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Koninginnedag.
T oen H. M. onzc K onillgin eenig(' d<r.gen geleden uit het buitC71mnd tcrugkeerde, viel haar eM bijzolldere verwelkmnillg

van de Ncderlanders ten dee!. Het wa.s

ALGEMEEN NIEUWS· EN ADVERTENTIEBLAD
Veuchij Dt te Batuvlll, Ooenoellg SeuRri (C bU
OHUKl.,:.l!:rtW JOHN KAPPEE
Oit:J:idlG"', Dooclerdag. 1<0 ZalenlagoClatend vuor Hatllvl0, Bultenz.:,tg eo
Olllln rt!ke n 10 1:.:000 [!)Il!IJ.Iplareo

\'~r~/.'hl)Dt te BaQlloeng. S umlllrlLllr ulll 1. Dooderd ng_ en ZOodagochteod
Salll.lj.l~nl:",

voor

Tjima.tll en Dm :;treken In 61100 erc.emplllreo

UlTGEVER: JOHN KAPPEE.
ll:itavi:J, G.,xonocng Scbarj .f!>, Tf!~ foou;)8:! WIt.

(Hu la 3887 WIt.)

REDAC1'£UR: J. VEEnSEMA
ru:loWi 3, Coe/lO<:JJb" Sehari ill, TclctOOD 583 WIt. (Hul.s 5884 WIt,)
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¥

c r t c n t i e a te Ul\tav ia, Telefoon W eltevreden 683
S, B. H. GO~lner. Tel, WelL 5050

OilS

1)oZ7;

~ 4.SPI R IN is OL'cral
bi.lli r rrfl en den prijs van

Maar bij de 'L'TC'ltglle) wel ke wij voelefl, omdat Zij OilS tlOg
st ceds [dilt, ueseffen wij, dat HaQ1' £1l'Ure ta«l~ Haa,' ieder jaar
'11I.oeilijker vallen 1I10et.
Toch blij.ft Zij t roUlw op Hallr po::.t.
Wij begTijpe-nJ dnt Zij CCj'st dan Haa l· tu,u1. aIs geiiindigcl zal
besoholm;en, als Zij cr zc kcr vim isJ dnt Z.ij Neder7a·nd· ccn
nicuwe vorstin zal kllJt1l!:m geven, d-ie vollwmel1 opgewas.,en za l
ZY)l t eycn het wel·h., ditt 1/(10.1' dim wiIchtC3n zOl.
Voo,· die getl'OlIwheid aalt wat Zij steeds als Haol' cerstel~
pli<;/tt bcsehouuxl hecft, past ket ORS den 31 AUrylts tlfS H. H. eerbietlig dUllk t e bYlm gcll Cit O)fze bl ijt.l schap te "ibm over }w t , eit,
dat llJij ill de::en uelwl'deu tijd Haa.r «an Jret Jwofd vall 01l2'e1l
statu hcbben.

AG F....."lTE"SSE T E .8A~""DOENG :
MI!\·r. Blne r:lIcll-V"ru).c er. S lItlJlllra~trnl\t 1, 'r ci. No. 334.
'\~fJul~itlc A, J . L, ).t, blocroen Telf. 3114,
Oil'. D. A, N. A. H.. B. U,
(lilt

Opg:t.\·t \':In O.P-tJe:!. ull~rllll cnd "iJ \·on,ulttM'.ln!JlIl:', hl;l bet Siganm·
m;l;::l=;jn .. De ",ldruI' " ~,len tC II" 3. T .. I. WVolt. 2li07 of S lgllrenmllgszijn
"lk T(llJnko;t' !:.n~'· :-;"uoruwijlc 3S. T~ 1. 'VeIl. 3Hl of rccht~lreeks SilO bet
I)lrre'\(l "I' lJo"n,wl!;{ S"lmri. Regrlllrlj!l f 0.20 per rtl::'.!l me l een minimum
\",':1 to r~l:o.:r.!. DU Illt"r (,I,u'(..1IngclI (m ln.'ltens 12 man)) ltl'i'o reductic op

den

dat

fcost.

AGE NT TE DUJTF..NZORG :
J . A. C. Temptl • Groote POIItwcg !H.

" oo r k l;,,;hlcn over \'er.llprch llug wltdultrnd Tel. ",,,,,t,

d!ti.delijk~

er v6r1teugd over wa." H. M. Iweer in zijn mid<len te hebben. Zij
was weZ 1laar zeer TU.stigC streken gereisd VOQi' HOOT jaarlijk.seke vacantia, maar wie kan tegemcom-(Ug peil trekken op fieir
t ocsta"ld in eenig gebied r
Hoe moor de Nederlanders tat het 'beset Iromen, dM 1.'9 op
eige" kracht zijn aa)1g0:Q(j'.;:en~ hoc mCe)' be1we[te zij Itebben aan
ecn l)(I.,te1~ !JtandaardJ nallr 10elkel! zij zich kwmcn richte'll..
Die IJtandllord i3 VOOT OJIS het K Qnililcl ijke Huis, waarvan
H. M. rle Koni-ngin m et liaaT dochter, de eenige vertegenWOOTdigcrs zijn.
On~ dal middclpunt hcerseht rust. Dour kan vele-r verdec7dheld uervagen. Duerr onhQaakt de 8tlamhoorigheid dcr N ederlafldcr,y 1I1eer.
I n 'WOcli!Je dogen 1uorclt met vertJ'OlUVe7I opgeziC'TI tiDal'
Boar, W ier gmote en;nrillg en beleid orlze stCIIR en toeverlaat
ZYII.
Op den d{lY van H anT vcrjarillg w01'dt feest gevierd in heel
h ct Ncderl.cmd8che ·rille eu ditmaal verdui8tert yeen noodlottig
ongcl1tk) al.s d{lt va.?! wijlen Bclgi;j's Kmlingin 011.8 Koniltgimw-

vzrkri.ig~

f

060."

ONTVANGEN,

HOmmmZIJm
KINDERJURKJES
JON GEDAMES·

rtg~lprrJI.

lijk wat verdienen. mnar de :m~ er nan den slag kunnen kobannelingen weten zeer goed, men. Ell dus mag worden gednt hiUl dat in de vrijc sameD- eischt, dat deze menschen in

D AMESBLOUSES

~e;i~~~. op Java zeer moeilijk zal e~;~r~~~~rd ~~l~;t ~~~d::rod~~

ALL E8 BAN 0WKRK

N+ V+ FOTOCO --------- -------------------- ~:~~1~~ v~~::n'w~r:1~~~ e~::; ~~~ ~~~t~~~ol~~t z~Ibo~~e~pvJ~

voordeelige prijzen

or-LA.A!;· ~ VEP.SPREIDJNGSCOl\'TROLE TOEGESTAAN!

Aan deze verzoeken kan niet 'leven van werk. Het is noodig,

ALS BOVEN DIGOEL NIET BESTOND., .•..

T el. WI 931

Rijswijkstr. 28
De leidi"g van
be~wolmcn

Fotoco

herust Ihans

in

handen

van

df' n

Ned ,·rlandscheo vakman en ponret.fotogra .. f

R. G. JONKMAN
w'cns p::>ttro!twak uitmunt door zuive r lodividuecle en
artisticke Opvalting.
Wo!g '! ns ing riiocnde vuandcringen rt'5 P . interne
vubo uwing is de p( )RTnET~STUD j O a .s. ZONDAG.

MUllGEN GESLOTEN.
zooals gewoonlijk geopend

De Winkel is echtcr
Viln 8 _ 12 u

Moest het nn opgericht worden.
OOK VOOR NEDBRLANDSCIJE COl'DmmSTEN.
- - Weer hcbbcn cnkclc In- :tIs o1l11logeJijk is door natuurlijlandsch nationalistische leden ·(C omstandighr.den en dut de
vall den VolkSl'o.nd tl{lngcdron- bewnking cr niet :leer ,kostbaul'
gCn op het ophcffcll van het is,
vcrtmnnillgsoord Boven Digocl.
.,-.,
Dew hecten hcbben voor hUll
paging eell ongunstig tijdstip
Commun isten hebben daar
uitgekozen. Juist thana blcck een 7.eldzame g[:Jegenheid om
duidclijker dUll ooit tc voren, cukele conununisti$Che Leerstcldnt men communisten, die men lingen in practlil{ tc brcngcn.

=============::; dat
~~~~~~~ a~~~~C~e~~~to~~e~~;~~~~
zij geen
kunnell doen,
'kwaad

toch zijll er twee gcinterneer- va of Sumatra wudell h ebben
den , die resp. op bet bestuors'l gcwcrkt.
!oantoor c n aan de ha\'cn wcrkWij bchoevcn m et zoo juriten, jarcnlang no. de intrekking disch-uauwgezet te wezen. Ovt!rvun hun intcrneeringsbesluit al op anrde Jaa t men poJitieke
op T nnab Merah werkzaam ge- b~~m e1ingen arbeiden. ~!1 als
bleven.
W1J nu maar zorgen, dat w\l deze
V66r de arts Schoonheyt van commuuisten niet met de zweep
.Java vedrok am zich nanr Bo- aanzetten tot gl'ootcre prestaveIl Digoel tc begeven meldden , ties, ZOOo.I8 de communistell
zich niet minder dan d rie oud- '.Ioeu met h un bannelingen in
gcinterneerden bij hem nan, die Kola, dan zal onze reputatie
hem £lIs huisjongen Mar het van beschaafde natie er niet ankamp wilden vergezell cn,
del' lijden, als wij deze menAndere oud-bannelingcn de- schen, voor zoover het geen

ARROW SHIRTS

vu~n~c~a;::t~~I!nV~~ ~~~ ~~:~ ;!:J~ ,~:t~O~~t o:S~~~~r ~~ ~~~~ iij~~b~~~:~kzi~nd,,:~n t~~~~O~~j~

niets is tCl'CChtgeHomen, mag Digocl te mogen worden te werk redelijk Joan , en, aan de land-

Hebbrn

wi; voor U in voocre:.ad

DUU RZ~AM

llclingen binnen het kamp gefl OOg vrijheid lict, doch is de
~c hllid van de communislen zel,'cn, die het tot dusvcr nog niet
'ens hcbben kunncn brengen tot
en primitieven vonn van so'iale organisatie en tot saam.loorighcid.
In "Boven Digoel", het be-

alles wijst toch niet
op een vel"SChrikkelijk bagno,
woals politieke vijar,dcn del'
Regecring het veclal willen
voors tellell, en aile fantns tisehe
verbalcn over onhensche behandelillg del' gedepor1:eerden zijn
dan ook geheel uit de lucht gegrepen,"- aldus de beer Schoonheyt.

Digoel een hel is cn dat "de kerels daar in hIm bittcre opetandigheid", :woals de roode diehtel' J . Last zest, zucbten "in
bUD barre verJatenheid".
Oat is demagogie, eeo propagandistisch verzinsel.
Boven Digoel heeft een beroerden naam gekregen door de
verzuchtingcn van de gouvernementsdienaren, die er moesten
verblijven, en niet door de klacb-

~ave en druk van de N. V, Kon.
Drukkerij De Unie) vinct m~n
dan rover menige bij:tanderheid.
Het is in Boven Digoel dadelijk geblcl<cn, dat de Sumatranen aiet met de Javanen in een
!tampon'" wilden woncn. Zij hebben elk een eigen dessa ge1ticht. Het is van bel nng deze
mededeelingen van den heer
Scboonheyt ceos goed te overdenken, nu juis t weer in den

relaas bevat van al wat te Boven Digoel is op tc mel'lken,
toont aan, dat dit kamp bet tegengestelde is van een "bagno".
Er wordt naar hartelust geJuierd; als er wordt gewerkt,
dan wordt daarvoor te veelloon
betaald; de houding 'van de geintcrneerden tegenover het bestuur en de militairen is onbehoorlijk; de bannelingen zien
vadsig toe, dat laodsdienaren

I

!~~~~~=~~;;;;-~~~~~~~~~=

ten van de bannelingen.
Volksraad
gesproken
is 'Zoo
overnadrukkelijk
den "Pax IndoDe eisch, dat zal worden nesia".
overgegaan tot opbeffing van
Onderlinge oneenigbeden wa-

Het ware voor de rust en
veiligheid in Nederland aan t e
bevelen, dat de Nederlandscbe
communisien ook naar Boven
Digoel zouden worden gezonden. Men behoefl er zich gelukkig niet druk am te makeo,

Eenigc zecr goede [weede_
hand5che Plano's

Harmoniums
R e dio's

samerue"ing nag kleiner omyang h ad, werden beestachtige
mo.ordaanslagen gellleegd.
Bovendien bleek er onder deze menschen niet b et minste
rnedelijden te bestaan met ka-

e~~~~

en met ~~~~~~~~=
- Icder van deze communisten, zoo zp.~ de hepr Sl:-hoon- ~iiiiiiiiiii~~~~~~~
heyt, huliligt het beginsel : ieder vcor zich en het gouvernemcnt \'001' ons aJlen. WeI, wij behoeven comml1T!i~ten geen gemecnschap-;besef bij
te brengen_ Laat zij maar iOOer
voor het eigen onderhoud zorgen. Het gouyernement kan
zich dan bepalen tot het handhaven vall orde en tueht en tot

IN LEG GERS

I

een halve cent
per stuk

00-, i~~~~~~~~~

be~o.eve de
m~dische
van hen mspannen: de offlcleeder\\'ljS
euz. vetzorging, het
Ie opvatting. dat men van poJ. V.
litieke misda~igers geen werk

en militB;iren. zich ten

dE- bannelingen ook geen geed ,.
groaan.
~ bannelingen zijn er ong~
lukklg aan toe,. 'wanneer zIJ I
we:r teru~~eeren ill d~ samen-I
levmg. Zij ..~~en met meer

~~~:~t~~:!~;::~r::g ~~ ~~:ae:~nd~e~~ ~nei~~kkig aan ~~~:nn~,~,~~:~:dn:~!

zeer gemakkeliike be-

kommeren zich oak wet om de
}Joe vefscbrikkel.ijk Boven
wet.
Digoe1 wordt gevonden door
Welriu, aIs Nederland daartoe hen, die er a1s bannelingen veroverging, het behoefde met be- toefd bebben, bl\jkt duidelijk uit
vreesd te zijn voor de .eritiek de volgende berichten van den
van ande~e besc?aafde land:.n. heer Schoonbeyt:
Boven D1g~ IS. een ~aradijs,
Meenna1en word:t door lieden.
vergeJeken. blJ .!'lllvelseiland of wl.er interneeringstijd. voorbij,
banlJeJ KOK
_
Kola of SIberIe. of ~.: verban- is, bet verzoek .geda.an om Ianningsoord~ v~n Italie..
ger te m~aen blijveD . dOOl'WeI'Rljn.ljk 19 Nus" i:lc Harmonie
En tach IS bet een zeer doel- ken ten einde nag' wat extraBatavia-C.
Telefoon
Indien .bg Uw iangg:anan
~end ~m.p voor bannelingen geld voor hun terugkeer. teokun.
..._ _ _ _ _ _ _ _ niet
bel up 102 WI_ In dlen ZIn, dat het afgeleg.m non ....wenen.
is, datontvlucbtblg or _ g<>ed In ~et
zij~.,.

I :::::~:~j~:~~~:~~:

I

~~~~~rs ,~::~) he~

::;.
voOOse] kunncn winnen. De anvcrzocnlijken zondere men niet
daarvnn uit. Hoe eerder die
voor hun eigen voedsel zorgen, Militaire exam ens
hoe ceter. Zij magen zoo on(Schoo lvllkkclI)
verzoc.nlijk jcgens de NederlanSduifa!ilkt CU,"",,,;,,~n ~."o.r :
dcTS zijn, a1s zij maar wiUen , St"llMliI .or. Scr9.ul.M~jo"" f 1.~ O p . m.
doch men dwinge hen om zich
r ..._ p, 01.
weer te venoenen met den bo- Bu~k,," Huel""'!! i
Ba[lQ~1I

~~t:t~~~~~~~~f~~O~~e:snie:en der
~~~ ~~nh~~g~a~~
~aJlhe~ek~:;l~a,~ k:~~~OI~dl';;~~g ~blZ~~~ I~~~~~====~~~;=~~~~~=~I
on.... erzoenlijken, waar de en natuur:luk heeft dat geluler I
VOOR _

TE KOOP
Op

ten hier en daar genieten, heen
te veel cllende over de menschheid gebracht.
Wij mocten onB vooral niel
latcn bcinvloedcn door bcwerin
gen, !lier en in Nederlc.nd vcr·
nomen, dnt het een beschaafdcr
staat onwaardig is, er zulk cen
verbanningsoord op na te hou-

~ij~' d~;b:;fiC~~~I~t, ~:t"~o~~ ~~~~{~~~~.c SC~~~:;~ (~ft Se~Oe;nb:;,k d::neend~~je~t~~ ~~~ ~~:r~: zij nu le\'on

met

AROSET BOORD
DB ~ROSBT BOORD MBTH ET
UlTERLlJK va n een STIlF en
COM £' 0 R T van .< n S LAP P B BOO R D
is K RIM P V R IJ .n

eialage

I

VO~<l~'I~~~~i~~~I~~jc~a=~nis_ ~~~js;~~~~:e~v::~~~e a:: ba~~ ;e~el~Dit

DE NIEUWE

ziet anze

I

18081

voorr.~lgl

kamp.k1lm1<lo

"'::.

meer ten deel .za.l '!.-allen. teuzij I
de een of andere ontoelaatbare
daad ben weer naar Boven Digael doct zenden.
..-..

