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DE WAARHEID AANGAANDE DAVAO.

Philippinos laten zleh nlet wegdrukken.
HUN GETAL QIIOEIT SNELLEII DAN VAN IAPANNERS.

Oolanp 1a medc..'g'edeeld, dat
de regeeriag van de Vereenlgde
Slaten van Noord Amcrtka be·
8loC.tn b(-eft e<!n l'JlU"ine.basis te
maktn VIUL be\. eitand Palnwan,
<!at ten WC!tun van Mindanao
eo tem Noorden van Borneo is
gelegen.
Etcn lbarlDe.buia op die plek
wordt, VIUl groat. belang geacht,
omdat zij doorvtlAI""tl!n zou beheenchen, dJe zoowcl voor de
Pblllppljncn alB vool' Ned. lndle,
voor Br. Noord Borneo en \'our
Malaya ftn vitale: beteeken.is
hebben.
Hier en claar werd Palawan
in Amcrikaan.scbc handen cen
tegenwicbt gea.cht voor DaVRo.
~aa: dat fa natuurlijk ceo vergISSIDg, omctat Davao weI een
Japanscbe koloo.ie berbe!gt,
doch geeD Japansche manne.
basis.
.
De JapWche kotonie te Oa·
vao kan sleebta eentge maritlme
of miUtnire bettekeDls hebben,

Jnpansc.be BCbolen gesUcht.
Zoo vormen zij er, evenals zij
in Noord Amcrika dedcn, ceo
zelfgenoegzame samcnleving In
cen vreemd land. En wt zulke
sch.eppingcn

plegcn

hlBUgt!

kwct:ltica op te grocicn, die optens rijp worden. Maar dan
heeft men nlet meer tc doen
met de locale Jllpanners doch
met de Japaneche rcgeel'ing,
die geen Japannel' uit bet oog
verliest en hem gaarne krachtig
bijstaat, wanneer een vrcemde
regeering niet wil inzicn, dat
hij een bijzondcr wezen Is, dat
op uitzonderlijke manier moet
worden behandeld.
Maar hlcrmede is dan oak
het ergnte gevaar aangegeven
dat een vestiging der Japanners
a.J.s Davao kan oplcveren voor
het land, waarin zij necrotreken.
•••
Er is den laatsten tiJd veel

b:e'Fe~~~~Mf!~~~fi:eiJ:i ~~v~:.vao

geaproken en

g~

::::W7~):: !~e~~~f.anscbe deMfapa~:; ~ indruk,
lle~etJ::;a:o;~~o~eleh~: =vi~~~~~b~~n~pkaal vragende landen) dat te Davao
dreigt in vredestljd, is van een
geheel anderen aard.
In' een dusdanige bphooping
van JapanDers, in een vl'eemd

f:b~:b.J!:f.e':u:~e~:!::ti:ij

werd, dat zooveel Japanners er
op onwettige wijze grond ·oc·
cupeerden.
PreSident Quezon heeft deze
zaak ' tot dusver met beleid bebandeld. Verm~elljk. zaJ. er
weI een modus tnvendt worden

Inderda.a.d zijn de2e menschcn
naar cV-"\ achtergrond gedrongen, doch ni-;t dOOr de Japannera al1een. Va6r de:zen en
tbaDB DOg dedcn en doen daaras» mede de PbilippiDos

werd

__ ._______.:....-;
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HOTEL DES GA.LERIES

OPROEP !!

=d~~Z;::d I~:: :~: :;

del'

Philippin~s

db:~gril~~ter~~ o~:~~~ ~:~~ui~el~~~~t~~:~~~;

:
op dat eilend beinvloedcn.

m:~:~~~:ct~ k~=:t~e7~~ =d~~kw~~:~e~c~!a.anners

• te Davao rees, toen ontdekt.

;:~~~:r~~~:ud~e, fo~

be~ere!:n;:g

Partis} !1 Aug. 1936. dere voorstellen. Caricaturen en ~~M::eo~~ai~tu~::~~~
ten, zoodat er voor InbeemIn het. barbaarsche
~ij~;~~~~ %.tbe~!.eunn~~~ semiet zau zijn, boewel zijn
schen .niets overbleef. Bekend Waarin~,~~·[n;'l:!~t;.:~:
b
vrouw een Jodin i, (doohter
was, dat.. de Inheemsche vis- yen, h~
a stra.cte begrippen zich ook in van den bekenden KaganoVitsj).
schers van. Mindanao zich eens weten klaar te ape en, de moe!- ~~te~~Of:~oV~~J::
de p.g.'s Zibij de regeeting te Manilla had- l\lkste problemen onder een zers genesteld habben. Jombch
Dreizer,
~ijn ~~~a'~~p':';c~t~:~h~~~ ~~~?Udi;~~e:n te"~:;:~~~~ bolsjewism., dat is de m"" mat
,DB·

~!'t,ha:~ e:=~~ijkwo;:~~:; ~:r:ee:~~,~~td:d~r~~~~~~
kunnen aannemcn.

.TeI2elfdertijd, dat Marx op
de geschriften van den Pruisischen philosoof Hegel' zijn leer

