn rasgenoot. Verder heeft deze
reiniging kost echter niets of Aziaat aSPiraiies: op b~'kE:
nagcnoeg niets, en het is daar- gelegen en onge egen oogen 1 om dat ik de yinger op deze ken van den dag lkl~dnken uit hett
groene huisje ge Ul en op, on wondc plek wil leggen, daar lokt aan cen specifiek Chi~~ii~~j ~;r::~s!:t~e~~~a!t~~~~ neesch-Inlandsch jammerhoutgeen maatregelen werden geno- 1im~~en!:~te~dou~;!see~nS;~~

OOfJ-

sChikldng gesteld, die op het
oogenblik niet bewoond worden, maar dit is nog lang niet
voldoende. Duizenden kampeeren nog aan het strand of in
de

stadspark~~.

Men heeft di-

~e ondersteunen.

:loor de bemannmg van de 001'logschepen, die we.ig;erden, de
bevelen van de offiCleren op te
volgen.
Op deze oor1ogsschepe~, die
reeds voor Tanger lagen, 15 het
volgens de Engelsche matrozen
ha~? toegegaan. Er moet een
1trlJd v~!l man teg;~ man ge-

J"

DE FI

~~:~f::,; ~:th i~e:~e~av~~

en zuigelingen van melk voorzien worden
Anderzijd~ wordt de situatie
bemoeilijkt door het feit, dat
de Spaansche kolonie van Gibraltar, die uitsluitend uit antirepublikeinen
bestaat,
een
steeds agressievere houding tegen de vIuehtelingen aanneemt.
De ElngeJsche politie heeft dan

~~:ste~, :~~te z~c~n do~rs~i&ecl

.

d
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's avonds een kijkje nemen bij Sgelrkarnat,."v,annaaG
r ihCre'ultata,r dhatadzd'.;hn
zhuJe'tde,Prot,he"n' d'wnarG,r=wn,engst:U
al
~"'\J
genehZli~ol
ontwaren.
~ tiOroedpeemnah"e"hvtnnVd".nEFrn,',-"n'do,
mend olie-pitje of een stinkcnd
Laat er dan geen geld be- d~en dag.. woedt er nu een ~e-

Voor van Breukelen

ten-verkoopers,
h

MEISJE"

BOTER "FRIESCH MEISJE" THANS VERLAAGD TOT

-

F I.B2 '/, per blik

DE lilUl TSAI
Haar Taak
OORDEEL VAN GOUVERNEUR
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Ochtend Post" te Bandoeog

ve~~~u~he~:~lnd!h~~:~t3d~ef~~~

ments, heeft te Landen een
voordracht gehouden over Ma-

~~~~'ste\:~~r~~ef~IJa::e~~!r~Ul

I 11
.._~

eijt

Een heer, die de toestand begreep,
Zei tot zijn vriend: "Kerel, wees leep,
Als 't gaat om eeo fiets,

Kijk, dat is nu iets,
hi)' S NEE P
Dat koop je alleen maar

!;~~:~ 1:~; d~~~fe ~~~I~:~~

~ ::::::i~kS::.G_ ~fl~:I~. B~~d!:::

den van welke er 5 wonnen.

pen hebben geworpen. Ook moeten er eenige gebouwen in ®
omgeving van de haven in
brand hebben gestaan.

~~_

motIef.

l\oleer

lets makkelijker

TOCH HANDENARBEID

Parijsche Modelhoeden

BevoIking

Exclusieve Modellen

EEN WAARSCHUWING.
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:f~!monsterlijke, 6. "SetWS

daal'tegenover

5. "So

€en

~~:=~:?)l.iegenvanger

1.

smgt, Holland,

Du!" -

maken, om' van aa1u- nit langs
den landweg een aanval op'
Ceuta 18 ondernemen.

Weer MiJltairen 1"
SLACHTOFFER

~dro ~d:a" ~

voor

bet moderniseeren van hoeden.
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OPVOUWBARE KAMPSTOELEN,

ZmMAmlJ bUROVA-Am

Ward. nog heden lid· van de V. O. S_ E. G.

I

(Vereeniging Ondorlingen SteunEumpee:sche
G r C! 0 t h au de Isg ~ ~mp loy eerd e n)

Zij Yt':rIE'eDt U mQreelev. en timmtieelen stfllll, iudien U bulten Uw
schuld teDgevo!gc van de tijdsoJDStandigbnkn buit= W~(kkring :::ijt

J.I Mt .... J.petII

g~raakt en dicnt=!le\"ol~e in IDOO!ilijkheden veikeen.
Lidmaatschap 1;., van Uw maandelijksch $i\laris ~et een minimum
van [ 1__ en en 1ll<lXimWll-Q)llmbutli van r 2.50 pee mund.
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vluchtellngen in beltlagenswaar- delijk Britsche soldaten in burVOEmALWEDS1'BIIDEN
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gapore op gewezen, dat men
met het afkeuren van Ol!be-j
woonbaar verklaarde hUlzen
wat voorzichtiger moest wor-
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TAXI-CHAUFFEUR

Steeds meer Vluchtelm-
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Zoojuist ontpakt
een kleine zending

HUIZENNOOD

Ret
van het
van de beide ijs-depots, welke onder JUllen Foorman op Zater- van de regeering-zouden tracht-

plaats te hebben. Voorals het
,,'
gro?lie huisje bij den Grissee- 1. "Treue aufll Neue - ~
weg schijnt Op dat deel van den
L. Slede
'dag zich in een groote aantrek- 2. "Die Schllne GRlathe" - Ou~
ture
Fr.....1<""'
Su.....'"
ldngskracht te mogen verheugen: nadat de betrokken chi- 3. "Dorikinder" - Walzer •
neesche dep6t-houder zijn zaak
E. Kalman
gesloten heeft is het IUiddenpad 4. "Carmen" - Grand FantaIsie
bezaaid met allerlei ·smerige
f G. Bizet
vruch~en- en etensresten, welke
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deDvlie~dannogeenLucul. ...
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deelde, dat de stad- en de haven ~~ butt de schepen naar den
nog steeds v~t in. handen van Ii h18 rengen en vandaar naar
de opstandefuigen waren, dat in c rs.
den nacht
vliegtuigen,
Ret kolenladen v,an ?:e sche-
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Te Singapore zal op de nieu7';"
we kaden, welke thans wo~- komen zijn, is het. aantal huisen een bron van ergernis en zien ze steeds nag in een be. vangen. Klaarblijkelijk had men den gebouwd, een m:cha:u- zen, dat voor de stadsbevolking
gevaar voor uitglijden, terwijl hoefte _ doch vele ervan hoo- te doen met het bericht van s~he. steenkool-ontladingsm- beschikbaar IS, naar verhou-
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In de wedrennen te Penang" pondoks vemield zijn.
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delaars leveren dergelijke plaat- midden Iaat
misschien yoor-. kend station uit- Ceuta opge-
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verontreiniging zulIen appre- nog aantreft.
cieeren. En dan spreek ik nog
maar niet eens over de atmosfeer in: den doerian-tijd, die binHOTEL

S TOP
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Neem een
kraau
Spaar water 1
SIr Shenton deed scherp mtlng. Bur. J. S. de SMIT & Co..
:wmen, dat men het mm tsal,",olmH<tO.I-B,t __ C._T.I.WI.22iO
3telsel (mm tsal beteekent '=ii~~iiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~iiiiiiiiii~
"kleine zuster") niet ~oet be- ' - : 15chouwc~ als een nudd;l t~r
,..
bevordenng van de prosbtube.
~
. . ..
.
'-.::.:j'~
De .D1Ul tsal ZIJn helpcr~ In
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alsmede verbaliseering wegens
straat-verontreiniging,
zullen
der gemeenschap werkelijk niet
zooveel hoeven te kosten.
En het stadsbeeld zal er ze-

Te Koop, a contant Dl'09isterij_11
Koel khmaat
Bneven onder .. DroglstenJ" aan de adm. van "De
Wegens vertrek

GUDStlg gelegen hll vlersprong.

De schade wordt geschat op
afwachting van hun clientele: gelen om een einde te maken met behulp van goede ikijkers Medans h n reu e e~, v:n de~ meer dan 100.000 dollars. De
de djongos' en ander personeel aan dezen smeerboel, nl. een be· vastgesteld te hebben, dat eeni- aan ac~ten
paar ~n a~ e, brand is vermoedelijk on:.staan
uit de huizen aan de Boulevard tere contrale op de vruchten- 5~ bombardeer-vliegtuigen, die met door h~n~"m;~t~~:;~::~ doo~ vonken uit een mijn-loco-
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en zich. kunnen verheugen in
eenige clandisie, dan is de plek,
waar hij zetelde, na weinig tijd
herschapen in een vuiluishoop,
want de klanten consumeeren
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men. lk heb hierbij speciaal het touwtje.
~eev:r:e~;~~e~:e~~~~~~enn::~t :~ep~~ :;:~je:ard~~ a:a~ei~~ ~:~ h~~S~Oe~d~ij' :nv~~si~1:1~~~
~~f ~1j~env~~~t~~~e~~~dS~~~~ Nu dcze, oorspronkelijk al- cen aantal van hen reeds n~er- kaar. gescheiden te houden.
aangenomen kinderen.
dacht heeit, n1. de Van Heutsz- ~~:p v~:g~~~hCt~ li~IT~~-:~~ gesc~~ten. ~as, de ~ema~nmg
Mui tsai worden van hUll our
Jen duur uitgegroeid zijn tot
(Nad u7c verboden).
signaleeren euvel zich evengoed ~;r\~~~~~r ~~~~p ~~ r:::~~atif~ r:~e~~i~~f~~ ~:tk~:e~e~::r~~~ --.~~--~---.
langs andere wegen binnen deze illgericht, zijn ze tevens gewor- dracht, de Straat van Gibral- f~ ,.
ge~:~~e:alm:,:r?::~ondS na den tot een centrum van straat- tar af te sluiten en ieder tran- V..
DORP VERBRAND
acht uur over het schaars en !~r~ii~~~o:Jie~pws~~a~:~e~~: :~O~r~~~d!::~~aanSChe troepen
1".. _ a. La
Bij steenlcoolmijn
Schamdel verlichte middenpad ten; de "vaten" worden op
Dit gebeurde reeds op MaanVv,;~QlL.t,
van e~en weg ~andeli Jwerd straat gcwasschen en het af- dag. Op Dinsdag echter stoomGROOTE SCHADE
~~ p~~1~~ :::~ee~a~~:c~~ ~~ valwater met etensrcsten kwis- den drie Spaansche oorlogs-
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Gabardine cost. • i 1._
n
'._
Flanelleo pantaloo u 0.50
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BOTJLEVARD-VERVUlLING.
Men schrijft ons:
toon gevoerde disputen; soros
In bijna aIle plaatselijke blll- ~ordt d~or ~e t~aar ~~e~~ r~~f~
den en in den Gemeenteraad is angen e " Il Jongs
e e
reeds mcermalen geschreven tCllllis op straat beoefend me~
en gesproken over stads-ver- plunkjcs en proppen papier O
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Tropical ccst.
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Gibraltar heerscht groote onrust over het lot van een aantal Engelsche families, die in
La Linea, Malaga en Algeciras
woonden en waarvan men sinds
dagen niets vernomen heeft.
Eenige vluchtelingen_ uit La
Linea beweren, dat zich onder
de gewonden oak Engelschen
bevonden, maar er is geen enkele mogelijkheid zich dienaangaande zekerheid te verschnffen. AIle telefoon- en telegraafverbindingen zijn verbroken, de
wegen zijn versperd, de brug-

eeuige bijzonderhe-

ih!e~bJ'il~{ej. D. Tan, Mej. Yap ~~~~u~~n'da~e~ril~ij~deS:~~~!: ~~~~~ng~~e:;e~~n SE:~~~~~~~~~

fil'l.allcieele

B8
§§

Noord-WestellJke nchtmg ZlJn
opgerukt klaarbliJkeliJk am se-I Bo
Ville en Cordoba te hulp te ko- §El
men, daar deze plaatsen door
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RR Sp(j,"liop~racbten binnen 21 uur gehaald en oebracht zander eenige pnJ verboogiog. BB
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Mevr. E. Th. de Willigen hebbcn ook andere, voor de om-

wer, Mej. P. H. Reeb, Mej. J. depots,

inllerfchttvoor

I\(e 'ee'llCif