FOrO
KAN men

OF
t

KINO

er rest bij Luyks

tercc.h •.
Zeer uirgebreide \'QOrraad

POTO
AILE

I> Klt-;O
artikelen van
BEKENDE MERKEN.

Fijnk~i ontwikke] station, W'"aMdoor.. ~ de beste n~g.u;e
veo '~ gt om teo vergrao:en.
Speciale: LEJ.CA- en kleiniilm
afdedmg.

Aan dezen toestand moot een
eind komen en wei zoo spoeVet'glOOren en
dig mogelijk. .Boven Digoel
afdrull-en op ·
geen 00;rd der wrschritking
AGfA
worden. maar bet is e\-eneeDS.
ona.anvaanIbaar. dat de banne-j
If
Iingen or degat.,....... _ ;
Il
Noordwijk 27
zij later in de ma.al:o:bappij·-llL=======::'~~~~~_~:::::"::J

mag,

LlJ Y S

•• DE PCHTEND POST"

~.~

1;eith;. v4iL .~

Nit· het defilee~ zal cfo()r de

een

(:anletie
·froritinarSch
galop wo~en uitgevoerd.

A~rigevuld en Toegelicht.
1936.1

llOO"" 1'''~''"

Hmwaye 20 Aug.
waarvan het commando respec• J.
•
tievelijk in Tetuan, Sevilla. en
Aan het o[fICleel berlcht van Burgos geve~tigd werd. Hun
cen milita~ attac~c te Hendaye, sterkte was 37.000, 22.(JOO
waar de dlplomatlekc vertegen- en 28.000 man. Hun stonwoordigers nit Madrid tcgen- I den 16 .tanks, 82 stukwoordig vertoeveu, ontle.enen ken geschu.t, ruim 300. machInev.ij het hicronder volgend o~e:- gcweren, veel munitie, 18 vliegzicht van de militaire posltie tuigen met ecn mimen voorroad
van beide pal'tijell in Spl:lIlJC.
aan bommen ter beschikking.
Van de maritimc maeht gingcn
.110cmeellc BC8Choll- direct ne het uitbreken van den
wIngel/.
opstand naar de opstandelingcn
Zooals bekend, h ebben zich over: het slagschip "Esll&WL"
hij den opstand, die z~terdaeg~ !~~~nt)'~~j:;:erc.;~:::.; derlnng,

~~~i fn~;}n~~J.:k~:,~~~iH~:ts~njc uitbrak! ol'ic k\~·art del' of-

~12

in

~~~atsro~~~:~

cheltoeren.
WaJIUIg' WODg. Lakol1:
Moestokowennl.
Muz..lek Vll.ll llet · le Regimeut Vlill Weltevredeo.

Zondag SO Augustus

~

(1 2.000 t)
vier .iagers bene- Cicieren voor
vens de manneb.~sls EI Ferro~~

n.m.
4.30-7

,,Ja.tm; h!t

AlbleUek-wedstrijdell.

e;n:! 1;~~i.~~ ~8H88880ogSfJ~888
.

min. 11.m. wordt er een groot
vuurwerk afgestoken.
"CARNEVAL"~REVUE

SPAN ERA
HOLL. HAVANA

Wij kunnen U deze Sigaar aan-

bevelen op groed van onze 15

Hotel des Indes,

Jarige e rvar!ng.

111~I~d~~n~:eto~Ta~:-:a~tl:O !~\I~:.rp.lkk!ng v.'n 10- 25 en 50 SIGARe.T'r~BAK

Augustus a.s. in de boven· Sigarenhandel " Moortje EEN
:~he;~o!:~:::~~~stO:I~ Sluisbrug _ Te!e foon 59-1 WJ..

8 10AREN

HAND·AANSTEKBR
fl. 2,.25

SJgareDhandel t MOOBTJE

Finale!! der N.I.A.U. wed· der leiding van Al\TOOR FoLD!
al8m~ demon· cen revue opvoeren. getitcld ~BEI3e=3888mB8!IB3!lb:J&:Hc SLUISnRUG
TEL 591 Wl..
~::I;oe;:n . touwtrekken ,,:::.C::A::R::N::A::V.::A::L:..
..._ _ _ _--.:._ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _~_ __

strijdeu

~~~le/~icl~·C~~ ~;~~~~~~~~ij ~1~~n, e toenm.:ru~1iCi~~n de
d~ offici~l·e~ .:tan,

Dp den Pasar Gambir zullen
dien dag van 9 tot 12 -tl. v.m.
kinderspelen en voIksspelen
nlaats hebben.
• Te 4 u. 30 min. n.m. zaI er
een optocht en coneours van
Atblctielt-wedatrijden der versierde rij- en voertuigen zijn.
N.I. A.U.
"Ie 11 u. 15 min. n.DI. zal er _ _ _.,-..".;._ _'-c--'--_ _ _ _ _ _---'_ __
Op"",,",

I

ficienm en cadelten aa.ngC!Slo- ~P he~ SI~hIP.

Spelen.

PASAR GAMBm

Sterkte der beide Spaansche Partijen.

I

in .

a~dcre eeh- ~:~er~~ ~:t~~~~~::~~ !o~:

~~1~1~;~11~~{ l~e~ ~~~~~g~~a:~;

..

pnnrtcgenover staat. de miliop:.otnnttigc o(C!cicren, met of hare mR.ch~ der R~geermg. .
Slechts In Mfldrl~, Va.l~ n cm,
zllnder bcrechUng door den

kl.¥g-Jr3~dN~~:ds~~!~~~d ~~~:;~~~ ~~~'~~~~~~ss;~.e~ec~ll:vec:I~I~I~:hC(:~t

de

l:llergi~k~

en Pbcmindc [Icwrell vl'lJwll11g het gouv.er-

~:~ef;~~\cM~;~~J~~t ~~~~~~~. gIe~ ~~~~ei~~n~~U\~l:~ ~~~~r~:~gd

h~t Zukl.clt· is do ~ommnndnnt Marxistisch?
...n Se...·ilJa. Queipo de Llano er VOf'g-dcll zlch
i ll;

sl

mansc~a.p pen
.offleU!ren

d~

~i;~ll.~~~';.IOlz(il~,~l. ni~ :~~~~g ~~c:!t~l~~j~e~eg!n?~~~~~ ~~ ~~:

"f~

-

F I

d

k

tr zi·n

In de gencrale staven der RegecI'ingstrocpclI hecrscht dientengevolge de grootste verwarring en tegenstrij~ge bevelen
volgen elkanr op. Nlemalld ge100ft ernnn , dat de Regeering
uit cigcn ':!1:lcht den strijd. ~u

dat vcle oproc rlge offlclercn
g:efusillccrd ~ijn geworden. ·
Dc Rcgcenng heeft dus over
~~~n~~l!!l~~;~~~ t~~~st:~ncl de~ het algcmeeu slccht~ .een zeer
teer kOl·ten o r,bcl rouwbnar offlclerscorps
I ·~ lc trOC)}(!ll
?~.. b k
.
ter besehikking. Iederen dag
tlj D~~ ~~l.t:d~~11 do) (lpstandcJin- worden Uenlallen van o~~icic-

~~ l,,~cniD\·;~~~o~,) ~~t v~cc~'i'~

11

·

ti"n hili

t

ilf

(I

~"li, d~~r~jcClh (~~ti~~~:lis~~ .~~: ~~~~~3~ "hOOg,'e~a~d g~- ~~:~~ ~'t"n::~ ~~\l~:=~:

men"

SCd·' «

I

~ t

c~c:r" \~r

bc:hik~ing
.c

Het gehrek ann offlclecen

et'n

In

Europccschcn

oorlog zal

, h e t lcgcr wus tcnsloHc 7.00 olltketcnen en dat Frankrijk en

{o;

groot, dal de Regccring ge- zijn

~> W ij ):l :,k (on OIl ~Jl

k 1.c r;; n:"ulrnk- Iloodzaakt was, Ilitgediende 501-l
i:cliJ:: '.l,rrH, r>C:~\:\i:l np ,I ~?,~ ntculw: ctnlen, bij voorkcur uitgeweken
rl: britk.. \·:"l~\l \·er;Il:t:1n gerc!,dd III
fI r nei, ·~·'I,l l',!.~ ~ ::'Jl n'r:!ch1jncn.
W itt I:: ,I,m tc· le.:;rhl;1)Jl(:n-lmnrljir, \'oQt'al
?ok c()mmunisti~c~c
~1I:l·11 11",; 1.>\'~rlll .1 W !1lrooml, !let
agcntcl1 tilt Rusland, tot offlele~hll.:riJ b·. (! III en w:l:.lrom, z:J.l hlor N'1l tc bcnocmcn.

sterke bondgenoot Rus- 9
ll\l1d zich in den strijd zu11en
mengen, :toodra Duitschland of

~~~iJ~;hC h:~~~~ist:~eg~i~a:;~ ~~ali:ch~:~~ze~a~~r z~~~~i:~~~

,Ii.,.

Zi,i

l'tIaandag 31 AUb'llstus
to wreken. In de Marxistische
v.m.
bladen werden, wnt de toe- 9
12 Piulmvee-t enl ooo"telllng.
kornst betreft, de bloedigste
zijn tcgcnwoordig heele- voorapellingen gedaan. Volgens ~ ~8
Idem

Ijr~~;;:::.~·'l~;.~!U~;~.n\·I~::;~:n ~~ t~~ ~~~~~of£~~1~~~~t~~n ~~i d;e~: f~B~is~n d:n ~~~~~~ ~:~ll~~
oa!I~. "I 1·....~ 1

,·cr,thijntll.

gclde

Icger.

ten in Spanjc en Europa nabij.

9n.w.
v·~~2

Scbietwedett\jden.

Idem

5.30-11

BUIWEIWORLOG ZONDER EINDE.

Madrileensche Regeering heeft Onmaeht
bcwezen.
O!lolOt:nUNCoI': IIAAT IN S I'ANJE ZEER GROOT
Vlill

dfm Uniled-Pre"!!:;- V.P.B·· corrcflpondent Ralph Heinzen
Chef vnn het United-Press Durea.u tc Parijs.)
De "hef van he.L United Prc s~ aule I'liriji;, Hulph Hclnzeu, beeft
In verblndin~ ge~tcld met de
Spwlnache rcgc(:rlng te Madrid cu de
voorlooplg reJ;corlng dcr opstnndelfngc: n Ic Bur~o~, wlUlrdoor hiJ io
Htallt werd gc~tcld, de !)ctlle {ronten
to bezocken. Hlcroudcr voigt ziju
~el"Mtc II.rUkel, dut hlj on~ ov .. r den
tOCSlIUll1 in Sllanjc zODd.
reau
v.ich

/ run, 17 .111((1

I

maar cen In hUll hartstochtelijken haat tcgcll het fastlsme _
VWI "eken bUlseroorlQg heb- zl)n door de r egccrtng van gehen S!J:1 uJc a., n den rand van weren, mltraillcurs, handgranaden ::rglOnd gtbracht Wle per ten, vcldgeschut, enl!: voor.tlen
slol dell oorlQg zal wmn!:n
co aldus tot den s lnjd U1tgeSpan]c zal

In lcder gcval

de

~~~!i~~~:l;~~l. i~V~~~C~n~~a~~

dcn hesli ssenden al ag om Macrid zich het bmdt van de hoofdstand velwerven cn daar op cen
of andere manicr een militaire
dictatuo.r organiseeren, zal dit
zckcr niet het einde van den internen 5t rijd bcteekenen. Wan'·neer t:llder.z.ijds de wettige
Spnant!che rcgccring den milimiren opstand zou necralaan,
wI het gevolg de ondergang van
de l"epubJiek van 1931 zijn en cen
opkomcn van een links-radica-

lisme.
Altijd fen

benoemd en dnnrdoor heeft .zij
naluurlUk niet aan kracht gewonnen.
Com.pm7ll~

.Win11ing.

. maar dat wiJ DOg geenszins leggen, dat iij daarmede geheel
Spanje h ebben veroverd en voor
zieh gewonnen. Want het Volksfront is zeCf sterk bewapend.
HonderdduizCllderi Spaansche
arb eiders -:... vrij~nnig~democra·

"

.,

9

-12
--12

KiDdcrspclell.
VQUU!a~ICD.

m1l8tkllDl ulell. :tft.k;!oopen.
wedlltrljdell in pa.reD met
beCDED, boegsprt etloopeD, touwtrekkeD.
k oekhoppcll.

nicl mo{/elijk.

g ebondcn

50_

" 30·_
.

Pn;. .. 1:0._\
,0.-

,6c- iOdc:. flO. - ..

Ill e-los!c:' .. 5.-, 50. -

--- ---20 Pri]:~ n Tolaal
f 500. -

'CAMAY

BEANTWOORDT DE VOLGENDE TWEE VRAGEN
1. Hoe groat is do langste amtrek van 18n stuk C1may toiletzeep zonder omslagpapier?
2, Huveel letters staan er ap een stuk Camay toilelzeep, zander omslagpapier ?

