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VOOR ltLACBTEN . OVER
BEZORaING GEL1EVE S.V.P.

,QV).
,

511 WELTEVREDEN OP TE
WILI&I< BELLEN.

VERSPREIDING TE BATAVIA I>lUEMAAL PER. WEliX
10.000 EXEMPLA.R&N.

HU1S· ·D~ ... wi. ml

HUIS H06F'1lREDACTrotIR •••
-RtIS ACQUISITEUR WEI.TEVREDEN 10110.

VERSPRElDING TE BAN·
DOENG ZONDAGMORGENB
6000 EXEMPLI.BEN".

UITGAVE EN DRUK

DRUKKI!:IU.T JoHN KA..PPlim
GOENO}i:NG ,SEHARl (6 .
BATAVIA·CENTRUM,
GROOTE POSTW.ltG ·

ALGEMEEN NIEUWS, EN ADVERTENTIEBlAD VOOR BATAVIA EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. DINSDAG-. DONDERDAG·EN ZATERDAGOCHTEND

o. m

TELEFOON N"tJlDotXR
B.ANDOENG.

DON()ERDAG 9 APRil

UITGEVER, JOHN KAPPEE

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V.
nu.CRAFISCtlE E.N
SCHKlfTEllJKE OVERMAK!NGEN
NAAR HOLLAND EN ELDERS.
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MIDDEN
IN
DE
STAD,

bll

DE VERFWINKEL

T.If. WI. lBl un 814
Gebrs. Waldmann
klint U :llles bekomcn wac U op
\"crfgcbicd noodiQ klint hcbben

BL'i'08IN . .UROU . 818tiB..1
MUURVERF
MEUBEllAKVERF
jlUIZEHVERF
en aile andere producten van :
, LUIDIlTRVIlS - PIETBR SCHOIIN .. ZH.

bruik van vreemde woorden_
Een winkel is voor haar "showroom", een elftal is een "team",
een_ groep officieren voor sportdoelcinden bijeen heet "equip·
pe", een refs heet een "trip",
een groep reizigers een "party",
een snipper-jacht te paard 1a
een "rallye paper", cen aanbesteding is cen ,tender", eoz. cnZi.
Er zijn dagbladen, welke van
de medewerkers het gebruik
van zulke vreernde woorden
eischen, als de adverteerende
betrokken of belangbebtende
persoon die oak heeft gebruikt.
Wee den verslaggever, die in
ceo stukje over de opening van
een winkel bet woord winkel
heeft gebrulkt, als de betrokken zank in baar advcrtentie
van "showroom" heeft gesproken!
De sportverslaggevers, die
uit ijdelheid hun Engetsch willen luchten, de fUm-beoordeelaars, die het film-taaltje kIakkeloos overnemen (u weet wel:productie als product wordt bedoeld, •.songhit", "all star-<:ast"
de
handel3overzicht·
c.d.),
schrijvers, die hun vaktaal aan
het publiek opdringen, doen,
wat hun vcroorloofd wordt. De
leiders en beheerders zi,in ver~
antwoordelijk. Doch wat kan
men van dazen verwachten, als
zij, niet uit ijdelheid, Diet uit
slofheid, maar welbewust nit
zakelijk oogpunt het gebruik
van vreemde woorden annmoedigcn en zelfa bevelen?

EEN NEDERLANDSCH STAMBELANG
Dc Zuiverheid der N ederlandsche Taal

STADSVERBETERING

Het gemeentebestuUl" van
Ba.tavia heeft bet gouvernewent hulp verzocbt om aIle DOg
beschikbare gronden, in de gemeente, waarop het gouvernement geen prijs stelt~ te doen

I

Pte:sbegrij_
pen van de belB.l1grijkc rol, weikc zij hier spaclt. Zij beseft nict
hoo vcelomvattcnd en hoe mooi
d(, taak is, welke zij bier zou
knnnen vervullen·
Zij dient zich, zooals moet
blijkcn uit haar artikelen, aan.
ala ccn voorvccbt&tcr voor bet
Ncderlundsche
etambelang.
doch zij vcrwaarloost volkomen
het belangrijkste deel van dnt
stambelang, de taal.
Lauter uit gema.kzucbt heert
zij hct dagblad~Nederlandseb
docn worden tot een ratjetoe
van allerlei talen, tot cen soort
Esperanto, waarin woorden en
uitdrukkingen uit elke vreemde

is cen belnng van de eerate or·
de. De spelJingskwestie en de
vraag of men hen of hun, die
of welke, dan of als enz. moot
gebruiken, kunnen weI eellS aan
de orde komcn, ala een redelijkc
zuiverheid bereikt is.
Maar wie zal de Indische pers
nopen tot het zuiveren van de
dagblad-taal?
Dat kan, dunkt ODS, aUeen
slagen als Jichamen, die groote
aantallen dagblad-Jezers vertegenwoordigen, zich daarvoor
willen spannen.
. Het I. E . V" de N. S. B., de
Vad. Club, de Huisvrouwen Vereeniging, aIle verbonden, die

tigcnawaardig waren.
Dr. Schouten wccs cr o.a. op,
do.t het het IndiBche kind z!er
tnocili~k wO.tdt gemaakt am het
goede, op Hchool gclecrde NederJundsch, ongerept te bewaren.
Dc samcolcving zct het cen
uIechu\\'clijk mcng-tnaltjc voor.
liet Il1Clrkt, dat het DOoaig is
voortdurend in een woordenhock te kijk(!n or cr nog waL ta·
len bij te leeren, ala het zijn me·
dcrncnJojcbcn bcgrijpen wiL
nit is mede cen gevolg van
het feit,.dat hier scholcn zijn'l
waarin een vreemde taal voerta.a.1 mag wezen. Spr· doelde 0P

g:!ciS :c~~tl~~~

:a~C~le~ijw~!n~~~~lv:-t ta~zijn opgen~~c:.