~~~e !~~~~n :ee;:~l~e::gtro: Elf]

g:

tlJd met weer langs dlen v;eg
..
voert.
~ Ik noemde :~eds .de IJs"de~ts. Ook deze ~lJn me een dagel.l~ksche erger~s om ~ee: d~n
een reden, en Ik sta hlerIl!- met
al~~en. In d~ ee:~te plaats IS het
vrlJ onbegrIJPe~IJk ho~ de term.k7 bevoegde mstanhe vergunmngen heef~ lrunnen verleen~~
voor het op'rIchten v:an dergehJke g~~oetJes oP?ie plaatse~
t.~. blJ d~n Tand]oenglaan.e
blJ den GrIsseeweg: .Doch met
aIleen dat deze hUIsJ~s h7 t a~

Gcslaagd
voor Costumiere:
Mevr. E. Th. de Willigen Sutherland, Mevr. S. E. Brittijn
- v.d. Brink, Mevr. G. P. Leirandt, Mej. P. H. Reeb, Mej.
J. J. Reeb, Mcvr. C. Muller,
Mej. M. de Lizer.

SUPCda"l

00

paald voorgeschreven ronde te noordsplts van Spaansch-Mab ht
~<?Igen,.
die binnen bepaal~en rokko en met een verrekijker ge I!a~e Engelsche kolonie van
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DE MODERNE INRICHTf!VG VOOR HET MODERliE GEZIN
Enropeesch scheiknndig pl'ocede zander beschadiging van stof en kleur

8El

P. B ·corr.).

(Van onzen V.
am den verkooper hurken;
maar daarvoor stappen ze DIet
Gibraltar, .94- Juli 1936
eens van de flets. En de betrokIndien men van de Europaken verkooper VerhUlst dan Route, den schltterenden auto·
naar 10 meter verder met de weg, die naar de zwdpunt van
absolute wetenschap, dat hlJ het schlereiland leldt, over de
h~t e~rst~Olge~~~ ~:n~l~;
straten van GIbraltar naar het

een
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STEEDs- MEER VLUCHTELINGEN NAAR GmRALTAR

ven wanneer er geen klanten

flt~~~pa::ou~f: h~eft
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De VIoot en de Strijd om Ceuta.

~~:e::: e~!e1~;r~~=:e!~

De Vereeniging van Hillsvrouwen te Batavia, die op 7
Augustus 5 jaar bestond, heeft
aan haar leden een.handig boekje doen toekomen, dat zelf tal
van nuttige wenken geeft en
verder een Ollbedrukt gedeelte
bevat, voorzien van cen klapper, dat bestemd is om allerlei nuttige wenken, welke de
huisvrouw hoort of leest op te
schrijven of in te plakken, zoodat er op den duur een vademeeum ontstaat.
Het is een nuttig en frani uitgevoerd lustrum-geschenk.
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.Iri dlenst der Olyrnpisehe spelen.

eveneens een zeer
telefooninstallatie
gesteld voor een feil~
looze verbinding tusschell de

NlEV'YSTE TECmiJsCHE VlNDINGEN

aanslultplaatsen der microNag DImmer ",erd blJ de
leiden. De aan de groo- fooos, d~ regigseursca~ine en ~e
blymplScbe . Spelen ap zoo
in het "Haus deE. zendatations. Deze mstallahe
groote schaal gebruik gemaakt
Sports" aangesloten bestaat uit een met de hand bevaft de mogelijkheden, welke de neventoestellen
kunncn
wende wlsselbordcentrale met
lnoderne berfchtg'eving biedt, zelfstaudig
vier bed lenfn~stafels. op ~velke
also ztllks thans hd gcval is bij stand brengen
centrale 300 toestellen ~mn~n
de. XIde olrmpiade te Berlijn. van den Dllmmerschijf.
eo buiten het sportterrem ZIJD
'Dai.r is op intensicve wijze atadslijucn kunnen van
aangeslo~en .. Verder hee~.t me!lgebruik gemaakt van deze bereikt worden door het kiezen de bcscluk.k~ug. over talrtJke dimogelijkhcdcn, om de vaak op van bepaalde serienummers. recte v.erbmdmgen met de
kilometers afstand van elkaar Slechts de van het telefoonkan. zendstatlons, het telefoonkangeiegen sportterrelnen met el- toor binnenkomende gesprek· toor, het "J0mkhB.u~", enz.,
kandCr te vcrbinden, de gewel· aanvragen moeten eerat door enz. 'Tot dez~ mstallahe b~hoo
dige organisatie val~ deze spe· cen tweetal bedieningstafeis ren ook ?e Vler z.g. vertolkmg~
len soepel te doen werken, de worden ontvangen, om
l~tB.Uabcs met .elk 30 ~a?slulBLIKWERK
HOUTWERK
DASSEN
KUSSENS
bcrichtgeving over de resulta· jaaruit naar de
tingen, welke III de Jeldingen
VANAF,
ten der sportprestalics te ver-.e
meventoestellen
opgeschakeld. kunnen worden,
EiukklplXr
DI~DbI8d~a
~nellclI, voor de belangen dCI Vl'cbonden te worden.
~oodra verta.l~ng .van het om~~
18 em. lan9
tict.
10 X 17 em. 75cl.
ctuizenden tocschouwers te wa- bedieningsstafels zijn.
roepene noochg IS. V~rde r ZlJn
11 elD.
S ct.
'I6 x3 1 CID. 95ct.
ken en de bij zulk ecn geweldigc Icrnieuwstc
ten dien~te der .radio-omroep
1--".===-1 32 <m. _. lI e t. 53 X 31 CID.UtG 01.
g~ drganisatie vanzelfsprckcllo bij er vooral naar
ee~ ~Jezermstallatie m.et 50 aanVlicgco·
Mou ....~n·
OOSCIborsl~1 32ct.
%eeT' omvangrijkc administrn.- net doorverbinden
slulbngcn en. 2 voorschakelklappus 24 e l.
pl80k Uct.
Boender
tieve en andert;- behcerswcI'k 3prek met zoo
I oorden aanwezig'.
13ct.
O""~rol
30 el.
Vcrstelba",Paallca _
zaaruheden op ZOO vlot mogelij- .Hludgrcpen
8idsn,k.
b..."l<,
Q,'er eigcn telefoonnetten beke wijz::e te doen verloopcn. Het
kJopp t r
17 ct.
GJo5er~pkc
schikken
op
bet
"Reichssportop I'uime ~hl'lal van deze moClosc lptaak
2.2cl.
dernc inalallaties \/oor bcrichth~t,~~~~~~~,d:t~~1::;':r.::
Ield"
pol,jtie,
die 30 toestelHaJrbord
7Ber.
11
len in de
hare
verschillende
posten
geving' gebruik maken, was
38x25 ell'l.
noodig heeit, nlsmcde de redeconornisch verantwoord, om·
ROESTVRIJ
PollcpcJ.
.lingsbrigade, welke bchalvc
Bet.
dat de mecstc der ten behocvl
over een centrale doctorcnzaal,
der Olympisehe Spclen opgezelte inrichtingen, gcbouwen,
pla,,(shebben- I ~~fs~~Ufe~:eU~~:::~~~~~r~~reI~~
cnz., van pcrmnnentcll aard Zijll
bCBChikt. Deze telefoonistallaen later, un afloop der Spelen,
tics hcbbcn eigen stadslijnen en
het centrum zullen vormcn VOQr
jwarsverbindingen.
de Duitsehc sport.
Als kleinere, desniettemin
toch uiterst belangrijke teleOoder de vele modcrnc in·
!it:'llinlics VOOI' bcrichtgeving,
~~!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~~~~
aanslui:tconta<'td(>o-lfooninstaUaties moeten tenslot·
,
te nog genoemd worden die structiezalcll van het "Haus teneinde de aeteurs te waal'-!:
w('lke . door Siemens & Halskl
'oor dc vcrbinding der trans- des deutschen Sport, zijn zoe- schuwen, wanneer zij moelen
ten b<'hoc\'e der Olynlpisclu.'
formntorenstntions, alsmede die mers ingebouwd, welke het optreden.
Spch:n opgcsteld werden, moevoor het tooncclbcdrijf in het
kwartier van elk uur
In bet specia1e postkantool'
t('11 i ll de ccrstc pJauts \'cmlcld
"Haus des deulschen Sports" .
z.g. "Academisebe kwar· voor de Pers beeft Siemens &
worden de tcit'/oollil1MaIlltl';e.'1.
aangeven. In samenbang Halske een installatie
Bij b et. on1\\'cl'I>C1l hicn':lI\ hecll
dient ook vcrmelding lichtwisselnununers
then zicb 01. het standpunt ge·
c:lectrische "STOP- waannede aanvragers
stcld, dat aile bij de orga nisatic
van
en u ll\'()('ring dcr Olympisehe
welke ann ecn der foongesprek.ken naar de
Spelen bctrokken instanties zo(,
de Marathonpoort is gero'epen kunnen worden,
i aangebcocht. Deze vcrsprlllgt zij het aangevraagde gesprek
snel rnogclijk met elkMr in
en kiln ult kunnen voeren.
\'erbindlng JIloct~ .kunnen tl'e·
het
den. Dc Sl'ootstc tlutomati!iche
telcfooninslnllfltk is dc, in het
'.,Haus det) dcutHChcll Sports'
0pc-:'tlt~clc kiczcrccntrale, waar·
berichl·1 NllORIOWllJK 16
BATAVIA-CENTRUM _
TELL WELT_ 350
aall 500 nc\'cnlocstcllen nange·
lilotcn zijn.
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GcnocmJr.
nevcntocBtelJcn
bE"inJcn zich voor CCII groot
gcdcclte in het ,.Haus des dcut·
tlChen Sporu", w/larin de vcr·
scbillende bureaUK vnn deli
,.ReichlS!~pOIt!uhret"
gczeteld
zijn. Rui m 30 van dcze nevent~tcllcn

:z:ijn

z.,.

