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sociale fUnctie,
welke kon ing Edward vm wi!de \'ervullen, was een bezoek
aan de "British Industries Fair
in Olympia, Londen.
Dit bezock verliep, zooals de
bezocken, welke hij vroeger am
Prins van W3.les aan dergelijke
gelegenheden bracht. Hij liet
at spoedig zijn gevolg in den
steck,. mengdc zlch onder het
publiek, sprak met Jan en AIlernan en als I!en uitstaUing
hem interessccrde dan bllcef hij
daar langer da~ in het programma voarzien was.
Bij d~ze gelcgenheid drocg
hij een gcwonen hoed <.wat wij
een kaasbol Doemen) en dus
moest zijn gevolg ook dien ho~
dragen. De hooge hoed, welke
nnders bij zulke luncUes werd
gedragen , bleef thuis.
Uit dit fcit wordt afgeleid,
dat koning Edwa rd zal voortgaan mct zijn pogingell am formalitcitcn te besnocien en zoo
eenvoudig mogelijk met zijn
volk am tc gaan.
••
Gewoonlijk wordcn zulke po·
gingen van cen vOrSt door z.i.jn
naastc omgeving tegcngewctkt.
Die houdt van het vorstclijk
decorum, waarvan ieta afstraalt
op het gevolg.
Van wijlen koning George
was bckend, dat hij geweldig
het lal:ld had, als hij een van
zijn mooie uniformen mocst
aantrckken . Dan was hij heel
den dag uit zijn humeur. Het

~j~rd~r~~:~~::~:~~

en vooral . met de ~aarzen had
men mOClte. Komng George
~.~ in t~n hart ~n tec;;aan en
IJ maa , e van Z1Jn .~ geen
emoork~lI , wanncer hlJ te ken~
nen ~~de geven, hoe ~angenaam hlJ h~t vond, ~~rJJ weer
moest wor en opge.
:.
Ret is dus niet mociUjk te
zeggen, van wie koning Edward
di,e neiging beeft am zoo eenvoudig mogclijk op te tl'eden.
Vorsten moeten daarbij echter bedenken, dat, hoewel het
vol~ d~n eenvoud va~ een koning
of \ke~r ~aarne wi! aanvaarden, WlJI Qle hen nader tot hun
vorst brengt, het er tach ook
weI van hoodt om rich zoo nu
en 'dan aa.n het koningmJehap te
vergapen.
.
H~t volk, de massa, ~ d~l
op · lU.jlr.spel~. In dat 0pziCht ~
er ;heuseh DIet zooveel verschil

~U:SU::. Oost~r1ingen ~n WesHet volk ml bovendien

~eo.

boord van de Queen :Mary de
trillingen bijna volkomen zijn
opgeheven.
Dat is voor de aanstaande
passagiers van dit groote, snelvarende sc.hip een aangename
tijding.
Men weet, dat de Normandie
weer uit de vaart moest worden genomen am het schlp te
bevrijden van de trillingen, welke voor de passagiers onverdragelijk waren.
Op sommige Nederlandsche
m~llsc h cpen is de trilling ook
buitengewoon hlnderlijk.
Het voorkomen van rtillingen is bij den bouw van groote
schepen een van de moeilijkste
problemen geworden.
Maar men beeft de trilIingen
uit automobielen weten te verwijderen, de scheepsbouwers
zullen er ook wei in slagen om
trillingvrije schepen op te levereno
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korte sokjes, welke zij nag omroIlen, zoodat het gehccle been
tot hoven de knie bloat ia.
Wij zijn aan de verschijning
van vrouwen in die dracht gewend geraakt. Doeh de oudere
generatie, waartoe ook het bestuur van de militaire club t e
Alderahot behoort, bJijft haar
hoogst onzedelijk vinden.

~al

piteins rip de bru~ hebben.
Niet een gezagvoerder. voor ARCHITECTEN BUREAU
den nautischen menst en DOg
cen voor den huishoudel.ijken
dienst, maar twee kapiteins
voor de zeevaart. Deze zullen
POlONrALi\AN No, 18
elkander aflossen en, als dat
TELEF. MR. C. 556
noodig is. ook elkandcr btlstaan . .
Het lijkt vreemd, dit nieuwe
systeem, en toch kent men het MODERNE BOUW
reeds lang bij bet vliegwezen.
VERBOUW1NGEN.
Vliegtuigen hebbcn tach aok
Oak de kieioste werkjes tegen
twee piloten!

POLONIA

cabaret-paar vormde, zoo vee]zijdig, geestig en kunstzinnig
a ls cr tc voren en daarna geen
in Indie is geweest.
Toen dte te Medan van het
slatlon naar het hotel wandelden, hun eerate wandeling op
Indischen bodem, kruiste een
Indische zwarte kat hun pad.
Dat was geen gunstig voorteeken! Zoovele Europeesche

Diet te eveDareD
In

smaal!,

zuJDigheld

en

voedlngswaarde.
U VINCT HET OP TAFEL
VAN IEOEREN FIJNPROEVER . •
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de ·tocht van C1ydeside naar
Soutbamton wordt ook reeds
met spanning teg-emoet gezien.
ANGLO-DUTCH
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Maar met welke hooge of
zeldz.ame wezeDs de menschen
bun katten ook vergelijken, a l
zien ze er een koning of eeD God
in, ze hebben gaarne, dat deze
zich fatsoenlijk en rustig gedragen en gezegl,tik zullen zijn.
De .katten-liefhebber %.'\1 in
zwijmelende bewondering in
zijn kat een keizerin zien. Doch

'to~r~~n !~~g;~~:nc:;et:r~~:

den, waar de vrouwen overi·
gena, zij het dan na eenige
mpeite toegang hebben gekre·
gen.

Als men niet ergens een

grenslijn trek, zouden de vro.uwen, die altijd. van het eene m
het andere Ulterste vervalien,
welicht bionenkort oak naar
een tuinfeest ten hove gaan in
,,shorts".
Met een koning. die zoo gesteld is ~p ~vo1!d en gemak,
zoudeo ZlJ ID.lSschien weI eans
willen zien, ·hoe ver zij zaudcn
kunneo gaan.

de

:.
Als deze brief U bereikt, za.I.
de koning voor de derde maal
een bezoek gebracht .bebben
aan den grooten oceaanstoomer
Queen Alary. welke zoo goed
als gereed is.
'
De machines van het schip
hebben al proefgedraaid, zouder beIasting eo oolt reeds ge..
koppeld aan- de schroeven. AIleableekin ord. te zijn. En oak
zou· ··zijn I:Obleken, dat aan

.. y.;.

','~

:.

zagen van de Indische dieren~ begint :
wereld was een zwarte kat!
E n wat voor een zwarte kat?
Viens, mon beau ehat, sur mon
Het was een mager beest op
coeur amourelU:
hooge, dunne pooten. Men had
Retiens les griffe!! t1e ta patte.
net kunnen bouden voor een
Et lalsse-mol plonger dans tes
kruising tusschen een echte
beaux yeux,
~at en een hond.
M61es de metal et d'agate.
_ Vrees Diets! - zei ik, En later, in het sonnet, dat
bet Is geen echte kat. Kijk aanvangt met den r egel:

m;:t ~~:; ~:d ~t:rs\!aart, welke Diet Jrmger was dan een derde van een behoorlijken kattenstaart. En in dieD staart zat
eeo kDik. alsof hij eens gebroken was en door cen chirurgijn
verkeerd gazet werd. Maar het
opmerkelijkste ' was het uiteinde. Daaraan zat namelijk een
knobbel alfsof het een trommelstok was.
.
Dina Dietrich had even haar
0laD aangekekeu en had toen
het luie beest, dat ~angzaam
aan ons voorbijging zander te
tetten op het verkeer, met een

~~:e:u~:po~it.l

==

door den onheilsbode te vertroeteJen. Zlj drukte het seharminkel tegen zich aan en kraaide :
_ 0 diese siisse Katze mit
dem Kriotenschwanz! ......
Hetheeft he1aasnietveelgeholpeo. Dina Dietrieh _en Alfred
Miillcr hebben inderdaad nooit
rume gehad maar Indie, dat
gcen waard~ing had voor
Dllitsche cabaret-kunst van ,VOlt
FIeIIt>, WedekiDJl,Bona1%k;Y,
QttoJ.-Bieri>aum,"!'lWoI:-

sa~:ts :'~:e~

II tim 14 Maart.
aparte dessins
uitstekende kwaliteit

20·50

wordt, dan deinst hij Diet terug
voor de majesteitsschennis van
haar in een kamer op te sluiten en desnoods met een touw
aan een tafelpoot te binden,
hetgeen voar een keizerin al
een zeer vernederende positie

bezingt hij het knrakter van de
AInis de 1a science et do la volupte
TIs cbercbent Ie sUence et l'ho.-

