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HOTELHOUDERS VRAGEN OM BEDRIJFSREGLEMENTEERING
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Dc heer Middelaer, Onderdirecteur van het departement
van Economisehe ZaKcn, heeft
als l'egeeringsgemuchtigde bij
den VoUrsr,luQ ill de plaats van
MI'. Hart geantwoord op de opmerkingen 11001' den Volksraud
gcmaakt betretfende dit dcpartcment.
Tocn hij de bedrijfsrcglementeering bchandelde zeidu nij het
volgende:

tc lliJ.ndocllg, Sumatl'uBu-",,,t 1, DOllllcI'dag- en Zondagochtcnd
VUU!' :U"lIdueng, '!'JUlHUli ell ows.rekcll in lIuull e,.-.;;cn:.pl[l.l'en
Ul'l'GEVER; JOHN l"'AI'PEli:.

"t""i'l, Go"no""g ':::eJ)"ri 46, '1'elefuoll:U;2 Wit.

;. ,\ v

llIu!s 3GQ7 Wlt.J

HEDACTEUH.; J. VEERSE.:'>lA
Goenoell!,;" t:;ell(U') ·Hi. 'l'elefo<)1l (j::.~ WIt. (Huis 588,1 WIt.)

'=

r ten t ! e!l tc Batavia, Tcldooll Wdtevreden 583
S. B. H. Ckipner, Tel. W"lt. 5050

De heer Weyer heeft, en
zulks in aansluiting op zijn
vrocgerc in den Volksraad
te (lien aanzien geuitc meeningen wcderem :wngedrongcn op eell ecnvoudiger vorm
van bedrij£srcglemcntccringen. Zoo eenvoudig als het
geachte lid zich dit voorstelt
kan een dcrgelijke maatregcl
nict worden doorgevocrd.
Effectief wordt oeD reglcmellteering, indien de mogelijkheid daul'door werdt geschapcll dut productie en
consumptic op rationeelc
wij7.e aan elkuar lnmncn
wordell aangepast. De aard
der bcdrijvcn eiseht dan vaak
cen vaststclJing van de werkelijkc prodllcties. Indicn de
heer
Weyer
zegt,
dat
de bcdrijfsl'egJcmentecringsordonnuntie stellig nict door
het bcdrijfslc\-en in zijn collcctivitcit is vcrlangd, kan
zulks worden beaamd, doch
moot hieraall worden tocgevocgd, dat dO) vcrschillende
takkcn van nijvcrbeid in aile
gcvallen d:..t de Ol'donllantie
is loegcpast, om die toepassing hcbben vcrzocht, tcrwijl
vcl'sehcidene verzoekcn zijn
afgewczen.

AGENT 'IE l.lUlTENZORG :
J. A. C. Temp!'l - Groote Postweg 3,1.

~t':\T.

AGE:S'.l'ESSE 'I'E BANDOENG :
l3loemell_Vermecr. Sunmtrasll'ant 1, Tel. No.
AcquiO'ltie A. J. L. ~l. Blollmen TelL 33-1.

33~.

Dlr. B. A. N. A. R. B. U.
kbdlt.·ll (l\'cr vc!'!:.prcldlug ult'lilllll'lu\ Tel. Welt. ISH

"\'0')1'

3, Tel. Wult. 2G07 of Slgarenmngazijn
Tel. Welt. 3'1i) of rcchlsLl',;eks llan het
i 0.20 per regcl me~ mm minimum
hij nl""r pla'll"jngcn (mI1l8ten~ 12 maul) 10';;, rC<luctfe op

'M' :; 1"'):C~)~.

~n

rq;dprij.".
OPLAAG· g:-;:

\'EI~SPRf.rnrNGSCONTROLE

'],OEGE!'>TAAN !

FOTOCO

N.V.

Tel. WI. 931
).1) aile amateurs in de gelege~heid te stelli!n zich van

het bijzondere effect van
uitvoering in
natuurlijke kleuren
hunner opnnmen te ovcrtu 1gcn, gcvcn wij
\'O(lT ot:tn totaal bedrag aan kasbOfls tot
f 15.-. bestecd voor f!lms, afdruk· en
ontwlkkelwerkzaamhedcn.

In dil verbano mCCllcn we
nog even cr op te moelclI wijratls ~cn verQrootlnQ' 18 X 24 c.m. In natuurlijke zen, dat de thans vonr het drukI C II r Co n
\'ol;/cn.\ ccn
nicLlw uitBlllhcnd door ons toe- kcrij.bcdrijf bestaandc regleerast
prnce.it.':.
cen door Uzclf opgcnomcn foto men leering nid is bclichaumd
in cell ordollnanlic, omdut "deze tak vau nijverheid am die
tocpassing
had
vcrzocht".
Sicchts cell klein deel del' Il1disehe drukkers had daarom vcrzDcht. Hct meercndeel van hen,
dat niet daarom verzocht had,
werd door deze ordonnantic
volkomen ollvoorbcreid over-

• ---I

~~leI~~g~~cJ~~~e~'~n~a~~I~~d~~ I

I

Ccntr:JilJ \jt:'cgefl, dod I ruStiQ aIs cen berghotel.
'_ln elk OJ_nlCht select.
1

l

J.

natuurlijke ontwikkeling van
het bedrijf bclemmert.

Ph. KLEIN. l\.filna\l~r.

~ii~~iij~iij~~i~~iir

.VENDUT'IE
v~n de M:JOlF. VE"RZi\ VlEL1NG OIlCH(DEEit'l
van Mevroll"" O. H \MMt£Lt3URG Tjlkeumeuh 82
01' MAANDAG J7 AUGU~TUS 1936 - A~lIv~n\!c llde 9 utlr 30 v. m.
E£N SCHITTEIiEfoiDR COW::CTlF. w. o. H. ~L ·VEEL DLOElElIDE
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OH N ER MON! U H A.RMON Ie A.
zijn de beste, il] 20 500rten verkiijgbaar vanaf f 0.25
N. V. PIANO· EN MUZ[EKHANDEL K 0 K
Rijswijk 19 !laast Soc. Harmonie.

AVILJOEN TE HUUR
ook gescbikt 'Voor Kantoor

-

Rijswijk 19 Na~st PIANOHANDEL

K

0

K

~~-~.~~~~
IEUWSTE MUZIEKBOEKEN
Shirley Tern", e
FIlm Scblagers

raagt

. V.

on~e

eenbeid5prijs catalogus van Muzlekstukken vanaffO.25

P I A N 0-

E.N

Rijswijk .19.

-----

heid
1111 om
Eenvraagt
andere
takreglcmenteevan nijverring, bet hotclwezen.
'l'oen wij echtcr in een schrijyen van den Algemeenen Bond
van Hotelhoudcrs aan cen dag~
blad lazen, dnt er ook Indische
hotelhouders buiten dezen bond
stann, dachten wij aan de ervaring der drukkers. Dcze moge
een afsehrikwekkend voorbeeld
zijn voor de hotelbouders in bet
algemeen.

I

1C1]KGELEG[;:NI'IEID ZONO,'G 16 AUGUSTUS 1936
u o 9 uuf ,0' 1 U"' ,ft n ft t "Of )(l ."' 6 uu.

Mu b" v'''''''k •• van i. lId:lIog<n

?

PRhJSVRAAG
INGEZ.ONDEN.

VUOlO ,Ij,'L(lVHI. Bultenzol'g en

~XeD.lPJtH"n

<"l'o~-.l:Jut

Bat~.vi(l.

DE 'CCA~1[lbl$\\'

l\'iAATREGEI..EN TEGEN "PAYING GUEST" GEVRAAGD.

"'VLi.J.~ L>-n-.-.t".I!i,o;!

&.~,u"bu"ll.elld

Un.J~<.r";""J.l

ZEG !-IEB JhJ AL tiE

OPLOSSING VOOR

Bedrijfsresultaten zijn algemeen slecht.

ALGEMEEN NIEUWS· EN ADVERTENTI,.LAD

GEGARANDEERDE OPLAAG, 12000 EXEMPLAREN.

ZEVENDE JAARGANG No, , 45

BATAVIA, ZATERDAG 15 AUGUSTUS 1936

TWEE

M U Z I E K HAN 0 ELK 0 K
Naast Soc. Harmonie.

D-;; --bond van hotelhouders
(A.B.H.!.N.I.) "''11 gaarne een
bedrijfsreglemellteering.
En weI om de redenen door
.zijn bestuur opgesomd in een
artikel in het Augustus-nummer van zijn orgaan.
In dat artikel wordt een sombel' beeld opgehangen van den

Ifinancieelen
toestand der groote hotels:
Er worden cijfers gegeven
van het Hotel des Indes, het
Semarangsche Hotel du Pavillon, de Bandoengsche Hotels Preanger en Homann en
van de Djokja.sche Hotels
Djocja en Toegoe. welke samen
een
waarde van
f 3.757.000 vertegenwoordigen. De_ exp}oitatie-aversclJ.otten van het afgeloapen
jaar bedroegen voar deze botels in totaai j 111.531, doch
voor afschrij..ingen was een
beclrag van f 195.566 noodig.
zoodat ~ uiteindeUjk een
verlies van f 84.035 md'est
worden geboekt. _
Het leeuwendeel van dat
verlies wordt gedragen. door

Des lndes met cen bedrag
van bijna f 53.0UO, iel'WiJl dt:
hoteh; Homann en lJJoeja
ieder rond J :'W.OOO. verloren.
Riel' tegenover' staat een
winstcij .. er van bijna f 12.0Ul
voor ht:t Preanger Hotel ell
nog een klein creJitpostjl.
VDor het Hotel du PaVIlion.
dat veL'leden jaar practlsch
quitte sjJcclde.
VerdeI' constatecrcnde, dm
de
bovengenoemde hotel.s
slechts een onderdeel vormen van het geheele Indischl.
hotelwezen, heiwelk in totaa-'
eenige honderdell .zaken omvat, knoopt het dagelijksct
bestuur van den hotelbou·
dersbond aan het boven-

(Schoolv8kkcn)
S=hrlftelljke cUrsu5. ~ Il voor:
ell Se,geanl.M. ioor f 250 p. III.
f4._ p. ID

; . rg~aQt

B~ndoena

,". ken HlIctwog 7

~~;;~~~;;~;;;

stuunde
SICS
vast;de

volgende cDnclu· I
dat in het Indische Hotel- I
wezen eell .kapitaal zal zjjn
vastgelcgd van circa vijftig
millioen;
dat dit kapitaal, Doch den

Wij offreeren

~;~t:~~:~tO~~nf:en ~~\dG~~~ n ie u w e

zen din 9 en: I ~;:;;:;;;A;;;5;;;P;;;IR;;;'N::;;:i';;;O;;;'";;;"';;;';;;'";;;';;;k,;;;jj9;;;b';;;';;;';;;,";;;.";;;";;;d;;;"";:;;:";;;ii;;;,:;,;;;";;;1;;;0.::60:::;

brengt;
. dat er
jnac een \Vordt,
5 mil-Igekleede
llOen
op P"
mgcteerd

K A III T E III

betgeen gaat ten lwste vall
~;~rt;algemeel1cn volksweldat

s

Ii

InstaUeeren
Levering verfwaren.
Uitvoeren verfwerken.