Cam~,. lolkhtrp u tedl ....c CI,loui"ll wrtt.:cld ,,;m Iwe", (..,uy _~. ~u
HAGEMEYER&Co's Handel Mii · N.Y. Batavia

Koopt I!loos IVte SI"•• UI

op de enveloppe tl! ve rmeld e n CAM A Y P R I) S V R A A G
Inluaschcn hrett dc bUrgCl··
U HERPT MBERDER a K!\NS&N en ku nt U to o·.. e ~ 1 oplo:;slngcll illzenden als U weascbt. milS
cen geweldigen omvang
elke inze ndlng vergezdd is van twee CAMAY omslagen .
anu!;enomcn en is lot cen ver- 4.30
Oplocht en ConCOUN! VLLD
bitlerucn, genadeloozen strijd
vCr!!ien1c t\j· en voertullozendillgeD wordcD in oulvilogst geDoltletl lot uiterlijk 25 October .1936. Blj mccrden gcJiike o~~
g':!wordcn, wourin de regecring
gou w.o. ueelemlUlJl, tlet10s.singeD worden de ptii~~D door ~en Jury tDegeweao. Over don nuslilg wordt geeD correspoudcDhe
nints meer t e beteekencn heeft.
seu, m otorrljwleleu
en
gevoerd/de uHslag wordt bekeud gelllililkl in de '90Drnnlllsle plaatsclijkodagbladeD vaa 10 Novl!l!Ibcr 1936,
Dc oorlog is cen botaing tusautomubi elen.
schen het linksche radicalisme (),30-8.30 Mu:dck van bet 12c Saze.PD~-:'~ ::ie~a:;:::~'::~::'ka~
eencrzijds, en de door carlisten,
fasclotcn en aragonesisehe boe- 8 --12 taljoD
Comells.
Cliubg VA.ll
Wei Mr.·
€bung
ell
;~~~~~~~~~~~~~~~;;;;~~~~~~~~~~~:;;;;~
ren vcrsterl±e "Union Militar
voortrcffcllJk gezelscbap.
Espanola." nndcrzijds.
8 ~12 Waj8Ilg WOllg. Lakoll: DnDc linkschen lltrijdcn voor de
n oemojo.
trndiUonecIe ciscllell van de l'eWicleIv,cdslr\jucl1.
volulio van het proietariaai, 9 ~11 Popwatr Coucer t vall
Ontpakt de nieuwste
hun tegen3tanders voor wettigc
le Regiment vall
orde en voor dt! bevrijding van
Spnnje vc.n de hcersehappij der
Intcrnationnie. voor £len sterke,
ill vcrchroomdc llil\'oering met Jens f 1.5, afme ti ng 6X9cM.
voorlooplgc mlhtalre dictatml'r
Groot
en voor een .e.terke Spaanscbe
tel" cere ,'au dCD
Prijs f 42.35 ·af 10 maanden van f 4.70
fepubhCk. die haar plants m de
dag v tUI H. M. ltoolngin
:Knngcn der Europeesche moWiDlclmIDa..
gendbcden weet staandc tc hou-

CAM;\. Y De

"s".:-:r.V:',ey",e. II

Voor de Passer Gambir

AGFA BILLY

FOTHFLEX

KONINGINNEDAG
met f 3.5 lensvooropoamcn\·.In 1/500
kclijk voor do republiek op · te
seconde en Ingebollwd.: se lf time r.
komen Slechts de carhsten zlJn
De Parade
monarchlSten, daarentegen hebPrijs f 90.- of 12 maanden van f 8.20
ben nocb generaal Franco, no.ch
generaaI Mola ook ma:;r gezlDspeeJd ~p een restauratie van de
.dynastic der Bour~ns. Er bestaat zelis geen t~Jfe~ aan,. dat
door een landingsdivis.ie
Mola. naar acn millta~e .dicta- van de Marine met muziek.
tuur, op ee!l republike.lDSche
De troepen zullen te 6 u, 30
lecst geBC~ld, ~treeft~ die ech- m. v.m. zijn opgesteld, De parater - . dlt
een 18 beshssend -:- de begint te 7 uur.
Batavia-C.
den .lnvI~ van MOB~0l!- m
Zij zal worden geinspecteerd.
Buitenzorg
SpanJe r adiea.al zall vetIlletig~n.
den Gouverneur Generaal,
e
loren. Want een Spanjaard kent
.Dez but tegen het bowJevau de commandan-I
••••••••••••
van het leger en van· de
kunnen worden. die sterk ge18 even radicaa1 en even vcrnoeg is, om de b:eide partijen in
als de ~t tegen
hun strij::i te scheiden, laat
. andersz:ijds. ~en
staan te verzoe.nen_ Daarvoor is
geen comprnmJs moge.
de innerlijke versc.heurdh~id in
E:o~~isbet~devan
p. alROE
aile deelen van bet 8paansche
strijd. hinnen· afzienba.ren
3000 COUPONS
volk vael- te groat.
oak Diet te voorzien.
Zelfs het leger. valt in elkaar
Daarom zal, om bet even weIlte regeermg In Madrid nan de
macht komt, een half millioen
Spanjaaroen onder de wllpcnen
blijven, als gewapende game
voor de volgende in de r eeks
van bloedige revoluties die
Spanje sinds den val van AlfonBO tot het meest oproerige land
van de wereId hebben geman.kt.
Do extremisten van links en
reehts zullen elkaar blijvec.
bcstrijd~n, net zoo lang, tot ze
hun laalsten man hebhen vcr-

vijandiggeiinde groepen uiteen
en staat voor de eene helft aan
de zijde van de opstandelingcn
en voor de andere helft aan de
zijde van de regeering t e Madrid.
De Madrileensche regeering

PUNTIlN

J. C~MA Y gecft de huid C~n fluwcd ~ilcbt= \lI,U'5
Ci\ MAY" de ~ecp voor de aantrckk el.fikcvr ouw
3. C AMAY gecft Uw gel;).at em jcugdigc: !"fllt
of. CA MAY s!ukkCll zi]n gro.,trr cllduren duslan 'OM'r
5. C~ MAY blijft hard lo! bet la1.tste "lies]"

2.

WAT MOlT U DOB5 OM illS PBln Til WIHlIIll1i Y

~~I~~c~t:;!~~::a;:=: Plet ~~nd~~:r~~~t~:!~a~:~r.

!~die:lf~~~ste~~ e=~:::: ~t!:r~~~J~:

w~liswaar in onderlingen strijd.

':~::li5'

vm.
(I

!010 "POPULIIR"
Tjikeumeuhweg

SA

38 C 0 U P 0 N SOP R U I MIN G

Ii~~~~~~~~~§ I;;~
Den k aa' n
0 P' T JE

Passer Bar oe: 93

i •••••••••

I~~~~

PyTTh1UJ(1)er~ ~:f: ~~~:. !~~~ :~r:d ~lS~~et v:~:;~~r~=

De Spaanscbe revolutie zal
niet op bet slagveld gewonnen
of verloren worden. De inneming van Madrid zaI generaai
Mola of generaal Franco aan
de r egeeringrnnacht helpen,

hce Pdjs
2,
3,

'Pu.:;:,:~;;::~~~:~
v

': . .+ ministers vervangen en ;d-;:;;.;1;;iliiil!;;;;;§§,..,§~~iil§1~:l:~~~~~j;j;;.~~~5

GROOTE

van

4.5.6<o7el
o. a. Lame velour chiffon • e£feu en bedrukte crepe de Chine,
Georgette, mat Crepe en andere nienwste materialen_

kowling van

EHIMALL

~

ttL WI.. 121

lOt 60 %

.,

GEHIMALL

.. DE OCHTEND POST::
GROOTE LOTERU

lVedstrijd·PrOgramma
Eer,te Klasse
Woensdag 26 Aug. B.V.C I
De boofdprijzen in de groote - V.LOS I (KoniDgspIem Z.J
loterij, waarvan heden de trek·
Zaterdag 29 . Aug. Houdt
king plaats had, vielen a1s Stand I- P.A.M.S. I (CircustervoIgt:
rein bij Fromberg Park).

De_g

In dit bmd vindt ·de ·lezer beden een vouwblad, dat :bijronderbechn· geeft · betreffende
, I.M.I.W.·producteJl, welke op
den Pasar Gambir worden aangeboden.
• Daaronder zijn' de voort·
brengse1ell dell Bataviasche arhei{1scentrale, van de Soerat-ajasche I.M.I,W., van de Ban·
doengsche siersteerisiijperij en
verUer vrUchtenw~inen, slropen
en "een vlekkenmlddel van Indis~h fabriJtaat.

.WlEL8ENNEN
Op P. G. \Vielcrbnan

prijs · van f 75,000 "
,," 10.000 " " 5.000 -

No. 27026 Tw e.ede Klasse:
No. 17406
No. 22687 Hs~~~~gV.i.~.s~~f Chung

Prijzen van f 1.000 - Nos.:
27572 - 35253 - 36602 17483 0----- 30447 - 30749 31129 ' - 33111 --' (30361 26985.

J.p

l'.... £o"' ..
,,~ ....'"

J.p_"
ec,.

KORFBAL
Het. Pasnt' Gambil· Comite
gar eell bockje uit ovc. de wieFinnIe I.O·G.T.-beker
Icrwcdst rijden op de P. G.-baall,
,oann niet aileen cen volledig
progrJlmma \'an de rennen .is
~':""-~.. M. S. 1 - D . 1'. B. 1
0p'1('nomen doch ook een Ult~
leg-ging v:ln de. teehniek del'
Elk jaar wordt bet korfbatwielcrsport.
Voor den leek , bezoeker van seizocn gcopcnd met serie dcze ' rennen, is dit bookjc 011- wcdstrijden om de I.O.G.T. beJIlisbaar.
ker, ,"eIke wedstrijden door de
vcrecniging P.A.M.S. worden
georganiseerd.
STUITEND GEVAL

Stllutlge Bo.boe
In het parkje gcvormd op
de kruising- vlIn de vall HeutszbowC\'ard cn de Palmenlaan
kon men cnkcl" dagen geledcn
ct:n groep blanders t ien staan
om ('(!u kinderw\lgen, "'/tarin
t.o(on mir.tllQnkt Ellropccsch jongel je h g. Dc baboc, die tot tnaX
ht:('fl, h.-dercll d:lg mel dit 011gC'lukk ige kind rond °tc rijden,
had het 01' oil mOllient zecr
druk met l'Cn \'ricndin en liet
hN h;lar loc\'(!rtrouwdc killd
zooi:lng over aun de nicuws·
git>righeid vau de vOOI·bijg:nllI:'cr.!.
Dal zijn de i;c\,olgclI. al::1 Hlcn
aan OostcrHngcn l'4Jlk e ('1l taak
gt:t'ft.

IJi:8 l,mES.

HOTF~.

\'oora'·oodcoocert.

Iu~ deit.
'fL .
I

_

~,~~~ ~~ Aug.

P.A.M.S, II

t•

_a L. - ...
VV~

VERANTWOORDEUJK

de beer Tay Lian Ted, om -een
commissie te -benoemen tot
bet instellen van een onderzoek
naar het toeDf>menrle opdringen van de .!apanners op
de
},'Ialeiscbe
markt
(oa
liet instellen van ae ..:;:....,tingenteeringen).

INSTITUUT "BLUM"
Rijswijk 18

ZCi~, ~~~~:m~'!!rf:;V:~:;

Voor instorting

Bijkaotoor: Weltevreden Sumatraweg ~O

~~t~o~:~:e;o=n:e:n :o=~

DOOD DOOR SCHULD

Tel. 3321 WI.
: Mr. Cornelis Matramanweg 167

L~pll~a~:~:~tond:~zo~~~ ~~~n;;ra~:~~~~e~~~~Sh~1~

stelde naar de oorzaak van en gehouden Over deze handcls-

: Buiteozorg Binnenweg 2.

de verantwoordelijkbeid VOor kwesties op het verzoek van
het instorten van hot gebouw het geachte lid zan terugkomen.

ZEILEN

Het eenige adres voor een
opleiding naar de eischen des tijds:

voar de bcdienden van de Se-

langor Club, wanrdoor eell man
en cen kind ge.dood zijn, kwam
tot de conclusie. dat de heer
Vrijdagmor9vI!,2B AUgllstUS, Abbott
d F d
zijn de zeiIers van de Royal Air·
, manager yan c
e.
Force YA.cht Club te Singapore Engineering Co. Ltd. , de heer
te Priok aangekomen.
Glover, opzichter van de werk·
DC7.<l vliegeniers Van de Brit- plaats van deze maatschappij
sch~ Luchtmacht. voelen zich en Ee Lam, een aannemer, vcr·
oak op het water zeer thuis en antwoordelijk zijn.
I(omen thans voor de t .....ccde
Singapore tegen Batavia

.

manl met hun typischc "pram~~~;!~ onzc jollenzeilers beZij brachteu 6 bootjes mede.
Drie van deze bootjes zuUen
met 3 van onze jollen een
.,ploeg" vQlmcu; er zuBen 2
plocgen zijn, waarvan 1 geheel
gestuurd wordt door K.B.J.G.'ers en het andere door Britten.

J:; ~~I=:N

OPlUltGEBRUIK
Neemt at
MINDER SCHUIVERS

VoIgt dus een cursus in:

.
.
H et gebrUlk van oplUm gant
sterk achtcruit in de Straits.
In het tweede kwartaal van
1936 werd 20 millioen tact mindel' vel·bruikt dan in het cerste

Stenografie "Groote" I
Blind-Typen

~~v:::~;n ~~ h~ t~~~:e~,~;~

Nederlandsch

taal van 1935. In het begin van
het jaar stonden er 25600 schuiNAAR SINGAPORE
vers op de lijst, thans nog maar
In onze mededeelingcn be- 23100.
treffcnde de handelspenctratie
van de Ja.panners tc Singapore
CARl'I.'EGIE-GIFl'
hebben wij er op gewezcn, dat
alleen het gebrek aan scheeps·
Voor Onderzoek

Engelsch
Duitsch
Reclame-Teekenen
Boekhouden

AAN RAFFLES MUSEUM.
ten. Zelfs de declncmendc vcr- zullen worden. Gezeild wordt den export van Singapore naar
Het Raffles Museum te Sin·
cenigillgen zijn niet naar be- om eell wissel-schild. De eerste andere landell naar zich toe te gapore heeft $ 20.600 ontvangen
llOoren op de hoogte gestcld wcdstrijd in 1935 werd door halen. Zij had den m et het oog van de Carnegie Corporation

Batavia gewonnen, zoodat de
Britten hun uiterste best mllen doen om thans te winnen.
Zaterdag - 29 Auguaw te
S 1(U,1·11 .'m. h ee[t de: Start voor
de ecrste wedstrijd tegen de
R. A, F. pints. Onmiddellijk na
afloOI) hiervan voigt de tweede
racc. De baan is dusdanig uitgczet dat het verloop van de
wcdstrijden voor het grootste
dee) goed van het Club-lerrein
tc \,olgen ul zijn. Tijdens de
wedstrijden zal cen totalisator
gehouden worden met tickets
Van 50 ets. per stuk.
..
Na afloop van deze wedstrl)den kan men even naar hlils
gnat! om te verk~~eden ~~ gez~lItg op d~ Club blJecn bhJven, m
afwnehtmg van de:

welke om 8 uur begint en

daarop nieuwe schepen, die in
verband met den handeJsoorlog
tusschen Japan en AustraUe
niet noodig zijn op de lijnen
naar Australic, nnar Singapore
gedirigeere, vanwaar zij met
lading naal." Zuid Amerika zijn
vertrokken.
WEGONDERHOUD
Kostendaling
BlJNA 50$&
In 1930 kostte het onderhoud
vnn de wegell in de 5.S. nog
$ 970 per mijt. Thans zijn de
onderhoudskostcn gcdaald tot
S 557 per mijl.

ten behoeve van het pre-historisch onder7.0ek in de F. M. S.
gedurende cen periode va.n drie
jaar.
CLUBGEBOUW
Van Gouvernement
VOOR VLIEGERS
Het. gouveruement van de
S. S. zal voor S 25000 een gebouw zetten op bet burgerlijk
vliegvc1d te Singapore ten behoeve van de Royal Singapore
Flying CLub, welke dit gebouw
van h et gom'ernement zal huren.

Gfu~OTNUDDEL
Bier en Sigaret

JAP, GOEDEREN
Toeneming
DOOR ONTDUIKING

Het aantal schrijfmachines is
uitgebreid tot 30 w,o. de nieuwste
stream-line Royals.

-VERLOFGANGERS
I

VOOR SAMSU EN OPIUM
De douane-clJfers van de S S

~: ~~o;;:ntW:~~~~ure ';:~:~e~: ~~~P~~~Sui\~ersl .

~~a;! ;:~~:hc1~ ::~~~~w~:

ABESSINIE.

wcdslrijd op het water te volgen. Lcdcn-cigenaren van motot'i)ooten
worden
verzocht
hicrbd behulpzaam te zijn door

Italiaansche Colonnes bezetten Zuid- en
0 t Eth" '"

.1

Sueces blee[
Dc bcidc middcnvakkcn woWaglln. gen vrijwel !egen elknar op.
Zulu
At rlk'lltl!fCh.: vuJk~lIwc- Filet in de P.A,M.S.·verocdiging
r"ll l'Olr~()Urri
51\1llcbt!nl. had zijn handen vol van den

~Iarjn

.'i. llttltwvtn'1I 4n\lellketl.
(j. It.

A"t

b. :-'Unutlto lIU~
Vlo()l Sulo

7.

ucr

OS •

~kr~~~el:pe~:~~~lij~eo:~~~:~ rc~~ ~o~~~ct~~:~k~::rh~rs~~l;

!'AU1.f:
Urbacb.

Schubert.
I. S)'Ulpllonl(1

t~~~e,

---

LaN~ i:f1d:~~n~!~f J:~ !~:~fu

die ternauwernood misZijn medeapcler Vogel is weI (ongcvccr 10 uur) gezeUige
snel, maar nog met tactisch bUecnkomst met r..luziek voor

(1'tI/I.

UtJOf -,. ~~:~\lvcn. ~~~~eg om B. Jansen te pussec· ee~krm~l :;n~{~~~t ~:U;~

o1/zen

Rome, Angll.St1l8

United

1936.

Pl(]SS-C(J11)

le~~:~o~:~~~;~~~\~:npai!e~~;

benedeo 10 jaar f66.S0: beoeden 6 jaar £47.50: M~er dan
4: volle passages 100 / 0 Famiiie.redllctie. Inlichtingen:

Firma Alexander & Weynschenk.

LIQUIDA TIE - UITVERKOOP
in het Kappenhuis
Slulsbrugstraat 5

Batavia-Cantrum

Het paod wordt verbollwd tol bioscope.

