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MEDEDEELING!
Deze

Oe - geweldige -belangstelling die ook buiten Bats_via
voor ons ·blad schijrit
te bestaa~. noodzsakt oriS
la-ngs dez~n weg te berich_
ten, dat zij die ons blad
per
post wenschen _ te
ontvangen een postwissel
zen den van:
I 1.,,' ,75
" 3,50

PER KWARTAAL
PER HALF JAAR
PER JAAR

advertentie-ruimte
is beschikbaar
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VERBOND VAN VEREENIGINGEN VAN

vinden in staat om zulk een
sportgebeurtenis a la minute te
voigen, waarbij de rapheid van
tong van Han Hollander zulk
een match tot een levend gebeu-

ren maakt.

OVERHEIDSDIEN AREN.

W oensdag 11 December a.s+
geeft de Voorzitter van het V.V.O.,
de Heer A. HEGT, een uiteenzetting
van het V.V.O.-standpunt ten opzichte van - en van zijn bezwaren
tegen - de voorgenomen maatrege1en
tot bezuiniging op de ambtenaarssalarissen voor 1936.

IEDER IS WELKOM
I.E. V.~CLUBGEBOUW

AANVANG

V RIJMETSELAARSWEG

7 UUR.

Als iets heel gewoons hebben
wij dit aanvaard, lDaar na -een
uitzending als van Zondagavond, die zoo volmaakt doorkwam, is er toch weI aanleiding
het weer even te mcmoreeren en
te constateeren, dat wij Hollanders ook nog weI el'gens anders
dan op het sportveld uitbl:inken ..

...

De bijzonderheden welke bekend worden omtrent de terreur
h het Loemadjangsche, welke
niet aIleen op de onderneming
waar Monck den scepter zwaaide, maar ook op naburige on~
dernemingen werd uitgeoefend,
zijn beschamend cn men vraagt
zich af hoe zulke toestanden zoo
lang hebben kunnen voortduren
in weerwil van het toezicht van

~li:~ ~a!~ ~;pe~ f~~~idsinspec-

t.

,-

Van Dag tot Dag
Wie gcc1acht heeft, dat met
het compromis tusschen Aneta
ell de bij hot Vereenigd Persbureau aangcsloten bladen, de
vrcdo in de perswercld van Nedcrlanc1sch Indie is hcrsteld, leze de voorpagina van de'· Java
Bode van j.l. Zaterdag maar
cens Cl-! ('rtl tot de conclusie komen, dat hij zich zeer ernstig
hecft vergist. Thans is het Aneta Haag, dat op een zeer onbehoorlijIte wijze wordt aangevaIlen, tenvijl ,een ander bericht In
hE.tzdfde blad melding maakt
van plamlcn welke thans bij den
heer Kolling zouden bestaan
am een eigen persbureau op t.e
richtcn.
Hetgeen begrijpelijk is, inrucn
men weet, dat het "compromis"
deels kon VlOrd2n bcreikt door
eell concessie aan de groep De
Keizer, welke de belangen van
het Bat. Nwsblad torpedeert en
de verschijning van het ochtendbIad, dat in een zeer sterk gevoelde behoefte voorziet, in het
gedrang brengt. Op gezag van
de CenClU~l'enten zal Aneta namehJk lD de toekomst geen telegrammeu mogen afleveren voor

veld komt, de Nederlandsche
techniek stelt de Nederlanders,
waar ter wereld zij zich ook be-

zeven uur des morgens. Afgezien van de nieuwe oneenighcden van· internen aard, welke
het publiek verder koud kunnen
laten, wordt hierdoor het algempen belang ernstig gcschaad.
Wij hebben eindelijk den gezonden toestand gekregen, dat
cen ochtcndblad met goed en
actueel nieuws kon vcrschijnen,
terwijl than3 een volkomen wiIlekeurige handelwijze er weer
toe zal leiden, d a t d e t elegrammen, dile na
dies middags vier uur
binnen komen, kalm
wo r den a a n geh 0 ude D,
terwij! het nieuws
niet eerder dan vier
e n t win t i g u u r I a-

waarbij het misbruik van monopoliemacht weer naar voren
komt, zuBen toestemmen.
Door hen, die zich korten
tijd gclcden fel tcgen Aneta
keerdoen, omdat er eindelijk, na
cen terreur van jaren cen gc·
zonden toestand werd geschapen, wordt thans ecn poging
ondernomen om de dwr weer
wagenwijd open te zette!'. voor
willekeur en de oude terroris~
tische methoden weer ingang te
doen vinden.
Dit is :een zaak van zeer groot
algemeen belang en noeh de Regeering, noeh het publiek mo~
gen dit zander meer dulden!
Daarom zal het oolt niet zoo
voor'de hand Jiggen ala de Java
Bode meent, dat de Regeering
geen goedkeuring zal hechteu
aan de statuten van een nieuw

t e ron d e roo g e n v -3. n op te richten persbureau.
h e t pub 1 i e k k a n k 0Omdat overduidelijk wordt

me u.
Hierin kan met anders war..
den gezien dan een benadeeling
van het publiek belang, dat
vooral in dezen tijd gebaat is bij
een snelle berichtgeving en wij
gelooven niet, dat de concerns
.die bij de berichtgevil1g betrokken ZlJU, ten slotte lU een dergebJke wIUekeurlge handelwIJze,

Dat is weI heel lang, waar devoorlichting een zoo klemmende noodzakelijkheid wordt.
Wij gelooven gaarne, dat een
goede voorbereiding van nut
kan ziju, maar aan practisch
werk buiten de ambtelijke sfeer
moet toch meer waarde worden
gehecht.
Zf!

CHINEESCHE
KOOPVAARDIJ

In Britsch Indie

Naar Malakka en Ned. Indie.

CADETTEN.

Te Dehra Dun.

I

Nederla~d de aandacht zal trek- demie zullen worden'verwijderd.
ken.
Maar tegelijkertijd geeft deze
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Reeds' op afbet.
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winning te wijzen, welke van

ZWARTE KOORTS IN
CHINA,

nog heel wat grooter beteekenis
is, doch aan het resultast waarIn Kiangsoe.
van wij z66 gewend zijn geraakt
en dat W'ij z66 gewoon vinden.
Uit Sh8.nghai wOldt gemeld,
dat ,wij er eigenli;jk niet eens dat in Kiangsoe meer dan tWee
m.eer ann d@ken.

Te Bandoeng is in het centrum van de stad OJ) klaar1ichten dag brand uitgebroken in
een wOiling aan -den Meyllweg,
dat is tusschen Tamblong en
Naripamveg. De brand v,erd om
half twce ontdekt en eerst om
vijf minuten over twee arriveerde de brandweer, die slechts
eenige vcrlwoldc resien van
drie huizen had nat te s]]uiten
en die niet bij machte bleek een
nog brandende klapperboom uit
te spuiten. Het A.I.D. vermeldt
dit als iets zeer gewoons en oefent hierop geen critiek uit. Ee,1
gemeentedienst in Bandoeng
heeft nu eemuaal geen telwrtkomingen. Maar wij i!1 Batavia
mogen dan tech maar blij zijn
met onze brandweer, al kost die
volgens het Nieuwsblad dan ook
vier duizend gulden per bl'J.:ld.

GEDWONGEN
ONDERWIJS

Wl'e ,'eis beters zoe" kt da n
e en g,eWOO n r 'IJ' w"e1._ ~:~~~~~!z::l~~~~rr::::~ ~~w~.itrd~::n ~~~:c:
nee m t '. e e n

, Het plan is in overweging om
rijbewijzen in te voeren voor
deeleman en sadokoetsiers, een
maatregel welke ongetwijfeld
moet worden toegejuicht. Maar,
men wil dit rijbewijs op zegel
van f 1.50 afgeven, terwijl de
aanvraag waarschijnlijk ook op
zegel zal moeten geschieden. De
Regeering acht deze last niet te
zwuar, aangezien de rijbewijzen
een geldigheidsduur van vijt
jaar zullen bebben. Maar die
f 1.50 of f 3.- als de aanvraag
ook op zegel moet, zullen toch
in ieder g'eval contant moeten
worden betaald en al geldt zulk
een bewijs dan ook voor vijf
jaar, UBt bedrag gaat boven de
draagkracht van den koetsier!

Korl Nieuws

tegen de Ieren hebben Wl] te
Vamll' den volgenden cursus
Dublm met sprekende cIJfers ge. zullen op de mihtaire academie
wonnen Dat IS op sportgebied te Debra Dun m BrItsch Indie
van de Nederlanders een gewel- geen gehuwde cadetten .meer
dige prest.tie geweest, en een "C0rden toegelaten, tern"!l >OJ.

?

DOOR DEN GEHEELEN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HET GEHEElE JAAR

t.

Uit Allahabad wordt geme1d,
bewezen, dat het monopoli-e, dat
dat v~~r het district Muttra het
Aneta herkreeg, door zeer slechM
onderwijs aan meisjes verplichte invloeden welke zich doen tend is gesteld.
gelden, W 0 r d t m i s b r u i k t
0 pee n w ij z ewe Ike in
s t r ij dis met h e t a 1GEEN GEHUWDE
gem e ~e n bel a n g.
:.
De zware mterlandwedstnJd

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN

Een bericht uit Shanghai nan
de Stl". Times m::ldt, dat Dr.
Wang Tsji Seng, de leider van
de deelnemers uit Shanghai
aan de handeIstentoonstelling
welke kort geleden te Singapore is gehouden, zich in opdracht
van Chineesche zakenlieden In
Malakka tot de China Merchants Steam Navigation Cy
heeft gewend, teneinde de mogelijkheid te bespreken. om een
dienst in te stellen tusschen
Chineesche haveru; en Neder·
landsch Indie en Malaks.
Intusschen zijn deze plannen
Diet nieuw. Ruim een jaar geleden is hiervan ook reeds :oprake
geweest, doch gebr,~k aan
scheepsruimte hee..-'t do:! tih-oering toen in den weg gesb,an.
Dit zal er intusschen neg v.-e1
Dist op zijn verbeterd.