ochtendjaponnen

I

ELLCTRICI1EI
f-SANIT-AIR-I
L
T. M. H. van LIJF

de botelbelangen een

~~~i~~o~~ell~~~:~~
e!~bz~~~
belangt'ijke factor zijn gc-

diverse C OMP LI T S 1~:G:,:oo:te=w:eg=H====:BU:':":",:O:,g===:T:':1:2:3:0~
\.

wo%:~n d:obeia~tt::ts~;s~~;
duur niet verw:.1.al'loosd zul
kunnen worden, zonder onherstclbare schade aan te
brellgen.
Het gaat in de groote hotels nict goed, het gaat in
verrewcg de kleinere nog
veel minder, bcrg- ell binnen-

Engelsch linnen

GEOPEND

TAILORS

DAMES- EN HEEREN - KAPSALON

.. FAVORIET"
Hilarknippen: Dames ell Heeren

gekleede

~:~~tS~~~;l,S ,;~r1,,~e~~~~~~;

ZIJD EN B 0 EDEN.

vervolgt:
van'
A.B.H.I.N.!., dat dan
Wij zouden gaarnc .zion, 1
dut hicrmede onomstootelijil.
vastgesteld is, boe bet Indisehe Hotelwezell, in navolging van hctgeen reeds in
vele landen is geschied, dringend ovcrheidssteun behoeft.
Er is moer dan genocg 10gcerruimtc over gcbeel In-.
die, dus stop met elke uit"
breidillg, wcg met de "paying guest"·houdcrs, bevordering van het Toerisme.
Dit kost allemaal geen I"'iiiiiirlii";;!~~~
geld, doch eell flinke dosis IS

I

M~ esl

hygi~Di,chc

Djobarlaan

beh ~ nde!ing

27

naast

f

0_50

f 040
f OZ5
fO.25

Klnderen
Frkllon
Olld~r

Europee~ch

Bloemenh.

Ixhcu

FavoriN.
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HOTEL DES GALERIES
Annex Calli la Rolonda
Telf. WI. 1241 - 1242 - 1262
Bezo(kt ODS Re!ilauranl de PremIer Ordre.
Uit een keur van gerechten eo wijnen kunt ge
Uw keuze doen.
Specialiteit in bet arrangeeren van diners en re::cepties.
Dir. Eugene Hoogveld.

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

Dat wiI.
men deze toone!
_
goedc
In een antwoord op een artikcl, dat het A. I. D. de

Pl'ea.n-1

~:~:.~. ~~ :!dd~~r~~n ~~nbOV:~

bond. beeft zijn bestuur een
duidelijker uiteenzetting gegeven van den stand van zaken in
bet Indiscbe hotelbedrijf en van
zijn bedoelingen.
Het bestuur doet daarin uit-l
kamen, dat het met aIleen .in de
groote hotels, docb ook ill de
kleine slecbt gnat. Daar deze
echter veelal in handen zijn van.
particuliere eigenaren, is bet
moeilijk cijfers te geven, die dezen slechten gang van za.ken
zouden kunnen aantoonen.
Het bestuur ZOll_ gaarne aan
de uitbreiding van bet aantal
logeergelegenheden paal en
perk gesteld wenschen te zien.
Het m~rkt tel' zake het volgende op.

MAIZENA

~
Gedap_ No. 24245

I

Bet verrijzen van steeds
meer goe;ikoope logeergelegenheden vindt niet zijn 001'zaak in de algemeene verarming onzer Indische samenleving, doch weI daarin,
dat velen, die zich in hun ei.gen branche met hebben
kunnen handhaven, thans
probeeren, een stuk brood til
verdienen in de ODZe, daarbij
volkomen ignoreerend het

Vooe de Qode oplossing van dit Prijsraadsel worden de volgeude prijzen llitgeloofd:

h Prijs: Yijllig Gu:dln CUltml. 2e Prij.: Vijl en twintig GuideD ContInI. 39 PlijS: Tien Gu:dln CUDtant
4<: tot en met 53<:D Prijs: Elk 1 groot pak Makiia (500 gram)
Dlls in Totaal 53 Maklta prilzen

I

I

1,2,3,4,
25,26,27,

I Van
I

5,6,7,8,9,
28, 29, 3D,

1",11,12,13,14,15,16,
31,32,33,34,35.36,37,

17,18,19, 20,21,
38,39,40,41,42,43,

22,23,24,

eOD fanatiak volgeling zogt men. dat hi) mat zi)n Leider door 12, 41, 40 en 13, 11, 36 gaat.

I 3, 29, 27 pIUS 25, 9, 33. 2 is vier.
Een 10, 24. 19, 20, 8, 18 Is eaD bowoDor nD Niauw-Gu·nea.
De 22, 23. 39. 31, 14, IS, 16, 35, 4 ziJn Hollandsch sprokande Balgan.
Een Dames-Mods-3S. 25. I, 32, 34. 6. 7. is sen Paradijs yoor DamN.
17, 43, en 28. 37 zijn dezelfden als Vader en Maeder.
1i 5=21=42 ziji! aile dria dezalfde modeklinker.
eo 30 kuot U DU zeU wei inYUllen.

I
I!

Ie.

I

2e_
3e_

Elke inzendiog meet vergezeld zijD \'iln 2 groo~ Mftkila omslagen 1500 gram}
of kleine Malt.ola omslagen (250 gram)
Meer dan een iozendmg door een persOOD is Qecorloofd, mi:s elke in::en ciir;g "OQrtien
is van de vereischre omslaQen_
AIle iUZ:eO.diDge-D moeten VOOt: 15 Oc:tobet- 1936 in ODS be:it :iju.
Over de: prijsvraalJ un geeu correspondentie gevoero worden. De uitspraak \"ac
de jury is onhenO!>pe1ijk_
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Heden en ~oroenE X T RA - R E NNE N B. B. W." S•.

II"

op het race-terrein Koningsplein.

.

Aanvang 8 u. 30 v.m. . ... Uitsl. toegankelijk voor Leden. . . Lidmaatsc;hap £ 5.- pe~ hal{jaar.
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beneden een niveau, waarop
behoorlijk verdienen magelijk is, wat tach zeker als abnonnaal aangemerkt mag
worden. Waarbij nag .komt,
dut zij de oorzaak zijn dat
geen hotel een nehoorlijk bezettingspercentage kan -halen:
Indien wij het g~heele jaar
door maar voldoende gasten
kunnen boeken, -dan kunnen
ookwij, met ongeveer
:Ie zelfde prijzen van
t han S, onze kosten dekken.
Vervolgens noemt het bestuur het redelijk, dat het maatrcgelen wiI doell nemen tegell
hen, die "als goedbetaalde burgetS trachten hun inko~en te
verhoogcll door iI. to.ut pl'1X een
gedeclte van het voor hcn te
groote huis tc verhuren" en

t~~\~erz~~oI' l~()e~\ ~~~d ~~et~~t v~~=

grooten".
Ten opziehte van dezen
wenseh hceft het A. I. D. de
aandacht van het hcstuur van
A,B.B.l.N,I. gevestigd op het
feit, dut ,.paying guests" in
partieuliere huizen i~ts zocken,
dat zij in hotels met kUnnen
\'inden. Het bind mecnt, dnt de
bestaande gemeelltelijke verordeningen moetel1 en ktmnen
waken tegeu het houden van
,.paying glltstg" op bedrijfsmatige wijze zonder dat .'-lUIl
de eischen, welke aan pensIOns
gesteld worden, WQrdt voldaan.
Dt; hotelhouderf> zouden dus
op cell stl'cngcre controle tel'zakc kuuncll aandl'ingen.
)'laar wat de gcvraagde heperking van het aanta! logcergd<'glOllh('den betreft, doet het
gCIlOt:mcie hlad hel bcstuur opmet'ken, dal cr "olgena zijn mededeeling in de bcstaande hotets en pensions, die bij de bcperking' natuurlijk alie zuBen

HOTEL
DER ?I.'EDERLANDEN
is.

D beperking zal den toestand
dus niet verbeteren. Zij zal
hoogstens kunnen bewerken,
dat die toestand niet nag slechtel' wordt.
Zoo is het inderdaad en daaram zouden wij den A.B.H.I.N.1.
willen ra-den:
_ om door goede verzorging
van gasten tegen aantrekkelijke
prijzen te trachten meer gasten
te trekken,
_ om rustig af te wachten
of er niet enkele beddjven zullen moeten worden opgeheven,
die thans aIleen door verliesgcvende prijzen gasten kunnen
lok.ken,
_ om bij de gpmeentebesturen aan te dringen op ecn strenge handhaving van de hotel- en
pellsion-verordeningen.
Ais de toestand in het hotelwczen is, zooals het A. B. H.
1. N. I.-bestuur dien besehreyen heeft, dan kunnen spoedig

~;~~~~~~~ ~~~o~~~~~~~b~~rj~:~

geven.
In den loop van,deze drie
jaar ~ van 31 Maart 1935 tot
1 April 1936 - hebben anderzijds de leden vall den arbeidsdienst verschillende werken nitgevoerd, die volgens de officiecle sehatting een waarde van
meer dan 600.000.000 dollar vertegenwoordigden. Tot de uitgevoerde werkeri behooren o.a. de
aanleg van 114.747 KM. straten
en wcgen; de aanplanting van
650.000,000 boomen; de rnontage van 72.333 KM. telefooll~
draad;
het opwcrpen van
2.202.144 steundammen tegen
bodem-erosie, enz. Ook heeft de
arbeidsdienst zieh bezig gehouden met het blusschell van
branden, het vetdelgen van inseeten en met het bouwen van
lJruggen.
Uit dezen staat van zaken
blijkt due weI heel duidelijk, dat
de C. C. C. geen onproductief
werk verrieht en dat hij tot een
onmisbare organisatie in Amerika is geworden.

MOt:l' Hl.J I\U1.ITAlR JNGEH.lCIIT WORDEN?
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F, Lls;n.

millions d'arlequln" - sere-I

PAUZE

Ouverture
c. Kr(!utzer
Heidecksburg" - Marscll
R. Herzel'

8. "Hocll

6

HOTEL DES INDES.
Vooravondeoncert.

Het programmu van het buitengewoon Vooravond Concert op
Zondag den l6den Augustus
(Nad1'uk Vel'uodcll), a.s, tc geven door het Hongaarsch 01'kest onder lei ding

verschillendo nieuwe attractics,

Firma Alexander &

Corseiten en Lingeries

7.

/3.i!!..

Satin Corset

Will

lcger-officieren in kampen

De mode-vertooning, weIvolgens de aankondiging

Zwaar Step-in 8
Corset
Broche Heup Corset

uour auondkleeding

1.?3. -

2.i2-

Lfn'gerie""';
5.?J, Pantalons
O.?i.

Zijsllliiing

Zijden Tricot

Sport Corset 4.?:!' Pantalons
Lyberty Corselet poreuze slo/
Sto! geheel porells
7_~ Hemdje
Elastiek. Corselet bij passende panlalon
mel Kanfen Busle- 5 25 Chemis
houd"
.~
Enveloppe
Vraagt onze C. B. Corsetten

I

~~ne:a~~en d~::e l~~~~~~~~~l~: ~~~~;ik~~line;n k~~~~~e~e:;;;~

l.?i.
l.?i.
3.s

Ben goed Corset IJoorkomt IJermoeldheid
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1

d
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blijl t dui

depressie

~~~ ~~J:lte~~~~~~~epgl~i~~~k a:~
cen herzicning te onderwerpen,
De Dcensche politiek_

'fien jaren geledcn behoorde

En

overwon-

Z'We~e'/l f

Zweden bevindt zich op het
oogenhlik in den verkiczings-

~t1d. d Eeni~e l\~eken g~~ed~n
ra

. e soc;a Af::oy;.a lse e

~ per maand, als- eerst gehouden zou worden oil ~oe~rcn~;:e~l~~~n~:n:t~~~~a~~~ ~g:;,r~~i;va:; in v~~ba~:~~~
~l~~C e~oe~~~r~lo~~~e~~~~~st~~: ~etu~~~tu~I~~S~ci~e~~s~e~~a~~ ning waren. Bet land had be- de verhooging van de begroo-geld van 30

het Civilian ConserweLke beide op 3loten, tegen eventueele aanval- jng voor defensie met ongcb(:ids1i£;n!;t in Amc:rika, blijft panlclc lcdcn is iets hooger. Het dien datum zuBen plaats hcb- len hulp bij den Volkenbond te veer k~O ~l~~liloen kronen,. t doch
be8taan. Want het is geblckcn, grootste gedeelte van het zak- ben, vcrschoven tot Zatcrdag lOeken, De gebeurtenissen van .mra ens Ie { genoeg rue we-

:'.ijn wag -

0 2..i

Kanten Bustehoud;;'

75
.~

l:~j~~~ate {:tg~:~';;an ;lan i~ ~~:eenc

. ' vel'ccnigd. Zij krijgen een zak- ke

2.?'!!'

9.~ balist llilrJoering

voor avondkleeding

weI het sterkst. Wet zonder dan ook met vertrouweu de toe- I

DE l\IODE
Hotel des Indes

I?!!. -

9.~

~~~~~~ard~~lO~e~~~g~~t~:e~i:C~~

deeIte verzorgen.

WeYQschenk.

sleld door den pla.n1st van ons
Dierentuin!aan IO
Tel. WI. 1836
Hongaarsch Orkest.
f:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;;;;;:::;;;:;;;;;:::;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;~
arr, J. Sepr&ll.
fr. Grand Pnlotas
lJ, Tn.felmuziek ult de Hongaarsche Opera "Carna.valsbrulloft'·
Poldini.
Herfsmanoeuvre, Potpourrie DeZwaar broche Corset Step-in Corselten
ze operette behandelt het soldage.heel Ela.~tiek
voor corpulenie fig.
lenleven nit de goede oude tija
van voor nen wereldoorlog.
Broche
Corset
I. KIl..lman.
VersierA-t maagsluk
RoyalBusteh;;ders

zulIon twee orkesten, bijgestaall
door ecnige zangers en een harmonica-speIer, het muzikale gG-

(Vlln o)lzen U"itCfl-Press COlT.)
,

5.

3.

VERLOFGANGERS
kunnen voortaan in
de mailsc:hepen c:orrespondeerende
LUXE-TOURING-CARS van G~Dua via Stresa _ Brig-_
Bern - Tirisee - Heidelberg - Keulen -de rd s naar AMSTERDAM roaken. De:;;e tacht duurt 7 dagen en 6 nachten.
Prijs ailes iobegrepeo: Per volwassene f 95 __ , kir..deren
b<!neden 10 jaar £66.50; beoeden 6 jaar 147.50; Meer dan
4 volL~ passages lOu/!> Familie-reductie. Inlichtingen:

~~e;~~~~~i~~~~:k\~;~~~ ~e~~~ ;~~~'~r3iJ1 ~~m~~~n k~~~::n t~

De C.C.C. is onmisbaar gebleken!

Wfl~hhultG'1

4,

KERi\"ER. geeomponeen.'l
ter nagcdachtenis van den grooten Hongaarschen \'rijnheidsheld
vall 1848.
I. Kerner.
Bank ~ Bin Fantasie nit de historische opera vall den cOlllponist
van het Hongaarscbe volkslied
(hymne).
F. Erkel,
He Hongaarselle Rhapsodie
V_ill

J. strauss
6. "Lcs

;==================::;

;~:!i:=:te;l~er:a~ :~ra:~', ~:;:

een opluehting veroorzakcn.
Het bondsbestuur zegt zelf
van de bedrijfsrcglementeering,
die in Nederland op de hotels
Waschzakken
zal worden toegcpast, "dat het
ontwerp nict bevredigend a..1.nHET GAAT GOED IN DENEMARKEN
doel. omdnt het, eellmaal wet
geworden, cell stagnatic in de
ENZWEDEN.
uitbreiding van zaken zal doen
ontstaan". Een lndische beWerkloosheid zoo goed als geheel verdwenen.
drijf!'il'eglemcntecring zal ook
dat gevolg hebben. Laat hct beSCANDINAVle HDUDT ZICU BUlTEN EUROPEESCHE
stUUI' :dch dlls goed bczinnen,
CONFLICTEN_
eel' het hier om cen reglemenl0ering van het hotelwezen
vrangt.
Kopcuhagen,
22
Juli
'36. vertoont eveneens cen bevrediZoo'n reglcmentccl'ing is een
KONINGINNEFEEST
gellde ontwikkeling. III de eel'van ,die vele onaungenaamheIn weinige landen heeft het ste vijf maanden van het 100In Hotel des Indes
den in lndie, waarVRn je wei
faIcn van de Volkenbondspoli- pende jaar bedroeg de agrariweet, hoc je cr aan gekomen
Op Zondag 30 Augustus a,5. tiek in het Italiaansch-Abes- sehe expol't, die ongeveer 759'(
bent, maar nlet, hoe je er weer
j:~;~~:el~;~nh:1.d ~~nK~~:;i~~ synsche conflict zooveel Jel~u;- van den totalen uitvoer uitvan bevrijd kunt wOl'den.
Wilhelmina in de bovenzaal vall
J. V.
~~;~~~es ~~~;:a~~~~~~~sta~~~~ marken, Zweden en Noorwegen. denzelfden tijd van het vorige

llE A~IERIKAANSCHE ARBEIDSDIENST .)

\'t:.t~~Zi{~gkcndeo~it~a~~~~~mb~~

Het programma van bet concert onder Julien Foorman, op
Zaterdag 15 AUgustuR 1936,
aanvang 7.30 uur n.m., iuidt a1s
voIgt :
1. ,,!J2 Rllgimcntsmarsch"
F, Novotny
2, "Spanische Lustspiel-Ouverture"
KelerBel1l.
3. "Dorfschwulwn aus Oesterreich"
- Walzer
Jos. Strauss
4.. "Hoffma.n·s Erzahlnngen" - Fan_
talsie
J. OffenbaCh
PAUZE
5. "Der Zigenncr):laron" - Potpourri

van A.J..'TDOR FOLD!, aam'angende 7.30 n.m., bevat het volgende:
1. Zigeunerliebe Wals nit de gelijk·
F. Lehat.
namige operette
2. Kossuth Ol,lverture Deze Ouverture werd door den bekendea mu-

\Jution COrj!S, de vrijwilligc ar- digc hulp. Bet zukgeld van be- Gala-Soiree,

~~~ ~l~l'~'e~;r~;!~~t\;~~:~~~~l~~ll:

geld wordt door bijna nHc Ie- 5 September a,s, te 6 uur n.m.

~~t~~~e~~~r~~~~nR~::;~~t ~ ~~~ ~~~~du~~~ijk aan hun famizijn

tweelcdigc taak volkomen

D~~dt~=~v~~~t~~~f~e~el'Zijds

De Organi.':Iutie van de

LEGER DES HElLS
Conferentle

~~~ l~~~~~e~~:ghe:~~~a~~:r~~ ~~j~SSd~;, ~~e;i~~~~~~~~r ~~~

RADJA

~{~:i~11~ifs~~~c iSle~~f~gdest~~~~~ ~f~~~~i~;~::~ ~~~i!.1~ v~~t d~:;
rcg-eering-Stauning

een

PaSBr Senen No. IS? Tel. Wit. 53&&

~~i:l~~~~e~~~~~, d~~~~~fs~~~:; ~~~h~~r nli~~r~~t e~~zep::tij~~l~~

en
G. a. a.
Evenals andere jaren houdt
iI, het te werk stellen van jongc
Alhocwel de C. C. C. van het ~:~r ~e~c;, l~e:n~~il~~~~s~~ van de weermacht noodzakelijk ciek strijdobject te maken, doch
werkloozen ('n andcl"Lijdg in de begin af aan als cen burgerlijke een HeHigings en Opwekkings- zijn, opdat deze aan de eisehen tevens stelde het den eisch de

Een kleine toko, maar waar aile
Dames- .!n Heeren-artikelen compleet
verkrijgbaar zijll. KI~in, ja maar in
de puntjes! De bekende goedkoope
prijzen.

