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])E STAlilNGEN
Het Centraal Ko.ntoor vaal'
do Statistiek heeft W~r cen
rnaDmleJijksche publica tie over
lie atijging van de kosten del'
levensbehocften gerced; Maar
dUmaai zal het publiek er geen
kellnis van mogen nemen.
Volgens de Java Boqo (wier
be:rieht reeds viji dagen oud is
e n niet werd tegellgesproken)
zullen deze laatsto. gege\"cns
niet worden openbaar gemuakt,
"omdat pub licatie wcllicht aanlolding zou geven, tot onbillijke
critiek". "Het pubUek zou er
slCCMs door worden verontrust,
zonder dat -daarvoOl' eenig redelijk motief ware aall to voeton." Tot dlt sombere inzicht en
lx!lachclUke besluit moet de diM
rectie van het Depart(>ment van
Economische Zal<on gekomen
zijn na de ervaringen opgedaan
met het openballr mnkcn van
de voorafgaa nde gegevens.
l nden:laad gaven die aanleiding tot critiek. Maar nict bet
work van het C. K. S. werd
critisch bekeken, doeh de conclusie, die dnarult kon worden
bemoeienissen vlln het departc·
sctrokken
tenprijsstijging.
Bonzlen van de
mont met de
Het bleek namclijk, dat do
.
voor het levcllS·
kleinen man,
dle van de kostcll der I cvensbc~
hocften van de betel' gesitueerden In proconten l.Iitgedrultt
verre ovcrtrof. OIt wees er volgens velen, wantonder ook wij.
op, dat de prijsbcwak lng veel
to vrocg was opgeheven. En
natuurlijk heeft het oak het
veriangen naat· con loonavcr~
hooging of cen duurtctoeslag
gel)rlkkeld.
Wellswaar hadden de ver~
houdingscijCers in de publlcatle
Van het C. K. S. het onhoudbarc van den toestand schcrpcr
docn uitkomen, maar de duurtc
had ieder zeit weI kunnen opmcn"'ken blj elken o.anl{oop.
Er bestaat Inucrdno.d eenige
vcronlrusting bij het publiek ill
vcrband met de duurtc, maar
die werd veroorzaakt door de
. voartganode
prijeverhooging
2clvc en nlet door de cijfets van

hot c. K. S.

De bcrekeningcn van het C.
K. S. verschljnen immers lang
nadat de koopers hun teleur·
atr.lJende ervaringen op markten en in winkels hcbben opge·
daan.
Hoe die pl'ijsverhoogingen
ztjn ontstaan volgens het ·departement, lant de consumenten
koud. Zij stellen vast, ·dat zij
266veel meer moolen· betalen
vOOr de artikelen behoarende
tot hun levensonderhoud, dat zij
beJangrUke wijzlgingeu moeten
brengen bijv. in hun voeding
(overgaan tot een minder soort
l'ljat, van boter naar margarine
c.d.). Zij weten weI, hoeveel
meer zij zouden mooten belalen
als 2:ij hun maandelljksche behoeften onverandero zouden
handhaven . . Daarvoor
zij waarlijk
K.

VF..NDUKANTOOR Wl!tTl!VREDE!N
SS PAIfAPATTA NKONIl'\GSpr.:OOST

VENDUTIE
.p

Maacdag. 21 Decembera. s.
ttll huj~ e va ll drnWe1Edd G.Hter

Jr. J. B. Lecuwenberg
Soendaweg 1\:0. 25
"';,n een

Modernen
.~b~ .• ~el· w /o
Salon-, Kalltoor~ ·en
Eetkamerameubl.
G. E. FAN.
karpetten •. mooie porrieres.
BADKUIP en
. GEYSER,
WESTINGHOUSE
KOELKAST (gr. model)
..:; pits . SENKINGGASF.•
en:. em:.
KIJKGELEGENHEID ,

.~~nda~ van

en 5·8 u;

En

BritteD voor Reiniging.
EN PADVINDERS.
Dc staking van de koeUes del'

gemeentereiniging te Singapore dUllrt voort.
DaD-t· Singapore aIs cen gevolg van de staking gebeel vervuilde heert een aantal spar·
tieve Britten aangebodcn om
het vuil op te ruimen. HoeweI
el' niet mindel' dan 60 Britten
op het appcl kwamen, wns dit
aantal toch te gering' am de
stud schoon te houden. Er bozieh oak nog 30 padvindcrs
en de reinigingsdienst zette
300 MaJeiers aan het werle.
Maar dat is niet voldoende.
El' is niet voldoende personee1
om de straten te vegen en in de
villa-wij ken het vuil ap te ha, zoodat daar de bcwoners
moeten vcrbrandcn of be-

PBIJZEI
ALL EEN ' HEDEN GELDEN ONDERSTA ANDE

KOOPT VANDAAG
Dat houdt Uwv ultgavan laag

Singapore staken verdeI.'
300 Chineesehe arbeiders
van de firma United Engineers
ell 4.00 koclies, die bij de uitbreiding van de Westclijke kade
werkten.
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24 GEARRESTEERD.

CELLULOID GARNITUREN

De .politie Vall Singapore
heeft 24 cOn1m~nisten gearresteerd in verband met den moord
op dCll detective Mohamed Ali
op 5 Dec. II. De gearreateerdcn
zijn ollen Hylam-Chineezell. Zij
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Zoo njet
niet,over
dan verwonderen,
moet het e1' I·
zich
dat er anrust in het
zal
heersehcn en het van dezen of
genen de schuld zal · krijgen van
het feit, dat .de prijsbewaking
to vroeg is opgeheven.

rand

O ....eral verkriigbaar· fegen den p ri js va n f 0.60

GEZELLIGE KERSTDAGEN
· · heeft U
waoneer U fami tie en kenllisse n
tracteert op de alombakende d~aQken van:

J. V.

Mine r a a l _ a t e rlabriek

K E R S T MIS 19 36

van het
de
eigen
Maar 'dan hebben zlj den eersten schok ~ gehad. Die publicalie za1 hen niet doen schrikken.
.
Voor ·de heerschende veront~
rusting is de voortgezatte prijsstijgiug een volkomen redelijk
J;llotief.
. .
.
P.o gingen . 9m d e duurte
te . v.~klaren ·kunnen die verontrusting met wcgn~en. Zij
zal blijven bestaan ook a,l wordt
hUll

Aileen Bues toestelJen bezluen· een se!ecUvltefts--indicator. Dit Is nu · weer een
van die prac.Clsc.he nJeuwlg·heden •. die bet pubIlek deen
. zeggen: Enes maar een Erres!
Wie. hooge e lsc.hen stele
kieze zlch een Erres. Wij
hebben de·· complete serle
-.nieuwe Brres apparaten ·in

voorraad ...

Komi: biJ

OIlS ·iulsceren.

KeuzE:. ·· tiit · .· meer ~ ' da'n '··60

INtEG RS

prijsstijging binnen de l>el'ken
tc houden, dan is oak die out.
stenun ing . verantwoot'd, a1 zeu
het departement gi!ell kans :jen
om doeltreffend in to grijpen.
Het departement is begonnen met het ol'ganiseeren van
een prijsbewaking. Ineens hield
het uaarinede op. Is he.t wonder. clat daardoor veleu ernstig
werden teleurgestcld? Bet publiek besefte, dat hot thans
zander eenige bescherming
werd overgelaten aan de invlocdell, die de prijsvel'hooging bepaulden.
Wellicht zaJ het voor het
grooto publiek geen verlies zijll,
a le het de publicaties van het
C. K. S. ovel' de prijum niet
Junger te z.i en zal krijgen.
MStlr de bovenstannde motiveering van het achterwege
blijvcn van die uitgavc was behalve onjuist ell onredelijk ook
geringsehattend.
Een d~partement dat zijn
werk naar behooren doet, behoeft het }jeht niet te schuwen
ell heeft geen reden om bevreesd te zijn voor onbillijkc
critiel(.
Ovcrigens m·oge bet bedenken, dut onbillijke critiek het
deparlcment stellig niet pijnlijkct' treffen kan, dan de duurte
het publielc heeft get'l'Offen.
In de stemming van telcul'stelling en bezorgdheld, vcroorzao.lct door de algcmeene prijsverhooging, zou (Jverigens een
onbilJUke ~ritiek op het d.epar:
tement niet oDbegr:ljpcUjl< zijn.
Wij hopen in elk gova J. dat
de tLllgst voor onbillijke critiek
hct departcDlcnt 01' nlet van
weerhoudcll zal cens aundacht
to wlJdcn aan de door do duurte
vl!roorzaakte bczorgdbeld.
Wanl om die duurte en de
danrdoor vcroorza.nkte gevolgen , gnat het ten sloth'!.
.
Er zUn nu cenmaal twee
zee,' bclallgrijke verschljnselcll,
waarovcl' geen meenillgsverBehi! bcstaat:
- de prijsvorhooging gaat
nog steeds voart.
- de hedcndllagsc:he inkoms Len Iwnncll die prijsverhooging
nlet bestrijden, zoodat de Ievellsstandaarden der verschillende groepen zullen mocten
worden veranderd dan weI cen
loon· of salarisvcrhooging zal
moeten worden toegepast.
.Met deze feiten voor oogen ,
zal bet departement zieb moetan
afvrngen of het wellleht voal'
de binnenlandsche producten de
prijsbewaking weer zou kunnen
installen?
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van het uit te voeren werk zooals bleek in bet concert van
Hay:dn.
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CIDANG KAI SHEK, CHANG HSUEH
LIANG, MEVR. CHIANG-SOONG.
Kemal Psscba gel!venaard, die

TurklJe cveneens verbazendwekkend gnuw in een modern
kleed heeft gestoken. Evenala
Kemnl Paac.ha. 18 oak Chiang
Kni Shek een goed strnteeg en
organiaator van het leger.