EfnCTEN- EN BANKZAKEN
G! R O·S-DEPOSITO·S.
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met de studie van de plannen in I
DE GRENS TUSSCHEN
verband met de insteliing van
luchtlijnen, welke het voorloo~
YUNNAN EN BURMA.
pige eiudpunt van den dienst
ov,er den Pacific van de Pan·
Arbeid begonnen.
American Airways, Manilla,
zullen verbinden met de trans
De Chineesche en Engelsche
-Azie routes via Nederlandsch leden van de conunissie tot de~
Indie
firiitieve vasistelliD"" van de
.Intu~schen zal de verdere ont- II grcns tusschen Yunn~n en Burwlkkelmg van deze plannen rua zijn te Husuan, :Een stad aan
wachten op de terugkeer van de grens, aangekomen.
dEll ivlinister van Oorlog George
Oak de neutrale leden, die den
Dern, die aan de onderhandelin- Volkenbond :in de commissie
gen over deze kwestie te ManiI- vertegenwoordigen, zijn aangeIa deelnam.
komen.
Ook wenscht men het standDe Chineesche delegatie staat
p~nt v~n de ~hilippijllsche offi- I oJ?-der leiding van den heer
cleele Instantle te kennen.
LlOng Ku yo. cen gewezeu advocaat te Ipoh, die wordt bijgestaan door Yun Ming Teh en
een aantal technische experts,
INTERNATIONALE
meldt de Sin Chew Yit Po.

SUIKERCONFERENTlE,
500edia te houden?

In verband met d-en slechten
toestand van de marh-t heeft cre
"suiker-sectie" van de British
Producers Association
een motie aangenomen, waarbi]
het voorstel van de Engelsche
Regeering om een intel'nationaIe suikerconfel'enti-e te beleggen
wordt toegejuicht en waarin de
hoop wordt uitgesproken, dut
rut zoo spoedig mogelijk zal
plaats hebbeu.

SIAM'S PREMIER

OOSTEN.
Manilla

enlnNdi~e.erlandsch

honderd duizend menschen- door

eon ......_

,h<bben

DE ENGELSCHE
LUCHTVAART,
Subsidies.
In de nieuwe luchtvaartwet welke l)innenkort in het Engelsche
Lagerhuis in behandeling komt,
wordt aan het :Ministerio yoor
de Luchtvaart machtiging gegeven om sllbsidieregelingen op
Iangen termijn met u-ansport
mahtschappijen te treffen.
De subsidies mogen £ 1.500.000
per jaar bedragen en loopen tot
het jaar 1953.

Neg altijd ziek.
De premier van Siam, Phya II
Bahol, die reeds geruimen tijd Onz;e-afdmkke:n verb!eeke:n uiet
met ziekteverlof in de~ bergen
t'll zijo tech g8::dkoop
vertoeft, heeft ver]engmg van

dit v:,rlof aangevraagd met een

termun ..--an ~ee ma:nd~n. het-

~e:~ isd-:~~r~C~e!ltschaps-

KOOPTgtto

LUCHTVAART IN HET

Wij __ sch:1.kelen onze radio in de zwarte koorts zijn aQnget.ast.
Uit Washington wardt geen wij_luisteren. Waar er"ook De epidemie versp:reidt zich meld, dat de ministeries van
'n .' voetbalwedstrijd wordt. go'- sue! <>!l <iok de stad Cbinkia:og bui_ _ uken

ljPOOld, waarhii ,OlISclftaiinhet mer tiums'door_tast.
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MACCO HEERENIn verband met bet interview,
OOt aan Aneta is toegestaan
door den heer Hoaft, chef der
afdeeling consulaire en handeIszaken aan het Ministerie van
Buitenlandsche Za l{en, kunnen
eenige opmerkin~cn li:'emaakt
worden.
In de allereerste plaats, dat
het wet zeer betreurenswaardig
is, dat bet noodzakelijk werd
om een verdediging te geven tei"€'n beschuldigingen van geldverspilling, welke elders waren
~.dnnceerd, in verband met de
veie kostb2.re reizen, die door
consulaire ambtenaren worden
~emaakt.

Nederland is cen der landen,
met belangen en betrekkingen
welke over de gehcele werdd
verspreid zijn, eell situatie welke op het gebied van de handelsvoorliehting cen wcerga!ooze activiteit zou vorderen, dat
yoor zijn consulaire en handels\"crtegcnwoordiging weI met
:l;ccr bescheiden, met al te beBeheide.n middeten, werkt.
En wannccr het fcit, dat een
consul met vcrlof gnat en cen
ander van het cene wer;;>!ddeel
naar het andere moet worden
overgep!untst, dan aanleiding
gecft tot een critick als die weIke door den heer Hooft moest
worden wceriegd, dnn komt
hicrbij cen kruideniersgeest nan
het lichi. die zonder mcer be!lchnmend is en die blijk geeft,
<lut zij, die haar uittcn, niet het
gcringste besef hcbben, in de
ccrtc pl:!uts vnn de tegenwoordige bcteckcnis van de eonsulai)'C vertcgcnwoordiging,
in de
twecde plaats van de geweldige
vcrnndcringen, welke zich voltrekkcn in vcrschillende eleclen
dcr \Vcreld, waar wij onze belnngen hebben.

Maar tcvens hceft bet onder-

houd, dnt de chef der afdeeUng
: : r,::::lt~;:t~~:'~:d~~;~i~~~
gcsteld, hoe onvoldoende onze
consulaire en handclsvertegenwoordiging in feite weI is.
De heer Hooft heeft de opmerking gIJmaakt, dat er thans veel
lUIJer van de consulaire ambtenarell wordt gevergd dan vMr
den oorlog, toen hun arbeid
consultaticf-administratief was,
terwijl thans het eommercieclwe. mntoriseh karakter veel
meer op den voorgrond treedt.

hebben en hem, verrijkt met de.ze kellnis en met inzicht om·
trent de problemen welke zich
op dit gehied voordoen, naar
zijn nieuwe standplaats te laten
reizen, waar het contact met

Hoe bernanning en passagiers
werden gered.

