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VOOP. ADVERTENTIES.

KOMENDE FILMS.
NWERLANDSCrlE HANDEL.MAATSCHADDIJ, N. V.

'_0

REISCREDIETBRIf.V EN
TRAVEllER'S CHEOUES.

MIDDEN
IN

Wij zullen voortaan van de
films, \'felke het pubJiek in de
advertenties worden beloofd
met de mededeeUng " in aantocM" "op komst" of .. binnenkorl ~ ,'erwachteu", zoomede
\'an li1m!, waarvan men kan
....erwachtcn, dat zij hier te eenIgel' tijd wUen worden vertoond, korte beoordeelingen opnemelt . De bedoeliog is, dat deZ(~ voor het pubUek een leidraad
zulleR zljn.
Wij willen daarmede voorko-

mer., dat het publiek onder den

DE

van film-reclame en
opgesmukte fihn-recensies in de
dagbladen, films zou gaan bezoeken, welke bet zouden teleurstellell.
in,'loed

STAD,
bij

DE VERFWINKEL

6ebrs. Waldmann
Telf. WI. 161 en 814
kunt U ;'I lle s bekomen waf U op
\'crfgcbled noodig kum hebben

ELTOSIN • MUROLA • SIOIlARIN!
HUIZEtiVERF

MUURVERF

MEUBELLAKVERF

Wij hopen echter ook, dat de
bioscopen, geJeid door ooze
_v oorafgaande aanwijzingeD, aJI ~ n de bC!St·beoordeelde films
zuJlen vertoonen. Daardoor wn
het peiJ van de in Jodie vertooode film s kunllen stijgen.
Het spreckt vanzeH. dat wij
"001' het beoogde doel ODS eigen
oordeel ujet kunnen geven. WU
hobben de bewuste films immers nog niet gezien.

en :dle andere producten van:

LlNDETEVRS.PIETER SCHORN III ZN.

Wij geven daarom het gemiddelde weer VaD de oordeelvel-

EEN VIJFDE KRUISER AANGEZEGD.

lingen
in flukeJe
Amer.ik.a.ansche
ell
EDgelsche
tijdschriften,
welA
ke van de flLm-critiek ernsttg
werk maken en onafhaakelijk
bleven. Er zijn gelukkig nog
eenige periodielwil op aarde,

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

Een Verblijdend Bericht.

:;h~:e;gt,komt.ro.ver. APOTHEEK "DE

welke vrij bleven van den invloed van den film-handel.
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BET VERREOOSTEN
WEEKBLAD VOOR NEDERLAND EN INDIE
EN HUN BBLANGEN IN DEN PACIFIC.

Oak al behooren we het in de
honderdtallen vliegtuigen niet
te zoekcn. bier moot meer en
beter vliegtuigmateriaal komen,
zoowel VDOr de vloot als voor
helleger. En er ontbreekt meer.
Maar wellicht mogen we uit
de ons nu geworden belofte, be-

naar Europa zond dan weI haar
NAAU "~EN nOEDJ~ WEEltMAClI'l'.
deed opnemen in de can of andere stiehting.
~
Niet omdat het pres tige van
EI' is cen bcl'icht in de dag- kruisers niet mogen laten. Dat
de Indiscbe samenleving lijdt
blade.~ : dat Indic de vcrblijde.n- bangt gC~leel af van de ~Ianneh
onder haar verscbijlling op den
de . ~Jdmg bracht van de Ull- der marme apge.maa~l m verweg, maar omdat wij dU leed
~~:~~~f 5.van het n.a~ltal krul- ~j~~d kUr;;~!n ~~o~J:~~es, welke
L YNCEUS. niet kunnen aanziell zonder
claarin eenige verzachting te
In zijn bocicndc voordracht,
--'-- -'--~- ,- ------~~---.- -.--. -brengen.
gehoudcll voor de VaderAis er 5 kruisers zijn kan
-en heelemaal geen oord, waar
lan dsche Club te Balavia men ecn hoofdmacht van 3 ar A
t~ .sf\le-UW~.. >cen Europesehe vrouw kan woop Zaterdag 1.1., heeft de t.illerie~scbepen vormen, welke
:nen zonder schrijnend Ieed t.e OESLAAGDE APRlLGRAP
lui tenant ter zec H.
Qui- op een bepaald, bedreigd punt
.oondervinden en langzaam maar
1 APRIL KWAM NIET.
~{le l
reeds doen Ultkomen, opereert, terwijl ecn ook nog
zeker onder te gaan.
; ,00 . H. M. S. .Tromp, welke redelijk krachtig tweede eskaBJ~ANK~ ZWERFSTER
Vroeger werd cen Europeaan ,
nog In aanbouw IS, m.ocl worden del' elders optreden kan.
:man of vrouw, die in zulke droe~crckl'nd tot de Indlsche vloot.
Ware hel oorspronkelijke
Ontstellende Verschijulng.
ve omstandigheden v~rkeerde,
E~ met de .Trom~ me~e zouden bouwplan uitgevoerd, dan zou.
<loor de Indische samenleving
WIJ dus Vler .~rhlleflc-:!ehepcn den wij reeds lang van bet type
Hedenmorgen zagen wij in :naal' Europa teruggezonden.
hebben, namehJk : de J a v a, dc J a v a drie kruisers hebbeD ge- de Sluisbrug een oude, haveloo- Daaraan lag een motief ten
Sum at r n, de D e R u y t e r had. Men heeft het eehter op ze,' blanke vrcluw voetje vaal' grondslag, dat tbans niet meer
en'de '1' rom p.
een gegeven moment kunnen voetje haar weg gaan.
;gelden kan. Men meende tOCD,
goedvinden, dat de kruiser-in' -dat bet prestige van den EuroDe heel' Quispel achtte dit aanbouw eel e b e 5, werd ge_
Zij was gekleed in een goren, 'peaan in de tropen niet dulde,
eehter niet voldocndc voor de sloopt. Later hebben we een zwart-grijzen rok en een zwarte lnlanders de verkommering van
moeilijke taak, welke onze vloot sch.ip van een under type ge_ blouse. Op en om het hoofd "blanken te toonen. Thans worir. 7.00 uitgebreid gebied heeft. kregen, de T rom p.
droeg zij een gekreukten hoed . den op kosten van bet gouverHij pleittc voor meer artiUerieWat zouden we aan dit bit- van s troo. Aan cen schouder :o.ement naar Europa gezonden
schepen.
zonderlijke type bebben, ala er had zij cen bruine tasch en in ae verarmde blanken, die daar

J

treffende het belangrijkste onderdeel van de zeemaeht, afleiden. dat mede de andere onderdeelen daarvan en ook het
leger behoorlijk verzorgd zullen
worden .

d

y.

nj~POO~:~d, ~~~~b!~ \~:~t~ ~~:~~t.s

een schip van aanwezig

~:s~~. hzaij~~!r~~ :t~t~:aa~~~ I !i~~ :~~:~~~': ::~b~~ :

~:! ;:~ij!:ee::.n :':~~~f:l ::~

van vier kruisers van het type ophalen.
~~v;n O~j:;~e:!~ ::d~: Zij strompelde voort en zocht
S um a t r a e~n eel b • en zond~~ op- of ornzicn haar ge-cen Born ~o. We~e:seen vaarliJken · weg · tusschen bet
J a v a, cen S um a. t r a en een drukke verkeer.
. .
daarvan afw"kend D Ruyter . De ~~lende van d~. CrISIS heeft
Wij kome~ er dee _. ~ lU lndie vele verschijnselen ,doen:
kort. .
us DOg een.. nOnOOlsj.ttaaDbel'eefWdelhk.ed·. hMeaart~:o~
IntUS$ehen werd bekend, dat
InmiddeIs \V~rd voor Indie veIboze blanke vrouw zag;;.;ij.

i:1

waarlijk
deze is.kwestie
nag
aItijd
Diet inbeslist
Men weet
nog ni~t of het zwaa:.tepunt bij
de krUlsers dan wel.blJ de luchtmacht zal moeten hggen.
Het particuliere, wet beves. tigde bericht, dat Indie een vijfden 'kruIser belooft, moot weI-

gebou~d

klelnere,
krachtige de
T rom
p. maar ook
Goed, oak rut type kunnen
we wei g~bruiken, maar dan
willen we er twee van hebben
Dan telt de vloot 3
te en 2
kJeine kruisers.
groo . ..
Nu is _ODS de vijfde kruiser
licht~houwdworden aJ.seen
Dat is ee.n bijde
aanWl]Zl..ng,. dat er· .ten ~te mare.
van ~e kruise:s beslist zou ilj?
'
.
~lJhebbenunz:nersreedsdrle
Maar we behoevcn ermet
kruis~ en een vlerde oIl. staP.~. voldaan ·mOOe te wezen ~ het
Daar 15 heel wa~ 'kapltaal m bese~. dat ooze groote ~dische
~kcn...He~ kan ~eer ;Oed .~hipel :meer .. mat¢eel v~
~n. dat WlJ, '!iillen wij een nut- ZlJD .weennacht behoeft, a1s w.o,
tig .oorl9gs-:rendem~t
~~t
~mllenhabbeo.
~ In~5. .~. -"..~
. kapltaa!
.hebben; .. het . bij
...... .gevuel.
:.;

'~!

aangezegd

.. -'

.':