Om bet ShIrley Temple(eest in het Dec."lpark op
18 April a. s. tOt een onvergetelijke middag te rnaken, hebbcn wlj naast de.
prijzen, die daar de
FOX filM CORPORATION
worden uitgercikt nog
enkele.
EXTRA PP.IjZEN
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gekochc zijn.
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om-

extrll prijzen

van de stad,
welke niet daarmede aanvangt
uchten wij onbeo-onnen werk'
Ret zou doeo de~ken aan he~
inzetten van een nieuw gebit in
cen mond eer de roUe en vel'·
molmde kiezen zijn opgeruimd.
Bovcndicn moeten verschil~
lende wegen, waarover zich een
druk verkeer beweegt, verbreed
worden.
Tjikini in de eerste plaats.
En de Matramanweg. M~ar ook
in de nieuwe wijken hebten,
doordat bij deo aanleg verzuimd
werd te zorgen voor de aanwezigheid van toegangswegen,
stmten cen verkeer gekregen,
waarvoor zij niet berekend zijn.

voor de Je PRljS
. een kinderfilmeoestel van
f 12.85, tcrwijl de stof
van het costuumpje terulJ~
betaak! worde In de vorm
vall een geJdbon,
voor de 2e PRljS
cen grate pop ter waarde
viln f 6.90, eerwljl de staf
van het costuumple terugbetaald warde in de vorm
van een geldbon.
voor de 3e PRJjS

I~dsch a¥een kan voor het In- grepcn. Maar ook in de overige zicht en verlangen ter zake aan
dtsche .klnd den weg: naar dc aideellngen van de dagbladen de pera duidelijk te makeo.

voor de ERE-PRJjS

~:~~~~ ;7:e~~:~~~~~~ wo:e~:~r:nkan alleen sterk

eEn verbindingsweg is geword
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bijzonder
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worden alleeo dan_ uitge.
relkt. indien de koopbon,

~sms~~f.' =~i!~: c:~.
vervaardigd.

wardt overvelegd en met
' een ' bewQs. verstiekc . door
de F.P~·d~~~ graad ·
·

Eer dat alies in ortie is, zullen er jaren :verstrijken. In dien
tijd kuimen voor de toenemendp stadsbevolking de plekken,
welke ' tbans worden gcmeden,
wijl zij zoo duur zijn, worden
bebouwd. nadat de grondprijzen
verlaagd ~jn.
Laat, . cer men weer uttbreidingen. 'g aat voorbereiden .. het
tegenwoordige gebied van de
gemeente eens wat economi~
scher bebouwd worden! Er zijn
nog zoovele' leege terreinen,
welke om bebouwing vragen.
Overa! in de rueuwe wijken heft
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Bat's mwon rstal neemt
t.ameli;:~nel toe ~et gemeen.
te.bestnur moet dus wel op
uitbreiding van de stad bedacht
zijn. Maar daarom behoeft er
DOg Diet, zooals gebeurde, opeens een uitgestrekt oppervlak.
te worden aangeboden aan de
bouwers, opdat deze zullen kun·
nen beginnen met de mooiste
stukken op de auntrekkelijksLe
punten in te pikken en de rcst
jaren1ang onbebouwd te laten,

PASCUEN.
In Hotel des Indes

NIEUWE illTGAVEN
Mooi Bandoeng.
Mooi
Bandoeng",
maandblad' voor Bandoeng en
omstreken, is het April Dummer verscbenen Daarin is veel
aandacht gewijd aan watervallen en men vindt er bet vervo)g
van het versiag van de opening
van den Papandajan-weg.
Van

GOEDE. OUDE TIJD
Victor Ido's Herinnenngen
Uitgave A. C. Nix & Co.
Bandoeng.
De volledige titel van dlt zooJUlSt versehenen bundelt)e bermne~~~n van Victor Ido 18
,,~~:e m den goeden, ouden
Tl]d. ..
.
Het ZlJO de radlo-voordrac~ten v~ dezen bekendell schrlJver, die tevens ~n goed spreker bleak .en wellicht ~aardoor,
doch stellig, om.~at hij zoo vol
Ievenskracht bhJft, .~en sprong
van het ou~~ IndJe ~.aar h~t
moderne Indie met Z!Jn radlo
durfde te wage!l. Men weet met
welk ee~ succes.
Het lS goed, dat dez~. "oordrachtcn nu g~bundeld z:u~: Er

