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over.de geheeie aarde verslag in gevallcn, koning
Edward vm van Engeland is
nfgetreden. .
De Britten hoopten zoo, dat
dit den koning en zijn volk
mocht worden bespaard. Doch
zij zngen, nu cen .mOl-ganatisch
huwelijk was Ultgeslaten en
mevrouw Willits Warfield oak
geen koningin :kon worden,
slechts twee uitwegen, waarlangs cell abdicntie kon worden
\'ermcdcn.
De cerate ware, dat de koning
zou verklaren af te zien van eell
huwelljk met mevrouw Warfield. Dc tweede zou zijn, dat
mevrouw Warfield zon verkIa..:
ren 's konings loopbaall niet te
willen hinderen en zich dus terug te zullen trekken.
Noch het een, noch bet andere gebeurde echter. Wei heeft
mevr. Warfield te Canncs. waarheen 2!ij gevlucht was. aan
cenlge joum aliatcll medegedeeld, ,.dat als zulk eeo. daad
bet prob~eem. hetwelk IS an~:
zou kunnen oplossell . Z1J
\~cnschen zich onmiddellijk
terug le trekken uit een situatie, die ongelukkig en onhoudbanr is geworden," - maar het
Is niet bckend of zij die merledealing oak afflcieel hceft doen
toekomen aan bet adres, waar
zij eenige ultwel'king zou kunnen hebben, en mocht ?ij di~.al
gedaan 1}(~bben, dan heeft bl~Jk
baur de konlng hURr opoffermg
niet all.uvaard.
Maar hlj b eeft ook niet 'YRn
mevr. Wo.rfield willen afZlcn.
VermoedeIlJk h eeft hij haar zijn
woord gegeven, dal hij ala
.,gentleman" geetan.d wiI doen.
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geschcitlen;
drieenjaar
bcbben de koRing
zij lang
de open.:
bare mcening getrotseerd; zy
liebbcn samen twee zeereiuo
gemaakt zander Ernest Simpson (waarom men lc Londen
met cen zlnspeling op den titel
van Oscar Wilde's bekende stuk,
sprak van de "Unimportance of
being Ernest") ; de koning heeft
mcvr. Wallis Warfield aan zijn
broeders en hun gemalinnen
voorgesteld. - het is duideliJ"k,
dat e ls d~ Ji;onlng haar niet beschouwt als een van die vrouwen, die cen monarch met een
gescbenk naar huis Imn zenden,
_ en dnt is klaarblijltelijk niet
bet geval - hlj haar zal willen
trouwen. Beiden zijn nit dit
avontuur, dat te ver gegaan is.
komen.
Het siert
den koning
nlet
ongcdcerd
te voorscbijn
geals man. ' dat bij deze vrouw
niet ann de schande van -den
naam "afgedankte kl?ningsmin·
nares" \Vii prijsgeven.
Maar Edward h ad .bebalve
zijn plicht als man van eer een
pJicht
heerscher over een
groot
da.t in hem vertrouen veel van hem ver-
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is gezegd, dat hij juist al de
gaven en de kennis bezit,
vereischt voor het bewind in

cen periode van cen internalionale crisis zooals nog nooit is
voorgekomell. Zijn toewijdillg
aan het Britsche yolk is nlet
minder, dan de toewijding vnn
het yolk aan hem."
Eer de beslissillg over de abDE POSTDIENST
dicatie gevallen was, zeide de
Op 15 en 16 December 1936
Daily Exp7'ess:
Op Dinadag 15 dezer (einde
- "De bewoncrs van dez.c van de Poeasa) zullen aIle postImsten zoudell slechts vaanvel! loketten op de kantoren Tandtot dezen koning kwmen .leggen jongpriok, Bataviastad en Ealnet harten vol smart. en met taviacentum gesloten zijn.
hoafden door zorg gebogen."
Er za.1 slechts een post bestelDe Daily Mail nchtte het ef- ling pluta hebben ten 2 uur
fect van cen mogelijk aftrt'dcn namiddag.
van den 'koning een c.:alamiteit
Op Woensdag 16 dezer (Ga.
vaal" llet rijk. Zoo meende oak rebeg Poeasa) zuUen de loketde Daily Telegraph.
ten voor de aanneming - en
Er is ce ll reden Olll deze uit- afglfte van aangeteekende
Intingen ernstigcr op te vaUen stukkcn, aanneming van gedan als weeklachten seuit door wane stukl(en tegen bewijs vnn
ecn bezorgd gemoed onder terpostbezorging en den vermoeilijke omstnlldigheden.
koop van postwaarden geopend
De dagbladell, die hct woord zijn:
"calamiteit" bczigdcu, weten
te Tandjongpriok van
betel' dun wij, dnt ,de hertog van
8 -11 v/m.
York, die Edward als koning
tc Bataviastad van
zal opvolgcn, een zeer bekwaam
B-10v/men
man is, wiens schrandcrc advlete Bataviacentrum van
zen zoowel door wijlen zijn va7 - 9 v! m
der ala door zUn oudereu bl'oeDe biJpostkantoren Kramat,
del" menigmaal .' gezocbt en Gondangdia, Molenvliet en
stceds gewaardeerd werden.
Meester Cornelis zulJen op beiAls or dan toch van cen de dugen gesloten zijn. De op
"calamiteit" \Vordt gesproken, die bijpostkantoren af te halen
kan men niet het oog hebben aungeteckende stukken worden
op de boedanigheden van den op het Hoofdpostkantoar Baopvolger vlln konlog Edward. tavjacentru~ tel" beschikking
Hct gant hier om lets anders, van de geadresseerden geboudat noodlottig zou kunnen zijn den.
voor de belangen VIUl het BritOp Woensdag zal eveneens
sehe rijl(.
alechs cen postbestelJing wor_
Het wil ons voorkomen. dat den uitgevoerd ten 2 uur nade gcnaemde dagbladen zinspe- middag.
len op de gezindheld van bet
De telegraafdienst is op beide
yolk, van den kleinen man, die dagen geregeJd als op Zongeen . nfstand wil doen van dugen.
koning Edward en'· van zijn
troonsnfatand niet :tal wlilen
TOURISl\1E IN ITALIe
hooren.
Belaugrijke Boeken.
De ArbeiderspartJj had het
In de bekende uitgaven van
huwelijk van den .konlng met h et Italiaansche gouvernemenmevr. Wallis Warfield desnoods teele Touristen bureau is thans
willen . aanvanrden, a ls hij een prachtig geillustreerd boek
slechts koning ware gebleven. verschenen over de drooglegging van de Pontijnsche moe_
rassen, waadn ook bijzondere
Baldwin gericbt artikel, dat aandacht is gewijd aan de
If'S konings innlge omgang met
bouwwerken in de nieuwe stehet yolk en bet [eit, dat hij den Littoria en Sabaudia.
het zoo na. stond, zijn medegevoel voor bun nioellijkheden en
zijn medeleven met hun zorgen"
Baldwin Diet bevielen.
Wij zijn geneigd um dat te
betwijfelen, maar cen feit was,
dat even voor de huwelYks,
kwestie op bet tapijt k,vam, de
koning zich verontwaardigd
had getoond ov~r ' de onvoldoende .aandacht door de .regeeriQ,g
besteed ·.aan den toestand van
de bevo.lking · in de .. 8;rmste dis.
tricteu. die 'hij bezocht .bad.
De verwachte calamiteit zou
dus wellicht bierin bestaan, dat ·
de Labour Party Baldwin ver-
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calle

uit
'tederoonstree:-' .
8aQhinkelijkheid
en de
bewoti.ile.'.,; R~dio laat-;'mel; ·zich nietthuis
welke ~ limning
laatsle
.'. ~en , e~nm(n . een Plano, tnaar'komt 'men
·ontvirig.
::.. ,
terse een " keuze doen. 'alvorens een beD!Jily Mail ~de:
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. '.
' . '. slisslng t~ nemen. .
. .......:. .,',Deren jongen ' lei,der te
'on! ' ba'b( U. .. ~n . keu~e·. uit
dan' &0 tH.t!tU..
verliezen, dien het yolk reeds

' BR~ES-PHILIPSCBlaupunkt

De organcn V3.t\ aile pal'tijen
uittell zich iu dien gcest.
En hier is de stem van een
Britsch Iwloniaa l dagblnd. De
Straits Times schreef:

gedreven;
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Maarden'.
.oak·OIIlvang.. van ' een:
welke
'ca!amiteit aanneemt, ishet :at.
treden . ··van ·· konitig · Edward
voor het Britsche rijk. een giOOt
verlies. ·
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Toegelicht. ..
BEMIDDELlNG lNSPANJE?
IiL

de' laatst -hier -_cmlvimgen·

bank- gestolen--_bebben. Ndoi~
zal Franco-toe_staan,_dat_al deze
roode misdadigers ongestraft
blijven.
Onder deze omstandigbeden
is elke bemiddelings-actie van
tevorel1 reeds tot mislukken gedoemd.
Zoodra het weer verbetert,
zal de oorIog met vernieuwde
wocde voortgezet wordendat is absoluut zeker.
Over de kansen van beide
partijen Zijll de meeningen nogal
verdeeld.
Zooals de Russen beweren,
zijn 1111 reeds voldoende Russiscbe officicren in Spanje aanwezig, om het geheele leger te
rClJrganisecrcn. Dit zal gedurende den winter gebeuren.
Rusland is -zelfs bereid, zijn- mcdewerking te verleenen, om de
verdere immigratie van buitenlandsche vrijwilligers in Spanje
te vcrhinacren, am op'daze wijze den toevloed van Duitscbe
en Italiaansche vrijwilligers in
Spanjc te bcletten. AIle berichten O\'er de landing van 5000
Duitsehc "i'jj",ilIigers te Cadix
ten spijt. hccft de Duitscbe regecring Hugcens met klem verklaard, (htt lille Duitscbe combattantcn in Franco's leger
reeds vuor het uitbreken van
den oorlog in Spanje gevestigd
waren.