~~~:~~~~;~i~~~~~~ (~~~ :;;1~~: ~f:c~;~2~:~~~if~~%~i~~tJ:~ ~r:~E~(::~:;i~~~d~~~(~~ ~~~~::~sn~::::;c::~~<ek::c::~ ~:;~~t!~~~~:~~~~:;s. ~fi

leden op particuHcr initiaticf

~~nvel~r~~::~~n~er{n!~~oerg~

Ais sprekcrs voor deze gcle-

~~:e ~~li~e~n~~~~n::i~~fl!~~~ ~~~ij:ewa::~ki:~i~~~ ~~v:~~t~

;~~l~k~~,ho~~~n, e~~ ~~~~e~~~~~

ledcn marcheeren en geeft men

~~ny'et. I~i~~b~i::e:~~!~~_Dl:

ZooaJs bekend, kwam de
C, C, C. door cen wet, die het
Congres in cerste zitting aannaam, tot stand. Zijn bestaan
werd vervolgens door de Emergeney Relief Appropriation Act

het bestuur van de kampen belast waren, hebben ~r op ~~nl?edronge~ ee.n volledlge mdltalre
~.pvoedin~ m b~ voeren, doch
Qlt aandrmgen IS zonder succes
gebleven:
..

de Vrijmetselaarsweg een
bijeenkomst worden gehouden,
terwijl Zondag en Maandagmorgen om half lien er een samenkomst zal zijn in de zaal
van het Leger des Heils aan de

aan vreedzamen arbeid te kun~
nen wijden.
Op het gebied der binnen~
landsche politiek is de huidige
toestand bevredigend. Het is
Denemerken in de afgeloopen

Sluisbrugstraat 31e.
ONZE VERSPREIDING

heele economische leven had zieh niet mengen in de conflic-

onveranderd gebleven: men wil maal in de geschiedenis

van

~~~~~t~:~f;an dC~an k~~'~~ chg f.fi~~f~:~~~~i~~L~~J~U;~; ~}i~!~:ta~:~~~e;:.:~;:~ ~~~ g~:f.E.!~!~~~~~:::'';l::£~~~i S~~~f~f:~rnv~rl~~~;~~~j

van 1935 verlengd.

re:e~~n; ~:~rm~~~:~~a~~~

E7Ikele Gijlers. gens hetwelk de C. C. C. -

~amp

::~~:n :o~~e:ie~~~~~~~~,

Wordt belaagd !
Wij waren in de geIegenheid
om vast te steHen, dat Inlanders de door de loopers van bet
door ons met .de verspreiding
van De Ochtend. Post belaste
distributie-bedrijf reeds afgeleverde exemplaren uit brievenbussen trokke~ en wegnamen
van v~orgaler~en. De v~ronderstellmg, dat deze heden
daartoe op~raeht hebben gekreg~n van perso~~ of kantoren,
die er belang bI] hebben am OD~~ verspr~iding te hinderen,
lI]kt ons lUet gewaagd.
_.
Wat de C. C. a.kost.
Het spreekt van zelf, dat wlJ
Gedurende de eerste drie jafamilies :p dee~nde;:t:~n~e~ ren van zijn bestaan heeft de optn:den, dat eehter dui~jk
IlJsten van de federaheve I' g C C C. aan de federatieve re- toont hoezeer ouze versprelding
nng voorkomen onder t o = ' geenng m totaal1.235.267_612 anderen een doorn.in het oog is.
Het eerste
van .den
C. C. C. werd In het voorJaar
van 1933 geopend..
In de eerate twce ]are~ van
den C_ C._ C. waren geml~deld
300.000 Jonl?e mannen In de
stamboeken. mgeschreven. ~a
i~p~:;~~~~~g : . : ~~:e:el~~f
aantal tot ruim 519,000. Er
bleek eebter, dat deze op 1 Augustus 1935 bereikte recordstand al te hooge eisehen aan
de schatkiat stelde. De regee~
ring g'
t
h t
aantal ~!de~r v~~ ~:n o::~eid:_
dienst te beperken tot 350.000.
Volgens de bepalingen van_den

koa;
grond van de openbare meening
in Amerika, welke zieb de laatste twee jaren aanzienIijk gewijzigd heeft, zal herzien. Toen
twee jaar geleden de onderstaats-seeretaris van het DepartelIl:ent van .~or~og, Harry
'\f(oodrmg, de nuhtalre opvoedl~g" ~n de leden van ~en arbeJd~dienst voorstelde, gmg
e~n storm van verontwaar<hgmg op. Maar, zooals gezegd,
het standpunt van de openbare
meening heeft zieh gewijzigd.

e:

f~;~h~~er1~n jo~~e,: ma~en

:~a-:!~:"g~:~to~:'~~::;

___
' .
~) In verband.met de plannen tot..
het Invoeren van, e,en arbeldsdwang
In lndl!! heeft dit artlkel voor Olll!
actueele waarde g_ekregen. Red. '0:.

taling van zakgelden; uitrus.- .mocht hebben .ontvangen, ons
tingsstukken en ander .mate-I ten spoedigste (telefoon Welt.
~aal namen 160.~OO.000 dtillar 511) daarvan op de hoogte te
m beslag, terw:gl voor de brengen.

Opening

son bet staatsroer in handen.
Hoe het resultaat van .deze
verkiezingen ook moge zijn, zeker is het, dat er geen verandering in de buitenlandsche poll.
tick van het land zal komen.

~u:~:~ ~:~l;.:~~~s I~ ~:~~: ~~ijve~e~Ol~~te

Maandag

17

Beleefde uitnoodiging tot een bezoek
om U van de waarheid te komen
overtuigen_

:~~~~nafgt~~!~n~~t~!f~e~ !~~;:,ndilizeal ~~:rk~~i~~~ ~:

ge belangnJke mdustrleen eell
loonstl"ljd Ultgebroken, waarblJ
100000 arbelders betrokken
waren De regeermg greep eehter 111, loste bet COnflIct op en
verzekerde geliJkertijd door een
wet betreffende een obligatOlre
regeliug van arbeldsconflieten
de rust en de stabihtClt op de
arbeidsmarkt voor mmstens
twee Jaren
Op eeonoffilSch gebled heeft
het afslmten van meuwe en
gunshgere
hande1sverdragen
met Engeland en DUltschland

BATIK

opem nog een toko op

com- meerd€'rteid , am, zooals Hans-

BIDJA BATII

mogendheden,
Oak In de formeele houding
tegenover den Volkenbond IS
geen verandenng te verwaeh- ~ aardige econoDllSehe ople,mg 1
ten. WeI lS het Yolk over den mogelIJk te maken.
I
afloop van het Abessynsche I De saneennO' van het
confhet zeer gedesilluSlOnee~ I sche econom~ch; Cr~lllS!lle
Dat IS gebleken Ult een eilque- na de meenstorimg -.. an bet
te, die het toonaangevende Kreuger-concern IS m de l:1atStoekholmsehe blad ,,Nya Dag- ste Jaren geheel "l;oitOOld De
hgt Allabanda" onder ZlJU
buurlanden Noorvoegen en De-I
zers heeft gehouden Een over- llei".1arken hehben nog kort gelegroote meerderheid. sprak zich den groote leenmgen op de
tegen het Zweedsche lidmaat- I Zweedsche kapltaalmarkt opge-l
schap van den Volkenbond Ult.1 nomen en dat bel'\ijst dat ZweDat zulks echter VOOrlOOplg po- den econonuscb weer gezond en

Ik=====....============='

J.-IJal&f: elL J-"~
_Ii
zweed-I or
or
---

Ie-I

I

:~ ~:':!:k: ~~~e~'j~~ ~~bt:n, ~~'a~~e:!nd~unnenl~=~=~:~~~~! ~

conjnne~

I

I

PROGRAmL'1.
V.B.O. Voetbalwedstrijden.
_

Z ate r d a g la Aug
•
VIOS - S V 1_ ..::L
Terrem YlOS, Ja.:-aweg.
Z o.n -d a §o 16 Au gT_X.H_ _

Olit-ro_

reo bestaande gunstige
Ook betreffende de belang-Illa, .eciwenen \\ erkloosheui, de
Terrem U.Y S Benedenstad.
tuur oak '\loor .de toeko~ te nJkste,~ostukkenderZ~ oplevmg_ln de llldustne en bet 1
J
.erzek:eren_ In de mdustrieele sche bmnenlandsehe politiek Offi"\-angnj"ke
ht:.nJels" meer 1
productie wIt in de laatste zullen. de verkiezingen weinig met het bUltenland bevesti.,.aen.!

!~~~g:~;g!~!;?O~~~~O!O~ ~tu~ch:~e~~:a"c!:I~=d~e=~w;r- ~

== =:

I NLEG GERS

~~ Z~~-ee~~::=,l

11

~

terug-l. een halve c e n t
I============;
per stu k

looshcld neemt oaf en de handel zal er e1.-enals haar voorgang- economisehe. situatie is
met het bnitenland _ een van st.er ns.ar sfreven., bet land vol- gekeerd.
1
de meest bel:angrg1re bronnen doende stahiliteit te schtnken.,
van de Deensche welvaart __ om bet '\'OOrtduren van de 'IIletk(:\"adntk ~J-
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Enkele heeren zija in de
Haagsche Post met elkander
aan bet plukharen ge\\'eest over
de kwestie, wat een zieke man
aangenamer vindt: ill een hos·
pltaal te worden verpleegd door
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de
van mannen door
ookverpleging
door de voorstanders
van
manuen, be1angwekkende opmerkingen gemaakt , doch het
was dllideI~ik, dat er meer voor-

Dc vel'lo"Jing was een kwcstie van eel"Jge afwassch.ingen
en andere· liefderijke zorgen,
die
den zieke opluchtten.
Dan liep de hoof.dverpleegater n aar het bestuur en berichtte, dat bet weer zoover
vms. \VuuTna om een vervangstcr getelegl'afeerd wern. Nu
kon de bchalldelende gencesbeer
niet meer wet(,l1 of de curve op
de t emperatuurkaart koorts "an
Hefde of van malaria dan wei

~~~~d:~~ ~:~en"X!'rd~~~~~~~ tYl~~S ~~Q~S:fl:t

~:~:d~~~n:;;s~.:fdg~~.:: ~~'50

~J.50

GCE:n:'~rd~:et~j;:~:~~t debat,

den de eerste kennismaklngen
plaats. V~~r de nadcre kennismakirig lieten zij zieb blj den
eClosten den besten koortsaan\"al en andere ongemakken in
het hospitaal Ol)n~men.

..

Dat kon overigens in Nederland bekend geacht worden,
want was Diet in Kampen gebleken, dat de hoofdcursianen
iederen nllcht het gemecnteziekenhuis binnendrongen, zelfs
at waren zij zoo gezond als v issehen, om er zich te koe.steren
In de bclnngloo7.e toewijding
"nn de zusteMJ?
Het is evenmin noodig dezelfde

i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-iii

na ceo groote yerwarring io,
bet de regeering vijandige
kamp_ Daar komt nog bij, dat
zich in Burgos talrij\.:e aanilangeTS van Gil RobleS bevindcn.
(Val! onzfm V. P. B.-corr.).
die e\'eneens woedend zijn. om;
dat de generaals kI:tarblijkelijk
F1tI~tcrrabia (SpaanschEn nu slot en de beide man- ya~ plan zijn, geheel oaal" cigeD
Fransche grens), 21 Juli nen deb aaneen tegen de andere lDZlchte~ te handelen en hUD
1936_
genera ale, vooral regen Franco medestrijders als ~gewenscht.e
en generaaJ. Queipo de Llano, concurrenten tel' zlJde te SChUlHedenmorgen kreeg ik door die SevUla tegen de regeeringS-II,;en.
Oliddel van twce mannen, wien troepen vcrdedigt. Het gcvolg
het gelukt was, van Burgos is, dat sinds Donderd..ag, dus
..... (N. Ud.'J' l.'k . 1l erbOdtnt).
over Victoria naar San Sebas- sinds het uitroepen van de pro- _~_~_ _~~~
tian te vluchten, eenige zoeI' in- visorische regeering, iedere ver...
..tcressante bijzonderheden o\'er bindin g tusachen de beide in t~
J _

FASCISTEN ERKENNEN DEZE BEGEERING NIEr

I

t: <kO;:;g~: o::;~x:~: t~~~~ ~:!l.sNMo~~e~ s~::~~~asgene~ V.Gf1.'Do u.efLI. -

voetjc voor
voetje door den tuin moebt geering.
wandelen, kwamen de vrienden
De oude vestingstad Burgos,
uit de stad met bloemen en taar- met haar sterke militaire garten. Op bet gezellige thee-uur ni2oen, bevindt zich sinds
~~:~e~aa~:;e:iC~-e~n rr:~~~: tW3alf dagen stevig in handen
milts gevangen e n deden zooals Vt~d~i~~~~:~~~~ troepen
dat in Medan beette "cen b eetje van generaal Mola in het mid~::J:e~h~'ron~n ~::cb~~lt~~ den van de vorige week near
ken hunkcrelltl naar de zusters. ~;;~~~ep~~~l:~f:~:fgD:~
Ze widen "gut wat leuk" en
"hoe allcmaehtig nardig". maar ~~erS~r~~~h: !~~~;a~~~
als
per ongeluk cens uitgeroepen. Tot minister-precen onvel·togen woord vlel, de~ sident werd generaal Miguel
den de zusters net, nlsof zc het Cabanellas benoemd. Minister
niet gehoord h adden. H et van Oorlog weed Mola. Daermeslachtoffer zat er bij en lachte de was de lijst der ministers ten
witjes, omdat er a1 weer nfspra- einde. Verder kwam men naken werden gemaal<t voor den melu" k niet, daar er tussehen de
volgenden dnnsfLVond.

I

~

-

Ondarlinge

van UitkBeling bii Omliiden

,,0. V. U. B.D."