:::e::d~~S :Ud~~~=

vond .11 APril.al men
~eer zouden
een weekblad

Z.terd• •
g

ZIJ

lD

zgn opg~o-als feUlJe-

~:~~~~~~~dewdOar;: ~:U:; ~~r:~ ~ ~~~

een vooravond<.'Oncert worden ontgaat door een stonog.
gegeven, terwijl ex oak matineeHe~.Indie van den goeden, ~u~
maziek zal zijn.
den tijd, zooals het door Vlc~or
Ido wordf beschreven. leeft
door dit boekje voor ODS,. alsof
wij zelven dien tijd h ebben me.
·nJEUGD-WLlDINGSAVOND'" d~
Wij.. die Indie kennen., treffen
Naar men ~ mededecl~ daarin met vcel &an. dat wij niet
hoopt de ~gclische Vereem- volkomen kunnen begrijpen. en
ging op Zaterdagmiddal? 11 doorvoelen.
April a.s. om half ze~ m de
nat Indie zonder electrisch
pendoppo op het WiI!emskerk~ Hoot. zonder radio, zoadcr- jazzterrein, KoniDgsp!ein Oost No. muziek week,. alles wefbe..
10, voor de j~o:od en andere be-- sehonwd, met zooveel af van

m~ ~ ~bw~kbare ~~~am~ver~· bet~~W=~~ten 'inS

:' :'::::IAIs .. .
'.

!~~.~::n be~:,korten tijd zal

gi-ond nitgege'Rn is" ~ het
,..Lijden; stEnen en de o~
tijdommetdeuit.breidingvoort standing_van .1ezus". ~t
te gaan.
met ,tichtbeelden.
Bet stcIse1. dat -daaI'bij tot
De VereenigiDg ~ dus
dasveT gevoJ,gd ~ zal ech- J!iet alleen films, doeh doet re.
ter _
. _ _ gewiJIigd- tigious _
....... de jeQgd.
In ...
...omt
. - bUtdQIt.
l.eden ...
aDan.
. .richtingoA_"lemOn
·.- .
_DlI:NedelI.1ijn
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TER VOORKOM'NO VAN
MISVERST.AND
verzoeken wij ' U nag op
bet volgende te letten: .

tuumpje

.. bus"

meET straten, aangelegd ala waar teveus een souper za1 v~ de .menschhCld, doch er bewegen van een lagere Idasse knnn
rd
tti d.
klijft met veel van wat er al zoo

prijzen in onze
ETALAOE
is tentoongeste1d.

en doeltreffendzijn, alszijwordt
gevormd door ben, d:e, welke
reehten andere groepen zich
oak n:togeo aanmatigen, heL
cerste 'en oudste recbt van
spreken 'hebben, als bet gaat
om het beleid van de pers. Dat
zijn - de lezers, -de onmisbaren
,zonder wle een pers miSschien
bestaan' kan.. maar geen be-s1;aanSreden, · geen doe! meer
heeft.
Naar onze overtuigiDg heeft
de Indische pers meer schuld
aan ·de verwording van het Ne-

.geen . g~ Nederlandsch woord
voor vinden kan, hoe veel' noo.De. h~. SChouten,~ h8.d.zi.ch- ·digcr·is d~t-mat in' deze gew.es'. 0.1., ru~~ tot. deze.'ernstige ~ar,., ·ten?
schuwmgen un. bet a~ v~
lil de. Jndische· pers.is- ecbtel"
d~ . RegeeriDg :en 01 . . .. in het eon = d woOrd geenbewiJ.
aan.
dat
heUle.van·:onop1ettendhei<Lmeer.
Zij ·.ieCht Iiebben.
. p ...--tement·'·_ oridarWij•.moe- 'beVordetl;·
bet· go-,
..
te.gengewerkt wordt.

idem

ECZE E M

:':~,de:.:~:e;e:::l~~n ~;:;

:~::i~=j~!£;:t~~:r- ~~i;:iep~!£r.~~~:~~~~ ;.~::;:~~~:~? d~~~ l;if~f.~U~~~i~~

::::;
en de slordige spre$taal van de
Nederlanders. Daarom.moet 0.1.
oak: de pers het eerst :worden
aangek1aagd en een str(!Dge tereChtwijzing 'ontvangell . van
ben, die daartoe .onbetwist bet

D,_ Dumo.t p.' pol f 1.35

TEGEN ,

gesteld, dan wordt bier en daar
eens een plokje buizen neerge2et, voor welke de .gemeente
wegen moet aanleggen met vet'hchting en waterJeiliing. Bovendien werd de stad aldoor in de
lengte Daar het zuide~. toe ge·
trokken, waardoor zlJ op eeo
Voor bet aantien van de stad vecnkolonie is gaan lijken.
ig bet ook dringend noodig, dat
op verschillende zeer ill het oog
Er zal, dunkt (.lOS, in de toe·
loopende punten welke wij cn· komst, in de eerste plaats maekele dagen geleden aIle hebben ten worden gestreefd naar verillUlgegeven. de oooogiijke, krot- breeding van de stad en niet
tige Chineesche winkeltjes wor· meer grond mog-en worden uit·

aileen uic~e ret1(t aan de
PRljSWINSTERS,
die gekleed zjjn in eeo
coslUl1mpje,
vervaardigd
van stoffer.. welke bi)

ve~l~~d h:~h~::~::r1:~d:~~

.~:;:r~~=~~1r~O: ~;ente~e;;:~oor~ezije:;. ~~:~v~~~e

COULANT.