=:~~~ka~~ m~~! ~~~

steunde werklooze" of als ee.n,
die Daar den Annenzorg is overgebracht.
Er zijn echter tal van Europca:nen bier, die zonder een kik
te geven, bit de samenleving
verdwijnen en zich ergens vcr-
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DJOKJAKIRTA

GEEFT U IEDERE WEEK 16 - 20 PAGlNA'S
BESCHOUWINGEN OVER ONDERWERPEN
BETREFFENDE DE SITUATlE OP POLITIEK
EN ECONOMISCH GEBIED IN JAPAN. CHINA.
CEN TRAAL AZIE. BRlTSCH lNOlE. INDO
CHINA, SIAM. MALAKKA, DE PHlLlPPIJNEN.
AUSTRALlE, N1EllW ZEELAND, OOST. EN
ZUlD AFRIKA.
HET IS ONMISBAAR INDIEN U OP DE HOOGTE WILT
BLIJVEN VAN UW TIJD.

lBOftftEMSn8 PsIIS

i

2.50

PU (WIBrUL

ONDERGETE EKENDE

WENSCHT ZICH MET INGANG VAN I APRIL TE
ABONNEEREN OP

ABONNEMENTS PRIIS

i 2.50

Au de UllinislIltil fin
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D't'

afbeeldin

bdood~Zij'?~~~~~ vo~/: AP~-~~eTh:e

in .cn5IS
. •• -commissies en
d Annenlandg
.zorg.besturen zitlen e
e-noteD. eo teren liever ongezien
en ongekend wegIS "Idem. vrouw een ~ .dezul.k~ . W'lJ weten. bet ~et, maar
wti vcrmoeden, dat Z!J tot dete
Gll~endearmen . -behoort.
'
maar toch.moeten wij bekamen . Bet.zon EeD. gelu.k voor haar
te zijn gascllrokken, tOeD. wij dit:· 2tin".als de politie ha.ai-, lo~
nieuwe .. crisis-vemcbijnsel. - op amdat ·zij· een-~is!:oDden openbaren Weg .,Zagen..
del' middelen van. bestaan.
.
van
Hoewel· ~ ..er gOed WOlden de s:t:r:'M.t nam. en. claar de nitu~
ontvangen
Soma ze1fs liefde.. we . .Weitimi.cb.ting te oUalang
,r.ijk. 'W9l'den ~d. is. de.,Iit-:- Diet"YOQl" haar_is- iDgerit;h.t· "eo.

09k
hoogteunttoen
hadde.crisis
bercikthair
bier
DDOit
s den w e . '
.u g
toe
JJ W1 en gaarne
geven,.
dat de armoede .voor een. InIander of v~r een ~do-Europeaan.
even erg .IS als voor een Ettro-

ONDER HOOFDREDACTIE VAN

D. F.

"BET VERRE OOSTEN"

kwestie: - kruiser of vliegtuigtassehen leken vee! op die nemen.
massa, zou uitgaan..
Het is duideJijk, dat het aorA van de ~eroep5bedelaars, ~e
De heer Quispel toondc aan, sprankelijke plan .den bouw aan de hUtZen.oud brood en nJst
Doch om daarvoC'r in aanvliegtuig-massa de hoofdrol zou
verv-ullcn, Diet bet nut (en
zekq O?k niet de bezuiniging
op de Ultgaven voor de weermac~p zouden bebben, welke
veIen .daarvan verwachten.

GEDEH"

Het oordeel wortlt om ge- 5 "Ret Lev en van Past e u r", eeo ernstige paging
nUlkkelijk te kunnen worden
am een bevretUgende fiLm- HET ADRES VOOR UW MEDICIJNEN
onthouden, samengevat in een
biogra.fie van cen groot. maD
cUfer.
VLUG
te scheppen. Iu de levensfeitcn van Pasteur is slechts
Ret cijler 6 zal a.angeven, dat
BlLLlJK
ren fout gemnakt Cn er is
eelt fihn uitmuntend is. Bet cUfer 5, dat zij zeer goed is; 4 becen schurk in de gcschiedeCOULANT.
teekent gae(1, 3 voldoende,
;~te~b~~~~:, iet~e::~a~:! Importeurs van:
onvoldoende, 1 slecht.
Hier is ODS eerste lijstje:
had. Paul l\luni in de hoordECZEEMPOEOER
rol.
" M 0 del' D Tim e s",
Or. 0 U MONT
jongste r..tm. van Charley 5 De l'luite.rij op de
Chaplin. Koewel de strekB 0 u n t y is een !loeieude
king met meer nadruk is
wederga,'e van cen historiHet onfeilbare middel tegen
aangege\'en dan in vroegere
sche gebeurtc nis (van 1788
meer spontane films van
en 1789), welke op bnitendroge en acute eczeem en
Chaplin, is het een vroolijke,
gewoon kna[lpe "ijze in
butale en toch sentimeQscene is gebracht.
roode hand.
tel~ pantomime met mudkale begeleiding (van C. C. 4 lOR 0 s e 1\1:t ric", de film
zelf) , waarin SharIey vele
PRIIS
van de geJijknamige operetdwaze dingen doet, w elke
tc van Frim!. AI de goe<.!e
het publiek zullen doeo
l.35
dingen van de operette zijn
schateren.
cr in, bene,·ens enkele nieu·
we liedereD. De geschiedeA =§§§§§
nis van R ose Marie is, zoo"M e t "e I' s tee n d e
B (I S C h" naar het snccesdramatisch.
rlj"c tooneelspel van R. E.
Sherwood. De reglsseur Ar;rect,
nogal
melo• chfe Mayo heeft er, hoewel 4 als
"Opmen
den
Bod
e mvan
hU het tooneelspel letterlij1(
~~kk~~de;oc!::~~:l~i~
tt
. voJgde een vaardig gearvan Byrd's Tweede Zuid
l'apgeerd romantisch melo.
drama. van gemaakt., dat
Pool expedi.tie, welke met
aUerlei technische hulpmidvlot gespeeld U'ordt. Er
delen werd vergemakkelijkt
wordt in het begin veel,
en toch groote ntenSChelijke
maar belangwekkend geinspanning vergdEl.
p,ant. De actie, welke span-

d

te!.

men gziV:

aanzienop.,,""E!iSteld
van de op
Bolskrcik-reclame
Molenvliet
Oost veroorloofd heett. Ongetwijfeld heeft men mer te ooen
met .iemand die san 31 ~oen
in lIaart nog met, genOflg had
en. geb'ouw nan den slagzin
van ~ "Elken dag eea gtaasje".nogeendaginYaarterbij
wilde uemen.
.
Bet idee was met kwaad.

GOENOENG ·SEHARI 46
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·Waarom.moetineen~

ja.ar deeD. Februari eeD. 'Wag er
bij , Jaijgen. llaart -roert ~

diea.

staart. en ve1lid1t, (RIldat die. staart mo"D groote-roJ
speeIt
.. ~ ~ ~
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ter)lggeo;ondeu

Uit RiO.tw ,
.:-

.'

-. De :StriJitit 'Times heeft eeJi
"berlcht over ' twee"Australische

ken.

•

Bet kantoor van'"den Austra~·

lisclien hande1scommissaris is
gevestigd in het gebouw -van de

jODge mannen, die eoD open CbarteredBank
in

Batavi.

to

cailo, met het doel om, de we- Stad.
reId te varen van. Queensland,
via. Timor en Java eindeli;lk
Riouw hadden bere.ikt. waar zij
HONGAARSCRE AVOND

~~:~:;,~a:rz~~ ~~~

herhaalde malen aan dit

lot

ontsnapt waren.
De schlpbreukelingen zouden
cen maand op Riouw hebben ge·
woond, terwijl de Nederla.ndsehe
autoriteiten aan die van- Singa·
pore vroegen of de betrokken
AustralH~rs eventueel naar Singapore zoudcn kunnen worden
gezonden. Toen bleek, dat zij,
wier paspoorten verloren waren
gegaan, te Singapore fiiet zou·
den worden toegelaten, werdell
zij van Riouw, waar zij op gou·
vernementskosten vertoefden,
nae.r Java t eruggezonden.
Te Batavia zouden zij nu in
het immigranten-asyl zijn in
afw"acbting van een gelegen·
heid, waarmede zij naar Australie teruggczonden zouden kunnen worden.

Stutlie in

Australie

INLICHTINGEN
HESCHJl{BAAR

GEZANT

EEN NET HOOFD
Blij ft permanent net

De parfumerie "Pagi Sore"
heeft een vloeibare "hair
cream" in den handel gebracht,
welke ten doel heeft het haar
van heeren-hoofden en bubi·
kopjes in bet gewenschte fatsoen te houden.

sen en in auto's te zUten, is een
middel, dat het haar in orde
houden kan, noodzakelijk. De
Indische industrie heeft oak
hiervoor gezorgd.
Het is verkrijgbaar in toko
Populair, Pasar Baroe.

