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D~ 'geweldlge ba-Iangstel.
ling die ook butten Batavia
,"oor
ons blad schijnt

te besta~n. n'oodxaakt ons
langs dezen weg le.barich.
ten, dat zij die ons blad
per
post w~nschen te
ontvangen 8en postwisseJ
zen den van:

PER KWARTAAL
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PER HALF JAAR
PER JAAR

,,1.75
" 3.50

Deze
adverlentie-ruimte

is beschikbaar
voor

12.50
per plaatsing

NEDERLANDSCHE HANDEL.MAATSCHAPPIJ, N. V.

G IRO'S-DEPOSIT O'S' I

DOOR DEN GEHEELEN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HfT GEHEELE JAAR

Vaol' den Landl'aad te Djolrja
staan op bet oogenblik eenige
jeugdige Javaansche oprulers,
tcrecht, die eCli weI zecr brutale
homUng aannem~41, Zij wilden
nict in het Mp.leioch of Javaallsch verhoord,worden, maar
in .llct InJonesisph, terwljl cell
yC~:~~bcklaagden ;pen voorzitter
op · Leer uitdagc~den toon toev~gde:
' ..'1',
" Mijnheer de )'eehter, ik vel'zoek U 011S iii bet "en'e:lg mc~
nteer met "enkau" of "kunoe"
toe tt?' spreltcn, Illa"r met
"toean", Wij zijl' g'. ~'~'l klei nt:
kinderen meer!"
Dc . rochtel' vl'Oeg hh~ I;Op of

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

Van Dag tot Dag.
JJc Gt·m('(.'ute B:lt:wia 7.,,1 crlOe O\'{'f,!:aan om de rcch tcn cn
l;ost~1I \ 'O()l' hell, die d~ nagcdaciltcllis \'un o\'cl'lcden ramiti{'lx{I'~'kkjJlg\':1 of \'ril'ndcll wi!h'n {'{!I'cn, dOll)' hc( ph:wt.!;cn van

hl.'t nicl zuu hcel cl·g viol gnut
met d~ n llaliu::t nsch.elt optn:lI"Sch cn d at de gcva ren, welke
0(' b'O~!l<m t.wdreigcn, grooter
\·.'IJl'dell, naal'mate men mCCT in
het binnenland doordringt, Cellernnl Dc BOIlO were verder tot
m:\UI'!!chnll( benm'md, maar ,lit.
Afl'ilm t.e;·llg gcroepen. Ook dot
i:.; (opn V('l'g teeltcln!

I

1·i.:!1 {'ell\'CludiJ{~'

g'l!denkl>tecll op
hnll lantsle 1'11!ltplnals, hcl:lJlgrijk to:: \'cl'mind,,"C'n , El' %011 annI<:.iding ;.:ijn tell de?,' de "mag
t:: !ilt,lIt:'n of hnt (;ok verder' gecl1
O\'t' I'W('l-:'in~ \·cl'llicilt. mn cell
f~'lli!1l'(>dlt('n

\'[1

(,Vel'

Ul' hui)!kamcl' blijft liggen en
ook onder oogen lWllIt van milld(')'ja rigcn , En het avontnur
met "Mijnc C," welke dame al
vt'lell nn nstoot heen gegeven,
hetweli{ in het jongste epistel
word t l:c2chl'~ ven, moet tot de
skch{c It!ctuur worden gerel<end, welko uit de huis]cnmer
g't!ballll(::1 moct blijven, hoe vrijzinnig Villi opvalting
ove) j~t!ll S o()k mag Zijll,

l~(:V!:lendol'l'[el'

hct algc-

hC'{>j de laalslc CCI' welke mell
l',ijll dicrbare doo<lclI wi! bcwij:lI~n , mindel' kostb&al' tc maken
1'1' ht:t. denigrc-erendc klasS(!v':!r. ~f~hil hij de hc~I 'fl.t(>nis,!!I!n t"
dOHI \'cn·al1e:l1.

In AlIls l (:rdalil it; III:t rcit h(!t·d:lI:ht. dal a lda n!' hondc-"d janr
::;eledcn de cer!';tc ,I:.o.va T hec op
de markt wcrd g'cbrncht, De Ja\,:1 'rhl..'C- plan tel's , die weten hoe
til ' nf)('t \'1I1l .Java-the" in Nerkrlaml wo,.dt beil:mmcrd door
dc, hooge im'ocrrechtcn weike
rlarll'op worden gehcven, zun~n
:deh ecn igsl::ins hitter gestemd
gevoeld hcbbcn, toen zij dit be-I
dchtjr la?e~!

hl~~(t

llIet de
J~i(;\'il, weCj· cew; getoond, tot
\\'elke bijwndcl'C' prcstaties onze
vliegcN; 0P. de Hjn-Holland IndiC iu .staRt zijn. H\j viel met
het tcx.'Stel in voor de Oeverzwalu\\', (]il' ll1otorpeeh kl'ecg en
\'o.:l'truk dutl.l'door veel te Ian:'
Slecht wl'el' OOVCI\ de Golf van
B{,ng"lcn vCl'll1lngde zijn rcls
w nler. M:!UI' na Karachi hceg
Geys de l>: ails om den verloren
l~id in te halen. En hij bClluttc
di<'. V{'.zl Kamchi naal' Cail'o
~,!CO~ hij in ee~ dag en dell volgcndet1 dug lcgdc hij even de
af:lland vall Cairo naul' Schiphol a[ en de mail was op Ujd in
Holland en kon met het l'ctourvliegtuig woruen bpantwoorcl.
Bravo Geys!

Mijnu.ers heeft Jaten weten,
dat hij nict meer in het Neder!andsche elf tal wi! voetbaUen,
omdat hij niet accoord gaat met
de voorboedetactiek, t CJWijl ~a
Mijnders aan de Pers heeft tao
teh weten, dat de slechta critiek
in de dagbladen tcn 2e(~rste op
het homeur van zooulief had
gewerkt. Nu zitlell wij to:!b werkeHjk in de put. Die slecbte couranten ook en die lamrne Han
Hollander, die iemand zoo duidelijk zijl1 fe ilen wijst. Gelukkig
maar, dat er nag andere buiten• ~pcJers zijn , die van een gezonde
eritiek wcllicht nog wat willen

leeren.

De eeri:lte Italiaanscbe berichten maken tbans melding "an
het feit, dat cr eenige troepenafdeelingen in hinderlaag zijn
gevallen. Zelis zouden een kolanel en een majoor zijn gedOOo.?
Het heeft er den scbijn van of

De nieuwe volledige prijslijst
zendeo wl~~gaame toe.

wende men zich tOt de
£rnpocteurs:

N.V. HANDEL Mil.

"ARCANA"

China en Japan•
Naar een federalen
,

~;~' I!~~~ehu~lj s~fe::,~d\~t~~~~:

~~C:i~;~~~ld~:el,;:I' :~~SCeft~
bctaald,

I

nne-opbrengsten en andel'e inIwmsten,
?11 a j 0 0 r Mat sui z e I
Het lot van N~rd·China.
. vcr -d c r, d a t h e t
i ~
in th,> Stl'. 'rimes tl'ef('11 wij he t bel a n ~ van C 11 1, staten.bond?

t!ellvoudig nict hetaald, Oak de

~~:!a~:t ~~i:~~~~ d:~t.aC~~a~~v: ~:~~k:P~~~~~~~tva~~a~~o~:f ~:I~~:

I· ij k aut 0 n 0 0 m
moestcn wOI'den verlmcht,
Chew Yit Po wel'den geseind,
den war dell i n
Het kom l {JIIS voor, dal een
Ben bcl'icht vnn 11 Novembel' gee s t zoo 2 I S

~;'~l~~gis,o~l~era~r~c~i:~'leo:n ~~~

aanzien hi crvan, maar ocl, ten
opzichtc van aile gevallen, ~at
ondernemel's met ecnvoudlge
dessaliedcn willen gaan rond-

I
'I

~1~~l~~~F~Il' ll1~:ire~~~n b~~~~~~

wnnrbnrgsom wordt gestort,
waaruit de verplichtir.gen kUllnen worden nag?komen, illdi:~
e~n~ndernemers m gebreke bliJWat hier is gebeurd is cell

DE MESSAGERIES
MARITIMES.

GROOTE ONDERZEESCHE
TUNNEL.

Dienst naar Indo China.

T usschen Honshu ,en KYUihu,

De aankomst van de Spym;
van l1e Messageries 1faritimes
te Singapore, een der booten
;'{!.U de maatschappij, die i!en
dicnst t usscben Frankrijk en Indo China onderboudt, is de r~
dnetie vnn de St,-. Times aanIeiding geweest am den kapitein
te illtcnoiewen in ver!:land met
d" bc.richten , \'l.I!.2!'Van oak wij
melding maillcten dat het in de

De langste onderzeesche tuanel in het Verre Oosten, die de
eilanden H onshu en Kyushu
zal \forbinden, zaJ in de komende
jaren worde:l gebouwd, krach.
tens een besluit van bet Jap211sehe M"inisterie \'001' de spoorwegen.
De tunnel zal werden geboU\\'d onder de straat van
Kwan!lon, die de Binnenzee ven