Voortreffelijke
middelen

De burgerij en bet verkeer
wachten nog altijd op de doorbraak van bet Koningsplein,
Kebon Sirlh en Oude Tamarindelaan, ten behoeve van cen verbinding tusschen de nieuwe wi}
keD en de kantoren-stad.
Zeer noodig is..ook e=D doorbraak in het verlengde van de
Sluisbrugstraat naar l{rekot,
waardoor het verkeer door Pasar Baroe zou worde~. ontlast
elt ~et l evensgevaarlijk~ verk~l".ill b et smalle straatJe t~~scheu Pasar Baroe en .SI~l~b:ug~traat 0pgeheven of III een
rIchtmg gelcld zou kunnen worden.

···~::;~~dSCh en Nede,' ::::';.~~ :;~t. :~~;:ord~:d:: :;:;ete~ed~;::~:~h, o"!U~:,Zi~~ ~~,~b::~'~n w;:I~~O:. d. ~j::g.~i::

den van gelijke.beteekenis daarvoor in de pla.a.ts te zetten.
Voor het gemak heet bet, dat
al die.vreemde woorden burger.
recht hebben gekregen. Het
burgerrecht geldt bier echt.er
niet voor een opperste groep
dar sumenleving van ontwi.kkel.
den aIleen, doch, omvat ook
de
veel
grootere
groep,
wier ontwikketing van bescheidener aard is. .. Als in
Nederland. de uitgebreide ,A:r.
beiderspers' het naodig acbt
voor haar lezers om ach-

BILLIJK

lijken.

een poppen - (rousseau ter
waarde Vil n f 4.90, terwijl
de staf van heecostuumpJe

en
Spr. v.eroordeelde zeer scherp
d~ regeling, waardoor op de In·
dische .. scliolen Nederlanda~h
een blJVak ,was geworden ill
plaats :ran een boofdvak. AI
was dat 10 Nederland ~,daarom _behoefde men ~er bet
slechte voorbeeld nog met na te
v?lgeIl:~ Op de M.U.L.O.-scholen
mer zlJn wiskun~e en Eogelsch
hoofdvak~~D! Hier. moet Diet
even weuug of mwder onder·
wijs in het Nederlandsch· gege··
ven worden maar meer, omdat
mer het. spreken en, schrijven,

VLUG

tering vnn de stad.
Het wil ons voorkomen, dat
bet redelijker zou zijn, eer er
nieuwe plannen gemaakt worden, de plannen, welke ill portefeuille zijn, eellS te verwezen-

d f'lmru ~::~I!~ed:f:~~~~ :~n x::~~
dcrgelijke scholen bier verboden b 1e
. k T~d ~ e~ . ~t I
• 's amenleving beeIt bij het boog·
mocstcn worden door het gou- d: fudis~heanp:r~ k:ne~nd:'ar:. houden van de zuiverbeid van

::!td:~et :aa:::lan~d

HET ADRES VOOR UW MEDICJJNEN

~:~:~nd:ij~r~=:g~~ ~::: ECZEEMPOEDER

Een dagblad is goon gedicht

IlEDORVEN DOOR pEllS EN ONVOLDOENDE
ONDERWIJS.
Dr. J Schouten heert op het ten bcpalcn.
N. I. O. G.-congtcs tc Bandoeng,
Er is hier nog een opvoeder
waar hij cen voordracht hicld van de jeugd en leidcr van vol·
over ht!t onderwijs in het Nc- wtlsscncn, die volkomcn faalt
derlandsch, enkele inzichtcn in de u1tvoering van zijn taak.

APOTHEEK "DE GEDEH"