Stahl . de conservatieve beweging; die :kerk en staat nauw
met elkaar wilde verbinden. Hij
. de ' stichter van de
Pruisi.eche conservatieve partij.
Is dere partij daarom een Joad·
ache uitvinding?
In dC2elfde jaren sehiep de
Jood Lasalle in Duitschland den
(79000 . n getal) de Chineezen
eersten vonn van het naHanaal(1300 in getal) eIl. de Amerikasocial.isme. De Jood Simson, de
uen, di!: bet allen op den grond
eerate liberale rijksdagpresivan de ioboor-tingen gemuot
dent, df9Cg in 1871 koning Wilhadden.
helm den keizer3kroon aan. TerSlecbta weinigen van die in~
zelfdertijd regeerde in Frankrijk
boorlingen arbeiden in dienst
de radicaa..l-socialistische JoodvaD de immigranten en een enache afstammeHng Gambetta en
kele heert hun gewoonten en
in Engeland de stokconservatieontwikkeling overgenomen.
ve vriend van koningin VictoEr zijn te Davao Deoit meer
rill.: lord Beaconsfield - Disdan 30 Amerikaansche planta·
raeli.
ges geweo:Jt en zij hebOOn er n~
Maar Meeren wij terug naar
nog vijftien waarop 74 Amenhet heden! Mussolini heert het
kancn arbeiden. Geen van deze
economisel:t.
lot van zijn land
ondernemingen werpt groote
jarenlang toevertrouwd aan den
winsten af, maar de besten onJoodschen financier Jung. Is
der baar r " ertreffen toch die
bet. fllscisme daarom vervan de Japannera.
joodscht? President Roosevelt
De 15 Amerlkaansche plantaheeft zicb omgeven met een
gea hebhen een copra-cooperatie
groat
aantal Joodscbe madgeopgcrlcht. welke reeds 4 jaar
Ten stotte staat hem ook nog verso Zijn baste vriend is de
goed werkt. Dc Japansche planbankier
Morgenthau, zijn Pahet
middel
van
de
beperking
t3ges, worden door coBperatles
ASPIRIN is oyer.,1 verkrijgbaar \eQen den prijs yen I 0 .60
rijsche ambassadeur de koopgedrcven. welke verecnlgd zijn del' immigratie ten dienste.
Doch ook zander dat deze man Jesse Iaidor StraUB. In
io een verbond. Zij houden zlch
hoofdza.kelljk bezlg met de hen- middelen worden toegepast, kan ~~~~:~ dew~l'e ~=~~ I-------,.-~
worden vastgeat.eld, aldus de
ncp-euILUur.
In de Amerlkaru18chc en Ja- Amerikaansche achrijver, dat van de Bank van Engeland,
over het vermogen van het
pansche plantagc.s is veel geld de Japanners Davao niet van
gestoken, maar niemand wi] ze Philippijnen hebbep gcsnaaid Britsche volk. De Joodscbe
en oak geen kans hcbben om lords Reading en Melchett, de
oliemagnaat lord Berwick en de
~~~~:at~~~ t~~~~:l~1 ;:~i~:~ dat alsnog te doen•
Ala er geen agrariscbe kwes- vroegere minister van Binnennaren kunnen vnn deze landen
DE INLEGGER IN DIT NUMMER
leven, maar meer halen zij er tie was, zou men zicb;iD 9-0 Phi- landsche Zaken sir Herbert Sank1. uit. Noch de copra- nocb lippijnen over dez," ·.Jap~ora muel oefenen· grooten invloed
00 het lot van het empire uit.
de bennepcultuur kunnen ie- niet ongerust mako!; .~ ..:
Het Franscbe imperium heeft
van de nieuwe interessante
mand rijk maken.
In de Japansche landbouw- inJ!~lj~~~:c~· ·:S~~~t~ zljn ontstaan 'voor het grootste
ondernemlngen verdienen 6000 staan, zal men .wat scherpcl' op deel te danken aan maarschalk
Llautey,
den
"Afrikaan",
die
bij
bun brood. Maar hen letten.
En vermocdelljk zal men ook zijn geboort.e LautenschHtger
. meel' Phllipplnos bebben
niet meer zulke opeenboopingen heette en van Joodsche afk.omst
bchoorlijk beataan.
el' hun on- gedogcn (een Coul van het Arne- is. De Fransche minister-presi-I
de Jood Blum. zoodat I.
rika.an.sche bewind) docb verdat Frank,poodig me~r
wordt het aBn de PhiHppijngcregeerd
JapanllCl"'8 in het
gckomen. sehe concurrentie en de lage
niet sJleen
En::lj bebben allen werk lcgen prijzeD der producten overgelaAnnex C .. '6 la Rolonde
ecn rcdelljk looh.
ten om.de Japo.n.sc.he ultbrel.Tel£. WI. 1241 - 1212 -1262
Dc Jo.pantteJ1l kunnen met de ding in toom tc boude.n.
Philippinos good opschletcn. De
Voor cen JapnIl.8Cb. Mlndanao
Phlllppinoa, die grand hadden, behooven wij in Ned. IndHi dUB
Bezoekt ODS Restaurant de Premier Ordre.
maakten cr gocde prljzen wet bevreesd te ~n.
voor. El' zljn tal van onderZoolang ' er' In den Pacific
Uit een keur van gerechten en wijnen kunt ge
'lcmlngcn, welke door Phllippl- vrede heeracht.
U w keuze doen.
nos en Japanners samen zijn opEn irn Rft8Wind'l
SpeciaJitelt
in het arrangeeren van diners en regezet.
J. V.
Hiennede is weI bewezen, dat
cepties.
de Joden zich door alle tijden
heen met de leiding van aIle poDir. Eugene HooQveld .
BOLSJEWISME EN JODENDOM.
litieke richtingen hebben beziggebouden. Men vindt onder hen,
cvenals in aUe andere volkeren
Naar Aanlciding van de .Doodvonnissen
de verschillendste menschen,
.
te MoskolL
van den meest 'orthodox-conservaticve af tot den radicaalsten
Leden' van I.E.V., I.E.V.V.O. en I.E-V.J_B. te. Batavia
revolutionair toe. Het Jodeneo Mr. CorneliS!
STALIN ALS ANTI-SEMIET
dom eenzijdig met het bolsjewisme in verband te brengen geVc:rzamc::lc:a op Zate.rdagmiddag 12 de.zer te 5uur
op h~t \looce.d van be.t I.E.V. Clubge.bouw, VtijmetselaacsOnderstaancl arUke1 wordt OOS Vall
tuigt dlgl.. ook van gebrek aan
weg 1. 1::1t.· C.
VoornaII.6t.aande Jood~e zljde t.e Faobjectiviteit en kan slechts
rijs toege1.00den. w\1 publlceereo. bet,
verklaard worden door politieke
Veor decloamc: aao den optocht.
DAARNA ( ± 9 uur n. m.) ORA N JE8AT. in bet
iets daze waarI.E.V. Clubgebou..... mJmedewerking vaD de:SILVERKIN GS
w;b been grijpeo. ~~Iegt.
~~: ~~ ~~ ~:=~~ eo. ee.u HAWAIANBAND.

,...

ALGEMEEN NIEUwS: PfAoVERTENTIEBLAD

Aan het boofd Van de Japansche hospitalen , staan Philippinos.
.
Zoo .is er kort gclcden oak
eeo
Philippijns~-JapanschlJl
visscherij-maatschapplJ ' opga-richt. En ..voor ·de techn1ek van
qergelijke vU!scherij-bedrlJven
moet inderdaad de priotitieve
inboorling wijken.
Maar de Philippines profite&reo er van.
Davao, de stad,.
inwoner8. De Japll..l1l1el"S
.
er inderdaad vele winkels.
de PhIlippinos spelen er volstrekt niet de twee!:Ie roL
De Philippil!os h~bben er het
verkeer in hande~ cn de biosc9pen en vele andere belangrij'ke takken van bedrljf.
De. provincie DD.~ao, zoo lutdt
de condusie van het beJangrijkste artikel nit · hqt M.iodanaonummer, begint we1varend te
worden, maar de ~lvaart.1s algemeen en volstrekt oiet beperkt tot de Japanners.
Men weet, dat president
Quezon om toekoDl.8tige, overmatigen aanwas van. de Japanners te voorkomen, groote
stukken land onder Phillppm06
wit verdeelen.

Doch dat is wet bet geval.
Wij moesten na lezing
het Mindanao-nummer van
American Ohamber

merce Journal van
ze meening ter zake
:De aanw~gheid dar
' nars te Davao beeft stellig

~~t~h:~ .~ r;:;: =~~:eer voord~l dan

~:t grinoo~:

:~~o~~~~ 1a~ ~~e;o::'

di::iur:ccC:e:
een gevaar en een ongeluk voor
laatsle pluta op het toovermid- de wereld zijn.
del van het steeds maar weer
.
er in gehamerde woord. Men
J~en al8 Fasci8ten.
dcnke alechts aan het woord
"nationaal-socialisme", dat ondanks of missc.b.ien weI juist
de achijnbare t.egen_
'd ie het bevat, m.l1.Jioe-

als cen
ze meening·

v~ur~

1-

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g

opgeva~

~~:rmn~po~~~~~~d:

verdachten zullen verschijnen.
dan is daannede een dee! van
de Joodsche intellectueelen. die
MIl de stichting van bet Sovjetrt"k hebben medegewerkt,
uitgeroeid. ~danks zijn nag
altijd 98% van de Russische
ambt.enaren. Joden. Maar

:::asJ.'\:'

, , ..:~

L J QUI D A TIE - U I T V E R K 0 0 P
in bet Kappenhuis

S I u I s b rug i t r •• t 5

Bat a y I a - Can t rum

~:e~::dkro::.~~~:t;::~:re!::·
IlItJl;lfl~pm.

Pb.Fonn'eru, glu-.· ""

::::pe:-

~chaIUl_

Groote: . sone:erlng 'perkamenten k.a.ppen. kleurec:ht en
afwasc:hbaar.·s Zondags geopend van 9-12 uur_

ditlaH~3;~ree~*ra~3;liii~~~~~~~~i

~en! ~;~;:;.~;::HH~:.:,.b:~.i rei~t~~~v: ~~ ~ I'

op de
weer een nieuwe kwestle voorMaar oak in ander opzieht
doet.
hebben wij door de obj~ev.e combma.ties, die op het oogen_
. Men wcct, dat de Japanners wed.ergave van de feiten een bilk dar aan dag door pers
m · den vreemtle.Japanners blij- anderen indruk gekregen van radio ' in de ' hersens van
~:J~a;:u!~~b:e~!~ ~ :Io:!i:~a:,er Japailsehe
.
vi·"",I._ .Et
. ",,>,oesch.
huwdeD. oOk tot. c. Japanschen
Er is g"
sprak van . J
verklaard evenala .de Irlnderen, panache
e
een adie ~t ~ huwelijkcn geboren
~geveer 31 jaar geleden ztJu
werden.. ~tJ bebben , te Davao de cerate Japanners te ~~

Vrij T qegang

De bestnren l.EY, I.E. V. V.O.. I.E.V.J.B.
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DE ENGELSCH-EGYPTISCHE
OVEREENKOMST.

De LU.-ers

De leden van I. E. V., t. E.
V. V. 0., I. E, V. 'J. B. van Batavia en Mr. Comelis zullen Zaterdagmiddag ~2
te 5 u.
,
I.E,

Aangevuld en Toegelicht.

BLOEMENHANDBL

o
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Een prachtig Staaltje van Engelsche
Diplomatie.
EGYJ'TE ONAFHANKELIJK

DE MILITAlRE SITUATIE IN SPANJE.
Over het vei'dere verloop van
den veldtocht 10 Spanje zijn,
volgens benchten wt Hendaye,
de mihtaire waarnemers aldaar
van meening, dat de Nationalisten na de a.s. verovering ....an
San Sebastian alle krachten
zullen inspannen, 000 Bilbao,
Santander en Oviedo van de
vijanden te zuivereu. am op deze y..ijze de controle over de gebeelc Noordkust van Spanje in
bandeu te krijgen.
Tegelijk met deze aetie sebijD("n de Nationalisten met kracht
en maeht ·:Ie stellingen der re~
geeringstroepen tusschen Malaga en Cartagena willen anngrijpen, om ook de Zuidelijke
kust aan de Middellandsche zee
te kunnen bezetten.
IndieD de Nationalisten <lit
doel bereiken, blijft de regeering, \'oor de communicatie met
het buiten1:md, slechta het zeer
onbetrouwbare Valencia en Catalonie o\'er, waar de Marxisten ~..eel lnst hebben van de
A!1archisten.
Intusschen ncemt ook de reo
geering haar voorzorgen. Zij
beeft bij TalaYerc, halverwegen
Madrid en de Portugecsche
gn-l\S, cen groote troepenmacht
samengetrokken, om het door
de Nation.:tlitrten k?rtgeleden
bezette gebled, dst bier slechts
100 km breed is, te kunnen ber-

De

Oairo, 26 Augustt:£8.
bet NoordeliJk en Zuideluk Ieger bebben in het clubgebouw met