.Eur0peesche' _dagbladen wordt
veel geschreven 9ver een mageUjke- bemiddelingsactie in Span~
je. _Zoaals de intusscben ontvangen perstelegrammen meldden,.is Eden van plan, zulk een
aetie_ aan Frahkrijk, ItaJii;i,
DuitsCb.l3..ti.d en Rusland voor te
stellen. De barre koude van de~
zen winter heeft ook in Spanje
de -gemoederen :ifgekoeld, en
zoo hoopt Eden, dat een vaorstel tot.- bemiddeIing door beide partijen gocd zal worden ontvangen.
De . meeniilg der door hun
waarnemers in Spanje goed _ingelichte Europe-escbe bladen is
eebter gebeel anders.
Het voorstel, om door eell
pl~bisciet over de to-ekomst vall
Spanje te latcn beslissen, \Vordt
eenparig afgewezcn. Volgens
hen, ware bet absoluut onmagelljk, in Spanje een onpartij~igc
niet onder den een of anderen
invloed staande stemming op
touw te zetten. In bet eene dcel
van bet [and zoudcn aUe stemmen natiol"/a1i,~t,jsch, in bet andere marxistisch zijn. Geen van
beide partijen zal ooit de door
de andere pnct.ij behaalde meer·
derheid'van stemmen erkennen.
}let zal tensloUe tot een spliL
sing va.. r.et land moeten komen, waarbij nan de witte parlij
de . door dcn oorlog verwocste
land£trcxen ~':Ouden
VA-lien,
Dttitschl~:l)(l is oak niet van
daRrentcgen nan
de 1'00- plan, truellCll naar Spanje te
de partij het gedccltc van zenden.
bet land, wnm' de 1'00Andel'S flLaat bet met bet
den nu nog de buns zijn, oorlogsmatel·ialll.
Aangezien
dnt tot d:'13\'er V<:.11 den oorlog I RUslund, lilijkms de opgaven
nog nid veel had tc lijden. Zulk uit Isbnboc1 tot dusver reeds
ceo \-'crdccling van bet land zou 94 ZW<1at· bclnden scbepen met
boogst onbilJijk zijn.
oorlogsmatcdaal door de DarJedere nationalist hoopt, dnt daneJlen llaar Spanje heeft gena de uiteindclijkc overwinning zondell, hcbben Duitscbland en
over de roode pactij cen exem- !taW! verklaard, zich - wat de
plaire bestraffing van aIle mis- levering van oorlogsmateriaal
dadigers zal plaats hebben. bctreft - niet meer aan de be_
Hlertoe bchoorcn niet aIleen palingen vall de non-interventie
diegenen, die eigcndommen ver~ Ovct'ccnl{Qmst te willen bouden.
nietigd en mcnschen vennoord
Langzaam maar zeker loopt
bebben (If mede geholpen heb_ de oor[og in Spanje op een
ben bij dezc wandaden, maar strijd tusschen de fascistiscbe
ook de [eden der regeering, die en bulsjcwistische mogendhebet goud van de Spaansche den van Europa uit.
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AAN BET MADRILEENSCHE FRONT.
Transportmoeilijkhedcn der Witten.
UF. STRIJD IN DE LUCll'f
CVril! onzcn V. P. n.-curr.).
CarabanchdBajll, Nov. '86.

~~~t~!~~~ uit steekt de teJefoon-

Ik zit hier drie kilometer van
huizcn van Madrid verwijdcrd _in de voorstad Carabanche[ Bajo in -een k[einen
villatuin. Het is een bczitting
van
den
cersten
preaisident van., de Junta Nadonal
de
Defensa
van
Burgos, gencraal Miguel Cabanelius, die hier Yoor de poorten
van de hoofdstad een landhuis
heeft latcn bouwen. Op het dak
van dit huis hubben wij onze
observatiepost ingericbt. Deze

DiL is bet tooneel, waarop
zich de mecst dramatiscbe gebeurtenis van onze dagen afspcelt. In hd buitenland kan
wellicht '~1e indrnk bestaan, dat
men bij den strijd om Madrid
met de vOJledige omsingeling

ligt van de batterijen, die door
de Madrilecnsche troepen reeds
lang gezoeht worden. Maar wat
beteeke_nt dit teg-enover _ bet
sehitterende uitzicht, dat wij
hier op de-Spacnsebe-boofdstad
en den zich, onder baar muren
afspelenden strijd hebben!

val. In het Noorden, waar de
troepen van Mola sinds het begin van den oorlog in de bergen
van den _ Guaderrama liggen,
breidt ziCh :tot - Madrid, nog
steeds een speclruimte van een
goede 50 km - breedte uit. Dit
den 'verd/2digers aIle mogelijk~

de

1I.'leer teL' zijde glijdt onze
blik over de eaca del Campo,
cen groat lJark met hier en daar
wat groellcn boomen.

llet geurolcen Front.

I ge maleD.' per w~ kleine aan-

. MODERNE TANKS.

vallen _ op den _grooten naar
:Madrid leidenden weg~ VaiL
Toledo _wt kan men in deri
ruicht-de bivakvuren vandemilitietroepen zien eil nog slecbts
weinige _dagen gcleden geJJeurde bet" dat in- de mines van het
Alcazar een - "groentenhandelaarster" _betrapt werd, die met
eEm- spiegel signalen - aan -de
vijandelijke troepen -gaf~ In baar
korf yond men -tusschen koolbladeren- --verborgen-- een stafkaart van-Toledo,_-waarop zorgvuldig de stellingen van de n~
tiorialistische troepen - -stonden
aangegeven,

Ontwikkelingen Toekomst van den
Gevechtswagen.
INTERNATIONALE VERWABRING DERBEGRIPl'EN

e:~~' ~r~l J.~~ilij~:~e:e:c~~t
in de laatste plaats ook de lange
duur van den strijd vimien hun
vel""daring hi deze voor de aan-'
vallers hoogst .onprettige strategische situati~;

pa'1'ij8~_3 N()1). 1.986.

:lchen

tank-afdeelingen van beslissenden invloed
op den afloop van ,den oorIog zullen zijll. In het naval-

de

gende artikel geett

Vallet1de Vliegtuigen.

onze

De tanks zijn eigenlijk nog
niet ouder dan twintig jaren.
Geen wonder, dat zelfg in militafre kringen de meeningim
over de beteekenis van dit
wapen uiteenloopen· Een karakteristiek be'wijs voor het
feit,
dat bet
tankwapen
op het oogenblik nag in
de kinderschoenen staat: er
bestaat nog geen internatianale
terminologie, die den deskundigen zekere begrippen duidelijk
maakt. Op dezen grand moeten
wij van te voren opmerken, dat
dit artikel slecbts wil zijn een
paging, om bet groote pubHek
eenigszins op de boogte te brengen van de ontwikkeling van
dit allermodernste wapen.

Plotseling schieten nit de
wolken vier andere toestellen.
Zij zijn heldergroen van kleur
met roode letters beschilderd

- Madrilcenscbe tweedekkers.
Toestellen van de witten, herlwubaar aan de zwarte kringen,
jagen achter hen aan. Maar dan
verschijnen er nog meer vliegHet o.ntstaam van den
Took.
tuigen van de verdedigers, zoodat or tenslotte meer toestellen
Toen in 1916 de tanks van het volksfront dan van de
nationalisten in de Ittcht zijn. een Fransche uitvinding ~ op
En de volksfrontmachines zijn het sIagveld aan de Somme versnel, van een type, dat wij nog schenen, betrof bet een nieuw
nimmer gezicn hebben. Zij zien offensief wapen. Maar direct
cr volkomen nieuw nit. Plotse-- na het ontstaan zien wij reeds,
ling start een toeatel van de na- dat er zich twee mctische prLitionalisten omlaag - de machi- cipes vonnen: de Franschen bene sehijnt op haar propeller te schouwen den tank als een wastaa!I. Een dappere manoeuvre? pen der infanterie, de Engelleder oogenblik ve_rwachten wij, scben daarentegen als een op
dat de pilaot zijn toeatel weer zichzelf staand wapen. De britnaar boven zal sturen. Maar ten bouwen daarom de snelle
dan mooten wij erkennen, dat tanks, die zoowel wat bewapewij ons vergist hebben. Dat is ning als actie·radius betreft
geen manoeuvre meer - dat is verre superieur zijn aan de
een doodclijke val; deze brullen- Franscbe strijdwagens.
de motor zingt zijn laatste lied.
Als razend stort de zilveren voIn de verdere ontwikkeling
gel de lnatste 150 meter om- van den tank kunnen wij twee
lang en verdwijnt dan 90 meter nieuwe tendenzen onderscbei~
voor onze oogen achter een den: beide richtingen willen nu
huis in de narde. Twee levens den tank als "meisje voor alles"
zljn uitgedoofd.
hebhen, maar de Engelseben
becbtcn groote waarde aan
De strijd daarboven is eehter snelheid en actie-radius, ternog niet ten einde. Woedender wijl de Amerikanen - voortnog eirkelen de zilveren en bouwend op de Franscbe
groene vogels om e1kaar heen. scbool - in de eerste plaats
Een bevindt zich daaronder, die een sterke bewapening en
ons in het bijzonder opvalt. Het pantsering eischen.
is een van de geheimzinnige
nieuwe Russisehe toestellen,
Eindelijk 'komt de "modernihalf bommenwerper, half jager. seering" van den tank, en wel
En dan stort er weer een toe- in de laatste tien jaren. De En~
stel omlaag; het is een kleine gelscben vormen een pantserwabommenwerper _ van de volks- gencorps, bestaande uit lichte
fronttroepen. Steeds sneller valt verkenningstanks en groote
waarbij de laatste
g~om~~r~~\~~e~~ g:::~erte: strijdwagens,
zich in een eventueel geslagen
wonder. De piloot springt over bres moeten werpen en cen omboard,. hij maakt zich vrij en, singelingsmanoeuvre uitvoeren.
wat lllemand verwacht had: de De Amerikanen- en Russen parachute' opent zicb. De wind beiden onder invloed. van de
is den piloot gunstig gezind. Fransche school - bereiden er
Hij zweeft over de loopgraven zich op voor, de troepen door
der nationalisten been en !komt gevecbtswagens te deen onderover het dal van de Manzana- stelUlen.
res in de huizenzee van Madrid
terecht.
Nu begint er ecbter een internationale verwarring dcr be(Nadruk verboden). grippen. Want de Engelschen
nemen thana oak proeven met
- - - - - - ' - - - - een lichten infanterietank, die
genover de Engelscben en Russen bunnerzijds kleine, zeer
snelle geveehtswagens stellen.
Iedere tank heeft -zijn--begrenade tecbniscbe mogelijkheden, die hem natuurlijk een bijzonder' arbeidsveld toewijzen.

- -- - - - - - . .
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uur, 400 I,m actieradius, pantserdikte: 12-mm. Bewapeuing:
evenals de lichte tanks. Bovendien beeft het Roode Leger
"tanketten" T 27 (conie van bet
merk Carden-Lloyd VI) en water:tanks T 37 (copie van den
Carden-Lloyd ampbibietank)~
Het Russische systeem is in
het bijzonder aan de terreinsom:>tancllgheden in de SovjetUme aangepast. IiL boeverre zij
ook op, -ander terrein zullen
voldoen, blijft af te-wacbten.
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Madrileensche

en waardevolle voo~rpen

hehben die _¥oar,
onaantaStbaar b _.

nagenoeg

Deze groote aed.eid-' geven U:

van,_ Madrid. Verdcr naar bet
Oosten ligg;en bet,r.tdiosttl.ti6n, lavern de Ia Heina op -deD. rechhet' ministerie -, van, bui~ ter flank, tot op het oogenblik

~an~!e_ ~~c~,d:nkhe~ ~e

nog niet tegen
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Wij ontvingen een

schitterende c:ollectie Tropical!
Ipectaal .... aar Dames Tailor made.
Prijzen vanaf f 3S._

Maakloon voor Dames TailOS' made
van 'Linnen of Shantung f 17.50
Maakloon vaar Dames Tailor made
vaD Tropical of Wollenstof f 22.50
Aanbeuelend,
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INDIEN HET
AUTOMATISCHE WONDER APPARAAT

VACU - MA.TIC
CARBURATOR CONTROLLER
OP HET BENZINE VERBRUiK VAN UW AUTO
OF TRUCK GEEN BEZUINIGING· AANTOONT.

KOMT U EVEN MET DE AUTO VOORRIJDEN
OF BEL S.V.P. EVEN WLT. 3616 OP?
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3. een
z.g. "cavallerie-tank"
voor
achtervolging
en groote _

weest Bij. -lips .Hi U &iarva~ Yoar, de yolle ,100%
verzekerd.

moelen

,

·PARAPATTANGAMBIR37.
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1. cen licbte tank- die onmiddellijk met, de infanterie
samenwerkt, een wagen van
8% ton, een snelbeid van 30 km
per uur en een aeUe-radius van
180 km. Bewapening: 1 37- of
47-mm kanon en 1 macbinegeweer in een draaibaren toren.
Soms wordt de mitrailleur vervangen door twee geweren.
2. - een middelgroote tank,
voor aanvallen, ,die in bet vijandelijk front moeten doordringen. Deze gevechtswagens zijn
gelijk aan den Vickers-tank. van
18 ton.

Maar er ill ,nog meer. Oak belangnjke documenten.

iedere

moderne

FIRMA .E.·.C, HEIJNEMANN