'Cill" des

ten~b:res;

Nu kan oak b,ier een Claudine een Fanchette vertroete1en
en haar een gedicht voorlezen
van L\lcie Qelarue Mardus (zie
"Claudine s'en va'.' van Colette
Willy),; waarin de kat wordt
vergeleken met een vorst en
zelfs met Boeddha:
Chat, mODJUqUe CUrtU,
r;6-n et sagf)

mysth-

TE KOOP

- Als de verheven Heer rust
noch duur in zijn paleis heeft
en loert Daar e1ke kans am
aan zijtl gevolg t.e ontglippen,
doet zijn menschelijke bewon.
deraarster. die zijn onlrouw
niet verdragen kan, hem de
vernedering aan, van te
wensehen, dat hem als eunuch
de bewaking over zijn eigen ha-

w-.. ~
1

I

Ee:nige zeer goede: tweede- _
handsche Plano's

Harmoniums
Radlo's

diepe

._.
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toevertrouwd zou kunnen
w~~e!ensch wi! geen last hehben van zijn Aangebedenen. 'Hij
heeft ze gaarne steeds bij de
hand en gunt ze Diet aan anderen. Hoe kostbaarder .ze zijn,
hoe meer hij er nan hecht hen
alleen te aanbidden.
En hij heeft liever een uitge"doofde, dikke slaperige kater,
die thuis blijft. dan een levendige, fiere J..~. die uitloopt.
Er zijn volken, die bun godeD
straffen...Katten-minna.ars gaan
:ve.rder. zij .straffen en venninken ze..

010

hG..U
....·n··llm·,..,·t··(ti:·..;;..

Maar nag erger is de kater
er aan toe, als hU, geheel in
overeenstemming met het, reit,

fervents et les rem

katten:

Pz. &Cu,

4 LINGERIE DAGEN

T~~!~n~e ~:~~:te~~t a~ r~~~:: b~~~~t ha:~ p.~~~us~:

de
de Weaterling in de tropen, die
zijn hooghartige, eigenwijze,
zelfbewuste vdendin miste,
heeft korthar ige Siameescbe en
Egyptische en Jangharige zilveren, blauwe, witte, zwarte,
schildpadkieurige naar Indie
doen komen.
Nu zijn hier ook de katten,
die door Baudelaire in beroemd .
geworden sopnetten bezongen

Ou~

een boom, op de kale takken
waarvan ze eenige oogenbiJkken in de zon la.gen aIs wollige
epiphyten of dikke, harige rupsen.

Ma.r or ge· ::::;~:~;i~~e~:~;:::~ ~~~L~j;~~r~~:~:~::~~~~ :~~~:g~~~~\:::1~:~;;~

al ;8 :::
nu aan
wend vrouwen aldus gekleed te
zien loopen langs 's Heeren wegen, daarom kan men het nog
niet goedkeuren, dat zij in
,,shorts" verschijnen in winkers, restaurants, in vergaderingen en op visite, tenzij zij op
visite gaan in een sportieve omgeving.
Zij zouden zeker evenmin

VOOR ADVERTENTIES.
TE BAT.: S..B.H. GOPNEP.
TE BANDOENC: BANARBU
OF RECHTSTREEKS A.AN
ONZE KANTOREN.

I!\lary
geeft ongelukken, - de Queen
echter toch t wee ka-

"Bataviase

m8;~bt.. v~ den vorst gaune

dwdeliJk Zten. Anders kan het
daaraan niet gelooven..
.
En zoo lang dit het geval' IS,
zal :het weI ~oodig blijken, dat
koning Edward tach zoo nu en
dan eeo.hoogen hoed zal opzet~
ten of zich in staatsie-kleeren
zal ·steken om zich aldus • aan
zijn bewondcrend volk ,t e ver~

v""ERSPREIDING TE EATAVIA DRIEMAAL PER WEi:X
10.000 EXEMPL.AREN.

(100FDREDACTEUR , . ..
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AI deze bijzondcrheden warden in E ngeland met belangstelling vernomen, ook door hen,
die nooit van bun leven een
kans zullen krijgen om op dat
groote schip te varen.
Heel Engeland en Schotland
volgen de n bouw van de Queen
var;: he~v~~~~~~ m~:d~~~e~
ftlary met gespannen aandacht.
Engeland dus elders dan in de
C·"
Thans wordt de laatste hand
paJeizen zoeken.
Men kent bet spreekwoord: ·er aan gelegd. In Mei zal de
Bijvoorbeeld te Aldersbot, - twee koetsiers op eeo bok eerste reis plaats hebben. Doch
het bekende centrum voor de
oefening van het legeJ;, waar
een groot aantal officieren en
ook zeer hooge officieren in
garnizoen liggen.
Daar heeft het bestuur van
de militaire club bepaald, dat
voortaan in de club door heeren en dames geep "shorts"
meer mogen worden gedragen.
nit verhod is vooral door de
jongeren met ontstemr.n.ing ontEcn feit is, dat wij, Neder- zogen e.a. heeft hun niet meer
vlI:~ge!l' D~ ~a~men, die onder
landers, hier het inheemache dan een zorgelijk bestaan willen
mJlitaJr(~. dlSC1)?line staan, h ebvervangen hebben geven tot aan hun onopgemerkt
ben er zlch blJ neergelegd, de katten-ras
. ~
damea niet. Die hebben gepro- door een dat beter en mooier vertrek.
is. Wlj hebben meer veranderd
Dit katten-ras is dus Diet aItesteerd.
hier, maar het is niet zeker, leen leelijk, het is nog gevaardat het volk ons daarvoor lijk ook.
dankbaar zal zijn. De Inlanders
..
Men kan hieruit afleiden hoe runen echter gaarne crkenncn,
gck de dames tegenwoordig zijn da t men overal elders aantrekHet bleek niet mogelijk te
op die dracht. Bij het golf-spel, kclijker katten aantreft dan in zijn het uit te roeien. Dew katmaar vooral bij "biking" (wan· Indie.
ten hadden meer dan 9 levens.
delen) worden door vrouwen en
Slechts eenmaa) hebben wij Ras-verbetering lukte oak niet.
meisjes ,,shorts" gcbruikt.
iemand ontmoct, die een lief Wat er uit toevallige kruisinwooed over had voor een Indi- gen met goede rassen te voorTerwijl
de mannen blj ache poes.
schijn kwam, was geen verbe"shorts" meestal wollen kousen
Dat was Dina Dietrich, de tering.
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een ander wezen te maken.
Die maDDen staan onschuldig
in een kwaden reuk nm. hun beroep. n n 'est pas de sot metier
_ tlj vo1aoen san de vraag. zij
voeren slechts de opdracbten
der menschen uit
In de ..Olat Nair" bet mooi-

= =::=
ste gedeokteeJ:ren, dat de Parij-

is~~

"FEDORA"
.
KREKOT
20

(t.o. Cinema Palace)
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de ka.ters op die mannen wraak 1_ _ _ _ _ _ _ _ __
- ___ - - _ _ _ _
In Pa:r:ijs loopen manneD genQmen. Men zong er de ,,BalDans .,,09 ~ yeax d'or .CUg- rond, die roepen: _ Tond les Jade do. Coupeur des Chats":
En in de geheelo baIIade
ne un:regard bondhiqtle
wens et coupe Ies chats!
komt geen woord voor O\'et de
Et vallS V003 !IOUgeDCI qw, vous
De honden Jromen er bet bes- - D existe im Etre hidem:,
veraehtelijkheid
der .ka.ta~
ftes un Dieu.
te af. Nooit is ex een man ge-.
lIr:fame, cru:eI. rid:Iellle.
~oenaren. die immecs tta.a.r deu
weest.diehetGfDe,o:ekeerdevoor'l'eIgDclus. ~ galeux, mI- veearts muden gun. a1s die
Reeds hleld men bier ten- ste1de. Deze mannen weten. dat
.
..... hulp.....ro;"oe "'a""'" ,..,. door
toonstellingen; welke schoon de mensch ~ is jegeDs
Q<i....... ..... .. ........
Pluij3 Iiepen!
heidsooncomsen van ·katten Zijn kater. naannate bij B'
Oe CQeUX amce s8.ns ~
- :.
werden. En we hebbeD. een" da- ' nieer van hoodt. Daarom hieL'att. de Z!abrique:r (leg caslnls •
me gekend. die grijs-blauwe. den zij zitb UD om van c1e
J!Ilt &'QCIe aftiC sa mandibIlle:
Te Batavia loopeD. eeb.ter lidlaDghari"..,.bUM. _
... _ _ bet ~ II> - '!UId ... d:dr.III: . . ()Oape tes Ire :maunen: Diet rood. ZelIB cle
--perdlc_m _
........ 'VaIl _ _
tijd cleo: erpII> _ _
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. voorlbrengen. '