HOTEL
DER NED:ERLANDEN

De Directie van het Hotel
der Nederlanden, ~eelt ons me-

Zij verzekert, dat a.s. Zaterdag 4 April op het feest van

gr!~tsufe:t te~~:~!n~'::are~~

Koning Edward vru zal zijn
stoeterij te Sandringham s.luiten, Op enkele twee-jarige beesDrijvcn d ea- Jupnnners
ten oa zullen aile paarden verkocht worden. De fokmerries
VERKIEZING ONGELDIG. worden
overgebracht
Hampton Court.
De verkiezing voor bet be- - - - - - - - - - stuur van het International
~
Settlement te Shanghai is door
d en Raad van Consuls ongedaan
gemaakt, omdat et een fout had
plaats gehad. Een pakje van
cuirn 300 stembiljclten was niet
gcteld. Dit stemmental zou geen
veranderjng in den uitsJag van
de verkiezing bebben gebracht.
doch de Japanners drongen aan
op het houden van een nieawe
verkiezing.
.
Zij hadden, woals men weet,
bij de eerste verkiezing bun
doel een derden zetel te winnen,' niet kunnen berelken.
SHANGHAI'S BESTUUR

Gemeencbest Australic te Bata-·
via, bcsc.hikt thans, zoo deelde
hij OWl medc, over cen Iijst van
Australische openbare lagerc
cn middelbare schoien, wC!l.ke
leerlingcn uit het buitenland opnemen. Hij kan tcvens gegevens
over deze scholcn vcrscbaften.
Quders cn voogdcn kunnen zich
dienaangaande tot zijn kantoor

v.GA

zijn gereservcerd.

dUL

:a~nd~err;;ed~~e~~ett::d:OkhU~i~: ~:~ ~::~:ruw~:and:\:~ ~j~S~~s~~r:~gd~e~~;!~~t
de daarachter gelegen weg ook

""'..-"'....--"'-"'....,,-..-.,.,.........~........~,.-~-"'-"'. . . . . ..,.~~ ~:~:~~~~g ~~, g~:ig rJeru:e~~

en

een touw, dat op den oeven ,astgebouden werd. om zijn middel
tt: hebben gebonden. Maar ook
de kapitein kwam in aanraking
met de draad, welke onder water lag. Hij kreeg een sehok en
t··
eddin
·

:~~Sn. ~!~:p wild~s~ij~! ~~:

litie-hulp telefoneeren, doch het
bleck, dat de telefoon-verbinding w as verbroken.
Pogingen van inlanders om
den kok te redden fa alden ook
De stroom was te sterk. Wei
slaagden zij er in. bet Jijk van
den Javaan te vinden en op den
oever te brengen.

I- ~ •• _

I

~ ..
~ ~..

Door P..echter Geprezen

OV~GKt

De vQorzitter van de Singa-

b~~;k,~:~S'e:~eh~:YIO!:!~

advocaat, genaamd E. M. Tamtijdens zijn verlof _ een studie
mak en van de woningverbetering in Europeesche steden met
het oog op de verbetering van
woningtoestanden in Singapore.
Gedurende zijn afwezigheid
zal de beer G. L. Ham plaatsvervangend burgemeester zijn.
KLIEK-VOltMING
Terug naar B. B.?

W.
.
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•

"
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BeT
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U weer kerngezond
_Nfl. eenigrn Hjd So:11afogrn gtbik!

U ht.bbm Imeg ik u n htuLijk ge"Uod
linn nieuwe i£zondhtid. Sn.llo.togen had
_
kkuut QII._ _
mij nieuw Mbre.r
kvtn ges.tl)~n".