ren om het in geval van nood te
Kapitein otferde zich op.
kunnen gebruiken. Het appaIn de juist ontvangen "Manil- raat voor bet geven yan noodla Daily Bulletin" Iezen ""ij bet signalen bleek bij de atrandini"
Wellicht zullen er peraonen verslag van de eommissie van te zijn defect geraakt.
zijn, die ook dit e.en verspilUng onderzoek naar het vergaan yan
De negende November en de
de Silverhazel bet 3091 ton
van kosten vinden, maar bet Is groote Engelsehe motorsehip, naeht van 9 op 10 November
gelukkig, dat het ministeri& de- dat in 1927 werd gebouwd en werd door de schipbreukelingen
zullwn !aat praten.
dat in den ochtenq. van d~n 9den doorgebracht op het voorgedeel·
November in de Straat van San te van bet schip. Gedurende
De verhoogde activiteit op Bernardino, ten Zuiden van Ma- dien nacht passeerden er drie
het gebied van handelsvoorlieh- nilla, op de ratsen is geloopen schepen, doeh hoew:21 er roode
flambouwen werden ontstoken,
ting van den eonsulairen dienst en vergnan.
Vit het rappOlt blijkt, dat den die men voortdurend liet brandus apprecieercnde, dient hierden en de navigatielichten ·der
tegenover met nad1'uk de vraag
schepen duidelijk te zien waren,
te worden gesteId, in hoe- regenstormen het zicht ten werd er g:een aandacbt bestee'O
velTe de handel 1m zijn organ1- zeerste belemmerden, zoodat aan deze noodsignalen.
saties direct profiteeren van de- het schip herhaalde malen stuOok den volgcnden naeht, den
lag en tel kens weer Iangzaam
ze nieuwe werkzaamheid.
tienden en den elfden November
vooruit voer.
Het komt voor, dat dlt proOok in den morgen van den werden twee schepen gezien, die
fijt niet in verhouding staat tot 9den November te vijf minuten cchter evenmin notitie namen
over zes werden de machines vnn de noodsignalen. Men bede bchoeften.
gestopt. Men moest in de nnbij- yond zich toen echter reeds op
Het eonsulaire rapport, het heid zijn van het Iieht van San de rots, want in den loop van
den tienden November aehtte de
mag dan minder anbtelijk zijn Bernardino, doeh dit was niet
te zien, aangezien het zicht niet kapitein het wensehelijk een po~
dan voo1'heon en zaken behan- meer dan ongeveer 5 yards be- ging te doen om van het schip
delen, welke vroeger buitcn de droeg.
af de rots zwemmende te' bereiaandacht van den consul vielen,
Om 6.08 klaarde het een beet- ken, met e~n Iijn waarlangs de
wordt op zijn verderen weg, je op en werden de machines passagiers en de leden der bewanneer het cenmaal is samen- weer op langzaam vooruit gezet manning naar de rots zouden
De dag brak toen net door en kunllen worden gebraeht.
geste!d en gesehreven, voor cen
onmiddellijk daarop werd het
a! te groot deel nog strikt amb- lieht van San Bernardino vlak
Met groot gevaar voor eigen
telijk bchandcld en de gegevens bij gezien, met een rots dieht leven ondernam de kapitein perwelke verzameld zijn en die in- aan bakboord. Ho~wel het be- soonlijk deze poging, welke
derdnnd voor den handel en het vel volle kracht achteruit werd slaagde en. de opvarenden werbcdrijfslcvell van nut zouden gegeven en het roer scberp naar den veilig van het gebroken
stuurboord werd gewend, liep schip
afgchaald.
Ook
de
kunnen zijn, worden zorgvuldig bet scbip elf minuten over zes sehccpspapicren en de chronoopgeborgcn in dossiers en stor- op de rots. Aan boord bevonden meter werden ann land gefige archieven, waar nicmand zich vijf passagicrs, waarondcr braeht.
verder voordeel bij heeft, en vier dames en :een bemanning
Met d.'lglicht passeerde noch
wanruit zij wellicht bij tijd en van 49 koppen, inc1usief de
den tienden noeh den elfden
wijle cens gclicht zulIen worden scheepsofficieren.
Onmiddellijk na. de stranding November eenig sehip, terwij!
inelien officicel met een Regee- gaf de kapitein noodsignalen het' weer steeds sleehter werd
ring van een bcpaald land ecns voor de reddingsstations, terwijl en 'de wind tot kracht 7 toeover de handelsverhouding moet de marconist het S.O.S. signanl nam. Verseh::idene zware stor!::uitzond. Ret bleek ecbter, dat zeeen braken over de rots,
worden gesproken.
de radio-installatie onklaar was waardoor veel van de IeMaar een I eve n d gcbruik geworden, zoodat deze seinen vensmiddelen 'ell de scheepspaniet gehoord werden.
pieren verloren gingen, Ook een
REt bleek, dat het voorge- gedeelbe der zwemvesten ging
beid welke ervoor verrieht wcrd deelte van het sehip op een rif v,erloren.
was geloopen, terwijl het nehkomt slechts sporadiseh ter terschip in diep water stak,
In den oehtend van den 12den
waardoor onmiddellijk na de November, nog voor de dag was
stranding het sehip brak en te aangebroken, werd een lieht gezouden kunnen doen.
kwart over zes het aehterschiI> zien, dat de rots naderde en opbegan vceg te zinken.
nieuw werden noodsignalcn geEn deze kans op voordeeI, deOm 6.20 werd e2n poging ge- geven met flambouwen.
daun om de reddingsbooten te
water te laten, maar door de
Het lieht bleek te zijn van het
slagzij welke het sehip man.kte, kustvaartuig Gouverneur Taft.
streken wnarop zij zieh meer was dit aan bakboordzijde ouTegen daglicht zette de Coud2n vroeger moet richten, gaat mogelijk, terwijl de ruwe z-::e . ve7'neItr Taft cen motorboot uit
t~ wate, Iaten van de redding- met 62n reddingboot op sleepda~l.l·door verloren.
booten
aan
stuurboordzijde
tOtlW,
die trachtte de klip te naDit nu is iets, en wij hebben
evenCeJlS v.erhinderde.
deren. en die daarin slaag-de tot
er reeds bij herhaling op g,EweLangzaam brak het schip op een afstand van 75 Yard.
zen, waarin verandering dient te door, hetgcen te eonstateeren Teen raakte de schroef van de
worden gebracht.
viel uit een steeds grooter wor~ motorboot onldaar en de poging
dend gat in het bov.mdek, aeh- mO~8t worden opgegeven.
ter ruim drie en de kapitein beval aIle opvarenden zich IUa!'
Dienzelfden oehtend werden
het voorsehip te begeven, door door het Japansche s.s. Chisago
welken maatreg.el een -groot Ma.m moedigo pogingen in het
aantal memchenlevens zijn ge~ ! w€-:k gesteld om de sehipbreuspJ.ard.
hehngen te redden, maar bij naNa ::l.lldcrhall uur was het der:en van het wr.lk raakte het
achterschip geheel van het Japanscbe schip zelf aan den
voo!'sehip losgewerkt. Aange- grond en het bleek toen het loszien de waterlanken zieh in het ~am zoodanig beschadigd te
aehterg:edeelte van bet 8ehip ZlJn, dat bet de reddingspoging
be;onden, was er geen mogeli~k- moest opgeven.
held 0!ll water voor de sehlpGezien het gevaar op de rots
breukelmg;::n te redden. Eehter achtte de gezagvoerder het begelukte het cen' boeveelheid ter am naar het voorsebip van
voedsel en een deel der dranken de Silverbazel terua te keeren
die aan boord waren naar de hetgeen geschiedde~
,
Dc Indische Regeering geeft ka.a.rlenkamer op het voorsehip
Later op den dag kwam het
blijk de noodzaak hiervan te be~ te br.engen.
Verder lid de kapitein een s.s. llew York op de plaats van
seff;on, maar het is gebleken,
dat de organisatie van de handelsvoorlichting onder officieel
zeeen bet wrak
cachet tot een zoo nauwe relatie
met de consulaire verteg€n.- zoo uitgebreid en efficient moDaarna
kwam
de Amerikaanwoordiging leidt, dat vanuit gelijken VOrIn tel' hand nemen,
Holland tal van bezwaren rezen ter bereiking van het best mo~ sehe tropedojager Peary en Ialer nog twee koopvaardijsehetegen de voortvarende en ge- gelijke resultaat, dat tevens inpen te hulp, doch tengevolge
zonde plannen van de Indische sluit, dat zij op zoo uitgebreid van bet zeer sIechte weer en de
Regeering.
mogelijke schaal in het bezit ko.. ruwe zee kon men niets doen.
Nederlandsch IndU~ ongetw1jfeld
succes zal sorteereD.

~:~~l:: 9~:~h~0;~:~~:~w~~~

~:~:~~env:~e~e;;l~::~~~lij~~ !;:

~~n::Ccl:a:.~::, ~~~l d:~:~:~~
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I

!

::.:mbtenaren, die vollwmen Leven
oi1der den ban van bureaueratins en voor wie bandelsproblemen, waarmede zij zieh te be.moeien zouden hebben iets zeer
onaangenaams zijn, de aandaeht
van een ambtenaar niet waardi~.

Intussehel\ stemt het tot voldoening, dnt deze kwestie de
aandaeht heeft van de beirokken afdeeling van buitenlandsehe zaken en dat men naar
verbetering streeft, hetgeen
trouwens blijkt uit de jongste
beno€ming van den heel' Elink
Sehuurman tot eonsul te Sydney, waarbij men den heel'
Sehuunnan op volkomen, nietambtelijke 'wijze in de gelegenheid stelde t'.erst eens een kijkje
t~ nemen in Nederlandsch Indi.§:
zlch daar te verstaan
hen,

ONDERGOED

die hun belangen bij Australie

Ten slotte besJoot de kapitein
dat allen met vlotten het schip
moester>. verlaten, aangezien de

positic steeds gevaarlijker werd.
Er werden vlotten gemaakt, ap
"en \vaarvan de overblijvende
Laskaren onder commando van
den derden stuurman zich zouden lregeven. nit gelukte en het
NOORDWIJK 42
TELEFOON 365
vlot werd opgepikt door de Peary en de liichipbreukelingen
werdc;1. daar aan boord geno- ~~~=-=-~
men.

BONEFAAS
DE BEROEMDE

Op het andere vlot zouden de
passagiers en
de ove.rige
scheepsofiiciel"en plaats nemen.
nit vlot werd ter hoogte van
=uim Mn DEergelaten, bevestigd
aan cen stevigen kabel, waal"langs zich eerst twee offieieren
U<lar het vlot zouden begeven
om daar de vier damespassagiers en den mannelijke passagier op te vangen. Door de zware zee brak de kab~l eehter en
het vlot spoelde weg voor er iemand cp ''Ius.

PARKER

VACU.MATIC

Wilt U ~en Uwer familie·leden met

KERSTMIS
een aangename

VERRASSING BEREI!)'EN?

Geef dan een

De tee stand op bet wrak was
intussehen onboudbaar geworden en de kapitein beval een leder die er nog op was in zee te
springen. Er was echter een
zWemvest en reddingboei te
'iveinig en de kapitein stond er·
op, dat hij degeen zou zijn, die
zonder
reddingsgordel
zou
traehtGn de Peary zwemmende
te bereiken.
De kapitein Harry
Lenard, is echter!n
deze poging niet gesln.agd en hij is verdronken.
De overige personel1, die over·
boord sprongen, werden opgepikt door de torpedojnger3 Peary en Bulmer 'vetk laatste schip
inmiddels ook ter plaatse was
gearriveerd, maar hiervan bIeken ME"vrouw William, een pussagiere en de stewart lbe Pherson reeds overleden te zijn.
Hevrouw 'ViIliarns was ceo
oudere dame met een zeer zwakke gezondheid, terwijl de verwOlldingcn arm het hoafd van
den stewart aanduidden, dat hij
bij bet over boord springen te·
gEn het anker was aangeslagen
en dnardoor den dood hnd
vonden.
In den oehtend van den 14
den November werden de .chipbl'€ukelingen door de torpedojagers te Manilla aan land ~!"I
braeht.