'I

nog ct'u ige aanvuUende bcric~. ~: /s °c ~l iZ/~: nadl es : e~
meldt dc Java Bode, wn aa~ omtrent Japan's !l.~t1C b j ed s dee len van I; e l

meJdt in de e~!I~te plants: d~t
Gc'nemal
DOlhal'u, &1?'.:)tSCllt
heeft, dat de J aplJ ll !:3che mHitail'C leiders ol1midclcllijk de onar·
hankelijkheid van de vijf Noordc1ijkste Chilleescbe provincies
moetell opvordel'en ,
Een telegram van 13 Novemher maakt melding van drie oi:chen, welke door Genel'aal MaJoor Tada, dell commandant van

~~~t~~l~~:~n~n ~~~ ~~t~~;n~e;!~ ~:i::~U::~:ntr:;:e;~~e~':'~

y.

0 li-

dell
e n

ill

!

~ ~ c ~ 0 : ~ ~ r ~ ~ ~ I!! ~ ~
s t a 11 d t e b r eng c n,
a a r d 0 0 r d 11 s e e n
fed era tie van C h i1: e esc h e S t ate 11
Z 0 \1 !ijn tijjelijk stop te .zetten.
Hij verteJde, dat President
\\'orden gevorm::l. on- Le~l'un eukele weken geleden
del' de contI'ole yan eell besluit heeft getee!{end,
wrt:ll'blj de verbiuding Yau de
N a 11 kin g.
Japun i::J bereid indire~L hulp Mcssagel'ic3
Maritimes
op
te verleenen bij het toL stand AU.9traliij is opgeheven, waarclaar de .'Fr!Ul.Sche regeering zich
kame!! van de €erste vaa deze
een jaarlijksche subsidie van
.£ 130,000 bespaal't.
aut@ome staten in Noord

~:~~~:~s v~~ud~gg~~S~~e:~:: I;:~::~dt~~~ l!est~~p!~~C~~v~~~

',V

Ch~-

.',

Ook de Iij!leQ 0i=l Indo China
en ll3a:' de bavenpl:;;atsen in het
i,'iool'den ,"an de A!iddellandsche
Zce !lebben met verlies gewerkt
~n de gcl'Uchten, da.t ook deze
zoudeu worden stop gezet, .zijn
te Marseille tot groote verontw~ardigiDg aanleiding ge\veest.
Men wect, oat i.-t vel'band
hlermedi! gezegd werd, dat de
S!lYn..x, de Andre Lebon en de
Artnngnan Zottdell worden o:p-

ring van dit plan worden op 18
rr.:illioEn Yen begroot, terwijl de
lengte 1 en twee derde mijl zal
zijn, waarvs.n eell mijl onder wat~r doorloopt op een diepte van
120 voet beneden den zeespiegel
ell 21.6 voet beneden den badem
van de zeestraat.
De tunnel zal rand .zijn en een
middellijn hebben van 28 vaet.
Zoodra de tunnel gereed is,
:oal een ilirecte lreinverbinding
wOi'den ingcste1d tussehen Aorreor i, de Noordelijkst gelegen
p!::!ats op Honsh~ en Kngoshima
~\ de Zuidkust van Kyusbu.
Oorspronkclijk is men voor!Iemens geweest om de beide eiL<J.uaen met cen bl'Ug tf! \'erbin·
den, doch de overweging, dat in
geval van oOl'log zu1k. een brog
een te mooi doelwit zou .tijn bij
Eeil luchtaanval, heeft dit pl!lIl

~~~:~ i;~~W;~v~c:;s:r~:~ J!l~§~yn:o;,~~~:t:~z:k~ do~!o~~a~~:;rbenidellde werk-

Ko-I

van te zijn, dat men zijn sehip zaamheden voor den bouw "an
regelmaUg ill Singapore zou den tunnel is reeds bego!lDen en
blijven .den. .
proefboringen zijn a1 ....errIcht.
__

RADIO

heett

~lna~ v~~:~=n ~~=
In onze showroom kunt ge-

Wea r niet verkrijgbaa r,

BATAVIA _ CENTRUM
Tanah Abang Wesl 34
Telefoon Welt, 2-101

Een correspondentie van de
Maasbode uit. Rome maakt melcling van het vertoonen van eell
film te Rome in verband met de
Campagne in Ethiopie, waarbij,
tocn bet portret van den Negus
I Generaal Shang Chen, den gou\'len] vcrtoond, studellten het her haling wordt vOQl'kOmell.
hijgslied van .de Italiaansche
verneur van de provincie Hopei.
troepen aanhieven. Het Itlidt :
lUCHTVERBINDING
. ..Vall den baa I'd van den NeCHINA - EUROPA
Wij vragen nogmaals de aauZij luiden :
gus
dacht
van
de
politie
Vaal'
de
Dc
jnstelling
van
een
de
facto
Maken wij borstels
Canton - Hanoi.
overlast welke beroepsbedelaars onafhanke1ijk bestuur in NCOI'd
Om de schoen en to pcetsen
Van Benito Mussolini"
~~~mo:~lis~:erw:~~oe~oet:: China, dat ten minste de pro','io- De Regeering te Nanking
Ret is niet erg fijn en hoog~ waehten, Bij den overw~g aan cies Hopei, Chahal" en Shantung heeft op het oogenblik een ontstaand, komt ons zoo voor!
werpovereenkomst m StudlC
de Willemslaan en Koningsplein zal moeten omvo.tten,
Zitid zijn deze bedeJende mannen
Het terugtrekkell vall aile voor een luchtverbmdmg tusschen Canton en HB.!lOl, vIa
~~h %~~:~~~l~~ ~:~~~nw~~= Chineesehe troepen onder comHet Geheime Haagsehe Dag. den .:z{jn overd.ekt, geregeld aan maude van generaal Shang
boek van Gerard Jean, Buran te trcffen en zij maken bet den Chen tot ten Zuid!.!n van Pao~ tung.
,.
van Chatwijck d'Oversee, is dikDeze liJll zo~ bevl.?g~n worwijls geestig en de opmerkingen menschen erustig lastig. Tevens tingfu, de hoofdstad vati Chili,
~~~a~~~~.
d;"~~~~ :r~~:~o~o~d;
erin stammen tot lachen, Den ~:~ec~e~~n e~~~~:::!S~~~:e~
Het opge_ven van ~e C~ineeIaatsten tijd vaIt er 'echter eeR volen des &vonds een wandE:- sche bezettmg van Tieqtsm en Chineeschemail dan met da
Fransche
vliegdienst worden
meer en meer bedenkelijke ten- lingetje te maken, Over het
Peiping.
doorgezonden,
denz in te onderkennen, in de ningsplein b.v. En dan cellS te
De dienst zal in werking woreerste plaats op politiek gebied, tellen door hoeveel taxichaufNaar gemeld wordt,
de
den gesteld drie maanden n8. bet
maar wat erger is, doordat vergeten wardt, dat de courant in f~urs men wordt aangeroepen nationale I'C!!:eering te Nanking teekenen der o"ereenkcmst,
:~ te=n'rid~e~r v::ev~: tegenvoorsteUen gedaAn, weUt:e welke voor een jaar van kracht
weg hun wagen met wild op advies van Generaal Doiha.ra zaI zijn,

'rustig Uw keuze doen en
aile toestellen met elkaar
vergeHjken,

U vindt het op de tafel
van iederen /ijnprOel!er.

Wl'-

~chillcndc
plnnts~n OIl Java
.. sticrcnrCll llen" gchouden op
pal'tieuliel' illitiatief, waarmeue
ccn!gc ondel'tlcmer!:i uit Middcn
Java geld hooptell tl' verdjelH~ll,
'l'oen de l"ccette:s niet mede vie-

I

:.

engkau en kal1we (1::;11 vc!"kcerd
wal'en, waarop de b?klaagde
antwoordde dit als '_"'il l'l'l'!1cd('ring te voclen.
Dc pl'esident zei: "dan moet
je beter Maleisch 'leercn" en
vcegde er aan toe: "zoo moet je
hier maar beginnen."
Het blad vocgt aan cli t alb;
toe, dat· de president van Jl'/l
Landraad , Mr_ Hosselet zich
VO n het begin af aan ten opzichte v~ n de drie bcklaagde.'1, 7.eer
tegemoet!-;mnelld heeft betoond,
welke tegemoetkomcllde houding blijkbaar aanleldillg is ~c
weest, tot de hicrbuvcll ;,'noemde vrijrnoedigheden,

Korl Nieuws.
Er }:ijn d e lautstcn tijd op

... wij:dgiJ!;,! te bren;:cn in de poUt il'l. If:fl Ollzit'hte van d<= bcgl'a-

niet te evenaren
in
smaak,
zuinigheid
en
voedingswaarde.

Efff:CTEN. EN BANKZAKEN

SPECIALE VACi\NTlEBILJETTEN

~~~en :~~~:: ;~:~
gereed hebben als men van hun
diensten geen gebruik w:il maken, En ten slotte is een stren. gere contrOle gerech~gd
op de g~n• .welke de heeren

:::

~;nJ:i;:~:n~ilitaire lei-

I

I

grensschei-I

IUeesehe

~k:enm~d,: :=ur~e eu~onome regeering \-an N~rd =~esue te Rangoon &anl:ijn reservoir heeft gegooid. m. China zal ech~ baar eigen moDe commissie !al bur arbe.id

.

C. .

•

••

.

PHILIPS
BRRES KY
BRRES KY
ERRES KY
ERRES KY
PHILIPS
BRRES KY

ENGELSCH _ CHINEESCH

Maj?"r Matsui, \rertegenGRENSD1SPUUT.
woordiger van het KwantungBurma en Yunnan.
Ieger te Kalgan, de hoofdstad
'Van Chahar. heeft aan persverKolone! Iselin YaD den Vo1tegenwoordigers medegedee1d, k~~llbo~d, die tot neutraal voor~
dat er spoedig een onafhankelij-l Zl~~ IS benoemd. -...~ de com-

:~ h~et~a;~a!:tz~:::aJd ke regeerin~ over Noord China ~~ut~ ;m~
indien men in een file achter een 2al ,,'Orden Ulge:,~d.
land, betreffende de
taxi aa.nr:ijdt, die wolken van
Nanking zal daarcij ecllt.er de ding tussehen Bunna en de Chismook uitstoot als geV?Jg ~ nc.mlnale controle houden. De
~vincie YUDll8D.,. is

.

Speciale aanbieding van nieuwe toestdlen tegeo
sterk verlaagde prijzen :

Istandig
ne~ ~
~~en.
en!:elf·
I>eschiklreD
overdo
doD-

den
1sten December a.s.
__
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172 A
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LET OP DE GROOTE PRIJSVRAAG !I'
tt

IN ttDE OCHTENDPOST VAN 30 NOVEMBER a.s.
Onze betrekkingen tot

De Melkcentrale.

China.

aan zijn besteed, mag de vraag
worden gesteld of er geen andere mogelijkheden bestaan om
het surplus weg te werken en
bet bedrijf der veehouders om
Bandoeng weer tot nieuwen
bloei te brengen.

Plaats voor ultbreiding

kanalen, waarbij Nededandsch

k apitaaI en NederJandsche en
Ned.-bdiscbe mannen en ondern emiDgsgeest een groote rol

~~~a!~:~~n. Ten profijte van

Volksraadslid. de heer

Djobarlaan 25

Legatie zoo spoedig mogelijk

Daarop dient de arbeid van al
.derwaarts verplaatst worden. onze vertegenwoordigers in Chi- Bel dus op v66r U 't vergeet Welt. 1927

De Deli Ort. schrijft:
Wij mooten onder de eersten na eo van onze staatslicden geRet bekwame en loyale Chi- zijn,
die daar heentrekken en d eht te zijn.