lU.NDIGE ADVOCAAT

::a~~i~~\:: ~:~P~~!n~

ge verdediging van eeo klerk
van de Singaporesche munici-

~~~:'~k d~ean ~!~~~~u:e~~ ~~~
iets komt zelden voar.

Ret was aIleen maar jammer,
dat de bewuste kler k er weinig
voordeel van had. Want toen

~D;~3:SP:~kc~~ld~:ng:~ee~

~i~~\.e:: ~~:~1!?0~e;e~m:; : :

N?d~o'~~~! w!~:!.w~:

. specifieke krossle go~g ston- men ·. aooswaarts, in sarong en Ned. !ndie zaer groot deed zijn.
den er 0':11 .been. De bmnenzaat•. kabaJ8.. .
.
De planteI;S V8D Yalaya zouden.
hun beste beentje mooten voor.:.
zetten als iij aa.n deze mededinging het hoofd :zouden Willen
bieden.

Wordt: nog heden ·lId van de V. O. S. E. G.
'· (Vereenlglng OudQllngen .Steun Eu~e
G i: 0 0 thaD d ~ rsgei!; mplo y eetd e! )

J

Ais een gevolg van een opmerking, gemaakt door cen lid
van den Plantersbond in de
F. M. S., over ceo tekort aan
activiteit zal de bedoelde Plantersbond rich verstaan met den
Indischen Plantersbond, aan
welken gegevens zullen worden
gevraagd aangaande zijn werk.
Hct is de bedoeling, dat dit
werk dan zal worden bestudeerd. .In . de eerste plaats zal
worden gedaan, wat er in. Indie
iB gedaan, tot verzeker.ing van
de rechtspositie van de planters.
De F. M. S.-planters zullen
stellig spoedig tot de conclusie
komen. dat zij ter zake van dit
ondecwerp van Ned. Jndie weinig zullen kunnen leeren.

de

OBOOTDANDELSOEEMPLOYEEBDEN

PAASCHNESTEN
PAASCHBROODEK PAASCHKRANSEN
KEURIG OPGEMAAKTE PAASCH-TAARTfN
STAM & WEIJNS' BONBONS

F . M . S.-PLANTERS
Contact met Ind. P lanters
OVER RECHTSPOSITIE.

.~~::!oo:a~~~ ~eo~::~ v~ ~;l:~~rn~u: ~~uC:e~tr=: e~~~nd~~~::
.

Zij ..,eri~1
~reden:' HnJ.ndUl I'::D .steun, millen U bl1lteo Uw
. schuld te:D;g.evOIge vaD.,·de . ·tjjdso,i'-i~iughedezi. bwW!. wukkring ziji:
gelaakt en dl enteligevolge in moellijkbeden verkeel"to ·
Lidmaa.U~p 1% nil Uw ·i:cuadelijbeh slatis met ear ~WD.
. Van · f 1._ , t:Q ,,~:maxIhiuin ~coll~lbutit: vaIl; r 2.50 .per maand. ..
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KUNST-FOTOQRAAF.

TAN'S VLUG
70 Pasar Baroe

FOTO _ STUDIO.

_

ARTISTIEK _
BataVia-C.

MODERN
Telf: 6286.

Speclale-Aanbleding
AAN iederecn die bij a u ROL-FILMS koo~ ell. d",ze bij 01l.S LAAT
Ool .... ikkeleo eo afdrllkkto. tiEVEN wij GRA-T IS eeo POST_CARD
VBRGROOTING VIIO ",tn der moo!5te opD am~.
BBWAARi ooze KAS-REGISTER BON 101 een BEDRAG van
P 5. _ dllD KRIJGT U Dog un GRATIS VERGROOTING Vllll
18 J[ 2i eM. Dp KUNSTDRUJ(-PAPIE;R.

Voor Studio ... Opnarnen
ORIE FOTO'S (Pos(.Ca,d formallt).
EEN CA BINET FOTO (Prod) o.
•
•
.
.
.
DRIE FOTO'S (Po5t.nlld fDrm3 al) V3n DRlE VERSCHIL_
LENDE POSES plus etD VERGROOTING.
•
•
GEGARANDEBRD ARTISTIBR: 6 MODRRN.
Due AANBIBDlNG dnort totdeDUd~D APRIL.
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voo rrlldig

LI]STEN. ALBUMS en FDro· t~3.d~
E NCA DREER-INRICHTING.

'50

i.5<l

f 3.50

levens
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JR'8;ehtCQlleeUe

Keung gedecoreerde chocolade PAASCH-EIEREN
Kleine choc:olade eJeren en figuren ;
Mandjes met kippen; Eitjes eJ: netjes ;
SWke[eitjes per ons eveDals gevuJde chocolade-eitjes

:~tt;~~~~~~o;et:e~~~:;, ~~

andere betiehting, ditmaal wefoon-verblnding met ongeveer
VER~~iiiiJ:'AN
gens fraude.
200 nummers ill percceIen aan
deze kade, maar ook in Cecil
De Straits Times zegl, dat
HOTEL
Street en d'Alrocida Street ge- bet college van gemeente1ijke
stoord was.
gccommitteerden, de gemeenteDER NEDERLANOEN.
;'
raad van Singapore, wordt beGroot V ooravond Concert
VELDBEDDEN
h eerseht door een kleine groep,
onder leiding van
welke er de lakens uitdeelt. Het
JULIEN FOORMAN
;:;ijlgv:aC;;g~o~:t ::t b!;_
Programma
trouwen in den "gemeenferaad"
verloren heeft.
Op hedett 2 April 1936
Liever dan dit langer te verA.o·nvatlg '"/.30 uu·r n.1n.
dragen zou de burgerij het beVOORDEEL VAN NED JNDIE s tuur over de gemeente willen 1. Jubel Ouverture
Fried.zien overgaan in banden van
rich von Flotow
Concurrentie voor Malaya
het binnenlandsch bestuur.
2. Es spielen die Geigen
Walzer
1.. Jessel
vonJ.
MEER INSPANNING
3. Suite Romantique
Arm.a.ndola
biljartzaal stonden een caramNOODIG.
bij ons is vaak gepleit v~~r te8.. Priiludium. - b. Romanze
bole en cen poolbiljart; een hekrugkeer tot het binnenlandsch
- c. Barcarolle week was aangebracht am de
De beer J. G. Hay. president bestuur van de locale gemeend. Melodie - e. Tarantelle
spelers van de toeschouwers te commissaris van Guthrie & Co, schappen, weUre zich thans zelf
scheiden, op een afstand kon h eett voor de Rotary te Sin- besturen.
PAUZE.
men dus de matadors hewon- gapore eeo :voordracht gebouFa.ntaisie
4. HaIha
deren.
den, waarin ·hij O.m. zeide, ciat
St. YoDiusky
SPRINGVLOED
b et voordeel van Ned. Indie 00Morceau
5. Mona Lisa
onder
Water
Singapore
In de Westmoesson bij hevige ven .Malaya ala gevolg van den
Genre
G. Schebek
b.~djirs, (deze kwamen in dien goedkoopen arbeld.. het weten6. Kakadu
Ouverture
MINDER MUSKIETEN.
tgd vaak voor), kon men door . s chappelijk onde~oek en de orJ. Offenbach

EEN OUDERWET"SCHE 800S die voor danBzaal .wende, was
cen pilarenmassa; de rnuzlek
l\Jet Logement.
ondergebracht In een afdakje
ac.hter de binnenzaal, speelMataram baalde ter gc· de onder meer de horlegenheid van de viering van Jepijp, kruispolka, polka-mahet feit, dat zij 115 jaar bestaat, zurka, landers ~nz.
V.an
g~~e~::~r~~~ op aan de oude d~~;~ ~~z!:~ ~~~e:Ui~~~~
Ret. was een gebouw met een cen gelegenheid om. nit te bIaverdieping, waar de kastelein zen na d~ vermoel~nde dans;
tevens logementh ouder was. In van de .muzlek ~ Ult de dans·
den goeden ouden tijd kon men zaal mets t e Zlen. Deze open
dus in de soos logeeren, waar· ruimte werd overdag benut
van door de plakkers veel ge· voor het drogen van de wa~cb
bruik werd gemaakt. (In de mo· der gasten van den herberg:ter.
deme Clubs van Malaya kan
Behalve een danszaal bestond

Carli, een bekende naam in de
Vorstenlanden, woonde in de
bijgebouwen. Een reeks zwart
geteerde wagenkamers, be·
stemd voor de wagens en bendy's der Heeren planters ontbrak natuurltjk nlet.
..
Onder eeQ oude IommemJke
asemboom stond de kletstafel,
een ~~e ronde. tafel met een
openmg In·het nudden vanwaar

zr

S. F,EE~TDAGEN

wq .eeD

IKE L EN
.P A A S C HART
-

'I VOOR SlNGAPORE ASSIZES.

Tot haar genoegen kan de
Directie van genoemd Ho~l
KAD~VERZ.uv~'G
ons berichten, dat d~ heer .. .
rr~'
Sabljar, consul ~an h °fntganje,
de leiding op zlch ee gerlOTelefoon Gcstoord
men van de jury voor de prijs- ONMIDDELLIJK HERSTELD.
toekening van de beste Hongaarsche dames-costuums.
South Boat QUa.y te Singapoyanzelf sf!rekend kan deze re, welke 50 jaar geleden door
Jeuiing aan memand betcr wor- gestraften is aangelegd. is zoo

vesting en de kosten daarvan, Sabljar zelve is.

fIJJb
;'1ftQt, t~".~~",£
d..e.bw.f.wt"ti!-w"....A.
..!ki

¢

A.

oolwlngea

"'.........~~~....
....
~........................""'...."""''''''................

reeds meer dan honderd tafels

ha~~c~~~~~i~~r:~t~::, h~~

Ddi'.Needer
Road'
WOOD'. den storm de
rivier overstak, k-.vam

di

OP STUDENTEN

Om anti-Japansche Ge'..oelens

vertalers die nieuws van den
militaire~ opstand aan de geGEVECHT OM
zanten zouden hebben overge·
U~""IVERSITEIT.
bracht gevangeo te doen ne- '
men. De arrestatio geschiedde
P olitie en soldalen hebben de
op grond van de Militaire Ge- Fuh Tan universiteit te Shangheimen Wet en de Handhaving hai bezet om een aantal antides Vredes Wet.
J apanschc agitntors te kunnen
Ret gezantschap der Sovjets, opsporen.
dat in bet bijzonder door ooze
Er ..ontstond .e~n gevecht.
daad wern getroffen, wende waarblj vele palitiemannen en
een protest in bij het Japanscbe soldaten gewond werden. Om
ministerie van buitenlandsche de universiteit is thans een cor·
zaken.
don getrokk::n. De Btudenten
Dit departement antwoordde, ~eden een Ultval, doch werden
dat de Japansche politie zeker teruggeslagen.
het recht had om personen met
communistische gevoelens aan
een onderzoek te onderwerpen.
STOE'I'ERIJ GESLO'I'EN
Doch dit kan niet de reden geKOB. Edwards beslult
weest zijn voor de arrestatie
·van de Japanscbe helpers del'
PAARDEN VERKOCHT
andere gezantschappen.

het Budapester-bal
de zijn;
verbou- teesche
De Japanners
willen scheppen
een 008wing
geheel gereed zal
meerderheid

VOOR DE

van eon boom in eon rlvier wen!
gedrukt. Toen ecn Javaanscbe
. Tlano_~~
~~kavanp"'em'ee,
m
........-~...

5 ~etels
DR
opd~~ ZlJ dit behij in
stuur, waarop zg veel hebben aanraking met deze gevaarlijke
aan te merken. naar hun hand dra.ad en werd in de rivier gezullen kunnen zetten.
slingerd.
.

De Japansche regeering beeft
de gezantschappen te Tokio de AANV AL

Dc bedoelde Australiers bcb- de, dat Zaterdag J.1. de verbe·
ben bij de schipbteuk van hun tHing in de ventil~tie van .de
vaartuig al hun hcbben en hOll· Lobby, ofschoon dIe nog met
den verloren en bcschikken niet gehecl afgewerkt w~, toch
over eenige middelen van be· reeds voldeed aBn de elschen.

staan. Bet is dus uitgesloten ,
dat zij hier zouden kunnen blij-

PROTEST VAN RUSS.

debeschikken,
Chineeaen, die oveC

:::~n g=t~~:~s-t~~;ne:~