Voor de a.s. Races

SCCT'ct:lris-

tOCtltcllcn. Dc ovcrigc
stcll<:n bf!\'inJcn zlch
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Verzorgt ook uw
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DRUKWERK
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kweld, omdat hij niet wilde be- de ouders .den baron de hand, en luchthartig, schepte vreug~e EEN GEBROKEN MOEDER- .. Het was goed dat zij geen
kennen. Al dat leed had bern die deze hartelijk drukte.
in het leven. Maar nu ben ill:
HART.
tiJd had, over haar Iced ntl te
bespaard kunnen bl.ijven. Daar
Alleen Lambert volhardde in als versuft!
De reis naar Zwitserland denken, want de ~on~ had
e
niet gemakkelijk zij;o~:~h::er~n Daar bero ov~!k h:a: d~zalli~g~;:i £~g gZ::!a';dI:neeJem~~~:= ~:sa:mz~~g:re~~gte ~~

F E UI L L ET0 N
~===~~=====~~~~~~~=I ~~~~!'!.:naar
•

NORA DE VALSL"HE ERFGENAME.
Or.

to;-!!::ee~i::d:~~e~~:~~ ::o~~e~gde
leed is evengroot aIs het uwe,

De kwellingen eener moeder
door

:O:t

zien; zij wordt verteerd kunnen besparen. Het drukt gekrenkt heb, word er van be- duurde het VTij lang eer Z1J bun dat Nora baa: zoon geprest

j:~::~~~~ienG\~~:: h:~ :~ntfs, ~ru ~d:~e~e~:~: ~:~~f~sh:: ~~~~;~: do~~clt~t:-oest dadelijk naar

.. Zij narnell .in vrede afscheid ;
ZIJ voelden tach door het onge~
luk vereend.
Even zwaar viel het den ba·
ron naar den molenaar te gaall:
Weken a~ht:reen had Lambert
onschuldJg lh VQararrest doorgebracbt, terw:ljl de dader vrij
rondIiep. Dat h~ hem en zijn
ouders zeer verbttterd WeI was
hij vrijgekomen ' en rustte er
geeu enkeJe smet meer o~. bern,
•maar al het bltU:!'C,.dat hiJ s:e!eden bad, kOD .hij zoo suel met
vergeteo.
~

Lambert, begon de blj..ron. Leon
bad den moed niet, zijn sc~uld
eerder te bekennen, omdat hij
nog steeds hoopte, dat gij vrij.
gesproken zoudt worden. Thans
ondergaa~ bij e_~hter zijn straf.
"Wat lk doen kan om het·
geen hij misdaan heeft. te Jler·
stellen, zal gebeuren. Misschien
kan ik Lambert aan cen goede
betre~king help€n.
De Jongeman scbudde somber
~ stug het hoofd en wendde
ziJn blik at.
..
- Er vaIt hler mets te bel·
~n. baron. sprak
mnIenaar
bitter. Wat gebenrd IS valt Diet

zoudt gij niet zoo bard tegen
mij spreken!
De molenaarsvrouw begon te
snikken.
_ Acb ja, de barones is een
engel! Die heeft nooit in haar
leven cen vlieg kwaad gedaan.
En d~ baron kan oak niet belpen, wat zijn zoon misdreven
hceft. Daarom moogt gij niet
'loa hard tegen hem zijn, mantief. Dat heeft hij niet am ODS
verdiend; bij is altijd goed voor
ons geweest.
Deze woorden sc.henen den
moleriaar te treffen. Bij ~p1e
. rde nag weI wat voor zich
been. maar zijn stem klonk. toch
leheel anders dan zooeven nu

ten. Hlj vond ze 8.uen bij elkaar
~ . de kamer, den molenaar,
eli. ens vrouw en l;..a1il~rt.
Beko~crd gat bU hun de
band, die zlj slechta aarzelend
~amen.
," .
;-: Mljo zoon· beeft ceIl. .groot
onrCcbt tegeoover u begaan,

opziener wil hij aiet terug, claar
llerinnert alIes bem aan Lau ra.
'Yat hiJ.' geleden beeft, kao hij
met vergeten. •
"Uw zoon liep vrU rond, terwtJ1 onze.jongen in bet Huis
van Be~ was opgealoten.
Iederen dag hebben ze bem. gc-

moeder beeft
Lambert. De baron en de ba.roues lnrimen er. niets san
·doen. Zij gaan zelf gebnkt onder diepe smart. Daarom mQet
gtj mijn harde woordeo. maar
vergeven, 'baron. Bet-onge1uk
heert tms verbitterd.
Oiep bewogen reikten de bei•

w:

za:a:~ s~::~~~:~;~!~ ;:e~~~fe~e~~~~~:1~~~~ !Uj~~~:

•

de haod op zijn ~~::~m:~~:r~o,:! =~ da~~t b.::oncs was zOO zwak, ;:;'~~v V=~~s~~~t
1k begrijp. Lambert, dat het meisje dood ....... en daar- dat zij de reis meennalen moes- iwmgen am '\'TlendellJk tegen

~~:tbi~~o~~~eI~e~~ ~~tV~~~:~~ l~; ~~t ~~9.~:~ vO~Ik~::ta=~it een baar ~~ ~:~:::::.enD~::::~~~~ ~; :o~~~ r:a!e~:;e:e~~:;

ecns

ENRICO DE NOVAKi
77).

_

daaa.
"Daarom meet gU mU een genoegen doeD, Lambert. Als gij
naar den vreemde gaat om Cell
nieuw leven te bcginnen, neem
dan rut mee. Bet zijn vijfduizend franken. Ik ko.n ze missen.
Laat dit u een weinig schadeloosstellen voor hetgeen ·gij onschuldig geleden hebt. En voor
mij is het eeo. troost u een w~irug geholpen .t e hebhea.
. "En geef mij nu ook . de
hand ten alscheld, Lambert.
Mijn vrouw en ik gaan eveneens
het vaderland verlaten, mfs..
schien we1 .voor altijd..
De baron kon met verder
spreken. Baastig legde hij bet

ik behandeld, terwiji ill:: verging
van verdriet om Laura!
"Neen, baron, behoud uw
geld, ik wi! bet met bebben! .
Lambert voelde dat hij zijn
tranen niet langeI' kon bedwingen. Hij sprong op en sue!de de deur uit.
,_
De anderen keken,. hem bekommerd na..
_ Hij heeft te veel !reIeden,
vergoel.ijkte ztin ruoed~r met
traDen in de oogen.. Bij kan
Laura aiet vergeten. Maar ill:
weet dat gij het goed met ems
meent. baron. Daarom zal ill:
het geld nemeO. en voor. hem
bewaren... Hij za1 bet later wei
noodig hebben. De Hemel vel'-

met
boofd. keen1e de baroIl naar
buis terng. Hij ~ weI dat
Wer Diet met geld te. helpen
was..
De tijd a1Ieen Iron 4e wonden
beginnei! -Vroeg hij barsch.. beelen.die hetwreedeleveoden
Kan bet mij doen vergete:t wat armeD. Lambert tnegebracht
.ik ge1eden beb! lk was Vroolijk had.

gel~jk. ~ %nd~~cn~zi~ ~~phet~
Maar Lambert verroeroe deb
met. Met.bet boofd op de baDlen gesteund 'Jieek hij hardnekkig voor zieb wt. .
.
_ Wat moet it met di.t geld

d:~n::~dst~~~~:e:p

hatre!:
bed.
.
het pun~~ haar ontslag te ~e
Nora deed al bet mogeli,jke men. Zij kon het echter Qlet
om de barones afle!.din.g te ver- over het 1,l.art .brengen, ~en baschaffeIl, 1.00dat ZU Ulet veel ,ron met ZlJD zleke nOll" aileen
over haar ongeluk !kon naden- 'n bet vreemde land te laten.
ken.
Zij stelde bet daal'OIU teIkens •
Zij waren ongcveer "iif dagen uit.
in Zwitserland, toen Nora een
De plitii;~te werd "\'oortdubrief ontving van baar advo- rend onrustlgel'. naarmate ~e
cut. Hij dceldc haar mede, dat 'lag naderdf! waarop het o~
de echtseheiding tusscben haar over baar zooo. zoo worden wten gaaf de Bourdon was uitge- ~esproken. Zelfs des na.c~ts
sproken.
.
.
- bad .zij geen rust. ~et yerdriet
Boewel zij dit bencht -ver- \'erteerde haar ; ztJ werd met
wacht
grecp het baar zeer den dag Z'I\-akker.
&alL Nu 'WaS er aiets meer ~t
Op ~-eren morgen -werd de
hear bond aan den. m~ dien post binnengebracht!. toen de
zij nog steeds beminde. ~ baroncs aan bet onthiJt zat. Anmoow ont:waalrte de smart, dielders ~ baar man de post

haa.

I

~ ~~zr~U:d ~ =\ijn".:~~n::;om:;

ter.
.
barbier gegaan en N0I'8 ha.d.
Hoe verbeugd %ou Jerome juist bet vertrek Yerlaten om
zijn. dat hti.DD iri.ets meeI' met'jlets '\"'OOr de barones te b.a..leo....
haar bad. wt te staan.! Am, Zoo l..---wam het, dat de:ze de coo·
waarom waa bet mover gelro- rant in handen kreeg, die lh!n
men! Waaromhad.lijhaarge-,uit het vaderland wen! nagelu.k Zoo spocdig- roar altijd moe-j stuurd.
ten verUeaea!
.
(Wordt nTTOIgIi).

Dames mooe-ateUer. Laan de
Bmin Kops 36, Vei-vaardiging
van ' ocbtend-, middag- en
avondtoiletten door gediplomeerd. costumiere. Vlug coulant - billijk.

A IKO
fI O TO G RA A F
VOOR
BU IT ENOPNAME

()

mill

IIIP

mill

llllir 1jj ] II~IE ,

DE REGELPRljS DEZER ADVERTENTIES IS P 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

A~~i=8I"~.c.

¥OLLEDIGE SCDRIFTELIJIE MULD - CDilSDS.

I'

OpI. eostum. 3 lesuren p .w.
f 7.50 p. rond. Bloemencursus
Dag en nacht te 2 lesuren p·w. f 5.- p. mnd.
ontbledtn.
Aanmaak
van toilet
eor- ;.;
sages. Diploma
na 3tena en
4 mnd.
Ma lilbarwt g 58
T ELEF. W LT. 1325 TeJ. 4165.

Bevo ., gde l ec r kta c: h ten. G ouv. Itc: rplan. f 1.-

p. m.

REP.t:.TlTIE-CURSUS voor bet EIND-l-XAMEN f 5 •...- p. til .
Bu ak e n H ul!twcg 7. D:o. n d ocn g

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

1325

ZEER BlLU IKE CON DITIES. JlEER, 45 jaar, finantieel onaf hankelijk, groote zakenervaring, ook adminiBtrat ief onderDR. BRAND.
legd (dip!. boekhouden), zoekt
Neus- keel- en oorarts is vcr - een werkkring (seeretariaat,
huisd n/, VAN IIEUTSZPLElN

~::i~Cg=~~~i~~~;~~:) ~n~:;

14,

Kunstllarllewerk : E . A. PRINS
Oud Gondangdia 7, telef. WIt
1428 Blocmvazcn en sehalen
desgew. gevuld. Artikclen reeds
v,a . 25 ct.

Dnltsche SlclW-Ty pMc, admin.
goed ollderlcgli zockt werkkring hecle or hah'l:! dagen. Br.
onder No. 1869 v/ d. blad.

SA \ '0\' 1I0TEL.
Bcschik bna ~' 1 Augst. kamcrs
mel cigcn baclk ., we, Per 1
Sept. kamcr met uilzicht Konin~.spl. tel. D2G WIt.

(iI:20CIIT : n .)Or van gocdc
rcfctc lllic:i "oorzien ndm. en
prakUseh gc ro\ltitH~c l' d pC
lrI'!oon:
O ~'C l"l1~Ull C \';(11 , or g elde!ijkc en
\\'cflkznnle u('c:I JI;).mc in hestannde z::mk. Br. onder No. 2474
\', d. blad.