H. Kan heeft eens weer de
op de grao, a isnog betus-

Vergeet V AND A A G de bloemen niet
Voor de mailboot morgen : .. FAVORIET',

zeker niet tot de laatstenbehooren, waarvoor bij ODZe Neder~
landscbe bedacblzaa:mheid gevaar bes taat.
Wij hebbell reeds bij herha-

~~~~~~~~~~~;;;;;~;;:;;;;;;;;;;;~~~~

~

Laat men eens eon deputatie R1JDT VANDAAG IN EEN
van de Chineesche Regeering
0 T E V A
uitnoodigen eeo langdurig be- Tel. Welt. 1770 - 1772 - 405
zoek aan Ned.-Indie te brengen,
laat men een dergelijk gezel-

~~~n~l~~end~e~~n~;: n:p;~s~Fn; :~~\~~a~ b~:~:~~~~~~ r.:~=;~;
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Hoog 3500 Voet. Tel. 203
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pension

voar China zal zijn. NameIijk land tot in aIle uithoeken bekij-

d\~

ccntrnlc en de voordee1en v~n

de bcdrijfscon tingcnteel'lng en
:ll!cs wal de lcvcrantie van
111(;1]:;: in en om Bandocng de

ln atslc juren heeft beinvl oed,
m;;:l.l· cell ccnvoudig kla:tt' Cll
nuchtl'l' consletecten van fciten,
welke \'olkomcn logiseh da
fraah;tc beg-rooting vollmmcn jn
de \":lH' kunn en sluren en ceil bcrh·ijf. dat llilcrlijk schoon
s<:hijut. te ll SchCL'(mtc kUllncn
w1'0ordc-clcn,
H!:t hoofdal"gunlcnt van de
Hui:J\Tollwen tc Eandoeng togCll de !':Ielkcclltrulc te BandocTIr.:" is: "Mijne heeren, Uw
pl'u(llH:l dcugl niet ell ande\'e
;Wll nm~ lid bdel' JC\·C1'cl1."

bi eden, overzien en
die op zuivcr commercieelen
grondslag vnn de Bandoengsche
mclkCClltrntc een industrie mOl·
ken, welke zich in de eerstc
plaats toeiegt op het conser·
veercn van mclk.
Mclk in blik in allerhanden
\'orm, ges tcrHi ~ecl'd , gecondensccrd, gcsuikcrd cllongcsuikerd,
wordt in lndic in 1<o1ossalo hoe·
vccIhedcn ingevoerd.

En danl":'H:.l1 \\'ordl dan tocgevoegd, dnt icdcrc vel'dere monopolisceril1g van dit bedrijf tot
·;cJ'(.jen.'n uchtel'tlitgang van de
kwnJiteiL "fLll het gcleverde
IIlrA't Jt!id cn) omdat de prikkel
del' w ncnrrcntic ontbreckt.
Tcrecht ncht de vcreeniging
hct c~n vceg teckell, dat de rap]l()rtcn van dell gcmecntclijken

van de Bnneloengscbe hoogvlaktc, w~lk.e ~cl~ van erkend ,goode ve,elo<nvatt..,d.
ln~ahtelt IS, III zulk een mdustrw wordt vcrwcrkt, er weI degelijk in al1e pluntsen waa~.men
ge~m vcrsche . melk kan kr~Jgen ,
cen afzetgeblcd voor te vmden

elc laupe wcrden gcnomen,
laatslcn tijd niet meer in de coul·at,!. verschijn cn.
Hier lYI ag de vraag worden
gcstcld or deze rapportc:n nog
gcregcld aan de courant worden
t(){)gewnden en deze wellieht op
('en of auder speciaal ver.zock
puhlicatie ervan a.chterweg laat,
dr') weI of <le:tc omissie gewetcn
mo;:t wordell aan den gemeente.
lijken controledicnst.
De kn as van de melkcentrate
is reeds tha ns bepaald slecbt
"un kwaliteit en wannecr het
gcheele zuivelbedrijf gemonopo·
Hseerd is, hetgeen ten koste zal
gaan van ele melkverbruikers,
(lie vom' baar melk zooveel meer
zuBer! hebben te betalen, dat de

~~:~e~:r~~n zu~:::t:~:e~~,n

cl i e I.an

En het wit voorkomen, dat
wanneer het surplus aan mclk

I

is.

.
Maar daarvoo: moet me~ den
der autarkH~ worden mgesIagen, zooals de huisvrouwen
zeggen, dat thans gebeurt, doch
men moet van de specifiek

de toestanden in China
reeds van dien aard z\Jn, dat cen
Europeesche mogcndheid reeds
met cen gerllst hart haar on·
derdanen in het uitgestrekte
Chi.neesche Rijk, aan de nag in

B. a nd 0 eng

C:~:C~~Zi~~ht~~!e~~~r:.

s:

h e . instelling
dU:. de melkeentrat~ IS, ecn be·
dn]f maken dat zlch op afzet
over onzen gebeelen .~rchipel in.
stell.

Eerste vereischtc daarvoor
is een kundige, commercieele
leiding van bet bedrijf door iedie lnwe {,ent die Mast
zich een techniseh leider heeft,
die
kneepen v~n de zuivelindustrlC kent en dIe het product
tot cen prima kwaliteit wcet op
te voeren.
Zoodat geen slechte waar

mand

en

d:

wordt geleverd 1 Gelijk dit thans
volgens

hulp det EUI'opeescbe mogendh eden op een wijze die inderdaad ann China ten goode komt
en die slcchts indirect daardoor
aan de geheele wereld t en goede
zal komen. Daarin kan Neder·
la nd mede een lcidcnde rol verwil en, omdat het van Ncder·
land zeker is, dat h et geen im·
pcrialistisehe bedceliugen of
oogmerken beeft en omdat de
betrekkingen lusschen China en
Neded. lndie reeds eeuwenoud
en VOOl' wat de laatste tiental·
len jarcll betreft van zeer
\'riendschappelijken aard zijn.
Daar zijn tal van werken in
Ching, lloodzakelijk, zooal5 het
bezwer en der periodiel,e overstroomingen, bet aanleggen v an
havens, van wege~~ d£:en en

ken, om te zien, hoe honderdduizenden Chineescb e . onderdanen
bier een middel van bestaan
h ebben gevonden. Ons dunkt,
dat bet re5ultnat van een der·
gelijk bezoek niet kan llitblijven,
doeh leiden moet tot uitbreiding
del' bestaande handelsbetrek·
kingen.
Laat de Ned.·lndische Regeering, voortbouwend op de vragen van bet Volksr aadsJid den
ht!er Kan, cen flink bedrag aan·
vngen am een dergelijk bezoek
01' touw te 'zetten. Wij zijn er
zeker van dat het zijn rente han·
elerdvoudig zal afwerpen.
De betrekkingen met China.
moctcm op aIle wijzen en met al1e beschikbare middelen kracb·

BROEKEMAN

ijseJijk armgezwaai en korte, onhandige pasjes over de sinteI·
baan zwocgde.
Merkwaardig was het
dat nummer 11 ruet meer
100 meter achtel'
nummer 1. Zoo snel
andere loopers met gaan, of
bleet 100 meter en niet
achter.
De vierde duizend meter
r en mgegaan en met hortende,

wordt kampioen.

tig b~.~~~.~~.'VO~~~

._

SPEELGOED
NIEUWE MODELlEN

Wij ontvingen
een SMAAKVOLLE
Collectie

Kunst

m

SPECiAAL
TP.EII'EN_TRt\MS md E !rl !rJdltll · eD~.
ZEER

LAG~

PRij ZEN

TOKO ORION
Kr;l!u t Ii Ibta ... i,,-C. Td. 19S1 WI.

AARDEWERK

A.S.ROTH

Bat. ~ C.

Noordwijk 6a Bat.-C.

BETER LICHT

POTTER'S LINIA is NIET DUU'Rl
Het dagelijksch gebruik biervan

Vraagt ons

i'I"~[~o~~ ~~€cJ;JJ-I;;~~~; ST UI VE RSTAR I EF
tevens "Zuiverend en verfrisschend

Uw

op mond~ en keelorg;men. Overal
verkrlJgbaar in

woon...~uis.

ORA HIE GEl E S LJ K JE S: BL!;CTRIIC1TlilfBIWRIJF- BATH {!
• . f 0.40
Imporceur,

ELLINGER &: CO.
SOERABAIA

BATAVIA-C.