PARKER PEN-POTLOOD

GRATIS • .,!
tot 10 Dec. a.s.
geven wij elken lOden kooper(!lter)
van een

Parker Vacnmatlc Pen·Potlood

KANTOORMACHINES-KANTOORBOEKHANDEL
TELEFOON NOS. 1689 -1668 WF.LT.

~~~~~~

In haar eonclu.ie zegt de
eommissie van onderzoek het
volgende.
10. Het vergaan van de Silverhazel is te wijten aan de zw&re regensto-:men, slecht zic?-t en
onregeL-natIge
~tro0~l..lllg.~n
\'laardoor hEt sehlp mt zlJn
lmers ,:,erd gedr.even. Ret .vuurtoren lIcht :verd slechts dl'le Il.~1Buten. gezlen voor het SChlP
stranude.
..
20. De knpltem heeft .ullea
g~~aan wat cnde!": deze oms tandlglleden mogehJ.~~ ~:as" toen
ecn ramp
was
d[!.arna all:~ 10 ~et werk gest.eld
voor d~ veihghmd ~!I de r~dding
d?r op'larenden. HI] ~-eeft daar-

men van de geg€vens, welke al~
Zooais wij reeds eerder be- dus worden verzame1d.
toogden moe t daaroiIl wat dit
Alleen op deze mamer kan
betreft een anderen weg worden
men tot de resultaten komen,
ingeslagen.
welke dringend noodzakelijk
In samenwerking met de Re- zijn. Vaor de toekomstige 'ontgeerfng, door hili in den varIn wikkeling' van den handel van
van een subsidie gesteund, moe- Iudie, die roeer dan vroeger zijn
ten de organisaties uit het han- zwaartepunt zal vinden in lan~
de-ls- en bedrijfsIeven in Neder- den waarvan.wij welDig. il te
landsch Indie zelve dezen hande1svoorlichtingSdienst 1n eeti

weinll:_

T.

d~f~~~ ~:~ :::~~;

I~~g g~~f:dd~:J~j~e~~;:a~f:

ring is Iofwaardig.
_
30. Verd:r moet huld; word~n gebr~cht. aan hen, die reddingskmgrngen ondernamen, 1n
het blJzonder aan de bemannIng
v~n de Peary en de B~ml!T en
dIe van de G()'I)erllor Tatt·

.

RIJDT .;~~~ ~N EEN

1772 _ 405

I

BUIZI R'GROK
II
SOBUBODU

Hoog 3500 Voel. Tel. 203

Prima

Familie

pension

I~iiiiiiiiiiii•
wegge-I_

Toen het vlot overboord sioeg,
werd het nagesprongen door
drle Laska.r.en, leden. van. de bemanning. 'die het wisten te berei.ken en die door de' Peary
wenlen op",aepikt. Een vierde

I

'A~nvang 4. serla

meuwe cursussen

Blind.tYpen

Steno .Nienw Groote"

I

TACHOTYPIE
Aangilie van I,eriingen
v66r 20 December
d'gelijks9 _12, 5 _ 7

I

PROSPECTUS GRATIS
OOK VOOR LES~EN PER
BRIEF IN TALEN EN
BOEKHOUDEN

I

Laagste lesgelden
Hoogste resultaten

Molenvliet Oostl P

(onder Hotel des Galeri&s)

I

SCHOEYERS

en1i====~!!!!!!!!!~=====i

dat
het luik van
was van
gemaakt,
w.erdruim twee
spoeld.

JANUARII

I

Tel. We1t. 1770 -

•

H. P. J. STEELINK N. V.

,e-

on~ennlJdehJk

,

CADEAU ...
het gekochte

~~~ ::e~~:!i:: ~a: v~~~~~i~ ~:d~~~O~~ z~i~ 3~~'l~,~~: ~~ =:::::::::=:=::=:::;::::;;:=====

~~~~~~~~~~ ~f~rn~~e=re

•

UlTSLUITEND DE BETERE KWALITEIT
MACCO HEMDEN. HALVE MOUW 1.75
MACCO KNIEPANTAT.ONS
L75
MACCO LANGE PANTALONS
2.25
ALLE MATEN-PRIMA PASVORM

IILEOOIRS I
Een halve cent
per stuk.

Voor het jaar om is. bieden wij
deze voordeelige Restante"n aanbieding aan
Kantoor- huls- en mlddagjurken
. f 1.00 1.60' 3.60
ZlJdan dlracto!rls- ChemlSlIl- lomblnatlons 0.75 0.95 1.25
Diverse schoenen
0.50 0.75 1.-

Pya.as
Regen- en badmantelll

Stroo- In Vilthoedan
Dverbemdan (rulma curt.ar1na)
Sport- aD polobamden

Reganpattan
lCousan-lokkeD .
D.IIlID

.

0.76
3.50
0.50
1.26
0.60
0.75
0.25
¥a:"laf

1:50
4.75
0.75
1.75
0.75
1._

1._
2.25
1.-

125

0.35 0.50
0.20 p_ s·

Verder ruimcn we op:

Kammlon - bsschan - zwemcostuum. - lougens·
u b.erinlU'tluen _ _Iaal. - handschoenea
enz. lUll.

Tropi~'a
Lllskaarverdronk.
•
Postmg Noord 41
'Voor de achtergeblevenen op
W, het
delo, _dathet
mogelijJ<
was,
dot • • • • • • • • • • ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'
b1eek
hiero.'t
inInid-

Toko

--

- -~

.-
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BESTELT

REEDS

YISITE KAARTJBS

DE FILM

BIJ

door

guurlijk-inde&chaallegtbij

:e:a~:h:nd~:r~:~t~b~~ ~;elevo:~i~~~=::

-!eenb~;:~~o:a~a:.ei~~o~: ~bre=':w~,md~fZ:fiknid! =:~htA~:e}he~~~~ T:~
~;~~d~ee~e~t Ua~t~!:t~~:l ~rn ;~:i~:n:J;~~n~ ~~r~~~ d;~ ~~i! ;~an:ein ~~.~. en de

DR UKKERIJ KAPPEE

Johan Poouw.
Toen de kassier van de Union
Bank het eindcijfer van zijn opBIJ
V AN
~~~n:e v:;fe~l~:dm;J ~:~~~~~~
ZEVENZITS __ HUURAUTO het gevoel of hij in donker tegeq
In den prij! van ""n vIJf-zlt~
een dichte deur aanliep. Maar
Tol. Wel.UIsO
omdat het klaarlichte dag was
en de eenige deur in zijn nabijBezulnlgt I
heid - die van de safe - wijd
open stond, begree.p hij dat het
Logeert in
onaangename gevoel door lets

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

WALLER

........-=

dag vijf uUr de gelegenheid ge- woordiger der KL,.M. in Bata- ...-.-_~~~~~~~~=-~~~~
ven zicb met de gestolen geld- via, te Den Haag verwacbt om
Bloenllenhandel FAY 0 It lET
som bij m.ij te melden om dan ,sa- besprekiogen te voeren, waarbij
~

Nil

cler benoodigde -contacten tot
stand gebracht. Stand dan dus
bovendien de kluisdeur open,
dan begon de filmcamera haar
verlrlikkend werk te doen.
Toen mij dan ook gisteravond
de diefstal meegedeeld werd,
was ikdi~iedt vf~lmront:usbt. Ik heb
eenvou g e l wt et toestel

~~~~~~~n.e~ij d~j~;i~te:e~n~

dunk u!"
In _ de loop van den middag
kwam de procuratiehouder het
privekantoor binnen, haalde uit
zijn binnenzak cen stapeltje
bankbiljetten van duizend gulden, legde die met afgewend ge~iCht v~~r ~e~ !ir~c~ur OPWZ\ln
t
ureau en utS r e ees:" a
~~~~~?~ verder met mij te

De uitgaande toestellen der
KL.M. maken er geregeld landiilgen en het terrein is best tOil
gebruiken.

Dp het projcctiescherm de heele

De directeur vloog overeind.

Hoezeer steeds de mogelijk-

dertigduizend gulden. Zooals ;~~~!:~la;~~~~ee;~i:l~e:~~o~~~ ho~~e:~r man, heb jij dan ook
het
gaat bij dfrgelijke de, voor mijn oogen als een or- cen "word van die comedie met
sa- dinaire diet verseheen.
die filmcamera geloofd? Dat
Dc procuratiehouder, wiens
Mijn eerste impuls was de was toch niets anders dan
bmeau r<:c1~t tcg~no\'.e,.. de safe ~=~~i:e~~cr~~ ~e~~Oiei:~~~e~~ ~~~e~~c~~,d~r~l~f;~tO~~~e~~t

~a~et J~e~.~~~·:~~a;:Je1~~~~~

AV£TO

BOT BL CBAIII B t~~:l'~ijV~~D~~~~::~l~~e:'ns~~~

!:!. :::~~::! ~
Ontvangen nlime

AAN DE

SPITSl

jjO'~tlicbe KQ"st~i!rtikelrn

_ - - - : g e n oD\tekeod lalle prijzen.

Het oog is hierbij mede ge-I
vestigd 0[' Pen a n gals aanstaand knooppunt van buitenlandsehe luchtverbindingen, di~
z1ch tot China gaan uitstrekken.