8eschikhaar tegen 1 Sept. keuria: ,em. nl'lIartcmentcn, gehccl
vrij, m .'z. ko ~ l aan de Van
Hcutsz B oule\,at'd, f! vent. nt/garage. Br. onder No· 2270 v/ d.
bb .J.

If,

E b K AFt:; f'\f IS· U f'\f D

t;

R N I!: MIN G

. Dc be~/~eo~~lt!rd~ i~ ~a~vl/ V~r!;,r: : t !:fI:Di5lt D
ook v e~r BUITEN Batavia • .furop. ptr~oneel. E urop.
Ujkwagen en auto·s.
Adres; Kram at No, 62 tic Tractlsti!.donBatavia- Ceotr.
Te!efoon No. 97 (dag en [Iatht),

~~~e:n~:~a.ans~: ~~~:

gen billijke conditie.
Tebevr. Salembaplein 24.

KelUlel lOR E D J E K I",

!:::::=====P:::::I:::A"N
:::::O=:L:::;:E"SC:S"'E
; ;:;:
N:=,=======

no. 2582 Bur. v. d, blad.
lU E V R. WA C HE N D 0 R F F _ D U RET
Getlurcndo Aug. en Sept. nog Diploma Conservatorium den Haag.
slcehts 1 lmrn. beschlkbaUl' 8 Annm. llieuwe Lcerlingen :
f 5.- p.p.p.d. 5 k wart. p. auto
LAAN WIECHERT 12. (KRAMAT).
v. Bat.v. 850 M. hoog. RivieraklJmaat. GEEN !'lUST. Schitte
Restaurant ,,8 HA N 0 HAY"
rctld uitzicllt. Zwembad . Prima
tarel. "RIVIERA-1l0l\1E" Me~
Do beste Chineescb keuken.
gamcndoen g, Buitcnzorg. of inl.
Des Zaterdagg speciale schotels.
tel. 5050 Wit.
LaB.n H olle 14 (hk Kebon Sirih)
DIlen tot 1 U. '5 naehts.
Ch:mffeerschool ..De Auto".
Oud Gondangdia 11, Bat. C.
PellSion ..SCHOL TE N"
Rijlcssen:
Parkweg 46 Buitenzorg, tel. No. 22.
met eigln auto
/1. met lC38utO
'f 2.50
Ruime kamers m/ stroomcnd water,
Goede tafel, billijke prijzcn.
1'E noop: Prim:! postduivl'n
2 minuten gaans v / h. station.
_ _ _ __
Soerabain en Socmcnepvl:egers, _ __ _ _ __ __
WESTE RSCIlE ASTROLOGIE,
nt! f 1.- per stuk. 20 stuka
~1~·5~r; C~~~~~~.cr, Kerkstraa.t Dc gebaorte-horoseoop opgemaakt door een bekw. Eur, AstroJoog is de groolstc steun voor het heele leven. Br . onder No.
TE KOOP: E:gendom ~i pcre. 1314A v . d. blad.
Kcbondjati 22, Sockaboemi, - -- - - - - - - - . , - . . . . . , -----c: - : - -- 5 shapk. 1 bedicndekam er, Wegcns het succes wcderom romlvaarten op Zondag u.s. van
garagc, gocdang, electr waterl.I l)rlok naar TjilintJing en terug. Duur der trip een uur.
p u.~, tuin 15 :Ie 12. compl. bijgeb. Allc passagiers waren verrukt over de toeht . Ie afvaart van
VI'IJ van hypothcek f 2000.Beton-steiger einde I e binnenhavcn om 8.15 en vervolgens elk
Dr. onder No. 2531 v. d. blad. cianrop voJgend uur. Tarief 50 cent p.p., kinderen 25 cent.
8

~erle f1ij J'

hull;, Socmbawaweg 21.1, ,:;cmctlbilcerd te
huur \'annC :..': October '36 tot
± July '37: d:t:trnn cv. ongcmcubilecrt! . Tt.! bcvr. ald:t:l.t , tcl.
1217,

~~ef~~;o!:dkeoo~:d~,e;et~:'

~~~d~'bjr:~~a:~3.

Europ. Wasscberij .,1 A V A"
(4 tel. Wit. 5470 Gang Djaksa 31
(Oude Tamarindelaan)

TE HUUR :

"mool k oel huis bijzonder gc"sehikt voor eehtpaar zonder LACORIDT: Geen musk1eten.
"kinderen, Mampangweg 82. plaag. WerJ(t sneller dan ell. anliTe bevr agen telefoon Bt. 544". der prepal'aat. Geell ffiRlTANTE reuk. Onsch. v. mensch CD.
ZATE RD. MID. TENNISCLUB hui.sd.ier. Geel1. vlekken, overal

vraagt gcv. leden, contr. f 2.- ~;~k~If.1'3f70~1;.1~: £i~t~Op:~
;~~;n~iI~ijk~uur Oehtend banen fabr. I.C.A.V. Gg. Sarie W . 20.
TIO TEK HONG.IlATAVIA.C. _ _ _ _ _ __ _ _ _
1
WILDE EENDEN JACHT
Mod.e-Atelier .,TIIE QUEEN"
Gedll)1. C~up~US&
. .
Gebruikt d allrvoor SuperX
~el. Wit. _90 1, Tanah N.JOnJa
patr. f 8.- Voor de wilde duiJaren >, wcrkz. gew. bij "Ole ven: Xpcr t patr. f 6.- Rubbe!'
Dame .
en houtcll kano's - Tio Tek _ _ _ __ _ _ _-"-Hong, BatavIa C.
TEKOOP,

T,

rull~~~ S~~~!~~ftnder

- --

iiiiii-iLiIiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiii---_=

To UUlIr:: "nor Ifecr of Dame
keurig gem. kamer m/ z vool'gaIcrij en apart ui tg. m/ z. kOflt,
Incl. k l. wa.'!ch. Zuidcrwcg 10.
'n den Haag en VoorbllrA' ObSalcmbn.
gent. en gem. h uls to huur.

~!II '

_ II

" ..l.c.tGC6CLaan H()lIe 3 1 _

:t~~~t r:.rw~~en A(~r:e~:~l;~

S b
Ii:
Te koop: Weg. vcrtrGk FIAT C oven jngd'h"" j en liet klejn
l an ms e en garage,
M~ A cn NQ.C!i cn!J tropenpiano. gem.
Beiden in zeer gocdcn staat. Tc
bevr, tcl. 3147 WIt. SocrabaiaI 1 t 1
Wit
weg 1.
weg, n. c. 1860
.
- --,------Goed tehuls IUUlgoboclon·voor
Vacantle In DultRehland.
jonge hondo
Serieuza
conversaUe-lessen 'teJ. Wit. 5659.,
• aangebodcn bij Duitsehc dame. - -- - - ' - - - - ar. onder No. 1870 v / d. blad
Chinecs, HollaDdsch sprekend
zoekt wcrkkring als kassier t egen goede borgstelling. Reeds

- - --

-

GEVRAAGD ,
Gemeub. ll:wlljoen door j onge,,\vis-en N ntuurk. Pr ivaatles- dame b .l1.b.ll. dicht bij tram, op
goeden
stltnd.
Br. onder No,
sen v. leerl. HBS 3j en Mulo."
"Tarievcn uiterst bUlijk.·Laan 2592 V. d. blad.
Cornelius 5·Bat.-C.

Ilrld

C_~.
'1..1.

Telefoon 165 1 Wel ' cvre d en
b ooJju r 020 p
0 S S ~ucIJ' 'br
lies f 0 10 P i t
0.10
•
. .
Il ke urbonbo ns f 0.60, nOIlIl ~tbkkkcn f 0.06

~l!l!r~p!JP~rI IS~l!cI~I~{rei{t 'l

U j" -

11 ': S,l C

'1..1. _
~ee.6

-~I!r o~~"k.

Nieuwe S~D!~~gen, gas,
TE 1I1JUR,
elee. en wa terL put . Bevr. Van "voor direct IlOel huis (muskle"kietenvl'ij ) met groot erf.
Swieten, Drossaersweg 59.
"Oud Gondungdia 1b hoofdgeTE llUUR:
"bouw. Teo bevragen Bt. 544'.
Verwondingen.
Nieuw gebouwd modern buJs.
Hoe Ii ~h~ , mjdl gil U n ie, 01 k rij~l
Tosariweg 80. Te bevr. TosarL- - -_ _ _ _ _ __
1:;1 me t eel! p iJnh jke .-e.-" "nd ,n; .
wag 81.
En "'<I t kUDl c ij n~d l<'n m". ~.""

~:~{cse~ ~hm~~~~:.~ ::~~nh:':~~:~' ::~,V:L!,~~:t:nomcn

TE HUUR:
Kem'ig gemeub. paviljoen Op kan dat? Kom en Qver tuig U in \v~lk een genol i!l' h"l dan ill ~ulke
goeden stand m!pensioD. Te Dns m ode. atelier Parisicnne, 1!;... "~l!,,n cen dOORPur,,1 bi) d.,. hand
=b~ew
~.:-.:S:.:e~
ra:::n:::.
gw
~e~g:-.:5~.~~~_I Pasar-Baraa 121.
11' hebb.-n. Pur,,] de NO h<
ulijk

dir~~ :~~:rE?~~~:n" _ _ _ _ _ _ _ _ _ :,~~::~:d1:1I.ont5meuend', en ge·
Buurt Rijswijk, Noord wijk. prijs

f 25.-

a f 30.- Br. No. 589 de ;~'r~e:~ijl1H:~ v~:

rln;;;~'!;ot;I~~~l!~:~~I~~;~: fe~er::rk!oJea:e~na~~:eo:t::

liLAVIERSCHOOL. Di.rectcur JAMES ZWART. Piano, Viool.
Violollcel, Orgel, Tbeoretische Vakk. Diploma's M.O. Membre
d' P
(Ie Societe des Auteurs,. Compositeura et Editeurs e aria.
Oud-Diredeur Muziekaehool ..Toonkunst", de Haag.
MEVROUW Lll.Y ZWART.
Dip!. 'Piano. Sumatrawcg 22. telf. voorlooplg 4125 Wit. Aanmel~
ding van leerlingen dagelijks van 11- 1 en 5--6.

-=-~--...:.--...:.....:...-- -

- - - - -- - - -

Heeft U MOELLlKIIEDEN met Uw man. Uw vrouw, Uw kinRAAFF" Elke mI'! . verkri.igb. sier. Br . onder No. 2601 v. d . deren, Uw kenn.issen, Uw zak en, werkgcver of werkncmer?
versche kruidkoek uit Grouw bInd.
Moreel ! FinaneieeJ ? Sehrijf naar Postbox 13, Bat. C. Wij he]·
(Frie.o:;l:otnoiL LrHm Raden Saleh - - - - _ _ _ _ _ _ lien U !
.

P I A N 0 L E SSE N.

Gevraagd: Serlcuze Fransehe

~:v~~~~ti:~C~~iad.Br.