Deze drie soorten tanks hebben in pantser-divisies ondergebracht, ieder een zelistrualige
tactiscbe taak op te lossen.
Ret tankwapen der Russen
ziet er weer anders uit, en is
als voIgt samengesteld:

_brand -of nog met' tegen inbraak beveiligd Z1jn ge-

km; wat vei-der terzij-

door:-: pijnboornen--",~omzoomde lii~-~~~t.km~~=
kerl$of:van,San ~tizo",BO- _verw:ij~~en_O~~eeni~

6f

dlt

Hierbij een paar practiache
opmerkingen:
IiL Engebnd beeft men drie
soorten gevechtswagens:
1. de lichte tan...1t - merken
I A, IT en II A, Carden-Lloyd.
Gewicbt minder dan 5 ton;
maximum snelheid: 58 km per nur; actie~radius: 210 km;
pantserdikte: 13 mmmaximum;
bewapening: cen machinegeweer in een gebeel draaibaren
toren. Doe!: verkenning, aanknoopen van het gevecht, kolonien.
2. de middelgroote tank merk Vickers, vootnaamste
aanvaIswapen van bet Royal
Tank Corps. Gewicht: 12 a. 13
ton; maximum snelbeid: 25 km
per uur; actie-radius: 210 km.;
pantserdikte: 15 mm; bewapening: 1 47-rnm kanon en 4 macbinegeweren aIJe in een
draaibaren toren. Er worden
ook proeven genomen met -cen
tank van 18 ton, die 30 km.
snelheid bezit, cen actie-radius
van 185 km beeft, bewapend is
mct 147-mm kanon en 5 machinegeweren en waarvan de dikte
van bet pantser 25,4 mm bedraagt.
3. een begcleidende tank, die
bestaat nit een kort kanon, gemonteerd op een tank-cbassis,
welke de Vic.kers.gevechtswagens moet beschermen tegen
tank afweergeschut.

He_t zouden 'im~ers ha[ye maafregelen zijn,als blijkt
dat Uw papieren en bescheiden

van

I

een

VerschaImu.'le Boortrm.
Tank$.

Ileem- /j,.p,nde~e/ea:

Pro viand en mumtie en' vcrder alIes; wat een- te 'velde liggend leger noodig heeft, moet
uit - Sevilla kamen, dat vele
bonderden: -kilometers: Zuidwaarts ligt en, slechts door een
~:~~e: ;,eg met'het front-ver-

V.P.B.-cottespondent

overzicht van de ontwikkeling
wapen.

Uiterst fel zijn de: gevechten
in de lucht. Boven onze boofden
raast een esld:ader. Het zijn vijf
bomnienwerpers, die in twee
grciepcn vliegen. Eenige honderden meters daarboven vliegen
de snetle jagers, negen in getal.
In het rand van ons prismaglas
hebben \vij de .bommenwerpers
gevangen. Daar scbeidEm zieh
vail de- toestellen kleine,; zwarte
voorwerpen - bommen! -Binllen eell balven n'linuut valIen er
twintig bommen omlaag.

I?aar -naast Ugt de residentIe
van de ikoningen van' Spiinje.
IiL de
1 b
kt Niet, ver van -_het _koriinklijk zicb tot ne~:k-ntb=te ' ~:.

La::~rtd:.~.:!i~ !.~d~.Opl~~

B.-corr:j.

De hllidlge pbase -van __ den SpaaIiScbeD. burgeroorlog
wordt- gekemnerkt door -een versterkt ~gebrulk van
tru:Iluc. Ret is waaraciJUD-lij"k, dat de -veldslagen tus-

~I~~~t~ee~tte~~~~ee!~~jde~~ ~:~ft~~atr~~~ht~~~i:~ he~o;e~ ==DeE~.~K~K~L~E~E=D~E~N=~ I ~~~~~ ~:a~=tUe~~~a~~':~

De silhouette -, van -'Madrid
gelijkt veel meer' op die van een
groote Amerikaanscbe stad dan
'op die van een der oudste EU1'o~
peesche hoofdsteden. In deze
riehting ligt de Segovia-brtig.
De, I1vier is _slecbts- - op', een
plaats- zicbtbaar en- daar spiegelen. zich_ in haar de duizend
yen8~ers. :van _den .cuartel d~
Montana, Madrid's'-grootsteartiIleri_ekazerne, waarom reeds in
het beghi van den burgeioorlog
zoo verwoed gestr{!den werd:

p~
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is in, de lail.tste weketi
zoo onheilspellend " -iI,ow geworden, .dat het geen zin meer
heeft, zlchzelf wijs te maken,

. '

HOTEL. DES GALERIES
Cal6 la Rolonde
Tell, WI. 1241 ~ 1242 - 1262
Annex

Het z.Jrle bll ulriiemeodheld 'Voor Dames. na het .· wlnkelcD
en voor HeercD.' om, zakenrclatJ~ tc ontmoeten.
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In her amingecren van diners, geserve erd op
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in feite gccn twee zee gemaakt, waarop het lot
frontcn mecr, maar slechta nog van Europa zal worden beslist.
een. En wat er aan de tegenVoigt men de al1erJaatste
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de
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zich opcenhoopen. Er wordt in Het initiatief, dat Halle (met
het huldigc Europa cen conti- Duitschland) in de Midde!land-
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dat
er iets ernstigs voorgevaUen
moest zJ.jn'.
Het aUereerst zorgde zij . er·
voor, dat er voor de juffrouw
en Rosine een vertrek in orde

zanne vandaag bij baar geweest
was en haar de vreeselijke mededeeIing had gedaan, dat Bertrand met haa.r gehuwd was,
terwijl hij nog ann eon andere
vrouw· gebonden \Vas:

Met · (!ell an-;;~~ drukt~
mev.rouw <;I.e Boncourt haar gezicht nog vaster tegen haar
man aan. Ach, zij had den
meed niet, aUes te bekeQ.nen.
omdat"iij zijn woede vreesde.

Tho::r
Zij beefde van angst en onrust.
Intusschen was oak de oude
beer thule gekomen. Hij . bedoor
groette Carola verheugd, zon_
~NlUCO DE NOV~
del;' er erg in te 'hebben, dat er'
iete bUzonders aUll de hand
was.
Met een atevigen handdruk
Zljri vroUW'.kon haar oornst

Boncourt was zoo opgewonden ,
dat het hem geheel ontging
hoe schuldbewust zijn vrouw er
uitzag. Zij bad immers van het
cerate huwelijk van Bertrand
geweten en, dit voor haar man
verzwegen! En nu moest zij
vernemen, boe schande1ijk haar

niet aangeven. Dnn zou. de ~f.ln werd. .ZiJ voclde aat oak zij
schantle immers ook ons tref- schuld had. ·
Terwijl hij zijn jas uittrok.
fen·, ofschoon \V\j . onschuldig
zag hij deD brief op zijn schrijfzijo. un bet gebeutde. En het
tajel- liggen. Hifberkende hc~
zou mijn kind als een. yloek
handscbrift van Carola. Vail
haar heele leven vervolgen.
schrik werd hij plotselillg gc.
heel Ducllter. Haastig greep bij
"Hij is al genoeg gestraft,
den brief en scheurde de em-e-

FE UI L L E T 0N
NORkDE VALSCHE ERFGENAME
Oli'

~:~~la g:~:c~~ar

D~ mag hi,] ga:-~~elen'~; I~ij th~~~~~~am. ging ds.
de straat, wa a~ hij thuis hoort ! de!ijk naar zijn kB.lll:er. Sedert
Van nu af ken ik hem niet korten tijd sliepen zlj oizondermee~!
Ilijk. Carola wilde niet Rltijd
Mevrouw de Eoncourt began midden in den nacht door hcI'~
oog l,.uder ,te schre;en. Het gestoord worden.. Hij vond hEt

Hij

nka~:~ st~~t v~~h~~l~~k. w~ ~:e;eJ; ro~~~~sB~:s:':a~~~orz~~e h' ! ~~~e:~~ee~ti~! :~o~':e~t~~~ I~j~~~~Dn~~r\~~~:~~:~

De kwellingen eener moeder
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De ma,"itieme PoliUek.

Intusschen heeft Engeland
zon goede redenen, om zich
nlet op het Europeesch conti_
nel1t te binden. Want op het andere veld, dat van de maritieme
politiek, IIgt de eigenlijke 00dl-eiging van cijn positie.
Sinds den Abessynschen oorlog is het Middellandsche Zeepl'obleem ollopgelost gebleven,

are r

Scho.n.n_ an t ••• ch.nmaka,11

elk

'.~ a 'a. k"e

sche pohtlek geenszlns den ongegrond.
doomlag gavan.
-----------I!

geschcldcn van clkalll'. elk met andere hoop beataan dan die.
basr eigcn problemcn bclaat, tot een "gentlemcn.agreement"
tot ontplooUng komell.
met Italic te [comen, indien het
tcnminstc dezen belangrijken
Dc contlnctltule POlitiBk. vCl'bindingsweg
tusschen de
Vulpenhouder.
vcracbillcndc deelen van het
De
contincntale
politick
van
rijJ{ niet wil verl!ezen. Engeland
fH blljvend ge~ben k voo( Uw levea,
Europe. heect, nn cen nog nlltwoordt op de bedreiging met
Rulmc hUle in vUKblllende kleurtn in bet
voor kort bcataand Fransch cen blokkado door het zenden
\'crdrogBsyateem,
dot door Van eeniga eskaders, evcnale
OOUD· en ZILVERHUIS
(UTADBLWEQ _
Duitschlnnd als ccn "om singc~ het indertijd de "home fleet
_ _ _ _-' Ung" gcvocld en Jx>streden te AlcxandrW concentreerde.
wcrd, tot cen nicuwe blokvor- Mnar sinds cen joar weet men,
mlng gelcid, die door Mussolini dat dcze manoeuvres niemand
mc.'Cr schri!, aunjagen.
. - ~u~~~:~~~~:JI~~~d~e~~ vdac~
ze as, die van Berlljn nanr Ro~
En indemand is de strijd om
VAIAF 25 NOVEMBER tIm 25 DECEMBER
~cb~~o~f~ ~~~~ro!~~r~~ , ~cn~=~~:r~~iti~ ~S:l~t~:~~:
JAARLIJKSCHE GROOTB OPRUIMING
krachten, wier macht die van gen
bulten zijn elgenlijke
blj
dp'r.'r<':cgo••nkgoruooP,.'nerlmngl!"!uP,. 'rMo'jsp:
Want tegc-

a'

BV

~.i1r~~\~~tg~~tu~~e;i~ ~~e~ !~a!I~~~fa~~~ghe~~~~~~~~~ ~!~il:,i~~:~~rg~:~~~:.g~~

kennen,
dat droombeelden,
zwakhcden en verkeerd begre~
pen Ideologieen, de groote West.
Europeesche democratieen en
de Vereenigde Staten in ·een
situatie hebben gebracht, wan_
in ecn Jeder hunner handeUngen geparalyseerd moet bIijven,
indien zij niet zelrs een steeds
heitigere en gevaarlijkere reactie te voorschjjn roepen. Het is
8nderzijds eebler ook duideJijk,
wie de dingen bewust in deze
onhellspellende richtlng gedreveil heeft. Het ,ware verkeerd

r---...:.---------------,
~1~~t31;e~~::J~ ~i~rit~~~r~o~~:~ ~~~ i~l~e'b~~t ;:~~~ij~~ J::~
e...
H k
f

g. S
0 d e .p n e

worden. De hoop,
slechs
met dip!omatieke
len gevoerd
zal 'Yorden en de
beslissing ten l:!lotte aileen in
een verdrag zal worden vastge_

wa~rv~

delijker het aspect van het doel . heel'sching vun de Spaaneche
loozc cn af cn toe ,zelfs. name. hilvens, die dch in hoofdzaak
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zijde npg slechts ecn tot in het
ma.telo~, opgevoerdc aetic. van
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ges(!heiIken~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I weg
dat erte nog
gemakkcl.FJk
mt.
vmden
is. Het Is een
overbo"

.

l'OWaarom het" op het (]ogen.
blik' gut, is de hegemonic op
het · Eu.ropees~he . continent en
de beheer.;chitig viln 'de Middellandscbe 7Ae: ,Deze' strijd .zal,
Pari,is, Nov.. i936. ~J~ b.v. de. reizen van ,Gainelin nadat hij ~f!Or .een .noodlo~ige
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West·Europa in verdedigellde Positie
gedrongen.

Voor ietsgoeds . ,
,naar OIisiaeger.
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BESCHOUWINGEN OVER MIDDEL.LAN'DSCHE ZEE.

beteekent ;' bespal-ing van
inoe.ite, onkosten en tijd.

...... .

.

I

ba;;NJ:~U~l\~k ;ung~k~=~ ::;~tW:?:{El~".~:~ :;~a:~::::;L~~l~ ::~~~£~~:~:~~n~~~~~~ I~:~~1~:1~':::(~~E~ ~~~i:::f~:l:~!~fE 10: :::ede

wijdo~,

oogen
zijt. Uw onthuUing heeft mij zolder baleo. Met behulp." van zij ade~oos. ,Gij zijt z60, opge-' der·van.haar man. ' Deze sloeg Ach, : gij weet Diet wat- hij roij schamenmoest.
alsof hij niet begreep wat e::.·
echter niet zoo iwaar ,'g ettof-. de kamemer pakte zij aUes in wonden!, Heeft Bertrand, u , ge- medelijdend. ' zijl;l arm om baar beeft a~gedaan! Des nach;ts
De oude heer was buiten stond Was het mogclijk? St;:~~~ a~arj ;~I ~e~ke~ ~O!I~~ :~~th::r n~::ahnn:::~onfe!~ krenkt?
.'
been, zander te vermoeden ' hoe Irn:am hlJ maar zelden thUlS. ~:Z~~~~~i~~~~~ '~;~ ~fa w;:~~:ee:~~~:a: 1,~
nebben. want ik leerde ,hem. ie- ' Het duurde "aenige uren voorCarola had : ' ~edelijden met S,C~~~gg:,~~h :aa:.~~'u ~Uden
~~:i~:!=! J!~~:= naar Bertrand te gaan.. Maar waarheid te onthullen!

!ij

e!l

de~u: ,~~~~~,;~;::~e~~sje !~i z~i/~:r ~~rl~~~~~i~:Sh!~~ ~;m o:ehaV:;~~eu aloeg den ,heer was vreeseIijk om aan te inti~me :verstandbouding met ~~ ;=~::ke~~~en zou bij Het leek .hem onmogelijk, e:i
- . He~ , is.. ee~· ~.eer treurig:e ~:~'h: ;e%O~~.g~di:~ ':~ ee~o~~:~~e=e~~~preken ..T~~ laat 'in den nacht zaten. ~ stoud het ~~ zwart O}
ernstig met elkaar. Toen noo- doorwerkte,. Geheel uitgeput
~~~:nC:0~~uz~nre~\en:: ging zij aan baar schrljftafel rede~, die IDlJ,hi~ .bre~~, zel-:- van woede: cn . zijn Dogen fon- en begonte snikk,en.