9P~te~~ebouwkund.ige, Tho- Importeurl van:
~~~~~~o~.!~~!:r;:';':;~ E C Z E E M Z A L F

en ook germ roman. Sttjl en taal

mogen in een courant nIet verwaarloosd worden. :Maar de
zorg daa~aan te besteden kan
in cen land als dit, waar cen
groot stambelang moet worde~
gcdiend door een klein getai
Nedcrlanders, acbterataan b~
de 20rg voar de zuiverheid van
de taa1-

f:~~t!k~~~~, :~~~ :~~C~Ch:~

REDACTEUR, J. VEERSEMA

1936.

VOORAFGAANDE AAN
UlTBREIDING.

t.

•

VOOR ADVERTENTJES,
TE BAT,: S.B.H. OOPNlm
BANlX>ENG: BANARBU
OF RWHTSTREEKS AAN
ONZE KANTORB:N.
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moet :bet ~ :mdre stelleD ~
mo'n gemoeddijk-geest:ige ,.hisloire ' anecdotiqne"
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Bet ~5ste Jaarverslag van de

Beecillgd t.e DeW
BOMBAY '" ONAANGENAAM
VERRAST.

De nieuwe onderkoning van
Br. Indie zal te Delhi worden
beeedigd. Tot dusver was het de
gewoonte, da.t de beeediging
plaats had te Bombay in .:"Ie
gToote hal yan de UDivel'siteit
van die stad.
Bombay werd onaallgenaam
verrast door het bericht van
deze verandoring.

BEPE'KK:fE ImtlORATIE
In IUandschoekoeo
CHINEEZEN
TEGENGEHOUDEN

De autoriteiten va.n Mandschoekoeo hebben beperkende
bepalingcn uitgevaardigd yoor
de immigratie van Chineezen in
genoemd land.
Chineezen, die Mandschoe·
koeo willen binnenkomen. moeteD in het bezit zijn van 20 dolla.rs. Zij rnoeten bovendien een
[otografie kunnen toonen benevcns eC:l certificaat, waarin
staat, dat zij in Mandschoekoeo
niet als arbeiders zullell optreden.
Als een gevolg van de nieuwe bepalingen is een aantal
Chineezen aan de grens opgehouden.
Het is een bekend feit, dat de
Japanners niet tegen de ChIneczen kunnen concurreeren aIg
landbouwers of als arbeiders.
Er zijn reeds meer dan '30 millioen Chineezen in Mandschoekoeo· Ret aantal Japanners is
er gering.
,
De beperking. van. de immIgratie van de Chineezen moot
den Japannel's dUB een betere
kans·geven.
S~IOKKEL-FmMA

. Japansche Onderneming
ZAKEN IN GROOTEN STIJL.

Sun Life Assurance Company
01 Canada
'

OPGE HOUDEN DOOR
SPOORKWESTIE.

In het hoek "Reconstruction
in Cruna." -, dat onlangs bij de
H t f~"'t dat Canton gekaDt China United Press te Shang·
.1 de verbindin van de hei is versc;henen,. wordt. aldus
~ {!e~Canton-metd~Canton het ·Ujdschriftliet 'Ve:re Oos·
~~kO\~poorweglijnen, boudt ten, h.et werk der .Chineesche
h t sluiten van een overeeu- regeermg geschl:!tst. ~et geeft
J(~mst tot economische sa- een rel~as van voorUltgang .op
menwerking. tusschen· 'Enge- ~conomla.ch en cu1t~reel gebled
la nd en China tegen.
e.~ is met plat~n en kaarten
Canton ziet in die spoorver- genI:u.streerd. . .
'.
b' d' g' een benadecling van In geen ander land tel' wereld,
d~n ::elangen, welke het heeft aldus schrijft T'ang Lean-Lt ,
b" h t v(lrwerken van den in- de samensteller van het boek,
v~er ~aar bet binnenland, meel' bij wij~ van inl~djng, heef~ ~.en
in het bijwnder naar het regeermg, met zo6veel moediJ~ '

. t

Yangtse-gebied.'
Canton beeft geen diepwaterhaven en daarom zouden,
zoodra de spoorwegverbinding
""ereed zou zijn,
importeurs
hun goederen doen uitla-den te
Hongkong, vanwaar zij per
trein uaar hun ~temming zou.
den kunncn worden gezondeD.
Japan beschouwt de bewuste
spoorverbinding als een nieuw
bev.ti.j:s voor Ge Britsche actie
om de Ynn""tse-vallei te kunnen
overheerschen.

de

STAATSE.XPLOITATIE

Nieun'e Bedrijven

jn

P. I,

LATER VOOR
PARTICULIEREN.

In de Philippijnen is een
nationale ontwikkelings-maatschappij. opgericht, welke ten
doc} heeft aUerlei ondememingen door den staat te doen beginnen, welke later aan parti
cutieren zuBen worden overgedaan.
. .
De explOltatle door den staat
zal worden georgamscerd nall;r
he~ voorbcel~ -:-an de e~'p101tatie van partlcuberc bednJven.
.Er wordt gedacht over h~.t
stIchte.n v8;?- cen gl~s~Ia~e.r~
8

~:n s~~~ne~ie:~~h~~~~~rv~:'~:_
briek.

Op het oogenblik word.en,
zooals mCn weet, het ManIla.ki