-I

Elcctrl sc b~

kro neo. su~nlilm ptn , bun:: ....-. bridg~. tn
muurt:amptJl. Plil(onn R:ru. glils-. Cn IDOlrmcn cbaleo.

Groote sorceer ing perk-amen ten kappen, k1eurecb t en
3fw;).schbaar. ·s Zon dags geopend va n 9- 12 uuc.

I

N D,. H,,:-,g R, IM,.oON leA'S
H OHN E~'hM
, "OL,.,
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120

P 1a

"i;~

,,1 9:1

1111
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::Ud~il~m::c; ~ eo D ~8:: d 1 I

I

~.iCd;~:;~nzJtOlIR",\ 1I01l~~\::1~~:~ end~oH~~~pe~cb~t
~~~~r~eg::: rnU~;~~_r~~~;nv~~~ 1~;5d~~~~ tRire
ge:e~~~mb~W~n~:n~~~~s:~m:
~~~ ~:e:~er~~~::~~!~O~a~~ I:;:w:.:N:A:E:S:S:E:N:S:&:C:':.===R:iJ:'':W:i:ik:,:,:,:a:a:,:3:2=:
stand nog steeds dubhel de vlerdc en laatste race
deskundigen onjuist ge· hun opmarsch verwijderd
(we-

CASTELLA.
Prljs\'ro.tlg
In OM nummer' van'Dooder.

blank.
Na de rust wcrd er vaak slor·dig "bopl ..··.'. Vooral d e D.V.B.
verdcdigers'" werkten monchalant uit, \Vaardoo~ telkens weer

~~~cpt~~MS

m,ddcn

onder·

derom met totalisator). Daar
lussebendool'
zeilw~trijden
v.or .Ioepen va" de Kon,'nkl;;'\I
ke- en Gouvernementsmarine,
opgeluisterd door muziek van

en

bleken. Ondanks de rcgcntijd,
die thana op zijn hoogtepunt is,
zct generaal Nasi zijn opmarsch
in het oostelijke gedeelte van
Abessinie voort, terwijl de troe~

bebben zoo goed als germ tcgenstand ondervonden. Sleehts
af en toe werdon een,'ge scho'en
met kleine gr~p<m inboorlin·
gen gewisseld, overblijfselen

~

t~t~~n30~a'inck.pel (vnn 1030 ~~7d~~n f.~~~~:a~2,%:n~n ;::~ ::'~o~~~ge~::.~",:;~s~~~

. . .

~

M~nusama m?cl weI sterk het Na nfloop van deze we~~tt:ij- ~~~;~~~CgenCO~~':fG~;:' ~~tt, lnV'Ddhet algemeen zeer vredelietrekking bad op de prijBvraag gcmls van Me). D. N. ~~ne5se den (ongeveer 12.30) pryswten hoofdhcden en pnesuilgcschrevcn door de N. V. v. D. gcvocld hebben! Zl)O me· reiking, hopelijk door den Vloot· om een permanente bezettiDg JD ters haastten zleh, het Itallaan-

dag U. was een inlegger, die be-

II

onderscheppen. van den. bal, "koude" lunch voor ooze Bn~- steIlen! .da~ van ~e~ centra Ult van Geloso naar hetNoorden en
waardooro meDlge aanval
de sche gasten, met gelegenheld de ~litalre, pol.ltle~e en com- heeft reeds de atad Javello bekiem gesmaord werd. .
tot deelneming voor_ K B. J. C.· ~ercleel~ org~.Dlsatre . VOJl bet zet die tweehonderd kilometer

HOTEL
DEft NEDERLANDEN
Vooravoodconcert.

kr~e,:r ~~;~l=~d ~~~we~~:~ ~~~~~~:~e~:n~~t o~~e~:: ~~~~~~

mooie kansen, maar ook
hiermee had hij geen sueces. Door een misverstand
in
de P.A.M.S.-verdediging

va~

~igt.

Impenum kan worden
Mega verwijderd
yen worden bij den portier mid- ?e. colon~e van generaal Geloso . De eoloDO? van NaSI opereert
dels teekening op een lijst.
IS m Jum van uit haar basis in lD. bet gebi~, d~t door d~n
: De prUsuitreiking voor de in· Somaliland opgernkt, heeft de spoorweg DJlboeti Abdis
terpo~races zal tijdens de lunch Daoea-Parma-rivier overschre· Abeba d,?ornn~en wordt een

ce~eto~~:~a=;a:a~ei;:~ ~j!g ~~el e:ande~er w~~~ ~~~~:~ d::O~. g~nJ.~~~~:' ~:!poo~~a~~~k!e~~::~ e:~C~:~ =t.di:~°fet~:

be~t~. de ..~oepe~ Colloebl en
tbans ZlJn ZlJ te Ciallaneo aan·
gekOlI!en, dus d.e stad, waar
Menelik den emIr van Harrar
cen beslissende nederlaag ~
brac~t. en .~~e een Z1Jke
pro"':bCle bij ~ .~ kon voegee.. Am de activiteit van dere
colonne is het toe te schrijven.
dat he~..verk~ op d~ spoorweg Dzglboeti - Addis Abeba
noodzaakt de beide aanvoerders ter gelegenheid van den Vel'- voordeel voor de Britscbe bu- weer hersteta kon WOlden.
bij elkaar te roepen. Hij droeg jaa~ van H. M. Koningin ren, claar door de permancnte
De status van dezen eenigen

E'oorman op Za.terdag 29 Au· prompt in cen doelpunt omge- O. Veenbaas.
aan de Bri1sch·Abessijnsehe
~tus 1936, aanvang 7.30 uur zet. (0-1). Even later wist de- : Maandag _ 31 Aug.: te 10 grens te bezetten. In dit opzicht
n.m., luid als volgt :
zelfde speIer met cen zuiver uur v.m. h eeft er een algemeene moet vooral de plaats Mega. geschot den voorsprong te ver· ·Kano-wedstrijd voor alle klas- noemd worden, die de eigenlij.
l . "Uuttr der Adml.ral,flane" - grooten (0-2). Er waren nag sen en ledtijden plaats.
ke hoofdstad van bet Boranal\[al'llt:h •
J . Fuclk 10 minuten te spelen en de vak·
.
terrilorium is en de verkeers2. "Par:agraph 3." Ouverture
wisseling is in bet voordeel van
De Vloot-ilhlminatie. wegen tusschell Kenya eo bet
F. v. sup~ P.A.M.S. B. JanSC.il speelde
merengebied behee:rscbt. Vol3...MaritD·Walzer"
.1. l.a.l!ner claar een vlugge, maar allesbeDes . avonds na zonsonder- gens de verkJaring van ltali4. "Aida" _ Grande F~talelt
halve frnaie partij. ~ scheids- gang illwniDatie van bet in de aansche regeeringskringen is
G. Vdd! rechter zag zich zeif:> ge- baven liggende Vloot-eskader. doze actie van bijzondcr groot
PAUZE
"Lu6tlges 'l'rInklle<\er-Potpourri
M. Rhode
6 "OesterreU:hl.sche Mal'llCbperlen"
7 R
<I '
Betnhauer-Uhl
. " osamun e' - Ouvertlue

'i: sre~~t~t ~~~t
zag B. Jansen kans een tegen-

~:re?

punt te maken (1-2). en
met dezen stand brak het emde
aan. .
•
Fr. Sch~bert
Hie.rna reikte de PJ:.M_s..8. "Fel3emut mrs Vaterland - VOOl'Zltter den beker ~t aan
Marsh
Ed. Wagnesc den D.V.B.- aanvoerder_

w~~m~~e schouws~ ~:f =!:rt~d:e!oo~: ~ ~en~~
zaJ. van het koele eon prettige durende invaD.en van Abessyu- tijd geregeld worden en men
uitstekend te zien sche rooversbenden.in Kenya. verwacht:, d.at Graziani zich met
ztjn. Ter. ge1egenheid van deze Dit zan de En."odschen" die de rut probleem reeds in de eerst-

Club.terrein

speciale gebeurtenis zijn op 3i
Aug. de IOOen van de Vereenigtng "Ooze VIvot" _op de Qub
geilltroduceerd
.

op

:inboorlingendorpcn
Britsch 'komende_ waren:r:al bezjg'hoo-.
gebied steeds moeteu bescher-- den.
men,-van groote zorge:a be\>Jij-.
den.
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L. E. Tels & Co. in verband met dcspecJslers zijn voor den korl voogd en de Hoofdinspecteur de . belangr.lJkste ~ntra d~zer sche commando hun onderwerd<: door haar ingevoerde Nedcr. ongevaarlijk en daarom bepalen van Scheepvaart.
ge~leden te l~ggen en de velUg- ping mede te deelen.
landsche Castella zeep.
de D.V.B. meisjes zich tot bet
Om 1 uur semi.officie~le held en orde m zooverre t e he~Nu marcheert de colonne

:I.

Tel. WI. 1836

Dicrcntllinia30 10

I

lOple.

BEVOLKING IS VREDELIEVEND

kUQnen vo ortaa a in op de nWilschepen COtccspolldeecende
LUXE-TOURING.CARS van Genua via Siresa- BrigBern .- Tltlsee _ Heidelberg _ Keulen -de :eis naar AM_
STERD AM maken. Dele tocht duurt 7 dagen en 6 nachten.
Pcij' alJes iobegrepen: Per volwa~sene f 95.-, kir::d ~ ru\

I----;;;;;----------;;;;-;;;~

Dc regeermg van de StrlUts betreffende
in de Chmcesehe
gemeente
fI.!t programma van bet BuiOver:. het verloop van .?en ~rnnd~a~~B.;~~ D~Il~O~a~~
1935 WIJzen
Ult, van
dat
tcngewoon "ootavond Concert wedstrud kunnen we kort ZlJD, een Il&rdige geoourtenis mct Settlements heeft geweigerd in Singapore bier en sigaretten
te gaan op het verzoek van het meer en meer samsu en opium
01, Zondag den::;.!)en Augustus mi~et~~·M~~~~~n;c~~r~~~t verlichtc start-seinen, mocilijklid van den wetgevenden raa d vervangen.
a.lI. ll' geven dOOr het ~?n- cn we noteeren enkele doorbra. heden bij het vtnden der boeien
e:~~.hF~~~~\~dgl::n~~I~.~ Hen van den vluggen Mamma· ;~~ev~~~~~~n:a:~~~~ roaan
lI·m .• luldl als "olgt :
~~· t~~i~~I:rc~~d::~OZ~j~ ~~: De schepen zullen van den
DE VERDERE VEROVERING VAN
walle ,'olgen zijn, maar ook be·
:: I.c..ht'ngrln Optla "-.nt ..l"

~ij "BL~M"

Fransch

jn~C~~el °t~g~n:~:~~~en h;:!;ge~~~ dire~n~~~::!n1;en !~~~~jg:~ ~~!~;e~~~t~a~~~lI~~: ~c~i: ~:~

van de data waarop de diverse
ronden gcspeeld werden. Indien
ann deze wedstrijdcn meer pu·
blieiteit gegeven was, was zecr
zeker het korfbalminnend pu·
blick in grootcn gctale opgeko·
men, wat loch OOli d~ hedoeliog
mod zijn van zulke,' wedstrij·
den.
Zatcrdag j.l. wet'd de finale
;;t:specld en vcrdiend door D. V.
B. gcwonnen. HC't was een !3nellc
Jlarlij kor{bal, welke gedemon·
strcerd wcrd. Bcide pJoegen ga·
Vl'l1 zieh Y001· de \'olle honderd
procent. Jammer genaeg konden enkcle spelers zich niet ge·
heel bcheerschen. Inzonderheid
~:on ons het spel van den P.A.
M.S. speler B. Jnnsen nict be.
koren. Dcze speIer had o.L het
veld moeten worden uitgeHluurd. Zulk spel is gcvaarlijk
~~c~~;t~ de korfbalsport in

Tel. 626 WI.

vervoermiddel

HE T R IJ W I EL
Koopt daarom ~eo

~~ CbiO LheU,ItBII-BIJWIEL

'
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f 0 N Q E R SHU I S,

Petjenongan 67a Telefoon WI. 2735
M .. F.. S T 0 L t{.. BAT A V I A-CENTRUM
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SHIRLEY TEMPLE ALBUM
vi

Pil)tlO S

taog IDh. 6 xt. m/

foto x per $t .

. f 0.15

fiLM lANB ALBUM 1936
mtt djftnln\tn u.h. Rost Mark

st.) . . . . ,,055
IdelD met 35 .st.lDb. Rostin her
bl!.lr; Roll aUoog: Gyp5}' littlt
tCil rnn.m. ; Check to ClH:dc. . .. 0.55
'lid met 30 &to inh. Om tl'Cas~
I'sland; Cos\ CoG.a: en;. .
. .. 055
Gnts [DUJld: (29

a , 'Pia:,] o.SD

PIANO MUZIEX (H 9
l\4D::id;

No

goes fOW:Picco1iao;

$triDgs:

Topbat; Good s bip

lotll'llOP: My Taoe: Ld5fur Kk:
liaw.u -aG$$ thE.sd co;..

POTPOURRI AlBUIl lalL 9sL

II OAD
1111'.0.

WbtD I qrow

tOCI

old,r_

gotaledl.~fOQim ; AkaIag
YO\:I an: a)"

pnuriot !IlQCID :

latkr_.·

Ii
.
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• _"UiI~I8O _ _
Slll\:s!lrog 68 ,Tdti. Wdl. 362.
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Bur. techniek - "[.age tariewn.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . , - - - - - - - .JIUNSTAABDEWERK.
ZoDdag ~n ~ I'OIldvaar- parieD,: ~Mdert. me~
spl-eekuren v.m. s..10 o.m;· 5-6
Voor gescbenken van bijzond~ ten langs ooze .toot. ad 25 cent Voor een vette hwd de soon

Meeow·Corueu.
l{oningm
WilhclmiDa!aao 13
PASSAR GAMBm
nog eenige opdracliten kunnen

wOrden,~f::voeQ~"

Telf. WI. 2907. lng. 1 Sept.
Tjlkin117 pav.
KAl\'1ERS te huur, gemeub. of
ol1gemeub. eigen ga.lerij. apart(>
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IIIIIIP

111111r

IIIE
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~

menhulde
de ";er~,.,teuii.
rc
vonn enin
kienr,
ooor een bl....
voering, voor sprookjesachtige
cactust~tjes lnmt U aIleen terecbt bij:
.

11111

~0,~ko~~~ChIS32 M:;;; .~';<,~~. -U-o-tc-I-S-JIUrrE RAAFF I!~::.:,:rs;~::~IDjk

Nederlandsch Indisc:h Pabrlkil.lt.

taat gegarandeerd.
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Gedlstlngcerd !
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Gereedschap v. Corsageblocm. 2425 Wlt.
week·
"'K"'
e''''jaC-p'"'S'''e-m-arC-.-ng.,--;;:T''-j,-p''p'-,-ro.
per stel 6
f 3.75 ' dijs. Niet duur, hygieniseh beper st~1 10 .
,. 5·- lrcid. Besl.'Clt beden bij Hap

g~~e;eo~r,::~~ ~~~~kl~~~~e~ ! t~ng ::~~. 4l3~{~~nri"~~r~~~:
6SA' 1Passerstraat 39 Me .

Tio T ek Tjoe Sluisbrugstr.
Bat.·C.

&g"".nis.O.dernoming

vHardigr.n vnn corl!agclllor.mcn. SIANG IB.P. voor Uw TRY·
62 tlo TramsLation, Bat.·Ceotrwn. Telefoon No. 126 (dag
COnt1. J 10.- , JlrivMlL J 15.- PLEX·MODELLEN·GEREEDAile modellen aanwezig
en nacht).
'o'?o., degeh.
Djocj,wcg ~,i6'S't~RZ£Acil!Ct gebied "'nl '-_ _ _ _ _ _ _ _J'II~======~~:::;:;:~========-'
•
,TE KOOP,
Techen. en Sr.hlldercurHu.'1.
~trouwbnar .Imotoor belast
,
Een Idein geriefeJ.Ul( lUllS met paviljoen op netten stand
d~eg}~f.~:;;anhige.,' ~-Mr. . Cornelis.
Eigendomsgrond.
Prijs f 5.000.- vrij op
OpHtling teckcncn L.O. cn ~'W:;h{}
; m~et;~
.........
T I f Wl
2
-:"LU. )'llrl(bgc1ubjcs voor kinge eu, nEt GOVD· en ZIT..\i'ERDUlS
naam. e e .
4 1 .

I
I

TE HUUR:
Ongcm. pavl!joen m.e. gem.
voor Heel' of Dame. Dieht bij :
treinhalte. Tjikini 65, tel. 623;1
Wit.

bckcnd met d e Holl. Eng.
en Mal. taa!. Harde wcrkcrs.
7..ccr gocd Inkomcn. Sollicitaties
ill de ~n g. t:lal onder No. 3350
v. d. bad.

SflnCn,

_ _ _ _ _.. _ __ '. blad.·1 he~;'~:I;;o~~~e-BO~~!'c::6 in
, .
:
J?OTOTOESTEL l.'E KooP II
l~ns 1.5 .. co~pursluit~r m-self_
~,!JTICI' PI'IJS f 25.- Brleven No.
3417 v. d. blad.
HoALOGfS
ROLLElCORD CAAIERA:
IWtfSERS W RWUI.I'o. SOUO€ II!I'AUT EIT
tc koop. Zeias lens mt!t compur.
-

~~~~ ~:~ ~hO:I~:"-;I~~ !I!r~:-mC:r~~v::r~!.p~~: ~~~
RADIO'S,
l\Iet kruiden nit eigen land

lie

Zesr

gesehikt

voor

dokter.
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Demeubelzaak SIN SIONG BOliW
(vroe-ger Pas3r 8aroe 43 Bt. C)
15 vanaf heden verplaatst naar:
PAS
ARB A. ROE 59

1

(, ,'0 TOKO

DE ZON)

I

Het gocdkoopste adres voor:
MODERNE t'p ANTlfKE MEUBElEN
T e:ven s verkfijpbaar divpr.!;e
HUI S"'OUDEL Ij KE ARTIKELEN
\.
Tegen concurreerende prijzen.
_
11
,

Sumatraweg 22. Telf : voorl. 4125.
Nieuwbenoemde Leerkracht : .Mevt'. Joh. van der Wissel.
Hoofdklasse Piano.
Pension "S C HOLT E N"
Parkweg 46 Buitenzol'g, tel. No. 2"2.
Ruime kamers m/stroomend water,
Goede tafel. billijkc prjzen.
2 minuten gaans v/h. station.