. :. '. .
En. _~om heb ik een ,dll:Me,
die hair kater aan buis . wilde
bindel1 •.doc.1i liei.st op een koopje :::.- 'als' zlj iri··des katers o:ogeu
keek zag zij een Egyptiscbe
God, zij vereerde hem, zij un-

schijn.Se~ .. en nochtans is het den dansvloer.
waar, wit men zelfs &an een
Lavies heeft er weI eeDB gezongeI!.,dat blj bang was om
aDem- te alapeu en verlolkte er
kan hltIeggen! ·wat "obat kaeat" . ald1i:S de stenuning der aanweis. Ik heb .~r omlieen ·gepraat. Zigen, die stom rondtolden tot
Ik ried . haar den kater maar ze er bij neervieJen.

dame.diemeteenkaterzich~
geeft na.ar een operateur, ~et

~~~~~tig':!d,m:r d~a!~ . :~:.e~~a~e:::e~eo~~:~:t
~o;:!:~:r~~e:o~:a~~:u~ ;:~:~:dei~/!l!~t;r zo~=.
bw.asd

En dat heet dan een "cabaret" hier. Maar het heeft er
evenveel van :Us rijst met boter

eischen een zuiver territoraal
karal:rter dragen. Voor den
Duitsche:- heeft men bet aIs
"eerezaak" gesteld, dat Duitsch·
land zijn. koloniale gebied van
"'OOrh~ weer . terugkr:ijgt, of
gebied dat daarm.ede overeen-

i'ijsttafel. .
Maurice Donnay zei van de
"Chat Nair" dat zij .gat ..resprit fran!Flis i Paris".
Hi.er zou een "Chat Noir"
den Bataviaschen geest kunnen
weergeven. Maar · die bestaat

R. L.

Vendullanloor Wellevreden

:;~~ d::o::s~u ;'~~baret kO~!~r even nadrukkeliik
aIs
.~
J. E. JORDBNS JR. ~~~e ~ b;~;fsen:~~Jtir:~ t:=

PARAPAITAN

~:t; !:~g~r:d:nd:t:; :e~~: =en worden dan hij reed~ "".""''''''............'''''''''''''''''''''''''''''''''''........................~ ~!c~ra~e~ te;~;er:~~ p~~~
yen naar de "Kiiniek Koetjing"
Overigen~ was de situatie mij
ONZE POSITIE IN DE BRANDING
Afrika dat nag met onder de

~~ 'k:J;~ ~:~~~di::~ ~a~~~~:u~~ ~~;~~to~:tf:;;li~~. T~ C~~

West geopend werd.
Ik meende er goed aan te
doen, om U in de vool'aigaande
lange inleiding te schet.sen, wat
bet onvrijwillige bezook van
dien kater aan· de genoemde
kliniek voor mij beteker-de en
hoe weinig het beteeken<;le voor

~:n ~C~~t~~ste

Medicall Hall" wordt de chirurgie met bedreven. Daar ;,vordt
alleen ohat voor menschen ver~
kocht van bet merk "Kat".
Macht hat zijn, diLt er te Bata.via meer dames hun katers al· ·
daar de dampen zouden·willen
aandooen, dan zijn ze nu ge-

w~~~h~:~eb,

Duitschland voor de toekomst
zijn eischen op territoriaai geKoloniaa1 bezit en grondstoffen zijn troef. bied beeR 'kenbaa:r gemaakt;
___
met even veel nadruk beeR de
Enge1sc~e Regeering taten hooNEUTRAL1TEIT ONS HOOGSTE BEZI'r.
ren, dat zij er niet aan denkt ,
om nu of de toekomst een stukDe ontWiklceling der gebeur- hun leiders, a~ het gaat om de je Engelsch gebied direct of

~~;r :c!:'°a:t !:~i~~ :e~~Sk~::~~t ~~~; g~l~~~~a~

prij~

he~nd~~rgv~rtoonde

~

.:.
....
~\\\l~
~
het beroemde Engelsche ~
boekje "Cats" van een Neder-.F,".'l- C&iI
)
lander (Bueno de Mesquita) ,
qdie, toen het verscheen slechts
wilde bekennen, dat bet niet

inlander ken de, die zulke akkefietjes voor cen paar dubbeltjes opknapte. ~aar ik b~d
zoo'n inlander Illet onder ntlJn
kennissen en, eerlijk gezegd, ik
wilde h3.ar naar de kliniek heb-

benand'atW~~k:r i~o:e:a-:~~~g:ige~

den aan het slot veront",buldigingen aangeboden voor de vele
hatelijkheden aan het adres
van vrouwen, welke het bevat.
Doch het bevat geen enkel excuus voor het feit, dat het geheehl .anCatsv~ouWtet~t 1e~~tis en

reden was.
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daarop ~ijn katers behandelde.
Toen vroegen wij, met do be·
doeling cen uur voor de operatie te bespreken, of, zoo de operateur vall zijn bezoek aan de
Medische
Hoogeschoolvan
dan den
weI
aan
het hoofdbureau
vecartsenijkundigen dicnst .w.
rug zou zijn, hij een koetjUlg
zou kunnen potongen?
_ Tidab, - zei een baboeachtige operatie-zuster
met
grootte bcslistbeid..
_ Kenapa. tidab? infor·
meerdcn wij onderdanig.
_ Sebab pakeh ohat sadja,
_ legde de operatie-zuster wt.
Dat was voor mij een openbaring. En ""elk een leek ik in
zulke dingen ben, ik besefte tcr
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debe, dat voor de mcdische we-

scben meer en meer de aanleedigd, heb ik ook aan "Cats" ~~~~~eoPv:~o~~:r~:~d~~i1~~:
moeten denken.
Nederlandsch lndie ten opzich·
Die vrouw wilde eerst met teftvakn de COnfldicten welke Zti.Ch
voor de rechters verschijnen, a ee eD:en en : consequen le~
maar toen zij dan eindelijk voor welke dit aUes In de toekomst
den dag kwam, daartoe gc- voor ODS kan hebben, schrijft
dwongen door de bedreigiog D: F. van Wijk in ~.f1!ataram. .
met opsluiUng in
cen zij
krankzilmigen-gesticht,
moot
hebben gedacht: _ daar zullen jullie spijt van hcbben! - En inderdaad, zij heeft mr. Oppedijk
en het parket het gevoel gegeven, dat dezen door de bewuste
zaak aanhangig te maken een
kat in den zak gekocht hadden
en weI een, die men niet zander
handschoenen aanpakken kon.
In "Cats" staat: When
you are you are questioning a
woman and ahe says "I'm not
om my oath, in court of law",
you know you needn't bother
to listen to the answer!
Zij was in een recbtszaal en
zij stond niet onder den eed,

~pzlchte

Menhet
kan
ten In bet zand
van atedlt
alles
hoofd
ken en zicb bouden of men zieh
van geen kwaad bewust IS,
zooals wij dat helll.as reeds a1
te lang hebben gedaan, doch
daannede verbetert men de s1tuaUe niet, doch men verergert
den toestand slechts, aangezien
bet voornaamste deel van de
kracht welke Nederland en Indie in de toekomst kunnen ontwikkelen, zijn stimulans moet
vinden in een rustig en beraden
voorbereid zun op wat de toekomst kan brengen.
Gelukkig wint dit standpunt
steeds meer veld en de woorden
die door den voorzitter van den

zij d~~ro~~~
gaarne iets naders zou willen
hooren.
OnmogeUjk was het niet. De
operateur was een Chinees, en
de Chineesche wetenschap kent
vele dingen, waarvan OJlze geleerden zelfs geen vermoeden
hebben. Dat kan men elken dag
op bet Glodokplein zien, . waar
een man door · met kopercn
staafjes in de zeDuwen van een
zieke te prikkeD, dezen kan genezcn, en cen ander door onder
iemands oogleden te kijken, kan
zeggen, welke ziekte wen onder
de andere leden heeft en welke
ooot men daarvoor moet gebruiken.
Welk .cen oplossing voor die
brandende kwestie ~er Eugene-

antwoorden!
~~:: l~fel;e jne ve~b:':; m!t ~Van deze gelegenheid beeft
e
zij het gebruik gemaakt, dat g~er~~vevv~ het v~ootcom~anbaar goeddacht. Duidelijk deed
,ll
oc. eel"! leder, die ze
zij uitkomen, dat mr. Oppedijk gehoord en. gel.eren heeft, gevoor haar op de.. vlucht is ~- noegzaam dUldeJijk.