~~J:~

a:: ~~d~~Jadat r~ ~:r:~~a:!t.keen: ::rg::::=

bruiken. Dat wilde Suzanne
echter Hever' Diet, Voor het ge- den· brief had ~chtgemaakt,
v?l .Bertrand onverwacht thuis- bracht zij dien' naar'zijn kamer.
kwan;l:~.
. , .
,
Het Il~rs.oneel verteide t::aroNu zlJ haar ,plan ten . m.tvoer' la, .da~ zij onverwacht.<; naar
had geb:r;ac~~,_ ve':V',?k. zij;. ~~:.. : h:aar. va~,,:r . mo:est..~ada~ aDe:s
roJ~ " deed n~ar ~et · ~et kind, ; in . o~e was, .li~t ZlJ ~Clb. tn· ~e
tot .!,-aJl het h~~ wtgelel~e. ,
; auto ·met. Rosme en de kind~-:- nt s~hriJf u 15Poedig h~. : juffrouw naar haar schoonoude z~ak 18 afgeloopen, verzc- : ders brengen. , Het allernoodigk.erde CaroIa, .n,a dat ,zij het ad-·: ste n. am zij in· e~ handkoffer
~_ van S~e .h;ad 'gevraagd~,; ~ee. :
..
.

~. oe. ·.nu~

M.'.vrou~

mijn . va.der ,t~g:
.
Uit twee -monden. weerklonk
een uitroep van scbrik. 'De heer
de . Bonc~~t· , ,~as. opgespr~:ge~.: ~p ZIJD ~cht .sto~d .cell
~~ere; drei~de . w~~g, :." ,' -. ..'".,
. ,
' . ...:.... ,Hc:b ik 'het lliet ~edacht!
nep pij veron~digd nit.
Bij
." h~,.het, D:~"t111U'lljk te'bont
geinaaliE! yertelons: alles, kind,

Ole.
'~' ~. W-o

miheiJspcllen~.

kelden
De et,lendeling' scb.reeuw'dehl' schor: van drl:fi Nietsdan
ongJuk en echand~ heeft hij
Over, oris gebracht! , En ik 'was
dwaas genoCg~ . te gclooven dat
hij
zou. beteren!.AIa ik er
oak maar h el minSte vermoeden
Van had geha~.: hoe slecl.t hij
is zou ik 'nooit in' ·het· huwelljk.
m~t uhebben toegestemd! .
,,Bij is er dus zeIfs niet:'v~r,

utili

ZlJ ,blJ elkaar.

Mev:ou~ de

Bon-I Wit. ~Dla had ZlJl?-huis a1 vex:~

bui~~~;P ~t o~ ~;t :::e1~~~g~;nz~ I=

hebt gij ·cin.s··niets daarvan ge_,
.zega!" "
....:. Waarom: moest ik. u dat
verdriet '8.and6en? Ik had zelf
al verdriet; genoeg! En, al inijn
smeekbed.en .~ ' ~~gen hie1pen n.iets.. 1AI ,1eefde' er
maat'.Op los.
'
.. ' .
.
_.' ·Nu,.ik' zaI .het
. hem duur
betaaJd zetten! 2Eide de heerde

~ Alh!s.',.....

verwatht geJtom~n! Bovendien
kwelde haar de gMach~e; ' dat
iij baar,m~ destijds met alles
ver::teld had.
.
.

."

.

,

'all!: a!a$~~!:n~~

Itel~! . Zijn vader wist dus

-.v:!.t
hij geda;m had en z(nl ongetwf:feId · kome.n om hem .reker.·
schap te ~gen.

II ,Bij.. .·zun", .' ...'

. _..'

. ~ wilde .~en. voIgenden
th~mst ·,Was ~~
m?Igen 'naar ~ar .vader, gun: ~. ~er den lD:vl~ va,o. ~,~'
Zii. wenschte hier met lan~ te. W1JD- gewcest, ~ nu was ~~
blljven. dam- zti het gevaa.y. he}?: . ~ ~~chtei. .Ju aller.;.:,"
~d.~ ,on.tmoeten. ~ ZU OVet"~ . ~ ~t hem tt;. d.~?
zoo diep.~ClCb.uwde_
stond. Hi~ blijven kon hij me~.

~_va.n
.

w.
g. ~ ' onze
ten
• . kinqeren
vC"rder
. ODS
. . ge..: :;. .niet
.
de . B.on.court
:was. spaar
.hem
. .
mooten
met
. ..u
..met
te trou-.
Boo. OI;I1 ,. te.
.. beginneD~lancl:ik hem .'
'Dat ..ZlJ:d1eo
.
.,mu:h
..~
t...
Z oodra...
.~.~er
.
_.
vader
. kwam, 80
1n!t.zoeken.,.:;
weinig yerbaasd;
.t~ halU"
volle. waarheid
weten!
. .. de,
" teragg.edeinlod
wen. terwiji . .hij
nog·
van af.
~_een
oog_~
1$~.. \ .d~
erbanaen
he..•.•..
Misschicn komen cr ook. voor: I schoondochter ·met de kleine
Het ..vie1 Ca:MIa zwaar~ den zijn eerste 'Vrouw -:.~eideIi' ~:waarvoor. ik hein vol vet'_ begrijpen.; . . "
___ ,_ .
hms .., mtJac,ow·en er . Di:~. ~r
~.n~g eeris betere.~.tijden, ~. :~ eI;l ,;. de '..' ldnderjuffrouw :'dien ouden. :Dtenschen ' te vertellan was!· .:r.t aeze ·~.~ bij ~ de~. Zotg _~~ 1k ; OokBertrandb.ad~:n.nat::ht vr:a;en wat er van:~em ';"erd.

:;,;:};\~~g ~::;~~.~~~ : ;~ond~~~=~~~~~}~~J~~~~~~~'7:~7':\P;[~a..;.1!,~1 · ..,.•~~ ~):
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II
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tailor·
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Kebon Sirib 31

P r-in.e:. Juliana en Prln.
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iO X 50 eM., eventuecl 11&0
belde ~IJdeo buchilderd, P 5.CII ~ 7.50 p er ~tuk.
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Tel. 3900 W I-
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"RIVIERA - HOME"
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G R E N M I S T. Zddzaam
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Kennel "EASTWELL"

Drn"dh"r igc P(>)(t~I'ltrS. De Kcn_
ncl i.!: Zono;lagl \'o(>t bdaog1td .
te bezichu~n. V ao tijd lot rijoJ pups
aflegcveu. PrIjZeq f75. -~ f IOO.naar gelilog afUi;lmmlnQ en Ireflijd. 2 d t knuen, drkgeld f SO.-
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~g!I::d~~~~~~;hetbl::X:::ri~~
III 5 Kwad. p_ auto v. Batav ia Ie berell<. viII B::9. Op PQU!tjakweg
(8 KM. voorblJ KfUlsp. Tjlawl) hIIlldWiJ:u:r. :z:ijweg Jjnk, 2 KM. Dal'lT
blnnen.
inlichtiogen Telf. Wo::It.5050

I

VItLPBLOEMItN
U.I! Kl'breide Jo"Mul programmtt. Oaarn e v{)6r da KrnJ.vllcanUe D.ft1U:l10Jl1tDg
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SHUTTJll RAAB'S'
Rad'D Salab1aaJl, li
Blllljke kamol'll VAn I 3.- p. daB p.

COl!lplete woumgmrichtinll vanllE 395 __
Lllall TTlve11i 23_ T el. Welt. 12_

ZUI"ER
,

..:.-

- ..

---

een

GELUID

,

eo

'

wannw

·· ERRES &: (tHILIPS

I

II

vaD. de biizoDder·e . keOmu~en. v~: de Dieuwe serie
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, Dit komt ' teo meer tot uitlog
'mea 'die appu-clteD OP
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Maar hiervrui wi! nien in - het
liberale_Engeland-uit,den aard
van -de__ zaak :niets weteD.
Iri ieder geval kan er geen
twijfel aan bestaan, dat er zeer
bijzondere gunsten moeten worden toegestaan, indien men industl'ieele ondememingen er t.oe:
zau v.rillen brengen, -Vall de €Co·
nomische- en commereieele at·
tracties der groote steden af-te
zien en,_te verhuizen iuiar_ de
noadlijdende gebieden.
De statistiekgeefUntusschen

~

O.P.-lle,

Uitgc\'cr .
• Rcdactie

administratic

Weltcwcden

582
583

Expeditie (klachten over bezonJing).

GET.ADEN

AT~rOSFEER

D"ec"~:'~~~k~~IJ. JO.HN w~~c~,~:,~
.

•

••

"