YtLLOW LANTERN

S]"'Sb' ''(;Sft_ 8

Telcf.1.V1. 120::6

Ontpakt : eea schitterende colleclte
Receptle- en AYondtoiletlen
zecr aparte modellen
Ook och tcnd. e~ middagtoilerten en "m a n [e 1 p.a k k i! n

'---

door Juwelierszaak te Batavia
S .t a d v e r k 0 0 per

tegeo vast

salarlsN:~ g~;~~:h:~:~es te riehten nan

PIA N 0 L E SSE N Mevr. S. Mlihlnickel _ Hermann

Wegeos :!:!n~:~en 1 r . - Gi~~ ~ - Reccnsies opeoh nitvoeringen door leerlindlo--toestel, KY UU., z. g. a.
ten ter mzage. Nw. Talparindelaan 32KLEUTER GYMNASTIEK
Heveawcg 2A, Matramanlaan.1
Aamneldingen begin Sept. sclIriftelijk of telefonisth.
Te koop : _ SPOED !!!
J 0 S. HER BEN.
..
2 ~aby Austin model 1930 touTJIIDNI 65 tel 623 WIt.
ring-ftlORRIS model 1929 tou. Leeraar Y. O. Gymnastiek-Ncd. Diploma Heilg:ymn&>-tiek.

DRUKRERIJ JOHN RIPPEE
Goeooeng Sahari 46 -

n.1

.

T E

K

00

P:

2 zeer"lllOOle hoogbekroonde gIadharige Fo:derriers,
.~ teet m/stamboom (.kampioenafstanmrin"').
.. 1~ jaar oud. prtis f 75.- per stuk.
Te bevr. Tlm.orwei: 6..Bat.-C.

ret!

Batavia·C. _ Tel. WI. 582·583

Verzorgt ook uw

J 40- cash.

No.7, Batavia-C.
soorten gebouwen. zwembaden lUevr,,:. v_ d. ·Zoo·. Kroesenplein Vermlst grijze ANGORA KA.
. en wegaanleg. Ook voor as- No. 13 (van Daalenweg) Senen. T.EJt.. '1'erUg te bezorgen:
Fhalteerin( v, wegco,
Tel WJ.6237.
.
Lembangweg 27, teLWlt _ _

_ _-'-_-!

J, ~~d~p~l~pBI~C~<~

~~VIERSCllOOL Dir. James Zwart.

DipL Cons. Leipzig _ Latere Studies Berlijn : Ansorge. Leimer

~~k~·3vif:su~~.0} ~~~~np~: :~d:W:~: ~~H!:

·~2~. g:~~~.z2~t~~: :.!~ ~:::se:. 2hl~~~:; f 5~~

tot 11-1

TER OVEBNMlE :

met vol1. pension. Serangweg 5. Br. onder No. 3476 V. d. blad.

- - - - - - - - - ~~~~~-L:a~~~=gd.~g
SAVOY JlOTEL.
te bezorgen : Van Heutsplein 7,
tel. 959 WIt.
Gedipl. C0ap605e
plein; benevens kamer met
eigen badk., we. Per ·1 Sept. Geeft naai· en kniplessen volg.
kamer met uiUicbt Koningspl. gemakk. snelle methode. SuceC2
tel. 926 WIt.
';.
verzekerd. DipL costumiere na

KEN N I S G E V I N G
Als gevolg van de vele aanvragen wordt tot 15 September e.k. het gewone spreekuur van 12-1 UlTGEBKEID

G"

- -- - -- - G=-=E"'V.:-::
R"'A:-A.,-,G'cD=-,-------I·------------·------""\

;=~iI~(}~:P;oo:n~d::n2 p~:o~-: : :~.M~~": e~ER\vOOD

;~~~en onder No. 2873 V. d. WEGGELOOPEN: Blanw-grU-

Architect

------::--:-:-:::-:c:-=-:=-=-:::-:--::-:-=------

I

Billijk~~~~~eh~!nan ~~._
TE HUUR:

deren, Uw kennissen, Uw z.aken, werkgever of werkllemer ?
Moree) ! FinnncleeJ ! Schrljft uaar Postbox: Ad. B.M. 13, Bat.--C.
Wij HelpeD U!

(Ook tot 1Z maandeo credlet).

KOlIl.t en verkoopt, 2c handsch
HOlldt ge in de tropen stand.
gocdgckcurde tocsteUen,
Doch neemt ze van geed fabrt- I SALONMODE.l Qfilmofoon
T,JONG & Co.,
kaat. De geneeskr. kruiden van
lils master.!! V 0 i <.: e: met
Sawah Beaar 15, tel. WIt. 390. Mew. Fransz zijn overbekend
Ingcbuuwde RAmO
en verkr. i.d. meeste apoth.
koop aal1l}l'bodl'n.
TEKOOP.
-- - .
\ebevr. H.J.GOLDBERG
stden l\lotorjncht, 7 M. lang, - - Hotel SHUTTE RAAFF
NOORDWIJK 21.
z.g.a.n. voor sJeehts J 600.Te bevr. Politickazerncweg 31,
p.
·1
Djatibaroe.
dag p. persoon

~:i ~:r ~~r~I:tu:~~!jb'::J~::!~
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~~IU-~';k~ot~N;O~';6;le;I.;384;;6~'~NI~'.;.;~::~:~::~~

,

6

(j(~\·r.u'J.::i1 : Twcc ennrJ!:leke per-

U'TGESLOTEN
IS HE r
datU eider; v~or' d;:t.ild~
Prijs beter kv..aliteit brili('n
Qla:~n rn service zo ud~
kunnen krijgen. Voorsl('chrs
f 7.50 een imitalie s€hi e.
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GROOTE UrrVEUKOOp
(h~dond. ). beeft plaats v~or
Kinder, Dames- en Heeren- 1eemge. ko.<;tJon~ns, p~tt1ge
schoenen v. a. f 0.20, 0.50, 0.90, c.mgevmg. T?CZlCht studle.
1.50,1.90 en 2.50.
.
Laan Y. d. 'Y~.>JC~ 1:',_ _ _
'D
Echtpaar zonder kindcren zoekt
op goeden stand gemct.b. tuus
,
in den prijs V ..~ 80._ a f 90.Kramat 24
per maar.. , .. ~r:even onder No.
LEVENSPOSiTJE :
~;~e,,:U,.,jClteltskantoor "De
Ik pousscer met succes nuto· - - - - '-:---c-.....,.}}oetsDliddeJ. Alleenverkoop Ja. Tc JIu~r: llod· b~galow, Sin.
va zockt medewerker m/ klein danglaJa, compI. mger. elcc.
ka.pitaaJ voor uitbreiding, geen verI. gar., 2 slaapk. uitst. ges.
risico. Tjikinl 10.
v, weekend. e\'. langer verb!.
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k;!.mers hebbcn str. water elec.
I
Expl. v/ h. vroeg. pens. "Djolicht, g~sl. voorgal. en uitzicht Chaoffeerschool .,De Auto". Schoenenre paraties met de rna- GEVRAAGD: Juffrouw voor ha.rlaan" zal zich v.a.. 1/ 9 hier·
op de bergen Groote ;trachtige Oud Goodangdia 11. HaL C. d~r~.ste m!':chines ALS NIEU~V - : nieuwe. bloemenzaa.k. Zij, die als op weder toel ..Ab. v.a. f 15.blocmentuln Uitmuntende keu- Rijlcsseo :
BdhJke prlJzcn. Europ. mater'l.a- i zo~aDlg reeds ge\\erkt hebben, p·m. O. Tamanndelaan 71.
k"n. matige prUzen. Belcefd
met cigen auto
J 1.- k:n. AIhalen en brengen gratis. gemeten de voorkeur. Br. onder
--auto
j 2.50
..-:II _ _ _
No. 3466 v. d. blad.
Koop: FarkietJ'cs aile kleu·
mell"""
aanbevl!IenJ , de Manager.
..........
~-----c----:c,......-,----__ Postweg Noord 59, tel. 4302 WI.
ren (uitgez. geJe), pro f 0.50 tot
~n~b~;Un;; Zoo- l oor betere afdrukken naar Let op onze advertcntie van aoS. L3gere Nijvcrheldsschool VOor .f 0.80 p. st; nanr gelang kleur.
b ng de \'oorr:tad s trekt. Hoi
TOKO ,,1»()PULAIR"
Dinsdag!
meisjes der I. E. V. v. 0.,
Salembaplcm 30, Zon·en feestInnd!:ch cHen tussor 3. f 7;\ jpe;. 'i Uw kol{kie niet binnen? Gcen
. ..
.
met daaraan verbondcn inter· ~agen heelen dag, andere dagen
stet, Belgisch efCen tussor
. lOad. Bel even op 372 Wit. r.ocldlOudcursus. Begm en Rep. Daat, Kramat 19.~ .30 - 6 n.m.
per st\'l, Union tropical a f lB.·
cursus Dipi. ~. Lesgeld f
OnderwiJ's in huishoud- en
.
per stel C'lIPC cn Afwerking i.:ur.· of l'ij!ttafc1. Bjj abonne" tot.f 6.- . Pnv. I. f 10.- Chr .. naaldvakken (i€m. en tweeTE KOOP .
gngat·andcerd.
Europeesehe ,~li~~~r~nM~fe~~;H~~\~~e;;: J. C. H.e.S. Tanah Nj(mja 1 (naast' jarige huishoudschool en een.CHEVROLET TOlJ~ING,
~~,~~r l~;l"~~Clf,.I~~~~i~f~: -A-U-G-OilTPARISIEN.
Gg. Snric 90) K, Bonjernoor,
en tweejar!g~ Costuunmcursus. ~~~m~ C~~~eT~:::rT~~!~~em.
'Jandoeng. Agentseh. Batavia.
SAVOY HOTEL
sen) Opleldmg tot Gouv. en
g,
DIE OAME
~. Coni. toiletten, vlotte model. Het .beste adres v,oor Uw lunch I.~.V.:'.O .. di~loma·s.
.
T,iiklnl G, teL 2155 WIt.
('n, onberisp. coupe. Ook jap. If dlfler. bonboekJes ad 30 bons Inhchtmgen.
T
TE KOOP.
Atelier naill' mtlnt. hervat hare l:iar manto Kcbon Sirihpark 21. \'anaf f 22.50 fl'. thuU!. Vraagt
Kramat No. 19
NATIONAL ~REGISTER,
praktijk op 1 Sept. a.s.
'lroefportle teJef. WI. 926.
Telefoon WI. 2630.
z.g·a.n. NoordWJjH 35, tel. 2599.
OPLEIDING
WILnE F.BNI>EN JACIIT
BILLlJK. KOSTIWlS
Te koop gevraagd : Door lief.
gt:h"uikt daal'vool' Super X VOORJAAREXAAlENS 1037 n llmes mode·a.teller, Lan~. de .
p.::.tr. f S.- Voor de wilde dlli·
per
\,ell: X jicrt patr. I 6.- H.ubbel
'Ivondtoiletten . door J,!'edlplo- kellrig geme~~lleerde kamers I;;cnkasten of steHingen tegeD
en houtcl\ kano's - Tio 'l'ck' .vcek
·iiploma A. J 4.- per persoon "Occrd COS~ll~I:Hike. Vlug - met voor~!erlJ , ~et of zonder b.lI. prijs. Br. onder No. 3465
Hans. Bat:I\'ia·C.
"1Cr ma3.nd.
'ollit\nt - bllllJk.
kost, tc krlJgen ZIJU. Telf. W1. V. d. blad.
') ,in,h.,rtown ! kamp. huisjes en liploma V. V. L. f 5.- per per·
2630.
bun j::llows \':\naf J 15.- tot
J 8.')._ incl. cl. )ieht (aileen bi:
per pcrsoon
TE
:.
. RADIO SERVICE STATION,
\'astc dcdna mel. Speciale bni :lOr mnand
~ 0:1~· "'"
MJCrosoolJC tcgen b1llijl(eu p .riJ9
Te.er. 2326 WI.
tl'n.v:tr.anlie.,inartaric\'cn. Inl \an hel onderstaande adres
~f"f-~"~·~~"'·B~~:cBevrageu: H. A. Tan Ampaslct· Radio Sen1ce op aUe merken
bij Srr:r. Wcekend Club WI.
~~e~ ;''1e~c~~?\~'le~~. e~o~~u~f:s~ee~
~~~~ Noordw'ik M weg A 2 na 5.30 n.m.
~~~::leJ!~'~~l'~;d..iR'a:t:~~k!c:::.
;)r~o Bt. 5-1-1.
T. ·l. We I 123 1
Coupcuse _ \'crkoopster wet .~auio l:;W:"iee tegen concurreer·
3el'ieuze op\ciding. Billijk t:uieC. ...., / ?
Tr. huur aan.s;~. Ruim, koellluh, Aanmclding Oude Tamarinde.
jarclLiallg·e
atelter-ervaring .enoe pnjzen. liratis ijken van
nij 1l1b~ .. g ro~t (·rf. Hllur J 70." laan 149.
~0ckt door ornst. antlere werk· ,;::.mpcn. condensatoren enz.,
Jr,arcontr f 65.- GarnJ;c des·
";''''
' '~ A
kring. Sr. onder No. 3'168 V. d . .1.<Ulleggen Antennes m. prima
g/l\\'. te vel'll.;1 f G,- Ovem. nw.
TE KOOP!
*";"'.' :':;.~! .;
A I K 0
blad.
~ul'op",esche materialen.
n!o.:\.· rncuhilair gcwcn~eht. Te Che\'rolet Tnllrin", prima cnnd.
I' .,j ' \
r OT 0 G R A A F
b(·\'r. Tega\w(:g 1 b!j l.igthart. Te bevr. Tjitaroemweg 2 (oind
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LAN D JI U IS B 0 R 1\1 ANN
school.
Laitn Trive\lil.
l~~;~:f'{.i~
BUITENOPNAME
FAMILIE·PENSION van den eersten rang
~~~
Oag en nacht tc
Gdegcn ann hoofdweg Buitenzorg - Poentjak
HOLLYWOOO-P()TO'S
. ; .~
onlbieden.
Voortreifelijke keuken - Royale Wei 3500 voet b.z. Ideale
I
IS EcN NlEUWlGHE1D
v )J .... ~
M I
hoogte VOOI' herstelleoden en kinderen. Kcurige comfortabele
U HE EFT GEE N R I SIC 0
a uharwl:!'Q 58 im·ichting. Beschaafd milieu. FL 4.50 _ 5.- p.p. J'.d. Fl. 120.1325 TELEF'. WLT. 1325
.
All' U biJ on, k Olllt \'OOr CTn 1'010
ZEER BIl.L JKECONDITIES 140.- p.p. p.md. - Weekend Fl. 7 p.p. Zaterdag. 29 Aug. n.m.
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Mevr. S. VAN TUUREN,
Gedipl. Coup. Alaydroeala.an 81
(le huis recbts v.a. MolenvL)
Lied~ op to~ costum. en bloemen
modiste. DIPI. costlln!.. na 3 a. 4
rond. Zeer eenv. en gemak. "te

~:o:v: u:o~~ steeds tc iaat t ~;~. ~~~~~~~~. lnife~ij~=;~ lesu.
~ee~~~Op.w.~~0~1~!n!::~~rt~w2'
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Ret bekende adres voor Uw weg 26
f 5.--"':' p.m. Aanm.•,·.

~g~~~.~~~=.~n8~~ving. Ou'IIIIIGIRBaBII~RII~UIIPI IK~~~T~IIIID ~:7~~~"~gd'%;ddel
~:~ ::i ~~ ~~~fti~a~w~e:~~
~~~bpe~~s~.