AFD. ,

STROOMVERKOOP

T,,\. Welt. 300 toestel 11.

risprudentie bloot kan stellen,
wagen wij niet te beslissen.
Nochtans ontkenncn wij niet dat
het hier een hoogst belangrijk

c

o

~~~a::r~~~e;:~d~~~~k:e~e~:~

U
L
A
N
C
E

kenis voor de wederz.ijdsche
Het is am zoo te
zeggen
bcste bewijs van ver·
trouwen in ?e sta bilitei~ en

~~~~ts~~~~~~~~~h:~~nde d~~l~~~
vreemde mogendheid aan de
Chineesche Regeering en aan
llet Chineesche land Cn yolk kan
geven. Aan den anderen kant

~~~e:;~~:~J~~~~~::k du~i ~:!

Steeds voorradig aile bekende merken:

SIGAREN EN SIGARETTEN
FRAME SORTEERING

ENGELSCHE TABAKSPI.JPEN

er ~~~ .,...~~~~~
dit zeker niet betel', doeh
slcchtcl' worden.
De vereeuiging van HuisvrOllwer. komt dan tot de CODdusie, .dat welke maatrege1en
men oak neemt om deze
centrale k u n s t m at i g in het oDderzee.-bo<,tet';;~~;
leven te houden en haar mono·
polie te bcscbermen en uit te
breiden, bet fen slotte loch niet
~nde:rs zal "kunnen, dan dat tot
vermindcrlng van den veestapel
wordt overgcgaan, tot bet surplus verdwenen is.
lnderdaad zou dit autoroa- Iderhand,.linl,en
tisch het geval z:ijn geweest, inillen niet -tot de stichting van
het tr(lctelkindje, de Bandoeng-

I

I

.....

¢f~~;

fr;fk:'. 7~\: \~~;:./~~}\7;: -:'~';~;':?::~~_"?7Y-:(?~~~~~.::?~. .,:.~?::~F?·-;:'~~~:7' [~~'-;"
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. , ..DE ;.OCHTENQ ; POST"

~:'.'

Hoe

luidtdie na am?

,Be~le Uren 10 Zon En N •• , Aile
Gezondbeid . Rust Of Kracht.
Op de:'e prilsvraag zijn honderden Inzending~n

ontvangen, welke thac5 beoordeeld
wordeD.
De beginletter~ van de woorden van dezen zin brellgen
de oplossiog. Zij luidt:

I
•

Bevordering van Indisebe
- Ioduslrieen.

Dlt meisje, .leeMs gekJeed

:~~~ :a~~t:~

~

Beneden 1» de Garoet-vlalrte

;:: ~=~~~~e:~n !,~a~:.

• poort van een Ho1Iandsche mail· terwlJl in het front de pracbtige

Indisch~

~aar

~e::~be~~ ~!tO:~e

la~~

Steun aan de
drukkerijen
verdwunmg werd door
h: et
Het verslag van de Rekenka- ongedrukt papier met C(!n be- memand aan board opgeroer kt machtige flanken atsluit Voor
IT'''ar tegde ten aanzien van ver- hoorlijk invoerrecht worden be- doch ZIJ ~,st Zlch den geheelen in de rliepte rookt en kookt het