Vooral nu het meer en meer

Waren zij toen dadelijk op cen
Australischc boot gezet, dan
had men nu minder last door
ben en bchocfde voor hen min·
del' Qnko9ten te maken.

Talken gearresteerd

in het bestuuz. met behulp van

In Hotel des Indes

Als al daze bijzonderheden in Indie gewoonte wordt om
van de Straits Tim es juist zijn·,
dan aarzelen wij niet bet scberp zonder hoed t e loopen, te fiet-

t e veroordeelen, dat de beide
j ongelui, toen zij met hun cano
voor het eerst in een Ned. In·
dische haven· kwamen daar vergutming hebben gekregen om
weer uit te varen. Noeh hun
scheepje, nvch hun uitrusting
waren zeewaardig,

GEDUPEEBD.

~otel des

Indea zal den
4 Aprll des avonds om 10
uur een spectate Honga~rscbe
avond worden gegeven m de
kleine bovenzaal. Fol~'s Jazz
orkest en Simon'~ Zlgeune.r:
~nsemble wHen ztch daarblJ
laten hooren.
In

GEZANTEN

e'-d··

..... '

\'aste board div. kleuren
Prljs Y. a. f 0.75

Polo heanden
voOr Heeren en kioderen
Prijs v.a. f 050

pyaanu's
waschec.ht mooie dessics
PrJjs Y. a. f 2.50

Sokken
ijzer sterk nie.uwsre dessIns
Prljl f 0.&5 p. 3 It.

Dassen
nieuwste kieuren wascbbaar

S'; :;'7~g.;;'le n
Europ . ..fabtikaat
Y.•• f 2.50

~r gestort -bij _'de, Escompto.
W-U_ vanden het we] -erg '-naar,
Nederlandsch.
dat wij aan de fa!lli.1.ie van wijlen den beer S n 0 e s aan het
Indische
-Pa van der 8teurs Werk.
einde van het jaar- slechts zouAan het veralag over 1935 den -kunnen zeggen "A 11 e s
van het-gesticht "Oranje Nas- is op".
sau" opgeste1d door den bekenOPGBRICBT IN t8S7
_
EOOFDitANTOOR. TE BATAVIA
De groote welwillendheid van
den directeur Pa van der, Stem
die familie eischte jets anders.
ontleenen wij het volgende:
Ret opgebruik:te geld konden
KOOP EN VERKOOP VAN
wti gelukkig, door twee loteri}
Verledem jaar was onze
lans f 138.62Zt85. Nu is zij iets aandeelen in November en December,
weer
overboeken
en
nu
minder, hoewel wij meer kinderen hebben; zij' wijst nu aan is het legaat VaD. f 20.000,f 137.961,19. Het verscbil is nog in haar geheel bij de Esals Werkkapidus niet groat. Het jaar 1935 compto
OP BINNEN. EN BUITENLAND
begon met veel zorg, Rtorm en t a a I, waaruit v{ij als de loterij
noodweer. De stonn wE'lke in aandeelen op zich laten wachden aanvang des jaara een ten, kunnen putten.
REIse R E DIETB RI EVE N
klein deel van Magelang temAugustus van 1935 bracht
terde, was voor ons een schaEN TRAVELERS CHEQUES
een bericht van het Depardepost van verschillende
van Onderwijs waarder gebouwen, welke
de
schoolgelden
van
de
lingen eischten, maar
tenslotte na hersteUing aan bet Mulo, Tecbnische scholen, Midterrein van de gebouwen een delbare~, Kweekscholen enz. tot
Millfioen knnt U "Winnen
beter aanzien hebben gegeven ongeveer het viervoud werden
en wij hebben bet aUes kunnen opgevoerd. Toen hebben wij
ooze pen geroerd en onze stem
betalen.
doen hooren; het heeft niets
geholpen. Edoch, bij .die geleVoll .. ultbetallng. WeltellJk Ileoorlooid.
Wij hadden het suppletie- genheid
scbreef ik een brief 1 - - - - - - - - - - I G , . a t i s ro"z"nmng der tre kkio\!slij$ten. Laatste daQ vlIn inschrijving 22.April
fonds dat in 1934 zeer was ged!.~u~~~e~~?::-~:;
a.~.. ~o~~~t n~ r~::;nm:~~e ~~~~~b~j~~:~:kkr;!~t; ~7!\:~~~i5;:r t~O~:~~::lll;~~
slonken en waar wij altijd ons ~~
loterijgeld bijdoen. Dat .geld
Agentschap: HOLLANDSCHE ADMINISTRATIEBANK
blijft in haar geheel bij de Es- stiefmoederlijk te bedenken met
Raden Sa\"h\aao 53
Batavia·C.
compto Maatscbappij en wij loterijgeld
putten er maandelijks uit, dat
Deze brief heeft resultaat
wat wij aan de gewone middegehad. Toen k-wamen de loterijlen te kart komen.
aandeelen van November en
Wij hebben in 1935 meer aan December en deze hebben ons
loterijgeld ontvangen dan uit- uit den brand geholpen.
gegeven en weI het verDe Gemeente Magelang handscbil tusschen het
haafde haar subsidie van
f 40.494,73 en het
f 100,- per maand als dispen-I ;;;;:.;;;;;;;::.:.;:;,.:;;,---...::;:;:;;;;:,.;;;; 1
bedrag f 36.353,84.
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WISSELS

STEL GLAZEN 30 DEELIG
PAARSE VOET. WIT. BLAUWE VOET
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SGHALEN. LEERDAM. AMBRE-KLEUR
13 elm _ 16 c/m.- 18 c/m-21 c/m-24c/m
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LEERDAM.
JACOBEAN SLIJPSEL
15 c/m 'GROEN 18 c/m AMBRE 20 c/m

m

W
'E

N

3&I

FRUITSCHAL~N OP VOET

23 elm DIAM:

28
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DIAM:

S.

l~

SPLITGLAZEN PER DOZIJN
EENVOUDIG
MET SLIjPSEL

80~

In 1934 hebben w.ij minder
loterij-geld ontvangen dan in
1935, maar oak dat kwam in
1935 in evenwicht.
Dat was gelukkig, want in
1934 was ons suppletiefonds
met ruim f 17.000.- achteruit

1~

E

18~

K

•
F.

E U I L L E T 0 N.

NORA DE VALSCHE ERFGENAl\IE.
OF

De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVARA.

Met een minachtend gebaar
wierp zij het hoofd in den nek,
ging de kamer uit en liet hem
doodgewoon staan.
• K rst maakte hij een bewe·

;~~TIel~lS~~ ~~a~a:~n~~n~~~

verder te woord te staan. Maar

leefd, zonder dat ik daarvan het
geringste vermoeden had.
_ Ja, het is nauwelijks te gelooven, zcide Jerome somber.
Hct trof ook mij geheel onverwacht. Dezen nacbt heb ik al
mijn' geluk begraven !
Nu z.~g de Boncourt pas, boe

~:s~se~~ ~~k ~:~~a~~~j~;~~

deed, week aile kleur uit zijn
gezicht. De hand, waarmede
hij het papier vasthield, beefde
vreeselijk.
Toen hij het aan den graaf
teruggaf, was z,ijn gezicht verwrongen van wae.de en teleurstelling.
-Het is niet mooi van den
overledene, zijn eigen kleinkind
te benadeelen tenville van deze
verre familieleden, zeide hij op
schorren toon. Ik begrijp niet
dat ik mij daarbij moet neerleggen.
"Mijn vrouw en haar moeder
zijn de eenigen, die recht op
VaImont hebben. Er kan geen
gerechtigbeid meer in de wereId zijn, als deze freule en
haar broeder in het bezit van
de erfenis komen!
Medelijdend keek Jerome zijn
;{-?ege-:et ~c~oo~ameraad aant

~e zetten' ..AI.s hij van me~ning
dat ..gl.J lets ~~nt berClk~n,
kunt glJ nog altiJd de noodlge
stappeJ.?- doen:.
.
"Indlen. hlJ er ~chter met
zeker van IS, doet glJ beter het
na te la~en.
. .
"Dat IS de beste raad, dien Ik
u geven kan. Ikzelf ben er nat~urlijk .. oo'k bij betrokken, indlen glJ een proces tegen de
erfgenamen gaat voeren. Mijn
e:r wordt a~getast, ~ls het
Ultkomt dat Il1lJn huwellJk tengevolge .:van b~~r.og on~etti~
w:as. GlJ b~g:lJI>.t dat dlt IDlJ
met onverschilhg IS.
"Indien de advocaat u afraadt een proces tegen de erfgenamen te beginnen, ben ik
geneigd u en uw vrouw de
vijftigduizend franken af te
staan: waarop ik volgens de
~:~I~~b. van het testament

IS

~:g e~ir ~~~~d~~~~~h~~b~:~ fe~~~Sl~~tZij~:g:~or~~jn~~~O~~~ ~=~ ~~dl~~t~~I~~~i:i!:g1~ e~~o~v~:~:~ge~~1~~c~~ !t~~

zoo kalm alles verteld, dat hij
ziQl onzeker voelde. Zij scheeu
zijn bedreigingen in het geheel
niet te vreezen, zoo vast wist zij
zich in haar recht.
Maar hij wilde den strijd nog
niet opgeven! Suzanne leefde
en hij wist waar zij was. Mi.s~
scbien kon hij nag iets bereiken
als hij de geldigheid van het tesiament aantastte. Het was in
ieder geval de moeite Waard.
In gedachten verdiept snelde
hij de trap af en was bijna tegen iemand aangeloopen, die
naar boven ging. Toen hij 6pkeek, zag bij Jerome voor zich.
het? !~I'd:~!~C~i'r"Git~o£i
Is
1 Ik h eb . ts
t
b!:~~:k:'! Wilt gij~ve:~e~
naar .mijn kamer gaan?
Ook de Boncourt was deze
ontmoeting welkom, daar hij
tbans gelegenheid had, openhartig met zijn vriend te spreken. Iiij was zo6 ()pgewonden,
dat het hem een behoefte was,
.zijn hart voor iemand nit te
storten.
Toen zij op de kamer van Jerome waren, begon de. Boncourt
dadelijk te praten, nog voordat

:a

te hebben. ZlJ~. gestalte was gebogen alsof hi] o~der een zwaren last gebukt gmg.
_ Florence heeft u reeds alIes verteld, de Boncourt. Gij
weet dus oak dat uw vrOllW
leeft al is het 'ook ik een treurj~e~ toestand, en dat gij inmlddels een zoon hebt gekregen?
_ Dat is mij bekend, sprak
de . B?ncourt ~nge~uldig. Maar
er IS lets dat lk met goed begrijp! A.1s Suzanne leeft, dat is
zij de rechtmatige erfgename
yan den overleden baron de
Valmont. Hoe komt de freul~
er dan toe, te beweren dat ZlJ
:namheanarZ1~.:O;der thans de erfge
M

a. .

..

- Het IS I was:: wat ZlJ u geze~ ~eeft. GIJ weet waarschiJnliJk, welke v?orwa~r:de de
overledene aan ZJ]n kl~doch~r gesteld he.eft. Toevallig heb
ik een ~schrift van het testament. ~lJ kunt er u du,s zelf van
overtwgen, dat freule Flo~ce
en haar bro~:r de rechbnatige
erfgenamen zun.
.. Opgewonden liep de Boncourt
~n het vertrek op en neer., Alles

:e~aaf aan. het waord kon ko- ~~~~md::m~~U:~ °t

had. Des te harder moest deze
teleurstelling hem treffen.
Z k
h t.
d
-::- e ert de ~wrh~' vffn
:mJn groo v~. er,
t IJ ze. s
In ~~t r~f ZlJn dO~hter to~:e
ver.m e
naart ~ au er e
;:::rn:~~va~~ig had eebijr:~. ni~~
h dgl ' AI hi' S
mogen
an e en.
.. s a u-

i

~:n~a~e a~~~!r;:~t:~ ;o~-m.~t

"

tenminste billijk zijn geweest!
_ Het komt mij voor dat
wij iets zouden kunnen berei~
ken; indien wij het testament
langs gerechtelijken weg Heten