In de laatste gemeenscbappeder Natlonallsten verbroken medewerking van de Silverkings
worden, maar de regeering zou en een Hawaian Band.
~~!:": ~~~e;:J:'c~ X~
weer in contact komen met Porlexandrie werd hetEngelscbtugal.
De N. I. O. G•..ers
Egyptische verdrti.g onderteeOm_soortgelijke redenen, d.w.
kend. Na afl60p cler zltting
z. om de verbinding met Frrmkwerd_een communique uitgegerijk over de Pyreneeen (Larans) te hersteUen, die 3 weken
::~vr~~~e~~eo::e~:i
geleden in de banden van de
resultant van de langdurige onNationalisten gevallen is, heeft geroepen tot
derhandelingen werd uitgesprode regeering een groot leger am den Fakkeloptoeht.. Het
Huesca. Oostelijk van Zaragoza, de bedoeling samen te
samengetrokken.
Sedert een op bet ed van de 1e School F.
week wordt Wer verwoed ge- (voorheen lA) aan de Willemsvochten.
laan n.m. zes uur. Vandaar
In het brandpunt van de be- wordt in optocht achter het N. ;~~~d~f~~~~Po~~e:t~::
langstelling staat tegenwoor<lig I. O. G. vaandel naar het WaToledo, ten Zuiden van Madrid, terlooplein gemarcheerd, waar ~~ng~:~!et ~~~~~a; :~rp~~~
waar de opstandige militaire men zijn plaats in den grooten vinden (Het is geschied. Red.
O. P.). De Britsche Hooge Comscbool sedert het begin van den stoet inneemt.
miasaris voor Egypte. Sir Miles
burgeroorlog door de regeeverklaarde nR de onringstroepen beiegerd wordt.
Dankdienst der Joden
I de,rt;',ke,rlng van bet verdrag,
Ongeveer 1000 kadetten, in
Regeering er
den ouderdom van 12 tot 20
was. dat het·
ren, verdedigen zich hier
in het zoojuist
heiden moed, wei
welk I.lanlkdl"nst
lot hun wacht,
capitulecren. Naotio""!"'ti",he!
vllegtuigen voorzien
zien. Zij hoopte,
ling van de Egyptische wenlevcnamiddclen. Maar de
schen tot een duurzame zege
nalistische troepenmacht,
In Hotel des Jndes.
voor de beide landen zou strekhen zat moeten ontzetten, staat
op het oogcnhlik nag in Naval~
Op Zaterdag 12 September ken. Hij stelde voor, het vermorales. op een afstand van a.s., zal in bovengenoemd hotel drag het "Zaafaran-verdrag"
100 km.
een Oranje-souper gegeven wor- te noemen, naar bet Zaafaranpaleis in de buurt van Cairo,
den in de groote bovenzaal.
waar de onderbandelingen voor
Het geheele hoofdgebouw zal het grootste gedeelte gevoerd
Politieke Situatie.
werden.
feestelijk verlicht worden.

Bericbten uit Barcelona en
Valencia bc\'csligen het ook
door ons gepublicecrde nieuw8,
dat de terrorisliscbe wandaden
der Anarchmtcn hand over
hand toen<.'mcn. lcderen dag en
In nUe deelen van het land heb·
ben 8Cbennutsclingen tusschcn
regeeringstrocpen of polltie en
Anarcbiswn ,Jiaats.
Binnen kortcren of langeren
tijd rullen de Anarchisten de
overhand krijgcn, want de groote maasa der hcvolking ia reeds
-"-,-.------ .. ..

overen. Op deze wijze zou niet
Daarna zal er te ongeveer 9
slechts de verbmding tusschen uur n.m. een-' Oranje bal plaats

;:er::

:~e17 ~~:~~e,,!~~~ede~

ERBES-RADIO
Film Vertoonlng.

--~-,--.-~----~-----~

t,. _ . . J .

-

Oost -

De beteekenis van het nieuwe
verdrag is, dat inplaats van het
EngelBChe protectoraat over
Egypte cen verbond tusscben
twee gelijkgerechtigde landen
is gekomen. Mustafa Nahas Pascha, die vroeger een van de
grootste vijanden van Engeland
was, zal over eukele dagen in
Londen aankomeu. om bij de
definitieve onderteekening aanwezig te zlju. De overeenkomst
Is het elnde van een periode
van meeningsverschillell, die
BOros aanleiding gaven tot ernstige ongerustheid. Het grootst
was de Enge1ach-Egyptische
spanning Da 1922, toen in Egypte een sterke oppositie tegen
het Enge1scbe Protectoraat ontstond en in November 1924,
toen de EngeIsche Gouverneurvan den So,dan, sir
in Cairo vermooi-d

Wij vernemen dat binnenkort
te Bandoeng, Garoet, Tasikmalaja, Soekaboemi en Buitenzorg
de bekende bedrijfs-film der
Erres radio--fabrleken te Den
Haag zal worden vertoond,
waarblJ de heel' Den Breems _
vertcgenwoordlger dezer fabrieken _ cen causerie- zal houden.

.--.-----Deze film werd reeds met
Zuld tot nan de ver- groot succes in vele 'andere
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ontbonden z~l worden:
Een feesteJijk vuurwerk zal
DE NATIONALE FEESTDAG dan worden afgestoken op het
terrein van de B.B.W.S., waarRet Programma.
na de vergere feestvreugde zal
worden voortgezet in de restauOver de fecstviering op den rants in het centrum van de
nntJanalen fcestdag, Zaterdag stnd.
12 SC'lt., kunncn wij bet volgende mededeelen:
De WJnkeUers
- Des motgens om 8 uur zal
er cen .kinderaubade worden geHet laat zlch aanzien, dat
bouden op het crf van het pa- het geheele feeat zich uiteindeleis van Z. E. den Gouverneur- lijk zal concentreeren in de winGeneraal.
kelbuurten.
Ann deze aubade iullen ongeHet bestuur van de Midveer 4000 kindercn deelnemen. denstandsvereeniging "BATA-Tel0~rev.m.z1flleneren- VIA", ten deze handelend op
kele godsdienstoeferungen wor- verzoek van het comib~ van
den gebouden.
feestviering, heeft daarom haar
- Des avonds half 7 zal er leden _uitgenoodigd om op Zaccn optocht worden ~enge- terdagavond de winkeh~talages
staId op het Waterlooplem.
een feestelijk aanzien te geven
Aan dezen optocht kan door en tot middernacht of later te
alle ver!!enigingen en particu- doen verUchten. Ook gevelverlieren, die dat wenschen, wor- siering en of gevelverlichting,
den deelgeno~en, De stoet zal zoo dat,mogelijk is, zal zeer ze~orden opgelUlsterd door 5 mu- ker door het feestvierend puZlekkorpsen. ..
bUek worden op prijs gesteld.
< Alle
v.ereemgmgen worden
Een feestelijk versierde etaverzocht met hun vaandeIs te lage of gevel, aldus het bestuur,
half 6 op het Waterlooplein zal niet alleen getuigenis aflegaan.wczig te zijn. De stoet zal gen van ooze gevoe1ens ten aande volgende ro~te nemen:
, zien der heugeIijke gebeurtenis,
Waterlooplem - R. K. Kerk- doch cveneens van onze bereid-

van de f:'lbricage van cen rnadern raclio ontvangtoestel.

Van de juiste data der ver~
tooninge;t. zullen nog nadere
aankondigmgen door mlddel
van advertenties in ODS blad gescbieden.
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'OOK DEN ZlTEKDAG EN ZONDAG

HOLLANDSCHE VLEESCHWAREN

Britsche
geleide-Il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lijk uit troepen
Cairo zullen
teruggeroepen
worden en vooral in de zOne
van het Zuez-kanaal worden geconcentreerd. Engelsche offieieren zullen de leiding krijgen
over de organisatie van het
Ooenoeng Sahari 46 _ Batavia~C. - Tel. WI. 582-583
Egyptische legei', De verdediging van Egypte te water en
in de lucht zal, naar men verVerzorgt oak uw
wacht, nan de Engelsche strijd·
krachten voorbehouden blijven.
en
Egyptischc troepen mogen weer
den Soedan binnentrekken en
Egyptische ambtenaren weer
aan het bestuur van <lit gebied
deelnemen.
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V. OLiSLAEGER & CO.

'n maandabo_nnement.

Wij leveren volgewlcht, bij afname dagelijks
van 5 - 10 pd, franco huis door de geheele stad van 7 u. v.m. tot 8 u. n.m. tegen
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den allerlaatsten
weer tot
die de

straat :- Koningsplein Noord verhoogirig van de feestvreugde
- PalelS Gouverneur Gene- zal kunnen bijdragen.
rant
In- overweging, wordt gegeven
Na een zaer korte toespraak om bij het passeeren der-opden M:~iel<ha:ndel
~ ~:n:e~~~~g~~t:r
::!n.-Bengaalscb vuur te ont- Tjoe te bezichtingeri.
De voordeelen van dit instru.
ment ziln de volgende: de

zelfs voor lemand die "al aUes heeft"
vindt u altijd bij;:

o~:;~::~l:'e1'id~::~g~:::~:;.
weI, dat de
nog altijd haar grooten
verdient.

E~t~:ea~:e~~: Restaurant E. A.

de
den SoOOan verlaten.
In 1927 volgde het bezoek van
den inmiddels
gestorven
Koning
in Londen
en daannede
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in Abessinie ook een' zekere
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gespeeld. Eenerzijds beeft
~
lie de Egyptische onafhankelijkbeidsbeweging aangevuurd daar
het er aIle belang bij had. den
Engelschen in Egypte moeilijkGATEAU JULIANA f 2,- ORANJE BANKET f 0.50 p. ons
heden te veroorzaken. anderzijds echter hebben de EgypteORANJE CAKE f 1.50
JULIANA GEBAKJES f 0.10
naren door den oorlog tegen
Diverse- slagroomgebakjes f 0.20
AbessinHi ingezien, dat een verbond met een sterke mogendBoomstammen Padvinders lapanee:sjes
heid ook zijn voordeelen heeft,
De tegenwoordige
Commissaris, sir Miles
V tieskamer - Delicatessen etc.
son, zal, naar men
eerste Britsche gezant
worden. De inhoud
is nog
Men
zooveel, dat een
scheu de politieke
heid van Egypte en de
NOORDWIJK 16 _ BlTAVIA-CENTRUM _ TELF. WELT. 350
Het Tijdperk van Span- aansprakeu van het
nimg voorbij.
Rijk tot stand is gekomen.
In verband met dB Nat. Feestdag Zaterdllg na 1 uur gesloten.

op hun hand.

de ovennacht
In dit geval Is cen massa-slachtmg tc
verwachtcn en zeker zal geen
gebouw, dat van wclstand getuigt, gcspaard blijven.
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OLIE-RlJK ABESSINIij
Resultnat van Onderzoek

.
pe
"lin Dezember (1931) gibt
es eincD wirtschafUch-industriellen Aufstieg, im Frueh~
jahr ist das Arbeitslosenpra~
blem restlos geloest, und bald
darauf werden die Nationalsozialisten n~~ e~n:; ;er~
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Modearllk.t.n
oak .voor Avondkleec:l!.riQl

doorvo~rt, zoo .heeft Z\l enge- maarde" zlenetes ·TENFREN
veer dne jaar geleden een alge- LAn.A en over haar voorspel-

scbe arbelders met 6 tot. 7% opnieuw het loon van de kasten
verhoogd worden, en eemgen van levensonderhoud !.DU afwi}
tijd
later,
wanneer
de ken.
loopende
onderhaudelingen
(Nadruk verboden).
andere arooiders met betzelfde
bedrag verhoogd wordcn. Het
Jtalie van Mussolini is bultengewoon trotsch op
algemeene stijging van d~ loonvoet
i--;;;"''--I:-:'--:::::-'':'';'':';=~ die zander (door de fascistische
w.elgeving niet mogeJ..tjke) . sta:o.t sta: d ~ ~~~=e.~ons_
..
e 18 ze er, a
vcrhoogin~ reeds e:anl~n ktiJd