hotel en de Cebu Portland Ce8
is ~:;~~~~~~~~n l:~~~~h~: ment Fa.briek door het gouver.
gevcstigd, welke zich in het bij- nement geexploiteerd. Beide
zander. toclegt op den iDvoer bedrijven maken winst, doeh
van verboden goederen. Dc fir- betalen geen belastingen.
ma heeft een eigcn radi08tatlon,
dat de Bchepen, welke de goede~
ren aanbrengen, aanwijzingen
PAPIER UIT HARDHOUT
geven moet. Het kantoor van
het" hoofd van de firma wordt
Australische Ondernemil!g

Verkeersmiddeleu.
Er is een politieke eeusgezindheid bereikt in eeh mate,
die, naar sommigen vreesden
(en anderen hoopten) .. niet lilO~eJijk zou .zijn. China's cre:wet.
m het . bmtenland stond emde
~93o! hooge.~ aangeschrevell. dah
Hi langen tlJd het ge:v~l was geweest, ell betrekkehJk hooger
d:m d.Rt van ~e~e andei'e land~n,
die m een mmder cngunst ge
situ::ltie ver.kee~den. De pogin~
gen door Chma In het we:-k ~e·
steld om veryallen verplichtingen ten aanzlCll van spcoI'weg-

t~~~~n;~e kr~~~r~n~ee:! ~~in~~ ~~:;m~~~te~l:~rle~a:~~!:~n:

En wat zij in weI'kelijkheid bereikt heeft is nog vee! Ulcer dan
eukel uit de opsommmg van de
feiten en gegevens in dit boek
zou zijn af te l~iden. Toen. de
Nationa,le r egeerlDg te Nankmg
gevestigd werd, hee.rschte er
veel onrust in verschillende gedeelten van het land, en de toestanden verergerden daarns.
nag in hooge mate door de
plullderingen van bet communistische banditisme. de noodlottige overstroomingen vQ'h
ongekenden omvang en het uit breken van vijandelijkheden, die
op de invasie van Japan in
Mantsjoerije zijn gcvolgd·
Inmiddels begon China in
scherpe mate de uitwerking te
gevoelen van de werel~.crisis,
en ""as aldus verrooedeliJk !let
laatste der groote landen - de·
wiji het tevens betrekkelijk het
armste is _ dat door de inzinking van den buiten!andschen
handel en van de prijzen getroffen werd.
'
. '
Kraehtige regeermgsaette.
De schrijver zet dan uiteen,
hoe de regeering vastbesloten
was den moeilijkheden 't hoofd
te bieden. Elke nieuwe tegen·
slag bez;ielde hen tot nog krachtiger inspa.nning. Zlj wisten wat
zij wilden en waren vast beslo~
ten o~ hun doel te bereiken.
Het hler besp.roken boe~we.rk
Bomt dan op, 10 welke rlchhn·
gen er, in weerwil y~.n a1 die
ovcrs~elpende. moelhJkhede~,
voormtgang vlel te zoeken. C.W.
na, aldus de schrijye~, bes~hikt
s~echts o~er zeer germge fmancleele mlddele~ om datgene te
kunnen hekostigen, w~t, naBr
het oordeel van aUe verstandl·
ge mannen en vrouwen, onverwijld ZOll moeten worden tot
stand gebracht. Het kornt er
thans op . aan,. de massa's tot

Dat men in gebI'eke was geblevell yond zijn oorzaak in d~ binnenlandsche troebelen, die het
onmogelijk maakten de spoorwegen behoorlijk te explo!teereno Men ~wam tot bet l~lcbt,
dat de pogmgen om de nationaIe ee~eid met geweld t e for~
ceeren als fataal waren te ~.
beschouwen. :Ooor aanvaard. ~g
van het begmsel. dat moree.e
overreding de voorkeur verdiende boven hot zwaard, werd
er een einde gemaakt aan de
burgerocrlogen en kwam er dadelijk een verbetering in dell
binnenlandscben politieke toestand, die op haar beurt het de
regeering Dlogelijk maakte, de
contr6le over spoorwege,n en
l'OUen~ matelieel, we~ke door ~<:
vErschl1!ende aanvoercers 111
beslag waren genomen en voor
militaire doe'eillden geexp·ol·
teerd,.weer in handen te nemen.
Dc spoorwegen beantwoord:n
nu weer aan hun oorspronkeliJ·
ke bestemming: het vervoer
van reizigers en van vrachtgoe-deren, terwijl p!annen voor
nieuwen aanleg, die door de
burgeroorlogen jaren lang wa.
ren tegengehouden, nu m~t
luacht worden uitgevoerd. Want
van de ....erdere ontwikkeling
van de verkeersmlddelen hST!gt
het tempo van· den algemeenen
e:onomjsch~, social~l1 en ~litieken ~oorUltgang ~L
Han'.,els- .en sOClaal verkeer
i~ than s m~gelijk ~us.sc~en ~euen en dOl pen, dte ill vroe .. er
dagen haast ev~n vreemd tegEnover elkaar stonden als vel'
van el~aar gelegen .Ian~n. Ook
de radio en het v~lCgtw.g llebben cell reu~aehtlgen mvloed