berzien, merkte Bertrand op.
_ Dat geloof ik met antw.~ordd~ ~~rome. De. z~ak. is dbij~va!eh~ :m:v~=t ~~~rde
zoo dwdelijk, dat er mets ~ een kans had 'de zaak te wiu~e . v,e.randeren v~t. Bovendien ~en, dan was het beter
IS er lets, wat g'lJ moet beden- voorstel van. den graa.f aan te
ken.
nemen.
.
"Als giJ de zaak voor het
Na·een poosje rlchtte bY
gerecht brengt, komt· het heele weer op. Ret was hem Ran
bedrog aan het licht. Dat Nora. zien, dat hij een tweestrijd
dan tot een zware straf ver- gevoeid.. Het. bes1uit. was
oordeeld.zou worden, zal u weI moeilijk ' te nem.en. daar
koud laten. Maar uw schoon-lhier een zaak van millioenen
moeder zou er oak in. betrokken betrof.
worden..Zij ·is.de hoofdschuldi-'
.
ge,.daar ·het.plan, eigeI1lijk van -'.(;oed, Zeide hij

D:

:= a! :~ell:;t

gij

- Gij zult u welkunnen voor- aanvaaroen.
"Gij zult .e r· trouwens niets
hoe verbluft ik was, toen
In.~chen haalde Jer~e mee bereiken. De. zaak zal .veel
ik bier' hoorde wat er voorge- het papier te voorschijn.· en gaf opzien . verwekken ·en tenslotte
vallen,·was.
•
het" hem. Hij verdiepte zieh da- .op. niets ~tloopen.. Neen., dan
s~:ellen

namen ztch bereld verklaren,
een zekere rente op uw vroll~
vast te zetten. Dan heeft ZlJ
tenminste eenige vergoeding
voor wat zij verloren heeft.
Dat lijkt mij voor u in ieder
geval beter.dan wanneer gij een
twijfelachtig proces g~at v~eren en de zaak op mets wtdraait.
"Denk eens over mijn voorstel na.
.
Bonco~. had aandachtig
gelwsterd. Hij stennde het
hoofd op de handel?- en dacht
na over hetgeen Jer:ome hem.
had voorgesteld. Hij was het

·t

..•

E

SIGAREN EN SIGARETTEN
FRAAIE SORTEERING

ENGELSCHE TABAKSPI.JPEN

een groat offer dat gij aan uw
eer brengt.
"Ik ga nog heden naar een
advocaat en zal u den uitslag
mededeelen.
- Kan ik er op rekenen dat
gij de zaak volkomen geheim
houd?
- Natuurlijk! Wees daarvan
overtuigd!
Zij drukten elkaar de hand;
daarop ging Bertrand heen.
Peinzend keek Jerome hem na.
"Arme kerel! Dat was een
bittere teleurstelling Vaal' u!
Eerst dacht gij een
erfenis te krijgen,
weer even arm als te
En tbc~. zijt gij rijker
want gtJ hebt vrouw en
terwijl ik.. "
Hij brak zijn gedachten af en
str~e: :,et de hand over het
vozijno~el~k was vernietigd.
EEN WEDERZIEN.
Bertrand ·had dadelijk een
advocaat geraadpleegd Deze
bevestigde slechts wat Jerome
reeds gezegd had
Het was nutteloos een proces
tegen de erfgenamen van Valmont te beginnen. Dan was bet
maar beter een overeenk.ornst
met hen te sluiten, waarbij hij
tenminste eenigszins schadeloos
werd geste1d.

De Boncourt mOmlJclde een
paar woorden van dank. LTJ
stilte verwonderde hij er zich
over, dat de freule dadelijk in
het vooratel van Jerome had
taegestemd. Hij had een heel
anderen kant van haar karakter gezien.
Natuurlijk vermoedde hij niet
wat de oorzaak van haar edelmoedigheid was. Zij wilde zichzelf tegenover Jerome in een
gunstig
daglicht
plaatsen.
Daarmede hoopte zij indruk op
hem te maken.
- De freule heeft reeds een
scbriftelijke verklaring over
rente van. Suzanne opgemaakt.
Die moet echter nog door een
notaris onderteekend worden.
Dan is de zaak in orde.
"Natuurlijk heeft zij bier-

~f:r ~~! ~a!~e~~='~li!o:

het

buitenland

vo~t ~~~.

Voor den vorm heeft
bewilliging noodig.
gaat van daag reeds
loof dus weI, dat g:g
knnt ZlJll I
Dat "\-'ond de
Hij kon nu althans
leven. Met dat al was
anders geloopen dan
wacht had. Toen hij in
mtrae~ hSa=d
h," e.;.... inhaarhet
, van d~:

=i

Je~e had . t ~g. •
wacltt en heh ~:~
de freule over de zaak ge...~roken. Zij heeft .rich bereid vcrkIaard · op 1lW vrouw een ja.a.rl.ijksche · ren~ van achtduizend
:franken

vast te zetten. Dat

voorstel is nog zoo kwaad niet,
mij,
-

Da.t is zoo. bea.am.de Her-

trand. Er blijft mij'trouwens
over dan er

met

te gaan..'.

zijn

,

vertoeft.

i:ijijf:~ ~~ !~~te:cc~i~:daan

.
zlch w~r naar.den graaf en
dee1de Jerome mede wat de ad-

d~w!~n:a~=:~~: d'!!::l~g=van 'de 'waar_ =!:"~:rov!tro~~~ =d~1lW~·van de
dat zij geritimen tijd vcr- heid t.e.overtuigen,las hij.het menomhem. onder.de~ ':.,Bet js· bete?ie,ftddeD
borgen hi dit kasteeIheeft go. m_en door. Terwijlbijdit gehcimh:ouding. deZl!ak _
er DOg te '~'OBlt, Ill"'.. OE''''''''''''''''' .........

reD,
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Steeds voorradig aile bekende mer ken :

~. ='ni~ ~~~

oveneg het geval &an
IdOk te "bSDgel1. Als de advocaat mij Zegt.-dat de aak. hop&1008 .is, ~'mu. ik WeI dwaaS

.. - ..
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van de Gemeente een bedrag
van f 38,- en daarna f 31,per maand voor bedeelden en
dat bracbten wij op onder v e rpleeggeld, waar oak datgeene onder opgenomen is wat
aan enkele kinderen als pensioen wordt uitbetaald en dat
De laatste twee aandeelen in wat door enkele familieleden
de loterij kregen wij in Novem- betaald wordt.
ber en December. Wij hebben
Onder de Giften namen
ons dan oak in den
van het jaar kunnen
w.ij op, het geld van niet afgemet het legaat van wijlen den haalde loterijprijzen (t.w. een
heer S n a e s, oud Directeur bedrag van f 941,- en elm van
f 738,19) , en een deel van een
der Merauke compagnie.
Dat geld was oak niet in de nog niet geheel uitgekeerd
gewone middelen opgenomen klein legaat van wijlen den heer

SODAGLAS
EFFENGROOT

25)
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regelprijs voor deze advertenties is
met een minimum van 5 re~z:ls.

MUZIEK-ACADEMIE
• "MODEn""
0.1. v. W. KRAMERS
Wilhelminalaan 5
Vakkundige opleiding:
Vjool~, Piano~, Saxophoou-,
Clarinet-. Gitaar enz.
ZANG
{Italiaansche methode}.
BiHijke tarieven.

Pri=

f

0.20

Schoenen reparaties met ' de Fiat 509, benzine 1-l2, in goede canditie, billijk Te Koop.
modernste machines
Chaulanweg 9, Bat.·C.
ALSNIEUW

I~~lijke
I

materia- -Le-e-r-lin-g--V-e-rp-le-e-gS-te-r,-'-2-5-j-aa-r,

Wie van zijn P A AS C H V A C AN TIE echtwil genieten,'
brenge eerst een bezoek aan LUYKS!
Geen

I

p

a: a s c b v a

Hlrna - Hlj_lel
Hil_ial is.

HET

lIeen Paascbvacantie zonder foto· of tlIml-toestel
Aile gerenommeerde werken in diverse

hl~~~~~!? ~aviljOen

----------

rl~:e. z~~c!eesm~:;~~:;:~c~p~~

~~fd~il~:~l,v~~~~~~a~o~~do~~

Agfa, Zeiss-Ikon enz, van de
goedkoopste tot de duurste.

Foto toestellen vanaf I 2. 2 "
Uw In de vacantie opuenomen klekies worden door

GEEN PAASCHVACANTIE
zander His Masters Voice-platen voar de avondeJ).

Wij hebben de nieuwste Schlagers en dans-platen voar U.

Ook op gemakkelijke betalingscondities.

I

'·.il.

\' a. f 7.50 Nergens goedk. Engelsche Pointer. HospitaaIOok verkrijgbaar Eur. Behang- weg 11.
sclpllpier en Runden t. opruimingsprijs. Sluisbrugstraat 55.
TEKOOP:
Complct.e Heerenicamer, Rottall
~fp:~~~~~jn36:.g~f:~~2nl~O~~
zitje, Karl)etten - g:ordijnen en
! :12.50 thuisbewrgd. Ma.altijTE KOOP:
kinderwagen. Te bevr. 10 b.
den van 3 gutlgcn f G.- mindel'.
g
Bike maand vcrsche kruidkoek ~~~ge~~udve~~~~~. ~a:;I.E~~J;' ::Sc::o.:.:tt.:.:w.::c:..._ _ _ _ _ __
uit Gr(Juw (~·l·iesland).
Luxe uitv., zoo goed ala nieuw, Bij cell nette Inheemsehe famisteeds door eig. zelf gereden en lie zonller Idlld. l.an ",erk. of
'transport Ondememmg
..:eer weinig gebruikt, voor "tud. lull. Heel' al~ pay;ng gue~t
NIEBOItG"
.r 1850.-, cash. Benzine verbr. olIgo worden VOOI' f 27.50 incI.
N~ol'dwijk 41.
Brievcn onder No. 1409 gr en kl. wasch Buut't Raden
JE adres voor ,"crvoer en cm- 1 :
Saleh ketJll. BrlCven onder No
ballecrcn en transportecI'cn vun v. d. blad.
1431 v d blad
vcrhuishoedcls binllCIl en buiten
Ncderland.sch-IndiC. Onder gal'antie. Tel. WI. G580.
TE KOOP.
Amber en MedlCljnenhandel,
JACQUET-eOf-;tume voor slank Koningsplein 0 3 pavIlJoen
tegiln JWlJfdllijn:
pers. norm. lcngte ..... .J 25.- Tel. 3208. MoolC cchtc AltarACF:TOSAL
Voor I'ostzegelverzamelaars 100 Bahar armban?en, wond~r~aln.ATHKAMP
verseh. nos. ·van De Philatelist scm; eczeemohe; neo-rubIbne;
,_er tube (211 tahlettl!l1) 2;; ctmt. (2de tim lOde jaarg.) .f 25.Wald's-flora
aderverkalMolcnvliet West 7a ~ Bat.-C. king.
'.rJ~ KOOP:

__________

n.

modf~rnc inbocllcl tc bcvragen: _ _ _ _ _ _ _ _ _- '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Laah.'rdvclli 70, TelL WIt. 4341 m';LANGRIJK VOOK DJ!J INWONERS VAN ~IR. CORNELIS.
- - - - - - - - - - Toko BATA tc Mr. COR N ELI S heeft eenige honderden
n. lUAItTIN.
paren UITVERKOOP schoenen in voorraad.
6I.'d11)· leM1ll'es leit1t 01) w:or
Damesschoenen van............ f 0,10 - J 1,50
cm;tumiCre, cuuJlcuse; Iccrares
I<inderschoencn van ............... " 0,10 _ " 1,50

f1~~~r~:a~r~~a;~~~j~~~.

Ook

Hunn-en i/d. Pn3!Jchvaeantie
Prima Rubber-kano (5.25 lang)
2·zits. Af tc gcven tegen f 15.franco B'zorg. (Licht te dragen
door 2 pers.) Brieven onder No.
1428 v. d. blad.
T(~ koop: Ajour-machine met
motor. Zoo goed ala nieuw.
Merk "Singer". Te beziehtigen:
Lann de Bruyn Kops 1.

__

Voor een rustige PAASCHVACATIE, schitlerend nitzich,
modern comfort, uitstekende tafel, V I L LAM 0 N TAN A,
Selabintanaweg Soekaboemi, EVEN BUlTEN DE KOMdet'
gemeente. Ten'as, Restaurant a Ia carte. Bespreek tijdig Uw
kamel'S. Tel. WI. 594 _ 8oekaboemi 167.