noodzakelijk was, Da t e ost~~ van levensonderhoud in Itahe sedert het begin. ~~n den
oorlog tcgen Abessl.D.lc cerst
aol,u"""'n
maar toen - oa h et
van de. saneties "eel qti"'.ttfd
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wurden nach einem sechstaegigen Fasten in voelligem

R ome, ~7 A'Ugustua 1936.

De Italiaansche vorscher en
Trnncezustand gemacht.
specialist in Afrikaansche aangclegcnheden Luigo Dullio, is
Wat hiervnn is uitgekomen,
van een ontdekkingsreis, die weten wij. Na haar loon, dat

hem gedurende en na den Abessynschen oorlog door Ethiopie
leidde naar Rome teruggekcerd: Daar heeft hij de Jtaliaanscbe r egeering cen uitvoe-

zeker niet gering is geweest, te
hebben opgestreken verdween
zij weer en nu hebben wij haar

hier en laten ons .~ertell~. wat
er dank zij bet W1Jze bcleld der

:~::~B ~!e~e!·nin~~~~: ~i~n~:~~r~e~~~u~!~~;:; ·~g~~~~~fe ~e;~~~~r:~. ook

==g
eeonomen ov;: de geheele lime
minstens ~O i'O b?droeg.
In arbelderskrmgen werd de
roep om hulp steeds drltIgender
cn zoodra. ~eze ~oep het oor
van Mussohm berelkte, gar de
Duce de .verschiHende industrieeorporaties het bevel onderbanloo~
delingen
over .. bet
te opencn. TegchJk lIet hI,)
door
deB
sccreta~s-~enc raat.. van
de
fll.6clAtiscbe

land overhandigd. Daannede is
Maar ,:"aarom, al~ wij zulke
het vraagstuk, of er in Abessi- voorspelhngen noodlg hebben,
nie al dan geeD oUe te vinden is, zouden wij ons niet boude~ ann
opnieuw op den voorgrond ga- onze locate krachten op dlt ge~
pJaatst. Het petroleumvraag- bied, die dil land van haver tot
stuk in Abessini15 heeft sinds gort kennen?
de oorlog de oogen van de ge.
Waarom zuJIen wij ons tot
hcele wereld op dit stuk van een vreemde wenden, zoolang
Afrika richtte, niet slechta in wij bijv_ Paatje Driesen hebhen?
Jtalie doch ook in andere landcn
JEVEA.
groote bclangstelling getrokken. Men herinnert zich nog den' =~=~~~~~~=
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tlonarlssen ter conferentfe blJ- in Abessynscbe oliegebieden
cen komen, om tc beraadalagen verkregcn te hebben en die
over de middclcn tcr doorvoe- maandenlang bijl,a stamgast"
ring van cen effccticvc prijecon- I)p de luchtlijncn tu~;chen New
trole en ter vcrhindcring van York U,;~den en Dzjiboeti getoekomstJge prijsverhoogtngen. weest is. I~tusschen is het rondMedio Augustus waren reeds om den hoer Rickett stU gebij ~ van de 20 industrie-corpo- worden en langen tijd hoorde
ratios looneontracten afgeslD- l men niets mcer over AbeBsyn~
~~no·r ~:: t!e;:'v::;J:ij:~~ sc~u~~~e~~ge Dullio, die a13
de aankondlging van cen loons- Afrika-expert het volle verlrou\'erhooging van 1070 , welke wen van Mussolinl geniet, me800.°00
arbeiders
gebeelKort
Ita- dE'gcdeeld,
hij in de
Danalie
tengoede
zal InkOlDen.
kilwoestijn dat
zooveel
petroleum
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de 500,000

ar·

eommis~ie

technische
zal. worden voorgelegd, VIndt .hler de
alIergrootste ~elangstellmg. De
ontdekkingsr~~ziger heeft, hoewei Itallann ~Jnde, he~ groot~b
deel van zlJn l~lVen. 10 Afnkn
doorgebrscht cn Zlc~ ree~s
vroeger met on~:rzoek.mgen m
de Danakilwoestijn be~lggebouven, dat, ~.£lEl
verteld, altlJd.op
van Mussolim ligt. .
Me&~~
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TE MALAKKA
ongeveer 4,5 'millioen telputten ontweek gas, geTe Malakka woedt een ijsoorItaliannsche arbeiders- deelteJijk onder sterken druk." log. waardoor hel ijs er nu ¥.!
Het resultaat van Dullio's 0 0- cent per pond kost.
kla.sse en met baar de arbciDe Singapore9che ijafabriedersklasse in de verschillende derzoek, dat in den vann van
takkcn van handel (ongeveer een uitvoerig rapport aan eeo ken zijn daar ook bij betrokken.
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Naar de nationale
gebeurtenis van den dag
luistert U natuurliJk D1.et een
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bij uitneD1.endheid, de
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OereD van dt lagere school.
o:~;v~; it,r:h~~'t! Sr.

-----__.'w
__

•

Telef. WJ. J206 '
.

w

11 40P

II

.-"'-------__________

~Ij :::o~::!s:e:r~:e~:ai.n ~~u~~!Rm~~!I~;NttOlDERS.
....J

Ace. & Admin. knntoor
4157 v. d. blad.
Heikens & Veen. Batavia,
Besar W. 35, Telf. 285 Bt.

Z

lllijk

bo~~: ~:;,:.e~::;t~~!~

wasch. Berendreehtslaan 29/ 31. Br onder No. 4171 v. d blad.

Atelier v. conagebloemwerk en Goed tebuls aangeboden bij
cost. naalen, tevens curnus VOOl' dierenvrkmd voor een jooge
h t
1
rdi
hand
Hefs t ba.st.a.ard Fox
a:geb~ ~;eC~8~U~"P;~ti:~ (Reu:) Ie. Spoorlaan NO.2
zeer vlugge method
Cond.
cursus f 10.- , Priv. ~. f 15.- - - - - - - - - - Cost. naaien f 25.-, priv. I.
f 35.-. Voor de geh. cursus. Ter overname: De verdere in·

1_________

BIN 8 E~ - J AC.OBS"

DjocJaweg

;~':di:P ~~ee:e~~ ~~:~

99.

VLAO TE KOOI' ,

K r B mat 62. (t/o, t ram 5 tat Ion)

F 3.50

1_________
HALIMOENWEG 41.

Batavia·C. Tel. 97 WIt,
(D A G EN N A C H T)

=_________

Met kruiden nit eIgen land

Coulao!e bedreolng - oeUe ultvoerlog, bllliJ ke

T

~e~:e~L~~~g.a.Il·

en verkr. i.d. mccste apoth.

Cunlus : opleiding toelatingsex
4e. kl. H.B.S. voor).l. v.d. 3e kl.
Mulo B. Aanv. 1 October. Aan·
Gecn eetlust!
melden: M. A. de Baan. Goen·
Ga
Foeb restaurant tel. toerweg 6, tel. Wit. 4552, J . C.
WI . 450 naast C6ntraal Theater Boo, Garoetweg 6, tel 5112 WIt.
Bultenzorg.

Waarom geeo klan! bll de Europeesche
...,,,

de

t.".

'D

t CLVA..M
.

naar

PIANOLESSEN
,/ ...J&",...
W,.!:L
,Lies Kehlenbrink. diploma pia' [,' ~n Holte 33
_
Batlvl a.C,
_
Te\f. 6 181 - 6 1112
"no ConservatorlUm Amster•• 15 ,II dCHlid.: prllt t !!. htef! lis de nodere proviUl'n ell d'DOk~!!. 10k!!.',.
"dum. Laan
der Wijck 2 lofOIlDtcrl U mllar even naar d t prlJten, en Uw vooroot';ed 1:al OvetwOOU t D :IJn.
"Buitcnzorg",
.
---------

van

~;ve~~e~;~

1 schrijftaf~l f 8.- Beide pas
2. maanden oud. Te bew. Tjiki·
nilaan 2
---'------SPOEI) !!t!
Te koop gevraagd: Woonhuls,
eigendoms perceeL Br. m/ voll
inl. en prij80pg. onder No. 4169
v-,-,_d,_b_la_d_,- _ _ _ __

bod de reeds verschenen eerste Te koop wegens vertrek: Voor
10 deelen . Br. onder No. 4146 f 3000.- een steenen huls
V. d. blad.
m/paviljoen, thans verbuurd
voor f 65.- ,smnds. Br. endbr
No. 4168 V. d. blad.
Tel' ovemame aangeboden! VIooL: Ter overname t.e.a.b.
2 Europ. Colbert kOli.tnums een goed ingesp. viool compL
lengte 1.80 voor f 25.-, taille en fraai van klank. tel WIt.
3
.. 34 Salemba.
1,_4""
_,- - - - - - - -

D~~d!J~~z:ev:Pg:;~b~. ~~r~~
~e~. De~::s~ ~!~:k::

tarleveQ,

:::I~?C;;.r~~!;lwt!:~~a::l~

~~e:~;e =d~b.

1

:-________n.________""!
.vlb.

..
Parlsii.mne, Pasar-Baroe 121,

djt gekomen.
.--:--..,-------

voor
wngen met bak Een Wltgelakte
Te huur per 1 Oetober:
lessen. Opt
babytafel en een dlto kmder. 1 kamer 14.0 - , 1 pavUjoenka· voor L. A. teekenen door lee-stool. Tel 5231 WIt (Laan de mer f 30 m/kost, incL kl raar MO. Hand· en lljnteekenen.

.

Begrafenlsonderuemlug

.FEEST ! I! Wat wenscht U nog
meer dan U mooi te klee4en.. U

Meester·Corne"·,
.Ill>

gelegen aan den grooten weg. Torale oppervla k.
te 8100 M ~ Zeer geschikt voor kle-inwoningbouw, zwembad of wielerbaan. Br . onder No. 3744
v/d. bl dd.

tjc, ledtijd 2 jur. te bevragen:
Sumatraweg 22. Bat..C,

nt'S!.!n up zeer billijke voorwaar·

'

den -gebeeJen .dag geslor~

I

-

I

Buitenzorg, of inl. tel. 5050 WIt.

.

1
I
Te I[oop
:
Kali
Industrieof
Bouwterrein
1
Ie:~'.~~~:"::l~~~~~":.jecten ~~:'=;:"i~~~~~6 :~e:P~ijhe~:::n :~ ~te~~

BU~ge~t: ~~en~:GEN, ~~=~b~:~:kj:rJ~ol::

••ba

_~ .

GEVRAAGD'
Zalerdag en Zendag rondvaarlen langs de oorlOi'l Gelegenheld tot mee,.yw" t r a · ..
schepen. WJj bungeD en halen U terug van de ter
ject T<mah-Abang, Kramat en
C
oetlchuglng hggende scbepeo ad 25 cen t per perSooe.
lerug Tel Wlt 4500, k 14
Itadelweg 35
Bat.-C.
Tel .• 4286 Wit:
De aEvaart heeft pl<1ats van deo Beton steiger. clade
K P M Haven. Inlicbtlngen telef. 266.
Heeft een grOOte :!Iortecting JUWFELEN zooab "Scha
; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"'"!_ _ _ _•
kelarmba aden. Slallgenarmbanden Ke.Ddariewerk. Colliers.
Te "koop Terraplane,-ruime -5
m{Haogers. Oorha ngers. Oorknoppen. Ringen metofzondc-I:
zits Sedan 1933 in runn. condo
Bri.Hanten, 22.ka,aats goud of 14 kaJ:;aat. ZUver eD
Steeds door d genaar geredcn. i
Zllvefpl.8 te Hnr10ges van de bekencle ZWitserscbe mefkea :
N u d~ Passer Gambir voorblj Is eo de schoolrooste-u
8 KM Inl Tel WI 2601 tst
Elcct lO", Wyler• .Cywa eo and.
geregeld, sc hJet er dJd over om de Muzieklesl8n te
COflcurreeteod in priis. desaew. tot 12 mod. crediel
regelan . J::eo telefooofje, eo de Directeur clef
EERSTE OATAVIA'SCHE KLAVIERSCHOOL
SU!IIlIullweo 22
T elf. voml. 1 12S
Ruime dt-slaapkamer en a.pari
staat oomiddellljk te U wer buchikklflg .om U bij U we
zitje incl pension uiternt billiJk. - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - keute bebulp:aam te zijo. Pilno, Viool, Cello, Samenapel,
BonboekJes Eur of Ind. eten
Thaorla. Vtaagt Prospectus,
A 1150 (15 bODS) Laau Come.
Te koop of to hum:
Wl'lggeloopen te Bufteuotg..
lius 5 _ Batavia-C.
2 elgeud. perc. Soekaboemi oou· witte foxh and ml bruiue kOp.
truro m/ gemeub. hu1zen, 4 rerug te bez.. (of inl. m gunstig
: -___________________
'!!
:~ill':~~~~geBr~:~: ~~ ;:nuli~p~~(ii!~rui) Reo

S_e_ra_n::.gw_e.::g:...5....
. ,-_ _ _ _ _ I:
PA YlNO OUEST.
r *~ De oudSfe eo meest
nome op Jeertijd met kl. pen·
bekende bloemeozaak
sioen z. b. beschaafde ram.
ter plaatse.
(omtr. Nw. Menteng) kamer
.- Pw .... eg NOllrd 49. (N ) mi t.. pen...lnn. Sr. onder No.
TBI. 844 an 843 Wit.
3092 v. Sd · bvlO'd' HOTEL
A y

Dagprijs ! 3.50 mct volledige vatlaf 1 22.50 fro thuis. V~gt
voeding. inel. gebntlk twembad proefportie telet, WI. 926.
en tenniBba
0
I'jk h
todielUllt Vic~~Cn!~e ~r ~cpe~ a~t Sept. geen knmers vrij ; boekt
J 1. - Br. onder No. 1 v. d. due v~~r October. f 5.- p.p.pd.
~!.~~rtli~~~:~l~~~:~v. ~~~
(khtendpoat.
, - - - - - - - -•• 1MIST.
Sehitterend ulbicht
YOOR SLECHTS f 176
~~~~~~E~rima:i:::!r:~~~~