5050

~

582

~

5041

~

~~~~~~~

Onvoldoende Hulpverleening.
OPWISDING OVER ONVERSCIIlLLlGE HOUDING DER
REGEERING
V. P. B.·co)'r.).

Londol, 27 NQt,'. 1936. port van den afgcLreden com-

koning Edward ZuldWalell btreiat, om zieb pt'rsoonlijk oJ' d!! boogte t(' stellen van
den tOC'illand, waarin dJt meest
nO()dlijdc'ntll~ g("bled van Engeland 2ith bevindt, begint de
openbaat-held RU-eds sc:herpere
l,rotestf'11 ttl rkhten tcgen de
hllw:lIng \'Uh de n:'Il(ocrJng tegen(,v('r <leu- in nood verkeerende
J:cbl(·dNI. Men vcrwijt de regeetlng in drZt! kweatie nlet slechta
wcrk('loov.1t'id maar bovenal
f,"\'("TfK~hllllgheid.

mIasaris voor de noodlljdende
gebleden, Malcolm Stewart,
wanrin dringcnd op "crdcre
hulpmaatrcgeicn word nungedrongen,

Tenltlottc zag de regeerlng
zich gedwongen, r{~kcning te
houden met de algemeene ontstemming en verdcre hulpmaatregelcn in bet vooruitzicht te
stellen. Manr men nam thans
geen gcnoegen meer met de belorte; in cn bulten het parlement werd ecn deClnlticve verklaring van de rcgeering over

dt!D:o~~~~J::!fe h:,!g::;~ l:O:~ ~:~rdC~la~~fcllge~O\:ee~~~ri~~
het oogenbl1k bepcrkt tot de
mantregelen van (.'cn commlsMaris. wJcnn volmacbwn (Ochter
Illcehta tot verlichting van bet
l'tgate Jijden der bevolklng
strekken £!n gcenzlns van dien
lIord zijn, dat 4U bevoegd is een
mgtijpendc verbeterlng in de
futuatle te brongen. De wet, die

de noodlijdende gebleden en het
vaatstcllcn van een bepaaJdcn
termijn, waarblnnen dcze plannen zouden worden ten lIitvoer
gebracht, gclHscht. De regeering, zoo boort men algemeen
zeggcn, heeft meer dan voldoenden tljd gehad, om haar plannen
voor een nieuwe gulpaetic uit

~~o~:l~~i~!feern~~~a:!~~gb~~' ;~n w~:ic~lmwa~t~w~~\ r~~~~~
ten werking treden en dan voor sinds Juli in haar handen.
ten verdcr jaar verJengd worDe Regeering moet toeden. De regeerlng was echter
nlet van -plan andere maatregegeven.
len ter verzachting van den
nood in de "depressiegebieden"
In politieke kringen heerscht
tc ondernemen.
er geen twijfel over, dat de re~
geering spoedig aan den drang
De Criticl' komi 108. van deze groeiende "revolutie"
zal tn0eten toegeven, des te
Toen dlt voomemen van de meer daar ook 110g andere faeregecring bekend werd, bleek toren tot een verdere versterccbler, dat zij de,belangstelling king van de algemeene ontevrevan het volk voor de noodlijden- denheid bijdragen - onder ande landslieden sterk ',ondersehat deren het ,gerueht, dat de op~
had. AIgemeen werd zeer dulde- volger van Malce/1m Stewart, de
lijk te verstaan gegeven, dit de nieuwe eommis,saris sir George
regeeringshulp voor menschen, Gillet, daze functie slechta als
die in vele gevallen -reeds tien een "bijbaantje" op zich heeft
of twaaU jaren werkloos waren, genomen.
cen heel wat omvangrijkeren
vorm zou moeten aannemen,
De nieuwe hulpaetie zal zich
dan waarin de bestaande wet _ indien zij komt - weI aan
voorziet. En men wees op, het de door Stewart uitgestippelde

'"

~nverschillige,

nieuwe industrieen naar de
noodlijdende- gebieden beh."eft.
Men- is er'-vast van overtuigd,
dat vele ondememingen zich _er
toe ZQuden--.1aten,'bewegen, m
daz~_ gebieden fabrieken te ope"nen,- indien ,hun,een meer of
minder groote reductie op Ve!"schillende be1astinge~ werd ge-

a~ehtende

houding, van -de regeering.
Zelfs de aanhangers van de_re-geering in:het parlement vormlien een eommissie met bet doel,

~'

r"'
:'

I

~~:~n!~t h~~td~n~nf~~

:::i:
waarmede _hij, hulp voor de
noodlijdende ' ,bevolking -van
Zuid-Wales, Durham en Cum~
en Qe
berland
beloofde

(I

#~",:.,.'

een __sterken
druk ·opendehaar
regee-ring
uit-te oefenen
er
toe te Dapen, tot: een energiek;e

. .._

;

:!

~:a~~~ t~~hhende:e,

Op het oogenblLk Jiggen de
knarlen open ell aan beide zijden van de Russisnh-Mants_
joeryschc grena wapent men
2ieh koortsachtig.
Chaba-

Het hoofdkwaI'tiel' vnn het
Oost·Siberischc Ieger is leort
geleden van Tsjitu nnal" Chabarowsk verlegd. Chabarowsl. ligt
nan de Amocr"rivier, in de on_
middellijke nabijheid van de
Mantsjoerysche grens, even
ver vern·jjderd van het vloot·
station Wlndiwostock als van
bet versterltte Blagowesjts"
jcnak, dat de vcrbinding met
het bevriendc Buitcn-Mongolic
besehermt. Aile belangrijke
plaatscn op deze lijn - AIbasinsk, Nertsjinsk, Prokowskaja - zijn beschermd door
sterke vcstingwel'ken, die in
bet westen aansluitcll bij dcn
modamen vestingwal van dcn
Trans~Baikal·sector.

Het Oost.Siberische leger,
dat door maarsehnlk BlUcher
wordt aangcvoerd, tclt rond
200.000 man cn is nutonoom r
d.w.z. niet aan de bevclen van
den gencralen-staf to Moskou
gebondcn. Het bczit cenige
tlentallen goedgcvulde arsenalen en muniticdepots en de
grcnalijn van Binnen-MongolW
tot Wladlwostock wordt door
een Ketting van forten en gcbe"
tonneerde loopgraven geflankeerd. De vlootbasis dcr
AmOQI'vloot, Chabarowsk, be_
aehikt OVer 18 kanonneerbooten
en 16 geparitserde, zcer sneHe
hooten, de vlootbasis dcr-paci·
ficvloot, Wladiwostock, over
49 duikbooten en ongeveer 18
oorlogschepen van verachiIlende typen. De Siherische lucht_
vloot is greoter en moderner
dan die ·van het Etiropeesche
Rusland. Bij de geregclde troe·
pen komen bovendien nog de
troepen voor de grensbeveiliging en de locale Mongoolscbe
en Boerjatische eenheden.
Bovendien kan BlUcher nog
op,het 150.000 man sterke"leger
van de Mongoolsche vo!ksrepubUek rekenen, dat uit' 2 caval·
leriedivisies, een arlilieriedivisie, 20 vliegtuigen en_nit machi~
negeweer- en pionier afdeelingen bestaat, :bovendien sterk
bewapend is en door Russische
officieren wordt geleid. Een
derde van dit leger is om de
eveneens versterlrte Mangaolsche hoofdstad Oelan Bator
geconeentreerd. Bovendien ko·
men als hu).ptroepen nog de
"Chineesehe roode legers"
van de "roode maarschalken"
Tsjoe.Teh en Moo-Tse-Daen,
waarvan: beweerd wordt, dat zij
600.000 man' ,sterk zijn en die
op het. oogeitblik ill· jie provin~
des_ Sjensi _en Sjansi liggen, _in
-aanmerking. Over de_ 'geVeehtswaarde van daze troepen loopen
de meenmgen -eehter zeer uiteen.

kelijk korten tijd groote troepen
van het Westen naat het Oosten to vervoeren. De chef van
den Japanschen Imperial Servi·
cc, overste Tadako_ Itagald,
beeft dit punt in het SeptemberHummer van .de "Annules du
Japon" het belangrijkste vraagstuk van het geheele probleem
genoemd. In Chabarowsk daarentegen houdt men nauwclijks
rekening mct deze eventueele
noodzakelijl{heid.

In BOCK-BIER-TIJD:
Geen ZATERDAGAVOND zander

AMSTEL BOCK BIER
•

Dc vlootstations Maisoeroe,
Kocrc, Dairen on Rnsjin be·
schiklwn in gcval van ernst
over 150 grootc oorlogsschcpen,
28 tOl'pcdojagers, 57 duikbooten
en 3 vlicgtuigmoederschepcn.
10 nicuwe oorlogsschepen bevinden zich in aanbouw. De
voornaamste opcratiehasis is
kart geleden nit strategische
overwegingcll van Rsjin naar
Maisoeroo verlegd. Deze have11
werd tot cen vlootbasis van den
eersten rang gemaakt en is op
het oogenblik minstens even
goed versterltt als Singapore.
Ook is mcn op het oogenblik
druk -bezig nan de versterking
van de vroegere Chineesche-havens Takoekao en Tsjing-hoeandgao.
In Charbin, Tientsin en Fentai heeft men vIiegvelden aangelegd-. In den pas van Koepekao