Vv,:e.~~",

De gwreC6de ge)lcranl

STAKING AAN .BOORD

I

Franco.
O\'er Reslissing nm liapiteio
Om da t te begrijpen, moet
B~.IA.1-~~~~AALT
men weten, dat aile opstandige
Naar aalliciding vall het feit .
gcncraals reeds weke~ VooT den d2.t de kapitein van net Dollaropeland besloten bn:nden., ~at IlijnSChiP Prcsidc;![ Hayes een
Franco en San JurJo, dIe zlcb oliem:m dearndeerd .. toe stoker
~
~~Ih~!:~ n!~f slec~lt.:I
en toen daa"rteg~n d~or een deel
ll
V:i opper ~1
d ~ .!l 1- v<:.n de bemn.nnil1g ":erd gcpro·
d:;; Op~\ ~ don en d nJ~en, testeerd, aan deze mannen gf'c:n
0
D~ e i ~? e ~n.n :n ~- vcedsel verstr~kte, is op gcg:~r ogd n nU eze enmm- noemd schip in df> JHn'~n vall
s ereI.oor k e Je ~ ;:; gewonn~n Singapore eell staking ontsta a n.
w,e
00 eer~n CI e~ van e
[vIet die staking hebben velen
mcuwe reg I g zon en wor- zich bemoeid D(' .d!l.lerika'1.nd;nrt~aar San Jrj~S vliegtuig sche zeeJied~n.bend~n ga~en
S 0
e f~a~n e .t~epe!l ~a~ telegrafiseh adviezetl ell verdeI'
generaa
co s t UI en m e waren het bestuur, Je politie
Zuiden op veel tegenstand, ter- f:1l de agenten van de Dollarwijl de aQdere generaals met Iijn er yele nren dn.]{ mede [n
meer sueces opereeroen. Gene- de weer.
mal Franco hn~ reeds tijdens
Ann de stakel'S werd een ultide .voorbespreklllgen met de mntul)1 gesteld. Zij hielden teen
fascistische groepen o~erleg g~ cen stemming, welke uitwees.
plecgd - cen han~ehng, die dnt 37 het n-erk \',-ilclcll lwrvatmen hem zeer kwahJk genomen ten en 29 het "e11ikte!1. 'len
bceft, daar de nndere ge~eraaJs s lotte zijn er 24 on·rf.;:c>!mu'ht
d~ concurrentie van Primo de naar het Centrale Politic StaRIvera vrcczen .
tion, die zich eehter tel' elfdet·
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BrcIlk t1~t.1(:hett Curlisten
en Fa~ten.
Inderdaad is er in het Noor.
den van Spanje tusschcn de regulnire troepen van generaal
Mola. eD hct fascisUsche hulp.
corps, dic ecrat zijde aan zijde
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De kwellingen eener moeder

~~~ ~~fi~~c~~~t:!~~~l'I~~O~;
I kon '.'ertmk·ken met c<!n complete bemannil-:.£:'.
~e behandehn~ VeIl het geSChlI zal verder In de U. S. A.
plaats hebben.
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mo de Rivera hebben verklaard.
da.t zij niet veroer zouden strijden, indlen de troepen va n MoIn hun Cnrlisten-speldjes niet
van hUD unliorrn verwijder den.
Bovendien heeft men in Burgos
een telegram van de RIvera ontvangen, waarin gezegd wortH,
dat de ,.Fasciatisch(t. Phalanx"
- zoo neemen zlch de troepen
van de Rivera _ de door de generanls gevormde provisori!'che
regeerlng wet ka n erkennen.

DE
Gouvernf:'urs BcmoC! ng
.A.FWEER DER JAPANNERS.
De' te Londen vertoevenden
gouverneur van de St.d.its Sit.
Shenton Thoma£. houdt zich
daa.r druk bezig met de bckendc
kwestie over b et weQ:'drui;:kCIl
YfUl
Britsebe bandeiaren te
Singapore (Joor de Japanners.
In bet bijzondel' heeft. de
scheep,'aart-kwcst ie ZUn aandaeh t. D:mrov~r h:!ll hij .:-en ellderhond met \'Crtegenwoordi _

Volgens de Iaatate beriehten,
die Vrijdag in Burgos veroomen
werden, schijnt de Rivera van
plan te zljn , nog slecbts de operatios van hct Jeger van Franco
en de troepen van de {Janos t e
steunen, klaarblijkelijk, omdal.:
doze beide gel1eraals hem be100M hebben, s lechta cen regeering te vormen, waarvan Primo
de Rivera ook deel zal uitmaken.
In ieder geval heerscbt in het
geheele Noorden en weI overal

York
Ooder de tel' tafel gebrachte
voorstcllcn is er Ci!U. u"'lt b. ~oogt
VClOr de v!?r-scheping van rubber
va.n de Straits n<!.ar Ni":w~York
een quota-steIBel in te \"ocren
zooals dat, hetwelk geldt YOOl'
Copl'a.V0rschepingen.
AIle te vCl'sch(men hoev!:.:!l.
heden copra word~n thans ge.
boekt door een centraaJ bureau,
dat van de totaal.hoe\·e~lhe id
aan de verschiUen.de aaugesloten Iijnen bepaalde percentages
toewijst.
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de in het Zuiden ·~n Zuid-Westen opcreerende generaals Franco en de Llano onderbroken is.
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TOEZICHT OP FONDSEN,

Dus sluit U

. al in Burgos, Valencia, Pamplo--

De Geest in het Kamp der Opstandelingen.

er

H

claar, waar de opstandeUngea
, heer en meester zijn, dus voor~

TEBURGOS.

vrllag we!
in Indic
stelIcn.
stlwt
vast, tcdat
ool. inHet
de
tropen de zleke man de voorkeur gt'eft aan een vcrpleging
door vrouwen.
Dc gc"Volgell van die voor·
~
keur zijn niet uitgebleven. Het
~s
.. .. 2.75
aantal mannen, dat met verpleegsters trouwde, is in Tndie
111 1 !'lnnd.H."molliclgo .. ~ ~:5ci
l.cer groot.
Piano Acco rdeon Verdi I
Er is cen t\id geweest, dat
Doch hier te Batavia. bad ~~~~~m:~d~ang::~~~ ~::~!
W, N AES SeN S & Co.
R lJ s w IJ k 9 ha at 32
bet
Medanscbe
ziekenhrns nag niet zoo lnng geledcn een uitgebroken.
zickcnhuis deze reputatie, dat
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ steeds
cen tekort
zus· een zickc man zijn troU\VTi ng
tel's, omdnt
ZU, diehad
hetaan
bestuur
had laten uitkomen, door ber- moest thuislnten, als hij er met
Carliaten, Fascisten en
c e n ding h oeft niemand te ontberen,
stelde zlckcn werden medege- toewijding verplecgd wilde worRechts-republikeinen.
nomen, nls ,..ij het ziekenhnis den. Niet dat cen kcnneli,i'k gcH"ctzij hij a rm is. klei n of groot,
huwd
man
er
verwanrlo()$d
Een
van de geheiInen, wsarElk kan : ich dage lijks tcactee rc n,
verheten. Dan waren zij gewor·
werd, maar cen vrijgczeJ scbeen om de rebellen, hoewel bun bijOp ' t heerlijk BOLLE BAKKER'S BROOD.
e~~ ~:il:~s~::o::~ ~~tn.le- toch
cen strccpje voor te beb- na hel geheele leger en tiendu izenden vrijwillig&9 ter bescbikOc n garJnwc~ 30._ _ _ _ _ _T_c_I._W_c_h_._3_0_2_5-, I de~e!:r"~~ ~!~ "::I~~~ on~:~: ben.
Uit dien lijd in dnt hospitaal ki!lg stasn, nog geen beslissenvonden vcrtroeteling ill het zie- nelinnercn we ons bet volgcn- de overwinning hebben kunnen
kcnh uls dadelijk ingcpalmd. de voorval:
halen, is bet feit, dat zij innerMaar er waren onder hen tocI}
ook mannen, die zakelijk over· ma~~ l~~ r~:te~C~r~~~dh~~ lij~: ~~:l~:jen~rste plaats
wogen, dnt bij het leven in de Het was wei gebleken, dat hij de Carlisten, dat zijn zU, die de
~ell!~ erin g
buitc.ngewcsten cen vrouw, die getrouwd was, mll.ar bij sprnk monarcbie wiDen herstellen.
op de hoogte is van ziekenver· niet veel over zijn vrouw en 7.ij Een Carlist is b.v. generaal
plcginr,. veel waard is.
kwam zeldcn, omdat zjj zelf suk- Mola.
Wa.t hiclp het, of het bcstuur !tclde.
.8A.NDOEf'l G _ NARIPAN 62 _
TelcfoOD 2119.
Wie zijn de zoogenaamde Carnan de verpleegsters voorMaar op zekeren dng werd listen? Zij noemen zlch Daar
schroei, dat zij, zoo 7.ij .den
dlenst vnn het ziekenbuis voor
bet cindo vnn het contract ver- de verpleging knapte zij er Karel V orustreeks het jaar
Ul t he: ,.AII] . Ind. D"~jblt1d" Viln 9 ]111J 1936 No. 186
lIetcn, de passage- en de uit· spoc.dig zoo op, dnt zU overdag 1830 een verbitterden strijd
dcrdc bli1d, omlccncn \Vii o. m het vol~Jend e:
rustingskostcn, voor haar ge- wat in deo tuin mocht liggen.
voerde tegeo de op den troon
maakt, moesten vergoeden? Dat
Haar man was nog niet zoo· zittende regentes Marin Chris"De Volksra a d OVe.r Justitie-begrooting
had de bruidcgom er gaarne vel'. Nallwelijks kon zij cen veer- tina. Ann Karel's zijde stond
voor over.
lje
van
dcn
mond
blazen
of
zij
bijna gebeel Noord·Spaoje.
~Tc\'cns werden nO~1 tN $prilkc. ~('brilcht, dc z.e;;. bCQra fcGeruimcn tijd is hct bcstuur stand op om het wasscben van
De Carlisten werden eehter
.. nl !>fon J:.cn. du:: ;,ls rc gel elkc wi~hmdigc b.1sis ml:;~cn.
van dit ?ickenhuis veor de man· hnar man door ~n verp leegster verslagen en Karel moest mar
.:ocd a~ tlcn ,.iccIgcnootcn ccn tmkcer!ng in Ilit:icht worde
nen in Deli gewecst, wat Hee· bij tc wonen.
Frankrijk vluchteo. Een tweede
.. {lcstdJ . w('l ~ c in "ck nC\'OI lIcn nic[ verwe:cnliikt :;11 kunren HoogmogendcQ van de V.
De
ma
n
Het
de
zustcr
rust
ig
Carlistische
opstand in 1848
.. tlell worden, evenOl!." hil dc IcvensvcrzckcrinlJma,1ISchapO. (. C. waren voor de militai· met zijn lichnam sollen, m81lr werd eveneens neergcslagen eo
.. fUJCO. en:.
ren, onderkooplieden en a ndc· toen hij werd omgckecrd, kruls- hetzeUde lot onderging een derren, toeD in J . Pm. Coen's tijd te l'.ijn blik even die n van zijn de opstand in 1860 onder leidiog
.. [\·cn"l!> b ll (Ie h.:\'cnsvcr.!ckeringma,ltsch:lppilcO W.lf(: de
cr schepen kwnmen uit Amster·
.. oimC"0I1\1 \',' n fOl1dsCI1 ell ccn doorloopcnd [Oc::kht
dam met huwbare vroUWCIl •
.. d~~rop ';,In 1 ;II\d~ wcllc wcm:lijlr. tC [cgclcn".
I
Voor het M{..-dansche zieken· gezicht.
Iistische opstand, die twee jaren
hula konden noolt genoeg vcr·
Dat was zijn VI'OllW niet ont- lang bet land had geteisterd.
plecgstet!J worden aangevoerd gaan. - Dat vin-jij wel prettig,
WOIOlr O.V u n.o. v.,n.,f dCll ilOlnV<tIl\l ::oodilnio is ingcriCht ,
Terwijl Mola Carlist is , noemt
uit Nederland.
d.,t :ij rem "Ilcn tl· d c ::11 kunncn "oklecn Olim de door het
hl'!? beet zij hem nijdlg toe.
generaal Ca.banellas zicb rechtsDe dananvond in de Witte
;1. 5. H~·t!ccrlnfJ!t!"e: l cht Ie ~tell{'n clschen, kunncn wij U
En h et antwooro, dat die r epublikein, Tusschen hem en
Socletcit wns de uitgaansavond man toen voor zich hi eld, ie Mola kwam het in Burgos tot
cl:1n ook ccn roc Ired en :tl:; lid tCIl :ccrstc OIimbcvclCIl.
vtln de ztlstors, die voor deze hct n.lgemeenc antwoord op de een twist en Cabanellas verdnnspartijen cens voor 0.1 waren vraag, wat ecn zi(.lkc man in ccn klaardc, dat hij zijn troepen niet
aan bij
uitgcnoodigd. Andere ongehuw- hospitaal nangenamer is:
verder zou laten strijden, indien
w:tnt tij Is hec I:erste en Esnige begr<1fen/s[on.ds In Indic
vrouwen
de
N cderlandsehe
- Indcrdaad, daar zoo door Mola zich niet verplicbtte, in
op Wilkundlg8 balil .
waren or niet. Enkele Tndisehc cen vrouw verzorgd te worden, geval van cen overwinDing van
meiajes werden str eng bewaakt. viodt·ie wei prettig .
Vraagt uitvoerige inlichtingen,
de uitroeping van de monarchie
Do ongehuwde
mannen
dansten
_ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dua
met de zusters.
Daar
hadat te zien. Mola moest toegeJEVEA.
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Bcdrukt nam zij dien morgen maar nog steeds hoorde 2ij den . Een bevig~. s~art ont.waakte nlet steeds aan z.ijn eersten hu- uitzag. zij miste het kuische,
atscheid van haur sticfmoeder. sarrendell lach van de intrig-.tn- In hem, nu hij Zlch hennnerde welijksdag moest denken! Maar het liefelijke, het jonkvrout\'e-

~e~g~ge:: ~~~=o~~n~rh~ ::ict ~:lem

~:st~!n ~ ~~o::Sv;:; !~v=O::g~ C:~j~=,0C: :~~~g d,~:nj~S: ::W~;-:~~:at:

in haar cotten geo
spoor van Suzanne gevonden
- Groote Hemel, rlep Nora. bet altaar had gestaan. Hij zag vErgelijk1ng drong rich s teeds
StraJend ....an geluk. maar t~was..
wanbopig nit, waarom is mij haa.r weer voor zicb in al haar weer aa:a hem op.
vens ingetogen. had Nora op
Pelnzend liep Nora b.e t bosch thans dit niet bespaard geble. sehoonheid en lieftalligheid. Rusteloos Jiep hij in zijn kamer den huwelijksdag !!uar hand in
~~:r d~~:ee~:~~nili~jn~~~ ~:~ te%~;a=~~~ ~c:t v~ Een brandend verlangen naar op en neer en traebtte zijn op- die ....an Jerome ge1egd.

h~~!.~~~erde

mijn doodsvijandiD! 0, waarom
hij,
mag ik. hem de oogen niet ope- waarom hebt gij mij <lit aangenen en hem waarschuwen? ... daan!"
Maar ik ben weI de laatstc, die
Zau ~ ooit over deze smart
bOlo
~~~. ~;c~:;:c~i~~s~~~~,n:a:: ~~:~e, g~r~;! ~~~=~:~d~~ ~~!~~en kan ! Arme, anne, 36- he.enkomen, haar ooit leeren
vergeten ?
Het bericbt, dat J erome met zij noch de graVID konden den Thans Wl).S zij eenzaam en had
Met moeite richtte zij :zich op
,,Neen! riep een Inide stem
Florence vcrloofd was, had No· sJaap vatten. Er was ook zoo- verdriet.
en liep zoo soel haar voeten in zijn binnenste. AI koestert

I
near Florence, die in haar
gelastte Zl.1 de kamebr.lidsgewaad op hem zou mer, haar aileen te Jate~.
wach~n. Hoe meer het beslisMet. een tratsc?en gliInIaeh
sende oogeobUk naderde, boe am de lippen trad ZlJ op bei; Yenonrustiger hij werd
ster toe.
..
Terwij1 hij zijn smart tracht-I ,.Nora . moest mI,l. zoo eens
te te beheeraehen, stond Flo- ~"l.mnen ZIen. da?ht ZlJ ::ollaed-

konden nur bet gij cell
haar,
zult
haar eeuWlg bllJven benunnen.
De liefde, die u bei~en verbo~~
den heeft, kan noolt sterven.
Op het kasteel Valmont was
Krennend van smart boog
het feest. Vlaggen wapperden hij bet hoofd nog weper.. Alles
van de torens, bet beele slot ill bern kwam er tegen ill opwas rijk met>. bloemen en groen stand am een vrouw. die hij
versierd,.
met beminde. naar het.altaar te
H oewel ~ bruil?ft siechts in voeren en haar eeu9ilo
<re liefde
besloten kring geVlerd zou ~or-- e.Q trouw te zwa~ Met ontzet;·
den, waren enkele gasteP Ultge- ting bedacbt hij hoe Florence
noodigd. Zoodoende heerscht.e bet ~t ~ te ~c::hten.
er groote bedrijvigbeid op het dat hij haar ZIJIl volle liefde mn
kasteel
geven.
Jerome was nog in zijn ka- . Vermoedde hij in dit uur Diet,
mer_ Hij was reeds geheel g&- dat hij bet slaclltnffer V8ll
voor de huwelijksvoltreka haar a.rgtistigheid was gewor'-king en leunde,indroevege- den?
dachten ven:onken, tegen bet
Welk een broo. van kwelIiJJg
venster_ Wat was natuarJb1ter .zan dezIe dag 'VOOI' hem zijn!
dan dat hij heden '&aD zijn earsBij wenseht.e Qat aJles mur
te huwelblt terug clac::bt !
al vooriJij was. Als hij maar

rence in hem: kteedkamer, eyen.
cens gereed voot' de huweJtiks· schreed had zij waarschijnlijk
voltrckking..
..
.
met k~en \'ermoed~. dat ik
Een zware mtte satijnen ~a- haar plaats ZOl\ ionemen. Thans
pon omsloot haAr hoo~, m- zijn de bord5es vcrhangen !
drukwekkend~ ge:sWt.e. ZlJ was
,WeI is het mij zwaar ge\"':l.lceo koninklijke verschijning,
J~rne In tc palmen maar
zooals zij daar stond met ~ mIj~ IDOelte IS beloond !';
glimlach van tromf om de lip- zZiJ Wlerp het booB In den net..
pen
h!!:Rr oogpD fcnke1den '{"an trots.
Zij ba:d bU! doel bereiktl Den
Juich niet tt n-ceg. g'j trotman. d~en q ~ lang ~arts- scbe ' TOU'X' I GIJ denl..-t uw doe!
tocht.eltik benUnde. had ~. Y~-I ~ berelkt te hebbe:t. ~h
overd. Vandaag werd ZIJ ~ ! met de H oogel'e Macht T3.lt Di&
echtgenoote en dan kon
t(· spotten! Als de H t'mel u Zijn
mand hem meer ,-an ha.ar oot- ~.ge!l niet geeft. dan 'h"l..'Dt trij
rukken.
nooit Zi'ker '\'SD. de o'reIWiIming
De k:ameb.iet-.~ u?it rijn. zelfs a1 noemt gij u grama
letsaandeDbruid9Sluierenuit- deBourdoo!
te daarbtj lDidIe kreten wn be- j
WODdertng. Florence gtimIaehte 1
voldaaD..
(Wordl l~).
Kaar boe 8ChooD. q er ook:

l~RIOO

door
DE NOVARA.

heel all.een met bet kind en Em_
rna achterbleef, Toen zij nog
op hun zolderkamertje WOODden, had de gravin zieh geluk-

I
~c;m~n ~ertem:~~~ alsFI~~~n~eel~~~:re~~~~j::~~:
I~u1dig

~~t~j~~~r~~o~:~. ~n;::si~~ ve~~:; h;~nV~;:a~:t~e~leven ~~:~r~~n ~f:~ ~:~~ ~:a~on~gen

J erome had het dus nog
steeds niet geleerd, zachten
over haar te denkeo. Ais hij
haar werkelijk oprecht bemind
had, zou hij haar vergevcn en
haar ..i!J cere ~ersteld hebben,
nu blJ weer elgenaar van het
1~ lldgoed was gewordcD. In
plaats daarvan had bij zich ge
bonde~ aan cen ko!pediante, die
.. h~m met waard was.
..
Nora had ~~. zooveel Ieed
leeren dragen, dat zij zich ook
hier overheen moest zetten.
Het deed baar eooter bltter ver~
driet, dat de gelieide tba.ns Florenee toebeboorde. Zij wist
maar al te goed: welk cen
s lecbt, arglistlg karilier deze
yrouw had.
Met geweld trachtte zij" zich
nan deze gedachten te on1mk-

zijn? Nora had diep medelijden
met de gravin, die voortdurend
in angst en zorg zat over haat
dochter.
- Ik vindt het Diet goed dat
Bertrand zijn vrouw bij zicb wil
nemen, zeide Nora den volgellden morgen tot baar stiefmoedel'. Ik geloof Diet. dat hij cen
goad karakter heefl Hij zaJ
onze anne Suzanne nooit gelukkig maken.
De gravin zuchtte diep.
- Ik had ook een anderen
man voor mijn kind gewensebt ,
maar zij houdt nu eenmaal van
hem. Wat kan ik er aan. doen?
Hij is baarechtgenoot 'enik
heb het reeht Diet, ze van elkaar gescheiden te houdon.
Daar kon Nora niets tegen
inbren~.
.