>

II HET GOUD EN ZILVE
·RHUIS

MBT BBN MINIMUM VAN 5 REGBLS,

~fH;==~~Uj~=~e~l~b ~: ~[:t2r;'e:S:::b~~~~~~~~i:~ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 1Riemer 2)
5930 Bl 544.

~-

YELLOW LANTERN "

F 0.20

DE RBGBLPRIJS OEZER ADVERTENTiBs IS

. -_

'Koopl eeu .JOSEPHINE C, ToUe'

H~

=:::~OP~l:'B.v=r:t~t~ ~h:-:~~ri{a::~. ~ ,: d~~
door bcvoegdeleerkrilebt. Pri'
va.at-.eu
tige tarle.ven. Br. onder N~.
12.L9A. v. d. blad. .
.
Voor het :u1tstoomen,
ge "JAVA" laten kamen,
Gabardine of nanel,
slechta J 0.60 per stel,
Ons" werk zult U steeds waar..

:V
·'-· · · · ·.' .· 11".'

'

Mrs. M. E. Richards

~~ria

Hotel. k. 14. tel 4:500

Gedf L
nl!D

~/~Qio~rget.;

model. )Ievr. Peeh,rs, Javawe .
14, Zaterdags afwezig.
g
Spotkoopje: Te koop ~gebo-den: Zuinig besp. en goed. 'on·

_:::~:':":!~':":''!'':':~~~~_.,.._'!!''___'''I! IVERNIETlGT
ONGEDIERTE ~F~h~E
L·lO.) gives PraCtical , derh. 1da.ssleke gram. a.pJatell,
met IZAL. SIechts 1 0.75 per
onversation, also for H. M. V. en Columbia
f 1.t
MOE I LIJ KIi ED E Nt :::~Il~e~kc;e:.. r~ hO~:; flesch. Overal verkrijgbaar.
RnsdpEnondgelnlsche.eOmlnAJserO- a:~ ~~, 4 1te6L7 vWl,d, 299bl_~ Br. on·

Te hoop aangeboden:
Gccft Uw kokkJc OOk ec.ruJ (!Cn Z,g.a,n. 1· Singer trapnaafmaChl.1..!1!
~~ \'rUuf. Hel dan op ..~lt. 372, ne, cabinct model (geheel geslQo
MeT
IJ zoJ"gcn wei dat U uw lunch ten) prijs Fl. 75.- 1 Modepop

A. B. M

~~or :~0fnd3,tew~r. ~d a~r. C~;e!~:il~~e~~~;.vragen
~o~.n:_ca~\v~~~. J. C. Fishcr, _ _ _ _ _ _ __C__
!~m:~b~:~~1:n ~';~:.

I

KONINGSPU!IN NOORD D. PA V \LJOI~N

,

.

~

- - - - - - - - - ~~~~h~~h~~~.UPlls of the secon- NULDE KLASSE k1a
ak
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BlllUk en rustig kosthuis voor 49, Defell8iclijo van den Bosch. 2e. klasse L. S. voor :~
C HAL E T N EST L r..
studeerenden. Matnunanlaan 5.
Tel. WI. 2711.
die voor gezondheids of 1ccf.
Mevrouw Clarenbach, Menteng
rI
tijdsredenen. de Ie. kIasse L S.
Oed1pl. DloemelUDodlste
46. Tclefoon 2244.
Het Zwlt.sersehe Hulsje op den Pasar Gambir is TE ROO?
Hotel SHUT'l'E RA.AFF
Diet kunnen volgen. De-u maand
Atulmaak (;oc8lf.gebloeUlf:D.
bij :
Raden Salehlaan 14
Veldbloemcn - Klenterklasje. kunnen nog enkele geplaatst
Col'tiage-- en bloemr::nlefiBen leidt
op v· bloemeomodiste, nui- en
N..
van t 3,knlplessen vofgena gemnkk.
metbode. Succta verakerd.
Dipl. costwnlere. na 3 8. 4 mod. ~:~ 520.Ci:te~c~it\e::n~:lc!~~: -------.:;TivE:c.~K;-O=O;-I'~,-.::...:..:----- _ _ _ _ _ _ _ _ _ werkende of tijdelijk afwezige
of eig. gebruik; 3 lesaen p.w. Lie. Gg. Houber No. 7 Bl·C.
Een klein geriefelijk huis met pavUjoen. op netten etand
Botel SHUT.rE RAAFF
~::= :::r~~ ~:~:rr! Bet AdminJstratl&- & WODIDg! 7.50 p.m. blevr. v. d.. Zoo
Mr. Carnelis. Eigeodomsgrond, Prija f 5.000.- vrij op
Koningsplein O. 12
Wildt. Gediplomcerd.
bureau F. W. van Gendereo
GerupJ. Coupeuse, KrocsenplelD CnJ'Sus : opleiding toelatingsex.
13 v, DaaJenweg. teL Wl 6237.
uaam
_ _. _Te_le_f_,
_ __ _ _ __ _--.:._ _
!omfort !
Vioslaan 3
zoekt

__

~~l~I.B~.~!v:o;rd~t,~d;. a;,a~:

RADIO'S ,
melden: M. A. de Baan, Goon.
Koopt en vcrkoopt, 2e handsch toerweg 6. tel. WIt. 4552. J. C.
goedgekeurde toestellen,
Lombokweg 26, tel. 5112
TJONG &; Ce.,
Sawah Besar 15, tel. Wit. 390.
Voor betere afdrukken naar
Men. S. van Tuuren
TOKO "POPULAIB"

~~:

mnd.

2 lesuren p. w. f ·5.- p.
Aanmaak van toiletten en cor·
sages. Diploma n a 3 a 4 rond.
Tel. 4165.

en

U::=) ':n l~:Ottan ~nxit;:
~omeli!

.!

'-"

WL~_46_12_.

Oranjebal met een levend Oranjebouquetje, dat wij
v.a. 15 ct. voor U in voorraad hebben.

.