Voor toko ot Pa.i!lr Gambit
onder' }\levr. S. Miih.l.nickel-llennann Dip!. Conserv. Leipzig - laterc
glazen vitrinc!> h koop wegcD3 - - - - - - - - _ Htudics Berliju. Beproefde Ieerwijze - Recenties openb. ultvoer.
. ophef. 'V. zaken. Te bez. Au PaGEVRAAGD '
ter inmge: Oak Cu.r81lS in AJg. rtluzlekleer. 32 Nw. Tamarinde~
lais de3 modes, NoordwiJk 38, Een Europeeseb meisj~ _ aete' ItlllJl.
tel. Wlt. 90.
Frobel van 1 tot 2 uur.
F;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;:~=':;;:;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;:~
SchoeD.:;'r.atjes met de \
l.i iJw kokkie niet binnen? Geen Ann te melden : Viosl¥n 23._
Dood. Bel even op 372 WIt.
TE KOOP .:
LAAT ONS
Eur-. of rij3Uafcl. Bij abonneEen K A N o.
VOOR UWE SCHOll8U1".
F",,~ ~..........
ment en dagelijks. Mevr, J . C.
Fisher, Molenvliet W. 25.
Lembabgweg 41..
NEN ZORGEN
A~b~l~ft;;;;graIn .

mo;-rSs~IE~~es
pri,,,•.

n;::::

O"K··" "Ucn komen heb as uU<lp hou.

1.:1:~,~ ;~lor~ij'l:ht ,,:~: ::a~~~

la Mar, Batavia-C.

voor r ecJumcfoto's. Aanbiedin. 1 wan!
gen onder inzending van pasto- mij·

!~nJ:e ~~n~~:aw:~=

to onder No. 2504 van dit bInd.

TEKOO' ~r-A-AN=GEB=O"'D:::E=N:-:

des.

dngem.

8ch'l< ~r"nd

b ij

en een partij essences. Ren ee- - - - -- - - - - t;!e::,:,~:: ::~::~k~:~ be",en
~ :=~~~ven on- Lessen in bloernenmaken, nmat- , PuYO] ZOO'R ulI ",u:h'nd m;ddcl ,,,
knippen en costmunnanien, ook ~ii". ",'all' d e Om SCl (!U.'nJ " en he...
Gcdlpl. Coupense.
volgens snclmethode. Opleiding . lende bl!Standd~le" <,! ,w,r Nell ,bu·
Geeft naai- en kniplessen volg. costumiike en coupeuse, lesgeld gen d.ep door ;:1 d o: oJ.'pi'rdakte
gemakk. snelle methode. Succes Sf."vOa'-n
4seu"p",'o,P's w
al','mk•. "
. ,,',',:,',n, due n
'::: "
~. ~ ~ ~
" ~ ".

nP'Omm'bvuO~;

dd.~,:, bj,~~e,"!n'.,~'n'dk. ~~
u

IHQudPurol

ba 51.
Gedipl. lcera res Mode-Aea· I bij d~ h.lnd.
demie De Leeuw _ van
he~ >5 ..eu,
Tevens bloemen- en -::orsage- Amsterdam.
h m sa poth" ",1:,
eursus, 2 u. p.w.; t 5.- p.m.
o l"7.H:h zelf

Rees'!

N"o'v.'1'3 (vv••dn· nZeeaalenKrweOg)
OSCsnan
PI,enin. _ _ _ __ _ _ __ _

'.~:l~~ "i><',}~.'

~ .. ~ ..
Tel. WI. 6237.
PAS.'lR GAl\IDID REDUarJE ~ ~~~~<>~~.f"l.75
TE KOOP:
10% vnn 1-15 Aug.
SINGER TOURING 32.
""\\'ordt gegcven op de schcrp
CHRIJSLER TOURING 31.
concurreer eode prijzen van
BmCK TOURING 30.
. " HET DAMES MO DE_ATEliER"
FIAT 514 TOURING 31.
P etodjo·Oedik 42.
ERSKlNE SEDAN 29.
Tfn. Wl. No. 5324
HUPPMOBIEL TOURING 31.
v "v