In politick opzicbt is Chiang

Kat Shek een felle tcgenatander
der Communisten, want het begrip "particuller eigendom" is
bij den Chineea 100 diep ingewortcld, dat het absoluut ondenkbanr Is, van hem ceo communi.!t te maken. Chiang .Kai
Shek bescbouwt daarom de geheele communiatische propaganda alechta ala een manoeuHij brett bel Chineescbe fa- vre van RualllJl:d, om Chinn
mUIf'retbl g"moderniseer~ de zoodanig 1n dB war to brengen,
macht der oude~ beperkt, hun dat hot Ruala.nd gcmakkelijk
I'TCbt, de Idnderen rut te huwe· zal VallCD , Chino. te veroveren.
lijken. afgachalt. bet nemell
Mevrouw Chiang-Soong is de
"aD bijvrouwen verboden, op
kn(lt!iN ~n \"an ambtenaren den vrullW van Chiaog I{al Shek, de
doodatr.il..f geeleld {en ook laten <lochtcr van den minister van
financliln, Mr. Soong, den rUk~f::::nn J. ~et:u~t d=tI~~~ sten man van China.. De Banque
.lJlium·lI(:huh·en cn bazard.Bpel de China Is In zijn handen.
lilt h: ttJI.·len. Chiang Kat Sbek Mevr. Chiang.oSooog, de dappeheefl oPk kort gelroen den 81- re vrouw, die ' bur man per
J;,;meencn dlenatplicbt In China vUegtutg gevolgd Is en zich gein;ev(J{'rd en "ell! dulunden ar- vangen nemen Uet, am haar man
be ;dskampen opgl-richt, Waarln tc kunnen ' bijato.an, la nlet aid,' jcugd. vooral de stu<icnten, leen zeer rijk, mnar ook bultenp
tot JlropaKUndisten voor bet gewoon knap. In de moeilijkste
nlcuwe China worden opgeJeJd. 81tuatlcs heeft zU haar man van
l-;lke diatlpt'lle vl'rpllcbt blnnen advles gedlend en ateeds he.aft
/!tn jaar in %ijq gcboortcplaata zU do mooilijkhcden weten te
lien nif'uwe aanhungcrs teo win- helpcn overwlngen.

Chiang Knl Sbck is dictator
van <.'bip.a en opperbe\'elbebber
\'a n lwl Cbinet.'SCbe leger. HU
i" de waaJ"dlao opvoJger van
Sun Yat1en , deD vader \'8n het
nit.'lIwe CbiJuJ;.

n~r..

Chang Hsuch Liang bijgeChiang Kal Shek . is cen van naamd de "jongc maarachalk",

de grootstc reformatoren der want hij is nog bultengcwoon
wereld. Hij beeft het Gude Chi- jong en reeds c~ef van den genn grondlg gcmodernla&>rd en ncraJBll strat, heeft belden ge-

wordt rniaschlen sUeen door vangen genomeD.

TWEEDE KLASSIEKE
CONCERT.

T<levallig ben 'k an de wjeet
gekomme, de 't Bestujer van de
Societeit .. Concordia"
(unne
skwonne naam M) planne makt
urn unnen gezelligen aovond
in elkoar te zette op Zaterdag
den niggenden J anuari wor iederjeen welkom Is mer zjeker
:tij die zich in hun eigeste volks~
dracbl loaten ziejn. 'K docht
zu, dor moe'jt ut mijne van beb·
be, want die Limburgers en
Branbanlers zulle dar net-uur·
lijk nle onlbrcke te mjeer umdc'k wjeet de de fjest geviejerd
wordt noar oanleldlng van de
treuwerij van ons mjeer dan geUdd Prinseske en onzen toekomstlgen Prijns Bernard.
lk glng dUB is hjcuren en aJ
was lk gjeen lid van de Soos 'k
moe zeggen toen ~e bjeurden
d6'k unnen Oeteldonkcr waar
wjJer ik mi open erms ontvangen. Aljeen waar 't spijtig de
unnen rnenhjcer de dea 'k ha
Hever 'n vromensch vastgehewe.
lk was nle den jurate er waren
er al vur mij die an de gang
waren plannen In ctkaar te peuleren um op de f.1cst goewd
verlegenwordlgt te z\ln, mer .,.
d'r waren er nag maar een
kleen bietje. Er moeten er dua
nog veol mjeer bie. De mjesten
bebben het zeker no nie gewjeten mer zlj die dur -dl stukake
in dc keraant wijzerzijn geworre
wjcten het nott en kunnen zich
nag opgcve bij den Slkkretoaris
von het Soos Bestujer die, as
er genog goosting Is van ok
andere groepen, elke groep is
bij elkoar zaJ trammelen um
nog 18 over de zoak te proaten,
Ik vur mle hoop dan' ok de
de Limburgera en Braboanters
nlet zu. errig lank op zich zulle
lonte woehten. Welke flinke
vent of wief bHeft er nou thi.lIis
mi zu'n fjeat. . Ge behoeft het
nerges vur te Jonte; as oe