~etb. PrIrelcs 1 pets. t 2.50 '"

." per8.

. ..

-

f . 3 ..,.. per. lea,

.,.-:.

.;".'

B. LOEMENHANDEL

FOTOGRAA
f .
VOOR
BUlTENOPNAME

1325

I---------,Ii-------'"'-;
I
GEoRDIE

.

huluHJlJlIIRlnt.n

Dag eD Ilacbt te
ontbiedeD.

I

x: pfw -

fl. 1._

5811 X grafa~onll&mentln
pI., 2.- p/m.

Malaharweg
TELEF. WLT. 1325 · ..

, " :-

I

p/m. I

. fI.

o~~:o~e:h~U~!13-. ~~.
. VERTA.ALW~RI[ . :: Telf. W~!e::edr-:D 3535.

I

Een ·limoen of crosbje,
Een stroop van Landre?

Van Oma tot zusie,

~~~~=

T:oa:~:n~en

Gerenommeerde Keuken!
Geacheveerde Service!

er_billi_'_~ke_twee
_ _per_s._kam
_ _er_e. :tr~OthF;;'7
is~' H!:k ~~~~ :nur~ge~~~~~~~e
s aat 4..- p. mod. gr. huls- missiebasis..

Persoonl~jke BOlli~

REINHEID door IZAL.

kamer, 3 s:laapk. vrij uitzicht. citatie gewenscht,
Herrmann Realstraat 3.
middags na 2 uur.

'fr;
m

V.I. KOI'I',
Vloolleera.a.r. ex-leerlfng Prot.
SROOL. Nog eenige oren be-schikbaar. RIvierlaan Z3.

RATAVIA-CENTRUM.

'lekoopaangeboden:
eo wi!ltergoed

WiDter~

=========~~==~~~~~~~:I van
man, Vl'Oliw en kiDderen
van: 12-11)..8.&
jaai'.
Ie.- Spoorlaan No. !.

.

tv

van

...... . --,..:.........---..;;.........
~-

.,

J ......=. 'j'
rJ'

1~

r

VoOr~f..

-r., huur eeI!IV"; ~ bois
~ Sookahoomi,3 slaapk.

..

=-

~
••• .",

!:'!.t~":':.
1

"c , ." Br.onderNo.mlIIv.d.blad

J

I
de meest volmaakte brtl
zander schroev·eu.
De glazen zitten •
vaar

.

Uw )even

ONWRIKSAI'oR
AIl~nvertegenWOordfgers
voor geheel Ne d.·I~di~

'.

u::~
~~tqnc&ir

,,,

thriU..

liefst '6

i~\~~~~ doodt. Slechm

en

1if '.

=-

bekwame runners. Zij die reeds
eerder :in het vak werkzaam

Ze
__

Een iede.f drink.t mee I
T rae tee r t c zoe ·
belt op Wltw taO
Kramat 43.

Nederlandsch, Engelsch
Fl'ansch en Duitscb (ook onder- ...
.
.
ling) gevraagd door: A. A. vaa CARR
i .
der Kolk, Jzn. ·beeedigd traIl
.. S.· ·
O-TABLETTEN .
..J~P.U. 8..lPD..~BI II
lateur b/Justi.tie. SaJembapleIo
y·aD de
. ·~eJef• .WIt. -5150
No. 4.3. BataVIa-Centrum.
Zijn het aangewezen ·middefvOOr ~g..· 6
J.O o ·p · D,E LEE U
Eo
stoornisaen, ··onwelriekende adem. · :onaangen8ine
l'ian"'~'" . ..
smoak
... , !ndemond,~vano
. ~~~
Nog eenlge ,.-en Beschlkbaar.
'
.
.
Djaga 1II0000t 59, _vIa-O. '
.
In fl.
liII tab!. 1 .0.65. ' ,. .,. ··-c·· .

. ".:. ;-1'

..

p.~~~~~~;:Y.~~':~~:': ~~~~~!?tbij~

,~.

A I K 0
{j

Tebevr. TanabAbarigOost67 ZBBRBILLrJKECONDlTlES.
paV.t.5-6 D.!I1!
.
ItaliaallSche ReparateUl'
lloor aUe muziekinstrumenten.
tlpe·cialiteit in . het repareeren
van ~c~ordebns. ·L8: an Boent~
(Gamb~) 3. Welt.
Dansschool Sn.VESTER
Ood~· 'l'amar~.~ e1a.an 6.9: Onderrleht volgcns de!ntern, Eng.

~~j~~ p:=~a

PRIMA VERA Menteng, 1 A, tel. Wit. 820.

f 1.50 p. m.nd. Bloemencursus

Prijs nader overeen te

13, fet.. WL. 5013

O",.1II1,.IJAI'!.
..
'-WJ'~&{"
=ie~ne~wf~:gieda;:: :veoonpdSegaOtrban,~~jeopbtlooe
CbmtenOf'
"'

A1aydrocsJaan 81, Bat...c.

OpJ. coetum. 3 lcsuren p.w.

>;

PO"TROX

Aanvragen
~!.!~~~.S=d~ :~:~Ltd

~:uk~~ ;-:~d ~~~~d~l

1~ k~t te,en~it~to~

~

Gedipl. . Optidev
Staatsdtploma
21.

~·8rOle!
Batuia·c..·- ••~nhr"
aUT HEY 0, U.W 008EI,
S ••I.hla
. 8~ . lAlil GOLDBERG I
-. h. I
.
'
.
.
DI • • I •
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Zooals reeds geiegd, bestaAt
bet leger van Mola Diet sleehts
uit geregelde troepen, maar
ook uit een militle, die uit aanhangers van rechtschc Pllrt:ijen
is samengeste1d. Gewapende
"Touwen heb Ik echter op mijn
iocbten door het front van MoZaterdag 12 Sept~mber 1936
:a nooit gezien. Vrouwen schij_ .. _ __._ ___ ._ _ _
. __.. _ _ __ ___ . ._ _._ _ nen slechts un de zijde van de
r eg-eering t e strijden. Dit is
mis!ehien te verklaren uit bet
BURGEROORLOG - OORLOG VAN
feit; dat de Spanjaard uit het
Noorden cen groot.e eerbi€-d
DENHAAT.
voor de vrouw heeft. Velc fascisten ·en eariistCn, die in' Aragon , Oud-Cactilie en Navarra
Rebellen zijn goed toegerust.
n3ar de wavcns hcbbrn gcgrepen, behool'en tot de oude
PRlESTER-SOLDATEN
Spaansr.he Ildellijke families.
Deze Spallnsche Cnlllde!; hechten ook beden nog ann de eeuRuthp lIt'inl'Rn, dl! IcKier V:l.n het
wenoude t1'adille, dat de plnats
U nl tro Prc~o; J3ur~nu tl! Pnrljs, \'I!rvan de v rouw In het huishou\'Qlst Z\,i fl u.rt.lkclen (wer de g eOOyr·
dcn is en niet op het slagveld.
tenl ~.,"n nell1 cr de front cn va n ll('n
De eenigc dienst, di e de jonge
' l';J);\ltn Behcn l)I1fgl!I'oorioli.
meisjes uil deze voornnmc
Spaansche families vel'l'ichten
P..cgeeringstrouwe
vlicgtui- is Rbodc-Kruisdicns t. Velcn Zijl~
Pumplplw. ~1 .4 I1Y. 1!Jj5.
gen verschijnell plot.scling bo- plccgzusters in de veldhospita[)(' Sp:\anschc lJurgc rool'log is \'ell bclangrijkc, stt':ltegisehe len achtcr hct front. Anders is
de oorlog van den !lid s ont- steIlhlG'en o( steden van -:Ie op- het mel d e prlester5, Hct bloe:1zicnucu ha ~t, die g cen pardon slandigc troepen, gOOiCll hun I had , da t :ndl cllic eICr!\('lltcn
kent. Q(' \·crblttcring. wnarnlCC bolJ\mcn Ilaar bcn ~ctcn en zijn oild.er de prlesters heblJen aan;\a ~ held.:! l.ijdcn gCl>trro en vel'dwcncn voor dt, achtcl'voI- gel'lcht, heert de ,.dienaren
WOl'lil, is thallS niet mindcr gings\'lieglu ig~ll d cl' l'"brll cll Gods" tot so!dnten voo r Franco
gcmankt. Zij hebben Ilaar de
).;"OO l dan in de ccrslc dngcn opduikcn.
wnpens gegl'epen, omdnt zij in
,-:ut cll' l:locdigc worstc1illg', IIll
1'~' 11 rlJ',\\l.nd gc!cd cn . Hetgern
Bet is bij,,-ondel' o pm c l · k~ lijk. den strijd tcgcn de linkschc re~p;;lIj c IIU ooor muakt, wat h('t dnt Moln de bcs ch ikkilltj" heeft g~ring tegelijk een l\'ruistocbt
l.: ~ d in djn brond\'c~ten doct over groote hocv(!clhcdcn numi- tegen dcn vijand van den gods!ld IUddcl1. is misnchicn slcchts tie, 7.00wel voor de artill.:-ric dienst zieu . Zoo heeft in NamN d;:Oll tijd V:\II de inqllisilic U: als de inr:mtcric. Oo.k dil wijst varra. een j onge priester, Don
\'(·q;dijk•.!n. toen het, door en cr 01), dat de opstand l egen de Monico geheeten. eell s tormaf.
doc:- K~thol idcc Spa nJc vall d<.' rcgceritlg reeds lang van te deeUng va n jongc pricsters en
~tid Jdcctn"('n dl! t~gc n sl.,\ lIt1crs voren was ,·oorbercid. In de we- novicen gevormd. die mel den
de st'rk met m:1l1.c lingcn ken, ..-oor dc ops tandelingen koppel am de soutane en het
~Il h ~l V UlIl' ..-a~ dl:n brandsta- tot den ;\[uwal overgingen, gewccr over den schouder naar
1~ 1 Q!\b:n'mhartlg- ... ervrJIg~e.
plunderden zij de arsenaten van het front oprukkcn. om tegen
'ft)(.'l l ..... il.:, het t.(:11 godsdl~nst-I aile groote sledcn, lot die vlln hct allti-c1erieaJe volksCront te
vcchten. Dit is niets nieuws in
de gesehiedenis van NavalTa.
h•.:S<:!)(luwill:;;.-:n. 300.000 ~C Wll- ringstroepclI aanvankclijk zoo ~ecds in den carlisten- opst.and
,..!!::l.:: Sp'IDJiil!11l'n t1taan m het zorg,'uldig met hun mUlliti e om- m het begin van de vorige eeuw
veld khtar,. urn \'oor hU~.J}()litl c - gillJ;:en. Hoc langeI' dc oorlog WIIS cen priestcrl egel' onder
,, ~, Q\'crttilgi!ll; l C glrJJdt'n en, duurt, des tc gcv"urUjkcr z..'ll Jeiding van dell monnik Santa
\·:,lm:i.~ r het 0.'1' up :1:111 k O I~\l , ...oor de lrocpen " UII hel \'olks- Cruz ten oorlog gctrol,kcn.
0::I!: h ' ~t~:t'\· ..'1I, [(.oc!' dl' !' 1)I~ ldc front dit lckort a:ll1 munitic
p:.rtijcn. de link:<;che regt.'(;~ing wCII'dell.
(NtUlfld: v crbodcn).
en t\;: natiollalc bt' wegmg,
\':r.::. ;;{ ..·o~:m~h:h t ig imar kanscn, ~-.....,----.,.,...~~......,..,....,~....,......"""...,.-

2e blad

gedreven. En ~. de regeering
aan de ei.scben va.", de boeren
toe - dlt . zal vroeg of laat
mooten gebeuten, uit vrees
voor ·.erger - dan gaat bet
loonconf~et in de industrie weer
spolf:en.
. Men kan den. indurk Diet van
zich afzetten, dat een paar
gtOngsters voldoende zijn, om
bet kruit van den soeiaIen oorlog tot exploi.sie te brengeD. Intusschen beataat er een methode, om den landbouw te helpen,
zonder ' de marktprijzen te heinvloeden: regeeringssteun voor
de boeren. Maar, heiaas, het regecringsmanna hecft zoo rijkel~ik gev}oeid, om allerlei ondernemingen te saneeren, dat er
nu ' geen slaatsreserves meer
1)vergebleven zijn, om dit dreigend conflict: landbouw-industrie t e &rbitreeren zander scha de voor beide partijen.

ken om "rerllten ·:aai ~e Zetten,;
hun vingers te branden. Aldus
beeft .de Koinintern. niet
op een. maar op ·twee kaarten
gezet : met Brussel via Parljs
speeJt men bet officiecl.e spel
tot bandhaving van de Belgiaeh
Fraosch-Russische wapenverbondenheidj..tegen Brussel ontketent men oproer in het leger
ell vonnt men gewapende cellen.
Men zal .zieb herinneren, dat
de beer Spap.k eens in het Belgi. ~cbe pariement heeft gezegd,
aat hij geen Kerenski is. loderdaad lijkt bij oak meer een Lava.l, die ,van links naar rechts
gravUeert. Maar een Kerenski
is er weI in het Belgische kablnet:' Vandervelde. En wil Va n
Zeeland niet, dat zijn regeering
aCgJijdt naar het Volksfront,
dan zal hij krachtig moeten
rcmmen.

anes

(Nad'mk t;eTbodan) .
Oll'l'Hst i n Irel. Leyn-.

Ook het leger is onrllstig.
Vlamingen kanten zich tegen