~~~~en,

had weten open te ruk-

Bet kolcmiaal bc.r it.

0, ·waarom is er te Batavia
geen "Chat Noir", waarom is
~~:~~ ger:ruc~~:~Y' geen

Reeds van den aanvang a.f
toen ItaliEi zijn avontuur tegen
Ethiopie begon, was het duideJijk, dat rut Diet een aangelegenheid was, welke zoo maa.r
op zichze1ve kon worden beschouwd, maar dat de Afoka~nsche expcditie van !tam!
de mzet vormde van een nieuwe
periode in de wereldgeschiedenis
van het oogeDblik: de problemen, welke het koloniaal bezit
met zich mede brengt.
Dit vraagstuk is de grond~
slag van wat er Op het oogenblik in de bergen van Afrika
gebeurt; het is oak de basis
van verdere verwikkelingen
voor de toekomst en het opent
de deur voor . conflicten van
zeer greoten omvang.
Omdat het hierbij gaat om

;:;;e j~:h:~~ ~~e :
den landraadvoorzitter, de ..ballade van de gemcenteamtenaren
in hun ondergood'''. het chanson· "Cosi fan Tutte" over de
ltaliaansche koorts .vao de Eapen?
taviasche vroU-WeD, _ er is
. - Apa Iletoelini obat' koe- in eon week
genoeg .om
tjing djanq.n .bisa bikin kebiri? een beel · cabaret-program ~

Zoo en Diet anders meet men
de. situatle.
het oogenblUt
bezJ.eo en er is geen volken.bond
...o.esorganisalie
genoeg om d~· gang van za.k~. die.wver om het mijn en
dijU gaat te belemmeren en conmeton te vooriroloen,welke
daaruit ·~lt moeten vloei..

~~!chl~:nui~s::a:::~~:-~~~

Uge Minister van Buitenland-

Ziehier een dame, die ala
Shakespeare's Katharina er niet
tegen op .20U bebben gezien .. to
comb (his) noddle with a threelegg'd stool and paint (his) fa~
ce, and use (him) like a fool".
Moge Mr. Jongmans, die
"The taming of the shrew" op
zicb beeft genomen. slagen.
Evenais Petruc~o kan hij zeg·
gen:
rAnd thus I'll curb
head~trollg humour.

her mad

and

He, that kuow.s better bow· to
tame a shrew.
Now let blm speak: 't is cha·
rity to sbew.

~~~~o~~e~r~~~:r~~~nz!ou

k\WDie ohat wilden :wij . gaarne
koopen. De dame van den kater
gaf te kennen, dat zij blij was
bet boost de PUn te k~en besparen. Maar wu het good bel·

stof
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sen kunnen aansteUen over hun J

voe!de om welk eardmaal punt
in de algemeene staatkundige
verholldingen het ging en hij
heeft met nadruk verklaard
dat Engeland bereid is tot het

vroegere kolonlen, doch tege-II
liJkert\ld zoodaDlge maatregelen
kunnen nemen mzake de economlsche verhoudiDgen, dat aUe
leden van den Volkenbond ge-
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aanvrage vecstrekt.
Inhchtwgen by

H. Treilers.

TANi\H ABANG

~hJ~k~eli~Jk~zo~u~"e~n~p~r~Of~,t~ee~r~en~va~n~!!~~!!~!~!!iiiiWiE!ST!'!6i~i

bijeenrOepen
van een
tie
om de kwcstie·
vancanferende ber- de voordeelen welke de kolonlverdeeling det: koloniale grond- ale gebieden opJeve.ren.
. ~'M"'IPPH.QJJ.'nRI!ilm.~
stoffen in nadere beschouwing
te nemen.
•
~'IiJL1"'~
Hij deed dit omdat, naar h.ij
verklaarde Engeland ervan
overtuigd llJ, dat er vOOl'Zieningen llloeten worden getrofien
voor die landen, die in het g~ heel geen kolonien hebben, zooals Duitscbland in bet bijzon·
der en landen, die wat koloniaal bezit betreft slechts matlg bedeeld zijn, als Italii~ en
ook Japan.
Maar deze aankondiging van
Minister Hoare maakte het tegevoerd zouden worden, ED:geland als voornaamste koloma1e
mogendheid van het oogenblik
daarbij de leiding zou willen
hebben en dat zij zich wuden
bepalen tot besprckingen op

VERSCHIJNT DR\EMAAL PER
WEEK IN EEN OPLAAG VAN

vullen.
. De neigmg

Om'. nachts

de

van

of

te Batavia en Mr. Cornel is
en aan aile Hotels over
geheel NederIandsch-lndie

~on~:~~ia~:rr~~tfZC:aa~~J

bU~~:e~e~~~o;;~:1 zz~~hbi~v~:
neve aldus uitUet, is het koloniale probleem van steeds grootere en steeds klemmender beteekenis geworden en wij mogen ons Diet ontveinzen, dat
ook Nederland ala belangrijke
koloDiale mogendlieid bij de
ontwikkeling
daarvan
zcer
betrokken is.
Reactie.
Van verscheidene kanten is
er op verschillende manieren op
de suggestie van den Engel~
schen minister· gereagecrd. In
de eerste plaats in Duitschland.
Ret verlangen nMr het terug
winneo van bet vroegere Duitsche koloniale grondbezit wordt
daar steeds heftiger gcui~ en

werd dBAr aan hetMolen-

~vroegenW\i.

EFFECTEN

h t B·tsch r eid
zlJn om afstand te
van e
rl
e ~:;itv::d~r~:~!~~~v:b~~ _

het begin van de Volkenbond zouden willen stel-

~:~st~un~~d!..~':':,ro~':.z","':;; ~:ta~"."~n~'i.~:a;.:
~:hfe~e~n!~tb:~~~~:: Vi~::;:·o~~~~:!~~: ~:n:e~!':nial~r~l::::~ ~~~7e!~m~~a:::~
:,.::~:;:ar::~;: ~:~aIIt;,; :!.v::;':~I~:,=;"~~ den een tegen den wensch van =t';,;=~ ~~ ~
aIs het operalie-mes door eon
De satyre ,.Jij man in je ~~,%~';,';,:om wat hij bezit to zoo hcellang meer zal dm:en of
_
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OPGBRICHT IN ISS1

rearn~:s~~~;~:!~hn~~~~ai:; y~l~~;aad 4~ g~~roken:ij:e ~:~~ke~~~e~j~:e~~~p~:~:;:~

!~~:c::t;eti~e~~o~e~ra~;V~~ ~~!en t~~e d~~:J WC::d d~~~t~~~
~~~~S~ho v ~:':e~t

passe zouden moeten leiden..
En hoopvol heeft men daarbiJ
naar den Volkenbond gekeken,
waarbij men redeneerde, dat als
311.e koloniale .~ogendheden 00-

.
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te
ik zag in de operatie-kamer

het was ~u,lver ultvloelsel van
de overtUlg1llg, dat het Italiaansche avontuur in Afrika
de eerste schrede beteek~nde
~~t d: w~~:~~egm:~ ~e;d~~

ESCOMPTO
===========

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

hecle gescbiedenis van het
oogenbik ~beerscht een oplcssing te vinden.
In utopiscbe kringen in Engeland is men met het dreigende gevaar voor oogen en be~

l~ ~uwha~~~~:,n ~~!~en~~de!~ ~~~~kz:~~~en~~n~c!~~r!~~~
'",,?."en om het zwakke Abes· reo van ~oorstellen geslagen,
Slme te b~p te ,kome.n, doch welke tot cen uitweg uit de irn-
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vonen omvang heeft overzlen
eR". de ~chti~e wijze waarop
BrattanOle stelhn~ .. h~eft genomen tegen~ver I~he, IS zeer ~eker geen UltvloelSel van altrulsme geweest, noch van bijzondere

58

Van een compl. en netten inboedel w.o. kan..
toor- slaap- en eetkamerameublementen. div. zitjes.
Westm. kl6k. katpetten. rijwielen eDZ. enz.