Zij die haar potje kookt op gas,
is ~t vlugste kJaar en in haar sa5 I

Wilt il <lat ook zijn, belt dan even op WIt, 1720

G"

OdWL

N

oodig

oede
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~1~~I;~~~~:;~~~1.L;;';;;;: :;:.;;: ~~~~:!~~v~~;;!:~I~:~,~t£~;~~ ::;~:;~~:!.~~1'z:l~~1:~:~:: ~:,~,: f~~:Ji! ~~~i:!~:a~~~ ~;::~t~,tJ!~ii:Ji~~;:~~;
Stemvorming

Dr.lcl.matie-Voordrac~t
CO~

b!J

Balfoort

I~:~~e~~c~~l~~~h~~~:e;~!~i~~
mees~al

I :~~ndtc:~ie~;~ e~o(~~~ l~\,:~k~:;'

I

erheell zaI maten. Voorshands
is men best tevreden met het
sucees dat men had om zich in
ons West-IndH~ te vestigen.
G 0

."",."::"II:==::I.,,!

I

ditmaal genade voor recht moet je ...... ?"
I Een sp8ciale Kerstvlucht zal
~======:::::!~lic~~t:omniddeIlijk fie ~war8 hlt.-s· hten gelden.. Ik wi! daarom de Hartverlammillg, const-at~er_11 niet worden gemaakt, daar zij
~
sluiten en troll den kassier betrokken pErsoon tot vanmid- , de de dokter.
bij de hnitlige, tweema~l wekenaar het privekantoor van --.-~. -.- ------- ------ -- . a_.~
----".- Jijksche verbinding tusschen
den directeur. Z08dnl deze :'.:ich
Holland en Indie geen noemensdea:rdig tijdsvoordeel -zau hi....
de zaak had hten vcr~eUen, be·
grcep hij dat iemand van het
personecl de· l11isgrc:p, die onI
dertusschen mrrar tamelijk raal,
_
Het aalldoen van Rom e
~~~!!!!.Iwas geweest, had gedaan.
___
~e;J~ij~~id d~~~~~ct~elle~n~~~
Den
te l~~~;~rs~~~;e~k~:'
Mr. A. Waugh, de burgemees- audientie he-eft wlllen ontvall- beeft goede hoop, ongestoord te
had gcen Zill m('er, omdat het i~~1i~~~e AI~~J' i,~T~e he~o~::; ge~ii€ts en niemand beeft Alhu- kunnen voortgaan ermee.
personcel toeb al grootendcels Morning Mail" a3;~ he~ ~'ertel- 17.'8 burgemeestcr vergeten in
Aangenomen mag worden,
weg was. Dnal'om vo18tond hij len geweest over zu n trIp m den zlJn sympathieke kolommen over dut het stoffelijk oversehot van
met aUe bijzonderhcden te no- afgeloopen zomer naar Neder- het mooie Nederland. Geen twee del' "Uivel'''-slach"toffers,
tecreu,
waardoor
tenslotte land. Ze.~ kolommen .beslaat het heerlijken dag in het "Venetie in dienst der K.L.M., van B a g_
kVlom vast tc staal!, dat de dief- relaas z!Jller belevel11sSClI.
van Holland", de streek rond dad naar Nederland zal worstal in het lnatstc UUt voor sluiGiethoorn, geen bezoek aan de den overgebracht dool' de zortingstijd gepleegd moest zijn ge- "lk had al aanstonds be- bollcnstreok, de pijpenst:::.d Gou- gen dezer maatschappij. De fadUl'endc ceu tijdelijke afwezig~ mer~t", aldus mI'. Waugh, "hoe du, de badplaatsen Schevenin- milie der beide anderen heeft to
heid van don IJrocuratiehourler. weimg l:ct w?-ar is, dat de gel.l, . Noordwijl" Za,ndvoort of kennen gegeven, er prijs op te
Heden Dinsdag
Dc dirceteul' SChC~:l d: z:'.ak vreemdelmg, dle Nederland be· Vhssmgen ...... "We can never stdlcu, -jat zij ginds blijven rusnog al mukkelijk op tc nonen, zockt, . den indruk zou krijgen forget", . besluit mr. Waugh, ten, terwijl omtrent de stoffeVoorzetting vendutie
vonden de heid!) andel'cn, Hij alsof ledere~!l ~~ar klompen "the people of Holland f~r their lijkc resten del' verongelulrte
ill de BOMt.BY.TOKO
prescntcerde cell sigaar en ried draagt en zlJn bJd zoekbrengt evel.' generous expl'esslOns of passagiers te dezen aanzien
PohOOntull
hun aan :deh nid overstuur to met visschen ill de ltanalcll ell good will".
geen zekerheid bestolld.
Pdsser Baroe 8
POltweg la

-

Tel. Wit. IJfi9

M r. W aug h opgetogen
over Holland
I

r==:;;;::======:;;1

~~~~f;; ~~~~~~~z~l~ ~ij~r~~it d~i~ [~~~~~e~~ ~:i ra~:tf~~;p::~ij~~ I~_=~~=~___ ~

zal komen terugbrengen!"
Y([l.S zijn afscheidswoord.
~R
N E N :~"'';' _;,,,
Dc spanning onder h~t 110ndcrd en vijftig l~ ,[1.1} Eterkc P(>l"§'~~~~~~~~:;; sonael was den \'oigcndell mOl'01'Fltlt;E1
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me

Noordzec staat op bijzonder
, hoog peil. Men zou er oole niet
aan kU~llen denken zich nic~

K L, M,-NIEUWS,

~ij~~~~~I: ~~}~~:,c~i~el~t~~~

ha~l~ ~~Ib~~~!~~~~~te~ij~:no~t

k\~estie

ENG

8 A i·1 A R I

TEL E F 00 NNUMMERS
WELTllVREDEN
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583

PER I 0 DIE KEN
PROEFSCHRIFTEN
FAMILIE

DRUKWERK

B 0 E K W E R KEN
WEE K. E N . .

VISITEKAART JES

M A AND B LAD E N

NIEUWJAARSKAAR1<N

W 0 R DEN 1NON Z!!!

VERLOVINGS- E~
TROUWKAARTEN

ATELIERS ACCURAAT
EN

VLUG

AFGEWERKT

ONS BINDWERK
GARANDEEREN WIJ
VOOR DE MEEST
ZWARE BOEKEN

_________

ROUWKAARTEM
COR R ES PO N D E NTIEKAARTEN • G
BRIEFPAPIER EN
ENVELOPPEN
WORDEN
BINNEN 24
UUR AFGELEVERD

Co Bnlfoort, de bekende Nedcrlandsche adeur, di-e gedurende de beide laatste tournee'llI
vun Cor Ruys deel uitmaakte
van diens gezelschap, en die zieh
in het kunstleven van Soerabaia gedurende eenige jaren een

ONTWERPEN EN LAY-OUTS, VOOR COMPLETE
OUT-DOOR,RECLAMES WORDEN DOOR ONZE
G ESC H 0 0 L DEE U R 0 PEE S C H E K R A C HTEN OP MODERNE WIlZE UITGEVOERD

gcvcsUgd, waar hij, naar wij
reeds meldden de leiding zal nemen van het nieuw opgerichte