verJenging van den diensttijd .
Mnar Moscou aarzelt niet , om
Vlaamschc ontevredcnheid, welke zich oolt richt tcgen bet Rus!lischc militairisme. te gebrui-

VLAGGEN

to-date homes,

do,.)J gaat. Dc O\·tlwitming
f.:t: ll , lx:t<.~kcnt dr.' vet·hj(;l igiug 'o'an lie n ander. Dit if!
I)(,k de rodt;n, \·..:,larom de mili~:a!1 uo,:tl

~'~;~iga~~~~I;:n:\{~~~t~ ~

\',:J1 u.: llh.:r.~ \·:tn d.:: trocp<:n WID
F,..,nco zullen (-t::t'l'Il da.n tot den
:HIlI';:11 o\'crg:llln, itl:Jicn zij 7A!kef tijn van l'cn ~uccC'S.

L~J(;" i.~ yocd

.Urn,, '/f
uitg,.'ljj.,'ff .

0" rnijn tCochl (; 0 01' do,: )l1'Ol'int il's h,;n zuidcn van de pyre-

1I1~~n. :I(:ht~r 1)1:\

fronl

V:U\

hct

~:~!"~'I~~le~~~~~id:I~~/~~ll:r~
v,,~ )fol a tt' inspcc-

strijdm:tchl

EIi~N

(Van ollzen V . P. B.-cOT/·.J.
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aller l ;~::::::==::::===::===::::::::;

,In het begin van deze maand
hleft een Russiseh vliegtuig
van het type Ant. 25 een nonstopvlucht van 10.000 kilometer
gemaakt, Deze wcrkelijk schitt erende prestatic is voor de
Sovjct-regeering aanleiding geweest , tel' eere van de bema.nd e Ant. 25 groote buleesten te organiseeren,

j;lec:hl!; tot eenlgc VOOfJiO!oI' (~cn klnHsick \'oorbccld iI:I van
dl' allcr-glechlsHl devaluatic·mcb;t!.tian hcpcry.kn, Gr;ncmal lhode. te herzlon, Ecn geldont:\rob hcdt ong(:'.'<',(:1' f}l).(}OO w~l;:lt'(Hng, die nlct -;- zooa1s in
m,ln!{cha,JIl(:n tot t lJIl bcsr.hikking, \ oor 1chclftbcslu.ande !J'\m' In~~('rcn l"d kanbcwaren
\l.ll (,'S<:16ti~h-cnrliati.8che 11l11.1- I ~aa.; di~ unmi~dcllUk den CU:
tiC ell VOOI' de andere . h.clCt ull I ne..'Jten kringloop inzet. levens~ercgclde trocpcn, clVlclc· cn IdUUI'te, Joon8ti,H;ng, ni~uwe le8l0rmtl·oc~~t k'IO~1\ ~hl~t vl:nllduurtc nieuwe loonatijging
~~I,: ;a~tnll, t~lI.a~'o~~r t~:t SP~~~~ etc., 100:lt 'niets op .ten unzicn
~he lC!ger kon bCfSChikkcn, van . werkverscho.f~1Dg en ceostMn in de nabUh(:id van Sara- norrus('.be
herlevtng;,
maar
en kunneo dUI! elk oogcn- brengt twec ~oote kwalco ~ebilk door Mola gcbrnikt wOI·d(:n. de: goudverUes of ver;armmg
Daarentcgen i:> zijn luchtmacht vao de spaard~rs, en soclale onsl~bt uilgcrust.
rusl of herlcvmg \ 'Ilh den klas.
senspijd.
Klnnr bUjltclijk QII.d de r egcc.
r ing va.n het volks front rceds
G"OOiClld soci(la l COt~ftict.

~'~~~!ij~~ ~~~~~.~:tdd~~ ~~

gossa

=~n:~~!~e l~e~~~n ~~

Mgczien nog van het zeer
hevig wortlende nationaliteiteDprobl~m is er nn een aociaa!
conflict g'rociende, dat de regeering niet durft te arbitreeren,
omdat zij dan .zou uiteeDspatten ten evol e van haar heterog~e ~~Uin' De kern
van het' Belgische coinmunistlsche . vaar llgt in dit steeds
scbe~ wordende conflict
waaruit Moskou n atuurlijk bet

I

~a1en.

zijne weet te
De ?ev~luatie en de thans o~:
.... ~JdeliJk geworden loonstij
gmg beeR bet leven zoo du~
g~maakt, dat er tot elken ptJJs
te wor?e,n geremd, om
rueuwe looJl8tijgingen en eon
neg grootere .duw:te. te voorkomen, De seIDl'SOcllwstJscbe regeering had au een prachtig expenment kunnen ondernemen,

~ent

brcngselcn om de kosten van o~ ~n rom§~. , tte letters de
levensonde~ho\ld omlnng te ~?,~~:c ~~::!u::a;::=;
dnlkkcll en het zijn de bocren Stalin tot nan de uiterste Oost
oie het goIng" bctnlen.
' grens van bet uitgestJ-ekte R :
sieche land r ctrokken. Maar
8 oc:rcl lopstl1nd i vHegers hielden nauwkeurig
. ~oers en vervulden de door StaHet is om U)O te zeggen een h~ zelf opgegcven tanJt, ongeboorcnopstand, die thana op het :1 v t ,~et \'eire .~I en de te
plattelandgrocicndeis : de land- ~~l~::e:::~~n~n. De
oouwcrs lIKIeten noodgedwon- dat zij paraat zijn, iedere~~~
~:t hu,?-s P~Odu~~~~~;e~eo~~~ te vli~gen, die hun dictator hun
!?n.J P
. 'g
annwiJet.
en elSChe~ nu vnlonsnbe ~oor
ultschakeling van den d~plDgDe polllicke gestic. die met
export•. maar de. re~lDg kan de vlucbt't-an de Allt. 25 beoogd
dezen elsch met mwilligen, om- werd, krijgt eerst baar ware 00dat dan bet leven nog duurder teekenis in verband met Stalin's
zou ~orden en bet er op het 0.0- woord, da.t de oorlog met meer

~e

~:~~t;! l~.~:~h~~n:~e~: ~~~~a~t

d~strie.

Waar men. het gevaar
van de v~bewegmg beseR,
tracht men dit gevaar te .~eren d?D r zooveel moge~Jk ballast wt te werpen; cn ~t dO?r
aardappel-, vleesch-, ZUly~pnJzen enz. zoo laag mogeIijk te
houden t en koste van de landbouwe~. Daar de ~erc~
k.atholl.ek en anti-co~tiScb lS, vreest de regeenng
minder het venet v:m de hoe-

I~~:a:;ij ~~ =~'~~~~~~

prijzen van de voedingsmlddelen zouden stijgen.
.
.
Een al te gt'?ote spanrung 18
echter
De Vlaamscbe geschiederus kent reeds
een boer~oorlog en ZOO er~.
verandenng In d. huidlgeP"lJ'
zen van de agrarisChe produeten komt, gut Belgili ~-

gevaarlij~!

w:,a:: v~g~=k~~

ri~tin~geve~d

voor de materieele wbueting van het Roode
Leger. Een oorlog, ilie "gomaakt"
wordt,
,vereischt
verra.ssend
SD:I
hande1en..
He~ l~chtw?open m de SovjetUnle is in de laatste jaren nu
U>O Ver\lolmaakt. ciat iedere
"marschroute van S~", hoe
ver ~et doel ook verwijderd ~
ge liggen, door de roode vliegel'S zaJ ~orden afgelegd.
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de· van bet mode ,Iuchtwapen twijfel zal Toesjatsjewslti. die
wordt in alle landeD. der wereld &all de zijde van ~orosjilow I'""
zeer verschillend beoordeeld. het hooge am.bt van plaats\'erEon venegaande over.lCh&tt!ng ""lend Vofks<ommksaris V8D
staat · ·
Ool'1og bekloodt, in zijn pl:annen
ting
bet luchtwapen em. bijr;raDder

~
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De werkeliJ1re gevechtswaar- Russische lucbtwapen. Zonder

.
(Slot tlO1gt).
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(t/o TOKO DE ZON)
Het goedkoopste: adre:s voor:
MOOERNE en ANTI EKE MEUBELEN
Tevens verkrifgbaar diverse:
HU1S '4 QUDE LlJ KE ARTIKELEN

~Rood:rvN:=!?~

taak bebbeD

WELT.

is vaoaf heden verplaatst naar:
PAS
ARB A ROE 59
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"Wanneer wi) op zgn laatst in
het jaar 1937 vliegtuigen aan
deu loopenden baDd vervaardigen", riep kortgeleden maarschalk Toesjatsjev.'Ski het partijcongres toe. ,.zullen l\ij niet
meer in. te balen zijn.. WIj zullen
dan een ~\'Qud V8l:l ons huidig aantal vhegtul~.be1:itten:.
MaarschaIk ToesJRtsjewski,
de~, die m~}ll den tijd van

=.grt)1re

.

Maar waarom is U dao g1!:en Idant van LI LlO NG HIN 1

Gij BcNAOEELT U ZELF zoolang
Gij nog geen klant van Li Liong Hin zijt

~echtswaaTde van RU3- b~. besteed - ~ reeds
utt 2UD Vo-o:orden blijkt de
allergrootste aandamt aan het

van bet
hun actie tot het wer- bank.- · en andere staat-in-den- landbouwer. zoo rulDeus. dat de Sov;iet-luchtWaPen zorgt de
peD van bo~en.
staat-trusts)
te ge~en. buiterumm tot waDhoop wordt pro~da ~ . )(~ met

?

leder weet bet antwoord :

roode lcger de beschlkkmg over
ongevl'er 4600 vliegtmgen, eer~~e eQTl~ VJ~gtulgen t\l>cedc
xl as ~ e v egtuigen er:rste
zwll!e
licbte bommenwerpersen ver- I
kenners en 1500 jagers. De bornmcnwerpers zijn dus in aantal
het aterkst vertegenwoordigd ,
wat bet offeosieve karakter
~~n~et roode luchtwapen aanVolgens getalsterktc is de
Russiscbc luchtvloot in jader
geval superieur aan die \'an andere staten. De overmacbt nog
grooter te mllken, is bet streven
van de Russische machthebbers,
die steeds hooger eischen aan de
~:USe~e vIiegtuig-industrie

?

omzet. de LAAGSfE PR IJZEN
5ij wie zijn, ook al weer door de groofsre

omzet. aUe waren Z )0 VERSCH MOGELlJK

Samen;,feUing van Rus-

~=en~~;~~

?

Wle heeft juist door de grootste

Si8Ch.e Luchtvloot, .

~~Ch~~~~:~~ ge:~tD:u~ ~~:eze (el~tri~ts~.e =~ ~bth~~ -:nar~:~ ~~:~a
v~iegers

FaBBli

POURNI8S.URS DII! LA COUR

~~r~:~l~: ~j~~~ep~~fie~a;;

sthe agitntoren.
GOOlen, .~unoen de binn~nJand. route" gekregeo. Ook bet
Wij hebbcn hier gtcnazins ~:; w~~~ng~~;'~~e°:':: ~I:~~gn:~ ~ub~~ b~

f.,!,

milltaire .vliegtuigen van tiet
land. In dit vCJ'b?lld is bet iet.wat zonderling aandoend.e feit
te vepnelden, dat de milita1re
vliegers, ook wanneer zlj de
. "vijandige kleuren", rood en
wit dragen, eL'U groote ..korp&geest'o bocit"'n, Sinds bet begin
van den burgcroorlog is het
slechst · twee of tide maal tot

o 8 I a•

ge\'echtS-I:===~=~============~
I

~~' C~~a~~r~~~~~n(-I~a~l!ld~;~l:;[~~

ZOOO,'lt aile militairc vlicgtuigco
uil Burgos werden weggehaald.
De gewcldige hangars op het
milltaire vlicgveld v~n Burgos
werden gesloopt. Terwijl in het
Noorden bet leger van Mola in
de lucht slcchter 18 Ultget'l!St
dan de ~eeringatro~, is de
vcrhou~g en de verdeeJmg der
vliegtUlgen aan de andere franten .guru;tig~r 'fOOl' Franco.

KLAASEN&C~

.. STALIN'S MARSCHROUTE"

~:~~:illrr~:j~ ~r:';~g:, ~d~hO~~ {!~n rc;dK vrocg.er, gC,ult oordcel, geering deze dumping toelaat. door de regeering. ~et Stalin
s1.sch c Luchtu.-apen.
.',',1 ,' !" 2:(:"I:"III"n zi"h tot I\O'~ d.lt hc~ m,onet:urc bcleld van de BI'usscl duldt DU dez~n druk op aan het hoofd, werd opgewacht
0 b t
bilk h ft b
~ ~ , ...
...
~ r(!J:ccrmI:: Van Zceland huRSt d{' Bclgisehc landbouwvoortd
. wi
, p e oogen
ec
et
.,