I

bel struikgewas staan. Zij wilde bet voorbij laren gaan zonder gezien te worden. Tusseben
de twijgen door keek zij wie er
in uten.
He~ w.as een jong paar. Teen
het rutwg naderde, deinsde Nora., als door cen zweepslag geo
troffCD, aebteruit. Zij had J6mme en zijn verloofde berkend.
Nu drong ook bet schelle
bebje van F10rence tot haar
door.
Half tegen JeroIOe aangeleund, zat zij naast hem en
hield 2ijn hand in de hare.
Glimlaehend keek Jerome
haarneer.
Dat was te vee! voor de aime
Nora. Kreunend viel zij op de
kniWl... Ret rijtuig was reeds
lang nit bet gezicht verdweneu,

OPlreed
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- .. DE OCHTEND POST"

DmECT TE HUUR: ongem.
paviljoen rn. campI. eig. gemak.
incl. water en garage, j 30.p.m. Bevragen Gang Djaksa 13,
Kebon Sirih.
EngeJsche Handelscorrespon·
dcutic. Opleiding voor Bonds.
examens A. en B. en V. V.I:"
door bevoegdc Jeerkracht. Prlvaat·en cursusiessen tcgen rna·
tige tarieven. Br. onder No.
1219A. v. d. blad.
GEZOCHT: Door van goede
referenties voorzien adm. en
praktisch geroutineerd pcrsoon:
overname van, of geld£'lijke en
werkzame decIname in bcstaande zank. Br. onder No. 247-1
v. d. bInd.

~

Pakhuisruimte Noor!1wijk ~e..

RADIO- SER\,""ICE STATION.
l-Ie\-T. S.'
Tunren
::,uwan Besar tel 2326 "\Vlt.
Alaydroeslaan 81, Bai.-C.
ultverkoop op aIle l'adio ou- OpL costum. 3 lesuren D.W.
KLAASEN & Co., Rijswijk· lB.
o.e1'd. lU-4tJ5\:: Korb.ng. W:tj re- J 7.50 p. nmd. Bloemencur.lus
pare€ren .Philips "BITeS en 2 lesuren p.w. f, 5.~ p. mud.
Ter overname aangeboden
.'1.mel'ik. radJotoest. Laat ons Aanmaak van toiletten en corgeheel of gedeeltehjK uitgebreiDE REGELPRljS DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
UW amenne aanbrengen. Gratis ""-ges. Diploma na 3
f mud.
tle collectie O.l·chid",een.
MET BEN M'NIMUM VAN 5 REGELS.
!Jken v. radIOlampen, zonder Iel. 1165.
'
Mampaug\veg 48.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ verplicht. D.d. llit::~stmoi..1el·ncl------~--Tf: Koop: DODGE SEDAN _ _ _ _ _ _...._ ..._ _ _ _ _ _ _ _ [
J.il\::t;:~Ul;;1:r.
Uok verKrlJgo. on.,
Huiseigenaren
.,leru.
op afbet.
Gemeubileerd Te: Huur
.:sEN1UU 6-eyl. 5-zits, goede
condo 2 reservewielen, t.e.c.b.
Wij hebben nog' meer huizen
;lIode.m. steen: hills bev:, 4
,
.:>Hl2.p,ertr. Gar~e en 3%·
'1'e bevr. Hotel "Du PavilIon' nlill.r breng ik mijn Zaterdaga\'ond genoege1ijk door? ????? noodig. Wonmgburcau N.LV.A. _ . .
H.jjswijkstraat, k. 12.
Natuurlijk in Restaurant "SHANGHAI"
J:<ijswijk 11. Tel. WI. 1914.
KeIUllSmakillg gez. door: 2 Eur. bomv bepl; ert, ge1egen ge·~
- - - T E KOOP-:--Laan liolle 14, (hoek KeboB Sirfil)
--------ReiEschrijfmacllllle met koffer.
Tel. WI. 2925.
OPLEIDING
lnOll. ::.0 j. prettige causeurs)
._
Nw. 'rarnarindelaan 31.
vraagt het advies van hen, die bIj ons hebben gegeteu; hun ! l/OOR-JAAREXAInENS 1937 "::r. en tOto's w.w. gcret. No. •'(mllt dit uit: Het is in Uwei·
antwoord is onze reclrune.
BOEKlIOUDEN O.A.
..:!J22 v. d. blad.
5 en beJang. P~hsjon Cemrum,
GEVRAAGD:
.A15 speciale attractie :
middelE cursusle;;sen 3 x p e r . .
';Juis.br. str. 55 goedkoop3te
Stello-typISle, Hollandseh
Engelscl1. aallvangsalarJ.3 f 75.·
Zutel'aag, 15 Augustus a.s. aanvang 9 nUT n.m.
A. j 4.- per persoon reo Huur : Groot buis met ruim
f
rlr. onder Nu. 2::;v<::! v. d. blad.
Jptredell van de bekendc hawaian-band ,,'l'hE ALOHA per maand
af up'ecrSLtln stand. Zeer .ge- f.10.- ong. j 7.50 Vl'ije m- en
d ... AYERS" op het terras.
diploma V. V. L. f 5.- per per- ."c1ukL vo~r doktel·. Huurp:-. mg. mtgang. Ruiru en zindelijk.
per B.
maand
bl'le,en Oll- :tljZ. kost.
diploma
f 6.- per persooD 1 Oct. j lI5.-v.p.m.
d. blad.
CbauIlcersehool "De Auto". _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1IIIIWil 8001,1
schlkbaar. Te bevragen bij N.V.
AD~ISTRATlEKA.N:TOOR
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I

I
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SAVOY HOTEL.
Beschikbnar 1 Augst. kamers Uud. liunduDgula 11. BaL. C.
met eigen badk., we. Per 1 Hijl(;!ssen:
lUet elgeu uuto
11.Sept. kamer met uil:7.icht Komet leoauto
f 2,5U
ningspl. tel. 926 WIt.
"=-a-""-,,CC"!CCH"-cd=-cn-o-nt-va-ng-,-n zijDuitsche Stcnn-Typistc, admin ,lcn confecilc japonnell V. a.
gOed onckrlcgd zoeld wcrk. l 3._ Muaklooll jupOllntm V. a.
kring heele of halve dagen. Br. f 2.- door lecrarC;:l modevak.
d-Iaagscn diPIOIlIU.) KemaJul'un
onder No. 1809 v/d. blad.
Mode-Atelier:

AJ!:

----~p-c-n'-'i.o-n-"s-'-C-1I-0-L-T-E-N-"----- ~o~ ~~~~ge~de~~St~~~~e he~~~:~

A=::~ B!~~:~n:::l=~en. i ~!~!~::rnA~le:~zW~?~
men van privaat- en clublessen I Corsage- en bloemenlessen leidt .'c?: _l\~el1str:: JIDpot:, Malana,
Serieuze opleiding Billijk tarieE i op V. oloemenmodlSte, naai- en ~~lilt: .l\l'ler, S~.~er en Geslac~ts-

Parkweg 46 Buiteuzorg, teL No. 22.

RUil~:~:mt~:el~~i~~~:l~~~~e:.ater,

l~~~~n~~g~g

Oude Tamarinde·

2 nllnutcn gaans v/h. station.

~~~~~eJ' 2~~~goEer~j~~u~~. 3~r~~

:;~~~~~~:ve~a:naak

proefportie telef. WI. 926.
V oor de a.s. Bloemen - COl'f (I,
bIocmen van "Gei'd:ie" 'VI. 3r~2-5

J. L. BoCKEL,
Bidara Tjina 49
Meester-Cornelis.

JAC.llTBOEKEN :
w.o. Buitenlandscne standaardwerken. Biltijk ter overname.
Lijst 0P aanvraag. Kerkstraat
4.1, Mr. Cornelis.

IE HUUR: ruirn paviljoen met
eigen gemakken. Veor dame
Piano l't'Iuziek it, f 0.30 Bocl;:houdcursus. Begin en Rep. of heel' of gezin z. k. Garage
H.ose Marie; IndIan Love Call. cursus Dip!. A. LesgeJd f 3.- beschil{baar. Bevr. ChauIan,
On the good ship Lollypop; Mu~ tot f 6.-. Priv. 1. f 10.- Cill. wcg 20. TeL \V1. 2505 .
sic goes I 1'0U~d; ~iCCOlinO; J~.C.~. .TanOah Njonja 1 (nuast
Te Huw·' aangeboden :
Nicuwe

3-

1~

~~&;~~se~n s~~~~~ns ve~:~{~~: ~e~~~~C~re~~~~~~ite:, ~:l~Z~
~lP~ig~OS!~~;~:~,.n~ ~s~e~ ~~~: {:;ie~I:r~d,\i~~~~~~~'z~~~:~~

SAVOY HOTEL
t 7.:JO p.m. l\I~\'r. v. d. Zee ~lle zendingen bij vooruitbe<:u·
Het .beste adres voor Uw lunch Gedilp. Coupeuse, Kroesenplein lmg. AstToloog..berek. heden en
Ih v. lJaalenweg. tel. WI. 6~;;:T. ~:~~~~\~e~~~:~. verzekerd,

Heeft U l\IOELIJKHEDEN met Uw man, Uw vrouw, Uw kin.

"T A N"

Jeren, UW kennissen, UW zaken, werkgever of werknemer ?
GCcilpl
v. ,).i.ureei ! Filluncicel ! Schrijf naar Postbox Ad. B. M. 13, Bat..-C.
.
avondtoilcttcn door gcdiplo- JHIJonnen ll,lmaat. lioede coupe. ,Yij HelpeD U 1
meerd costumierc. Vlug _ c!ll.. nelte afwerKing, zcer bl1L
LANDIIUlS nOUl\I.Ai~N
cOlllOlnt _ billijk.
i_ll'l_J'_C>_'.--c_ _ _ _ __
FAlUlLlEPENSlON van dc eerste rang. Voortreffelijke keuken.
Wcggeioollcn :
I'oyale tafel. Aan hoofdwcg B'Zorg·Poentjak bij km. 86 Ideale
Vu(':wtic in Duitschl:md.
,sinds 2 Augu::ltu::l witte Angora
l'loogte
voor hcrslcllenden en kinderen. Keurige comfurtabele
Serieuze
can versa tic-Jessen l'crug te bczol'gen tcgell be/oo·
mriehting, beschaafd milieu. Matigc prijzen. Boekt thans voor
aungcboden bij Duitschc dame. Iiing, Flol'cswcg 5_._ __
.sept. Po;:;t Btzorg P.E. 16 Inl : TelL 5128 WI. Vanaf 16 Aug.
Br. onder No. 1870 v/d. blad
ECll gl'OOl~C ~~~~b~elmmer en t:nkcle kumcrs Vl'ij.

~~~in o~~f~~i~ V~~~~~~~lgl~~

~1:it::~

per maand

------------------ "-'_.----------------Dames n1(}(le-atelicr. L'l·an (lc

l~O.

f.r:.. P~~~~~~~d~a!::

""L-:Ccv:::e'::;-l-::z:::jjn:::I;C"U;;CN~C;;;'IIE='

I ~l~ll~~f.I~e ;E~~ ~'~~E"U~lu~s~~~

G{'ricfclijk grout. hnis
'l 1Ilafonuieres. Tc bez. lla
j-;WC:C:'E:O'L-,--;,SOOC"'1l"'O"'.1I"""ER""';;-'
S>=m:::,t-;t::oe:::n:::cm::,:::n"dug. 'ane 9 ) K. Bonjernoor.
Pirrno, Sehiedmuye!". Nadere in1
I~cl groat erf :lan Van ](~utsz· ~;\~.MampallglVeg 18, tel. 1467 succes v.a. f 17.50 en f 20.- voor 1 pel's. en v.a. f 25.- en str. Batavia C.
op~:f~~ng- e~e~~~~~er~~~~3'en I.~~~~~n~~~ I~~Obg~~O~~~i·l1g~;I~~
lxmlc:\'ard. Overncming hUllr
~
(f ]~iO. __ p.m.), ingaandc begin Door IJc!;chll.:\ftl heer kost en {J.~~·Au;~!E:~~ ~~~~~.ct;:: a=~~iiI:~~ij~~tafel verkrijgbaar. Inl. SHIRLEY TE1IPLE ALBliM ~~.~~. ~~~~~~l~!{~s {~~~c~~ Oost.

~~l2S2~~~~1~'~~:~:

Br. ondec
S

;i!:~~2;f'!~i£~'~~~~'::g!·~v~: '~:~'~~:':~;100L'

t.

Violonce\, Orgel, Theoretische Vakk. Diploma's M.O. Membre
dC' Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Paris.
Oud-Directeur Muzieksehool "Toonkunst", dell Haag.
lUEVROUW ULY ZWART.
JJipl. Piano. Sumatraweg 22. telf. voorloopig 4125 Wit. Aanmel-

bJurl.·
~:~I~~:~(l~an~ugl~=hi::aarnof ---,,-',-"'-in-g-G-W-,---J 5.- p.p.p.d. 5 kwal't. p. auto
op aanvruug gratis
\'. nat\". 8501[, hoog-. Rivicrathuisbezorgd.
~~~:~a~itz~:~~;~~~~~~~~~d~~11~~~~:
WOlliuglmrc:lll N. I. V. A,

tafr:!'

I

~f;7i1~~0~: ::~gs~l,~ ~;;;:: ::"::: :~:~~ ::r~~:~'I'

Di"ct,ur JAMES ZWAIrf, Piano, Viool,

lduz. Hand. TIO TEK TJOE
;:,;luisbruO'str Batavia-Centrum.
'" .
flU beschaafde weduwe in koel
ldimaat bestaat gelegenheid tot

r~~~~ioOC~~t.BuitcnzOrg. of inl. ~'~'Hoot;:lZi~~~r (~. ~'~~~C~~~a~~1V
c·ceg-'c-.,-·lc-oc""l-s-uc-'cc-,-,-,,""'d-,,-oo-n-,-on"CdC-v.-,'C-cn-o-pC:ZC-on-odC-ag-o.-s.-v-a-n
.
onder No. 2942 v.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ desgew te verhuren a J 6
['rioli naar '£jilintjing en terug. Duur der trip een uur.
Overll .. llicuw mod. meub. g-;;~ Aile lJassagiers waren verrukt over de toeht. Ie afvaart van

rln;~~~.i~:t~~~~~~·~~b.~~;;r~

~~'il~~l~~of~~Ul~; x d~ortl~~va~~I;

:;;B:::cg::',::;al:::cn::i;':::-O~n:::d;::,,::,,:::em:::;:::"":::'=~ I

==in;:::ai:'a::::v;:;a::"i=h':::';;:eo::::o'::l,::":::,,lii:iC:::VC:::,
De meest coulanLe en best voot'zicne Begl'ufenis. Onderneming. Hegelt en verzol'gt begrafenissen ook BUITEN

Voor T;~;;~.r~~~~~l~~~" naar No. 2912 bureau dit bind.

~I

re?s zlJIlde,.. gem.. pa\". of kin:'.
z'pens. PrlJs ca . .t 10._ p.mn·:t

B_'_·._N_o._2_90_7~_d~~

DAMES !!!!
Het adre3 vaor goed passende

j,l,":=========,

Pasar-Baroe 121.
Gemeubilccrde pa,·iljoens
I ~ IlllBllElilElllIIiIDIIIRE!IIII
en huizen te huttr gevraagd.
- -_. . _., - - -

~~;:~~~~e~'~1~~i.'i9~4.

0 R U 1\ K E R lJ

~~~~:~d ~ee~;~Oll'vo~:m~CI~~

JOHN KAPPEE

'I'e Iwop : Eellig frani mcubiIair corl'espondentie

en

~~llO~~~~i~~d~t:ni~~",;:~·oM~t;~ ~~~~z91~e~~~: ~!~~n.

~~~~:~n ~~a:u~~~i~~~;o:~~~Jin;~.i~~r~;~g~~:~~~~~~:

ROODE I':\UKIETEN

,;~~~V~ ~::;,~~1t~~

d. blad.

"De IdC~~ ~!~iu~tatuli te
kOOll?
Bl'. onder No. 2941 V. d. blad.

wenscht.
Beton-steiger eindo Ie binnenhaven om 8.15 en vervolgens elk
RA:U""F" Elke mel. verkri.igb. :\\'oll(l<:ursIIS. Oplciding klein- daarop voIgcnd uur. Tarief 50 cent p.p., kinderen 25 cent.
versche kruidkock nit Grouw amhtcnaal'l'l;cx; toclating K. Iillichtingon Priok 266.

(F"ricsl:mrll. {...'Ian Raden Saleh

-",-.-lm-y-,-g-o,-.,-.'-',-I-"-"-,-v.-,,-,-op

goede condo matlg benzmc
verbr. Elke proefrit tuegestaan.
Djocjaweg 12, tel. 4859 Wlt.
Dames! Ons motto is: p1"ima
H'erk en toch goedkooll . . Hoc

~~~::fone~:tn!~~~~~ar~i~~~ ~~~n~'l~~d;~:li:~ ~~~~~~ '~!l~ ::~!h~u:;~~r. i~t~:r~~'~~re:'hts-

"HI\,IEUA.llO:\U;" Mr:· I'e hUllr : ruim Imis, b'TOot err, (ling van lecrlingen dagclijks van 11-1 en 5-(j.