III

tionair ge. zind. Zooals Dien nu
zlet. ·hee.ft de gunst van zijn

feestdrank
met "pep"
~~~~~~s~:::ij~;:~:tv:~~:d
VerkrlJgba,,;, In de . grootere P. van den militairen opstand.en
~n D: toko 5 of rechtstteeks vld zijn protector en diens ~ouw
hcentlehouders, :Telefo0'.l 4378. zjjn ge..vangenen.

~

~~:~~ok~=t ~~~~~n: ~=~

Onder Leiding van C. v.d. BUI.

Deze 2e uitvoering van de
gecombineerde orkesten van
Nirom en des Indes bevcstigde
onzen eersten indruk geheel.
Een goed ingespeeld orkest on.
der een uitstekenden leider.

358'" DroIt

Gaan we eens na, wat we
hoordeD en wat ona direct
trot, dan komt als hoofdnummer te voorscbijn ' b et hekende
CeUoconcert van Haydn met
NJc. Varfolomeyef ala solist.
Het is nu eerunaal een schoolDe
het tutti was atlas en daarom is aileen het
. verder vrij. belangrijkste
op de kasrten op~nomen. Maar dat maakt dezen aUas ook voor kantoorgebrulk geschikt. Een uitvoerig
register verhoogt de waarde
van den nieuwen Bos' atlas.

vooral in de linkerverrassendc tuiver.
in de hoogste posities,
de octaven en iiageoletten.
Geen ophef en geen versiering,
maar pure muziek. Het is iemand, die van dit concert houdt
en anderen wiI laten hooren hoe
mool het is, niet geatoord door
gemanjereerdbeid of effect.
Bet orkest, 'dat in de
Anacbrcon·ollverture van Chel"!lbini wat ongelijk inzette'vond
zijn vorm spoedig weer en gai,
z~oals reeds gezegd, de begeJeiding van het Cello-concert in
een spontane opvattlng weer.
Na de pauze kon ODS de Sympbonlsche Diehtung van Liszt
het beat . bekoren, Het Is werk
dat in aile .. tijden wei zijn toehoorders zal bevredJgen, vrij
van opzet en concepUe ala het
4e of Italicniscbe
van Mendelssolili
I

VOORSPELLINGEN.
Over Edward VDJ
Het
maandblad
kruis
gewijd
aan
logiscbe s tudie, waarvan de
C, Gorter te Bandoeng de redactle voert, geeft in zijn No,
5 van den 5en jaargang ddo. '5
Mei 1936 een bescbrijving van
de Regeering-aanvaardlng van
Edward VIII van Engeland.
Hier. valt het merkwaardige
feit te constateeren, dat reeds
in dit artikel wer.d voorspeld
hetgeen ou dezer dagen met Koning Edward VIII geschiedde.
Uitvoerlg wordt in dat
de horoscoop besproken van dezen Vorst.
De abdicatie wordt voorspeld,
maar er staat oak, dat de koning om de ongunstige resultaten van de buitenlandscbe politiek . var.. EngeJand de sym-
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dit .won.derboord is ' zoo~an ig . higeburgerd d.at . voor' een
slap boord geen koper. meer' Ie vinden Is, omdat dit

(spniekuit Skwib)

•
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SQUIBB

'. imo
T". 0 k. 0 01
" . - Bat.•.5t~d '11 Toko Djana_Balld~g
}'oko Alask~-:-Btdtmz•.
TokoTall~o.~-Skm .

. ~~~u~~:'~:W~II .l·8

kerka ·· noemt het _ _._ trubenij5

Squihh ;s de Antacid Ta"dpasla.
He! neutrnliscert de ntondzuren en
reinigt de mondholtc \"olkomtn.
tanden 1l:J iedcren maaltijd
1100r hct nchoud van Uw
en van Uw gt:zoudh~id!

MAAR DOE DIT ZOO ECONQMISCH MOGfLIJK II!
VACU - M4TIC C~RBURETOR CONTROLLER
STELT U HIERrOE IN STAAT
WANT U BESPAART' ZICH 20% OP DE BENZINE

· ·
I
Iwonderboord~=~;:!.;~",~~i ::~ ~erken ·,;.,;t'het ··- -

WITTE_ TANDEN .•.
m:Jor ook \'olkomcn l'cinitil1{! \"{In Je
1Il0l1dhohe verkrijgt U met sQullmTal1d08sta
Dc ..gcvaal'.zone" in dell mond - de
grens (\l s~c hcn t:mdvlcc!'ch ~Il tondenis niet met ccn gewonc I:mdpasta te
reinigcn. ''':;mt d:hir \ 'I)rmcn zich de
mclkzurcn door spijsrcstell cn speekseJ.
wclke uns gcbit aanln51en, het glazuur
beschndigen en de ntfJndbactcrien gelegcnhcid gcvclI. hun vcrnidcnd werk
te vClTichten.
Dnarom is het noodzakelijk cen tandpasta IC gebruiken. die de mondzurcn
ncutraJisecrt - een llO/l/lcid.

AUT' Ci TOe H ' TEN.

allemoal wa. Dus 101 zulle we

d'risvanalleamjeerdangenog.
Ge wittet nou ' allemoal nOll
kunde komnte sa ge wilt. Mak
mer efkes 'un kleen briefke
. Concordia
en an
we de
beginne
stujer
Sik van
vJugJiijeugeIijkmiun

RENDEZ.YOUS ~CAFE "LA ROTONDE"
UI[gebreide a Ja Carte schotels.
Specialiteit in 'het arrangeeren van Dine;s en Recep[ies.
Onze bekende .. ~!ck-lunch·' a F 1._ is eeo uirkarns.t ..voar zakenmenscben.

Van den bekend~~' schoolatlas der geheele aarde van Bos
en Nienneyer is bij J. B. Wolters te Groningen en Batavia, de
35ste druk verscbenen.
Het spreekt vanzelf, dat in
dezen nieuwen druk rekening
is gehouden met aile wijzlgingen, welke op aarde hebben
plaatsgcvonden al is dan Abessynie nog niet bij Italiij logedeeld. Maar oak in ander opzieht is aan dezen nieuwen
druk veel zorg besteed. Tal van
kaarten zi,jn vernieuw.d.

a:~~ehJev::nZY: =~ ;:::e':c:~
hempdslip mer in oe boos' zit I jiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.,;;";;;liiIi
F R U & T T A ' :::~d~~ ~e:n vr~~te~:nkei~~:~ want die aeruut is nle zu skwon.
Er is ok unne mallemeule-un
K ERST V C
.
OR A N G E _ C IDE R P.'iJfi~~~t '::::C~~:" ~:~~ petatfruutkroam en 'k weet Die
A ANT I E:
Chiang Kat Shek beeft bem
eena met gunatbewijz.:n overla-

III

van 'de. Bone BOkk"e r

BOS' ATLAS-

CLUB.
Oproep voor '9 Jan. &os.

De natlonale

WM~ai. ~~d~~r:~.

'r -

appx:ectat1~ v~ f::;=~==========:::==::::::=:;

Het vrlj talrijke publiek was
enthusiast, bedaIlkt!! met l~d
applaus den solist vOor do kennis~aking en dwong· den dlrlgent een toegiftje af.

Aangevuld en Toegelicht,

.
. .. I

.

Brood

L~~~~·!'~':3~O___·~· :·::"'__~·":·T!:eI~.:...!W~I:.·3~O~2:'5.J

comfort
. bieden
De kamel'S eeo
be- d~n iiingent
op Carel
de
.n lt
.een ..
yoorgalerij
~ .~er Bij!.
een slaapka:mer. Zlj zijn dle,een vaste en dwdelijke Indlge,oeu:bileerd door de ' firma van catJe heeft en elke nuance weet

reda·me. a:.r..biedlng
.
voor de <1;; s. feestdagen

Volgena de laatate telegrammen zijn de troepcn van ChlUlg
lUueh Liang te Sia-fu aan bet
multen graJ.len en bebben
t.'blang Ka! Shek gevangen
IttIlOmt:n. De \'n)uw van deten,
Mt\T. Cbiang-&oog kwam per
\'Ueogtwg van Na.nkJ.ng naar
Sin--Cu, om baar man btj tc
ltann. en lIet lich CYeneens ge.
\'angen Demeo,

. En .h1ermee komen .we ·van.

.~t· Ootbilt~

: . .. ' 9.50

LUIl ·TriVfU·! 25

I....aall Caune 11
. Gg. KerooJo.. g 6
Pasar'tn.at 136
TangCfaIlg$Cbewecr.8
Taagun.~~che-oreg 30
D\atlbal"oqlleb!. 2
PetodJo Oedik 5i
GUlQ ToagOJig 29
G&!IQ LlItrik I No.5 '
1~· '!1U1~DeII9.~ll

van 12 tot 2

UUT

. PAIT MUSICAL
PUit HOI'S d'OeI1vn5

~et-. 'bet

Die·uwe

Hij; DDCb ' dkj~diSch~;~~~~-

landers, em:.

' _.. :.".!. : - -

Dit moest . ~:
':~'
Hij, evenals die IndlSche. ..

. Nederlanders, _Wier economisch i.nzicht met dieper gaat
dan bet' zljDe, -ztillen : desgevraagd gaarne 'verklaren .,dat
er 'ten allen tijde gelegenheld
te 'over moot· ztin, om van I ~______--:
woek.eraa1'8 geld te IoeDen,

een werkelijk zeldzame
gelegenheid om legen
uilersl "voordelige prijzen
in Ie kope n voor de

Het verhaal begint met de
Vrljdag 11. waren
die arbeldeh aan de
van Tjlkini nog niet . terug op
bet wcrk, hoewel de tclefoonwerkUedell, die daar ook het
een en ander t~ doen hebben,
reeds den dag nn den loharan
den a rbeld weer opvntten.
De houding van de bcdocIdc
gell1eentewcrkUeden steekt zeer
ongunsUg af bij die van de arbeiders in verreweg de meeste
bedrijven van Batavia, die aan
elm vrijen dag genoeg hebben.
Het verlengen van de vacantie is In dit geval te meer onaanvaardbaor, omdat de verbreeding van Tjikini nls cen spoedwerk moot worden bcschouwd.

FEESTDAGEN

; ,

om1J~l~e

t

bebben wlJ .en. ..rdlg. ltM.g.
g.... d: to.p.... llik. choc, flg ... n,
Ke:ratmannrtJes,
In

KerstkransJes etc.
versleting van Uw Kerstboom.

KERSTKRANSEN

een gast des huizes houdt en
niet schrikt ala bij verneemt.
dat zij slechta de kamenier van
zijn maeder is ...... De lIeielijke
romance, die zich tusschen deze
beide jongelui ontwikkelt bereikt haat hoogtepunt tljdens
eell zomervacantie op een bui-

tenverblij( en Taylor weet Loretta over t e halen tot een- geheirn huwelijk. aij gaat tenig

"HOLLANl) VLAGT",
Nieuw Vaderla.n.dsch· Lfed.
Hetty Verbeek heeft een vaderlandsch lied gedicht eD geeomponeerd, dat is uitgegeven
door de firma A. C. Nix & Co.
te Bandoeng.
Op een pittlge wijs is een pa.kkende tekst geschreven.
Wij hebben een bezwaar tegen
den titel. ~~~ I~~~ d~~~~

LEE~. DA.M_

GOUDA _

1..-______--,

"Holland vlagt" alsof
niet vlagt.

nnar de universiteit en laat ztjn
vrouw in haat betrekklng van

POSTNIEUWS
Luchtpost voar MooQ,o.

kamenicr bij zijn moeder aebter.

KERSTCADEAUX

Op Zaterdag 19 December u l

Basil Rathhomc, de butler,

~~~rl~~~b!.n;o:~e~J:~o~:

heeft zelf een oogje op Loretta KNILM. Stukken kunnen war-

m::! 7:r:~JV~!b= ~~~~~~:,!C:lJ~~:~~;!S :a~ den

t!rukke vcrkeer.