~~~j~~~!jjjj~~~~~~~~!iii~~~~!i~~!i~
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DE SITUATIE DER 'ZWAKKE STATEN.

Isie, welke in het rassistische
Duitschland zoo geliefd is. De
kleine staten hebben, terecht of
te).1 onrechte, het gevoel te zijn
De Problemen der N eutraliteit.
overgeleverd aan de genade del'
groote, welke geneigd zijn om
hen naar hUJ:::. luimen. te \,;ebanOVERGELEVERD AAN DE GENADE DER STERKEN.
lelen volgens bet maximt: v.a1
1.
~et "jus utendi. abutendique"
waarmede de Roroeinen eene
_ ..
.
defPlltie . gaven vall het eigenm~kin:~~O~~~ ~olg~n?e P tlJd heeft gewemeld, IS er. een domsreeht: met bet oog daarop
Z ·ts h
h
~n.. eKe: ~n die de tegenwoordige wereld zal bet: geen betoog behoeven
WI c e:.sc en se nJver e a bebeerscht, n.l. die tllsschen het dat het probleem van hUn buiH~rpel ~<>~en ons vanN~ooi e~ nationale en het internationale,. tenlandsche politiek de lieden
~c ~~te tij~ ang :,~or e er an met aileen in de theorieen maar kan ..,ver.ontrusten, die zich·be1ll 1
gewrlc t.
in ~e feiten zelve; zij sp:<ingt wust zijn van de gevaren, welke
..
.'. '
Zl?O ill het 0.og dat volstaan kan de anar."!hie.van het te~woor.-.
I?e gevaarliJke pomiIe v~n de worden met daarop te wijzen dige Europa voor deze staten
kleme,·zwakkestatentemldden zonder 'er verder over u~t te meebrengt.· '. '. " .
van het opgewonden gedrang ",,:~iden. Int.1:'-s~~hen. is zij in ·l;1et. De .groote t:heori~en. die geen
<i,er groote mog.:ll(lh~den wordt blJzonder. plJnlijk voor .de kleIne v€l'band houden .m.et:de feiten.
er . voortreffeJ.uk Ill: gek.en- staten, .die zich met ZOO,genl~- lat~n. ·.ODS. onverschillig; wetenschetst.
.
'..~ .•.~ '... kelijk, als de' groote, dank.zij. de, hoe -moeilijk het.is een ge. Onderalletegenstl'lJdigh:eden~!lun om~ang, kunnen'verlusti- dragsIijn· uit:.te stippel~,diet
1"aarvan,.he.t .pplitlekedeven. .~~: g~ in' dl;W.e egocentrische illu." tegelijkertijd . met d~ Werk~-

3

N eemt eens een kijkje

I

-

Noordwijk 27, Batavia-C. Tel. WI. No. 337!i-3!i7!i
heid van verleden en heden en
de mogelijkheden van de toe·
kornst rekcning boudt, evenzeer
wantrouwend ten aanz:en van
zekere pacifisten van gisteren ais van zekere nationalisten van heden, zuBen
wij trachten de les te trekken die de buitenlandsehe
politick van deze laatste jaren
ill zich bergt, waarbij wij alle
overwegingen van economischen aard, hoe belangdjk ook,
buiten bcschouwing zullen laten, daar de ruimte waarover
wij beschikken ons tot groote
bE' knoptheid dwingt.
Intusschen moetcn vooraf
drlC vr.tgen worden gesteld
Wat Vel3taat men allereerst onclc? den wel wat vagen term
klewe .staat'.! Volgens een
nauwkeungcr stahsbsehe termlllologle zou men de staten
moeten rangschlkken m kleme,
llU.ddelmatIge en groote, practisch beschouwd, als men aanneemt dat Duitschland, Frankrijk, Groot-Britannie, Italie en
Rusland een beslissenden invloed op de Europeesche politick uitoefenen, dat hun eonfltcten of hun eensgezindheid
van overwegende beteekenis zijn
voor het werelddeeI, zou men
aile andere als kleine staten

tenlandsche politiek richt zich
naar die, welke door de groote
staten gevolgd wordt; zij sluit
de verwezenlijking van machtsdoeleinden of het behoud van
vE:rkregen voorrechten in. zij
gaat uit van het psychologische
lx'grip "prestige" en de beschikking over uitgebreide middelen
om handelend op te treden: Ie-gel's, vloten, allianties, middelen om druk uit te oefenen of
om te koopen, aanzienlijke eeonomische en financieele bron·
nen, allemaal zaken waarover
de kleine staten niet in voldoendt:' mate bcschikken; in dien zin
voeren de kleine staten geen
bmtenlandsche pohbek, voor-I
zoover ZIJ met hun toevlucht nemen tot alhanbes In werkeliJkheld stelt die gangbare voorstelling dan ook slechts een bIJ~onder geval van de bmteruand.
sehe pf)litIek ill het algt!meen
voor, wanneer men deze opvat
als een welbewuste en systematische poging van de staten
om zieh aan de gemeenschap
aan te passen door tuschenkomst van de ministeries van
Buitenlandsehe Zaken en van
de internationale instellingen,
die met dat doel in het leven
zijn geroepen. In dien zin kunnen de kleine staten een bUiten-1

I

~:~~~S~~~~I~~n v:~e~dS voorradig ~~~o;t '~nz2~9tOokO te ~~,:t~e qk.UI~~~~C~~~:~ ~:~r~:~ ~:d~f~OI!~~~ 1~~~e~:ide~jt
Mr. Cornelis.
:;:al~a~~~~ri~!~er~:~e:~~e:~ ~oe~:~:~n:~~~~ :j:et alge~
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Cine-toestellen vanaf I 39. 50
ontwlkkeld. algedrukt en desgewenschl vel1lroot.