::.14::.,__
"'::..L_W_'_l._1._rA~87·~_ _ _ week. f '1.- p.m. Bricven onder

I

andere
Br. onder

Zell. Petodjo Oedik 15 pav.

SchrilC~ij~~OIl a~~~~;:i~t~ ann
62 t/o Tramstation, Bat.·Centrum. Telefoon No. 126 (dag
Ter ovcrnnme aangeb. kcurig
',.)I.cvr. BO!:lman, Secrctaricwcg ,,_-'c:;;n,.;o:;;.c:;;h:;;')"'·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-I T € koop gevr: RADIOTOE-- ollderh. compI. meubilair, z.g.
_
1
"'STEL courant merk met goode a.ll. inc!. elec. koelkast. Evt.

BETER

I

DRUI\WERI\

Europa-ontvangst.
m/overname
f 80.- Br.
p. L!~~~~~~~~~~~~~~J
_______________
gen
Reclamebedrijf AanbiediuPreciosa mnd.,
mooiste hunr
ged. B:lt.-C.
Aft
I'EUl\IANENT WAVE compI.
In/wutcrgolf voor J 10.- Bij :
- - N. V. No. 112.
onder No. 2913 V. d. blad.
IH~Nftl KOCKX, dipl. Parij~,
'>
Cniffcur, CEDIE. Molenvliet
GE ZOCIIT: ENERGIEKE JONGEMAN.
Europ. landaard, net voorkomen voor stadsacquisitie. Br. I",F
-,
Oost 1 R. tel. 730 WIt.
13~'j
m/voll. inl. omtr. lecftijd, genoten opleiiling en vorige werkkr:ng
"H EL 10 S" open t aan den CIlADElVtEG 22 Wit h,"lar HOLLYWOOD·PORTRAIT-STUDIO
ZEER IllLL)'(ECONDITIES
WILDE EENnEN JACIIT
onder No. 2902 v. d. bIad.
II en noodlQt I J tot een bezoek Ult U :zult ~i1ntreffEn nn rtl me EX PO SIT I E '\ ~n h<:1<1[
Gebruikt daarvoor Super X
.
AM£RIKAANSCHE PORTRETOPNAMEN en KINDEHOTO'S, ook BRUiOS- en BUiTENOPNAMEN
Tc IWO.I.' w.,.ngd)Qtlen: E"en da. '~:ntr:. fx,B,c':-, p'~"ot~r. rd6,.~ilRd'Ubdb~~ _ _
Wij zullen een b..:zoek van U en de Uwen t.en zcerste op prijs 5.ellen en \erbhj'\cn
k S I
'-.
II
onder belee1uc ailnheveling.
,
.,
'1
~~~~ ~!~~~r;ne~ad'~i n~n' ~ie~: ~~~n~,O~~favj~:~o;s - Tio Tek
_. ~_?~LVWOCD.P"RTRAIT-5TUDIO •• ~ELI~~"~. C'tadeh\to:y 22 \~~

I

\~.,}

\)

Dag en nac!.tt('
onlbledcn,
"~J6 r M<lldhllrweg 5~
TELEF. WLT. 1325

}.

c;;:;========,,'=========;::;;;=========i

L

L

,-,L

lamp. fc Bcvr.Lombokw.17.
TE IlUUR:
Hel op Hz. 4,;0. voor Chin. Enr. l'cr 1 Sept. of ccrder, modern
ell Indbchc gerechten Foeks hmsje. Mampangweg 26
Restaurant is goopend tot 12
uur 'snachts.

I

I

Een

I

"VORST" IJSKAST is

tiE' j 175.- Sawohlaan 31. Tel.
WIt. 4740.

Damcs'choen~n in d,c'~r~uootten
;l

1'1. 090 - 1.90
A 1'1. 0.40 -

0.50

Maakt U q.b,ulk Van doze

~pe-

Cldle

,-

1"'IIbi~

Po,twcg Nourd 59 _

Tel. 4302

I

HEr GO U D· EN ZI L V

I:.

RHU I S.

en KfNJ)~RIWER(, van 12 hr. goud. De,gcw. tot 12 m"andcn

hois. Mampangv.reg 56. Inf. tel. een ~szuiver~ blijve.nde le~ens- .t?nrnikkel- & Af(~"WerL
WIt. 4527, Btv. 861.
gezellin ± 1 Jaar oud. PnJ3op-- voor 12 u gebracht:, 's avouds
gave en br. No. ill'Reclamebe-- klaar Java Fotn Centr«.ie,

wanneer U Uw gezichtsvermogen zoudt moeten missen.

I

",uT HUO" OW OOGEn

.....

n

.

TE KOOP '.

.

drijf

Freciosa N. . v. Ba~-C.

An~.Ieke vazen en 2 ~Jes. D~geliJks te bez. Konmgsplem
Gost 3 pay. tel. 3208 WIt. .
GedipL

GAIIAAR GOLDBERG

nen nl

,
'"IAr;.~,..

Noordwijk Zl Bat. C.

G E-O r;p·L-. ···.0 P T·I CTE 'N

Soerabaja;' Ujocja _Malang'

I

_ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _~I-

Mlld, q\cet oJd Ytrg'D!:l
6 See n t
pCI' 50 stuks

~:~~~e~'lTh::de~ '\~O~q~~~~

I -';:; ': ;"-

WI]

I

u
!'~
,,"heb!~g:e~-:aag ~anlll
~Wi= K

~~k~~;;~~~~1. ~!iI!:

I

. AA-

tVan Dint,,) NOOMW1JR 31,
,.,;~.,.".,,~
telef. WIt. 1218.
In bewa:nng ge~od "'lengell VEE L gelm'n-en:i
of Piano van verlofgangers.
NOOIT ge~~=.aard
. Goede bespelincr en onderhoud, EL~E Imlu.tie "'.......de!o=
kt patro-- ZATERD. MID. ~"'NISCLlJB gegarandeerd. Yej. Spanjasrd I·
couIM:use.
maat a j 0.7:> m elk gew. vraagt gev. ledt-rl, contr. t 2.- _ Hotel Victoria. k.. 21 Men--, HV9_ HANSA Tel. al;

n:a.a

I~~~::;r~v;~Jto~;~3 ;:~~:.uur

J• H' fi. 0..L. D. B.ERfi

BRITISH CONSOLS

OEVR.UGD:
'-=========~
Goed gemeub. buis, desnoodS\Mode-Atelier ..THE QUE&'n. overn meuhdrul'. Br onder No. ,...-_ _ _ _ _ _ _ _•
GedipJ. Coupense
2915 V d. blad.

Tegenbill:r:ri~~rn.gerief. Serieus.E~eu)zoekt Dame".

VAN UW OOGEN
Sluit een oogenblik Uw oogen en bedenk wat het beteekent

. ...

ned'H

I

f

Tel Wit 2907, Tanah Nl0nJa 7,
1&ren we,kz. gew. bJ "D>e

DE W AAIRDE

• • ROM
D ~
11.

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

.

~:ia~:~b:':~.e~S~::t~";~~~~in; !:I~~h~k.,I~.,'~,It~:;~~~r~~~~~~

_

I

I

.

MODEHUIS LIDu
L'\.AN C~N:'oIJ30
MOQ!~ colledle mod. roe ~aponn~n vanaf . f 265
D
b
KOOr~' hed
TRIPLE..'X wederom ontvangen
Shaog!!,. D'~s5 es Ma~tel c()s uum~ vanaf f 6 7:>
oor lJZ oms an Ig
en e~- lU dlV afm & dlkten, en,gr091
Rel.m",te 5 Hlo!lses Avoodto,l. tten
I mge blJzonder goedkoope, pn- & detail bIJ Fa
.
M oole moderne Ch~t~nd~O~o ;l'lt;~lel modesnu fJes
~: o~~bo~~d~:~~i~ t~!Oeoi~ ~~~~ !~: PetJenongan 67c,
•
V deze Courant.
I
[

UI"VERKOOP

Dameskousco

'
TE KOOP:
I
PAYING GUESTS
Te b:oop' aangeboden:
C?ompJ. g.o.. eetkamc.r- .en an·IJ 60._ en j 5~..-- inel. ~l. wa~.ch, Een in gocden staat yerkeC!'el~(lcr (i\'crtolhg mcnbdair. Te I tevens verkrlJgb. Prnna RlJst-1 de kodkast "Electro J~u·,,".
beYr. Soembawaweg 6.
Itaiel f 15.- afgeh. 1 pers,
Gg. Secretarie 5.
If 27 50 afgeh 2 pers. WIt 2244.

011 de Tam a r I n del a a n 45. tel. 4520 Wit.

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

MAISON: "ASTRA"
Kebond Sirih 32
Confcctiejaponnen en hoeden.
Mannequins n/maat.
TE HOOP:
Auto ~IAT 520 in goede condi-

I

goed'i

omdat zij iedereen voldoet.
IJskasteofabr. J. J 00 k Ql a O.

I

N
T

1=====::::====

Wi&- en natunrk. Privaatlessen.
Ochtend banen teng.
.
v. leer!. H.B.S. 3 j. en Mula. u. afwezig.
_ __ TlO TEK HOXG..BA7.A."VlA.~
I
.
Uiterts billiJR, Laan Cornelius·
- '.' ~...
E.., ","'.ope<' en!
Kro' U
5._ Bat.·C.
.
.
reD. -rerIroopster '\'OOr werk bui.! BONAFIOB ECO"ilOMIE
.
.
Inwonen ' bg (Jhin. famille mt IsUw~nietbinneD'Geen l tenshuis. Yoeten goede fletsers '['
11'1 Sig~a
,so Ceat_
Engcl.sChe· Con~ kost. en kL wasch j 20.- t/m nood. Bel e'\'ell OP 372 WlL jl:ijn en 1:Jelan.:.crstelling hebben ,
10 ~ hIu,
HandelScOtteSp.,Opl. ex.. BeV-. f 30.- P. :mnd. mg. 1 OctO.ber, Eur-. of rijsttafel. Bij
sport Kennis ''flll Engelseh 1Eat Poma....,tnP,cduct;l'l'<.'beon1 U~S
leerkracht.TariefuitersthilltikDe£..
v.d.
Bosch.
52.Tebevr.lmentenda.,.~
Yevt.J_c.
st:rekttotaanbeveling.
Br.on--IS'~iII""".h
••
dd
'tU,OORT)!l
Laan'Cornelius 5. Bat...c.
Kartiniweg.32.Bat...c.
Fisher, :,Ioleu'\"liet W. 25.
derNo.2937v.d. b1ad.
:s.msto.QIjI
T",LS'MVO,.

1Gewaa.."1l:

abrmne-1't'OOr

.'"

mt '~(~ttnb 'ost

RET ROODE GEVAAR IN CHINA.

overtiaan, 200dat

GEms AAN LEIDING IN BET ANTI·CO!llIlUNlSrlBCRE
RAMP.
II.

(Vall

•

OJ/zcn

~EN

ZOllD1G a.s.
vanal 7.30 n. m.

Buitengewoon Concert

Sleebts vierhonderd man
Sjansi-tr oepen Jiggen in deze
stad, .de geboorteplaats van den
minister van Fina neHin Dr.
H. H. Koeng - alles, wat er na
een van de groote veldslagen
tegen de commilllisten van een
oorspronkelijk 1500 mnn sterke
divisie overgebleven is. Zij zien
er arm.zalig uit, deze soldaten,
vuil en slecht in de k1eeren,
maar - naar men hoort hebben xij zcer dapper gestre-

Onthullingen van Amerikaansche Commissie
van Onderzoek.
GE VAAR

H.-corrc3'pondent).

mllZiek van ni181ullend

I

tevens

ncr

pen vertelt Illen talrijke merkwaardige gesehiedenissen. Te
Tsjitsioc stonden 10.000 man
van hen op de stadsmuren en

dC~~l~rlk~~n~~~~d~~n~~r e~~ ~:d~~. o;~~r~~~e~e~S ~~g.

t~e~ ~~ ~~~ls~:te:~:tZ~~: ~j:;~ t~~ ~foe~~~e:e~~~~~i~~~:

wandell aankwamen en vert€lde mij, dat de meesten vnn hen
aan de linkertijde van het liehanm gewond waren ~ in tegenstelling met de eerste tijden

~il~ ~~rl('~i:~ b;~~~~~~t~t ~~~

po rt bev:lt ~oo\'eel mcrkwaardigc feiten, dal het 2.cker .:djn

lIi~~~('~~i~~r~~~tJ~;~li~~~

het
fciten Oil, waaruil mON hlijken, hoexect· de pnrticulierl! wapcnindustrie cen ge\'n3r Yoor den internationalen
\Tetle oplevcrl.
I.'Cll

recks

'.'a ll

Ellkclc Fcil(;)!.
De schccpswcrvcn yan Vickers
in Engcland en de Electric
Boat Co. in Amcrika vor mdcn
cen wt'r('ldmonopolic \fOOl' 0 11dcrzcc-bootcn en dcdden onder
cJkaar de wcreld in twee belan£"ensfercn in. Dctclfdc mantS(:liappijen org:tn isccrden in /tWl
bcJ:lOg cen WNUOOP lUs!lchcn
Chili en P<;f U, die hijn:\. op ccn
(IOriog W:L!'I uitgcioopell. Ecn
particl .licrc wercld'maat!lchapplj ill JAnden hecCt de bcsch ik~:ing over meer dnll cl:n mlll iocn
ge·....cfcu. e<:n 11U#II" 'terhOllLli~llj
q ;r.m'Cdiq ;tanta) mitraille:urs en
kanonneil, cnz. en zij is bcreid
a.!!.n den r.lcc!>tbiedelldc icdcrc
hoc\'cclhcid te vcrkC<'lpen. Dc
n"ma bcrocmt :dch crop, cen
1;'rootcn poliUeken invloed op
ell.! Kleine fltatcn tc kunnen uitCK:fcnen. Xen Amcrikaonsche
onclcrtec-bootcn!innn bcL.1.nlde
ann lIen bcruehlcn Basil Znk arocff nl im l:en millioen dollar

tieh beziggehouden met de mnnipulnties van de g roote Ameriknansche banken, in het bij~
z;on.der .met de ~ank ~al~ he
~Uls Morgnn , ~t ".e lswa~r
met onder ~e ,~apemndustfie
valt, .maar er mduect t(leh aandcel 111 heen.
Dc MCClIillg 't«ll de Com-

Abonn.

,

I

Concert

Z'1terdag
T!erz!g~ ~!or

5 Sept.

i GROO
SHOW
•• AU P RIN [CMPS"
,
l'

baas. Juist over de Sjansi.troo- rekent er vast op, dat zoo tegen

commissie benocmd om een ondel'zoek in te stellcn nnnr de
pOll'ticullerc wapcnindustric. Nn
c,·n periode \'<in twee jaren,
waarin buitengewoon \'eel werk

~~:~
c~~c~el'~eC~' 2~nn;~~.ij~: gdCege~~~l:
, u

5de

Aan vanQ 9 .15 n.m_

~~i~:~:~; J!:~~~~ir~~::~ ~I~~!r~~:l:~~,~,~!e~afi ~;i~~.;~;~~:~1~:E~~:f£~~

onderstaand nrtikcI weI van
Politiekc i ?!1;locd. met gewollden van deze dlvlslC.
ze&r groot bl.'}nng en buitengewoon kcnschetscnd voor h et
In het intrigeer en bebben de
Miss Emma Noreen, een joni;"
immot'celc Vfln den wapenh an- particuliere wa.penmaatsehIlP- rceisje
uit Minnesotn, die
del.
pijen hun mC'ester nog niet ge- ~oof~uste~ in het hospita,al.te
h en
De bier genoemde feiten vor~
men sleehts cen gering deel van
het materian!, d at de commissic in den loop van haar bestaan
verzameId beeft. Oak heC'ft zij

Donderdag 20 Aug.

6de KLASSIEK CONCERT

lVnshiJigtolJ.1 Jtili19SG.
o~ de ~~~nw~t-~~~:!~- ~~~, dnat~~ ,:~~sz!:!v;~~~ ve!r~~~~nd:~nd:ijc:::n:::~~ sultaat der gezamenlijke inverballd met de talrijke ;~naa::~e ~~ee~in~ gednren: hoof-dstnd van de pl'O\'incie Sovjets· tegenove[' rond 10000 ~~lui~:;;v!.~ .bi~:~ ~t
geruch ten, dat bUltcnlandsche de den wereldoorlog de oorlogs~ Taijoeaofoe nog niet heeft kun- co;nmu~isten stnan in Sj~nsi ni.sterie van Financien te Parijs
wfl.oenfabrl\ianten zoowel ann mdustne oplegde, vel valschte
berelke.~ Rein ~crl~aan- llaar schattil1g 200.000 man re- is men zelfs tOO verstandig

data

I

DON6AARSCBE COMPONIST£N

I.n

~~:;:~F:!~:~~frJrr~~~~~;:~; ~~~ ~~ce!o~~~~1.;rn," de

H O T£l

UCS ,/\lUES

en met den 15en .Juli duurde.
waarna eerst op 16 Juli bet
werk is h ervat . VJji lange da gen beeft dus bet \yerk stilge.
,legen. Uiteraard heeft de jongste serle weril:stakingen in
Frankrijk t ot deze m entaliteit

Taikoe, ltIli 1936. "ijverig in de weer en beloofden in breede lagen der bevolking
bare bijgedl'agen. De nuch~~~~~~~~~.g~~:n~~of:~~~e~~ het
tere practijk logenstrafte dus
nog heden ont bra.k er ook toon- oak bier de schoone theorie !
tertijd eon centrale leiding:
tusseben de vel'scbillende anti.Want Parijs, de banlieue, eicommunistiscbe legers _ de genJijk geheel Frankrijk, danste
provineiale troepen VtlD Sjan~i en vierde feest, zooals aileen
zijn in vier legers verdeeld 6a· het Fransche yolk fecst vermag
daarby komt nog generaal te vieren. Edoeb, wie danst en
Sjang-Sjen's 32ste legercorps feestviert, beeft francs noodig,
aJsmede het sterke contingent die bij dus niet kan besteden
van de Centrale Regeering tot inschrijving op de nieuwe
hestond en beslaat er zoogoed Fransche sehatkistbons. Geduals geen samenwerking.
l'cnde de eerste dagen is bet re-

DE WAPENINDUSTRIE KENT GEEN
VADERLAND.

PAR1'ICULIERE WAPENFABRICATIE
VOOR DEN VREDE.

I:!!!!!!!!!!!!!

spraak. vaeantie n am, die tot

z'aterdag 15 Augustus 1936

.:

het einde

Vrijdagavond heel de bevolking.
ala ware bet bij onderlinge at-

De Overmaeht der Regeeringstroepen.

2e blad ,

na

der werkzaamheden tegen den

~3, 24, desnoods 25 Juli, het re-

I,!

J..;,

sulta.at del' gezamenlijke in:
Aanvang 6 llur n. m.
sehrijvillgen van de Fransehe ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
spaarders de yerwachtingennog -

11

I

·,:alovertroffen.
- - -- - - - -- - - - - - - -- - sehen de rooden en de troepe·:J.
Dc nieWlOe Weekstaat.
van de. Centrale Regeering;
VRO E G
L A TER :r.
maar hoetvel zich bet geluk toSPAAR U WA TE R
tegen de rcgeerillgstroepen
In ieder geval heeft de jong- , MET EEN WASPA
I
sclleen to keeran, rukte er geen ste weekstaat van de Banque
de France eenige ontspanning
WA CHT NI E T LA NGER
DOE HET NU

OF

~~ndt!~~, atl~~~C~~~~!~:e~ce~ ebnked·e';"'gd~~.,ml)at~nleheUlpclt·nO. mwde~

d
h d
....
'"
~~n~~~~O~~~Il:Ufl ~elC:en ri~h~ ~~~~~~ de~~ancf::~~e~~enn!~~ ~~~n :ee;e~:~~~:~e~~~;s~:I~

KRAA'N

~!;ov~l~tr O~'I S.~e ~:i~~ 2~~~

....

I
I

met 266 millioen I ?~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;~
omdat zij dezeil er van verdaeb- goudvoorraad
franes, waardoor de voolTaad I;
ten, de communisten uit de bet·geel metaal istot
Fr.
H AA ST U V OOR HET TE LA AT lSI
54.G06.000.000
gestegen.
De
C~c::~.aH~~ l~;:~n ~a;::~~no~~~ in herdisconto genomen
binnenD E LIQUID AT IE . UITVERKOO P
tOCI) ik eenigc dagen later in de landiiche wissels liepen van 18,1
gtad kwam.
milliard tot 16,6 milliard Fr.
vae AU PALl\lS DES MODES loopt t~n elDde
frs.
terug.
Daarentegen
stegen
m1ssic.
ALLBS MOET WEG wegees ophdHng vfd zaak
D e Tactick del" Cmn7ntl.Men vcrtell ook , dat de de rentelooze voorsehotten aan
Noordwijk 38
den staat met 800 millioeu Fr.
TelefOOD Weltevreden -90.
Aan de hand van het verzo.1Iist&il.
~~~~;J~:~;en ~~~t o~pe:r~~~~ frs.
•
~f!~fe n~aete~i~~~~~~e~to~~l~~: De cornmunistcn geldeu nIs .~~~~~d~e:e\~~g~~e~~~~ie d~~
gelrokken:
zcer moedige atli.jders ook in rue , die zan der bevel vluehtt ell,
1) Pogingen tot omkoopen oren VClr1s.I.~gell ... Ee~ t groote door de twcede linie en deze
van ambtenal'cn behooren over~ ~:e~ ';;:~~~I%k:nd:~r ~ulne~e;~~: weer door de derde linle neer-