'OOR DE KERSTDA8EN

vergisslng van een jongen millionnalrszoon, die Loretta voar

Maar een verbl'cedlng

mermelsje heeft .
leldt

et::Mlt tot een versmnlling. Tjiklni llii door de daar opgeworpen hoopen naroe en Bteenen
h ot! wat nauwer geworden.
Het ware volslrekt nlet overd nwcn als er aan d e verbree-

Hij ont-

e:~~:~:~~~i~a~~i ~c~e:a::~ ~~~~IU~~d~~~~et :::h~:e~: 1,.---------,

verra..dcn nan de oud~rs van mailschip "BLlTAR".
haar man. Hij v.:eet de Wmflelds
Luchtpast voor
ervan te overtuigen, dat het Lapo.pan.
retm alcchts o~ geld te doen
Op Zaterdag 19 Decei:nber zal
was. en bet mel.sje -ylucbt w~Iucbtpost worden gesloten
hoptg ongeiukklg Ult het hws
Soerabaja Bandjermasin

3~1~~g~~~rk~, ~~:\ ~~t :e~~~~~ ~:~~~Il~:~~o~~~~de: e:e~bl~j~~
~~~bl~~~I~~gzo~~~e~~~n v~~o~: ~~aa~nl:::s~~:~n. ~~:rkO~is~ai~
tf:!C:fcn en intUSBchen zoo kart
mogelijk 11l8t van het wcrk ZOll
hC!bbcn.
Maar In stede vnn cen gefar-

medegegeven voor P~nang
~:nl~e:g~~::::n ::a~~ b~~

wanhopig over bet verlie! VIlll
zijn vrouw en verwijt 'zijn ouders
de heele zaak. De butler v.;eet
evenwel op cen slinksche wijze

pe~ ~.
OpLU~~::::gVO;: ~~~~~~~.

en Balipapan

za.l een IUchtpo~t worden g~slo
te~
voor. Smgapore, Su~m ,
Brltsc.b-Indil:l, Egypte, ~rika . . . . . . . . ..
en .Europa ~r ,,~ANTAS .

~~;~~t~~;P~e:l~e~~a~edrn ~~~e~:~ ~~;e~~~ige~h~:~~: te::e~~!~ si=~g ~~ 8~g~

K E RST BOO M VE RS I E R I NGE N
Vllnlll; 4~t .
IE R S T BOO MEN
• 20 t.
60 ct.
e

gcdurende vicr en mlsschlen weI geld te doen was en een elsch v.m. en die der gewane stukken
gedulende vijf dagen (de Ilrbei~ tot nletigverklaring van bet hu- (kantoorbus) ten 8.30 ll. v.m.

gij~~~~!~~ eO~:~j::;:~;f~: :::~~ ~:;~~rl~~;e~t:~dd~~e~

Oo~t.

TokonOKAMURA

.

(]

Voor. Sint Nlcolaas po,eeren wlJ een ( ]

~~'~e:~~~ ::I{e:~e ~g:S~b~:~e: ;:~~

PIEKEN. •

OpL:~~:; ;:o;~:~a:'

Zondage bet werk oak al sUI.
worden alie moeilijkbeden
een luchtpost worden gesloten
An 1I die dagen wordt het dramatisohe wijze su'ccessieve- voor . Pa.lcmbang, Suma.tra's.

H

BALLEN .

VQGEtT JES

I

SUNGCRS •
'FEE!7:NHA AR

.
.

7et.
I Del.
2Oet.

~ap~oeli, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

drukke
gehindard.
en tenslotte
war- AtJeh,en Westkust,
Naar verkecr
verluidde
zou aUes wat lijk
den opgelost
Bob en Loretta
hereehlgd
Pcnang, Smga.por~,
nanr overdaad zwecrnde ult de en krljgt Bob voor bet eerst Siam, Indo·China, HongkoDg,
positie van de gemeenteweric.. zijn spartelende flinke jongen China, Britsch-Indic, Afghanis_
~~~:n.van Batnvin ~ljn wegge11 pond te zien.
~~~':;fi;, S~~ka~~i!

MEDEDEELING

Maar als dezen vijf dageD %ODDe rol van Loretta wordt ver- pa en Amerika per "KIEvnn'_
der bczwaar bct werk kunnen vuld door Loretta Young en die
Dit vUegtuig geeft GEEN

Vanaf h~en · zullen _voorJoopig gecn - be:stellingen . . .an
C B 0 C 0.1.1 S door de diverse Toko's doch door onze

~~~:~ft. e~~~D~o~~~:~ ~f: n~:e~~~~ ~~~~~y~~: ~:~uit~~r~~:et ~::h~:;:

p....

fabriek z~lf worden uitge~oerd.
beeldingen zijn. Basil Rathbonemailscbip ·..BLITAR..· N I (: 0
Tel_ 8044 WI.
heeft van den "hutler's"- ral
De lantste lichtingeD op bet I '-:;:====~=::::===========-=
zeer ~ijzonders gema~kt. Hoofdpostkantoor. Batavi~cen_ I'
Oak de andere bijl'Ollen ~\jn In trom zijn vastgesteld wor: . .
handen van uilstekende krach- bulpbrievenbussen
ten.
.
zaterdag ten 7:- v7m,
-_-------~..:-.....:-...--'----'--~-~:..::.==--_:_-----c..::.-..:-...------ aangeteeltende stukken
.
Za.teidag ten· 8.45 vIm,
. Yla'ggen: Zon en regen. vaste kleuren, 2 X 1.20 mtr.
gewone'" stu.kken '(kantoorbll!J)
Zuterdag ten 9•.....:. vIm.
f 3,50. : w.i mpeLlang '2 mtr. f 1.- :
bulpbrievenbuSsen
.'
Zaterdag ten 7. - vIm,
Marine . vlaggen (woi) ..2.35 X 1·50 mt;f. COlilpleet
""atUkJren"" (kantoorbua)"
:
m~t wimpel en SIJoe'i' f 15... Zaterd8g-ten·8.- .vIm.

Tot en met 30 Dec e m b e r ontvangt een iedet.
die meet. dana veor f 1.- koopt, een verrassing.
Hoe grooter bedrag, . h.~·e grooter verrassiog.

dagen te veel verdieneo.
En als zij vacantie bebben op
van de' gemeente, dan
vastgesteld, dat
nog steeds te \v~l-

iets

YOOH DE HDWELIJKS FEESTEN •••..·i
::

~.
&ovoud~ ·c!",. ~11IQ.ont. ·

po.stkant~r Bat8.~a.-

!:

. Vlaggendoek.... kleure4t. : rood-wit~blauw-bl~u-geel . :
breedte 80 eM. per nitro75 ct. - Oranje 8~ ct. p~r mtr. :

6ranje~~ek

voor

b~en\i~sie'ing "per

mtr, 10 ct.

HetWoonhuis,Noordwijk3S. Tel. 302

r
i

•• ~~ . . . . . . ~. . . . . . ." . . . . . . . . . . . . .o+Oo .

--~- -- .- ---

'~tjes tn ' hctger.:lCht;
. 5cbllfereude .I:nlldziekten, enz...
den g(!neull dClOf
.
MlTIOAL-CREYE _ ..
.
Overa! ".verkrtJgb&a: tegeD ·den pttj!

van!

0.50•. .

Speda'le'"
KERST-AANBIEDING
d1.!n docb sterk gewe\'en
spOtgcedkoope
KERST.KOUSEN
aUe mateo voorradllJ

90 ~i~~tp:a~[ f~~5~
WOLLEN

VLAOGEN

diver.!e maten b\llljke prlj2en

A. S. Ro\'b, Noordw\!k ·ea Tel: Welt1231.

Ec;:e,~m.

ultsiag.