~~~e~~~ al:~[f;::d~:tr~~~ :~t~n!~~

e:u ::~e~~~~~~

~~~e~~J;:~~ez~e d~~~d~~i!'e: j:~~~~~ {i: :lnd~ai~~d:~ 1---

- ------

fende, de Yinger op menige won- rechten kunnen worden inge- s~e visschers opgepikt, die rus- bezoekers breng~n.
de, schrijft De Banier.
voerd...
.'
tig hun dagwerk wensehten af
De beer Bertling - de wegRet ken zijn nut hebben nog . Natuu:hjk zal met aUe benoo- t~ makE'n alvorens h aar naar bouwcr - was van plan am 18
eens bijzonder na te gaan of dit ~lgd papler behoevcn te 'worden Smgapore te brengen.
December met verlof naar Euak yoor zonsondergang ropa te vertrekken, doeh er is
kantoor in de huidige omstan- mgevoerd. Wal~t ook ~e Padadigheden eigenlijk nog reden larangsche paplerfabrlek ltan rOtlde een sampan voor den vlln verschillende kanten op
De prijswllln;tars zuBen in ODS nummer van Zate[dag
va n bestaan heeft.
heel Wttt lever en ell zoo wor~t post der .h::wenpolitie op de Si- aangedrongen , dat de heel' en
11,05, worden bekend ge.maakt.
Wij komen daar later nog op daard.oor no ~ een andere Indl- ngaporerlVler met het meisje mevrouw Bertling hun verlof I ;;;';;;;;'';;;;;;;';';;;';;;';;;;'';;;;'';;;;;;;';;::;:;
De Eerste prijs Is eeo week vrij logies op HullO NBgrok
terug.
sche mdustne bevorderd.
aan boord, half b<:~steloos van eellige weken zullen uitstellen.
voor twee personen, helwclk nader met
Thans vestigen we de aan~?or zcover bc~taande druk- hOIl~er, vermoelelllS en hloot- Men hoopt hartelijk dit van de I ~--------de directie kan worden geregdd, doch
dacht der Regeering op een an- kerlJen haar outlll.age moeten stellmg aan de zon. .
familie B. gedaan te krijgejl. De
dat nl et in de Kerstvacantie kan vallen,
dere aangelegenheid, welke na- vergrooten om a} (llt· drul.werk
Dc h~er Foran ..kwaIU.. op dat officieele opening van dezen
daar bet hotel dan ~eh~c1 beze:t is.
dere overweging beboeft.
te kunne~ levcreu, be,teekent oogenhhk vO?rhJJ en ZlJn auto weg wnder Bertling is olldenk011 Tweaj~ pri), is c<!n w~~kend van Z ,necdagmiddaQ
Namelijk de vraag of niet het weer: verf!1ecrderl~g van wero gereqUlreerd ~m ba~r baar. Hem karot voor rijn ql1ertot Maandagochtend op Huil8 Nagrok
heel wat van de lcerbocken die vracht dCl machmcs, de mvoer - naar het Algemeen Zlekenhms cieke wel'k in de cerste plaats
vooc Iwe!! P:!fS Ollcn onder dczelfde
voor de Indische scholen n~dig rechten daaro]) enz. .
te b~ngen.
.. ; Ue lof toe.
cond ilies.
zijn bier tc l ande kunnen wor~" """:. vermeetuerde arDlt verhaaI werd tocnterllJd
Er worot nu reeds Goar vele
De Dude pri), is ccn wc-.!kend van Z:lterdagmid d a~
den'gedrukt, inplaats van in Ne- bCldsmog,elJjkbcdcn: Voor E uro- nogal spottend opgenomcn, toeristen gebruik gemaakt van
to! M'\anda90chtcnd op Hvile Nagrok
derlnnd.
b~J~h en Inla.ndsch personeel maar het \~~s geheel \V~r..
dezen nieuwen kratel'wei, doch
,,'oOr
ten pcrsoon onder de:zel fd e
Wic de lijst del' leerboeken
Er' is dus aIle l'eden 0 ten
P~r~oonJ.uk budden."7-I ~eo In- de groote streom wordt pas VC!'- -'.-..-" - - -- - -- condilics.
voor het lnl, Onderwijs door- de~c 0'"e1'5to)' te "'nan m
:el'VI~': met het melsje .In ht;t wacht wanneer over enl~ele we-I ' .
.
snuffelt en nagaat wanr deze
Of' h t
e'
IJ.OSPlt ..n.l, aidus de "Straits Tl- ken de weg geheel gerecc1 zal NE. TTE HUURAUTO' S
bocken worden gedl'Ukt, komt licht 1~00~ l~o;~eJ~l~~~r;a~~:~ mes", cn v:,ij ku~~n in~taan zijn gel,omen en men met de au- BIJ WALLER VAN AVETO
tot d~ conclusie! dat een groot gebollden?
"~r hf2t felt dat_zlJ er mtzag to tot aan de ziedende modder- p.d ""d.b~n:.billljkl>l.rid.Tcl. Welt,196D
declmet aan Ind15che, maar aan
Dan moet het trachteil. hier- a sHeen l~kaokte kr~~ft.
.. en zwavelmassa's kan kamen.
Ncdcrlandsche drulrkers wor'dt 'van af te kamen.
et IJ t geell tWl]!el dat ZlJ
gcglll1d
VI
'
den geheelen nacht 1n het van
Deze' gedl'agslijn was jaren . 1l.11 ver engmg van contr~c- haaien vergeven water ten Zuigel~?en, tom ~e Indis:he .druk- tC~~f~g Z:t~~~c~~O~r~~I~i~ z~~~ ~':~r:~~t.Sil1gapore heeft doorkCrlJcn nog In haal kmder- noegen wordell gellomen bij wij- ~ A
se;hOCl1Cll stonden misschien ge- zo van overgang met een ver- I an het boek ".~n den h eer
DAN IS Ji ET
~otl~eer~ j nu het ~ruk:terij- deelillg half om' hnlf, dan zou ~~~~n ~~~lee~~~:O::~~d:en ~~~it,:
.. ,r':UflJf Iller te lande zlch In de vermoedelijk bet eeonom iseh 1 d 1
.
lnntste jo.ren op waarlijk verras- voordeel voot' IndiC en de bespa- ~~1 sc I-IndlS?~e gereeht, .?e
Wlj olltmo(!tlCI\ Ze,mlng: 27 miUiocn francs wercl bijccn. !:lc1l(lc wijzc heeCt ontwikkeld, is ring veor d0n fiseus niet gering ~I~st~rel T/R1J~, Tae~fel .~chnJft
DIE HET HEEFT GEMAAKT
Ocl., sch~l.:d t'(:Il l::1·u~!H:Iscl\f': b'"Cbracht, zoodat Ilan duizendcn CI' a ile rcden am nn te gaan of zijn
" >'
mes), d«t hI] kreeg
SECRETARIEWEG 12 - Ii
(;t"IITC;.\IIollilc:nt van . de A v(Jlld- bchocCtigcn voedscl en klceding c1,~ to~ . no~ toe gevolgde ge'
:.
van den ehef v?-n het Hotel des
T Et! fOON \'fl.. H 20
C,\Ti\V I,\ · CENTRUM
I'u:~l. 0.: .... 1\ tv:" (I..; iwlhi llf:('n bt'- kon wonlcll uitgcdccld , wcrd d l'agshJn met moet wordcn gc- In dcn~2l(den gedachtcnga ng Tndes te BatavJ.a.
.
hum'l'ud,: g~·:r.:\gh(·hl}(:Jltlt' !JC1'- OlllWOI'l1CII e n opgericht in heL wijzigd.
liat de reeds ''''c:1urendl.! zoovcle
Vlcc::Jch en Visch: - ~ek[,Uld
D A 8· B II N A elI? S B R V Ie B
:,;(,oulijk:Md. dii.' zoo ;Th:nd~Jijk Kastcel van Stuyvcnhcl'g door
Dit is slcchls voor een zcer j:ren in dcnbVolln'aad unge- ~'leesch e~ sterk gekru!d soepw:•.s,. un:;
to.i dus,·cr.. zoo- Leopold ell Astrid.
scschied, namc- sproken wcnsch am.) dc post- en vlcesch, bCldc met stukjes
wd III Hdt';:h: ,Ii" I~I lict bllll(mPcrsoonlijk
ontvi'tlsdezc hJk ten opzlehtc van dc Lands- zegelw',ardcl1 ill Ned -ludic te per gebakken, gehak~ gebakken
I:wd, oubdH:ml..: bU;W'iU~l"h~dcfl hmlst~ vooraallstnnndc pcr~- drukkc.rij.
doen d~ukkcn.
.
vleesch, geba.kken visch en ge1I1~'d~' to.: del.,le ll ,OWI' h!--,l ~lItl~~llC ncn, tcncindc bcsprcki ngcn tc Er IS voor cen omzwaai tlOn VI'oeger is steeds sprake ge- bakkel.l oe.~ters.
."
1,':\'t'JI.lb' jJ.:li:n;c\1C hur,mldlJkc- \'ocrCII alvorclIs tot de stic hting d cze te moor reden, nu ool{ de wecst van den Topografischen
I{nnderlJcn.= Roode \'l.5chJcs,
li,.l l I H \ ( ' , .
oyer tr. guan, Nict zeldell h:lll- lndische drukkerijen ecn lI:Mr dienst nls dcze kwestie tel' sterk gekrmde garllal~ en
{h ,t l~(;!lIJr,'I~ ,g . !ll~ C('I'Hl,. over dell on l( koning Leopold aldus mocilijkcn tijd doormak~n,
sprak~ wel'd cbracht
chn!l1ey,.gebakk~n noot]~s, ged 1 • );(:ll!~hLt·n. dll: h' Enl!':!ld 111..'1'- op Cigcll initiatieL Zoo was hct
J!:I cr dan gcen aanleiding de
Wij vrcc'l,elf dl\t dez~ drukl.:e. krmde Ulen! hevlg gekrUlde afh :ra ldr:IIJ!~ d,,' ' ·'III:)!.! d{~\!cH" ,:()l- progl"lI1nma del' plcchtighcdcn dl'llkkOfltcn van deze werkjcs - rij echter niet in shat zal z"n val van kIP, mosterdzuur van
i:'.:O:; \';(·11, •.' nn l.L·J:(!rc wriJ':ll1g" ill .F'cbruari j.l. bij dc ccrate vcr- welke stcllig in de tonnen 100- d"
be'I t,
,'. I t t lJ _ komkornmers ell gewonc kom;;:Oll ~::'1Jb'::, }}:':;::mn,lIw::(:l,~{:1l J~rlllg val~ IWlling Albert's tra~ )J~n! - aan de Indisch drultke- Zir~~~la~l'O~\C ck:;rt~~l~i~~es~~_ kommer.,
.
• ~)nll!I'U!
•• IJ .. 1I1~I.:L.h ~ll de ,,~10 I glSCIJClI doocI door Leopold ?clf rlJcll to gllnnen?
t'
l' t
'dt
Gevogeltc, ,rue.hten enz .. Ge- ."""II.:~!t::::=:I~
d 1\ Jl rJt:V,:llrdt, 1:I)IIIlIglTl A~;lrld'l uitrredacht el1 (lpgcmaakt.
Het is tach wcl hel uitrciken lew, ~<1:. S
i"d . k
. t w~on gebraden kIp, gestoomde
1~~~:~iJ j:!ll~:;'~~~t;~1 wa:; l<!()(J cat'~go- b
van cen testimonium puupcrta- gerc~ht~~al~Ji~ulJjl'l~n ze cr me kIP met Spaansche peper, l?e- G 0 E N 0 ENG
S E H A R I 46
Konill{/in EliJiab eth. tis :tlln d:zc -drukkcrijen, indicn
. En ool{ ovel'igens door onl] ;~~k~~cl~g~~noten, meelchlps
"__. .J~li!~·t\; jl~'t tl't;"C!i10 V(;!'gcstc!.
TEL E F 00 Ntlf; hI hd 1:<:\,,11, :tldll~ (ill:t.(! :t.eh'ti,,'
,* ..
'"
mcn leclboekcn, ~clke veclal mot gewcI15cht wordt, omdat
Gelc saml' Een van kcr
NUMMERS
" n!all. \"'diM..'a:~I' J:.; 'l ("'f!lli~s- J h ?~~trl!:ks ~Icn ~i)d, l~ F7" hlcr tc lande worden ,?cschrcvcn wij ongaarne zic!Il, dD.t het G011- ki xl.fval en 'bouillon
ry met
WELTEVR E DEN
ZtH:J 1~'J~rij]ll'Ujk, dl~" (h:q.;elilkc Elr~~l~~t~CCr~i~I~~:IJsc~~~Il~~~ c~ sa.mengesteld en dl~ bestemd vcrnell1cnt ~I zulltCn a.rbeid, we1h:ruillc saus: Een' van celery,
1.!"I'III;hll!1l ~ijll 1,:Ilslt!:tll, J:r/i:1l 'a'u'
'I
.,
I
d 1.IJn voor de scho1cn hler, in Ne- kc meer op hc~ terrem vl\n het boontjes wier en 'onge kool
cr taar I?cn:'a~. treur c dnrlnnd laat drukken.
nI..:.n, u:~ den uo)o<l van Koning J.
particulier iDltintief li st, (lall
U kunt h t
1J
f: t
Alhl,:rL 1l1()lsctinrr kOll is-vin Elj- cen a gcmcCllc Inzm mg voorDc Rcgccring -kan toch zckcr zich tl'ekt
d
h ~. ge ooven 0 me,
s:lho::ll,' I; it- il'~t '~IX:nb:;I~ Ic~~cn gcd:~an. :~:~ ',Y~rS~Il~dtJ.ver~ nieL m~~nen, dat de Indisc~e
Dat wn~ noodig wellicht toon ~ r:~~~r~hJ~~:::~ o~tvan~ PER I 0 D 1 E K E N
zag \·(;!'<lwij.;)(>)l, .• lcn,'ijl .hanr ;c~~~nde S:~'ccr~:~n Sa~:l~~~~ d~uk~crtJen ~t zulkcn arbeld d~ particulicre ~rukkerijen nog bij een maaltijd ze; :~r:t
PROEFSCHRIFTEN
IliaatJ; onm'(h!(:lJ'~lt \\'(;]"(1 m;;c· de vol'titin voortdurend slapcrig met III staat z.~Jn,
.
met voldoende Ultgerl1st waren. Foran.
'
FAM llIE DRUKWERK
IlfJlIl (: 1l
d(lot· (.11: Jc.ngc \'or6llll.
I ht h" t
h
Ecn zoodaOlge opvattmg zan
Nu staat de zaak ec.htcr hecl
B1j dcrgclijl.e t;:('b<:urtcni6scn (:n sec S IJ USS~ cnpoozen boven dlcn prnctisch worden anders. .
B 0 E K 'W E R KEN
p(:in~~ ,en m~ditl:,,!,t!:ct Yolk; ;ij~ie~n,~~~~~ 1~u~~~t.lt~~: ~~r~ weerlcgd d~or het feit , dat ccniVOOl' het ~rukken van de
DE PAPANDAJANWEG.
V ISITE KAA RTJES
mCI~ ~,pl(;cl~l 1:1' m'c, en wat mo- trok t
p aanrad
~h r ge Ned. ultgevers reeds de7.cn loonzegels, tabakszegels en de
OHicieele opening op
Ci'I
e
~~:I~Jk ~S}':~~'~l g;:makke.l,ijk als arts, :~~ ~talic, wa~~ ~j~r::::c voor de hand liggc";den weg, be- lucifcl"szegels is men reeds overWEE K·
EN
NIEUWJAARSKAARTEN
;; :l:lr,Ht.lIIJ~l~IJ". <ll.. ?('n \<.:1-.. voo.~- weken ha.ar gczondheid terug- wandelen en hUl~ ultsaven voor stag gegan.n en m~n heeCt daar28 December.
hf.str.ld. ,\le(:ll, 11.1. h(: . . ovel'hJ- krccg Wat koningin Elisabeth N. I. bcstemd hIcr laten druk- vaor contracten aangegnan met
De officieele opening van den
tv1 A AND B LAD E N
dcn . V~II ltaar .gemaal h(!cft ..(~e door dcn <dood van koning Ai- ken.
.
cen lndische drui<kerlj.
Papandajanweg is door de verVERLOVINGS· EN
.ko,I~IIIJ:I,lJ 'I11(Jr.:Ut·r ",lch d.:u1cllJ.{, bert hecft gelcden nIdus onze
De Rcgeering volge dlt goede
En wie de installat ie voor de- ecniging Bandoeng Vooruit
W 0 ROE N I NON Z E
TROUWKAARTEN
~:,rJJ""~JJJ![;" . t:cl'u gsct~o: ke,!l t;-I1, :zcgsrnan, wetcn wij' hct bcst, die voorbceld ..en bevo~rdeele zoo- ze arbeid heeft bezichtigd, krijgt voorloopig vastgesteld om ZaATELIERS ACCURAAT

':1

I-JUiZE NAGROK

I

8

Be~gie's

Koningshuis.

IS HET EEN BLOEMWERK
VAN BIJZONDERE SMAAK

Hel leven der leden van de
. I(oninklijke Familie.
Groot leed na grool geluk.

('C~1.~'~i:,

"DE BLOEMEN STUDIO"