t.er bevorderm~ v~ de onderhnge saamhoongheld.
Ondel"U'ijs.
Hand in hand met de ontwik-'
keling van de verkeersmiddele:l

weerS{>legelt de slerkle en slabllileil van I"vensverzekerlng,
Een vrijwIlUge onderlloge fnslelling. die oedurende
vele generalles elke . prod heel! doorslaaD.
Bijzonderheden over 1935
HE'r VERZEKERD BEDRAG .•.... overschdjdt de Twe.e Milliard avec HODdeI'd
Millioen Dollar. Dit is'bet be-drag betwdk door de

POLISHOUDERS EN BEGUNSTIGDEN .... .. Een bedrag vall Tacbtig Millio!n
Dollar. dat is meer dan Tweehonderd Vijf en T ac:htig Duizend Dollar per ie:de.ren
wt':rkdag. werd uitgekeerd.
Vanaf de opricbUllg dec Mij .• eu 65 jaar geleden, heeft de Sun Life aao lio!isboudecs en Begunstigdea uitgekeerd een bedrag va:. Negeo Hooderd Milliaen Dollar.
ACTIVA . ..... van meer dan Zeven Handerd Millioen Dollar 9arandeeren dat elk SunLife-polis prompt zal worden afgedaan . <lis de tijd voor lIitbetalinQ is aangebrokeo.

Ulllreksel oil bel Dlrecll,,-verslag
TOTAAL VERZEKERO BEDRAG , per 31 Dec. 1935
NIEUWE VERZEKERINGEN
INKOMSTEN
UITGAVEN. . . . . . . . ' . . , . . . .
INKOMSTEN OVERSCHRIJDEN U1TGAVEN MET .
UlTGEKEERD AAN POLISHOUDERS EN BEGUNSTIGDEN,
gedmende 1935 .

deelhoude[s . . .
. . . . ..
RESERVE voar event. wa~rdevermind€ring van Hypotheken en onroerende goederen .

80.284.000
968.61·;'000
707.052.000
692.620.000

S 3.281.000
5.201.000
5.950.000

SURPLUS .

IM32,ooo

Sun Life Assurance Company of Canada
KALI BESAR WEST. 15

BATAVIA

TELEFOON 726 BAT.

~~"!!"!!~'!!!~~~~"!!"!!~~~~~~"!!"!!~"!!"!!"!!"!!!""!""'!"""!!~
volldn"" van China ruW\yeg .. op
D~ SUN LIFE"
L.::m....~~~'"'":1 ~
_

I

400 ntillioen ziele~, d~"? h e e f t "
,._.~
___
men daar dus nag met een apo- Activa bedragen $ 701.000.000. i
theker op het milliOl'n iowo·
I d· b K ·
Dern.
De "Sun Life Assurance Co.
n lSC e rUlden
Dat men streeft naar verbete- of Canada" heeft 11 Februari
van
ring. blijkt o.m. ook uit het aan· haar 65-ste algep:teene ledenverMEVS KBAJEIIBBJN K
tal ziekenhuizen en andere ge- gadering gehouden:o onder voor•
nczingsoorden voor opiumroo- zitterschap "\'an den pr~ident
Malang.
Patent 12515
kers. Terwijl men deze in 1931 mI'. Arthur B. Wood.
nag slechts in negen C~eesche
In het jaarverslag kwamen
ABDOMIN. dikke dal"!Q 'Olll!ltr:_
provincies aantrof, VIDdt men vooral wt; de toenemende fi:~:l1t~r~:::'t"":!~lam). dlanhtt.
zc thans in negentien provin· nancieele kracbt en invloed del"
i\GENTJ .... :.a"'•.~t~ 1I1rput-

H"GENOl

Wn.

Vl_

2 19.076.000
153.4!lt;.9Q0
106.175.000
47.231.000

sinds de oprichcing .

.""_.5m525E_-=

~~ ;ij:::;~e:~gOku~n;~~:~~ ~~~he?~~nh~~ ~~~~~~ ~;:~ ~~:g ~t ha~~d:DJ~!SV=~~ ~:~~~~ap~~;k~!r:~ h~::rew:

:vo

2.736960000

ACTlVA .
PASSIVA.
VOLGBSTORT KAPITAAL ($ 2.000.COO) en cce.ditsaldo rekening aao-

:===::::=:::::::===

". < '

Lile zal worde:t ui:gekeerd

NIEUWE VERZEKERINGEN ..... overscbriiden djt jaa. de Twee ~onderd Millioeo Dollar.
Gedurende 1935 zorgden meet dan 70.000 persooen door aankoop van een Slln-1-ife~
polis veor eec nalate:nschap. hle: rdoor :zei:.erheid uevu!de aan dttizendec huisgezir.neo.

bewaakt door gewapende wach- FABRIEK VAN 4 Mn.LIOEN
te~c firm a. heeft agentBchap~
ben voor hetgeen de leiders in hooger plan gebrneht. China bz- huizen en genezingsoorden van
pen gevestigd te Arnoy, FoacIn Australie wit men een hun belang nastreven.
schikt over onmctelijke poten- 46 tot niet mindel' dan 543.
how,' Swatow en Keeliong.
papier-fabriek o'prichten, welke
.
~eeJe bouwers Vall rijkdoIll;
;:fi!e~a~~::~:o~~~.AustraliNooo;r.aak tot hervormmgen. waar het alleen op aankomt is~
.
Zaoals uit de verschillende ze op krachtige wijze tot ont. .~HANG}f.ll'8 BESTUUR.
Na langd~~g~ proeve~ heeft hoofdstukken van het boek wikkeling te brengen. Het book
~~nh:~ ~~ 0 ~!set~~n t:nk:: blijkt, is de nationale regeering: nu geeft ~ ov~rzic~t van het
Europeanen tcgen Aziaten
nen gebruike;,ro