mlDnareS
door mijn zotindirect bestuurd,
te geven.
Het heeft lang geduurd eer te, maar begrijpelijke vergis- .in Azie krijgt; de immer vee)- bet met en gaat het slechts om
Brandstof VQQr conflict. i
we in die kliniek waren, maar sing, voorloopig de levens- vuldiger kenbaar wordende bet recbt van den sterkste.
~
U zult zien, dat we haar spoe· vreugde gered van den kater, symptomen, dat de aandacht
Het is duidelijk, dat aHe
Nededandsch·
~g Uve:~~~:~n Z~~~~k Z~~d~j:Z~~ ~~:kb~~:~!;~: ~~r~~nd~!~: der wereld zich in de naaste toeEngeZand~s Standpunt. ~;~~~!;~l~oo~;n eC:~~C: b~~
I n dis c he
ling met r ealistisch proza zal zen van zijn onrust.
Het is in bet bijzonder Enge- uitermate moeilijk zal blijken te
cenige
aarzeling, maar die werd met
veroorzaakl door medelijden
met het beest. Het woord "klinick", maar vooral de :Bngelsche benaming, deden haar vcr·
onderstellen ,dat bet toch wel-
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..DE OCHTENO'POSl""
staat, die tot lang - deze pai'allel loOPt
het Engelsche be1ang.
Komt het eenmaaJ. tot een
de graaten met elkaar aan verstodng van dE; status quo in
het confereeren slaan, VODr het Verre Oosten en zijn w.i:J
Nederlandsche_ IndUS en Neder- daardoor dan onze ,sterke posiland is de positie eenigszins an- tie van het oogenblik kwijt, dan
ders. -Wat gunstiger, llla~ ook zal het van de oIDStandigheden
veel ingewikkeIder.
afhangen wat er verder met ons
Gunstiger. omdat wij Diet zal, gebeuren en dan zal men
bang behoeven te zijn, dat men goed doen zich de woorden van
van den aanvang af ons zou den heer Van Helsdittgeu te
J lJeschouwen als een quantite herinneren, die ZOo duidelijk de
negligeable en dat op een con- plicht voar oagen stellen om
fer~ntie van grooten over ons voorbereid te ziju op wat gegebled met ons en_ over ons en beuren kan.
zond'er ODS Zan worden beWant v.ij mogen hopen, dat
schikt, als b.v. het Portugee- het anders zal verloopen, het
sche kluif~e waarmede. men een schijnt tach vl'ij weI zeker, dat
der partlJen zou wIllen zo:~ wanneer de belangenbotsingen
houden, ~at al te kaal zau bhJ- tusschen de Europeesche mogendheden op het kololliale terken te zlJn.
Want dezelfde belangen wel- rein tot een conflict leiden;
ke Engeland stelling doen ne- wannecr in het Oosten andere
men tegen elk voorstel om van Mogendheden zullen trachten
eigen koloniaal gebied afstand zich, gebruik makende van den
te doen, beheerschen oak het chaos in Europa te doen gelstandpunt van Engeland ten oen, wij voor de taak zullen
opzichte van Nederlandsch In- worden gesteld om deze neutradie. Ret behoud van den tegen- liteit te handhaven, waarbij onwoordigen status quo in het ze bescheiden weermacht, InVerre Oosten, waarbij Neder- dien zij althans in overeenstemlandsch Indie een schakel is ming met 0115 kunnen is geortusschen Engeland's positie in ganiseerd, aan dezen eisch kan
Azie en die in Australie, is v~~r vold'oen, omdat zij juist volEngeland een levensbelang, en doeude sterk is om een betrekeen regeling, waarbij gedeelten kelijk evenwicht naar de eene
van Nederlandsch ludiC aan of naar de andere zijde te verEngeland's rivalen zOliden ko~ storen. Het besef, dat wie onze
men te vervaIlen, die aldus voor neutraliteit zan schenden zich
hun veel sterkere macht dan aall ongedachte risico blootste!Nederland die kan ontwikkelen de, door de verstoring van
in deze contreien belangrijke evenwicht
welke
daardoor
steunpunten zouden verkrijgen plaats zou vinden, heeft onze
ap den weg, welke de Ievenslijn positie gedurende den oorIog
van Engeland is, zou voor En- van 1914 tot 1918 ook zoo sterk
geland onaanvaardbaar zijn, gemaakt en een dergelijke posizoodat wij er gerust op kunnen tie kan men zich voor N ederwezen, dat in dit opzicht het land ook ind'Bnken indien het
Nederlandsche belang voor En~ ooit tot een conflict in het Oosgeland even zwaar weegt als ten zou komen.
het eig~n belang dit op het 00NeutraaZ door puraat te zijn.
genblik doet. Men vormc zich
hieromtrent echter geen ilIuSterk door onze neutraliteit,
sies, want deze voor ons gunsh- welke wij aUeen kunnen handge positie bestaat aIleen, zoo- baven indien onze weermacht,
in staat is,
zal worden geofferd

te vinden.
In l!..ngeland is het door de
!eidende staatslieden met den
grootst mogelijken nadruk aigewezen en hoewel men zich
eell dergelijke regeling zou kunnen voorstellen met Engelana
als leidende figuur daarbij, Is
zij zonder Groot Brittannie een
onmogelijkheid en onder de verhoudingen van het oogenblik
zou het eventueel dwingen van
kleinere mogendheden in deze
dehting tot 'cen direct verlies
van haar ,kolonien leiden.
Het Nederlandsche standpunt ten opzichte van dit ailes
n
zijn,
tenzij ,de ideale toestand komt
te bestaan, dat de Volkenbond
een Volkenbond is en geen
machtorganisatie van enkele
sterke Mogendheden.
Niettemin dreigt: er voor de
kleine landen met belangrijk
koloniaal bezit gevaar en hocVraagt ons weI dit voor Portugal niet zoo
sterk klemt als het dit voor
Nederland doet, omdat het Portugeesche koloniaal bezit zooveel minder belangrijk is, werd
voor Uw woonhuis.
tach uit Portugal ook reeds een
zeer duidelijke stem gehoord-,
welke iedere mogelijke aanslag
ELEGTBImTEITBEDRIJP - 81 Tl VII op Portugeesch territorium
zonder meer afwees, waaruit
MD.,
bUjkt hoezeer men zich oak
daar, juist als koloniale moTel. Welt. 300 toestel 14. gendheid, bezorgd maakt voor
de toekomst.
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Nederland's positie.
Zit bij Portugal blijkbaar de
vrees voor, dat het land als
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De kwellingeJ.l eener moeder
door
ENRICO DE NOVARA.
16)

Nadat beide vrouweh nog
het een en ander hudden ingekocht, gingcn zij eindelijk op
weg naar het bosch-wachtershuisje.
Nauwelijks waren zij in het
huisje, of Florence sloop naderbij en trachtte tusschen· de
struiken door naar binnen te
kijken.
De ramen waren IMg en cen
stond open. Zij kon aIles zien
en hooren.
D~

twee vrouwen pakten uit
wat zij mcegebracht hadden.
Van tijd tot tijd hoog de gravin
zich over den wagen heen,
waadn het kind sliep. Teeder
kcek zij neer op den kleine.
"Zoo ziet men niet naar cen
vreemd kind, dacht Florence.
Van wie zon het zijn?"
- Denkt gij de zieke reeti'.!
vannacht hier te brengen?
hoorde zij Emma \Tagen.
- Dat kan ik no&, niet met
zekerheid :::eggen. was het antwoord. Het hangt er van af, of
de zieke rusUger is dan den
afgeloopen nacht. Anders moet
ik nog wachten, hoe ongaarne
ik dit ook doe!
"Zij hebben het steeds over
"de zieke". dacht Florence rnismoedig. Waarom noemen zij
nooit een naam? Zou dat met
opzet gebeuren? Och, also men
haar rnafbI' eerst hier heeft ge~~~~:.. za: ik daar weI achter
Ongestoord kon zij het doen
en laten van de ,beide vrouwen
gadeslaan.
Eerst werd er een bed opginiaalkt. Toen pakten zij het
prurket uit, dat de gravin
had meegebracht. Bep.alve kIeedingstukken, kwamen er wijn
en· etenswaren te voorschijn.
,_-\.iles werd in een kast geborgen. Daarbij spraken zij nIet
vee!.
. Ziezoo. zeide de gJ;'avin
eindelijk, i.k geloof - ?at wij
klaar zijn! Gij lnutt er op -rekenen, Emina, dat ik met de
zieke in een der eerstvol~ende
nachten, mer kom. Ik- zal een
rijtuig bestellen, da.t: in ,de nabtjheid van het kasteel w~ht
.... XIlji.' dan hi... brengt.