ODS

Geen Paasehvacaotie zonder een HIS MAS T E R' S V 0 ICE.
Portable, in prijzeo' vanaf I 28.-

. . rnngd

H.

bet

uitvoeringen voorhanden als VOigtlander

JONGEDAME,
23 jaar biedt zich aan voor
castumiere na dric a vier
sieno-typen
en lichte adminimnd. of eigen gebruik. 3IesurcJl
p. w. f 7.50 p.m. Tevcns bloe- stratie. Bekend 'met de Eng.
men- en corsugecursus. Groote taa!. Brieven onder No. 1424 Te kOOil: His Master's Voice
Portable met 40 plnten en uitst.
keuze vCl'schillendc modellen v. d. blad.
racket. Brieven No. 199, A. de
{{r~;np)~~ ~e~:l'. ~:/. (~:~ - - - - - - - - - - la Mar, Bat.-C.
Daalcnwegl Senen.
1'E HUUR:
---------- - - - - - - - - - 1 Pel' 1 Juni voor 8 mnd. een
TE Koop aangeboden:
S POE D
FLUIT. Tcr overname ge· rnim en gem. hma f 70.- per
B5hnfluit of ander goed maand. l{ebon Sirih 75. Brie- Fiat two-seater No. 509 in goosoort dwarsfluit. Fanoy, Bat. yen onder No. 1411 v. d. blad. den staat, nieuwe banden. Briewcg 2G Buitcnzo!'g.
Vtn onder No. 1439 v. d. bIad.
ERKF.'N LEERLINGEN
,"ODR nET l>AASCUFI<}JoJST.
Dc wereldbckcndc Brauus'schcn ~ll:[~V en
B. S. v()Or WiS.,
TE ]{OOP A~GEnODEN
.,girtvrijc:n" Kleul"stoffen ~n Natuur- en Scheikunde en Boek- Een z.g.a.n. Bahlla ;wo-seater
Klcurpapicrcn yom' Paaachele- houden. Tal"ief nuar verrnogen. ,1935) slechts 4200 ~\.. M. geIoo·
ren zijn hij ons "erkrijgbaar: Dllele Tamarindelaan 79 paY.
pen hebbende. Hospltaalweg 11.
ChemicalWnhan<~cl
"Passcr
B:ll'Oc"
Phurmucon, Pasar - - - - - - - - - TER OVERNA..tllE
Bn.roc 1, Br'.tavia-C. 'reI. Welt.
AANGEBODEN
CENTRIDI KAMERS ,
1::)03.
Gem. of ongem. m. L. en. W. Een zecr goede waakhond, ras;

waarvoor

In versebillende nllvoerinllen
'Verkrljgbaar, o.-a. met Irommeiremmen, torpedo- dan wei
drie versneJUngsnaaf conlaot,
lIeheel eompleet reeds vanal
F 55.-

Heel' of Dame (Extern).
Br. onder No. 1434 v. d. blad.

i

HOTEL IIENSIQN
SIlU'.l'TE KAAFF
Telcfoon 1518 \Veltevrcden.
Ben bopbO('kje 01) het midtlag·

fietstocbtjes,

Degelilke

•

~~~~I~~~~~~r~~~en vol-

zonder

Postweg NOGrd 59, telef. 4302. b.z.a. voor verpleging 'hulpbeh.

Gem.
---------m/garage op gooden stand, te·
TE KOOP:
gen 1 April a.s. Brieven onder Wegens vertrek n/Europa moNo. 1412 v. d. blad.
derne zeer goed onderh. inboedel (Binnenhuis, Orig. aupings
enz.) Te Bez. dag. van 5·6 uur,
TEllUUR,
22 Diengweg.
FILMTOESTEL
Geriefelijke woningen 10 min.
TEVENS PROJECTOR
v ih station via. f 25.- tot
45.- per maand. Te beyr.: TE KOOP. Compleet voor f 35.Brieven onder No. 1413 v. d. De nieuwate voorjaarsmotlellen
Kemajoran 97.
blad.
van RATA, zoojuist ontvangen,
Gt.'eft

can tie

Hollandsch

een derde, die wat onbestemd is

en waaronder valt te rangschikOp weZk gebied eindeZ-;k beken hetgeen niet onder de twee weegt :rich die bwitenla~che
andere is te brengen.
poZitiek? V66r den grooten oorOnder de e,,,te groep bren-llog dkon deze aIs niet-bestaande
gen wij die, welke zijn onder- wor en aangemerkt, omdat alle
worpenaaneenregimevanef- betrekkingenvaninternationale
fectieve alliantie m~t groot~re: politiek zich concentreerden in
Belgie, Polen en de groep.vande de kanselarijen van eenige

-

R.L. BRANTZ

Vendukantoor Weltevreden
VENDUTIE
Vrijdag.

OP
3 en Zaterdag, 4 April

inboedel w.

Kan.

O.

Campi, K:II.NTOOR - SALON - KLEED -SLAAP
en EETKAMERAMEUBL·, Olieverfschilderijenen Crayonteekeningen klankvol1e BOGS & VOIGT

Piano, FRIGIDAIRE enz.
tevens zal verkocht wqrden: en AU BUR N
SEDAN in uitstekende conditie. proefrit toegestaan.

KIJKDAG HEDEN

95-_12s.Uu'.Vn •• mm'.

VENDUTIE
OP
4 APRIL
ten huize van den

WeldEdelZG. Heer. Dr. J. C. W. C RAM E R
Lombokweg No. 61
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I GROOTE
'
ALLES MOET W EG
i
'I',
.•

Toko RA.DdA SA TIK

l
!.

1,1 =========::==:::=;:===::::;:::;::=::;:;;;;;;;:;;;:;~o

gToote mate van gebrek
nan· inzicht of van oppervlak.kigheid moeten hebben om den
Bond a1s een overbodige weelde
te beschouwen; bij is inmisbaar
en tevens teel"; hij vormt voor
de kleine staten, naast hun leger, de ~oe eventueeIe bescherming tegen mach.~bruik; wij roogen zelfs verklaren,' dat hij het noodzak.e1ijke
complement vormt van. een politiek van loyale nationale verdediging' het.is gema.kkel.ijker
den Bond te overscha.tten of te
onderseb.atteD dan hem. op.zijn
jo.ist.e waarde te schatten, het
feit is moeilijk weerlegbaar dat
hij: het eenige dom.ein vormt,
waar de ..kleine staten ~. btIi1.e:tlan.dsehe potitiek. kunnen
mlgen. en ontwikkelen overeenkomstig hun ~"hun belan.geo.. en hun' aspirafies..
"DeIe-meemng schijnt Vlijwel
.st~ ~~6tK~'.!)e.. bij.de~\1e!'hauairi.. gedee1dte-wmdendoorben.die
garig~ ..voorstelling,.·van. b1Ji..; gen h.~ IJI&V. ~.ao:u ,l.'OOr ~ JPritenlandsehP poIitiek

tiger waren dan in het Europa
van 1919; de kleine staten telden niet mee dan voorzoover zij
bondgenoot van die groote roogendheden waren; de neutraliteit was synoniem met algeheeIe onthouding. 8edm het nieuwe territ~e statuut en de
verdwijning, van het tweeb.oofdige keizerrijk, vooral sedert de
~tiChting van den Volkenband
IS de toesbmd .Diet onbelangr:i;jk
gewijzigd; .de kleine staten kunnen invloed op het interna.tiona·le leven uitoefenen, hoe'matig
.die oak.zijn moge; .q heb~
dank .. zij den Vo1.kmibond•. een
tribune ..wa.ar hun stenfop'''Ver~
reD . afstand. gehoord b.n WorItikenisdiezij~thanSingroote den.., .
.
:trekken .vertoont. .
.
Wg denk.en er Diet San. de in
Verder:.
men tJGtt .hiteH- het oog .vaJlende 0IIb::lereiJren
'landsch6 ..po1itiek .~. tmx- hei.d van den. Volkenbond ill: zijn
~. het'''gmit om. eetl:.kleiJien tegen:~"9Olnt.en VOQl'3)

s.

KRAMAT - LAAN No.5
van een KEURIGEN en SMAAKVOLLEN

~~ ~~~~;' ~n, d;~~~:fe ~~:=~~v:~~!iij~o;:lt::~:;en

groep, tie staten, dh feitelijk of
rechtens een neutraliteit genieten: de drie Scanclinavische
staten, Nederland en Zwitserland; en ten siotte in een laatste groep, die welke van groote
staten afbangen zonder een be~
paald regime van alliantie of
neutraliteit: Oostenrijk, Bulgarije, Spanje. Hongru.ije, Grieken1and en Turkije; Spanje zou
ook beschouwd kunnen ,,'Orden
aJs een middelmatige neutrale
staat...
.'
WJj zuIlen.onsmet name met
d·!: buitelilandsche politiek. der
neutralen. met uitzonderingvan
Spanje, bezigh9urlen.. gegeven
de buitengewone .o:il.derlinge ge-

B_

ten huize van den WelEdelG: Heer }.H. de Vrijer

groO-11

kleine Entente die met Frank- tc Europeesche mogendheden

BIJ LUYIS

d~r neutral~ vernnw:oon!elijk

ZlJn. De dne Scandinavische
staten hebben sedert 1844 er
van afstand. ge~ hun. eventueele geschillen ~oor wapengeweld te rege1eD: ~ besloten. den
weg van arbl1::r~'2~ te "VOl.:..:n.
v..-anneer. de m~ilijkheden met
langs diplomatieken weg ~
nen worden op.,,<>eIost. Neg tijdens den wereldoorlog waren
~ neutr:aIen er op ~cht eene
mternationale: o~ h~ ~t gegronde orgamsatie III het !even
te roepen. . Sedert 1~7 ~
trouwden. de ScandinaVJerS
studie ~ nan speciale oommtSSl€S 1ne.. .de
~~d benoemde te dien
em.de .m .~ .. eene .raadge~e ~. Nedert2.nd
~ er zicb. eveneens IDee: beztg. De neutralen f~
~ of .~ ofiicieeIe en

d:

~ wpe
~

dan de

an-

(WonIt wmolgcfJ.-'