I;;;;;:;:;-;;;;;:;;;;;~;;;;;;;;-;;;;;;.I

jeul!;, roade bond,

k'lclot.njer p.m, verdwtj"en oa 't ge.

btuik ,'an ECZEEMPOEDER D. L.
~rblik'jo:: 10.3.5.
DE 1.A:-:O£ & CO. Dro~lll.l1n
T e l . Gi l ).1,:. Cwnelil b,'d. h H:lI:GOp.
TE HUUR:
1 JIIQ. of lat u
bula D jocj4w.g 8

{ ';'°F~t C:H~L:5·;el!.alOnglWweg

HOLL. DAME b.z.a.. VOOR HULP
in de HUlSHOUDING. toezicbt op
klnderen. Jarenlaoge bQtelervaring.
Hr. onder No. 267(.
.

8
Sevr. Djocjnweg 12. T el.

VOOR OUDEJAARSAVOND.
Zooal!! elk jUt worden V.a. haden
tot en met 2~ Dec. a.s. ·beslelUngen
o:lngenomen voor de levering van
onze bekende SPEKKOEK. PrUzM.
\':&«,..0.
I~r.d .... :& (kJe url'Cbt,
I J .- , 1 4._ ell 1 6.- LeftrlllJ' tot
11. J.~
.).ltc. c: ... tni>1. w /WUDpll au e n met:4 JM. 1{137. Mevr. J. C .
k OolN J ] !\. - Hk:l' WOONHU1d. Fisher, MoIenvl. W. 25, Tel. Wei. 312.
l'\UOKj)WUK :lol. leI. 30:l Wit . ,
TE. KOOP.
l'.I':NS1 0:': "S C H 0 L T E N"
Emma carambole bUlart lllel toebab.
Par;'; wq: ..Ii n ... ltltru:org, lei. No. 22. ;:ompl. BioacooplnBtll1iatie Duo BOWld.
~luld~fllm. ;.I. TtcketlJ Casb Regill~

J

90.-

Wit • .f.!i59,

~~.~~e :~O:~"~~U~I~.t;~:!~d~ :£~
leu jt ;.;>lI. \·/ b . 11l,kiD.

lIE:-'- ~ECT :
K lein Ill" r 1:1:,1'1 . Zw.,mbad SUMY'
::,0.1", Z\·""'lOU~.;!tn, sllll le..t LlJdon.
1.. :1.;;1.

I~.';lnl>"'· . h:r.

l>j",m',",.I:. ·w " '.i.'~ J. Wll. 807.

1./•.\: .. fI ..: URt:l=--KOl~d. 33.
\·(;"\·,,,. ' ... ' ~·II:~ v .. " O<."ii. ellll-,
O;h /I":i,n.jL·;. I ~ tur. ;-.b lUtd .. v ...a ta Ilo rrJ LG·.~
~~;.

'J"..., ¥" ~II. pk>w..:o; nJ <."OUI'&U·
",,1'1 11: :1:.;. COIu;,,-CE-BLVEl1t::N

I',I,],::I!":. v,.,;,r btl>l!llIl;In·m~ ... to).
\] .... - -C... lJIlt.lll-ti,IJijlc..

.••. ._ ._ _ . ~ _ _ . _
l'Al}A!'O (.I:5CHE S:>EKHANDEt.

~wlib lk~r

2 ;.

~~;;:::J~:",:o-;::;ke~
l;ade u

~~I!:'n.kl.m" f1I

&I~blaaa

Vil i

U.

I :1._ p,

.... lJaj ll.~plt l.ll OoIil 12,
"1J~')lllh'n' vOQr welnlg
lll-; ~' R.

VACAN1.'IEK.A.Af!.T1i:N van 19 D ec.
~.-,ltlljervu,

",,,ud luud J 0: .... "' • .uuorj,lOp,o.. u lOll·
_,_,,, .... ,"~, "'IJ"U t"" Wl1 1:>1",,,. VJIlUIo
... ... ~ ... .... y . . . " • •

\ . . ..

-
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VERSTEEG.
H AWAnANBAND CONCOURS
POTPOURRI BAL
MtSS CONEY'S' DANSGEZELSCHAP

ot

AANSTAANDE DATAVlANEN
die v·. WOlling wCllseben ·te ver- Dlt a l!es voor 1I1ochts f 0.75 \nel.
Il1Id., wendt U tot Het ALG. BOU\.\'- Gem. Bol.
&: WONING-BUR.
Voon:iet ·U tljdlg VIU). t oep.ngskaarParapit.ltan a. Tel. W1. 5263.
ten. }lET LOOPT BESLIST 8TOIlM.
..VAKKUNDIOE SERVICE·' 19 OWl Kalliten ' ,'erkrtlgtMuu' b lj :
pnrool.
Maloon VERSTEEG, Ngordwij k
f,[u"l:lekh. PREANGER, KRAMAT 30
BEL OP BZ 4~O voor CHIN., EUR. A . LAURENS Def. v, d. Boscb 46.
en
INDISCHEl
GERECHTEN
FOEKS RESTA URA NT Is geopend
tot 12 uur 's nllchle.

z:tJ.

OEVRAAGD ;

Vlolte jongeilB.me In

mot!. bloemenuok,

~

voorkomen,

ea l\[tJlllleke lIm-aak. Engelacb apr&ken<.l. Br.· m otto ,. WlnkeljUffr." Sii".
Mag. de Adeil!.nr, Mtnleng 3.

1.1I~onzitje,

uit-i!au~euibmet taf~1.

weg<'lUiJ overcompl. heel mode rll:
best.
2. J';ulOllzl tje. best. uit 2 fllu teull ~ met taie!. 3. groote modern~ scilrljfUil'el.
4. tnoole modeme bo~kenk llst. ulles in ccn rtiJl. 5, 2 d\~-ergpo e delt;ie , ouJ
6 mnd, ~e bez. Ba.toetoelis ZO. Tel. WI. 225{),

J UFFR O UW

,

ge"raagd ,'oo r direct hy 2 sc hooJg. k inde reo en " oor bu isMi\ding. Br . .
m et opga\l"e ouderdom, got uigHhTiften en ve rl3 ngd salaris etc. o nde ~
No. 2776.
. ..
Examens Boekboudcn en Handelseorr cspondenUa
van de
'
Vcreatigin.:; .Illl ~r. O. Lec!l"areu i.h. Boekb.oudo!ll
te ,\.msten:iall'l
EXAMEN!i OP :i EN G JA.NUARI 19Zr
C:!.n.:\idot<.'11 die te Bata.vla. aan de examens wl Uen (Iee lncw'.!ll kunnen zlch

~~n;~ ~=~~tK~:,;~elS~~~~g~~:l s!~~~n ri~ce~~:\;;.~:~~;.'~~:.flj~ :~

! i:~\~~~ :::J ~::. J.lg uUuU:'.

De SeCNtaril!. .. .

D AMES E N HEE REN!
Bezockt onle toko, lll\·oreos elders tc koopen. Specillal adriOol \';:] 01' Ken tCll N 1euwj!Ull"ll ~hcnktn. R ulme keuze in I7lRll~1f3C[.. Dames-, Jie~ ren., •
lil nde rtnode artikelen. VOOfradig; Kerst.bool!) kaaniEcD. Scherp co"Ccur- ~
recrende prijzen, vlugge bp.dlening.
Beteefd o.o.ubeveleod :
FI LI A AL TOK O
S LAMA T MR. CO RN ELIS.
Pll!lar Oo~t 19. TeIC. M r . C. ",0.