~~.go~oti&~:'G 30.

~~~~ES~g~~~

31.
Autobandel Good Luck,-TjIldnI
73. Bat-O•••

=====-_

:_::

- - BLOEMENHANDEL
wederom ~~~die~~iding van

3535'1

LOXIT

Mevr. HoIliger. Telef. Vll.
Gevmagd' Een prima huisjon.
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,DE HOlliE-FLEET VAART HUISWAARTS.

De BritSche Admiraliteit aan het Werk.
ENGELANlJ BEWAPENT ZICH KOORTSAOHTIG.
(Vall

QI!Zillt

Y. P. B.-carr.).

mite een oeroude traditic. De
stichter was Honing Hendrik
De zetel vall de British Ad- VIII, die zich volstrekt niet
mirlllitv - een mll.chtig ge· uitsluitend ycor vrouwen intebouw, dut cigenlijk door niets rcs3eerde.
andel'a 0lwalt, dRll door de ge·
W(WI' is lie Bl'it"schfJ
\\'cldige :lntcnnc op hel dale.
'Vloot gcstatitmcenlf
Dczc .:mtcnne is CCfl zaer beDe
lanlste
gebeurtenisscn in
langl'ukc zenu\\, \laa het BritLollllcu, 19 JuU 1996.

&<:he imperium, Een telegrafisch bevel van den Eersten
Lord der Ac1miraliteit en de
dooleommandanten van Gi·
hraltar, M<1ltn, CYllres, Jaffa en
Alexandrie geven b et cornmanuQ
do:!
<1 11 ke l'S
te lichten.
Dc
HonH~
Fleet is
c.ind· yorigc wccl{ !lit de
Middclhlldschc Zce teruggerocpcn. Is de tocs tand in de
Middcllandschc Zoe nu minder
gcspaullcn? Bell'cft bet hier
een lCl"ugtoch t of cen manoeuvre? H ct geb{Juw vau de Admir:: lileil zwijgl ~Il de man van de
str.lt.l.t loopt rus tig voorbij.
Hc.:t is zekcr nict eem'oudig,
dit geboll'.'l hhmen tc kemen.
Dc portier is w('liswaur zeel'
"rlc-Ildelijk ell In nt de bczockcrs
in de w:!ch1k,uncl'. Hier moct
\ilea zich :;ch rj f~~llj k aanmel~
cJ·:n. doch Dlet'st:ll komt men
!l i~.

\'('1-0 >2 1':

etc h Co:!l<cn. die men

:;p·..·kQH wi!, b ~t l'c \lrca het op
hd oogcnblik Ilict tc knnncll
ont ·'·~:'l jS'~·n.
InltmscbclI heeft
now d~ b'oost, uc \\'uchlkanlCl'
1.:- iiUllnC:l bcstuueeren, dic geIit'd ~;I!~· ;.:Id is met oulle ScilCCj)!:I-

rr:odellcn C'!l ' eUS(ll!htig~ sehilecrij>;::!. Dez\: untccl'cn meestal
ui!. dc lSi! ccil\v- nUes ndemt
t f'r.dWc;, :>.t'lftl het stor "an de
sloc!-';'!\ is I.:clwn:ndig- rm dnt
hctft :djll goeden grond. Nog
steeds h':l'lliit Ellgcland's kracht
0li ZijJl vlo(.Jt Cit het geoouw
\ ',111 de Bl'itscb(' Adlllirnlitcit
is Ill't h ;!.!·l van hel cmpire.
lJl' l. Ccnftile vrm Ticn.
Onth:'r tic l.klt!lChc minislericl>
11~ l'mt. de Aumiralitei t wei cen
;:C(,l' bij7.ondcrc positi e in. Het

is (-('11 soarl ClJUC:cticf minis tct ic, bcstaaml uit e<:n comit&van
tio::n l!c-rscncll, d ie \','(:!iswnnl'
lIict vall gclijltcn r :\llg zijn, doch
\I:!cr HE(-!!lmc:n hlj hcL l1cmcn vnn
bcsluit0n even boog worden
MtlJ;;':!:i!agell. DB. com itc is dUij
min of mcer Ccn parlement,
wcJks: oc-sluitcn ccrat dan g('Iuig zijn , in:JiCIl zij door CCli
mecrr:1~I'hcid zijn gCMmen.
\Vic zijn UClC ticn lIlanuen?
OOl.ar is in de ec:rstc plan.ts de
E<.>r.fltc Lord vall ue Admiralitcit, die nls t'cnlge lid van het
comiti: ook d'-eJ uitl\1f"1nkL van
hh rege~ rinl:J;kit binct. Da.n is
er de Civicle J..ord mpt lwee
1:itcmgcrcchtigdc. Hec\'etarisscn ,
de ECI'.!;tc Scalor<.i , uie tcgeIIjkcrtijd stnfehcf is, nnast he:m
de Twccdc, Dcrde en Vicrde
Seulord, meestnl 7.ec~officicrell

~ct vi~~~ad~~~~al,~a~!e::c~ir!;~

pcrsoneclehcf met rijn asais tcntcn en tcnslotte oen pcrmanente sccretarill. Dc7.c tien mannen vormen het comite, hun
bcsluiteu zijn bcslisgcnd en er
is weI nimmer een regeering
gewecst, die eenstemmige be-

de Middelltlildsche Zec toonen
aaLl, hoe beiallgrijk de verdeeling van de zecatrijdkrachten
jl1ist in den huidigcn tijd is.
Van OUd3hel' had Engeland om
zijn koloniel1, dominions en andere bclangensferen te bescbermen , eCIl dieht net van steunpunten noodig. Dit net is zeer

zo~~.~~~~g !~~~~~~nbezit En~
gelnnd twec groote vlotcn: in
de cerste plaats de Home Fleet
\'001' de Noordzee en den geheelelt Atlantischcn Oceaan; in de
t wcede 11iauLn de MiddellandsclLe Zccvloot. die op het oogenbiJtt grooter is dan de Home
Fleet. Verdcr bezi t Engeland
t\','~lfllf groote \'Iootsteunpttnten
111 Oost-Indic. Afrika, China,
i\lnlakka, Wcst-Indi e en Nieuw~~ce lalld. Tcnslottc hebbcn Austl':l.li ~ ell Caml<i:l, de bclnngrijk.'ito dominiQns. hun oigen vloton,
die in genII van oorlog onder
h e~ cOiHll1nnllo vnll de Britsehe
A.cl mil·aliteit staan.
Bet venlee!ingl:l-sYHteem is
huitcngewooll gCl'nffincerd uitgewcl·kt. EI' lle-st.."l.at wei gCCtl
I;ckmgl'ijkc bnvcnplnats op de
\'!(:l'eld. die uiet tegelijkcrtijd
BL'itsch \'lootsteunpunt is. Het
nc t l'cikt. vun Port'lmouth over
d!! Ber;nudn-eilanden tot KaRp
de Goede Hoep, en van Gibraltnr ovel' Maila. Aden, Ceylon
en Singapore tot Hongkong.
Sleul1puntel1 zon er genoeg.
ma::r is dc vloot oak groot genocf:{ am al deze sleunpuntcn bij
cC'n nicllwcn wcrcldbrand te
klull1en vcrdcdigcn? Om der
wj)) c van doze vrang branden
de l[\mpell in de kaman~ van de
Admiralilclt ook '3 nnchts, am
del' wille van dczc \'raag wordt
(:\. ill het Lagcl'huis een hevigc
Sl L'ijd gcvacrd om de steeds
weer niellwe cischell van de admlrrll11s en het Comitc van Tiell,
om dcr wille von dczc vraag
valt de Engelsche regceringsI>olitlclr van het ecnc uiterste in
het a ndr:rc cn om dCI' willc van
dc%c vraag lem!lotte kwam het
in MOlltreux lot hcitige debutten. Het is de eardinc.le vraag
VULt de Engelschc buitenlandsch:~ politick.
MLHlr de vmag is reeds berllltwool'd. De Engelschc bewapelling let' zec, hand in hand
met de bcwapcning in de lucht,
h; cell feU en de vcrM:hrikkelijltc ontploffing in de oorlogshaven Woolwich wns werkelijk
nict naodig, om tc bcwijzcn,
hoc Iworlsachtig de Engelsehe
experts en ehemici thans wer·
ken {lan de uitvinding van meuwe cxplosieve stoffen. Het
"oorloopige Britscbc bewapeningsprogramma loopt tot 1939.
Maar reeds thans is het duidelijk, dat men heel wat vroeger
klanr zal zijn. Reeds in 1937
wil men zoover zUn , .(Jat men

in

BOEKHANDEL WIGERINK I
-

.

van vee! voordeel kunnen zijn.
Natuurl.ijk hebben wij oak be·

•Gesprek met een Japanschen agent

In de zonuerlinge en gevaarlijkste stad van de wereld,
waarvan iedere tweede inwoner
eell avonturier of een geheim
agent is, is het niet moeilijk,
interessante menschen te ontmooten en wanneer men nog
over Cen flesch echte "Black
and White" beschlkt, kan men.
zelfs de tong van den zwijgJapanner losmaken.
naam doet niet ter zake,
hij noemt zich kapiteiu S.,
woont sinds twee jaren in Charbin, verdwijnt dikwijls voor eenige weken, maar ik heb nag
nimmer gezien, dat hij een
unifonn droeg. Whisky js overigens een van de zeer weinige producten, die dc Japansche
industrie tot nog toe nlet beeft
kunnen namaken. Dc Japanners zijn taaie keapen, maar
zekel'G alcoholiea kunnen zij
sJccht verdragefr. Ik wit niet
bewcren, dat kapiteiD. 8., nndat wij samen drie whisky's
zander soda gerlronken ha~den ,

drijfsongevallen. Eenige maanden geleden werd een groote
rooverbende door regeeringstrocpen aan de Jangste-rivier
effect, maar Diet de moeUijke gevangen genameD. De aaDvoorbereidingen, die ms.a.nden voerder was zonderling genoeg
en zelfs
duren.
£:en. Japanncl'. De zaak zag er
slim uit, maar de man wist. wat
hij te doen bad: nog voor bet
eerste verhoor pleegde hij zelfmoord. Wu hadden- natuurlijk
.
met dezen man niets uitBtaan"Nu, ' ik geloof met, dat h.iJ de. Tenslotte zi:jn er oak Jabapaald een vijand van Japan pansche roovel'S, niet waar?
is."
Maar afgezicn daarvan zijn wij
Kapiteln S. dwingt zieh tot tevreden met onzen Intellicell flOiateren: Dat kan tgn, gence Service. Maar nu moet ik
maar voorzichtigheid is steeds ~;~:, die vervloekte whigbeter dan vertrouwen. De Japanache raadslieden van den
Hij stond op, het scheen, alsmaarschalk zijn goed afgerlch- of hij wat wankelde, maar hij
te Heden. De maarschalk is hield zicb £link.
zijnerzljds op zijn boede, maar
"Binnenkort krijgt ik
bij kan niet alles weten. Zoudt cen eehte flesch" , riep ik
U cen Chineeschen Boeddbisti,,Komt U dan weer bij
sehen priester wantrouwen?"
weet zulke interessante
IINiet gauw," zeg ik.
schiedenissen te vertelien."
"Ik zou het U toch na.nraKapitein S. kneep zijn
den. Er loopen veel pricsters samen: "Mlsschien korn
in China rond, die in Japan geik week in Charbin
dat bell. _
boren zijn. Hun leerlijd duurt volgende
tien tot twintig jaren. Dan ZakeD , weet V, uken ... "
gaan zij naar Shangbai, Tientsin of het platteland, kriJgen
(Nadntk

zelfs interessante dingen te
vertellen.

DE FRANSCHE W APENINDUSTRIE.

OharbinJ l1ili 19S6.

EXPOSITIE

J,De 111wlligeJ Ice Service".
"Ja, llet geheim van de
whisky hcbben wij d en Engelschen nog niet af kunnen kij1ceLl. Maar vele andere dingen
hebben wij reeds van hen. overgenomen en zelis verbeterd."
Em kleine p3.uze: "Kent U
den Intelligence Service?"
Ik sehtik op, maal' doe mijn
best geen n.ieuwsgierigheid te
taonen: "Ja zeker", ~eg ik en
ondcrdruk cen geeuw.
D o fijne handen van den Japrmner spelen met het whiskyghs: "Wij ruoesten toch eigcnJijk op het welzijn van den
J npanschen. Intelligence Service een gins drinken, cen werkelijk goede instelling. De men6chen zijn tot elk offer bereid.
Zanuer offers gaat het noll eenmanl niet, het eig-en leven
speclt geen rol. Ik ul U de
geschledenis van Sjintnro Nilkamoera vertellen, die aetief
lid van den I. S. was. H ij reisde met een geheime misale van
Tokio naar Charbln. De Chineesche 'autoriteiteD onder20chten zijn pas zeer nauwkeurig en voJgens deze pas was hij
lid van een. agrariscbe cornmissie, die landbouwkundigc studies in China wilde maken. De
Chioeczen waarschuwdcn hem,
de provincie Jehol te bezoeken,
omdnt daar vele bandietcn- zauden zijn. De man was verschrikt, hij was een vreedZc'lam mensch en verzocbt
den autoriteitcn in zijn pas
te bcvestigen, dat hij niets
andel'S wilde, dan den Chineeschen landbouw bcstudeeren.
Men deed het gaarne. H~i rejsde nanr Jehol, 14
dagcn later vond men hem vel'moord. in cen dorp. De Japanr
sehe pel'S was buitcngewoon
vcrontwaardigd, de troepen
van het Japansehc Kwantoengleger rukten Jehol blnnen, om
het levan der daar verblljvende
Japanners te beschermen. Met
een woord: bet was de verovering van Jehol. Onze menschen
sterven gaarne."
I k trok cen verwonderd gezicht, kapitein S .. schonk zich
een vijfde glas iIi: "Wij hebben
nog andere heIden bij den I. S.
Kent U de geschiedenis van de
verovering van Ma,ntsjoerye?

Tel,foan 3049

van 8 tIm 15 Augustus
van een speciale collecti e

STOFFEN
Uitsluitend het aflernieuwste
hetgeen Parijs v~~r de a. s .
winter brengt
Teneinde de exclusiviteit onzer artikelen te behouden
vindt deze expositie in onze
speciale hiertoe ingerichte
winkelruimte plaats
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sluitenheeft
vandurvcn.
dit eomite
eventualiteiten bet
Dp 17a ile
September
1931
werd
hand
wijzen.van de aan
hoofd·alle
kan nieden.
. voor
regimenten
in Korea
EvenaIs alles
Engeland,
en langs de Mantsjoerijsehe
_is_oo_k_de_in_&cc
' lccli..:
og,-va_n_d_it_c,-o_._ _ _ ....::.(N'-ad'--'
'''_k'-v:.:''':.:bo=de:::n~). ~~~cJg:.e ~~ar~t~e~~~~,g~
morgens om 10 uur, deed luitenant
Kawamoto, begeleid
door 6 man., een ronde eenige
kilometers ten Noorden van
},foekden. Plotseling bad er
een verschrikkelijke ontploffing plaats. De lui tenant en
drie tr;IB.lL waren dood, de ande.ren zwaar gewond. 25 seconden
na deze explosie kregen alle
Japansche regimenten bevel op
te rukken, 7 dagen later was
Mantsjoerye veroverd. De geheele wereld was verrast het
ongeluk is- nooit geheel opgeBEN NIEliWE ZENDING
helderd, maar ongetwijfeld had
men te doen met vijandeo. van
KinderwPrentbriefkaarten
Jap.an en wij moesten oprukw. O. I3ruin tje Beer. Kathe Kruse poppen l:nz.
ken."
Voorradig blj:

Rij SWij k l t 0 -

grooten invloed onder de ChineeschQ. bevolking ,en vormen
e<>Jlen en groepen. die ons later

DE ZELFOPOFFERING DER AGENTEN•

. 2e blad

.,

JAPANSCHE . "INTELLIGENCE SERVICE".

Wij moeteD uit bet parid; wordt
door eigenaar verbouwd tot hioscope.

Het particuliere Element overheerscht.
NATIONALISEERING DAAROl\1 DRINGEND GEWENSCIlT
(Van onzen H.-correspondent).
Parijs, 16

J1tJi,

1936. wapens bestaan er wei 10 parti·
culiere ondernemingen, doch

Dc Fran.'iehe regccring heeft geen enkele staatsfabriek. Met

- 2000.Is bekend - bekendheid
gege\'en twn haar plannen, de
l<~rllllsche wapenindUBtric te ua·
tiannli seeren. In hocverre zij
danrin zo.l slagen blijft af te
wachten. Dezcr do.gen promoveerde aan de Prae.gscbe universiteit Eugene Schneider, den
muchtigen Franschen wapenfa·
brikant, tot docter honoris causa wegens "zijn groote verdlensten aan de Tsjechischo industrie
bcwezen".
Er
zijn
vele
lIeden,
die
hierin
'cen symptomat ische gebetirtenis zien. M.isschien krljgt oak
in Frankrijk een oud factum
een nieuwen l1aam.
Maar hoe dit ook zij, in ieder
geval moet men de regeermgBlum om hanl' moedig initio.tief
prijzen, daar het nationaliseeren
van de wapenindustrie in
Franrijk werkel.\jk mede tot een
factor des vredes zou kunnen
worden .

Dc Voorzicning van
Groml:Jtoffen.

AIle wapeoindustrieen streven
er naar, zich-ten aa.nt.ien van
de voorzlenlng van grondstoffen

van het buttenland onafhallkelijk to mnken. In <lit opztcht is
het met de Frallsche wnpenindustrie zeer goed gesteJd.
De vrede van Versailles p.eeft;
Frankrijk gemaakt tot het land.
dat in Europa bet meeste ijzer
bezit. De Franschc ij2er- en
bauxietmljnen kunnen de eigen
behoeften ruimschoots dekken.
Andere voor den oorlog bclangrijke gTondstoffen zijn niet zoo
rijkeIljk aanwe2ig of ontbreken
heelemaal.
.
Doth bier bebben de verschillende regceringen maatregelen
~etroff~n, ~at de Fransche
~dustrle 09km eenz:erlangdnrlgen oorl~~ aan de elscben v~
de legerleldmg zal kunnen bbJven voldoen. Aan kolen produ-

~ngeveer tw~

GROOTI
LIQOIDATIE-OITVERIOOP '

.de fabricatie van geweren en
revolvers houden zich 3 staats·
fabrieken en 6 particuliere on·
dcrnemingen bczig. Maehinegeweren worden in 3 particuliere

:fJ;~:~~~~~e!ijnen~~~;:~

In Het Kappenhuis
Sluisbrugsiraat 5
(straat Jangs het
Daarom moet alles
geD ongekend lage
Electrische kronen,

Bij de ruunitie- en springstoffenproductie liggen de dingen
al met anders.
Voor de productie van infanterie-rounitie hestann er 9 particu1iere en 2 staatsbedrijve.n.
Artillerie-munitie leveren
zoover bekeud, sleehts de firma
Schneider-Creusot en de Compagnie des Io'orges et Aci~ri es de
la Marine ct d'Homeeourt, t erwijl door 27 partieuliere fabrieken ondel'deelen van artilleriemurulie worden gemaakt. Voor
de vervaardlging van tanks en
pantserwagens zijn er 8 particuliere en 1 staatsfabriek. Mel
den bouw van vliegtuigen honden zieh, voor zoover bekend,
slechts partlculiere ondernemingen belig. Wie willen hiermerle ons korte overzicbt, waaruit de heerschappij van het
particuliere kapitaal in de
Fransche wapenindustrie duidclijk blijkt, afsluiten en nog
slechts even het vraagstuk behandelen, \Vat deze heerschnppij te beteekenen heeft.
Ee?~

Gevaar 'lioor

deJ~

Vrede.
De Fransche partieuliel'e ondernemers bebben in de wapeniodustrie e.l lonne kapitalen geinvesteerd. Deze kapitalen willen werken eD groeien.
Dit kuruten zij sIechts, indien
er voldaende behoefte aan hun
producten bestaat. Ontbreekt
de behoefte, dan wordt deze
zoo mogelijk kunstmatig in het
leven geroepen. De partieuliere
wapenindustrie streett er naar,

ceert
grooten
op de
derd~nFranl.."rijk
van de eJge,n beboefte; een
litieke
leidinginvloed
te krijgen.
Ohebronnen ~Zlt Frankrijk is bet hlermede m Frankr~.Ik ge-

prijzen.

staanlampen, bureau ·, bridgeen muurlampen, plafonniers, gla5- en marmer schalen. .
Groote sorteering perkamenten kappen coz.

Komi U eens zlen t Sluisbrugstraat 5.
s'Zondags

geopend

van 9 -

12 uur.

'-----

in 8 militaire werkplaatsen en - - - - --

9 groote particuliere bed.rijven.

Capitol Theater) Batavia~C.
zoo spoedig mogelijk weg, te~

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

m
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Zcndag 9 Aug. 's avonds 7 uur

BIJ KUNSTLICHT
•

4 HINDERNIS RENNEN

•

5 V L A K K E R Ii NNE N'

door d e baste ranners van Java waar~
onder V" rschaidane kampio~nen.
op de hel>l8rlIchte baan van het nieuwe

CANIDROME
der BA TAVIASCHE WINDHDNDEN RENVEREENIGING ·
ING4NG

DECA BIOSCOOP
Entree f 0 .60
Kinderen en inheemschen f 0:30 --'

~~::~::IIIIIIIIIII!!I111!!~!!!!!!:!!