Bertrand de Boncourt werd
bij den graaf aangediend. Jerome antving hem in zijn studeervertrek; beiden haalden
herinneringen op uit hun jeugd.
Het werd langzamerhand tijd
om aan tafel te gaan.
Toen Jerome met de Boncourt de eetzaal binnenkwam,
stond Nora bij een tafeltje eeni~e bloemen in een vaas te
schikken. Langzaam draaide zij
zich om.
Eensklaps werd zij doodsbleek. Zij wankelde en tastte
naar een stoel om niet te vallen. Met wijdgeopende oogen
keek zij vol ontzetting naar den
gast. Het leek weI alsof zij
overal achtervolg.d werd door
dezen indringer, die gezworen
had haar in het verden te
storten.
Tot baar geluk was dadelijk
na de beide heeren een bediende binnengekomen. Deze ricbtte
thans een vraag tot Jerome,
zoodat hij niet op zijn vrouw
lette.

Nogmaals bukte zij zich over
het wagentje heen en kuste
het kind, dat inmiddels wakker
geworden wJl,s,
- Ret is heel flink geworden! Men kan zien hoe goed
gij er voor zorgt! verklaarde
de gravin dankbaar.
Emma straa!de van vreugde.
Toen Florence zag dat de
gravin op het plillt stond 'heen
te gaan, maakte ook zij dat zij
wegkwam. Zij was vastbeslo~
ten Louise geen oogenblik uit
het oog te verliezen. Zij moest
er beslist achter komen wie
Intusschen had Nora haar
"de zieke" was, daar zij ver- zelfbeheersching eenigszins temoedde dat zij dan tevens te
~~~::fe:1re~'a~~~~~i~~g
zij nog
weten zan komen waarom de
-Lieve Suzanne, zeide Jerogravin en Nora zoo geheirnzinnig deden.

:~ ~~los~~o~fvri~~~n~a~ ~~

Gravin Louise had gehoopt
dat zij haar dochter reeds dien
nacht zou kunnen wegbrengen.
Dit was eehter onmogelijk.
Dien nacht. en ook den volgenden, was Suzanne zoo onR
rustig en opgewonden, dat
haar moeder er Diet aan denken kon, haar weg te brengen.
De gravin was vreeselijk zenuwachtig. Zij vreesde dat er
iets zan gebeuren, waardoor zij
haar plan Diet ten uitvoer zou
kunnen brengen.
Dit voorgevoel bedroog haar
niet. Het onheil naderde sneller
dan zij vermoedde.
Op den Vrijdag, toen het lijk
was opgegraven, had Jerome
de Bourden zijn gewezen school:ear:~:~d uitgenoodigd bij hen
Voor gravin Louise waren
de gemeenschappeltike maaltijden steeds een vreeselijke kwelling. Zij voelde dat -Florence
haar voortdurend bespiedde.
Onder het voorwendsel van
een zware hoofdpijn kwam zij
dien _ruiddag niet &an tafeI. Zij
had er geen lust in, vreemden
te ontmoeten.
Florence liet zich eveneens
verontschuldigen.
schijnbaar
omdat zij haar moeder ~et alleen wilde laten. die zich niet
prettig ~ voe1de. In waarheid
was zij eohter vreeseJiikopgewonden over het ber:icht _ van
de Boncourt, -dat het opgegi'a-

dringend wenschte te spreken.
Jerome verliet bet vertrek.
Nora en de Boncourt standen aIleen tcgenover elkaar.
Nora was z66 zenuwachhg, dat
zij zich aan een stoel ruoest
vasthouden.
Snel ging de Boncourt naar
haar toe.

_=.~ ni~t,.dat ~ zijn ~uw_ 'dat

Kunnen wij dat niet, dan zal

na afloop van een conflict,
als dreigt met onze belangen
geen rekening worden gehouden,

I

zelis ook Diet d~or de partij aan
welker kant WTI zouden komen
te staan.

Want de status quo waarbij
zij zooveel belang hebben, zou
dan zijn verbroken en niemand
.zou er nan denken am Nederland in de voordeelige positie
te laten waarin het thans verk.eert, als er een andere oplossmg kan worden gevonden,
waarbij aan den landhonger
van anderen meer wordt voldaan.
Hoewel het Engelsche belang
dus parallel loopt aan het Nederlandsehe en· rut ons bij vel'-'
wikkelingen, welke kunnen komen een steun schijnt, moeten
wij ons dnidelijk voor oogen
stellen ,dat onze grootste kans
om onbeschadigd nit een conflict te .kamen, zooals dit zich
aan bet ontwikkelen is, het
bandhaven is van een neutraliteit, waarvan Nederland van
1914 tot 1918 het voorbeeld
gaf.
Dit kan slechts geschieden
door paraat te zijn en door onze weermacht cp te voeren tot
het peil van ons kminen en haar
zoodanig te organiseeren, dat
baar mohiliteit zoo groot mogelijk is.
Anders worden wij zeker de
taart, die aan het eind van de
geschiedenis wordt verdeeld.
Nora verborg het aschbleeke
gelaat in de handen. Aan ziehzelf dacht zij niet. Zij was verbijsterd van hetgeen zij geboord
had. Hoe was het mogelijk d:1t
bet niet Suzanne was. die in het
graf lag!

w~de, :;~~n'Gijgi:~bt ~~ p~~~~o::~

dat

~::ne~;;!:i::entij~nvo~~~~~~~ :~n

Men ging aan tafe!. De heeren begonnen weer over hun
.
te spreken. Bertrand
zich zoo opgewekt en bemiunelijk voor, dat Nora zich
voortdurend afvroeg of zij Diet
droomde.
Deze man had zulke goede
manieren...... was het dan-modat hij deze1fde was, die
weken geled~ onder
andere omstandigheden
had gestaan 7.~ hij
aankeek, kromp ZIJ meen
angs~ ~.n oog~ spraken
een tw, die ZIJ maar 31 ~? ~
begreep. Ret was alsof hij wilde
zeggen:

als
koloniale
Mogendheid
hangt af van zijn potentie om
de neutraliteit te handhaven.

Zij begreep 131' Diets vaIl. Ret
was te onbegrijpelijk om waar te
kunnen zijn.
Nora schrikte toen zij de
legenheid om u aIleen te spreken. Geloof gravin, ik sta niet stem van de Boncourt weer
als vijalld tegenover u, maar hoorde.
ben bereid een overeenkamst
met u te sluiten.
- Laten wij geen schuilhoek"Dat ik tot iederen prijs ze- jc spelen, gravin. Ret zou
kerheid wilde hebben, waar dwaas zijn, de weinige minuten
Suzanne gebleven is, zult gij dat wij tezamen zijn, te verspilweI kunnen begrijpen~ De noo- lED. Uw echtgenoot kan ieder
dige stappen daartoe heb ik oogenblik terugkomen.
reeds- gedaan.
"Daar het bewezen is dat Su"Ik heb bet parket medege- zanne de doode Diet is, moet zij
deeld dat ik de echtgenoot ben dus nog in leven zijn. Waar zij
van freule Suzanne de Lava- is mag de Hemel weten, maar
liere. Ik heb niet verzwegen ook dat zal we! aan het licht
waarvan ik u verdacht en heb komen. Gij hebt het thans in uw
geeischt dat het lijk opgegra- macht, te voorkomen dat ik den
ven zau worden, dat op het graaf nog in dit uur de heele
l~erkhof te Gradon onder den waarheid onthul !
naam van Nora de Lavaliere
begraven is.
_ Neen.. neen.. dat niet!
- Rebt gij da~ ~erkel.ij~ g~; stamelde Nora in doodsangst.
daan! riepNora Ultenzlc ze
-Gijkunthetoll..heilnogaf-

en
was de Boncourt haar geheel bleek dat zij geen litteeken verVI:eemd.

onze ne'!1traliteit schendt, om-

dat zij de andere partij dan weilicht juist voldoende overwicht
zan gf!ven om zich de-sterkste
te toanen.
De toekomst van Nederland

- Dr heb gewacht op een ge-

ui=- Natuurlijk, want ik
die tevens miin reddet' is, zoo- zoo~ls ik u zooe~n z~ide, ze e!als ik u reeds verteld heb..
heid hebben!
suzanne In
dat graf lag, was uw 1'01 hier
Mijnheer Bertrand de Boncourt. uitgespeeld, gravin!
Beiden bogen stijf en ge~ . Haar slanke gestalte boog
~::~;~r !:-t~ij~dgezy::Ok zlch alsof haar eell:. zweepslag
deed alsof hij Nora nag nooit was ~oegebracht.. ZlJ had kungezi,en had.
nen gIllen van angst.
• JeroIDe vond het weI vreemd

:!g~~~o~~~~::.e~:~ :jn::

hoe ~ein zij moge zijn, voldoende sterk is om ontzag in te boa.zemen en gevaarly'k vaor