TE 1<OOP.
AUlltraUscbe ruwh nrlge terrier CP..
1'1fr jaar. Bill•. PrU'. Nleuwo Tam&>r1ndt'Jaau 33.
Dames ! L!\at ecbuine rokken · U
sJanker maken, maar lam ze m::k~
m odea.teUer Partllenne,· f'asnr
Baroe 121. Goedkoop en prima werk,

tlu

GE VRAAGD:
door Cblneer; MI;lIIiJO Lessen In haar--

~~~~pe: r~~ht~:Y~; ~m~:o:~~~

.dak

lklong••

_'_~~~_

l3Il1(lmenh~~~~~~;~ud

000.

dag p. ~~:~~~~~I;:~:~:1.IC~;;~!9~~~II~=c~

---J~ft~WI~
!th

011,,000 - bllJart, Z.e-.B.D. Gestetncr
m "d;:l 6iI E. vocr band en ~lecU'.
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,Intusschen zijn er karl voor
de aankomst van de -commis:;ie~ DE WERELD WAPENT ZIOHI
Peel nieuwe moeilijkheden- on.t~
De Tsjechische IndustrIe. staan. De Arahieren - hadden
aangenomen, -dat. -de Joodsche
HEEFT DRUKWERK.
immigratie toL na- den atloop
van het _onderzoek zou worden
Praag~ "j~ Dec. 1986.
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zocht voorloopig geen touris~ door de rapporteurs op gewetenpassen voor Palestina uit te zei1; dat de verbetering in den

~!~~~~ !~ord~~f~6:en~:ah;~ :=mX!.~ri~e_~!~~OS::id-~~

N.V. FOTOCO, 'Rijswijkstraat 28. Batavia-C.
N.V.. LUYKS, Batavia-Centrum en Bandoeng
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jaar 1800 nieuwe certificaten 'de eerste plaats ¥e.vo!gen zljn

~:~ d:nJ~~~~:e~~ij~ym~i!fng:; ~~~e~~~~!e~C~~~~~~ in m,:
zuiver economische factoren. oak weer touristenpassen wor~ bier met een ZlUver conjuncBuitenzorg en Bandoeng. - - - - - De Joodsche immigratie werd
den
uitgereikt:
Nu is het,aan~
t7-doen~he_eft.
als schadelijk voor het Pales- tal van
1800 immigranten
zeker tuurverscbijnsel
Daar de wapenmdustne,
me:t ~;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
tynsche economische leven voor~ niet zeer aanzienlijk, maar de een goed de~l _van ~e zoogegesteld, een standpunt, dat de Arabieren kij!-ten natuurlijk naam?-e zware. mdus!Xie sarnen:
commissie onderschreef. De minder naar bet_ cijfer dan naar valt, IS -bet ruet oDlnter~ant;
-groote Joodsche kapitaaIstroom het feit. Bn daaruit 'blijkt, dat eelJ.s-een overzicbt.t~ g~ven. van
die in 1933 begon, verhoogde Londen nogmaals de Zionisti~ de- zeer groote ~ct~V1telt, ~e et:
voar
aanstaande nationale feestdagen
intusschcn aanzienlijk de eco- '5che eischen, uitdrukkelijk heeft op bet -oagenbhk III dez~ -lndu~
nomische capaciteit van Pales· erkend.
strie valt waar te Demen.
tina en riep een toestand in bet
De
Arabische
leiding
heeft
hh,eeft:;:;;e:~en~t~:ilia!;~J,~'~~:r}~:
leven, die niet geheel joist als daarop, zooals, bekend, besioten, b~
"prosperity" werd beUteld. Van elke samenwerking met de Ko- stelling van
en
deze economische opleving pro~ ninldijke Commissie demonstra~ voor het komende jaar van
Cite-erden nntuurIijk ook breede ticf te weigeren en in het ge~ 110.000 ton tot 240.000 ton'verin aile mateo, compleet met stok. enz
Arabische kringcn en zij maak w heel geen notitie van baar te hoogd. Dit is dus een verhootegen scherp concurreerende prijzen.
te bovendien een sterkere Ara~ nemen. Hct blijft de vraag, of ging ter waarde van 50 millioen
bische immigratie, hoofdzake· dit besluit. dat ook in breede kronen, indien men rekening
DOET NU REEDS UW BESTELLINGEN
lljk uit lIauran. mogelljk. Ver~ Arnbische kringen weinig ge~ houdt met de devaluatie van den
der bleek uit cen grondig onder· iukklg genoemd wordt, veel zin Tsjechiscben kroon. Blj de
zock, dat dc nog door de com- hecft. Tenslotte heeft de comw Zweedscbe leverantie komen I
miasie Simpson aangegeven sic met de ultreilting van de dan nog de ettsen, die de maatGBENOENG SAHARI 37 - 66
TEl. Wl. 923-924
ctlfcrs over den achadelijken inw nicuwe certificaten niets uit- schappij .zelve in Slowakije
vlot.>d, die de Joodsche koloni~
w In aIle fabrieken van het ..
aatle op het tomle landbezit van staande. H oewel men de portie wint.
de Arabische tcUabs zau heb- ~: ~~~~~~~n ~f!/a~~~~::r~ Skodaconcern 'werken op het
ben ultgcoefcnd, zeer overdre- !lchattcn _ het rapport~~Shaw oogellblik tezameri 21.000 arw
In BOCK BIER-TIJD:
ven wart'n en dat daar. waar vermocht gceneriei verandering beiders en ongeveer 4000 be~
Geen ZA.TERDAGA. VOND zander
de fcUnbs door dcn vetkoop van
in
de
Britsche
politiek
te
brenw
~mb~~s"e~n
!r~:o~~e!a~!:~
grand landloos geworden wa·
l'en, (>Cn cvcnwicht door de in~ gen -, toch zou het wellicht 14.000 arbeidere. Het Polki-convoering van ecn meer intensic w ~~delu~;~k~~dArib~~:~a~:: cern werkt in haar fabriek
vere landbouwmcthode, die d~
A rabieren in navol:;ing van het
overal verkrijgbaar
Joodsche vnorbceld gingcn toe~ Arabischc leiding voor b'nnen~ en builenlandsche opdracbten
pR8scn, vcrltregen werd. HterIMPORTEURS:
door werd hel den Arabieren landsch gebruik bedoeld I; en ~~~ll~!~~n~~~Me~n f~;t o:!
onmogcliJk gemaakt hun ei~ :a~fe:!n;re!liCr~fs~~~d~~fi~e:~~ deze capaciteit tebl\jvenwer~

(Vall ow,:c'/l V. P. B.-col-r.).

so NO'IJ. 1936.

Jerltmim'lt,

Nadat het militaire gedeelte
van den strijd om Palestlna
voorloopig geeindigd is, be"neerscht weer de diplomatic' het
veld; In ,h et middelpunt van de
pollUeke ~Iangstelling staat
op ~ bet oogenblik de door earl
• Peel_geleide Koninklijke Commissie. die _bier nu aangckomen
is. Deze commiSsie. die uit zee
laden' heataat, beeft de tank! (JP
de plaats zcJve de Arabische
bezwaren en het vraagstuk, of
de bl8.at.rt-gelen \'an de regeering - met bet Palestina-man• daat in ovcreenatemming zijn,
te oriderzoeken, Inderdtutd een
zeer lDocilijke taak VQur iemand. die weliswaar op vela
kolunWe ~rv8ringen kan stell'
nen. maar rich nng nimmer naMt be<>ft beDg gehnuden met
dp' ei~aardige Palestynsche
aituatie. IntliSStben wordt de
\"I!'rantwoordelijkbeid cler cont·
hl~ In ~rrc g€!rtnger, dlt
haar -rapport op -geen enkele
•
\"OOt' de iX>sluiten van het
8ritac:hc k.binet biDdend zal
ztjn.
D~ A robi.8chc Bt'ZU"Qrctl.

De- AraWaeb" eischen en be.
zware1l zijn rekend: Voor alles:
vcrhindering van de- Joodsche
immigratip (On h~ verbod van
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.eo~:-~~~ts ::er~~:in~~~ :~:~p'v~~~~~~~o~ b~::!r:~~XV;
dan d~ clgenlijke opbeftlng van
bet PalnUJUi.mandaat. wanr·
\>an bet. in~rende hestand.
deel mUM... juiat de Balfour·
dotlarutie lao die In de InsteJling
van 'een J~h "aderlnnd
lIO>lnlc4. lntf'n-ssant is de vcrandt-ring 1n de argumenteering
van de Arablache f'iscben: Toen

AMSTEL BOCK BIER

~~g~ij~~CdatH~e:\:J~~r~~~ ~a~;.a~ooPv;~~Ie9~;r~c;i~~e~~ I

htlldigt~

Arablscha Brgumentat~e
vermijdt dan oak deze fout en
Rh'lt tegcllover de Joodsche
nanspraken cen eenvoudig poll·
tick gemoUveerd "n{'cn". Deze
nrgumentatie is ook heet wat
julBter. wnnt thana bewcert
men niet meer, dat de Arableren
economltwh bedrclgd worden.