~a~~~i'~~~8~1~~~n doen" van

ting de soldaten w~rcn "opgerukt'. Slechts weimge commu·
nisten werden binnengebracht :
klaarblijkelijk liet men de gewonden van bet roode leger op
het sla gveld lIggen.

fTS' 1

I

:~a~~~I~u~;o~~~n~e~a~~~l ~~C ~~j~Ch~~~e~j~et~ij ~~r~~~kT;~:

de
2 ) D~ wapenindustric poogt
regelmatJg h ~L cene land tegen
het an dere ~lI t tc apelen en is
~~:lrdoo r dIrect verant~voo rde}IJk v?Or een. \'ersehcrpmg van
~cn mternationalen bcwapenmgswcdloop.

docnde munith! en provianu
ontbrcekt. Als geitcn klimmen
7.ij over de bergen en vermijden
zooclocndc de hinderlagcn, die
de Sjansi-troellen aan de groDte wegen bebben gelegd. Bijna
de gehee le strijdmncht van hut

elivisies de officieren veor bet
f ront strijden, is bij de Sjansitrocpen het oude Chineesehe
gcbruik nog in zwang, dat de
commandant vcr achter bet
front onder cen zonneschen n
zit en van daar den strijd voIgt.

gr~te~n~f~ni~~u~~i~~~~~: g~r~,ti~~~ ~rg~i~:~~~~,e~~; ~~t:!I~~Ch~ebm!~t~::et~~ 1.______;;;-

kannsche ministerics, wat zieh
uit in het fcit. dat ambenaren
en andere auloritcitcn herhaaldclijk moeitc doen om Amerikaanach oorlogstnig ann vreemde mogendheden to verkoopen.
·1) Het belnng van de nationale verdediging wordt door
hen ten achter geslcId bij h Un
interna.tionale belangensferen.
5) Internation ale:
snnctie·
bepalingen, zooals embargos op
co mm i ~ i onairsg(J l ac n .
wapenen, worden door de wo.~
Dc mun itlcfllhr ick V(ln Du- penmaatsehappijcn 20ndcr serupont ~et.tc gedun:nde den we- pule ontdoken.
reldoorlog vool' een wnnrde van
1.250.000.000 dollar in kruit
Ccmtrolc o-p den Wupenom. Dupont bchMlde danraan
industr ic gewen8cht.
ccn winsL van 250.000.000 dlolar en gaat cr prat op, dat het
DC-ole eonelmlies zal men in
nan hem te dank en is, dat de de t oekomst voor oogen mocten
Vereenigde Staten geen Duit~he kolonic gewordcn "ijn.
IntcrnaUonaTc overccnkom- de particuliere wapenindustrle
sten aungaande patenten. win- onder contrOJe t e stellen. Juis!:
sten en fabrieksgehei men wer- door het intem ationale karakden gcsloten tusscben groote
seheepsbouwfinna's en chemi- tel', k~at .. deze industrie kensche trusts. J)eze overeenkom- ::~rop ~nzi:~ a~1tce co~~~~
aten hieldcn cen gevaar in voor kon onttrekken, en men vtaagt
de Amerikaanscbe verdediging zieh af of het niet in belangrijen bovendien beteekenden zij ke mate tot een garantie van
een verruad van militaire geheimen. E en groote Bcheepsbouwmaatschappij
verdiende overgingen de partieuliere ooraan den bouw van een enkelen logsindutrie ann banden te legkruiaer voor de Amerikaan- gen .
.ache marine rond drie millioen
dollar.
(Nadruk verboden) .

r8o~:~t;~~f:n m~n t;~r:;m~~

de communistische troepen zieh
kort gelcden bebbcn gcgcveD ~
bcatuat .u it jollgc menschen in
den ouderdom van 16 tot 2:!
jaar. De ouderen bouden dell
in het voorterrein met prOp[lgan.diatiscbe
werk.zaamheden
bczlg of volgen al~ bcstuursambtennar het leger m den rug.
Naar achatting best nat ongeveer cen dCl'Ge de,~l van de roode troepen uit werkelijke commllnisten, cen dorde uit Sjansiboefen en een derde uit vroegere soldatcn van bet Mantsjoer~ehe
leger van Sjang
Tsoeliang, die de vanen dar
roodcn gevolgd zijn.
!let Sja.ngsi-leger.

aanmoediging van de troepcn
nog geen bevcstiging kunnen
krijgc.n.
Een versehrikkelijke gesehiedenis vertelt men over de uitwerking van de bombardernenten del' regceringsvlicgtuigcn;
ml.ar bewcerd wordt zouden .in
de dorpell, waar communistell
liggen, evenvcel roode soldaton
als onsehuld ige inwoners aan
deze luchbanvallen ten offer
vallen. Op het vlicgveld van
'l'aijoeanfoe stann zes VoightCorsair toesteilen, die oak door
de Amerikaansche marine gebruikt worden; acht bommen
evencens yan Amerikaanschen
berkomst hangen onder hun
draagvlakken.
e

Zaterdag

Zondag

Maandag

29 A ugus t u s

30

31 A ugu s tu s

•

jlationale '-ibbag <!Concerten
Z,ondag 30 Augustus

®ranjebal
TWEE ORKE STEN

•

kae d~~t~~n wX~d::k~~!:l~:~

In het eerst deel van den
veldtocbt lieten de anti-commu- majoor Jewett geiDstrueerd.
nistlschc Sjansi.trocpen veel tfTenslotte kan men zcgg~n,
w~nscben :ver. ~m~~sti- ::tc~!~r:~~~ ,!~SJ~n~~~1~
~e~ e:g~:rm~a~e:n h:n,liiCv~ bij de bevolking voor geen cent
tegen .de Japann~ dan teg~~1 meer geliefd zijn dan de moden.
hun elgen landsbeden te sttlJ(NadruT, verboden).
den i roode ranselaars warcll

Maandag 31 Augustus
v a n B l o t 12 u. n. m.

~ollanb5cb

I"'''''''''''''''''''''''''''''''====....=

....='''.===~
~~n~:,:::k~~u':::':!;~~ ;:,dl~~ VINCENT AURIOL HEEFT GELD NOODIG!

~bonb

Diner-Souper -

aebe scbatkistbons opengeste1d. geen spe.1d was te.krijgen. Aldus
dus vlak v66r ..Ie quatorze Jull- d e schoene theone!

EEN PARTIJTJE PAS VERSCRENEN BOEKEN
2e H ANDSCH
Bl) BOE I<HANPEL WI G-E R INK
,. RIJswijkstraat 16
_
Telefoon 30A9

::~;r!~a:a~~~t ~
De flUChtere Procttjk!
op een Dinsdag vieL NationaDaar in 1936 de 14de lull op
li~ebe overwegingen, zoo be- een Dinsdag vie! hebben dui-

IIft~er;e ~~:n,v:~e~!:del ::~ ~et~::
tien~den,
~ieP=
rekenden Vincent Auriol en

14 l ull. tot een nationale daad
nitgroe.ien. ledereen .zou zich
bauten op de nieuwe
,
boDs m te sclujjven. waardoar
vooruad
2e_
handsch
hoeken
gebied.
bet succes d,ezer
nitgifte
van.· -Altijd
- , -groote.
- - -_
___
___
_ _op
_ elk
_..:.._....!'
zelfBpnlkend
zou zijn
__

scha.tkist-I

zenden en

Service it la Carte

•

(Van onzen V. P_ B.-don.).
ParijsJ 20 JuZi 1936. E en redeneering, men zaJ. het.
Op Vrijdag, 10 Juli. is de in- zoo oppervlakklg beschouwd,
achrijving op de nieuwe Fran- m ooten. t.oegeven. ~en

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

<!Concert

OP HET TERRAS

Iedere Franschman Geldschieter
van den Staat.
MEN VERWACIl'l'TE EEN "NATIONAlJI: DAAD"

14

A ug ustus

Woensdag 9 September

He

~lassitke

•

ZATERDAG 3

((onurt
OCTOBER

%00-

(leidens Ontzet)

geaeht. .Maandagaan dena.rbeid
te ga.an. NatulU'l ijk werkte niemaud op .den voorafgaanden
Zondog; do Zatordag daarooor
w:aa tDch
dog,
welkemaar
""'"eco
Oakhahe
gorust Iron ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

werk-i

FILMBAL 1936

..DE QCHTEND POST"'
·TOOh is bet·aspect van ~
jonsten bankataat ·~iets. Ytiende-lijker, want alle vetplichtingeu
op korten· termijn van de Banque de France ziju thana .VQar
bijna. 58%% door gaud gedekt,
terwijl dit percentage eon week
gelcden ongeveer 57% bedroeg,
't Moge een waterig· zonnetje
zijn, maar er scbijnt in jeder
geval over de Fra.nsche centraIe credietinste1ling weer een
zonnetje, waerin de gele glaDS
van bet metaal opnieuw bUnkt!
. •·· ·"1 ;

geid - d,,!!,""'.~cl1:-::-:
lljk, weer
Slechts
uitlating
kwaad bleed gezet. De staa~~
minister Faure heeft bet Daodig
geoardeeld als zijn meeniDg ·te
verkondigen, dat de regeeriDg
- mocht de inschrijvi.ng onverhoopt niet slagen - maar tot
mobilisatie der particuliere vermogens moest overgaao. En
dat in Frankrijk, het h lstorische land van den grooten,
maar vooral oak ·van den kleinen spaar.d.er!

derc ve~::ne~lO gen . En k.reegl Die kregen iets hartigersU daarblJ ntet den indruk van blokjes van die ecbte vette Hoi.
een echte feeststemming, zooals landsche kaas
'
U in bet wei gemoedelijke, docb
.
nimmer met het: Franschc elan
De Vool'uitzichtm uan
gezegende Duitschland ternau011Z0 Mcnschell.
od zo verwachten? Nu
werna
U
d
: d'
Gedurende de reis, werd wei-

blik de snelste Europeaan, een
gocdc prestatie. Niet, dat ~en
cen overwinning van hem vcr·
wacht, bijzelf doet dat oak niet.
Dat hij straks den strijd tegen
de geduohte Amerikanen zal
mooteD
aaDbinden.
maakt
Osendarp in bet geheel met ze..
nuwaebtig. Niets kan dien jongernan zijn kalmle doen vertic-zen vertelde de oefenmeester
Blankers ana: "Tines Yskouwe"
\vordt bij in ons nag aitijd kleine, maar vcortdurend groeiende
atbletiekwereldje genoemd.
En wat van aDZe andere ath~
leten te zeggen. Op werp- en
spl'ingnu..llmers is succes weI
uitgesloten. Mogelijk is weI, dat
onze -1 X 100 meter estafette
nog cen rnedaille wint. Men
h eeft Ijverig geoefend en Berger is op het oogenblik weer
zecr in vorm. Maal' aI verwacht
men dan al geen overwinning'en, weI hoopt men, dat er verscbi!lende Ned.erlandsche r ecords zullen ·worden verbeterd.
Zoo achtell illgewijden h et niet

verre en verre. Berlijn, ja heel hecft. zoo zijn gocden grand. De

~n~~~e;~)~ini~te~:.~mp~ll ~:~ I;===================;

MET DE NEDERLANDSCHE ATHLETEN
INBERUJN.
Rer\ijn in Sport- en Feestroes.
DE NEDERLANDERS NIET KANSLOOS.
(Vcm (mzen V, P. B.-i1pOYtmed6wcrker).
Berl1jn, 30 Juli 1986. een tweede maeder. En die

HOllding tier OppoSitie.