GEEN

~an- ~~~ae~~~t;~d~h;;:~ ~;~:~f~

SPEELGOED

~peen~

E N 0

CO BALFOORT,

De redacteur met verlof in
Nederland van h~t A.~.p. deelt
niet cellS omdat sommigc Nc- van eell gespreI" dat hlJ over de
Dokt.r
- - - - - ~~n ~~?~e~l['~/g~V_<lI;:-.tn~i'~ll~l~l~jl~U;~ derlandsche bladen dachten m·j K.L.M. had met den heer Hans
R. HENDAAMIN vQor bet brille:1pGetscn bij ir- den meestgekusten burgemee~. Martin, Icider van de luchtUjn
AS51stCI,t C.B.Z. Sp"d"llst dereen, bekend, ell de drculairc ter" to lmnnen noemen ...... ".
~~~~[::r:c-;e~:~ldoe,1r: v.v.,
•
voor N~,J ~ ·Kcd-OOrl:ic'",({Cn vun de directie, wt~:;:l'bij ttUen na
Spreekuur \\"c!kd
6 30 n. m afloop van de oehtc:;.d.k2ntoor.
Omt;ent de
van
Pasebanwcg /2. 1e1 M C. 109. men in de groot~ eomerentiezanI ontboden wCl'drn, was n:et bury zijn landgenooten op de sehaffmg .yun meuw mate~mal
bepaald geschikt om de zenu- historie, die hem dit pr~dica~t ~~~d~~a~~~e~~;. g~~~e U!~~~~~=~
wen te kalmeeren,
~~~~rg~~. ~~ie e~ss~~~~ta!i~ genheid is in diepgaal1de studie
Ademlo," lui",· ,",,, ull"
teen de dircctcul' om even na Oiste~"Wijk", .~chrijft mr.Wau~~,. ~:!e ~::~s:~~gb~,~~e:~e~~~~~~
twaalvcn n'let cen wl'lwillcnde "ontvmg n;tlJn echtgenoote lJlJ Hierbij doem zich allerlei 11108iN!I!UWB MODELlEN
aankomst III een hotel aldaar lijkheden VGor, bijzonderlijl~
glimluch het waard nam.
"Het zal weI nauwelijks noo- ~en bouquet bloemen en vo:lde voor wat betreft de weI zeer beSPECIAAL
dig zijn uiteen te zetten, waar- lk
de annen van een
perkte keuze, te stellcn aan wat
om ik u allen hier bijzen heb la- talhge Jongedame rond nuJn wat een vervoersliehaam als de
TIIF.INEN.TRAMSDlelEledrfdlelt·eoz.
ten komen. Gistermiddag tus- l:als, ?e d~?hter van den hote- K.L.1L van noode heeft. InterZEER LAGE PRi)ZEN
her,
dIe
mIJ
een
kus
gat,
welke
viewer kreeg den indruk, dat
sehen vier en vijf uur heeft iemand nit het personeel gebruik klonl..: als een kIok. Eenma.a1 men min of meer afwacht of de
h<;:steld
van
den
sehok,
zette
lk
markt
wellicht spoedig ",.-eer
gemaakt van eell s~hijnbarE afwczigheid van torzicht op de sa- ~!u:~no~: ~e~~ ~~~~~e:~!~~o~ ~:~:11 iets bijzonders gaat ar1eKrl lllni 14: B~tnla·C. Tel. 1981 WI.
fe, om daar cen stapcltje van mij - hun spijt kwamen betui.
Men schijnt overigens de Dou~~~~~~~~~~I~d:ertig
.
van dui- gen, dat zij deze spontane be~
zend gulden
groeting niet hadden kunnen glas als de thans mcest volvastleggen. De lieve Oisterwijk- maakte machine te willen besehe en ik stemden er in toe cen schouwen, en dankbaar te zijn
op een kantcor <.:ls het en ander te herhalen en.. ,... WeI, over haar te kunnen beschikken.
onze voortdurende contrOle vall het kan zijn, dat wij tc verlanDe overweging om de F.
de safe noodzalwiij!;: is. Bij den gend waren cen reprise te leve=_--=---=-'-"-:"-,1 bouw van deze lduis hebben wij ren, maar de fotografen hadden XXXVI een proefvlueht naar
daar dan ook tcrd('ge rekening
in
-elk
geval kunnen
de tweede
omhel- Indie
to laten
maken Men
had nag
V raagt ons mee gehouden.
zing
evenmin
benutten,
geen einde
genomen.
beOp een verdekte plaats is een zoodat er een derde kus noodig schikt over voldoende gegevens
was. "The much·kissed Burg" omtrent dit vliegtuig. Eigenlijk
deur van de o~~~:t:;~;:;e~fc:t~ heb ik sindsdien moeten hee- is zulk een tocht met bepaald
Om deze camera in aeUe. te ten ...... "Anyhow I shall never noodig, doch wellicht zal men
vocr U w woonhu~s.
brengen zijn twee contacten forget Oisterwijk ..... "
er toch toe besluiten om de
noodig. Het eene wordt automaAlle bijzonderheden van de practijk ten volle aan het woord
rondreia van het - echtpaar te laten, waarbij echter voor teELECJTRIGITEITBEDRIJF - BAT AI'll ~~~: ~~:~~~t, zo~!rat!~:~:f~
door ons land heeft AI- leurstelling wordt gevreesd.
urgemeester voor zijn
AFD.: STROOMVERKOOP !::g~::c~~;~r:~e~~~e:~~t~:~
nooten opgeteekend. De
Bericht aangaande het gereed
meneer Bruin, ik begrijp dat goe e zorgen van de K. L. M. en komen van het nieuwe vliegveld
van haar officials als bijvoor- op het Italiaansche Rho d 0 S
Tel. Wel~. 300 toestel 14. ~e~:lfu~~e:~so~~~~~el~m~!; beeld dr. Slotboom en mej: Lun- werd elk oogenblik ten hoofdgewicht u - letterlijk en fi- singh-Tonckens, zijn ontmoetin- bureele der K.L.M. verwacht.
gen met Parmentier, Moll en
v. Bruggen. De gezellige uurNa het ontvangen ervan sal
tjes, welke hij sleet_met de pas- men den inspeeteur der K.L.M;
Nederlandsch_
sagiers van de "Uiver" in die te Athene opdragen, een plaatgedenkwaardige luchtrace en selijk onderzoek in te stellen, de
Indische
waarmede de Waugh's de ken- weersomstandigheden in de vernismaking konden_ hernieuwen. schillende jaargetijden na te
Uitvoerig zijn de recepties ge- gaan, zich te informeeren ODlmemoreerd b.ij de burgemeesters trent den weerberichtendienst
OPGBRICHT IN li5?
HOOFDKAN,OOR TB BA.TAVIA
Va!). Amsterdam, 's-Gravenhage, en zoo meer, waarna de proefRotterdam_ Arnhem, Laren en landingen er kunnen beginnen.
bij de hoofden der vele andere
KOOP EN VERKOOP VAN
stuk voor stuk genoemde geRhodos moet in ons voorjaar
meenten welke op de trip wet"- bijzonder prachtig zijn, overiden bezocht.
gens het geheeIe jaar een
schoon klimaat bezitten. Dit is
Met genoegen ieleveerde mr. echter voor de KL.M. niet de
Waugh het onderhoud. dat hij hoofdzaak. De tusschenlanding
OP BINNEN- BN BUlTENLAND
had met generaaJ. Snijders en ten op het traject Athene - Egypte
sIotte met 0DEeIl ministel'-presi- .chenkt de gelegenheid, 150 kg,
dent dr, CoIijn, zooaIs hij het op nuttigen last moor te _
zeer hoogen prijs stelde. dat en daarom. is het te doen.
-

?-
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ORDER TE GROOT - GEEN ORDER TE
ONZE SERVICE ZAL STEEDS DEZELFDE ZlJN

KLEIM

~~rrr~::,r~~~~~~~::1ij ~~k~~~~: VRA.AGT

ONZE CLIENTEN HOE
ZIJ OVER ONS WERK DENKEN.
~'n~o~n~s~n~un~'~m~er~v~a~n~b~e:de~n~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---

in stemvorming, declamatie en
voordrachtskunst zal gaven.
Men zie hier-voor de advertentie
....

...,.-.

Hij, die van BIER houdt, is verblijd,
Want 't is weer AMSTEL-BOCK BIER-TIJD,

TullO ORION

overal verkrijgbaar
IMPORTEURS,

----- ==-===-='-1

is NIET

Harmsen, Verwey & Co, N. V.
=:====~==~==~::==~::'l::~~~::::==~~~~~
Iii

STU I VE RS TAR I EF

ESCOMPTO

M A A T S C HAP P IJ N. V.

I

WISSELS

REI S C R E'D lET a R I EVE N
EN" TRAVELERS CHEQUES

~hK~~ti= Bmneokort

.l-----,--------___~---.J'blijfinScbotiandinpartieuli""'.H.Nj.~'!.nhul ..
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KERST- EN NIEUWJAARSGESPREKKEN
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~E' OCHTENDPOST'"

O-P-TJES
T cneinde ooze lezer! in de gelegenheid te stellen op cen
goedkoope .wijze artikelen, betrekltingen e.d. aan te bie~E'n
enloE tlt vragen, bebl:Jen wij besloten vauaE he-den ceo rubr~el~
"O.-P.-tjcs" te openen. De regelprijs voor deze advertenhes
is f 0.20 met cen minimum van 5 regels.

=====

VELDBLOEMEN, zo heet mijn
Kleuterklasje, is nog niet vol·
talIig. De bloempjes kijken reikhalzend naar andere bloempjes
vanai 3 jaar uit, om een krans
te kunnen vormen. Frobelonder·
\vijs - zang - spel - !·ytmi·

Zoolang de voorraad strekt,
\I.-cgens afsluiten
boekjaar,
gegarandcerd prima kwaliteit:
Hoog fijne witte portwijn, kl'istal helder per flesch
f 1.25
prima roodc Bordeaux
EO~~;~~~~c Pommal'd
:: ~:'!2

:~~~t; ~~~~~:jf~~~nta~:I~~~e~~

franco lmis Wcltevreden.
ndres: S. J. van Emmcl'iek
'l'andj. Priok te1ef00l1 286.

tuin. Nicuwe opvatting Frobel·
onderwijs: leiden - spelen lezcn - in het. ,,\V:ereluje van

De groote sensatie was er, de
sensatie, die Gruithuisen' voorspeld had ..
Een wonder van fantasie-rijkdom was de "nauwkeurige" be·
schrijving van' de sprookjesachtige telescaop 'ian Herschel.
V rlgens Loke zag m!3n de maan
van zoo dichtbij, dat men elk
detail kon waarnemen, Blsof
men, bij wijze van spreken, op
de eerst verdieping van zijn huis
zijnde, op sCl'aat keek.
Maar do.t was nog allemaal
niets! De geinsp'ireerde repo~~er
toonde pas zlJn geheele nJke
falltasie bij het schildel'en van
het¥cen Herschel op de maan
gezwn had ...... zoogenaamd.

Vervolg Kort
Nieuws.
GEVANGEN
ZENDELINGEN.
Een jaar vastgehouden.