I
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<hie grootten
•
,)'or ain greasy
sm". btl
,Verkrijg·
IBM 8 C HER &: tJ o. •

. Maandagavond scrutlerende
p,p.
iUuminatie der oorlogsschepen.
Een zelduam mooi gezicht.
Rondvaart ad 50 cent p.p. .
DE REGELPRIJS DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
E.A. PRINS, Oud Gondandia 7 Afl.'aart Betoo-steiger, emde
"MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.
Komt~~!42! ~;rtuigt U.
K. P. :&1. Haven.
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Het 1

EEN DUBB~ NEDWANDSCHE
OVERWINNING.

geen rol voor de bezetting van
de eerste drie plaatsen zouden
kunnen spelen. De strijd is dan
oak inderdaad gegaan tusschen de J apanscbe Majebata
en de Duitscbe mej. Geoenger,
die dezer dagen reeds het Olym.
p:sch record verbeterd had. De
kleine Japanscbe bleef overwin·
r.al'cs in 3 ;03,6. Twee werd mej.
Geneger in 3.04,2; derde de
OccIl5chc SBrcnsen. Mej. Waal·
berg deelde met mej. Hoizner
(Oulseh1-) de vierde en vijfde
plaats. Mej. Kasteill werd zenmdc.

"

,

Zat~rdag 29 Augustus 1936
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Dank zij Ida en Rie.
ONZE RUIrERS AAN BET \VEBK.

BerUjn, li Augustus 1936.
.
De groote Df'eSS1mrproc/.
Gisterenmorgen dachten wij
ons in Ascott of Deauville ver.
plaatst. Dat was op hot groote
Maifeld, waar de groote dres·
suurproef der 11 nnties, waaronder zich ook Nederland met
Ons po!o-zevental blijft nog majoor Camerling Helmolt, roa4
maar steeds angeslagen. In de joor Le Heux en kapitein Ver-

zwemmen voor dames w,el bet
neusje van den zalm.
Ida en Rie zwemmen naast
elkaar in de 4de -en 5dc baan.
Rio blijft na haay- start te lang
drijver. en geraakt wat achter
maar mej. Senff heeft reeds
direct den. kop, die .zij eehter bij
het keerpunt weer verliest. De
Amerikaansche meisjes Mortbridge en Bridges liggen dan

kwart finale ward gisteren weer steegh beyond, werd voortgc:ret. Nag zelden bobbeo wij een
mus worden fann door feder EngeJand. 4:1 was de uitslag, zoo internationaal gezelscbap
'fu.'eemM/. Uiukt hc~ meegezongen.
De andere wedstrijd in groep I , bijeen gezlen 0.15 op de tribunes
WiUlclllm.'i.
.Uej. Senff's Recon l. w:mri.ll
Nederland
apeelt. vB;" dlt schlttereode sporttcr-

tige sIagen herneemt me]. Sentt
onder groat enthousilUlme van
het publiek dan weer de leiding.
~e ~a. nie! m;:r afstaat.lt"e;

WIJ ZXNGEN HET WILHELMUSl

Ina Senff verbetert Olympisch Record.
EEN NIEu\\' GEUJKSPEL VAN ONS POLOMZEVENTA.L

v.oor. Ma.ar met cen paar. krach-

Berllju, L2 .4.lt!JLLStltS 1936. eerste woorden van het WIthel· een geJijk spcl hevochten tegen

Het Ccit. dat het athletieklllumooi Is a(gcloopcn, h~ft
l..:n 1700le ~cegte in het OlyrnplZCh S~adlOn tcngc~:olge ~e·
',! ad. NICl aUcel.l, h.I;Uurti)k,
mu:.or oolt !ctterh]k. D!lt be·
nl~.rkl~~; wij. ~.istercnmldd~g,
tOl!D \\l~ , 11!l.:l1 dl~ gooeclte "an
h.::t R.jxs:lport\,cld. w.:tren ge~
trokk~Il, hoofd::nkl?lljk am nan~

In het ~~l;Itadion is het 01'
hel _ oogcnbJil,t weI heel an~ers
gest~ld, dan 1n het Olympl3eh
S,tad~oo. Voo~ den gewoncn tau·
rJst IS bet Ultgcs!oten nag €!eO
pl:ta.tBje te vinden. 's Morgens
reeds, am acht, ncgen uur zljn
aUe 20.000 p!aatsen ingenomen.
En g~en wonder ook, de sport,

~~~{~CO~~i:~.n ~S:t~i C~~~~~~~ ~~~~:::, ~~ \~~~~~=:a~~

wu de
dell

Neal~rJo.t,d1!che

micill;:/stcn

vlag nan

m;~st ~mhoOg

~;~lil~~l\~~;f~ler~~~C~'c:~~~k~On~

En dat wns lets. wat v.:i~ niet
IIlochum
lat ~ 1I
voorhlJgaan.
E.~~l wa:1 hct Ado vim Vliet,
OIYIl1IJi:;cl\ !mmpiocll 1 K.M.
lijdrijlJc r.. die op do. hoogste
plaat :;. yan h('t ('cl'l.!podntm \'erl;o4!Ih.'o.:Il. En d<1.11. 11a cen hnrtelijke l<l1..'juit.:hing '-an het puh!iC!k. <:et lid ~~ympi!'tCh orkest,
:tan de v\·t!l"1.Udl' van ell' Mn·
rnthonr':Jolt, ons ISchoo~:e \'olkaH(od ;n en !<lijgt OOle n:ltionalc

~;~.i:;~~~~:;t !\~~\7~~t~~, mi~r ~~~

uit \'Olh!!l bol'st zingcn de weinig/;: a:lnwezi,;:c. Ncdcrbnder!l
_ de groote hoop wns immel'S
nog in hi.:t I.wcm;;lndion _ hct
:Do~de Wilhchnus \'JUI Nas!'.3Uwo!' m~:.-k·. Voor 01\:; Ho!bnders
("I)
'.\,:I::tJ'!ijk ontrocrend mo·

ment.

l:n ill dl? l!llU1.l! \'lUi den voet·
h:l·,\·cdl'llrijd fnak.;·n wij nog·
\'(,101' I.!n9. zoo grootfleh
m(·(·. Nt: lli hi.:t Ric
M[I :;l~'r.im:..ck, U!Z:!(! kranige
zwcmst.;t'. dl" dl~ oBjet<t\! _ die
ccht ',';\11 den Ol>'mpu$ komt _
~k,.f/r i:{,n \'11 11 tit:.: aardigc mci~j~ vall d\~11 Erm.odielljjloJ) h.::t
boofu J.:~'i!!'U kl krijJ.:t ~n "all de
h(:(:r..:n \"(1 11 h(,t I.O.C. de goul!dl mc~l:tilll; ill (lIllVan):Ht he-crt
h' ni.:II ..:II. En dit kt.1::r hcbben
orlZ.(: !..:md,l.;;;nOOl<::n niH t.'Cl'8t
(to iLaJll(.'()pj •• lIfooig : rccdft de
maltJf; cl!n
IYJJ!(:I1nlik

een

~; 1 o~~nin~ reJ~ze

zoo sterk niet meer zijn,
::lIs nog e<!nige jaren geleden.
Bij dezcn wedstrijd gin het
o\'cd'~CnB buitellgewoon g ruw
toe. "AlJerlei vcrOOden trucjes.
boven cn omder water, werden
uitgchnald, zoodat de Fransche
sr~hcjdsrechter Delbort op een
1:1ll£,

t

wedstrijdroutine.
Het daarop voJgende num.
mer, 100 meter rugzwemmc n
VOOl' dames, hracht onze Ne.
(krlandschc zwempJoeg weer
cen succes. In de cerste serie
won Ina Scnff op overluigendC
wijzc cn vcrbcterde daarbij tot
groote vrcugde van de vele aan.
\'!ezigc Ncdcrlandcrs het Olym.
piseh record en bracht dit op
] :16,6. In de tweede serie vel'.
7.ckcrdc mej. I';:erkmcester zieh
van de twccde plaats cn In d~
(Jerde 'serie dt.'Cd Ric Masten.
brock die aehter de Ameri.
kann~hc mist! Mortbrid~e ein.
d!~d<:, hct:1.clfdc. H aa r tijd was
1,22. Aile Ncdcrlandl!ehe dames
hebbcn zich dlm in de scmi·flOllIe gcploatst.
's MWdagu kwarn de 200 M.
Kchoolslog-zwemmen ann de
beurt, waarln voor Nederland
de dames Waalberg en KlIoBteiD

van Duitschland.

~'llZific

de

~~:g ae:~.na

In hc.:t :.:wcm.'lladion zijn aile
nlngen icdcrcn dag opnicuw
uitverkocht. Oak gistcrcn weer.
Hct c(:rst was hct kuns13prin.
gcn voor darnes aan de bcu rt.
Ncdel'land vcr!lc hC!Cn hic~. niet
oJ! het apJlel, Evenal!l hI] het
schoonspringen voor heeren
werd oak het damcsnummer
cell Amer~~aallsch !lucccs.
NauwellJKs wa~ het applaus
v~r de sehoonsprmgsters voor·
bl], of er kwam a!wcer hewe·
gmg m het water Thans waren
het de 100·M rugzwemmers,
dIe In aettc kwamen In de 2de
scrle startte onze Scheffer, m
de 4de Metman Slechta de last.
ste Wlet zieh, door In z.un sene
als dcrde te elOdigen, 10 de ha).
ve-fmale tc plaalsen De beat.e
bleak op dit oummer de Amerikaansche wereldrccordhouder
Kiefer'te zijn. In zijn serie won
ruj gemail:kelijk van den Japan.
nees Kljokaw& in den nieuwen
Olympischen recordtijd van
1 :06.9,
•
M.a:ar bijzoader groot was weI
de opwinding, vooral onder de
Nederlanders • tijdens de series
van de 4 x 100 M. estafette voor
dames, Holland gold bier als
d(; vermooclelijk~ Olympische
~pioen en de overwinnillg.
die onze dames in de twoede serie behaalden, &rookte dan ook

~~eneen=~eng de

Rle, die de toeschouwe.nt. een
zondvloed van aan~ocd~gmgskreten ontlokt. En Rle wmt !
N8.aS t ori~aar gokuden medail.le 1
verovert 9.1 nu 00 nag een ZI J- :
veren. De tljd van mej. Senff i
was 1 : 18,9. ~ie. Ma~tenb:oek

i
g~~~z~~ O'!:~il~!n;:~do~~~,~ I

Modern c3cl'lel en comlort, gevcegd 33n de voor·
d~len ~all dE-n Oud.lnd:sche.n woons5jl , hebben dele
perceelen in den Thib~llllweQ gemetamorfoseerd ill upto.dele homes.
luchtlge verir.lr.ken mel vaste wa~chtiliel •.
G.emakken blnnenshuis . pll~ilJ'oen (.Ip r(".m .,1
v

Woningen. dic ~n iI:.liede geldbe!~g;n'ii vormen-.
Aan ~cg..dlgd~I' vour hutlr of kvop .... c./'J;;-r, oife
inllchtlngen

gaarlle

verstrelr.t door:

;~v~::;en OP/~ll~ouden ~d d~ ~~e: v:~or 1~~" Bridges in den I N. V, ADM I N I STRA TI EKANT OOR

I~~tsC.hI~n~~iJ de' g~~;~

F·

Ook de 400 M. vrijen slag)
bracbt Nederland weer succes-

:el.e:ap~. a~C:S~:~h ~p 1~

Aat:;a bezctte de 8!1te plaats,
maJ. Le Hewe op . Zonoetje de
~9de pIaals en ma]oor Camel"
!mg Helmot de 21ste plaals.
In
h~t
tandenk!.a.sseJ?ent
plaatate ons land zieh vijfde
achier Duitschlnn~: Frankrijk.
Z:,:,,~en. en OostcnMJk. De veel·
zij(hgb~ldsproef, ,~aar88n onze
Olymplscbe kamplOeli It. Pa~ud de Mortagncs deeln~mt,
~B nag aan den IFang, en duurt

KLAAS ENe
O~

~~=a~Ti:~' ~~gn~~s~:~:
brock,

~

die wcrkelijk niels te
in de halve fi- Rijswijk 18 .

;~~ ~I~~te~~h

Te:lefoon WI. 4612

•

v.

Batavia.Centrum

I B1TIVI1SCH ESPA1RBANK

Nn de groote nederlaag van
0113 polo-zevental tegen Hon- ~_ _ _ _ _ _ _ _ __
garye, spelen wij thans in de
cindrondc om de 5de ~t Bste
plaatst . In deze groep ZlJn ooze
II
concurrenten Oostenrijk, En·
·gcland en Zweden. Gisteren
(o~gefichl 1857j

ni:l be~end gC!11aakt, am de c.cn 5: 4 overw:inning. Van
rlute1'8 met te bemvloeden.
Aelst scoordc er daarvan niet

minde'r dan vier. Het v:i,ifde
OIlZG ZwemsteJ'.~ Wf!:oek· doelpunt werd gemaakt door
ken Gce~tdTift.
Hans Maier.
, Onder a! de nummers van
(N(lrirIlJ: 1;/ r1)(Jd~.'/i),
gisteren was de 100 M, rug· ,

stuur~nn. In hun sene cmdlg.
d,cn 1.\1. als lantstcn a.chter Po· ~~~~~_
. ~
__,.._
~_
~_
"""
__,.,_"'
__"'
__"'._~_.,.,
__
~_"'_,.,_._"'
__"'_"'
__"'_~.~~
h:~. ZWltscrland, BelgiC en B~a.
zllic. In het Dummer seiff
NED.
ZWEMSTERS
OOGSTEN
NIEUWE
~'acht onl!C vertcgcnwoordiger
LAUWEREN.
en. ~outen het nchter den
13l'azIJJna~ De Palma en den Est
J(orko tot de derde plaut!!. Ook
hij kon l!ich dus niet p!aatscn.
Nederland's Hockey-elf tal slaat Frankrijk

=::;;;;~::::'7.::;;::=:=::;:;=

nogmaals.

V LAG G J!.. N

Rente over

Noordwl}k

1935 , 3%

GEBOUW NILLMI;

34

Welke langganan

heef< de GROOTSTE OMZET

?

. omzet. de LAAGSTE PRlJZEN
Bij wJe zijn . oak al weer door de grootste

SPORT IN DEN STROO&IENDEN REGEN.

del'S op zijn tribunes. GcspceJd
werden de beide wedstrijden
vOCir de ha!,!~ fil\~lc, n.!. Frank·
rijk· Dr. lndie en Nederland-

~~~~~~k~:~ ~~i:~l:~ v~:

grijzen bemel <.-"Cn naargeestigc
regenbui uren achtcr~n op Ber·
Iijn neeI'. En dut op den dag,
waarop onze N£XIerlandsche
zwematers hun zwao.rsteo s tl"ijd

denkelijk voor ons wt. a!s Wi!*
Iy den Duden den strijd aan·
vaardt. Maar dan krijgen wij
weer cen Willy te zien, die we·
reldrecords \'ermag te maken.