~~~n!;.~~t~r~o~~! ~~=~

begraven ligt.
Nora uitte een kreet van ontzetting. Verbijsterd staarde zij
de Boncourt aan. -De schrik deed
haar alle voorzichtigheid nit het
oogverliezen..
- Dat kan niet! stiet zij nit.
Slizanne is claar werkel~jk begraven! Niemand anders
zij is de doode!
Hij began spottend te lachen.
_ Ik. wist weI dat de verontw8ardigmg, die gij hij mijn laatste hemek_liet blijken., geveinsd
was. Want als mijn beschuldlging werkelijk valsch was geweest, zoudt gij Diet gezwegen
hebben toeD.
graaf rilij _a8n u
voorsteld~ , _maar hem _gezegd
hebbendat ik geen onbekende
VOOl:' u was.
"Th8!lS . hebt . gij echter uw
I_.troef uit handengeg»gij_

ck

"""- Daarmede_

:::::~=~zijt

..

Suzanne ingenomen en zijt met
den graaf getrouwd. Daardoor
zijt gij rijk geworden. 1k ben
een anne duive1, die niet weet
waar hij van leven moet.
"Beloof mij dat gij mij jaarlijks twintigduizend franken betaalt. Dan blijft de zaak onder
"Wilt g:ij dit voorstel aannemen? Denk 131' over na en bericht mij spoedig wanneer gij
het geld kunt zenden !
Nora verroerde zich niet. Zij
wist dat van haar besluit alles
afhing_ Ofschoon zij het ontzettend yond, met dezen
een geheim te moeten
bleef haar geen keus..
Wanneer zij bedacbt wat er
gebeuren Iron iD.dien alles uitkwam, stond haar bet hart stil
....-an ontzetting.

Met scbande overladen moest
zij dit, huis verlaten. AI haar ge..
luk was met em slag venUe-

tiglL

Zij dacht oak &an .Jerome..
Oak 'hij zon weer alles verliezen, voIgens de ~
van het _ t o oak bij zou
bet kasteel moeten verlatim.,
arm en eIlendig!
En dat oDes door hMr

schuld !
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ontvingen eene groote

DENK AAN UW O.P.-TJE
mocht haar te zwaar zijn om
hem deze teleursteliing te besparen.
Zij wendde zich ' ....eer tot de
Boncourt en hief smeekend de
banderi naar hem op.
- Heb medelijden? Stort Jerome niet in het ongeluk! Terwille van hem wil ik alies doen!
Ik zal u betalen wat gij verlangt, indien gij slechts wilt
zwijgen? .. Th zal u schrijven en
u het geld sturen!

bukt ging onder cen geheim.
Daarom was zij zoo sehuw en
gejaagd en zag zij 131' zoo slecht
uit.
(Wardt ver'lJolgd).

Zij begon hevig te snikken.
Eensklaps hoorde zij sehreden.
Jerome kwam terug. Hij mocht
haar zoo niet zien.
Sne! ging zij naar een andere
deur.
Daar hoorde zij nog de stem
van de Boncourt:
Goed, ik zal zwijgen!
ALS DE DOODEN
ONTWAKEN...

Hoe Nora naar baar kamer
gekomen was, wist zij zelf niet.
Hevig schreiend viel zij voor
de sofa op de knieen en verborg
het gezicht in de kussens.
Wat een vreeselijk uur had
zij achter den rug!
Het had haar reeds zooveel
wilskracht gekost, tegenover
dezen schurk: haar zelfbeheersching niet te verliezen en kalm
met hem aan tafel te zitten..
En toen - het aIleen zijn met
hem! Was het moge1ijk wat hi)
gezegd had? Lag Suzanne Diel:
in het graf op het kerkhof te
Gradon? Waar was zij dan?
Nora schreide Diet meer.
Peinzend keek zij voor zich
nit en drukte de handen tegen
de slapen.
Opeens vie! haar iets in. Zij
dacht aan den laatsten keer,
toen zij met haar stiefmoeder
naar het kerkhof was geweest.
Zijzelf had haar smart Diet kunnen bedwingen. De oude graviD
daarente.:,aen had er onverschilfig bijgestaan. Nora had ncb.
daar - in hooge mate over verwonderd
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In verband met een en ander
Dit is het soort van film
wilde de Eurasian ~sociation wnarop het Britsche publlek
lang gewaeht heeft.
Studio·fonds bijeen te brengen, "DRAKE OF ENGLAND",
waal'uit een betere opleiding welke spoed.ig alhier vertoond
van kinderen, die daarvoor in zal worden, is cen fijn stuk
aanmerk ing kwamen, kon wor- w~rk, patriottisch, spannend
den bekostigd.
en leerzaam.

to Singapore trachten om een reeds

Nieuwe Lijn

gelogenstratt wordt bij gele-

genheden van nationale verheugenis als die vaderlandslievendheid der Engelschen tot ulting
TcrwijI de Imperial Airways komt, maar elke paging om
reeds proefvluchten maakten om Eng~land oP, het tC!oneei of op
te komen tot de instelling van de film,. of ill d~ litcratuur t e
een dienst ~usschen' Penang en ~:~~::r:::en'v!one:;'d~g
I. A. NAAR HONGKONG.
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Uit. de film DRAKE OF
ENGLAND kan men leeren
hoeveel men deen kan en hoe~
veel er verrieht is geworden in
die dagen, met zeilschepen en
oorpronkelijke vuurwapens. En
indien al een groot deel van
het gedane zweemde naar zeerooverij, weI - aUes is geoor~
leofd in den oorJog en de dui~
vel neemt hem die zijn voordee.
len niet weet te benutten! Vecbten was veehten in die dagen
toen het nog voornamelijk man
tegen man gevechten gold
niettege05taande het toen reeds
bestaande buskruit. ZelIs was
het toen nog mogelijk om aan
een strijd deel te nemen en
daarbij af te rekenen met per~
soonlijke vijanden.
"Dral{e of England" vertclt
U van Oud.Engeland en doet
U wederom gelooven aan dien
goeden ouden tijd, toen de
mannen ridderlijk en galant
waren en elke vrouw haar held
had.

.

•

Zij Tcr!ce nl U mon:e-lcn en lin~ntieclen s teU D. Ihd lcn U bulteo Uw
sd\uld rcn ~ eTolge voan de tijds"mstandigh .. d en bu iten \\'ukkrlng ::ijt
Qrrnkt en dlell t.. ngcvolg .. In ffiOE'ih jkhedcn vcrkee rr.
Lldroubchoap , ofo Vila U w U1aandelijksch ,,,,1...15 m.. t cen minimum
van ( 1._ c o ceo maximum·conuibutie \'3 0 f 2.50 per maaod.

De huidige generaUe is geDe. ~!\viasche Kunstkring
van
het Indische
E. V.
te SinMen
ziet, dat I.het
voorbeeJd
In het Ochtenblad van het
gapore begint door te werken, neid om de vaderlandslievend~
heid te bedekken onder een
Nieuwsblad van 5
sluier van satire, welke zorg· December j.l. werd via Aneta
vuldig gctrokken wordt over een mededeeling opgenomen
K. N. I. L. 1'1. NAAR SAIGON :~d:r~~o:.ntIea:l;r~~~:
~i van omen Kring over de her-

%.it

etc.

.=

Maakt jOPOO DCD .. 0 knipP3lro"""
in .. Ik ..... an: legeo billijlt tarltf.
Getft onk privaal- .. 0 dublu5en
mod uitreikiDg van Diploma.
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Daarbij kwam, dat, terwijl
en tot dusver de l<inderen der Eu- door de pikante sehcrts van de

j ..: :':;
.t::SSEN.
klcine
Spectaal toczkht v~~r kindcrCIl, Lombokweg 21.