~~~~~:P{~~ ~: ~~k~ ~a:~v::: v~~:c~~{.it~~~ l~o:~~:

de z.g, com- nemt'lijk. dut de Arablsche be~
mlasie-Hbaw. bet land tot het. %Waren en wenschen blj de COIDw

l{jkt' CQDlmbalw.

gesp~ekken

;el
parUctSl:re
tusscbcn
de Arabische leiders
en de leden van de commissie.
Maar hoe dit ook zlj. in feder
geval staat weI reeds 'last, dat
de Britache polltlek niet over
een a1ge~eele bevrediging der
Arabische of Zionlstiache aan~
8pra~en denkt, dat wil dus zag·
gen, dat zlj nlet van plan is MIl
princlpil!eIe besllssing in d2 Palestynsche aangelegenheid ta

BeD

(Nadruk verboden).
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ken, Van de productie
van
deze
onderneming
blljft op bet
oogenblik 45% in het binnenland, ter~
wlji 55~f, naar het buitenland
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M.DE KONHNG

tie uit, terwijl een derde in bet
binnenland bleef. De rentabi11~
teit is intUBSchen verminderd,
zuiks ala gevolg van de deva.luatie en het feit, dat er veel
grondstoffen uit het buitenland,
voornamelljk Zweden, moeten
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zeltde dllel bewcbt. baaeerdl?n misslc. wIer lcden voor het
de .Arabi~",n bun eJachep op grootsto gedccltt· ult den kolo· weg, een compromis, die de rust
weer voor eenigen tijd kan herw
stellen, zonder dat men zich
voor altljd behoeft te blnden.
_A(,{!MATIC'-ao

Loan Holle 1 7
Tel. 1815 W~ h.
e.mbll lL. v. II ntLqullehen,' gla s w. en ,er·

mende jaar nlet minder dan 20
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kersHeGat gemakkelljk en de
juiste.
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De nieuwe Berlij~e stadhuizen' zullen nu om, de aanzien-
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lijk -vergroote Molk~~ komen _fe-· liggen en Berl,ijn h~t
dan
zijn: sta~uispl~ En

:A
·····... :..· ..

weer

~:.: :

onde:rstreepen ..zal de "oude Her-

lijnschc reehtbliOk.. die. op het
oogenbllk .. in . het . park ..van
Nieu\'{-Babelsberg sta~t,_, ill de:

de

eellW

en fungeerde -vroeger

met slechta 8.Js rechtban1:c.

ook als raadhuis. Dit-

~

ge~ts-

toel,o.n~tplan"e~1 ~~;!~ :!~iQ d:,e~~nsoPh:~
I
de
Roode Huis verheft. In .~B61
~~te rol
Is IIi
DloeSl het afgebroken worden
laatste tlJd wal stlefmoederlijk om voar het s~adhuis_plaats te

:

De ~·eer8ce"· 10

DOTEL

succes
"an de-" ~.. ,•• " .......,
Itij met hun ",1f,ta"dl!rhe1d
aile rechten in, Berlijn
iswaar de · hoofdstad van de
mark Brandenburg, mnn·r ·was
\'erder nieta dan ten aan de
keurvon;tcD behoorende pJaats.
Als tcl>kcn \'an hUll afh·aDkcllJk.
heid van ~eri landsheer Inoest
in bel nleuwe stadswapcn de
lrotache beer op zijn vier pooten
gUn staan en bovendien kreeg

:r: d!.di~:eij::::bak'jti::

wederom s''ll1bolisch, met bet
aangebrachf
keurvorstelijke
wa8Nighei::brteeken was verbonden. De kcttinj: \.'erdween
w('liswaar spoedig, maar de
bllltohSnd tIL~f, &Nlt zestig .1al't"n grleden wcrtl O?k dctc
wtBle knellende band van den
hala van bt't aier gt'haald. tocn

Wilhelm I bet uit b~~ ooz:spronkelijke materi8.a;l ·.iri bet park
va-':l_ Nie.uw-B~~e~.l"g weer te
faten opbouwen. Nu keert het
~:~. terog .n&ar tijn oude do-.
(Nadruk verboden).
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Toen ik onlangs weer !!ens te
Hendayp. aan de Sp.aanschl;>ranache
grene was en
niijn blik ov~r den Baai
\'an
Irun
het
Z\,,:,even,
l:sg
ik
in
de
nabijbeld
van de Fl'nnschc kust cen aantal
kh-Ine sehepen voor anker Jig-

.. .

"All .. .
.- . PARTICULIEREN verkrijgbaar hip .
... voo, HEIHSiuS.SIGAREftFABRIEK" (Holla.nd/

l~a~en~~lehl.1l11 S3 Agtntschap

Bata"la·C.

VROEG
LATER.
'
SPAARTOF
U ·WATER

KRAAN
. DOE HET NU

WACHT NIET LANGER .

.

• .

waren voor bet
BQsklschc scperatisten,
. zoonls bekend nan de zijde
van het Spnansche Volkofront
striJden. Eon aBntal Van hen is
intuBfichen weer naBr het vateruggokeerd.
Frnnco aangcste1de
hobben n.l.
ann at degenen, die nlet aetief
ann den strljd h~bben deelgenomen en slechta in paniBchen
schrll, gevlucht zljn, tucgcstuan.
het land weer to bctrcden. Eon!ge du1zcnden Basken hebben het

r~~~('P~c~'n ~1~tG:~~~~I~ f~h~~~n~~ijrc r:i~fije:e;O~:~~~~

TT,lliIo"'n inwl)n(>nI en komt nu schers .onder hen hcbben zicb

IInder "'uUng h· Rtn.an van den 1.00 goed en ,kwaad ali het ging

~rl::'~Urgt:mCL'8tel" f'n stlU!"p~_ ~n:B1s ge~~at1:~an:~h-!~~:~~

hun vnngst .tegenwoordig te St.
NklllCc 8tadl!ui::fm. Jean de Luz en to Bnyunne. Wie
geen visscher was, is door beld~t
dl! tookormtigc ont- rriiddcling van de Fransche
wlkkcl1l1g hcct't bet ; ~lndBb:e Volksfront-orgnnl.8aUe nnnr CaIILuur In toOvcrre rckenlng ·ge- wlonie overgebrnchL ..
houden, dat zfj ·een derde .tad-

hu1s tusschen de Molkenmarkt
cn den Rolando~ver heeCt laten
bciuwen. Het oude Berlijnscbe
ata.dhui!! in de K5nigatraase met
den boogen rooden toren kent
leder, die de Dultsche hoOfdstad
eens heeft bezocht. Vee! Minder gevluchte·vrouwen ~n
bckcmd is het nieuwe Stadhuis, ldjn over gebeol ~ul.d-FJ;'ankrijk
dnt op· L'Cnlgen afst~ van het verdeeld en lijden in de vluchtelingenkamp~~ ~n meer _of
Roode Huis lJgt en door can minder kommervoJ beataan.
grootcn-koepcl overweltd Ie. · In Werk en -cen pennanente wooi';'1!)3{) begint men met &!n bouw
kan men deze.n
van· ..f!tadhuis D" en· indien .dat
gereed ·is, zal ten Noorde'n ' van
de 'Molkenmarkt een
bo'uw gezet 'worden,
UU''' ., V,'a"vo",
twee bruggen met het oude ,"ischemc'elItfkhIXien
stadhuis zal worden vetbond~n;

zullen deze hooderdduizend ~n
verblijfplaats vlnden? Nag
stant het Oost.en van Spanje,
dat tczamen met Catalonii! het
rljkste deel van het land vormt,
open. Maar wnt zal er.gebeuren,
indien oak Valencia en Malaga
veroverd worden . en de rood.
geeI.roode vlag van Franco tot
onder de muren van Barcelona
wordt geplant? Ecn nieuwo golf
\"an vluehtellngen za.l zlch over
Frankrijk uitstorten .
Goud van de Ba.11k oon

Span!•.

Een groot deel van het uit
Madrid nanr Frankrijk· afge~
vloeide goud, het goud en de devif>zen van de· bank van Spnnje,
staut up het oogenbJik op deposito's ten nBJne van verschillende VolkBfrontrninisters en
andere hooge functionarissen
van de Madrileensche regeering. Zoo loopeR er rekeningen
bij het agentschap .van de Bank
van Frankrijk, ·die ten name
staan van Largo Caballero;- Al~
vare;: del Vayo, den Spaanschen
gezant te parijs Arasquistain,
die tegelijkertljd ook ·de zwager
van den minister. van Buitenlandsche Zaken Alvarez del Va.
yo is, van Ramos en an~ ~~
kende Volksfront1eid~. Op . ~e.
.

I~~~~~;;;;;::;:;::;;;;;;;;;;;;-,

RIJSWIJKSTRAAT 2A

BI\TAVIA.C.