~~~in scdc~lte

k_lap-I :~~~~~~~~~~~~~~~~!~d

JlIl
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°r

I

~~~7'~':',n~!~c~~ir.:I,()finncd~l~n~.11;~~ van ~abij konden ~agaan, hoe "ee~. doenllJk de Indlsche druk- ster;k den indruk dat we hier te tc:rdag 28 December, den dag
.. t.
I d." 'Jd .. ' l' , g b r.ccr zlJ van elkaar hlelden. Van kel'lJ en . ..
doen hebben mel ecn volltomen volgende op de Lebaran.

EN

.: tl't . ~~ld <:17:1
f1(!

.!:I '.i/U~ ,~t ~ - het paleis van Laeken, hun
DaarblJ k omt nog een vraag: modern-toegeruste
drultkerij,
Voor deze plechtigheid was
u~ .1~J':·l ~ \\ c~!:!~ ~ V,!l1 .?~lU- woollplaats begaf koningin EIi- of de Indisehe drukkostcn zoo die 66k in staat znl zijn - onder Z.E. de Gouverneur Generaal

Deze zegsman had zelf .ku~ne <;oJ1.'~ta.teercn, .. dat konmgm
Astnd geregeJd blJ haar schoon~oc~er op bczoek was. De konmgm-mp~der d~elde he~ eens
persoonllJk meGe, dat ZlJ :zeer

~~id~~~e~ija: vo:~e~!e: z:~ !:~

dlkwl]ls naar het palels van val lager zlJn dan I~ Ne~erland.
Brussel, om in de werkkamer
Heeft de Regeerl~g dlt reeds
v~n haar gemaal cen half uur- onderzo.ch~, ell:.zoo Ja, tot wel~e
tJe door te brenge~.
con~lu~le )8 ZlJ ~.an gekomell.:
Wanneer de konmg 's avonds
Dit 1S natu.~rhJk g~~kkeliJk
n~r Laeken . te~gke.«;rde, Het na te pa.n blJ vergehJkmg van
hlJ onderweg di.kwiJls zlJn cha~: de ta~even der Ned. en Ind. fef~.ur blc:'emen koopen om ~e ~\J deraties ~.an drukkers-patroons.
Z1Jn thul~komst aan de konlogm
WaarblJ dan nog bedacht
aan te bteden.
moet ~?~~n,. dat naar. ~ne
.
waars~~lJnhJkhet~ de h~ldlge
Konmg Leopold. ~e~e~Je~cde~~~l{~.~~e~ffi~l;f:
Speke~de over koning Leo- Hier in Indie is dit zeker het
paId, ZClde deze zegsman, da.t. geval. Want door den grooten
de vorst in zijn christe1ijk ge- nood, waarin 66k de drukkerijen
loof de kraeht vond om den ge- verkeeren, hebben ze de arbeidsweldigen slag, die hem eiade looae~ sterk moeten drukk;~,
Augustus had getl'offen, het wat In Nederland slechts zeer
hoofd te bieden.
bescheiden het geval is geweest.
Geen enkele maal is een opDe correctie van Javaansch
itandig woord op zijn lippen en Maleiseb letter"schrift kan
gekomen.
' h i e r zeker nog gemakkelijker

vorellgenoemde kostbare accijns-zegels enz. gegevell zijn de post- en ze!;elwaarden te
drukken.
Waarom blijft In:lie dan
steeds hangen aan de HoUandsche dt'ukkerijen ?
Ret is tech te dW3as, dat Indie in dit opzicht niet zijn eigen
boontjes kan doppen?
Wanneer gooit de Regeering
hier het roer om?
_ _ ~_' _ _ __ ' _ _

ging B. V. ontving een zeer
vriendelijk schrijven uit Buiteu7.org, waarin berieht werd dat
Z. E. tot haar groot leedwezen,
verhand houdende met reer
drukke werkzaa.mheden, verhin"
derd is.
De G.G. heeft echter den Resident ,van Priangan verzocht
n a men s den Landvoogd de
plechtigheid bij te wonen,
Voo:ts zullen ve1e.~utoritei~en
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.er ~ullell
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In ZlJ~ hoek "Malelsche toeste~mg verkregen een ge-
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VRAAGT ONZE CLIENTEN HOE
ZIJ OVER ONS WERK DEN KEN.

V~OO~'b~ij~S~in~ga~PO~,~e~o~ve~rll~OO~rd~is~'i~
'h~t~.isiH~e
~t~u~itz~ich~t~v~an~ui~t~di~'t
punt
cnbeschrijfelijk
schoon.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

evenals
zijn ouders
en de
ouders
zij die gemakkelijk genaeg gevallen.
van konng
hlbert;;
voora.l
de kan
aanschaffen.
moeder van dezen laatstc, et!n.
Dat fuille trouwens zander
prinses van Hohenzollern, die in vee! moeite in de druk-beboefte
1912 overleed...~iet minder voor al dergelijke uitgaven

tjed~:S°~sbe:~~u~~:P~:~~~
=:,~~i~~~:,:r:~J~; ::~:~r;~ik~l=t!r~:ef;r~
z,:mder eeruge
Geen grein- van koning Leopold TI, groat· welvoonlenen catalogus van
vl~k.

t]e grootschheld of hoogmoed
kon men in de schoone ziel ontdekken; steeds was zij even
vriendelijk, eenvoudig in haar
omgang cn rec.h~schapen.
.
Een , der ultlngen van die

ROUWKAARTEN
COR RES P 0 N DEN,
TIEKAARTEN • •
BRIEFPAPiER EN
ENVELOP PEN
WORDEN BINNEN 24
UUR AFGELEVERD

ledereen weet trouwens nu,
Astrid zoo gelukkig was.
'kldus onze zegsman verder, dat bepa.ald Jetterschrift niet aaIl- geschiedeniB verteld van bet hebhen. Dit gebouwtje zallater
,van de overJedcn koningin de koning diep geloovig is wezig zou zijn op een drukkerij, Hollandscbe meisje, dat even tot cen berghut worden ingezelde
de zegsmal1, dat zij het
v~lmaaktstwezcnwas,dathijin
ZlJD leven had (.lDt~t. Zij was
gcheel en a l goedheld en haar
<.>enige doel schoon te zijn,. het

AFGEWERKT

GARANDEEREN WIJ
VOOR DE MEEST
ZWARE BOE KEN

l;~~h. a~r.l\;~ !g(:ll~~CII~~"~~~la~~~~: s~be~~ zich in den nat:niddag niet belan~';ijk, toC? in ieder ge- dezelfde waarborgen nls v~~r de lIitgenoodigd, doeh de vereeni-

"'rond vcnl ,. n N
k'
1lbcrl's o'.'e~i~de~ ,~e~cho;~;
Ilin~in AstridlJ zelf a<.!n iellland
die het vollcd.igc: \"crtrouwcn de;
kon insill-moed~r gcnoot haar
t~ zcggcn. dat lJet 't bestc was,
dal zjj zoovccl mogclijk haali
Icven van vrOCgCl' :wu voortzctten, da t zij zou vOQrtgaan met
bcUlcken aan zicltenhuizcn, enz.
Aan dit vrielldeIij k verzock
heeft. ~oningjn Elisabeth evenwei met voldaan.· •
..
,.
.
WtJlen KOltmgm Astnd.

VlUG

ONS BINDWERK

moeder van koning Albert,
dochter van den· Fransehen
burge,koning Louis·Philippe.
•
Leopold n, ¢ens huwelijksleve~, zooa1s men weet, n~.et ge--

ieesboeken in versChinende talen en veelsoortig lettersehrift
En .wat Landsdrukkerij of
Volkslectuur kunnen, dat kunnen .de grootere Indische
drUkkerijen ook!

deze or~an18atle onder haar be- Maria' HendriIm, zander ' 'ziju
schernnD& te nemen en ze haa., Ib~uid. .ooit te. h~bben ontmoet..
n~am te ge,ven: .. Neen, de ge- DIt gebeurde ~ 1854, toen
heele org~1Satie van dit wer~, staatshuwelijken DOg mogelijk
waardoo~.. e~ ~ag van' 19 :waren.
'. '
: "

kregen door uitspar'..ng van de
vrachtkosten, t.erwtJl de·directe
bateD. worden vei-sterkt door
vermeerderde invoer van groote

F E I TEN

omlrenl
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de J.fi;nsl-uilgebalanceerde
wagen in de'lage prC)··sl..lasse I
~
I(
De vetbeterde &-cylinder .Blue flame"

kopiclcppen motor "an den
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er met ~~d€? .tevreden .gesteld rijksche prin!es, aartshertogin directe bezuiniging worcit.gerendement van de verbruikte brandstof, waudoor
e.."tploicatie, ~~r.&den · pap~er.
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'. steeds voimaakter v~, en zoo
ontstonden er kunstena.ars in dit
edeJe vak van groote beteekenis.
De door bunne intuitie en scbeppingsdrang vervaardigde mees:lerstukken vonnden de .grondslagen der kunztige handsmeedkunst.
-op het terrein der reUgieuze
kunst werden stukken vervaarTeaejade Oaze leurs ill de gelegenbeid te stellen op un
goedlcoope wljzc artikelcD, betrekkiogen e.d. aan te bll~dl!D digd van onvergelijkelijke kunsten/of te vragen, he:bbcn wij besloten vanaf heden eell rubriek
"O.·P .•tjlS" te ope:n .:;n. De re.gelprijs voor deze advertenties laas van Verdun zuIlen in de
historie blijven voortleven.
is f 0.20 met een minimum van 5 regels.
De Italiaansche kunstenaar
Benvenuto Cellini was weer op
PRI1 :;V l'llLAGtNG BEL,' '''GR1JK Wegens vertrek naar Holland cen ander terrein Meester in de
w
eelderlgc
zilversmfdskunst en
ZOPESS'" wRse hl mrl r CA J. CA PIUM ter overname aangeboden een
knn h et renaissancegenie del'
16e eeuw worden genoemd.
Ook de zilversmeden in NeBriev('ll onder No. 21 bur. v. d.
d erland hebben in het midden
bl.
d er 17c eeuw veel bijgedragen
Boekhoudcl'-Correspondent
[goed Engel sch ) zoekt positie- ZEER ZELDZAAM PRACHT- t ot de ontwikkeling van de edelvl' r~tcriug. BrievclI onder No. WERI(: Gerard van Loon : His. metaalbewerking. Van groote
1026, Rccbmc Becidjf P reeiosa. tOl·iepenll.i ngen. Compleet in ori- beteekenis waren de kunste~
Ha::':-,\'ia-Centl·um .