-

(Vereeni'ijln!J Oadulingen Stcun Europeesc:hc
Gloorhandelsgeempioycerd e n)

Godipl. Coupeuse.

stens even prachtig is Mathe~
son Lang."
"De film is een dramatiseh

opzichten voldoet",
"Louis N. Parker's magnifiek
spel is nog veel meer in waarde
gestegen door de grootere mogelijkheden van de film. Dc ne~
derlaag van de Armada is intens, sensationeel, boeiend, en

enz.
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U1TSTEKEND HOTEL
beth of England" Superbe film,
goede publiekstrekkerlt.
Uit New-York schij(t ons de HOTEL CRAMER
Mol"llvlidOo!t
35 _ T.,I.,fooIl2100Wl.
~eeeneent van de "Reporter":
"Honderd minuten "an onbe-

tuurlijk gcen enkel bezwaar vechten te laud en op zee, aUes
kunnen hebben, op de straat draagt bij tot het verv~!maken
gebracht.
;f:ri~n ~~:~j~s v~~~:!I:S~
en Athene Seyler als de Konin~
EUn-ASIANS TE SINGAPORE gin geeft een der mooiste ka~
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Met Chineesche deartement gen, die naar den optocht kevan Justitie heeft ongeveer ken, werden gedood.
10.000 gevangenen in vrijheid
gesteld, omdat de gevangenis~
sen te vol waren.
Zij moesten plaats maken voor lets over Adverteeranderen.
Aet is nag de waag of ane
ders en anderen.
betrokkenen dat weI zoo aangenaam vonden. Het is tegen~
woordig buiten de gevangenis
"DRAKE OF ENGLAND".
ook geen pretje.
(Elizabeth of England) .

Radio.
gekomcn met cen fiets, waarop
1 Z A L.
nu de vroegere trekker zit om
het betere desinfectie-mlddel te trappen.
voor huishoudelijk gebruik
De fiets-rickshaw is natuur~
pcr Heseb. .. f 0.75.
lijk gcmllkkelijker voort te be~

MUZ I EK. ACAD EMI E
1 MOO ERN"

~do~~~~~~ 9d~~\:~ ~~[\~~~~~~
Icl~ j:Jn 'ichtingcn bij den Heer
'Vm~burg. tel. 3575 Wcl.

En Hollaocbch product, ijzustetk. dus (conomiscit.

,JJrake of Ellgelat~d". welke
film voor de Aroerikaansche
markt hertiteld is met l.Elizabeth of Eugelalld" J heeft een
T E K 0 0 P:
Te Rangoon is een nieuw ty~ buitengewoon mooie bcoordeeCine Iiodah: 16 mJm met tasch, pe rickshaw op straat versche- ling verkregen van de ,,}{olly~
z.g.a.n., gekost f 260,-, voor nen. Het wagentje is gebleven wood Reporter". Over drleko-

In apotheken
drogisterljen
COL IenNTH
ller fl. f 1.25.
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BoIl-- Vcrhcyen,

-

J: ~l~~rt!i';

Council,. dat in een optocht
meeIiep. beschoten door den
klerk van zijn tegen·candidaat.
Het pas-gekozen lid, de heer
Aluwihare. werd licbt gewond,
maar vier personen en een jon-

De c lamatie- Voordracht

Tjaplaks en vlooien haten

~r:5N~' l~~;~~~.\~~~r

Mampangweg 50. Tel. 551Z

ze~e t?;lo~:

prima,

WaDt moe:t ·u httste!cL

·Dan kmt dat vee! geld.
Hecgee:a IDUI bespaact met een HIMA r'

TE COLOMEO• ..

PUI/<'.' J...>.. Mu;h .... O.t • •"\'11

Een MlllAoen klint U _inn en
10 de urkklQ{l Villi I April a.s. del- groat.. rr3uch.. lOl ~rll 54/0 FFPes SOO.CREDIT NATIONAL 1920{Premle-obl:'jOIttiu). Hoofdp","I~o' I a I MILLIO~N;
I a 500.000; 2 a 200.000; 3.a 100.000 eo 6 ;It 50.000 FF(cs. ""U.

von.

ul1botftlinC. W.ffIiJUJk geoorloo'd.

Grlllis louending d.. , trekkingslijSC ..... La alst .. dag ''an Inscb rij ,,;ng 21 Maan
llt.l. Koopt oog Mdeo
Pffmi<"-Obligali~D. Mrt .. en 51Ortiog prr po!itwiud Vllt:l
f 3. - da .. t U , .... cis m ..de iilPnde I Aprll-Ifd:kil> ... ;, d,""", p05! ....iu.. 1 , .. :cncKl>lltilo:

ok,,,,

Agenlscbap, HOLLANDSCHE ADMINISTRATIEBANK
Rlld ..1I. S..lebla.lln 53

tore van de Factory te Batavia
voor bet Bruikleenmuseum be~
scltikbllar.
De beer P. A. Regnault heeft
voor 1937 wederorn zijn mede~
werking beloofd, zoodat wij
bet groote yoorrecht zullen
hebbcn drie maal achtereen uit
zijn zoo belangrijke verzameling schilderijen te roogen put~
ten, Wij zien een bruikleen van
Dr. Van Aalst zeker Diet v66r
eind 1937 in Indie tegemoet. Uiteraard is daarover echter nog
n.iet van gedachten gewisseld.
De spontane toezegging van
Dr. Van A..alst getuigt zoowel
van liefde voor de Ironst als
van liefde voor Inme en ongetwijfeld eveneens van uitne-meade herinneringen aan dit
land. Eet Bestuur van den Balaviascben Kunstkring spreekt
de hoop ult, dat velen - in Indili en in Nederland _ zijn
voorbeeld zullen volgen en met
cciliectics en geldeli;jke bijdra~
gen het Bruikleenmuseum -zullen ateunen en bestendi.,oen.

fI.ttav la·C

niet }Verd geboden. Voor wie
met zoo vroeg kan komen,
merken 'wij OPt dat de belangrijke finales en de eindstrijd
voor.de wegrenners om ca, half
tien tot 11 uur \'.m. zullen
plaats hebben.
..
AIle renners Z\Jn aan . een
strenge medis~e keuring ~n
de~orpen. er_ IS weken1ang mtenslef getramd, zoodat wel
bijzondere prestaties te -ver~
wachten zijn..
.'.
Gezien de dmzenden die bIj
cen VToeger gehouden race naar
Buitenzorg langs de ",regen
stonden, zal ceo groote tocl~p
van publiek te verwa~tcn ZIJ?
r.u men v~r ee~ germg eD;tree
(50 en 1:1 ct. mel. belastin~)
vanaf de tribune, alle wGdstriJden uitstekend zaJ. kunnen -volgen.
.
.
Op, Bata,~a.sche. Spo~ef
hebbers, hier wordt lets bl.JZOD.·
ders geboden.

I

het ontstaan van onze
nieuwe instelling en over haar
toekomst, zoowel wat betreft
de coliecties, die het Museum GECOMBINEERDE WIELERWEDSTRlJDEN OP DEN
~!e:, _c:oe~~nzo=m~t!
WEG EN OP HOMET&AINE&S.
bekostigen. De woorden van

HOTEL

DEK

NED~'DEN_

Groot"'ooral.'o lla Cou..."'E'rl

onder leiding

~

JULIEN FOOIUb>N
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succes geworden, en vermoede-- Bataviasche Kunstkring nog 7.30 uur·tot ongeveer 1L30 liur,
PTOgromma
KE OF ENGk4..ND
waar
Zondagmorgen 15 dezer van
lijk zal bet dan wei a.a.n Uzelf vold~de lrunnen putten uit de zullen op het BBWS-raceterlig~ als deze grootsclte film verzameling--....n. in eigen land rcin bovengenoemde bel~
op heden 10 Moar/ 19S6
U niet yennag. to ontroereu. . wits er toereikende fundsen znl.. wedstrijden worden gehotiden.
A<DWQtlg 7.$0 Hur' ......
Het leven op eeD. ena..D.d heeft
blglten te zljn. Kan men
.Om ca. half -acht alIlen -veerweI iets te maken met de piaden duur bet ter be- :ti; reDIleI'B naar Buitenzmg L Die Stumme von Portia
welke een der -:._,. ".__••,.,-_:. steIlen van · deze v.~. starten, een afstand van
Quverture
D.F. Aubervan den Knnstkring onge~eer no Kld. ·en kan men 2. Hofballtin.ze
Walzer'
verwachten" ·heh- . ·vanaf ·de ·trlbune de start en de
J. :r..aaner
de aandacltt ge- spannende eindst.rijd, -Ova"' ~hon- 3. Lohengrln Grande Fantaisie .
op een wijze, die.bet _en meters oolgon.
W_er GodoI'ry
I B.sbrur·"", den Bataviaschen . Bti ·do fiDish voor de- tribune
met groote _ _ _ _ " " , w o . . - i I e n
PAuzm '
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