De China Inland Mission te
Hankow ontvmg een telegram,
dat Alexander Hayman, eell Engelsch zendelulg, die in October
1934 te Kweichow door roode
bandieten werd gevangen genomen, is vrijgelaten en veilig
Yungshun in Noord W-est Hunan heeft bereikt. De Zwitser~J.I?e Maan-betr)oner~ sehe zendeling Bosshardt, die
Z'i]ken op vleermtu- o"elijk met hem werd gevangen
zen!"
genomen, is nog niet vrij gela-

a wOilder! E811 paradijsachtig ten.
landscl:ap - g;razende diel'en De heel' Haynan, die Austrapmchilge pehkancn e~ sne!le Her van geboorte is is zeer verkraunvogcls. T:oepen gelten die, zwalrt.
'

~:~ ~ht~~o~~~C~~o~:j::~~e~~:: M:o~~~!:r~~~!~2'5E(~~~t\'" ~~~~~t ~~~~~ e~:~~~~:~ a~ij~: ;ocn de bei.de z~ndelingen in
sen 10 cn 11 nul' v.m. behalve Tel. 3366 WI. Speciaal ill voor- sIe~~ts ~=~ l~~r~vi:~~~~~~\:voners ;~~!o~~~~ ~~s~~~:~et~~z,:e:!~~

~~~;~~'l~:. ir~~~::o~~~~f~n~~~~ ~~~e~~,I~~~!ree:,c~~l jongensld. zelf......
eelliosgeld van £ 58.000, hetwelk
onderwijzcrc3, evcucens Duits in diverse 111.uLen. Oak aanmaal(
M,;nschcn??
in April 1935 'werd verhoogd tot
en GYl1mllsliek.
v. toilcttcn tcgen biIlijkc prijzen. se~~e'v~~:ia~~: ~~j zo;~~e:r l~~ij: £ 70.000.
--P-H-y-'-S"rC-A-L'CCU-L:-T'CU"-R-=E-- Instituut de Smit Hubenet, Tji- fel

vcrdienstelijke astrolloom
De China Inland Mission liet
SCHOOL,
ki.ni 16 en 18, 'I'el£. WI. 118.
Gruithuiseil had zich in dit op· weten, dat zij zulk een groat beDjamboelaall 6, tclL WI. 807. Lessen in tijpcn, Steno "Groote" zicht v~gi~t. vVat vergefelijk is, dr~~r~~~il~:~d::-~!!k~~~i::!

~rA:~~l~~~;!:~::e~~~r:~~!~ ~~:;t!;~~£:~~~: ~~~~~~~~;~ ri~r e~;, ?e~~l~~~~i!~~~~:~::~ ~~tb~~~~t:~' z~~I~~n~:~~;::nv~~
,'akl,:utldige voctbdHllldcling.
HQtcl.H.tlstl)ord Vill[\. Pano!'al11rt
to 'l'jitjocrocg, telcfoon Tjitjoc"
rocg 10.
Voor uw week-ends ell de a.s.
feestdagcn l1;1al' Panorama. Uit·
gcbreid KCl'stfcc::;t.en diner. BcsprC'cl;: nog tijdig llW kamerf;.
VOOl' prijsopgavc gdievc U zieh
tc wenden rcchtstrceks of hij
S. J. van Emmel'ick Tj. Priok
teler. 2013.

In·achtcll. Dcgelijk ondcrwijs.
V001' Uw gercgcldc huarwll.ssehing
SORELA
hair.food and shampoo paste
pmctisch _ hygWnisch

overeenkornst vertoonen met
menschcn i tegclijkortijd zijn ze
oehter ook cell vlecrmuis-soorL
, Ind?rdaad, het klinkt vreemd.
roch ~~ het zoo. De MCLun-bewo11.81':1 ZlJl1 menschen met reusac~'l'E HUUR GEVRAAGD
hge vleugcls, yvaarmee ze vllevoor ecn maand in goeden staat gCl1svlug voormt lmnnen komen.
zijndc auto. Erieven opgaaf
~~istcl' Loke ,:?elde zich ken·
merle, ,inDl"ldassc, condities on· ll~hJk zoer op ZIJll gem~k, toen
der No. :H7 v.d. bln.d.
hlJ dat aIles beschreef, en hij

r:;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;:;;;;;:::::::::::::::::::::::::,
"DE OCHTENDPOS1"
GOENOENG SAIIARI 46
TEL. WELT. 583

Onze O.P. ties".
" __

Het mccst docltrcffcndc micldcl om .mcces tc bereiken.

PLAATSINGS-OPDRACHT
(cen rcgel is gemiddeld vij£ woorden)
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nc~~or;ij:~ g~~~~P~~I~l~a~i~~~i !~"le;a/°ie~: n~~~I~~~~~d :,e:r~
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De relJcJprijs bedr<lagt20cent.mct cen minimum v<ln vijf regcls.
ADVERTENTlES IN DEZE RUBRIEK MOETEN VOORurr WORDEN BETAALD.
De aciministfatie hehoudt zich het reeht voor bepaalde
advertenties te weigercn.

'"====================
-

Waf welen we eigenlijk

van de maan?

DB tw~tasieiin van eBn jot!rnalist".

Geen sprake van maan·bewoners
door PAUL HOFFERT.-

~ieve

~at?

rij~il~~mde~e~ife~a!a~le~e~'::;

f'

E.en . zeer..~kwaar-

bijdehand reporter.

Reed~

bab~cld~ .de wereld
e gehelffizmmge Maan~ewoners, en reeds had Sir
ohn Herschel, de zoon van
t;n beroemden ontdekker van
ranus. en ;veneens astronoom, .Ill 18,:,4 aan Kaap de
~oede Hoo~ een abservatorlUm opg~l'lc~t met het doel
om de ZUldeluke sterrenhemel
te ~estudeere~..
~u was de tiJd gekomen, vond
Mister Loke.
..
En zoo. kwam het d~t hU, ook
honderd Jaar geleden, lI"!. de New
Yorksche courant "Sun" een
aantal opstellen publieeerde,
ov,er de ongcloofelijke astronomlsc~e weten;>cba~pelijlte. ontover

Van A m s t e r dam 30
November: Jij'.J)uk met W. C. V.
Veenendaal, n.l. Frenken, J.P.Molenaar en
Th. J. Be 11 Ill; 4: Dec.: KoeNlang met L. Sillevis. H.
Fuchs, C. den Blanken
en H. Den iii 7 Dec.: Lijster
metI.W. Smirnoff, F. M.
Stork, M. Weststrate
enM.L.Ka opman; l1Dec.:
Nachtegaal met G. M. H.
Frijns, A. van der Sijd e, P. B 10k en S. van
der Molen; 14 Dec.:Perkoetoet met E. van D ij k,
J. J. van B a I k 0 m, Th.
J H 0 0 g eve e n en P. J.
Oolgaard; 18 Dec.:SperwermetG.J.C. te Roller,
H.J. Scholtmeyer, J.H.
W. Bel i e en M. S a a I;
21 Dec.: Kievit met K. D. P a 1'mentier, H. Brinkhuis,
B. Prins enC. van Brugg e; 25 Dec.: Oeverzwaluw met
J. B. S ch 01 te, H. A. A. Kooper, P. Dunken P. H. P es tman; 28 Dec.: Kwak met Q.
Tepas, Th. von Weyrother, J.Del tenre en C. Di k;
1 Januari: Koetilang met L. A.
Brugman, K. Rtipplin
von Keffikon, H. de
Jong en H. Prins.

dere

dent, afkomstig nit Batavia en
gedateerd 4 Deeember, dat een
zekere mijnheer yeraart op .lava, zegt, dat hij'in staat is om
regen te maken
dat hij daarvaor v2rschillende proeven
neemt op ondernemingen, W..3ike eehter mislukt zijn.
Een beetje meer accuratesse
vau den eorrespond~nt van de
Str. Times zou weI op haar
plaats zijn. 'Want onze regenmaker heeft zijn pogingen tot dusverre aIleen maar uit Nederland gedirigeerd.

ten.

POLONIA.

en

KERSTLIEDEREN.
Pianohandel Kok.
De bekel1de piano-handel Kok
sh,lde eell bundel Kerstliederen
samcn, welke bundel aan de
clientiHe wordt aangeboden.
Men vindt er de voornaamste
Kerstliedere.n in, ook de bekende St. Nicolaasversjes en het
muziekboek zal zeker bij velen

Het nieuwe·zwembad.
Het nieU\'\"e zwemb2.d in het
Poloma-park is kart gcledBn geopend en Bf.!.tavia is hiermede
cen zwemgelegenheid rijker geworden, die ongetwijfeld in den
smaak van het publiek zal vaIlen. In de prettige omgeving
van dEn tuin, welke met de beste ontspanningsgtle.genbeden in
Europa kan wctrden vergeleken,
waal' men frf.!.aie tennisbanen,
lo:mmerrijke lanen, koel beschadllv,-de zitjes en des avonds de
koelte van den daJ;:tuin vindt,
1igt het rulme bassin met het
kristaIhe1c1ere water, dat vooral in deze warme dagen lokt en
l"O~pt.
vVie Folcnia nog niet
!leeft bezocht. keere er eens een
Zondag aan, of rijd4 er in den
namiddag naar toc. Ongeuvlj- ~
feld Z~! hij eeil geregeld terug
I keerend bezoeker worden.

°Huid~t~,
oo~eI-Io!l~ I
en Eczemasl

gcnee~t

men spo<':dr'J door deze

behandeling toe te passoen:

Wasch de aar;gt:::1ane pisatsen

i'

I

met de gen"":~:::krac:htige: en des~ .'

infecteerendc Puro!z'2:ep c·n doe: ,
er daarpa wat Puroi OP. de ve:rzachtende en gei;cze~de za!f.
Vochtafscheidende tlitslag, jeukende: uits!a? en I!:czema's be~
strooie men .iJovendien nog m.et
wat Puro!poeder; dit werkt opdrogend en "bevardert de genezing. Herhaal deze behandeling
da.geliiks. zooJ<1ng hct noodig is.
Purol in.cJO<;}z~ vaIl10eD 75 et.,ttlb.e

f 1._. Puroli'~der in bU5~cn vall 9U ct.
en f 1.50. P"rob:~cp jll !'"rtcn;<: van
90 ct. HI] Ap~the..!;;:er~ en Tokohcud"rs.

kingen" niets andel's was dan p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;';;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;';;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
bluf, blnf en flOg eens bluf. , EMf'i§S
Maar - Lake had zijn doel be·
reikt; hij had zijn kans benut en
was zcer sueeesvol "gestart";
zijn naam was bekend geworden
over de geheele wereld, hij was
een "gearriveerd man", en de
krantcn in de Nieuwe Wereld
stl'~dcn om het hardst om hem,
om den kerel, die bewezen had
over z66veel humor, fantasie en
onbcsehaamheid te b"sehikkcll.

.*

De krat(J1'Vonni{}6 berg-

Rechterlijke uitspraak over de
waarde van Courantenretlame

jormatie's.
We kennen dus de resultaten
van een tweevoudigen blil{ door
den
venekijker
op de
honderd
jaar geleden.
Eenmaan,
verl'ckijker, die in onze oogen buitengewoon primitief is.
Wat zijn de resultaten van
een blik door onze moderne verl'eldjkers ap de mann in onzen
tijd?
Nu is er geen spl'ake van een
vergissing, zooals Grnithuisen
beging, en evemuin van de bluf
van een jongen reporter die
naam wilde maken. Wanneer we