(den toegang naar Mongomn
heeft men een ketting van sperforten -gelegd.

~

civeral verkrijgbaar

IMPORTEURS :

Harmsen, Verwey & Co. N. V.

lioo/tZhwul'tier TieJltsill.

In Tientsin heeft de Japanschc stafchef generaal K. Matsoemoero, zijn hoofdkwartier
opgesJagen. De kundigste officieren van Japan staan hem terzijde: overstc Imai comman·
dcel't de troepen in Peiping,
overate Hsji die in Zuid-Tsjili.
Dc totale stel'1de van dc gere·
gelde Japanschc troepen bedl'aagt 9 legercorpscn, waarvan
er 4 hl Mantsjoekwo en 5 in
Noord-China liggen. Daarbij ko~
men de bczcttings1cgers van
Korea, de bcide (uit Mongoolsche soIdatcn onder leiding
van Japanschc officieren bestaande) "Binnen-Mongoolsche
lagers" van tezamen ongeveer
20.000 man, de trocpen van
Mnntsjoekwo cn Oost-Hopei en
het de Japanners samenwerkende 20stc Chineesche legercorps
VRn Soen Tae-joean, den "autonomen regcnt" van Hopei~Tsja.
har. Dit laatstc lcgel" is echter
in tcgcllslelling met zijn chef
nbsoluut antl_Japansch gezintl
cn dus volkomcn onbetrouw~
haar.

< ...

veclal weinig van de Japanners
wil weten. Hier is het vetTas_
sende element gelegen.

r;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;j
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Men wapent verde' ..

Intusschen wapent Japan
iwortsachtig verder. Voar het
jaar 1937 heeft men rond 3 milliard yen voar rnilitail'e doelein_
den ter beschikking gesteld.
In _Charbin, Hsingldng en
Moekden heeft men reusachtige
fabricken voor de vervaardiging van kunstmatige brand_
stoffen, voaral synthetische
benzine en houtspiritus gebouwd. Duitschland heeft de
patenten ter bcschikking ge_
steld, de South Manchuria
Company de gebouwen gezet en
de Japansche concerns Mitsoei
on Mitsoebisji het geld gegevcn.
De lucbt am Chabarowsk en
Tientsin is met hoogspanuing
geJaden. Men lecft op een kruitvat. De kJeinstc vonk kan hier
den brand doen ontstaan, die
twec werelddeelen vernietigen
zal..

De eenige
Standaard.machine
Rae e - k w a Ii t e i ten,
vandaar op alle wedstrijden
in aantal en in prestatie ongeennaard.

Niet aileen S N E L, maar ook OERSOLIDE

BILLIJKE PRIJZEN
en gemakkelijke betalingscondities.

IMPORTEURS,

SOERABAJASVHE MOTORENH4NDEL
Petjenongan 37 B
Batavia-Centrum
Tel. Welt 1627

(Nadl'uk vc)'votlclI).I ....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

DE RADIO· BOD E
UITGAVE

VAN

ORumRIl 109H KWH
OoenoengS"hari46
Tel. 582-583 WI.
11II1I1I1m]l~

Een E L E C T R I S C HE FeestverIichting
is onafbankelijk van regen en wind.
W IJ kunnen U mo~enteeI nag leveren.

ELECTR. TECHN. ING. BUR.

--

A. van HATTEM & Co.
Tel. Welt. 23D5

__ Molenvliet W. 18 ..... Tel. Welt. 2305

3000
EXBMPLAREN
~IIIIIUIIUl~

HH 81s!! IDYERIINIIE MIDIUM!

Chineesche Anliekhandel en Meubelmakerii

PO LIM

Koningsplein Noord 21

Batavia-C.

Handel in: Porceiein, Brons. Jade, Ivoren eoz. Antiek
Meubelen. tevens_ Meubelmakcr.IJ. aanmaa~ op teekening.

Dc derde Mogendheid.

De effectieve sterkten van
de beide legers zijn geliJ1r. Alles
hangt er van af, hoe China en
de randgebieden zich in geval
van ernst zullen gedragen.
Maar te dien aanzien laat, zicb
meta - voorspelleh. In Chabarowsk rekent men -er op, dat
de Chineesche nationalisten de
gunstige gelegenheid zllIlen gebruiken, om met de Japanners
af te rekenen en men laat natuurlijk niets na am hen in dezen zin te bewerken. Ret groote
spionnageschandaal -bij het
Kwantoengleger, in het, verloojJ
waarvan de 'vier ~ongoo1sehe

Bij insectenbeten
doet Puro! de jeuk onmiddelJijk bedaren en de

opzwelling of uihlag
spoedig verdwijnen.
Men -voorkoml het staken
van muskieten door inwrijving met

PUROL

THE B1TAVIA PLAYERS
Heden in -bet-

CITY, ftBATBB 9.30- n:lU.

"TBBPISTISFINISBED ...."
ter

{Hetverleden beeft afgedaan)

dood veroordee1d werd.
naar bet beketide tooneelstnk van
heeft' duideIi;jk .. aangetoond,
dat daze benioeiingen Diet
Belangrijker _is - de- ,kwestie zander succes gebleven zijn; "'!!!!~!!!!~!!!~!!!!~!
van den: regelmatigen aanvoer And~ds rekent .Japan vast !
garandeerd.
In verschillende
kringen wordt
er zelfs--:- van reservemateriaat Bier be-. op den steon_ van ,de troepen
en -_ niet in ,\ ,: de
laatste ,zit het Blucher-Iegel:": een groot _van Man:tsjoekwo, Mongkoekwo
voordee1. T~1, d~_ Russen in en Oast-Hopei; waarvan' _de
1904'_, aleehts: over h~t enke1e ..~tonome", heetSChers geheel
gen; - -deze __ maatregeI 'onder spoor: van _den Tr&ris-Siberi~ aan, doe ,.Japannem_ ~den
~wang-_ten:'_uitv~er-_te b~~ , s_~~_ sP?O~e~-,te_-~; ~_ ~~:weJ_{fe-~~---~ -;;;;;Hii'iiiiiii~;;;;;;;;;;;;;;;;B 11"'"-__......"'"-"'"-..........,."'"-....,..-_ _•__"'"-....................- '

::!~:-:;rp!:ire~g~::ee_~~ri: ~_~~~\~tra:gis~ge=:

ding v~ lie regoorlng werd nag
sterker_ ,op ~?nd _van het-ra~~ ,

Prijs: f 46.20
FOTOCO, Rijswijkstraat 23. BataVia-C.
N.V. LUYKS, Batavia·Centrum €n Bandoeng
TOKO "POPULAIR", Batavia-Centrum.
Buitenzorg en Bandoeng. - - - - - -

Ohctrbitl} dnd Nov. 1936. hadden, bezit deze op bet oogenblik een dubbel spoor, waardoor
het mogeUjk is, binnen betrek-

rowsk.

HET I'ROBLEEl\i DER BRITSCHE
NOODLIJDENDE GEBIEDEN.

T~rwul

uit_ermate .Iichtsterke - lens.

P!:ontor- -II _sluiter;
ingebouwde zelfontspanner.
sIuitersnelheden: 1 sec. tot 1}150 sec.

IN CHABAROWSK EN TmNTSIN

De samenwerking tusschcn
J apall en Duitschland in OostAzie wordt steeds nauwer. En
Qat viel oak reeds op te merken
voar de onderteekening van het
anti-communistische
verdrag
tusschen de beide staten.
Duitschland was de eerste
staat, die met Mantsjoel{wo
cell handelsverdrag sloot. Het
kocht de geheele zijde-oogst
van dit jaar alsmedc groot'3
hocveelheden sGjaboonen, aardnooten en wolframerts. Daarvoar ill de plaats Ieverde het
wapens, textielmaehines cn
electrische apparatcn.

Hoofdlcwartier

(l~a'i (;n:CII

Geheel v-ercbroomd.

(Van onzen V. P. B.-corr.).

!

511

Acquisiril;! (Gopner)

MmJnl5tra Ie •

504 t
5040

•
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VAN

DE OCHTENDPOST:
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De Fronten in het Verre Oosfen.

~
~
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Ad\'crrenties cn

ALS. KERSTVERRASSING

@

f ~~ e~I~~~~UWT;~~;~~;N~~~~;~ I
. zi;n- als voIgt:

eeIi 2eeI- dUide1:g'k bee1d van den
industrieelen -:trek naar het
Ztiiden, die zich_in den 10Gp der
laatste jaren voltrokken heeft.
Nag in bet jaar 1923 'leefden
52,59& van de verzekerde bevol-'
king in het Noorden van Euge_lan,d. Thans_is e1' een algehee1e
verandering - ingetreden-_ en in
het Noorden wonen -nu slechta
45,8?,(,- der.:verzekerde ErigeI~
schen, tegen-54,2%, in~het Zui·
den.
- -- , -

WIISII1LT DE QUAI D'ORSAY'VANltOERS?
Voordeelenvall actievere bulieniandsche
Politiek.

ft'IIIIIIPIIII

~fID\IIAllD'ilMEIilNING '
-(VQlIl onken-yo

mitt<n drie deelen
ORHO
Allegro _Mozartid
.. D Andante
Divertimento'-in F Presto
..
id
.. F Andante
..
SHIRLllYTEMPLE (The .BettyBoop Gtd)
At The <::odfish Ball .-Captain -January"
NE~LSTI""'li

P. B>corr.).

Pa"l'jij-25 -Nov: 1986.

St.a:at Fnlnkrijk- voor- een -om·
wenteling in z\fn Spaanscbe_ po'.

Ook

litiek?
deze _._.vraag is-het
hebben
moeiUjk Op
te antwoorden,-wljl
de_ strikte

tegenover