~~~~~~,hcN::; v~; i~~~ ~~~f::

N. V, ADMINISTRATIEKANTOOR

Ingericht op den Oor\og, die "gemaakt" wordt.

het
doel. cen
dc "proletariers
landen"
hoogen dunk t e
geven van de enonne sterkte
van de mode luchtmacht. Niet
voor niets ronken bij de Meien Oetoberfeesten in de Russlscho stcden luchtcskaders ter
sterkte van 5-700 vliegtuigen,
waaronder de allernieuwste t ypen van de Russische vUegtuigindustrie, OOVI!O d e paradeerende troepen. De onderschatting
van het mode lucbtwapen is
meestal een gevolg van de dikVotksc~mmiBsaiis van Ooriog wijts verkeerde voorstcUingen,
die men zich maakt over de desNAAR
BOERENOPSTAND IN BELGIE?
organisatie in de Russisr.he bebedreiging werci gericht, dat de drijven en de acbterlijke indus. ': ' .' 'r,:. .\.JJ.,
roodc vlicgers nltijd klaar staan, triccle productie.
De Rcgecring Van- Zeelimd in een lastig Parket. om bet "vaderlulld aller werkenden" tc verdcdlgen, zoo Stalin
Do waarheid is inlusscbeD.
KUNNEN TEGEI.JJKJo~RTLJD LANDBOUWEBS EN
dlt beveelt.
waarde vltn de Russiscbe lu chtARBEIDEB8 BEVREDIGD WORDEN ?
De rcdcvoeringen bewezen de dDt
werkelijke
machtdein bet
midden vnn overpolitieke betcckenis van deze en onderschntting ligt.
( VCLII tell bijzcmdcrcll CO)'I',).
vlucht. Zij mocst het tecbniach
Het luehtwapen der Sovjets
kUl'\!len der Russiscbc vlicgtuig- heeft tot t.aak den oorlog te
BrUSio;Ct, 24 Aug, 1936. Maar daarvan is Riels gekomen. ~~::~:~=~C::=dee~It:'~~ vocren zoo noodig Vel' ,boiten de
grenspalen VD.n de Urne. DaarDc jongHte monctairc experi- ~yc) hee£t men de booren en we) niet in staat zijn. Stalin zelf mede is rekening gehouden bij
men len hebben meer bijgedra- ~~~t g~Or~ff~~ nD~:1c ~a.nd~~~: beeit den drie vHegers vnn de dr: matcrieele uitrusting van de
gi.'n lot hel flchcpp!!n Vlln een
rt d
in
cd
Ant. 25 den luchtweg op de IuchtvJoot en overeenkomBtig
prnc·rcvolutlonnlrc gcestcsge- p~ - u~l gh w~bo e 8Om- kurt aangcwezen. Deze lucht- deze taak zijn ook de roode
~c~~~~jl~ i~ll~el£e, :'o~~:nt'~: ~~~fens ~;nde ':cl~be ':~ ~e; n~: v~~n,,~~s !~=~ vliegers opgeleid.

~:~j;~I'~}~ ~~~~f,;~l:\\~~r~~;jc~~~ ~;~;~C~~II~~\~:~':: j~\eg~~

IJf

Luchti;. verlrekken m!!t vasle waschtafels.
G emakken binnenshuis . p""iljoen op rvlm e M.
Wonlngen, die een soliede geldbeleg9in9 vorme n.
Aim geg~digden voor hUllr of koop worden aile
inlichlingen gaalne veutrekl door :

RET LUCHTWAPEN VAN DE SOVJETS.

', II

~;::~.lil~~f':i~t:S.~;~~~~~~~~ ojJWI~~?l~~

Modern Clichel en comfort, gevoegd aan de voordeelen VlIn den Oud -Indiscnen woonstijl, hebben deze
perceeJen In den Thihltultweg gemetamorioseerd in up'
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