~~~terG~~~~U~s~~elij~,h~:t:ij~ ~fen

wetensehappelijke werk van
een astronoom, die nu ruim
een eeuw geleden geboren
werd en buitengewoon geinte.
resseerd was in aile hemeUi·
chamen in het algemeen en de
Dlaan in het bijzonder.
Gruithuisen genoot zeer veel
aanzien in zijn tijd, . en is wat
betreft zijn sensationeele ontdekking van de Maanbewoners
en hun
kolossaal museum"
aIleen het slachtoffer ewor:
den "Van een ezichtsJ!dro
hetgeen' natuurlifk in de
:.I
•
eers e
pl.~,ats t.e dankeD;,. of heye~ t~
~en lSekij~ ~Jn zeer pl'llm~
1 verr
kertJe.
-.

Het in het hezit vat. het AJ.
D. zijnd, tot 1 Januari reikend
startprogramma vaor de Indievluehten der Douglassen vermeldt v.erder:

in den. smaak vaUen. Ret is In
ONZE REGENMAKER.
dagen altijd. een gemak Ottl
De 8tr. T·imes hevat een tele- de verschillende liederen met pigram van een eigen correspon- anczetting bij de hand te he11-

Begin 1935 knoopte de zendeling Becker onderhandelingcn
aan voor de vrijlating van de
beide collegas, welke onderhanHOTEL
deIingen werden gevoerd met
den beruchten generaal Ho
DER NEDERLANDEN.
Lung.
Becke-r is eenlge jaren gele- Programma.
den met ecn jongeren broer van
10 December 1935
e/~jz~, ~I~~f ~~l:~~~r p~~~~~~~~~: dezen gcneraal bevrie~d ge- Op Dinsdag
Aanvang 7.30 uur n.m.
verrekijker nUIlr ol.1ze "ncvcl1" weest. en van doze relahe werd
1. Die weisse Dame Ouverture
op de Maan gekcken had, ell gebrUlk gemaald.
A. Boieldieu
c1rrgen en n3.chteniung" hun leven
De onvermoeide pogingen vnn
had bestuuccl"d!
den heer Becker leidden ertoe, 2. Aquarellen Walzer
J oh. Strauss
Blu! en niota ander~. ~:;la!~d :~ti :;~o~~~e~~p'r~~ 3. Faust Fantaisie Ch. Gounod
PAUZE
De gcweldige scnsatic was cr her werd dit daarna nog verder
- en Lokc :?D:s vcrstandig ge- naar beneden gebracht, maar 4. Dubinusehka Potpourri
noeg om tJJdlg, voordat men tot welk bedrag is Iliet bekend
A. Sehirmann
h.em cnergiek op de vingers geworden.
P. TschattJktc, te vcrtellen, dat \Vat hij
Thans is althans een del' zen- 5. Romance in F.
kowsky
gcschl"e~en had, niets alld~:s dclingen in vrijheid gesteld en
dn.l~ blu~. was gcwccs~: Dat ZIJl1 hoopt men de vrijheid van den 6. Huniadi Laszlo Ouverture
F.
Erkel
f~~~~' "~;:::Il:r~~;~)N:l;~~~~a~,~: ander ook spoedig te verkrijgen.

"Talri~ke duidelijl~e sporen. ~etwijfeld de jonge 1,iistel' ~~~eI~:~~r~~g !~~~ e~~k~~re~~
v;n M~anbewoners, In de eel" R. A. Loke. Nauwehjks was de sehrikl!:en "fe haast va; het een
s~e plaats van "een kolossaal wereld eenigszil1s bekomen van we zien. Niet vanwege de "vreermuseum, ontdekt .
de scho~kell.de mededeelingen muis-achtige menschen", maar
help, wat is
Fantasle. van een krank~1Illllge of kans gekomen was, de kans
~\~l;uwste astronortnsche seu- om "tc startcn".
a .e.
.'
De heer Loke was namelijk
. ~ de eerste plaats. een klem een jong, Amerilmansch en zeer

nooit ten uitvocr gebracht.

DE KOMENDE K.l.M.·
MACHINES.

!: J~~e~a~~~~~'::\~e~~r~~~

chaos van schaduw en licht.
." Groote scheuren en kloven,
diepe kratermonden, steile rotskammen. En aIles even kaal,

or~;~~~~gez:~:~i:~~::~~t····

aradijs" van Lake? Niets! &Pde
groene dalen"
Allee'll la~ge bergkammen
zien we, duizenden meters hoog.
Ontelbaar zijn de vele raadselachtige ringgebergten. Op de
kaart van Smidt bijvoorbeeld
zien we 33 000 van zulke bergfonnatie's.
Hoe zijn die oude formatie's
ontsta2:n?
Er. 18 m den loop der tijden
~eer veel over geschreven, en er
IS een stortvloed van verklarin~
gen C!~tstaan, en toch bevredigen ZlJ geen van allen,
Een verklaring willen w.ij hier
noemen. Zij is. afkomstig van
Professor Martus, e.en e..-..::pe.rt

~:~mJ:~~ij:l~.e~Jk:O:d;. ~~t~~:e:~==

dage. 1JetTek!1ker~.
mnan gedaan had.
zijn dooroat vreemde. lichamen
Een grapptge kerel was on~
De we.reld hield den adem in._. op de maan terecht kwamen.

Een zeker fabrikant van een
merkartikel had met cen w'eder- "
verkooper een contract afgesloten. De laatste verpJichtte zich
daarbij binnen een bepaalden
tijd een vastgesteld kwantum
van het veel gevraagde artikel
af te nemen.
Met een gerust geweten kon
bij dit contract aangaan; hij had
reeds meermalen met denzelfden
fabrikant dergelijke contracten
afgesloten, tot beider tevredenheid. Bovendien maakte de fabrikant geregeld, en dus ook op
dat oogenblik, een intensieve
courantenreclame.
Een vIotte verkoop van het
artikel scheen derhalve gewaar~
borgd.
Maar op een gegeven moment,
kart ua het sluiten van de nieuwe ovel'eenkomst, zette de fabrikant zijn' systematische. courantenrecIame stop.
Het logische gevolg
hiervan was,"dat de wederverkooper den a~
zet van het artikel onrustbarend zag sfnemen. Z66danig, dat hij zijn
verplichtingen in zake de afname van het overeengekomen
kwantum. niet meer kon nakomen.

Onder rie voIkomen veranderde omstandigheden, beschouwde
bij zich evenwel van zijn verplichtingen ontheven. Immers
bij het sluiten van de overeel1komst, verkeerde hij in de mcening, dat de fabrikant voort zou
gaan door doelmatige courautenreclam.e de noodige condities
voor een vlotten verkoop van
het artikel te scheppen.
Dat was natuurlijk niet naar
den ziTI van den fabrilmnt, die
.aantoonde, dat hij nog steeds
hetzelfde bedrag voor reclalJ."1.e
uitgaf en slechts de courantcnreclame
gelijkwaardig
had vervangen door etalagemateriaal, affiches, wikkels cn
dergelijke.
Ret gevolg was, dat de zaak
voor den reehter kwam.
Van groote beteekenis is het
nu, dat de rechters zich, zoowel
in eerste als in hoogste instantie, geheel op het standpunt van
den wederverkooper stelden.
Ret Hof voerde aan, dat de
verkoop van merkartikelen
slechts magelijk is bij v 0 0 r t.
durende
systematische reclame. Enmetnadruk werd. naar voren gebraeht,
dat courantenreclame daarbij op
de eerste plaats komt.

Want de tegenwerping van
den fabrikant, als zan lrij de eourantem'eclame
gelijk\yaardig
vervangen hebben door eblage.
materia aI, affiches, wikkels ell
dergelijke, werd afgewezen.
De motiveering van het VOIlnis laten wij hier letterlijk
volgen:
"De waarneming van
zulke
aanprijzingen
(et a 1 age - m a teri a aI, a[~
fiches, wikkels en dergelijke)
hangt
veel
meer van het ·t~eval
af, dan de waarneming
van een advertentie in
couranten.
De couranten annOll~
ce bereikt eell veel
grooteren kring en is
door haar inhoud ook
veel ~beter geschikt,
de vaordeelen van de
waren ter algemeene'
kennis te brengen, dan
dit enkel en aIleen met
etalage ~ m.a teriaal e.d.
het geval is".
Opnieuw werd hier een lw.wijs geleverd van het feit, dnt
de erkenning van de waaroe en
beteekeIllil van courantenreclame meer en meer dOQ.rdringt.
(Ontleend

Courantenrec.lame
is niet te vervangen!

aan~,Die AlI::eigtr'~)
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