Vaar de Feestdagen bieden wij U aan

WELDADIGHE.ID5ZEGEl5
T(N BATt vA."'! HE.T IN01~CHE. KIND

t~t.R.' OE.~ ~li.ll.S

~~!:!:', m:i:i

C!u::

PBBBIS

TAILLEURS

Ing. Bur~~i s:!e ~:,i~~ ~~o

~

SMOKING COSTUMES en
DINNER JACKET pantalons
van extra dunne stof in prima kwaliteit

Welke langganan hceft de GROQTSTE OMZET ?

k:;
in e'en 800rt kle'ine provincie in September na do verovering milwtcns 100,000 menschen Maooclt>r staat.st.oeozicht van den van Irun door de Carlisten de drid den rug toe zullen keeren,

o~~~~~r't\j~e~~t:~~ ';ij~:: ~~. na~· F::~~krshe~~g~~; ~~:l:~dh~~ F:C~~~~~~

OGIB

MET EEN WASPA

wonit . dan oolt
, Juist in
verlaat de burgerbevan. Madrid op aandrin~n van den verdedigingsraad
de hoofdstad. In boeverre een
dcrgclijke ontrulmingmoge1ljk
is zal de naastc tockomst lee.
r~n. Want zetfs indien sleep.ts
cen klein deel van de bevolkmg

:~en ~~:d!n:r~an~e~~: ~:~. I~~ :1~F~~n~~R::~~Vl~~! ~e:;a~;e:::h

Tel. 2607

KEUR-ASSORTIMENT ireurlge "HEINSIUS-SI6AR£/I
verkrlJgbaat In. - div.: ve~p!lk~~ge!l ·w. ,? ~fte.r ~ DIDoe~:,

(Van mIzen V, p, B.-corr.).

Tolool), Dec.

Menteng 9

door H . :H. Rookecs-:"fljDproevers Is e.e~ .

speclaai .gesch"tk .f als· gete:gen.heid9-cad~ au.

f~~~~dcs,;~~.~;:;

1m

boordatad DOg ~ aan141 vel"'
anderingen ond<'rgaan. Toen
ult et'ri pl81lts ~an (-en mUUoen
inwout"l'8 lltngUlm~rband een
.LaG van tw(>t>, drie cn vier mil·
lioen hiwor.f'r~ fO:odde, wcrd
bet reeds "It zlIl\'et economiICh~ overwt·gingen - water-,
Urhh'()Oniening. enz. - noo·
dig, het. bcstuur van 1.1(" stad
On.afbtlDkt·lijkel' U! makell. Zoo
wprd lA!'nsJott.e dt f'etnccnte
Groot·lkrl~n "1!8Cht1~n, die ult
ongp,wet J20 et.clen. dl)rpen.
landgoedel't'n I'D h(]rat(>(ien f;e-

SIGAREN - MAGAZIJN

PQlCHTIO IIBST - NIEUWJUKSIIESCHENK ..

Tel: Wl. WiJ

WAAR BLEEF HET GOUD VAN DE BANK VAN SPANJE?

voorradig ·. 'alle soorten sfg'llretten

Tel. WIt. 908 en 928,

HET VRAAGSTUK DER SPAANSCHE
. EMIGRATIE

Zuid;Frankrijk in een Vluchtelingenkalllp
. veranderd
.

~

vanaf ·· IO-ll cent en hooger;steeds

"D AENDELS"

Koningspl. 0."16 . _

de

Gezien
hlawrische waa;rde
p;00~'1 pleinen in bet oude Ber- van het gebouw, besloot kei.~r
lijn pleinen, waar men welis~-r dikwijls korot. .maar waar.
geen aandacht heeft.
Berlijn geen eigenlijk
~~;,~:l.st'.dhu'i~'pI!~i": D:e ~~~jiliit=~
-'''-:",---:...
is ·alleen
door het verkeer
veel te eng geworden. Dat is

.

A,I.A-,-B~.

door het :·
gebouwde en door
. Van· de Pol· gemeublleerde appartementen, bev. YoorgalerlJ).
:zit- en slaapkamer(Engelsche bcddcn met spiraalmatrassen
co et eo gemakken, :z.ijn vaDaf heden [e betrekilen,
Ben ~gen home -: blJzonder rustlg _ tech in .het cen~m.
keuken onder Jeidlng van eel?- Pran~cben chef- kok.

behandeld, hocwel er, tlent~nen maken.

~~;;:a:~~~~:~~~~~~~~~-~~~

i ,UaUeI Iii vii. B·.JEUElCo-

BIJOUS
IGAR.E N
.
....

·MEDED.EEtING.

toekomst op . de .¥olkenm.aI'~

wor<llID ondergebracht. Dit- gebollWtje .dateert wt de deroen-

:ee:

, 'felofloIlWl•. qU'IUZ:ZOOI·ze.

om -de ' beteekepl~: daarvan

Toen no. den val van kOD.ing
Allona xnr een groot deel van
de Spaanaehe monarchis~n bet
Innd ' vcrllet, was dat zooveel
bUzonders niet. Vele van ~~e

ein1grantcn
waren
zeer gevnl
rJJke
mCHlschen die
in ieder
cenige m~atidcn van het jaar in
Frankrijk doorbracbten cn daar
bezitUngen en geld hadden.
Maar op het. oogenblik staan de
zaken gebeel anders.. Van de
12.000 gevluchte inwoners van

~ez::er~ n:~W~:nksd:~O~O

Inwonc.re van San Sebastian
antbreken er nog immer
23.000,
Uit
en Bilbao ko~
men · er nog steeds acheepsladingen vol vluchtelingen in. de
Franachc havens aan de kust
de Golf van Biscaye
aan, Verreweg de meeste
van deze gevluchte lieden
beschikken
niet over de
middelcn, om langen tijd . yet
van hun woon~ en werkplaat:scn
verwijderd te leven.
.
En ?,()O wardt .het probleem
van de Spaansche emigraUe
van dng tot dag pijnlijker, Een
oplossing zal er moei1ijk voor
kunnen worden gevonden. Een
bekend Engelscb schrljver. die
op.bet oogenblik te Toledo .aan
cen hoek over de verdediging

~v~;:~_;e~~~OI;~~

woorden· samim; .,Het probleem
mij

vari bet' oogenbUk schijnt

slech~e~:~ ~~~p!j:

beiHndigen, : hoe bet land' zijn
vrede t~ll1ggev:en, :tonder da.~ er
twee n;Ullioen m.enschen d(]odge-;
Etchoten b~oeven te worden~"

Wie heeft julst

:-:
~~~~~~~~~~
SpecIale Kerst~aanb!edIDg
10 tIm SO % Kart I n g
RullUe bu:te leuke Drttkt!tll
Kef-K'1IUw nkell. VDcr
I 0 ~ \l" ell 0 It d

Ouwellers)

PQSllr Blftle 5S • t/o .. De Zon"
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?

LI LlONG KIN

:-:

J\.Jaar wlarom Is U dau guu klant "980 L1 LlONG DIN 1

Gil BENADEELT U ZELF zoolang
GlJ nog geen klant van Li Llong Hln ziJt.

NEEM EEN PROEF
BEL OP, WELTEVREDEN 132 -

G;~::~;;;~~)"
136 _ 41\4.

IOOBDBR IPIIRKII
?
STAATSCONTROLB

ZIJT G1J

DOD

DeeD ISPURDER bij ooze INSTELLIN6 •
VRAAGT U EENS INLlCHTINGEN onr onR

I

IliIEUW ACIlUiSTIE SYSTEEM
HET SPAART VOUR U
EEN K A P I T A A L ,
VIlRDIENT HRT VOOR U •
N nord BlnDtll

5.peculaas

lets nieuws
Rumwafe1s
: Aardbeiwa{els
Kaasbolletjes
Imp. .

..

O
·afIDseD Verwey &
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OPENEN

.

PRIJZEN

T810 "P. VOBITAS"

:WiJ · · .
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d~~~e~~ J;L~~GSTE

Bij wie ziJn. ook al we~r dear de grootste
orozet. alle waren Z OO VERSCH MOGELljK ?
feder weet het antwaord:

HEDEN

Toko Welte.reden he.1t de wink.l.oo"a.d van ~et
pertee) Pasar Baroe .72 , o~ergenDm~n en. boudt
aldaar . ul!yerkoop .analle .a.nwlzlge .rtik,ien
£en gre.ep uit ck rJoo"a~d:

S·peelgoed. hu[sho""elijte artltelen. ·serVine.
glaswertJ muurbifd~Rlspl~lel$,: pre~enteer .R!. ldt; D
wascltstellen l · karaffen. enz. eRl~
TB VEI!L OM TBSPECIFICEERi!N

f1.LLESMOET :WEG TOT·SPOTPRI}ZRN
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