c~~si~dl~ce:~ ~~~e~a;~:~;H.i~ ~~m,~oge ~~~

fo!r
wondcl'sJ)t'iers met niet minder vaarlijke

Dccnseh(~

t);'..

keerpunt de leiding genomen
hceft. hahoudt zij C':e am met
~ea~~e:n'Rie M~st:~~c!kse~~ ecnige tiende seconden voor·
Tiny Wagner. Tot op drie hoo. !lprong Rie Mastenbrook aan te
derd meter lcidden de Ameri. tikken. Dan ontspant zicb ecn
kaansche Wingard e n de Deen. felle strijd tU!:l$chen onzc Olym.ache Frederiksen. maar dan pische knmpioene en de Duit·
zwemt Rie hen met soepe1en acbe mo'!j. Arendt. OosrproDltestijl gemakkelijk voorbij. Vierde lijk loopt mej. Arendt wat in,
werd mej. Wagner. die zicb dus doch dan weet Ric in een fellen
ook nog in de finale plaatstc.
eindspurt banI' rivale voor geed
In de 2de serie startte mej, vnn zich at te schudden. En
TimmetmaIl3. die zich belaas dl\.D krijgt men hetzclfde tooneel
niet wist te p!lla.sen. Ri el' gaf te aanscbomven van altijd. als
de wereldrecordhoudster Bve- ooze Noo.erlo.ndschc zwemsters
gel' een staaltje va.n haar kun~ &uecessen hebben behaald.
nen, door met cen voorsprong E r wordt met bet rood.wit.
van ruim 20 M. alB ccrste te blauw en aranje gezwaaid en
emdlgen De stn,jd tusscheu de onzc kreet IS met ... an de luebt.
15-Jange Deensche en ooze RIC Je., zelfs de stroomende regen
zal heden op dlt nummer weI vennag het en.tbouslRsmeniet te
buzonder fel ZlJn
dooven en eerst recht met., als
1
de luldsprekers laten hooren,
En dan ~ het aatste oum· I dat onze kranige ploeg het
mer, de 4 X 100 M.beestaf'~te Olymplsch en wereldrecord met
voor dames aan de
urL et ten volle 2 sec. heeft ve:-beterd.
talTlJke publiek IS door en door 4 . 36 mm \\"8.8 de tijd, w'sann
nat geregend, maar tueO'land de dames Selbach, Wagner.
denkt ex nan ~e vertrekken, den Ouden en Mastenbroek. de
voordat het s~ende nummer medaille voor ODS land wonnen
achter .den rug IS. WeI wordt De zilveren medaille was voo~
door ~dde;1. ~ spreekkoren de de Duitsche dames, die een tijd
wedstrijdleIdinl:) tot spocd san· maakten van 4 : 36,8 en Ameri.
gespoord ~ dan verschijnen ka legiIe besJag op de b'roIlZl'D
BaD ~ start de ploegen van medaille in 4 : 40 min. '

I

Engel8.Dd.1

' OOI'

han.....

Is

U dan

geeD

kiant van LI 1I0NG HIN

~

Gij nog geen klant van Li Liong Hin ::.ijr.

NEEM EEN PROEF
BEL

OP:

WELT.

132 -

G.,;.',,~;';:"'':,''
i1l 1

136 -

~~II~I~~~~ ~~ne~ea~n~jo~~a~~~

RaghUd

Amen'ir:a. Can!Lda..
Nederland, Denemarken. Bon·
garye en Duitsehlanti Mej. Set·
~ zwemt
ODS het eelSt
en tikt un haar 100 Y. als dero
de, acht:er Amerika en Duitsch·
~ :rmy Wa.,OUet &an. Ook
:rmy lS op het oogcnblik met
m to~e. dat is al eerdcr
gebleken. en alle Nederlanders
hODden dan oak huu.

LI LIONG HIN -- . ...

Maar w-salom

Gil BENADEELT U ZELF zoolang

Voortdurend loopt zij onder

~~ fe~~,:~lltg~:o;::~e~~d~~: ~e~~~
~~rt~~ht~r~It.s~:~~~~
h d
In d
t
I

in
uitstekenden
tmgerl. 1,38,1 w.a.a de tiJd van
'.
onzc dames. Dat 18 s lcch~ 0, 1 /
ijeC. boven het were!drecord,
W~nnecr dan om 6 uur de
?at de Amerikaansche dames sch.cldsrechter, Nederland ~
Jfl 1932 te Los Angelos hebben DUltschland
10 het veld flult.
gemaakt.
k,an men pas merk~~ boeveel
~ed.er l anders er weI z\!n. OverHet slot. van dozen schoonen a~ zlet men nu de o~~Jevlagge.
zwemdag werd govormd door de tjes. H eel veel plelZ~er hebben
halve-finale 100 M. rugzwem. a! dC7.(l landgcnooten ~tusschen
men voor dames. In de eerst e met bdeefd De oranJCmannen
serie won Ida Senff weer. zoonl!l o~ het vel.d waren ~cel vrat
zij witHe. Haartijd w8s1:17,1. In m:n dcr roengcr dan die op de
dc twcede serie slarlteri Rie trJbunes. R~t met de rust
Mastenbrook en mej. Kerk. stonden de Dwtschers met 1:0
Meester Rle werd eerate III den voor en toen na de MIst bet
hJd van 1 19,1 maar me] Kerk. tweede doelpunt werd gernecster werd slechls Vlerde en aeoord, WIlS het plelt besleeht
kamt dUB met lD de fmale
Met 3.0 bleven de DUltsehers
Onze poiopJoeg ver!oor ten. na eeen slappen wedstrlJd In de
slotte met 8 0 van Hon I' f!'
meerderheld Daar Frankr:ijk
ga y .
reeds tegen Nederland gespeeld
Onze HackeYeTS l.Ier- heeft, IS er nu geen wedstrijd
lwzen
om de derde en vierde plaats
.
roecr noodlg Ons land heeft nu
Oak het hockeystadion zag automatiscb de bronzen medailgisterenmiddag vele Nederlan· Ie gewonnen. .

?

ledcr weet bet antwoord:

====;
Hertyn, 15 .... 1'9. 19.Y6. als Tiny meer en meer terroin

Gititeren dl1aldc ult cen load.

?

Wie bee ft juist door de grootste

o=e" aile wa<en ZOO VERSCH MOGELlJK

~~~tj~C~~~~~.

if'>

;:;rr: ~h~~~jW~:1 ~~~a:~~e~o~:~ :~erdd!~;enw~dO:t~ijrj:r~~io~

~v~nnce.~ de 1500 mete~. bereikt
,~, ~\~IJGt onze ploeg, ZlJ.n supe·
l'lOrttel~. ,~ol!and emdl,~ als
~f~~ In 6.09 voor BraZlhe. Op
. \ I ~mer. p!~at~~e on~\{~I~eg
?oW
~$ del n e mtale. .I. In / r
BUCCCS 11 cn onze w~e z~m .er

All!JU~tll.~ J.9,~Ii. ~ehce! en 1Ll met deze vc;.w[lc.h. ~~~:~~d~~~t"

/Jrl'lIlC.'I
/)chC(;rllch cli
Zwcms/lulkm.

paard, de kunst van den rult~r
en voor allas aan de overeen.
stemming tusscbcn ruitcr en
paard zulke hooge el~hen
stelt, l.s in de eerste plaats voor
de gusthecreo oen succes g&worden. Lt. Pollay op KronoB
en maj. Gel'hard Oil Absinth

wOl'dt g'cguven oogenblik niet mindel' wisteo voor Duitsehiand bes!ag

h~t

Ned. Hockey-ploeg vertie"! met 3: 0

dressuurproef, die aan s';ijd.

'~~Il be~~,rY~a~Pde ~~~~:n de geboorzaamheld van het A!'lcrik.aansche dames en ooze

Hocvecl kan men niet gCJlie· dan zes !:!pelers uit het water
ten bij
t sehoonspringen. moest hulen.
d
~:~~~~ e\?;~rer~~tn;:~~~ ~~~
01lZC RodersiJlAvtie.
deelte, de vrije sprongen, ('co I Op de schitterende baan van
aanvang werd gemnakt.
GriiJ\~U ~ ijn isteren oak onze
Onze schoons}Jringer Haas· rociers i~ a~tie
k
B.
man vcrrichtte verdienstelijk g'onncn werd met ~~ ~~t:'vi:r
werk, ~och was zeker ceo kla~. met stuu rman. Holland startte
sc mmder dan de Amen- 0 de 2000 Ai la
b
. d
kaa.nache e11 Japanschc wondel·- cErfJte scrio t~ge~g~r a::~ In J ~
sprmgers. Vooral ontbrC'Ckt het , an Dcllcmarken Tea~~~~-SI:h(·m ~an de rust. waarmc-de del ~'akye en Zweden. JRecds b·'
Amcnknncn hun sprongcn ten?(}()
t
had N d I d dlJ
uit\'ocr bn:!bgen. Ons lijkt dil I idin me erd
~ ~r:n d e
hoofdzakelijk ren gebrck aa n
t d g :~O eu:. we~ c au en

NIEUWE SUCCESSEN VAN ONZE
ZWEM-DAMES

Ber('vn, J;S

~1'~IChit

rIiIIr.
\!..I

Ooze \\-aterpolop1Ol.".g, die
's middags tegen Zwedeo speel~
de. v.'On daarb.ij met -1 : 3. zoo..
dat wij ODS bier '\--an de vijfde
plaats wrzekerd bcbben, iets
wat ~ geeD. slecht resultaat
mag worden genoemd, temeer
als men bedenkt. dat slechts 1
wedstrijd. ILl. die tegea Hooga·
ry;;, verioreD weld-

HOTEL DES GALERIES
Xune. Cafe la Rotonda
Telf. WI. 1241 - 1242 - 1262
Bezoeld ODS Restaurant de Premier Ordre.
Uit ceo keur van gerechten en wiJneD kunr ge
Uw keuze doen.
Specialitelt in bet arranQeeren ...-aD diners en rc·
ceptJes_
Dir.

"
Hockey

UI

Eugene Hoogveld.

N cd-. ·Ilier me!
eW.digt nr 4-

dell R6gcll.

stm(~-rIlJ"':;

MedeliJden moct men hebben

met ooze hockeyspcl:,:
~e
Nederl~d had Zlch slc.:hts
nadat zlj reeds eenm...nl te""en In een roemanuner In de fina1~
Frankrijk ~wonncn hadden, nu KUDnen plaatsen Dat was h~t
toch weer tegen rut land voor nummer \'er met stuurm:!ll.
de bronzeD. mecl:uJle m b.et Dat \\iJ met rneer gepresteerl
strijdperk moesten treden ~n [h~bben. hgt gedeeltelu"K ~~
dat t.erwijl het w3.t~r met bait· zlekte In onze ploeg en ge:iee1·
ken Ult den .heroe! vlel~ zood.~t te'lJk :tan het felt, dat de b~.
b.y, bet veld '\-'oor de:n cm::lstriJd ~enlandsche ploegen werkeliJli
Hr. Indie-.Duitsch1and door het 8lperieur a.an ooze rociers
scbeidsgerecltt. werd afgi!..... eurd. Dat is trouwens al lang z~.
Maar o~ks nUes h~bben [X> want Rlen moet tot 19:2-1· tu.!g
W~ ~ :ucll de bro~ me- gaan. om .ondl."r de. nam.;:n '\'";.:.!l
daille ma lateo ootghppen, ::1.1 de OI:,<~plSChe roeikaDl.p:~
zag bet cr. nad:n FTal!.krijk e:en col;; Holland te \ind('O,
3 : 1 achterstand gehecl ba:lmTocb hebben onze \ier !uc::
gehaaJd. uog el'en be:!eukelij:': stuunnan rich aisten..--n· l~""
uiL Maar t.oen '\'.d. H3a'C' '\-·Ink go'!houden, In d: fin!llc ~i;:.5ig-:,
VOOl" bet einde hl!t \'!eroe Ne-- , den
zij als ,\-·j(-rden l.!.;:~t:;~
derlandsche doclpunt scoorde. 1DuitscbJand, Zuitserland ~
was het plo:'it beslecbt en. waren! FU:1krijk. docll nog \'oor H e!!'·
\\ij in bet bf:2:.i.t' qlll CC- ZC\·e."lC~~ i ~-e -en Denemark€'_!l. H •• :": ui~
bronzeD: medaiUr:. De ce:-ste :lrii! !'\omS 3.-43 min. die ,"an do. ~'.-f:..
doelptmten \\"oH'de.n gemukt: naars 3,32.8..
dOOl' Sehnilgu l~l en v.rl.. B.:rg
(1)_
__
(Naan.k

I

I

zrc.

- J-

..OE OCHTEND POST"

RYE MASTENimoEK WJNTHAAR TWEEDE

Maar Rie deed .meer. Zater.dag presteerde zij, wat eigenJUk

GOUDEN M:EDAILLE.

.

~e~r. ha~cf::t~~~o~=:~ I succes van owe ~'~:;~~ I

Ile
:s, die het
wisten te

Wat onze Vertegenwoordlgers presteerden.

ten ; na een spanncnden st:.ijd
klopte zij op de 400 M. vnjen
SI3 g tenstotte nog vrij gemak·
kelijk haar grootste rivale op
dit nummer de 15-jarige wereldrecordho~dster Ragnhild I'

de

een ~ederlaag .
~der succes
.
ze VlJfkampers, roelers en
sera.
Blijven DOg over onze ruiters
Berlijn, 16 Aug. 1936. dt;- eerste gouden medaUle voor ~8v:;~~!ndeV~~~vd~~~=~r

NOG NI>mlER BEHAALDE NEDERLAND ZOOVEEL
SUOOESSEN

~~t~ vr::~1~~~ ~;'3~U~:~;;~;:h~=~I-O-N-Z-E~--~-U-I-'~-ER--~-WINN' -----E-N-D-E-Z-IL-~.....EN~~

Wlj willen eens de verricbtingen van de Nederlandsche
aportjongeDB en ·mei.sjes de revue mten passeeren.
Ooze athletcn hebbell wei
voor een van de grootste ver·
rassingen gezorgd en in binnen·
en bultenland is men nog steeds
niet bekomen van zijn verbazing
over de prestatics van oIl2.il
sprinters, waaronder Tinus
Oscndllrp zich t wccmaal a1.9 de
RnelsLe blankc ontpopte.
En dan was daar nog Brassu, de groot~ te vcrr:lssing van
hct geheele athlclicktournooi,
<lie plolseling de st erkste Euro·
pccsche tienkampcr blcck t e
zijn CD die t ens lOllc uitsh!itcnd
en a Uccn door pcch zijn kana op
dl, bronzen mednille vcdoor en
dch met cen crn.'itig gekneusdc
cn1l:el hcldhat'tig d oor de drJe
1t!.3.tstC' n u~me,"" van het zwnre
Ilt'ogrnmnlu hCt'n gc bctr.n heert.
met 1..,(,:1 Illocd cn {'(!n volhar·
ding, die Oll zt· 'Hepe bewondering :Ifwingt.

~~~\~~e~kzi~~z!:n~~~;s~: melsJc Hveger In 527,5 en drle
energic, moed en volhardiDg ge- ~~ ~~r~k~~~~~!m:;~dh~ I
~:~::fJ ~: b':.en:;:d.;::: helnM niet verder brengen dan
bczorgde Van Vliet en ooze tan- de Sste plaats.
~,~: ~~::;~O:~~s~k nog

En dan haddeu wij tenslotte
nog Nida Seuff. dl~ op de 100

~nru~!;~~:~: ~:;:dego:~

Dc Kla:p op dC1t V ltlw/rijl.

Cleo md ICn ZIJ met zoo. hachelillr . has r kecrpunt gem~t h~d,
stelhg voor dc sensatie ",an
cen nleuw wereldrecord gezorgd ;:ou hebbcn.

En als kla p op den vuurpijl
v('rovcrdcn onze kranige zwcmmeisjes, ondanks allerlel somhere vootspcIlingen en ondanks
den scnsaUoncelen vooruitgang
\'on haa.r rivalen uit andere landen, ons ccn serle gouden medailies met prest.aties, die betEl'
zijn dan oolt te ,"oren bij vroe&"ere Spelen geleverd.
Ric bezorgde ODS land reeds
ecn J!:ouden medaille op de 100
M. vrijen sing. daarna een zilvcren medallic op de 100 M.
rtlgslag
en bewerkste1Jigdc
vooral in samenwerklng met
Willy den Ouden de grootsche
o\'r.rw.inning "Jlll onz.e 4 x 100
M. estafetteploeg in den schittcrendcn nicuwen Olymrh~ehcn
rceortijd van" ; 36 minuten.