~~~eeg~
~:a~fd~~:~~~~ ~~~~e h!tei~~~t
::~-:l~r:!
,
h ft w.el echter over
lltiek d
beurte
~:~om;:ia~e planneD.

beraad-

I'Iii;;;;;=~~~~~~~~~~~~2======; _~~~'-'...,~~~~~II

OWl Luchtver~er1ngatoeatel
maar'GENEli:BT.

~a::~~v~ier~8.n bein~l~:den, d;

verUc.h,t4!g
Vraagt gratis Brochure en vele 9prekende

IIlaagt, die er ' op wijzen, oot radicaal-sociaJ.isten aan het
men ,nieuwe wegen zookt. Er denkel! gebracht te hebben. Een

vlooIlllflr:~, J. !_~~' PROF.
BROGL.' Nog eenJge ,men beschlk-

brengt Dlet alleeJl hUlp en

IND.

attesten.

baar.

Med. Te_ch. Bureau -"SANABRON" Oostelnde :15, Bandoeng.

The Right -SomebodY:- to Love _ ..
-Polly "':_Wolly ·-Doodle

,.;'~·he

Littlelt Reber

rye got a pain in my :aav.-:dust

1J

..

~~b¥he aC~f~C:tinenta1 Tango, Billy Reid a.h.accorde:ns

'RIVIE~~.CENTRUM

Would You?

Waltz

...

W. NA.E8SENS-&. Co.

blljktna.inelijk - en-ju~~t,da.ar- van hun leiders, de afgevaarom is het noodzake1lJk, deze digde Leon Archimbaud, een
\'rang tc stellen - dat zich in van de meest voorzichtige pode
der radicaal-so~ia- Utici van-Frankrijk, publiceerde
dezer dagen in de "Oeuvre" een
artikel, waarvan de inhoud onvaD ".;•••.,·•• ,."_1 getwijfeld sensationeel is. Ar-

".