~~~~n~=~verv~:~~:ar:: ~~~;:u~\:~~~~~~~e ~~r.

stookol16 wt Jwlen IJverJg door
d:n staat geste:l:lnd, terwiJl de
ohe-maatschapPlJ:n gedwongen
worden, reusac~tige hoeveelheden brandstof m voo~ te
h~uden. Intusseh~~ bezit.Fnnknjk ecn wape~ust:rie met
cen ~onn prestatie-vermog.en,
dat m geen enkele verhou~g
staat tot da~, ,,?,at Frankrijk
zou behoe~en, mdi~ het slechts
op de C'lteD veiltgheid aankwam.

Bet particutiere Element
O'06Theerscht.

tenlandsche poIitiek van Frankrijk Diet door den Quai d'Orsay,
doch in de Rue de Madrid No.
7, in bet hoofdkantoor van het
Comite des Forges, waar Mr.
Eugene Schneider de scepter
zwaait, gemaakt wordt. Dat is
natuurlijk o~erdreven, maar Ieder wee!:, dat de :firma Sebneider-Creusot en haar vrienden
in de laat.ste vijftien ja.ren vee!
invlood op de Fransche politlek
hebben ui~end Zoo zou
Schneider aan het
stand
men \--an het FnlllSCh-Rnssiischel
verdrag een grooter
gehad hebbep.. dan
van links UzameD..
Het nationaIiseeren
wapenindustrie in
moet dos
worden als em.

Indien men de orga.ni$atie
van . de Fransche wapeni:ndustrie . iets nader beschouwt,
mer.kt -r.oen. welk. een groat BaD~ter8 e" ~_ dee! het particuliere kapltaal
'. .'..
- hierin h~ 'WJj willen dit &an
..M:en doet de din.:,aeri.1liet half de hand van eenige. nuchtere des. Of de n:geeriDg
bij U". 'eg ik.
.
.
cijfern duideljjk makeD. Voor in dit Jast;g.. work Dl ilianDe wereld net alecbtS het de ~ van blanke g<m. •••••• !

HEDERLAHDSCH fABRIKAAT

DVERHEMDEN
met vaste board; Ilieuwste dessiDS

SCHOENEN

.. DE OCHTEND POST

EiseRT
OPLAAOCONTROLE !
A

H.H. Importeurs en Middenstanders,
waarom plaatst U Uw dure advertenties of verspreldt gij Uw reclame in
bladen die schermen met oplaagcijfers, die niet jUist zijn ?
WaaroaJ c:onttoleert U zelf niet de
oplaag en de verspreiding van bet
blad waarin U adverteert !
Het blad bestaat door de gelden der
adverteetders en deze laatsten bebben
dus stellig het recht om onverwachts
te contraleeren of de gegevens. door
een colporteur verstrekt, juist zi;n.
Gaat niet af op attestefl of [apparten.
waarvan U de juistheid niet kunt be-

liet Dorp de.s ·Vrede8. ·
Het leven in bet Olympisch
is altijd vroolijk ·en veelHet samenwonen van
oRties Op een betrekkegebied is werkelijk eeo
bllll''''B,e\~One belevenis. De Ie.
van de verschillende buitenlandscbe plocgen sluiten _
zooals dat onoer sporbnenschen
gebruikelijk is _ direct vrien.
schap met elkaar. En zoodoende

oordeelen.