01/,: (! WicJrcnncr.'f.

Onzc wieJcennet"S werden he·
lall.., \'en'olg<1 door pceh. Maar
ook hicr bracht de geest van te
wiIJcn zl'g,;viercn tcnslottc toeh

~/~Ol"t~)I(lcro

Bu.<:lcn wlJ de preetatiee: onzer
\ el tegcnwoordlgers m andere
takJ{en \ an sport gcleverd, dan
nJ oct':: ll in de eerate plants ODZe
hoe.:<C'.vcrs genoomd worden,
die zich kranig h1el~en en voor
dr. bl'on zen medallle zorgden.
Mooier is hl~u S9Che.n het su cce.~
van onzc zcllers, dIe h oewel zij
met veel pcch tc k:l.mpcn hel>bem gehad, toch nog een g?u·
den en een bronzen madaille

.-

va~ ~~~~~e~:l~~ab~~~t

zicI:

ruet groote moehe met hel gen eJ:tD

=::anaf:'!CJ}~e~5s~tk~:e~;et ~I~ fensta~
m~
ee;:-~ :ee~e~~oo~e~rug:an
apnamen

h"rgroob>te sportfeest, dat de
wereld ooit heeft gekend. Vaor
de laatste manl is het reusachtige stadion tot op de laat~te
plaats bezet _ met veel mooltc
heeft men ec.n 150.000 men-

~~~~

binnen zijn murcn ge-

uren
de

sort. R et !!1'oene veld van
sladion is v~randerd in cen zich
in vclc bochten kronkelend ruitcr pad, met cen t waalftal bindernissen de cen al

!:t d~l~:nte~~steren voor

:::erlij:o:t~~~~~~nwj~~ep::ru'is

De "Militu.r y".

Dc eer:s:t e morgenuren ZlJn he~eld \~'eten uit t~.J~g:en~an
dan [lan de rul~:rs, d~? declue- wezige r:~irer:~:rd~ld;e in

men aan de "ffilhtary, de veel2:ijdigsheids proef. jarcnlnng het
s terktc nu nlllle~· van onzo Ne·
clerlaud.sche n llters. In 1924,
1928 en 1932 wat'Cn bet Nederlnnders (Van Zyp e n Pahud de

d;

et:rste springt on.ze landgenoot
Van Shnik, in de twcede It. De
Hruinc cn in de derde It. Gretel'
.
Lt. Van Schaik rijdt het par-

Tel. 230

K

A

~ hlko:nl U nto",,,1cn ell il n :lon tl u lc lI SIc- un . 'ndlell U bullen U ...
' ~h .. ld Ir n a~ ..!>Ig.. ..... n d e "J<hvm"~n,t 'ghcd,, .. bUlla! wu .. U1ll1,l t.ljl
d j ~ .. "' n:l~·l oJ \IC III ntM'I 'Jklu~d,," vc rk~ e rt.

yr.!:!!.

1.. ..1nu.olJehlp I' :. ""'. Uw mu. nd ch,klch litl:art. 11'111 «n n\l"nl,lIum
"VI f I _ u. .,cn Indlmum,cOJllribUlle yan f 2.50 pt;"r m.und

~im!lI!t!:Id

N OO IT
l!LK E.

IIC~UC'u.utd

A
N

~~I~~c~!a~~, b!~Z:~v:~nEna:: D'i~~I~~I::t ~~ I:;~ing er bij
~~ ~~~~~~rO~~i~ern~~:I;~!e~~~
Nededand vcr o-vert zil- 12 atrafpunten. krijgt,
1ncl[aiUc.
del"land 's kans op de

"VCTC}t

medaiJIe wei verze kcrd.
Ten slottc staat Duitsehland
op de eerste, Nederland op de
twccde plaats. En de tweede
plaa t a bchouden wij .
D-olam a s1uiting!

irPlt.uc Wlll:or<i.:]ODI

6 ~.:!

~OE HET HU

WASPA •

NIET

LANOEr!
S. de Smit & Co.

J.

MOtCD,·l1fIO. I

-

o. P. - TJE

DE VALSCHE ERFGENAM:E
OF

~ICO

door
DE NOVARA.

86) .
- Ziezoo, juffrouw Dumont,
bier breng ik u mijn vrouwtje!
Ik boop dat zij zich mer gauw
op hanr gemak voclt! Zij beeft
slechts goede ver.zorging en
rust noodig. Dat is alles. Dan
. zaI %ij wei spoedig weer oplwappen.
Juffrouw Dumont knikte Suzanne vrlendeliJk t oe en bracht
ben naar boven, waar twee k~mers naast elkaar lagen Die

:~~: ~c~l~e::toe; ;;:::n;~

stad gevondcn heb, blijven wij
altijd bij elka.ar.
Angstig vlijde zij zich tegen
hem aan.
- Waarom spreekt gij nu
reeds over beenp.an, Bertrand?
Meet gij nu nl van mij weg?
Hij deed alsof bij dit Diet bad
gehoo~ en maalrte bur snel
op het fraaJe uitzicht opmerkzaa.m.
Daarna bracht juffrouw Dumont het avondeten bmnen

~:rg:~gdw~S~ru:~~.

lednt:n

Z a ! f: rdaga v ond op(ceden

_ Een m orgengroet ! rlep zij
gllmlachend uit. Bij is zeker een
beetje ga.an wandelen en h eeft
mti met wiDen s toren.
Zi.J nam bet vel papler op
NauwehJks had ZlJ echter de
weinige r egels gelezen, of zij
stiet cen luiden anstkreet ult.
Wanhopig viel zij op een stoel
neeI.'.
"Goede Hemel, nu is hij weg·
gegaan zonder mij goeden dag
te zeggen!"

vast, sloat de kamer van binnen
af en s t nk den sleutel bij zich.
_ Gij moct u er maar in
schikken.
m.evrouwtje!
Gij
moogt niet w eg van mer. Ten
eersto ""eet glJ met waar mlJDheel' nanr toe is, eo bovcndien
heeft bij ruij op bet hart gedrukt , u niet te laten gaan.. Er
belpt d us niets MD . gij
bier bUjveu !
Met wijdgeopende oogen keek
de anne Suzanne juffrouw Du-

stem
Bertrand wilde van geen berouw weten, daeht alJeen maar
aan rijkdom en vermaken.
..
Om dat tc bereiken, was hij
tot alles in staat.
- __ ___ __ __
De zon scheen reeds belder
in het vertrek, toen SUzanne
den votgenden morgen uit haa.r
vasten slaap ontwa.a.kt.e. Toen
Zll opkeek, bemerk te Zlj dat de
pIad.ts van Bertrand leeg was.

mont, die op den kreet van Suzanne was "komen toesneUen.
Bertrand had de kostjuf.frouw er reeds op voorbereid,
dat de zieke zeer verdrietig zou
zijn als zij merkte dat hij weg
was. Maar dat hield niets. Zij
moest er maar aan wennen.
Om Su.zan.ne te troosten,
sloeg juffrouw · Dunxmt den
a.rm oiD. haar heen..
_ Schrei niet zoo" zij. mijn-

begc:>n langzamerhand tot baar
Hij wist de seerrtn ris nauwdoor te drin"'en_
keurig al zijn bewl c-n ten nitZij znt hi~ ge\':wgen
~'oer ZOll bret:gen. Hijzelf ~g
lOlmers nog dien a\-ond met Zijn
VERWOEST GELUK.
vrouw op de huweiijksreis !
De buweIijksreis .
Nog steeds z.at Jerome op
BijDa bad bij spottend gelaZljh .:ka mer, aan htiftige wan.-. cben. toen bij weer alleen was..
hoop t en prooi. Bet Iachen en Zijn walging V;"erd nog groClt.er.
schertsen "\'3.D. de bruiloftsgru;Kon hij met zOO'n verdorven
ten drong tet hem. door. t.erwijJ. schepsel op reis ga.an? Koll hi]
hij bier alleen was met zijn leed. met haar samen1even, zooals hij

m;tg~vae~~ ~t ~:!n~e

I

reXersChrikt s prong Z1J wt bet

I

s ; :i:p. ~~ II OPH~~g\\~~~'~

van de

Ha waianband :

gc1ukt. De hoofzaak was evenweI, dnt Suzanne ook verder
s poorioos verdwenen bleef, zoo·
dat hij zijn plannen ongestoord
ten uit voer kon brengen.
Had liij dan gccn medelljden
mct de ongelukkige, die zoo a.rgeloos aan zijn zijde sliep en
h em 7.00 blindelings verlrouwde? Sch rikte · bij er geen 00genblik voor terug, haar gebeel
t~.n gronde te .richten? Sprak
zlJn gewcten nlet?

moet,

bem het besta:l.n t ot cen bel zou
ma.ken?
Hij kwam bijna. in verzoek ing.
door een kogel cen einde rulu al
llJn ellende te Diaken HiJ ...ond
het even.wel laf, Zlch op dcze
wijze aan de . :erantwoordelijkbeid te onttrekkcu. Het was Immers zijn eJgen schuld : . bij
moost zij lot dragen.
•
Bij de gedachte a.a.n. Charlot
berinne~e ~ z i<:~ ~jn belofte.
Dadelgk h et b1J ZlJn secreta-

gen. Hij moesi. de t o.udel1 maar
stevig op elkaar klennnen en
lachen !
Wei
s tuitte
bd
hem
he\-ige
t~en
de
borst,
want h.ij had een w eI te
ed~. oprecht karnkte~ am. te
hmchelen., maar het h lelp mets.
Hij moest zich bcheerschen en
u-.rugkeeren np.ar. de ga::ten. en
naar de:ze eU~ndelin?e . di~ onget~-.ijfeld al ongeduldig nnar hem
Ultk~k.. .
.

I

=a:~:~!~ j~rr:: g:~ m~: :~ettende werkelijkbeid ~~o:~~: ~o~:: op de bO~ ~s::~~~oo~e~en ':~

:~komt terug , .zoodra hij tijd ~ ~~een~~

I
I

mak te voelen
rr.ocld tengevolge van de opwm- I "lk hcb mIJ versla pen! dacht
Droevig keek Suzanne haar
Zoodra ZlJ aIleen waren, trok ding van dicn dag.
ZlJ HiJ 13 al opges1:.aan. Ik zal a.a.n.
Bertrand haar teeder naar zicb
Zij gmgen dan ook tljdig ter mlJ spoedtg kleeden, dan be_ Waarom is h.ij .in stilte
toe.
ruste.
hoeft h lj met met het ontbijt weggega.an en heeft nnj aDeen

~enm~b~enn1~:;~

Het koelste plekje - Het koudste'
bierlje - De lekkerste Europ. en Cbin
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Htt aa a~c:cn'df .. s"oe t "as ~t!:

bloedendc en o m~(Ok"'"I1 w onde n.
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' Dle U"n, <-"en roWt!: huid en.z.. En !lij
zul! hODre n hoe Iii Pl1rol iIlInprijzc n
ale hel proLa te hl1idgenee~mi d d E:-l.
Puro l varu.ehl, :r:uiverc, on t!lIllt:C e ll.
[oIencc9t v;mardooersteaanwend; n ~,
en de hJ.fdl1 ekk iGatc Ilcvallcn moe·
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InstalJeeren
Le.... ering ,·erfwaren.
Uitvoeren verfwerken.
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Zondagm? rgen _ de dag
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Op " h..,r1ijk BOLLE BAKKER'S BROOD.
Tel. Welt. 3025
OenQaritnwep 30

Groote: "'eg H

lets nieuws
Bertijn, 17 Auy. 1936. de vijf Olympische ringen om-

en 1928 waren WIJ ook cer ste van 211h
in bet landenklassement Dlt
Als aIle sprmgers wt de
E ngtl.'Oche
lInntlelscorrespon- keel' heeft het met zoo mogen ecrste groep ecn beurt gebad.
den lie. Opleiding voor Hood§.ZIJ D Pahud de Mortagncs nocb 11:'3 de st and zoo, dat Nederland
cxn.mCtl3 A. en B. en V. V. L.
door bevocgde leerkracht. Pri- ~I~~~a~f t~\ Jco~~~!t:~~~e~la:~: ~:~l~\~s~~l~n~Ch~~ l~ehe;!~~
\'Hat-on eursuslcsscn tegen rna- sen brcngen Blj deze OlymPl- plnats s t aat
1
tige tarieven. Br. onder No. s<:he Spelen IS de "mIlitary"
Dan Vel":'3Chl]ncn de rwters
1219A. v. d. blad.
cen succcs geworden voor d e , ,,a n de twcede groep aan den .. , , '-"""" ~...
,·-,: _._-:E-M " '"
gast heeren, de DUitschers De s tnrL LL de Brume njdt scrnt- IJ~J2Ii:!i]~i!J12li~m/i'ljlBEli~r~
lJ otclcmploJ'c (Hollander) En- gouden medaWe voor den per- terend Tegen het ClOd
ge1schc en Duitsche taal spre- soncelen wedstrlJd werd gewon- TrL"-!e helaas
kend en op de hoogte van hct n en door kupt. Stubbcndorff >lJechts 15
hotclbctlrij f 7.Oekt cen hem pas- met slech ta 37.7 strafpunten. zware parcours
in ieder gesende betrckking
Tweede wcrd de Amerik aan va.l cen preslatie, die er mag
Dr. onder No. 3064 v. d blad.
k apt. Thomgon met 99,9 pt. e n .zijn.
de bronzen medaille werd ge·
Op het oogenbUk, dat de ruiwonnen door den Deen Lunding tel'S uit de derde groep bun ' ......--::r.:I::"7'IInn-;......
met 102,2 pt.
sprongen moden verrichten
In
het
I!m denklassement staat Nederland in bet landen·
kwam de goudclI meda.iIIe ann klassement Nr. 4 aehler Belgic.

E:cn dinp hoe£t niemand te ontberen.
Het:ij hii arm is, klein of groot.
Elk kan : ich dage1ijks tracteeren.

T . M . H. van LIJP
Bu lten:org

7'aklu m \xm

MEDAILLE.
BERUJN IS VOORBU EN 'l'OKIO KOMT.

"""all

:=;n

voor bet altaar beloofd

gel
Toen hij.z.ijn bleek, \'erwrongen gezicht zag. ~ikte l.::ij en
trachtte onverschilhg te lqJken,
wat-bern slechts met de grootst.e m oeite gelukte..
Vervolgens keerde h-,j weer
naar bet ~p lenlg_
OpgeWQn~en .h-warn. Flcr<iiilce
hem. tegemoet.
- Waar zijt gij zool:mg gebleven, Jerome? "meg z:U ~

~er Iets~? Waarzijt

die ~de
gd.uk. omdat
Oat m geen ge\-al l
gb geweest! \oegde ~ er &an
ZlJ de overwinning behaald had.
Hij kon w.e "\"TOU\\' met bij ~ tDcn zij zun doo.1shleet:e
Van heeleo af was .r;ij zijn echt- dch dullden..
gezicht a&g_
_
genoote en tiicb.
,.. hij had
Hoe bet gun :-..uu. WJSt hij Bet liefst bar bij h\.ar ecn. slag

::-a. ~u:n" a:::ni~:: I:t..-.i~=~
I

::;:::=

=

~ee::

in::;-~!;:~

Ul
Z1ch un.
me ge8elf
kan natuurlijk JJ,iet altijd b~ u echter nag lang wakker en Teen zij klaar wu, ging zij naar ven! Ik: moot naar hem toe !
Met ~ dubt hij san
Voorloopi: moest ~ bier ko- O\-er'. dat bij haar zoo kalm Iron
zl.JO.., want lk beb bet druk met dacht na over de gebeurt.enissen I de andere kamer. Daar zag zb
Dit zeggende trachtte zij naar de toekbmst.
rnedie-spelen en doel1 a1sot hij antwoordeo..
zaken. Maar watlDeer alles in van. dien <lag.
midden op de Wet oeD. vel P&-- de dear te sn.eUen. maar de jof_
Molest hij vader le\oeo. un de eea. gehdddg echtgenoot wu.
orde ';l en il< eon WODing in de
Tot dus,""", was alles hem I Pier l\ggeD.
fh>uw meld Suzanne - . zjjde . _
<Be ~ dIa 01 _
hot 110m DOg ..., ....
(W<rit ~