g ineele ballden. Vijf declen met naal'S Christiaan en Paul van
ddc sllpplementen. 're l!oop Vianell. De uit de hand ge"l'r·; KOOP : Sa lon Ultrapholle- "OO L' J 150.-. Brievell onder smeede kanuen en l:;chalen versicrd met het kunstigste drijf~
Ilitsl. sla,ll J 75.-; 125 klassie- No.9 bur. v. d. blad.
work, waal'van CI' nog vele beh platen in .:Ullum, .f 1.- p. pI. ,
waard zijn in musea en parti~
uok bij g'C.ded tl..'ll .
.
WEEKEND aangeboden in koel
:-:;t.al ell !:ia!e ) '1" .. 40 ;'.. 30 ..< 20 klimaat. Dieht bij Buitenzorg. culler oer-it, getuigen van groot
c .lll . .f 1;).DJomhoclaan 38. Matigc prijs. Br. Nr. 7 aan het vernuft cn h ooge lmnstuiting.
Bij de zeer bijzondere verzabUl'eau van dit blad.
'1"':1. ;)758.
meling zilverwerken, die hier

O-P-TJES

hierin, dat" ~. inp~en. wel~
overwogen vormeDstelsCl wordt
ontwikkeId; w~ eeo geheeI
nieuwe en voOr oozen tijd .meer
passende bekoring eigen is. De
speelscbbeid van het oDgebonden handwerk moet plute maken voor het doelbewuste van
den beheersehten vorm.
Als baanbreker . voor deze

prooucten der ges1agen penningen. De penningkunst van dezen tijd .staat op eeD. zeer hoog
peil en vormt een groat cOntrast
met die der vorige £euwen. - Bij
de groote inzendingen der beide
get:toem.de fabrieken, bewonderen wij het kunstige modelle van
portret en symboJiek, uitgevoerd door kunstenaars van

richting noemen wij hier Carl J. naam, en de reel" artistieke at-

:aa:ftee~le~,ee~~~~~e~~~~ :-~:~~~~~~:n~~h"!~~~:Td; we~:,gdi~e~~sl~~ de expo-

~:.~:~:~;. I\A'A~:/~~"

71:~' .t.l. I~~:~: ~~~: n;~~,P!~l:~;:~OkO~~~~

UC'diplollll'Cl"Cl COllpeu\'. c- gceft

li'OTO-TOESTEL

knip- en un:::lilcssen. Eenvoudi- met

~~:;~n lIIJl~~l~~~~~C ~?~~~gd;: ~~~~

gCelfi~t~;;

wordt

l;Ol'tl"ctlcnzen

85.-

tcntoongesteld,

~~t ~;l~;:ue~~~. aan

meeste werkwijzen van bet oude
handwerk en grandig be~end
met de ontwlkkeling del" ede!smeedkunst, zag hij in dat ge·
bouwd moest worden op een geheel anderen grondslag en dat
de machine en hare mogelijkheden uitsluitend het punt van
uitgang moest zijn. Al1een op
die wijze kon een voortbrengsel worden verkregen, dat en uit
maatscbappelij~ oogpunt en uit
oogpunt van schoonh eid werke·
lijk goed was; eerst zoo wenl de
machinale kracht dienstbaar
gemaakt a an de gemeenschap en
op die wijze kon de kunstenaar
de gemeenschap dienen.
De beide belangrijke inzendingen op deze tentoonstelling
van de N. V. Begeer, van Kc:mpen & Vos en de Koninklijke Fabriek Gerritsen & van Kempen,
geven een overzicht van de anttreffen wikkeling, die de machinate be-

uit de 17e

statief cnz. compleet f
Door de merkteekens, welke
Dilll. Co:-;tul11i~'rc nn :i il 1 mud. Brieven onder No. 17 van dit zich op vele dezer stukken beTl'vens aanmakcll toil eHen.
vlnden, was vast te stellen, dat
Alayul"oC'sln:J'l 81.
blad.
eell decl der voorwerpen in Hol- - - - - -- - - .
Wccnsche motlrbl:1Cl cn onl \'ang:ell: nicuwst(> sytccm om
:.-;andL'l· kn iplc!Osen Uw patrollell
It: lllal'C'Il. Dcmonstr:ltics dagelij l.s 10 - 12 II. \·.m. C. Halte
Ilic",;ntuin 20.

TE KOOP AANGEBODEN
8400 lfl grand met gebouwen,
~" geschikt vaol' kJein .....oningbouw, gelegen lnngs cen dcr
drukste wcgcn van Batavia..
Gchccl vrij in eigcndom .
Brieven onder No. 1 v. d . blad.

~oe~n.~(~s~u~cc~eS~J~.:~:~~~~~~~~~~~!
1. . . . ._ _

sitie welke tot den 24sten deze
in het Kunstkringgebouw wordt
gebouden, een overzicht.
Onder de inzendingen treft
men er ann van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal,
van de Algemeene Rekenkamer, van de Engelsche kerk, van
het Hooggerechtsbof, van de

Zij, die baar potje kooh op gas.
Is 't vlugste klaar en in haar sas!

Wilt U dat oaK. zijn. belt dan even op Wit, 1720

Nood',
t tkrl.

I:'
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llet

Onze O. P. ties".
" __

miJdcl om

bereiken.

PLAATSINGS-OPDRACHT

digc hand- en dl"ijfwerk. In de
fraui c stukken tref(en OilS zoowei dc stral.ke vormen en lijnen
als de klassickc stijlvormen.
Sierlijl(c graveel"ingen werden

~:~~:b~~~~~t:I~~~nin
fraa ie gekrulde letters.

Onder de geexposeecde sierlijkc werkstukken worden ont werpen aangetroffen van Chris~
ta Ehrlich , vroeger Jeerling en
medewerkstel' van Prof. Josef
Hoffmann te Weenen, die volko-men vertrouwd was m et de in~
zichten van Carel J. A. Begeer
betreffendc vorm en lijn in de
moderne Imllst.
De ontwerpcn en werkstukken van den Deensehen zilv e r~

I

RECLAME-FILOSOOF.

IS GOED
VOOR ELK
Goed voo' oud (! Il jon9. voo r zie ken en
gc ~ ondell ! En d"n . .. w ~t voor "'elk is
htt. die k(,u,;g in Hit.. m ",t llth".1 r~'J.:"te n
behCludell. uit Fril;, llIn d loo m! . . . ? Het
;5 de !lezande, , oorr,'g" "'elk. di e de
.. Frje'ch .. VI~g··H"""e.k~n l all t .. . spccjllll
voor Indie! At he! .... iller g ~B t cO' u;t (d,,1
doel U cr ,1rolks wee r blj_ lw ee decle n
w.,ler op """ dee I melk) . . e n :)lI eer"l dcgezo nd.
mol~ende kr3<:hl. de heed'jk .. sma ll k von vo ll e
mel!.: e" room komi in d.. b!;kke" . Alwt t r op een
<pet:iaie m'llr.'"r: Volle M.,)k V"" d ~ " Fritsc he Vt"g"
blijfl-d""k zij hlJar special e vcrpokking _ ... ersch.
b.eerl;jk en 'le~olld ! Ell U ho el! l: =! ni e t Ie kokelll

II

.

. __ ..

D...: re~JcJpriJf. bcdr,1<lgt 20 cent, met cen minimum \';m vljf rcg cJ:;.
ADVERTENTIES IN DEZE RlIBRlEK MOETEN VOOR·
UIT WORDIlN llET AALD .
De adminismttie behoud r zicb h~t rech. \'oor bepaaJde
advcncnties tc weigcrcn.

DE ZIL VERTENTOON-

STELLING .
Van den Kunstkring .
De tentoonstelling welke op
het oogenblik in het Kunslkringgebouw wordt gehoudeu, is wcl
een zeer bijzondel'e en waar net
bestulll" van den kring in zijn
voorwoord tot den catalogus

~~ct;e~l:;le~da~~o~e dCeo,ffi
ffi"il'vSeire~
e

de iDstrumenteD
dezer firma tegen aUe
klimaatsinv IoedeD
hestand zjjn!

DIT WETEN
ODze klaoteD
4~

:fsmbf~ :~er~:nku~t~~e:~a~'agc~~~ndd~
Tenslotte wordt Uw aandac!it

Deze

tijd geeft meer reden

e:~ ~~~ ~~m~~b~~i~et~e~:~~

De mismoedige zal zich misschien knorrig afwenden, maar
bumor in dezen tijd venvarmt
het hart van den man met moed
en energie - en die moet U
juist hebbell.
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WIJSHEDEN VAN EEN

Het grootate deel van aile reelame-ontwerpen wordt nog a ltijd gemaakt, minder om t e
voldoen aan den smaak van den
vel'bruiker dan wei aan den
s maak van den directeur. die
de opdracbt geeft. De meeste
reclame-ontw.f'rpers zouden beter werk kunnen leveren dan
men van hen te zien krijgt, maar
zij verdienen meer met hnn
klanten naar de oogen te kijken
ting. De superioritelt van J.:i',- dan met hun werk zoo goed
sens ontwerpen g('kuruk~cri mogelijk te doen.
seerd door den eell\'(H'd def, waren artist eigen. V t'rrlCI' geeft
de catalogus nog ll1~(:J'Jerc na-

de B~t~~e~ldkCI~~jn;:~~accl~t~~~~ee~: ~~~:sti~: nf!U~~ ~~~~~~~~~::~
welke ill den Compagniestijd in welke hier worden tentoonger ijke verscheidenheid werden steld.
vervaardigd en waarvan zeer
Bij de penningen uit de vroebijtondere stukken op deze tentoonstelling zijn te bewonderen. gere eeuwen trcffen 005 de ge-

Wen rcgcl is gemilldclr.l vijf WOOl"dell)

M
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kerk, de Portugeescbe
buiten- _
Kathedraal,
van de Willemskerk, de Protestant8che gemeente te Depok en van tal van
bekende Batav iaa.scbe ingezetenen. die voor deze tentoonstelling 1I.et beste en fraaiste uit
hare en hunne coUecties ter be·
schikking stelden, zoodat cen
geheel werd verkregen, dat wei
zeer de aandacht trekt en waarbij cen hoeveelheid aan kunstvoorwerpen werd bijeengebracht
ais Batavia tevoren nooit te
aanschouwen kreeg.
Een bezoek aan de tentoon;ee:e~~~~ van het zilver heeft stelling
zij een ieder aanbevoBeide fabrieken beschikken len. Daar is nu in werkelijkheid
over bekwame ontwerpers en "iets schoons te zien!"
ingenieurs. welke er thana in
geslaagd zijn de kunstigste ont- ~~~~~~-~.-~--..-......-"""""