On The Beach at Bali-Bali "The street SlDger

_

Rijswijkstraat 32

ECHTPAAR

Groote omzet, Klein gewin,
Is 't parooI van . Li Liong Hin
DUS: GOEDKOOPER eo VERSCHER
nict slechta zau
vcor
de en
poUtiek berzicining
van __daarin-n.I.
de Spaanacbe
zijn,chimbaud eicht
een r
';;~~~~~~~~§;;:::;:~==~~~~~~'I~~~~~~~~~~II
Denk dus om Uw· portemon\'andeparlijzelf.
polltiek van Frankrijk. Hijis
HUISEIGENAREN
HUURDERS
De Fransche buitenlandsche n.l. van meening, dat een verdeVoor verhuur eo huur
naie en Uw Gezondheid
::!~i('! !~~\a~~~t ~:~J~~ ~~a~U:ij~i!:~~~~krn:~~c1~ p~~;u~ \ G E ~ E E~~I~o~oU:t;lt.E5~53W 0 ~ I N~~~a~C~~r~
en BEL VANDAAG NOG OP:
Pat, wat men de Fransche bui~ dell. Archimbaud schrijft woorWoaloggl.ds gratis thuls be2:orgd
Voor Uw

~~: ~~~ekder no=~

delijk:

:!e~ Ofan~der- d:elle een b~:~o~~:n i~e::~n~~~ ~~

{-en meer of mindel' zwakke reo- zieht te vcr-Iengen, 008 neutratll
acUe op gcbeurtenissen, die zich te bouden en wij hadden -bet
huiten t~n
FrankJ'ijk
afgespeeld
recht, deMaar
nontnterventie
te preh(·hbE-n
dan meestaJ
nog go- diken.
op het oogenblik,
hl..'t"f buib:n den wit van den dat bleck, dat wjj Fransehen onQuai d'Orsny om. Men wordt geveer de cenigen waren, die
"oor een "fait accompU" gestcld zich aan het non-interventie-been bi.'E'ft nog slechts de keuze, slult blelden, gold dit alIas nlet
Iwl. felt niet te erkennen, wat meer. Men ikan weigeren, twee
~kurij1a de grootste venvikke- menschen, die met elkaar vechcr
l'ich met
in !.'en
anderen otwel
vonn een
te Maar
weigeren,
Hngen
ziehof brengt,
ten, mensch
wapena wapens
to geven.
am
nok'l'18 "oleos mede te verge- die zieh verdedigt, terwljl men

not~:.

vrijwll-

~:~:~Z~~~c~~~t~g~!nd~~r=~

Minder
Jig dabbouding,
gOOicteerd.
heeft bet dnt heeft niels meer met neu~

we~

aandl"fl
f'rnnkrijk in de De
rell! g«-n\':in
,·oo~lgebrnl!bt.
.ijden
hel... Dlel naar,
dAI
men toen suepeJe bou.
djng
dat
aam:Jet,
wat
bet iI. IDtegendeel:
il'<irrt' wijfelende polltlek; a1
HI de-zt. pOR zoo bandtg, wordt

.un ...

~~J::~~:r::r:~~'

ZONDER KINDEREN zoekt per
Janua.r1_,G6ro. Pa.vlljo_en.
DIeht blj Spoor. Brteven onder
HoP.G.

I~========::::~:::======:::~il
FIN1NCifELE

MOREUE

ter niet ,same; in bet Europa
\'an bedeD, waarin zooyole wet,..
tim bun gcldigbeJd verloreD
he-bben. is er een recht, dat
door aUen e-wnd is; bet recht
van 4t-n sterkste, Waarmede
nit't dc· hlOf(o("Je aterkt.e bOOocld
iii" mtulr cokel en aileen de pbyl'il'kt" T~'n uanzicn van staten
wH ,jit Zl'ggt'n: wie acUes ond .. ml~Jrlt. zij bet diplomaUeke
d:\o w•..'! erfcttleve. beeft reeds
:tJltl'll tlit dlen boofdc cen over·
wkht. En icgeJUkert.Ud wer-kt
11Uo~~n~~~k~eeJ~rvan, of
!Jwn 21th over dit felt verbeugt
(,( bckluagt, het valt in Icdcr
gcvnl niC't tc ontkcnncn en eon
voliti(·k. dh~ met <11t fnctwn
J.;('Cn rckenlng houdt, is binnen
kortcren of tangeren tijd vorloren. ln t'<rankrljk heeft men
:linda den dood van Bartbou een
lJassieve politick gevoerd. Met
wl'lk resultant - dat weet
men
op den -Qual d'Orsay
('ven
goed
alS
cIders.
Oak de ncutraliteitsverklaI'ing ,van 'Blum
ten aan.
zien van Spanje wcrd ingegeven
door den wcnach, Hever een
stap terug
to wiJ'ken, dan oak
~~ar tceen ga~~~tim;~r v~:
met
elke
schrede
voor.
waarts dicbter bij den afgrand komt, die bet einde van
Europa zou kunnen betoekenen.

GANG KENANGA 26

TELEFOON 5040

HOT EL

lliiiiiiiiiii~~~~~;~~~!!;~~~iiiiiiiiiii~~~~~~~~~~

KERIJ J0 HN KAPPEE
0 RUK·

tralitclt men
uitataDllde
- daarmede
maakt
zlch welhaast
tot
hRndluDger YRU den aa. .aller."
Men ziel, Arcblmbaud is niet
gcheel objccUef. Over de Russlscha wapenleverantiea aan de I GIDI'!INOI'!NG SAHARI 46
Madrileenschc troopen zwijgt
hU. Intusschcn heeft men van

.

•

.

TEL. WL. 582-583

BATAVIA-C.

radicual-soelallstischc zUde tot

Verzorgt ook uw

de plank niet ver mis, indicn

DRIE en MEER - KLEUREN

meen aannoemt, dat deze veran~
derde bouding een gevolg is
van de erkennlng van Franco
door Berlijn en Rome. Men zlet
thana, OOt andere staten handeJen, en weI in hWl elgen belnng, terwijl Frankrljk slechta
toeziet. Men scbijnt zicb claar- VRAAGT
bij geen rekcnschap te geven
van de vraag, of het werkelljk
weI in Frnnkrljk's belang is,
zijn houding ten nn.nzien van
::n~paansche kwesUe te wijzi~
ArehJmbaud bcsluit zijn artikel met de weorden: "Energleke "",,,,",,,,,,,~"""'><>c.<""''''''',,",,,>''>,,,,,,,,,,,,,,,<:>,,,",><>,,,,,,,,,,,,,,",,
woorden hebben nog slechta
ultwcrkJng. Men moot doze
woorden spreken, voor het to
lao.t ls."
Men-mag bij <lit allcs niet uit
het oog verliezen, dat do inWord. nog haden IId- van de V. D. s. B. O.
vloed van de radieaal-soelalis(Vereenlglng Onderltngen Steun Buropeuche
ten op de regeering zeer groot
G roo t h an ' delsg el! QlP loye erden)
is. Minister van Buitenlandsebe
Zaken Delbos b:ehoort zelf tot
Zlj vetleenl U morte/en en fJnantiecieo steun, lodlen U bulten Uw
deze partij. Zal Delbos thana
schuld. tlmgevol~e van de lijdsomstandlgheden bullen werkkrlng zlJt
het stuur omgooien? Dat zal
getaakt en dlcotengevolg e In moelllJkheden verkeert.
men pas over eenige dageJl weLldmaatsclup ID/, vap Uw ml.3ndellJkseh, ularlS met ten minimum
ten, maar zeIter is, dat men te
Yan f 1._ eo eeo- maxlmum-contrlbutle van r 2.50 poet mland.
Parijs met )icht tot maatregeVraagllnllchtlngen
len zal besluiten, die de instemPALMENLAAN 5
ming van Landen niet-genieten. ' - _ . _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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DUN 0 R D"

Onder beheer van: Mevr. Ch. A. Rllls
Telefoon 1201 WI.

Koningsplein N. 3 _

R u s t i g won e n
De aanbeveling onzer gas ten

.~~;::::;::::;::::~;::::~;::::;::::;::::;::::i=s==o=n=z=e=r=e=C=l=a=m=e=.;
CITRUS.WIJN
een heerlijke vruchtenwijn, bij uitstek
geschikt voer bowls voor de h:esfdagen. Prijs . . . f 1.- per fl.
Indien bij Uw langganan niet verkrijgbalu. veczoeken wij U zich te wenden tot de distributeurs:

I. M. I. W.

DRUKWERK

INLICHTINGEN

(PASAR SI!NEN)

TEL. WL. Nos. '132 -136 - 4114'

''';;':;'';~~~~~:-:'-:~~;j~~i~--'''''

::b c:~ :~rU:jat!~m~::re~~nM~~1~~~
t

- LILIONG HIN-

moeilljkh~deD?

of
helpl U. Spuckne~ ,..11:\. 8.9, ~.m. 5-6. andere ureo Da tel. afspraak.
KONlNGSPLEIN NOORD 13. PAVILJOEN Tel. WI. 5013, Po~tbox'13.

Telef. 3993
J

Molenvliet O. 1

EN

OFFERTE

Voar Gero - ZUver
Uw adres

BET 60UD- en ZILVEBHUI.S
de nieuwste

modellen

CITADBLWEG35

TelefooD 1286

Ir-------------.-------., I

6BOOTHANDELS6EEMPLonnDEN

(Nadmk vcrbodcn).

en_ gebruik vaar electrische gramofaon uitsluitend de speciale

KERSTMIS
KERSTSTEMMING
KERSTDINER
In

BADHOTEL' CRAMER
SOEKAElORMI
Uw vdje lCE!RSTDAGEN 1n - een -Hallandsche omgeving
NOG ENKELE I<AMERS BESCHIKBAAR
ZWEMBAD
.SPEELTUIN
.
. . T.ENNISB.AAN .
BIBLIOTHEEK~GRaOTE BLOEMENTUIN-BILJART
MAAKT VANUW VRUE: DAGEN FEESTDAGENrIl

In

SOEK.SOEMI
WBLTEVREDBN 2100
()ok,_ gemeubU~Ude b~g~~",'s vanaf,i4:5"''--: p. :ni:aand
VIij licht. water" _~eJ;llmItD. - ~~

Pick-Up

=

=

GRAND HOTEL
MOOI WANASARI
Nieuwe kamers en bungalows. Electrische
warm- water geysers., 'AIle- kemers eigen .
gemakken. , -Ligbaden. '-schitterend _ zwem~

bad met

bronleidingwater en verdiepfugsterras._ ':Golf. tennis. ,biljart, biblio..

theek eD. _.eeD heerli;k hoek;e bij den haard
25 December~ Gcm'c ieleqtdiner
26 Deceinber betrouwbaarheiclSrit

VOOt automobiel~11 "eO. georganiseerd door Soekaboemi's
BJoei: met -uaais: prijzen~

27 December (Zondagmorgen) van'l1 tot 2uur
speelt het bekende BandoeDQ$Ch slrijkje van
. . Cristiaan. Voogd in ana hoto!.
.
'10"" de betro..wbaarheidsrlt stellenwij een&aai
tapljt ~baar_

medium of hard

naBlden.

f 0.60 -per blik
POPDLAIR ;Batavia·(I.-BIg.

----