NTROLEERTZ

De· Rijksbond van Duit5cbe
Ambtenaren verkeert in d.e
waarsc!lijnlijk nid ,'erkeerde
veronderstelllng, dat vele buicollega's een kijkje
zijllen komen
van deze bul·
ambtenaren zullen
in
de Duitsche hoofdstad
weI eens behoefte gevoelen
aan
eenige voorlich-

~~~~g;~n zij~Odt;- :;a~~~~Ci~~

~e:~~?~~~!!~~ij~~lo~w~~ men~

behoeft ziclt sleflhts t~
wenden tot het clubgebouw van
den bond, Graf Spreestrasse 17
te Berlijn. Overigens heeft men
het buitenland daarvan al · op
"oelen.
de boogte gestcld door een keurig vcrzorgde bijzondere uitgflvC
l' oor Bezoekel'3 l/''Ord.t van bet ,'ereenigingsorgnan, dat
ann vele ambtcnaren in Frankgezorgd.
rijk, Zwitserland, Nederland.
Uit het bovenstaande ziet enz. III reeds is verzonden.
dat er alles gedaan is om
E n dit is nog slechts een
athleten het verbJijf in Ber~
lijn zoo aangenaam mogel1jk te voorbceld \lit veicn. Er blijkt
maken. Doeh ook voor de bui- wei uit, dat onze Oosterbllren
tenlandsche bezoekers zorgt alies deen om den vreemocling
men op een wiJze, die wei haast bet verblijf in de rijksboofdstad
cenig in de geschiedenis van de gedurende de Oijympische SpeSpelen is, en , nagenoeg elke in- len zoo n;jnge n~am mogelijk tc
stantie in het Dertle Rijl_ draagt mal,on.
daartoe haar stecntje bij. E e ll
voorbeeld?
(Nad1"u7, l.lerooden)_

Vredes" , waar ook de Nederlandsche ploeg, die nnal' ik
meen h ier den 29sten JuIi zal
nrriveeren, zich best thuis zal

iedec die belang stelt in ons blad
kan vrij in ooze Drukkerij binnenloopen om steekproeven te nemen.
ledere controleur is weIkom.
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VLAG=PUZ ZLE
(sluitingsdatum 1 September a.s.)
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12.000 EXEM
De llandoeng - editie

wordt

elken

Woensdag- en Zaterdagmorgen gedrukt
en gedisttlbueerd in een

oplaag van

6000 EXEMPLAREN
HET OLYMPISCH DORP ONTWAAKT.
l..even en Bedrijf in de internationale
Gemeenschap.
\'oon ATIIJ.Et..""r EN TOEsCnOUWEItS IS GI!.'ZOltGD.
(VUlt Otr:::-Ctl specialetl cotT. ).
BCl"lijil! }6 JJdi 1936.

De Jantale dngcn heb jk zoo
h(:l leven en bedrijf in bet
Olympisch Dorll eenS bc9tudeerd en de daar verworven
er\'fu·ingcn zijn zoo anrdig,
dat ik meen On2C ICZCt'S een reill ' S hierv.3n niet to mogen onthouden.
Daar ill ill de cerate plnats de
ontvangAtccrcmonic:
lcderc
nankomcndc ploeg wordt perHoonlijk ontvnngen door den
commanda.nt van het dorp, die
:volgcns oud gebrulk met den
lclder van de buitcnlandBche de:Icgatic brood en zout als teeken
·.van gastvrljbeid en vriendschap
'(Jcelt. Onder de klanken van het
in aanmerking komende volkslied wordt dan aan de 53 vlag.gemasten de vlag gehcschen
.v an bel' land, waartoe de des:betreffendc ploeg behoort. Naar
'de musicl van de dorpskapel mij
vcrtelden, was het niet gemakkelljk, die 53 verschlllende
volksliedcren in to studeeren.
Pie dorpskapel is ovcrlgens
de stmts en de vreugde van alIe dorpeUngen en wanneer zij
's morgena, 's middags of '5
avonds vrooHjke marscben en
wijsjes ten gehoore brengt, kunncn de heeren musici steeds rekcnep op de beJangstelling van
aIle athleten.
Altijd is er wat te

dom~!

:Er . is eigenliJlt altijd wat
,00 ' doen. in bet dorp. Om
7 uur in den morgen kan
men '-de Japanners, die in een
mooi hoekje van het dorp
won~
ijverig zien traine;n . .De andere ploegen vatten
~ ;;meg in den morgen hun
l'rllining wat gemakikelijker op
~ , be~ken zieb tot het loopen
van een paar rondjes, die hun
de .~gc'appetijt v90r het ont..

oefcnvcld, dan hoort men
steeds hun Iicdjes. Wat r.ij zingen wcct ik nict, het hceft zoo~
wei van tango als rumba iets
wcg. Ecn mooi schouwspel is
het, de sehcrmers aan het werk
to aien. Elegantc witte gestal.
tell 01' een schitterend groen
grnsvcld .
De Pos;t komt!

Naast de koks, die voor het
lichamelijk wclzijn van de athlelen zorgen, is de postbode de
mccst geliefde persoonHjkbeid
in bet dorp. Voor de mceste
athleten van overzee is deze
reia de eerate nRar EW'Opa en
daarom verheugen zij ;deb des
te meer, iets ult hun vaderland
te hooren.
Dc jongens van den eerewenst krijgen natuurJijk ala
kleine dank vOi)r hun hulp de
postzegels en bebben zich in dezen korten tijd reeds van eeD
mooie
verzameling kunnen
voorzien.
Harlsaangelegenheden.

CHAA1BERLA1N'S BUDGET-DEFICIT.

(Va.n onz(m V. P. B.-corr.).

Maar blijven wil bij ons verDe uitgebreide Vloatslag over het verloop van den
bOU10.
dag. Na het middageten, dnt in
de roime eetzalen wordt geIn iooer is ecbter bet tempo,
bruikt, ' komt er rust in het waarin Engeland zich wapent,
dorp. De athleten nemen can in den laatsten tijd opgevoerd.
zonnebad op bet groote gras- Dit s
veld of slapen in de getnakke.

~!~e h~s~~~. de t errassen

productie per week veroorlooft,
dan Dlen een1ge maa:ndcn ge1eMaar misschien - en dat ver~ den nog verwacht had. Daarom
klapt me eon steward - doon dus de vreugde over het aangezij in dien tijd ook hun harts- kondigde deficit. Naast de
aangelegenheden af, want Der~ gt'OI:ltere vUegtwgproductie W
gens wordt de ,vrouw zoo
ook het plan tot motorise~
mist, als' in het "Dorp
van het landleger reeds in bet
Vrouwen". De athleten
loOpende iisCale jaar gr001;ere
reo bet, dat de :Dui·tscl,!.n"';,,~ I Uitgaven noodzakelijk: maken,
niet allen
'dan zich bij · bet opstelleD: van
spreken,·
de begroot:ing" ~~t-aaDzien. ~en:
.~terschaffCb. . .
stewards als
~otte zijn -in Verband. met de
.. De, :At.xentijnen zijn bet vroo- fungecren ,en met mad en
opm~king van Chaniber~
~~:~!t~i>~,~eg ~at: het ter zij~ staan.
.
over een waarsclltiDlijk te vel'-

reeds

;.;.. -

'

.. ':..-- >

~:~~~,lCSz~~al~e:nb~i~k~~:-r~
~~fe~c~,e

v!~a~oe~~~r~~

5-88·6-72-95-81-7-26-14-37

Geluk

29-87-53-82-65
89-96-9-44-29-91-59-67

39·93-85,64-61·&--75-27-32-55-74-12

=~ ';n~ :: l':=d~~~=

(Nu.drvk. ~).

1~11-42-57 ·98-16-2·9-12
52-3-20-24-80--79-27-45
22.76·1JJ·16·33·84.68-5-86
40-47-70-60-48-69-58-15-49
73-50-83-56-58-12

78-23--52-21-9M-68-13-21

54·90·38-6·47-43-6
8 -35-36-61~17

Onderwijsinrichting
Immitatie

6·10-25-91-96·12
66-34-75-77-13-21

Vul de bovenstaande puzzle iR en gij krijgt een rijm van 98 letters.

Een icder is in de gelegenheid aan doze prijsvraag deel te neme.n.
Daarloe scbrijft gij op een shIk papier de oplossing en venneldt dauop tevens
duldelijk Uw naam en volledig adres. De enveloppe is, voldoende gefrRDke.erd,
tc adrcsseeren aa.n de N. V. Norris Chocolade.fabrickcn, Tampomaslaan 15 Ban.
letters het woord POPULARITEITSWED-NORRIS zakjes biJvoelangganan 2 ons No"is-bonbons
. g en voegt de ledige zakjes
bij Uwe inzending. Oplossiogen waar geen zakjes bijgevoegd zijn worden twzjjde !felegd.
De uitslag der prijsvraag zal ongeveer een maand na slnitingsdatum in de bla.den
bekend gemaakt worden. Deze uitslag is bindend, correspondentie hierover wordt
niet gevocrd. Voor de goede oplossiog stellen wij ditma3.1 beschikbaar :

EBN GELDPRI]S VAN

f 100.-

In contanten en 20 tt'oostprijzen elk 1 K. G. fijne bonbons.

Tevens stellen wij voor de fraaist bewe"kte goedo;'! oplossing nog een geldprij!l van f 25. _ beschlk.baa ....
Indlen meerderc goede oplosslngen binnen mochlen komen! besllst het Jot.
ATTENTIE: Uits)ag Populariteitswedstrljd No. I vindt U elders in dit blad.

i.............................

.......
,..'i,..• ~. ~ . AK
W
~'-'-"'-

Wie Zaterdags van uitgaan hou4t.
Ontvlucbt zi;n watme huis,

IIIIII

POLONIA Is beerliik koud.
En .
. nooit v66r Zondag thuis I

POLONIA-TERNASa Meester-Cornelis Tel. 777.

1OI1.rUl.b.k/u
VEBL Qri"lQIta:,d
NOOI T

BLKE

g~~vellllllrd

AII~~~~~~~~
N
Groote omzet. Klein gewin.
Is 't parool van Li Liong Hin

iJ:llllatle ""Rllrd... ]oos

Hvg. HANSA Tel. 815

T

DUS: GOEDKOOPER en VERSCHER
Denk dus om Uw portemonnaie en Uw Gezoll'dheid
en BEL VANDAAG NOG OP:

-

LI LIONG "IN-

GANG KENANGA 26

(PASAR SENEN)

TEL. WL: Nos. 132 -136 - 4114
Een

cien er Diets bedellkelijks in,
zich door een verhoogde uit- i;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~:
de
.noocizakelijke middelen voor de
bewapening te verschaffen.
Men houdt vast aan bet principe, dat een 200 groat mogeIU"k
moet worden bestreden, doch
dat men anderzijds de belastingen Diet te zeer magverhoogen.
wijl hierdoor de econ~
opleving zau kunnen worden ge-remd Zou er san bet einde
het fiscale jaar de ~ bestaan, dat een:venler aandraaien van de belastiitgschroef de
conjuncbmr zou ,verstoren, dan
zou men zijn toevtacht moeten
nemen tot een leeniDg•

30-97-51-62-31-71
41·90-97 ·92-46 -63-68-18-94~2S

Werktuig

~:rohe~ ~::re~; ~:g~~
gifte. van scbatkistwissels

96

9i

Ordel', Bevel,
VOOl' tieken
Huidziekte
Slecht weder
Vreemd mensch
Uiterste der narde
Ster
Noodlottig ake1ig
Vieri.og v. 100-jarig Bestaan
Geslepen Edelgesteente
Onaangcnaam insect
OnziD

ENGELAND WAPENT KOORTSACHTIG.

Londen) 22 Juli 1986. wachten deficit geruchten over
Het begrootingsdeticit voor een uitgebreid vlootbouw-prohet loopcnde janr door den mi- grnmma opgedoken. Reeds kort
nister van Financien Chamber.. nadat de Engclsche begrooting
lain
beeft na- was aangenomcn werd de vloat
Engeland weinig eell aanvullcnd crewet van 10,3
onen opwckken. De milllocn pond toegestaan, wanris tc zeer van de bij bet hooCdzakelijk betror afou e school, dan dat hij zich betalingen op zich in aanbouw
zonder cen in evenwicbt ge- bcvinden nleuwe schepen, die
brachte begrooting wei ZOll kun- eigenlijk eorst in 1937 op stapel
nen voelen. Anderzijds hecft zouucn worden gezet. Men vercchter het gcbecle land zonder onderstelt nu to Londen, dat de
onderacheid der partijen, llA.ar dool' Japan op de Loudensche
aangenoDlen
thallS geblekcn is, de noodzake- vlootconfercntie
lijkheid van dit deficit Inge- bouding, voo!" de Engelscbc a.dzien. In de cerate plants is dlt mirnliteit aunleiding is geweest,
tekorl toch cen gevolg van de bet vlootbouw-programma voor
haagcre uitgnvcn voor marine, dit j8Ar aanzicnIijk wt te breilnod· cn luchtmaeht. De bewR~
pcning heeCt sneller pInata, dun
zeMs do regeering had kunnen lnmnen zijn, indien voor het
voorzicn.
h=c
Toen Chamberlain in April
van dit jaar zijn begrooting aan pond sterling, zooals ChamberLagerhuis voorlegde, wns Inio drie mnallden
(lan158 milliocn pond ster- koniligde, doch ter
de drie wapel1B uit~ 30 it 35 miUiocll pond
. Chamberlain voegde noodzakelijk zouden zijn .
er nan toe, dot de nleuwe aanscimfiingen voor vloot, lucht.nieuwe Be1astingell.
macht en legcr in den loop van
het jaar waarschijnlijk nog nieuMen ma:1kt er zich in het
we credieten ter hoagle van ongevecr 20 milllocn pond sterling lIHnisterie van Financien klaarnooc1zakclijk 7.ouden makcll. JR- blijkelijk geen zorgen over,
ze 20 millioen pond zouden eeh- hoe zich de middelen voor de
tel" geenszin~ nUe vcrdere kos- vcrsncldc bewapening te verten dcr bCivapening kunnen be- schn.ffcn. Het cerste kwartaal
vnn het loopende fiscale jaaf lestrijdcn.
Chamberlain hoopte cchtcr verde we~waar een deficit
door ccnigc bezuinigingen op de vall 15,42 millioen pond sterHng
civiele begrooting nog 5 mil- op. Hieraan hadden de verhoogloen pond tc Runnen vrijroaken. de uitgaven voor de bewapening
Het is tot nog toe ni et bekend. evenveel schuld al~ de venninof Chamberlain de boop op dlr dcrde inkomstcn uit succes!Jie?e bc.zuinigingen reeds heeft la- recbten e n inkomstcnbe1astJng.
ten varen. Dit tau niet gehecl Mo.ar deze vermindering in de
behoeft
ondenkbaar zijn, indien men er belllstingopbrengst
b.v. rekening Inee boudt, dat de geenszins pessimistlsch te
Engelsche vJeeseh-subsidie weer men. Want bet grootste
eenigc maanden verlengd de inkomstenblasting
.
de onderhandelingen naar de ervaring beeft
Enge1schen vlees~ln- cerst in bet laatste
met Argentiniil eenerzl;)ds, van het fiscale jaar in de
de Britsche dominions Austra- kassen, zoodat de verhooging
lie en Nieuw-Zeeland ander- van de inkomstenbelastingen
zijdB, die ceD heffing van in- van 221,l..:! tot 23% % in den loop
voerrechten op vleeech tot on- van het eerste kwarlaal nog
derwerp hebben, langer dw-en gecn uitwerking kon hebben.
Daar de vlottende schuld bij
dan men oorspronkelijk verhet begin van het kwartaal 75
wacht had.
millioen pond sterling Dlinder

I,

" I", 1. 1':J$·3i t}il., 1 l;;-r.;j .

Aile Credietell bleken te klein te zijn.
voor Batavia, Buitenzorg en Omstreken wordt e1ken Maandag, Woensdag
of VriJdaQavond van 8 uur n. [D. tot
3 uur v.m. gedrukt en gedisttlbueerd in
een oplaag van

POPUUBl'l'BITBWBDSTBtJD 110. 3

Indien U zieh of Uwe vrienden eens op iets bijzooder fijns en aparts wilt tracteere2l.,
-,rraagt Uw toko dan eons Daar "NORRIS" bonbons.
De fabricatie staat onder de m.:est vakkundige Europeesche leirung en alleen de
allerIgnste grondstoffen worden in oDZe pr04ueten verwerkt.
•
ALLE NORRIS PBQDUCTEN ZlJN WERKELUK SUBLIEM!!!!
Deze maand geven wij weer een interessante

I

nieuw

bebangseJpapiedje van ROT H

en Gij hetkeot Uw eigen kamer niet meer,

Zoo knus,

200

intiem, zoo'o gezellige sfeer !

En de pojs valt razend mee
Informeert If eens bij

1.1. lOT B

N••

rdw~k s. -

ret. WI. 1111
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