heb ~

Heeft U in de Illustratie-pers ~~~;~ ~:v~~~~:~~.lD~~~~~r~~:
'Van o-nzen y. p, ~.-8poTtmede- reud te zien, hoe zij haar pupilwerker eeruge ~oto s bev.:~mderd len verzorgt en Jdontjes Buiker
~~~k~e~ :;p:~~;:;a~~~~ hd~~ i Wanneer men nagaat,. dat vnD bet OlymplscQe BerllJn, met voert! En de heet'en werden
n,'et ,an denken het I het Nederlandsche schatklstpa- zijn vlagg,:u,. guirl:ndes en an- door haar 001. llict vergeten.
De werkelijk cumlokke-

lijke Inschrijving.

Wat jcdere buitenlandschc
correspondent te Parijs op·

er zelfs
Volksfront dwars tc zitten en pier wordt uitgegeven, VOO I'
de inschrijving op de schntk.ist- wover h~t schatkistbiljethm
bans tc belemmeren laat staan anngaat. U1 coupures van fl.
to so.boteeren. Int~"'cndeel de 1000, fl. 5000 en fl. 25.000 met
rechtsche oppositiet' is zelra i :cn looptijd van een of van vijf
"plus royalistc que Ie rol" en J~ar; voor zooveel het schatvct\1/ijt URn Auriol slechta, dnt klstpromessen betreft in cou11ti het den Franschen spnnrder : pures van fl. 10.000, fl. 50.0~O
nit.:L nog gemakkeJijker heeft en fl. ~OO.OOO met een IooptlJd

I
I
I

~d~~k:l~~e~ot~v~~~ef~~vec:, ~;hfee:P:~,~e~r:.:e!~fet:~~~~t

~~:~e~::~;:~1~il;:;~gai~ ~~~i~~3~ldm:~:'·nt:·:'·n;ndw.',."n" _1 ~Z;;,~:£: ~E!;d~~~:~~;':: ~r:;t d~l!.~:1.~~:;~~b~~
~~~d::a k~~;~:;. C~!;'~:nt~~ I~:~~v~n~!~~~c !~:'~~i:!: gcsJeept.
"e<!n Bons de Tresor" van een- de Tresor", in coupures

van

. h.ond~~d frs. met een lOOJltijd zelfa maar 200 Fr. frs (dnt is
van drie maanden uitgegc\'ell?
- vraagt de oppositie.
Het nictlwe schatkistp"'pier
is vrij van belastingcn, terwijl
men, de gekwecktc rente niet
Yoor aanslag in de inkomstcnbelasting zal behooven op
tc gC\'Cn. Bovendicn zal men
het zcsm:mnd,chc }lapier reeds

hcclemaal 20 gulden).
.~erkclijk, Vi!1 cent .:"-uriol, de
Il!:mste~ van ~~n~ncicn, hceft,
bl) al dIe iaClhtelten, er . welhaast recht op cen natiOnale
daad ~c v~rwnchten. wanrdOl~.T
leltcrhjk lcdcrccn zn! jnschn)-

k~':~~ m~~~.~~~ inz~~~sco~~~

(Nalirllk verboden).

Welke iangganan

heef, de GROOTSTE OMZET
Wie heeft juist dool d e grootste

omzel. de LAAGSTE PRljZEN
eii wie zijn. oak <II weer d oor de glootste
om'e'. aile waren ZOO V ERSCH MOGELljK

?
?

?

leder weet het a ntwoord :

--

-=

LI LIONG HIN

~

M ilar waarom is U dan. gcen klilDt van Li L10NG HIN 7

Gii BENADEELT U ZELF zoolang
Gij nog geen klant van Li Liong Hin zijt.

NEEM EEN PROEF
BEL

OP:

WELT.

132 -

c.;:,,~,";::,:,26
136 -

ill'l

speer 67 M. vel' werpt.

I t! Berltjn..
In Berlijn waehtte ons geen
De Duitsche hoofdstad dames staan CI' rclatief nog he- officieeJe oot"angst - die beeft
vroeger plaats gevonden
:aa~i~~:l~;nli~~~la::~~ tC~;O%ij;l dn~r ~:er:[~~~r deel- -reeds
maar toch was er een saort
toovcrd. Eon Dudo Berltincr ver- neemsters dan deelnemers en ontvangst-comite, onder leiding
telde ons, dat hij zoolets in zijn dus zien de leden van de zwak- van Karel Letsy, die aUes weer
stad - zelfs niet onder den kei- ke kunne zich vraeger in de fi- ill de puntjes had geregcld
zer ~ had medegemaakt.
nale geplantst. Op een gouden aanwezig. De dames vertrokkenJ
En dan d e sen!llltle als vreem- medaIlle heeft volgens den heer n aar het Miidcbenheim, de heedeling te verbIijven in een slad Hoos-eveen, den man van de ren nanr het Olympisch Dorp,
\'n~ lo~~cr voorkomende en "Athletiek Wereld", aIleen mej. waar mel] vl'oeg ill bed is gekrov~lCndehJke men.~ehen.- h.et DoorlJeest kans, maar ...... dan pell .
7.lJn er om en nablJ de v ier nul- moet het gctuk haar cen beetje
Eel] telefoontje vemlde ons
HocD! Hitler heeft gezegd, dat helpeD. Van de heercn venvaeht vsnmorgen, dnt men er zich
best thuis ,'oclde en uitstekend
: :u
had geslapen!
(NadTlLk Vcrboden).
~~n~;e~dh~~otn z~i~he~ij~a~:e~~ meter-Ioope!' en op het oogen-

~~~~ij~ ~~ g~l~t~~h~ta~P~=~

liner", ZQodra men maar aan
het puntje van Uw neus om van het groote Olymplschc
insigne, waarmede de buiten-

l~~~~r:~c~~~n ~3d::;. ~~O

DE Xle OLYlIIPIADE INGELUID!

Wat.
beteekeneo
rood e .punteD
op uw Zeiss I~OD'
ca.mera?

~~I~

:~:'~~:f~r=,,~:I:I::I~~::

~"~~~f·J~:~v~,~;
s. \'.

GROOTB
LIQUIDATIB·UITVIRKOOP
Wij moden uit het pand: wordt
door eige naar verbo uwd tot bioscope.

Het Kappenhuis
Sluisbrugstraat 5

In

(straat langs het Capitol Theater) Bata via-C .
Da llrom moet alles zoo spoedig mogelijk weg. tegen ongekend lage prijz:en.
Elcctriscbe kronen. stacmlampen. burea u -, bridgeen muurlampcn. plafonniers, glas- en marmer schalen .•
Groote sortee:ring pe rkamen ten kappen ariz. eoz.
Homl U eens zlen t Sluisbrugstraat 5.
s'Zondags geopend van 9 - 12 nUl".

~~:;,s;;~eu;tiic;~~~n~;:~n n;e~;:~ 100.000 Toeschouwers juichen de Athleten toe.
Bpreken _
ziet, dnt gij een
vrecmde1ing zijt. wordt gij het
voorwerp vnn de grootst mogelijke hulpvaardigheid.
Dit z.ijn zoo de corst dingen,
die men opmer-kt, indien men
ap het oogenbHk cen kleine verkcnningstoeht door de overvolle
stad maakt. Jn, cigcnlijk reeds
in den train merkt men op, dat
er in Berlijn "ctw2S los" is.
De Nederlandschc Ploeg

toegejtticht.
Daat k an de Ncdcrlnndsche
athlctiekploeg, wnnrmedc wij
gistercn van Den Haag naar de
Olympische stad reisden, van
mec prateD . Nlet zoodra stoomde de met Olympleche ringen en
hakenkruis bcschildcrdc trein
de Berlijnsche huizenzee binnen,

NEDERLAND MAAr.."T UITSTEKENDEN INDRUK.
Berlijn,l AugU3tU8 1936. seJ.ijk

Hct heilige vuur brandt ......
De Olympil:!ehe vlag is geheschen, de elfde Olympische Spelen zijn Znterdagmiddag am 5
uur begonnen. Honderdduizend
toeschouwers binnen het stadion en vel& maTen zoovelen
.daar bulten. hobben met deze
gcbcurtenis mccgclcefd. Jarenlange voorbereidingen bebben
dit mogetijk kunnen maken, het
is gegnan ten 1I:05te vnn de inspanning en energic van de duizcnden, die dit hielpen organisccren. Hun eel', hun ideaal, de
eer van het gehceIe Duitsche
yolk was or mee gemoeid. En
begrijpt dnn, wat de indruk-

aiet bloot wilde stellcn
aan de vermoeienissen van het
defile omdat zij morgenochtend
al aao den slag gaan. Voor de
eeretribune gaf Lotsy het commando voor den groet: hoofd .
rechts. Bij het cerste woard gingen alle handen naar de petjes.
bij het tweede woord werden de
petten o.fgcnomen en in de naar
beneden gestrekte hand gehouden.
Wij beschreven doze groet
wat uitgebreid, omdat er opdit
gebied een bijna Babylanische
vcrwarring heerschte. Bij elk
land was de verrassing, welke
groat gebracht zon worden. Nog

EISUHT
OPLAA6UONTROLE of al.::~:~ei.~1~~ ~:t~:~=~~::~:::~I=:~b:: ~~tFd~irn~~~~t!t~E
A

_I •• • Y* Il.\T.\\·' 4·C.

van.

H.H. Impo lteurs en Middenstanders.
waarom pla<ltst U Uw dure adverten-

ties of verspreidt gij Uw feclame in
bladen die schc:rmen met oplaag ·
cijfers, die niet juist zijn ?
Waarom controlec:rt U zelf niet de
oplaag en de verspreiding van hel
blad waarin U adverteert I
Het bJad be:staat door de gelden der
.,dverteerdt>r5 e:n deze laa ts ten hebben
dus stellig het rec ht o m onverwacht!
te controleenn of de gege vens, door
een colporteur verstrekt. juist zij n .
Gaat niet af op attesten of rapporteo.
waarvan U de juistheid niet kum be oordeelen.

CONTROLEERT ZELF!
leder die bela~ g steif in ons bla d
kan vrij in onze Drukkerij binnenloopen om steekproeven te nemen.
Iedere controleur is welkoDl.

".DE OCHTENDPOST"
voar BataVia, Buitenzorg en Ornstre·
ken·wordt elken Maandag, Woensdag
of Vrijdagavond van 8 uur n. m. tot
3 uur v.m. gedrukt en gedistribueerd in
een oplaag van

12.000 EXEMPLAREN
De Bandoeng .. editie wordt elken
Woensdag. e n Zaterdagmorgeo gedtultt
en gedistnbueerd · in een
opJaag van

6000

zich in hun
kleedij hadden opgewuifd.
Over dic reis met Nederland's

~O!~ m~::t~hltu~~~d~n~OgM~!;
eerst DOg iets over de unifarmen. De dames dragen b!auwe
jasjes met witte rokken, de
heeren dito jasjes met grijze
broeken.
Op de borst:tak van het jasje
is de Ncderlandscbe Lceuw gebotduurd. Het goheel kon ieder
weI be.koren, Slechts de boofddeksels vielen - en oj, ten
reehte - minder in den smank.
De hoeden va.n de dames herinnerden iets te veeI aan de reclame voor cen bekend Nederlandsch margarinemerk en wij
weten niet doe het komt, maar
ecn Engelsche ericketpet staat
niet op bel: hoofd van menig en
roodwangigeD
HoUandschen
jongen.
Dc Ploeg in uitstektmde

Stemming.
.
En nu over de re1S: Gedurend~. den geh~elen toeht hebben
"':'1J ons te Midden van de athletI~kmenschen bevonden en daarbIJ k~en op~erken, dat de
geest, die. er In ODze ploeg
heersch~, meta te :wens.che":l over
laat. Nlet het .IlliDSt IS dit bet
werk van den heel' strengboIt.
\'oorzitter van de K. N. A. U..
den ploegleider, onder wiens lei·
ding de reis getnaakt word.
Elke athleet voelt zicb zijn
vriend en dat maakt den band
thsschen leiding en ploeg zoo
hecht.
hoe gocd was ook de
tusschen

len de Olympil:!che godachte
bebben doorvoeld, voor het
eerstc startscbot den sportieven
strijd bceft do(m beginnen.

zijwaarts gestrekte rechter arm.
Maar s indsdien is in en.kele
Innden de gcstrekte arm als
graet am politieke redenen iD

Verbl1tffcnd g06dc 01·ga. ge~~tI~er~~~~~~' gevolg is, dat
Fransah.
Wllnazlln
nisatic.
om mh.vcrstanden te voorkomen, een groat aanta! nationatlap Kapa'a
liteiten eeD nieuw saluut improlIaln
viseerden. Aardig en interessant bleek de reactie van het
Duitsehe publiek hierop. Inder~scherm{ lrul.ag en
daad hield dit den Olympiscben
logcw<lndeo
greet voor den Duitschen groet.
Yraagt ululul·
en vatte dit op als een aardigc
u'lld dez. bll
attentie tegenover de gasth~
reno En daar applaudiseerde
men dubhel yoor! De uitgcbreide Fransche ploeg, die eeD
van de weinigen was, die de - - - - - - - ' - - arm. strckte, werd dan ook Ian·
ger dan eenige ander land t oegejuicbt.
De Zwitsers zorgden voor
cen extra attractie. Als tweede
maD Uep hun beroemde vende}·
zwaaier mee en de staaltjes van
zijn kunst, die hij al defileerende gaf, waren vetbluffend. Meter! hoog werd de vlag omhoog
gewotpen en na tal van sierlijke
zwaaien in de lucht kwam h.ij
weer neer in de hand van den
in.rn.iddels doorgeloopen .,mees-ter".
Het hoogtepunt van den dag
is ontegeozegge1ijk geweest be.t
b.i.nne.nkomen van den laatsten
Nederlander8 trekken fakkeldrager, die met het
ooorbtj . .
dat 10· dagen geleden door
Honderddu.izend .menschen del van de zonnewarmte op
Rumwafel$
·bebhen de ruim vierduizend Olympus werd ontstoken,
AardbeiWiJ~ls
deelnemers aan. de Spelen uit bellige vlam. aanstak, die 16
KaasboUetjes
ongeveer vljftig landen toege- gen lang op den Maratbontoren
Imp.
juicht, vijftig landen uit aIle za1 blijven. branden. Deze 16 da~
deelen van de wereId - en. met gen van Godsvrede en eer1U"ken
BaIlllSell Verwey &Co.!. Y.
trots .zag<m wii, datde-Neder- strijd m Berlijn zijn belongrijk.
beprO.'de

De apcningsplechtigheid was
van een bijlln geraffineerd goede regie. Maar de middelen,
waarmede . dnt bcreikt werd,
waren niet gering. Gansch Berlijn met zijn vier millioen inwoners offcrde or zicb aan op. Om
maar cen voorbecld nit de vcle
te naemen: bijna elke Berlijner,
die een a.uto bezit, heeft deze
vandaag, als zulks ook maar
eenigszlns mogclijk was, Diet
gebruikt ...... Om de eenvoudige reden , dat elke auto meer.
het verkeer hindert, vertraagt;
en de capaeiteit van de hoofdverkeerswegeD en straten nauwelljks voldoeQde is om de wagens van den Olympiadedienst
te verwerkeu.
Het gewone leven slond nagenoeg sUI; de geheele S. A.
van Berlije, aangevuId met corpsen nit andere steden, was gemobiliseerd am de ordediensten
te verrithten. Denkt er eens
over ·na, hoeveel discipline en
organisatie de pur futiliteiten,
welke wij noemden, al reeds met
vereischen.

werd geb"chl, h .. ar tlupcrioriu::it I.n
voUe bcwczen en dll.itcmdcn ..bmes
"elnu iken baar d(lll o a k VO.)T <i;!
d:lgelijksche huid" e n or,ills. O ll,)r
toe,·oe!;ing "an seneeskflchu!,:I: he.
Siandd"elen, welke all~ ~n in Putolpocder voorkomen. dra:lil-I deze bed"k wet aUeen torg voor h e l d"""g
CD
kod houd cn der huid, mae r
g<'nee st zij teven . 1I1l t! olll~icrin~".11
der huid en liehle huid c.uvcls.
Purolpo<:der mukr U ....· h"iu Itezond. hlsch eo pial, en \~rlt!-ell! n

~~Raf~1
poeder ir-"V:J
~

' =' ,

r~\d-··I
~/welM. IPeed""
cVOOJ_ te Iz.ouduz.. I~,~i':'"",. !
om. dJz huid

~=~~-¥.;~~~
~J
.

.f...-~"

lets nieuws

!:~em~~ ~ ~;;!ervoor~

te. Rem de W..u. ooze hoclreyaanvoerder met het rood~witde Ne- .hIAuw vOorop. D8.n Karel Lotmooten: sy ·w · aJ.gemeeiL leider. en aeh~
zoolang zij tereenvolgeDa 'de dam... de
be- ploeg-Ieldara ·.. de heereJH>1l>vader, 1.- ' _
·de .vjJ!kalnpeN
.~eri.. un en de loopers.. die men heel

all.....

*

vredesgedaehte. de godoclrte
van de verbroedt>!'ing en tneDaderiJlg van vaDten.. die er. hoe
Jiaargeestig o~crens de toe-standen m Europa >Iijn.
uit gut.
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Denk aanUw
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