~~~~~~~l·~:~~~~~~jre~~~jd~;:~ ~::;~~~hd~~ ;:rv~~~:~d~:~~i-

hel kUlistig bandsmecdwerk.
h etzij in soberc prafileering en
vOI'm of stijlvol geciseleerd, en
het ragfijne zaagwerk.
Een bclangrijkc verzameling
vormen de werkstukken, welke
we rden vervaardigd in Indie in
V(~ I·k(.oOllC l·
kantoormach incs Uw visitckaartjes VOOI' het d en Compagniestijd door zecr
7.Oekl hctrckking. Bricvcn onder Nicuwc Jaar worden door ons bekwame zilversmedell, die in
?\u. JlI2!i. R('clnmc Bccl d jf Pre- dug en billijk afgclcvcrd.
de7.c pcrlode van weelde cen
.·insa. B.' lla\·i ;t -C('nl l'ulli.
DHUK I,ERIJ JOHN. KAPPEE ruim oostaull konden vinden.
Dczc edclsmcden konden on-

Waimeer U,jemand 'mibDoet;
die U verteJt, dat hij reclame
maken uitstelt tot er weer eeD
tijd komt. waariD de zaken hun
DOTlilaal vel"loop zullen bebben,
antwoordt hem d&n, dat de zaken nooit een neiging tot een
nonnllal verloop zullen toonen.
zoolang de zakenmenschen Diet
geneigd z:ijn normale dingen te

jareD!
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tentoonstelling verrichtte, mag
van deze plaats een woord van
lof aan het bestuur van den
kunstkring niet achtenvege
blijven voor het genomen initilllief. waardoor iets zeer bijzonders werd tot stand gebracht,
dat den Kunstkring tot eer
strekt.
In de catalogus, welke een
pracbsche handleldmg )s om
het vele schoons te kunnen bewonderen, dat wordt geexposeenl, zegt J Saver het verleden en het heden van de zllver·
srneedkunst het volgende
,,De bewerkmg van het ?.llver
is te allen tlJde een arbeld geweest van scheppende kunst en
in de achter ons liggende
eeuwen tot 'groote ontwikkeling
gekomen.
.
Haar ontstaan en bestaan
h~ef~ zij ~e danken aan de kunst-.
zmmge elgenschappen en opvat'7
tingen. welke in den kunstenaar
leven ell di~ ~n de gr.ijze oudheid
reeds tot Ulting kwamen,
:den .kunstuitb)gen
loop der eeuwen
eeu
. Deze
bereikten
[m.

I

Wa nneer
wij bedenken
welke penningen, alsmcdc
g l'Oote
vakkennis
er vcreischt
\Vordt om van de ruwe zilvcrplant del"gelijke kunststukken
te verwerken. met de meest prim itievc IlUlpmiddelen , welke
den zilverl:!mid in dien tijd ten
dienste standen, dan moeten wij
oowondering hcbbell voor hel
wcrkmanschap van dezc meesters.
Tocn men omstl'eeks het midden der 1ge eeuw in Holland de
m ach in ale bewerking van het
zUver ging toepassen, volgde
men zoo goed en zoo kwaad als
h et g ing de vormen na van bet
handwerk.
Deze m achinale bewerking
brncht in h et beginstadium
echter vele moeilijkheden. Bij
de machine kondcn uu eenmaal
niet dezelfde vormen worden ge-

$**-

DE COURANT IS HET BESTE
RECLAME MIDDEL

GETUIGT HET HOOFDKANTOOR VAN DEN
ENGELSCHEN

br~tm~~h~~eh~!:=:;~;e~cht

meestal in een richting aanwen,
den, terwijl de mensche)ijke
hand (at is het in geringe
kraeht) in een onbepaald aantal
richtingen k an werken. Een po~
ging om met de machine handwerk na te maken is danropl ge~
woonlijk tot mislukking gedoemd.

Courantcrucclame beeft den
Engelschen postdienst in de afgeloopen jaren het meeste resultaat opgeIeverd, verklaal'de
het hO.q fd van de afdeeling publiciteit van den Enge1schen
Postdienst op een bijeenkomst
te Londen.
Zij zal dan ook altijd het voornaamste reclamemiddel voor
. den postdienst blijven, omdat
zij een grootere waarde hooft,
dan welke ande!'e vonn van
reclame oak.
Het is in hoofdzaak ten gevolge van de eourantenreclame geweest, dat het postale verkeer
over aUe linies in Engeland in
bet afgel.oopen jaar belangrg1r:
is toegenomen.
Wekelijks worden 30.000 gelukwenschteJegrammen afgoIe\"erd, waarvoor in de eouranten
reclame is gemaa.1d:...
Een couranten-eam.pagDe ~
behoeve van de telefoon had tot

PDSTDIENST!
resultaat , dat in het afgeIoopen
jaa r 121.500 nieuwe aansluitingen tot stand kwamen en dat
200.000 nieuwe toesteUen werden geplaatst. Het aanta! plaatselijke oproepen nam toe met
100.000.000 en het aantaI interCOtnnlWla1e aansluitingen met
11.000.000.

De machinale
bewerking
Ats gevolg van het adverleebraeht in die jaren dan ook geen
rea \'an lagere tarieven voor den
verhetering, althans wat betreft
de sierlijkbeid in vormen en
pakketpostdienst, wordt wt
Jijnen van het handwerk.
jur een toename van het p_anDe toegepaste vormen verlo1",1 beh~ndelde pakkettcn ver~
ren bij de machinale bewerking
wacbt van 13.000.000.
hun eigenlijken aard en hun beR et 83lltal beambten is h~el'
koring en h et zilverwerk zakte
door bclangrijk: uitgebreid, tel'ai tot een trap, waarop het de
wij) binnenkort ·...erlaging der
aantrekkelijkheid van het hand~
tarlev{'.D zal ir:,un.Den plaats bebwerk had verloren zander de
ben. Met nadruk herhaalde de
voordeelen van het machinale
chef van de afdeeling publiciwerk te hebben gewonnen.
!cit, dat wt rules in boofdzaak
Door de perfectioneenng van
cen gevolg was van de intensiede machinale bewerking ZlJn er
ve eouranten-reclame, welke de
echter tach m den loop der
laatste jaren is doorgevoerd!
Jaren groote voordeeJ.en ontstaan voor het zilverwerk, maatHN ONVEROACHTER 8ETUIBEIIS OYEI RET IIt/I' YAN COURAITEII-RECUIIE IWI RIET WORDEll YElILAIIBD III
schappdijke voordee1en en voordeeten uit ceo oogpunt van
IIMR HET IS DUUIBJJI, OAT om RECLAIIE BAAR GROUTSTHFFa:T HEEFT
sehoonheld. De maatschappelijke voordeelen bestaan hierin.
II. DE BLADEI IIET DE 8RDDTSTE DPwa Ell DElI RUllfSTEIILmRSKRING.
dat bet voortbrengseJ. door een
..
gebool doeltreffende werkwijze
goeCUtooper wordt en dus onder
bet bereik .van een vee! groote.reo laing komt en dus !!let een
zelfde inspanDing un vee!
II£T
UN QP~"G VAN 1.._ EllEIIIPIAIIEN,
UlNIEDERNAAllGIILJPTIIIl
meerderen genoegen WOldt ver· vootdeell;,
ochaft. un · eon bet
oogpunI:
van _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
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