er zich van bewust, dat er nog werk, ~at m dit opz:cht reeds
't'
. h t Ian uitgebreide hervol"ll'ingen nood· gedaan 15 en van hetgeen ill deDRIJVEN DER JAPANNERS. zaP: m~;I~oO:;l~~. s~~tos~e:
zakelijk zijn om orde te schep· z~1fd~ richting en ook in andere
~en. Men heeft eeQ .speciaal or- I'1c?-tmgen: .~penbare gezond·
Er is te Shanghai groote on·
gaan in bet leven geroepen, dat held, bevloeungswerk, voorkoeenigbeid ontstaan tusschen de
uisluitend tot taak heeft, er ruing van hongersnood en van
Japanne:rs eenerzijds en de Brit· KAMPEERTEN TEN
zich van op de hoogte te stellen, overstroomingen - om sleehts
~
ten en Amerikanen aan den anin welke richting kan worden enkele voorbee!den te noemen
'i)
deren kant.
opgetreden om de eff~ciency - nog gedaan zal worden. HetI N AlLE H tJ 11 EN
De oneenigbeid is het gevolg
van de adrninistratieve macbi~ geeD tot dusver verricht werd,
van een verhoudingsgcschil.
nerie te verhoogen.
is, naar de samensteller toe...
Ret aantal zetels in het 'beAldus bIijkt· men zich volko· geeft, D?g niet ve~l meer dan
Ar.-t; 1•• ~-L1 tI.Irdh~lil.,h'AfI
stuur van het International
men bewust van .het feit, dat voOrbel'eldende arbeld geweest.
... •. ::.~J.~'lIi.;,.d;-t1b
Settlement is tot dusver bij ~tilhet op schtift stelleD van de il- Doch nu eenma.al de spade
l.U'.O'"...,.-.-I.'
i.UI
zwijgende overeenkomst attijd
lusies eener .kIeiDe groep von moeizaam in de~ grand ,is gezet,
Deze voorui~""8.D<>" weerspieverdeeld volgens de verhouding
DE
DER KI.EzERS
idealisten die zich het hoofd zal de toekomstige arbeld des te
It .eh· 11 t ~tal persD. 5 Britten, tegen 2 Amerikanen
Diet breken ,over wat in hun 00- beter vJotten..
~:n ;e als~en~eu van. het apien 2 Japanners.
Wenk nan Afgevaardigden
gen slechts onbeduidende dinDe polit.ieke unificatie wo~t ~hruik uit de hospitalm
Die overeenkomst is verbrogen van de practijk ziju. Jong nu gevolgd door ~ e~g werden ontsla2'eD... Dit aantal
ken en tOen mriesten er verkieDE THEATER-KWESTIE, ' China is er zicb van bewust, streven naar econoIDlSche we-. bedroeg in 193i 6398 drie jaar
zingen pla.ats hebben. Bij deze
dat de bervormingsb.eweging reldopbouw, een. proces dat later 'bijna 30.000.'
verkiezing~n verij~elden'de BritDe S. S. ,(Singapore), Asso· voltoold :r:p.oet worden om suc~ no~tans . :vo~ lD eeo. beu:ek~
Ook in politick opzicht ,VareiJ.
ten en Anlerikaneri. een paging ciati~n (de Brit.sche kiesve:rea... Ces te hebben en dat, alvorens ,kelijk achterlijk land als China, China's evoluties sUids 1927
van . de Ja:-panners om "een del'- .niging van Singapore) heeft ei' van een behoOr1ij~e adminis- v~ langen d~ur zal m~tell Diet zonder belang. De Britsche
den ie~l te vel"krijgen:
zich oak n::iet de ltwestie over tratie sprue kan zijn. de noo- ZlJn. Ma.a.;' de wil. oll;l van Chilla, concessies te Bankau,. 'Thjoe.Was de. Jap~nsche·p~ging.ge_ het Vjt;:~rla-theater bemoeid.:. dide outillage moot worden ge- eEn vreedzaa.n:t C1l orspoedlg kieng ~okiaDg en AlDoy en.
lukt, dan . zou er een AZiatische
Het bestuur heeft een ma:tie creeerd en bekwante mannen land teomaken ~ ~ 10 elk geval. de
concessIe te Tientm~rd~heiddn· h.~t, bestuur~ge- aangenomen, w~ . te kemi.en met .. de bediening Cl'VaIl be1ast en de . ver&;Q.ijnmg van . eetl. sin werden opgcheven, evenals
".komen .. zijll, . wan~ " er 'zitten wordt geg~ven, dat de leden m.oeten zijn. In. denoud~tijQ prachtig . ~ rijk · geillustreerd de specialeterritoriale.reehten
s~eeds. 5"Chineezen. in.·
van .bet College :van Gemeente- was. een diepgaande kemns ~ ~ als dit vormt daa.rvan op van Be1gie" It::alie. Denemarke:n.
- ' - -, ;
IJjke Geeoinmitteerden. gekozen de Chineesche . k1...iek~ eeJl "~bzelf reeds eeIl tBstbaar be- Portugal en SpaiIje. Met tal _
do~ de AsSOCLatlon. meer voe- van de eerste eischen, die aan "WlJS' .
~den werden handeIsvei'draling inoeten bouden m~t deze earididaten voor "openbare anibWat de sta.~ ~ ~ ~ en de g:renzeu. 'msVLIEGSCHOO~TARIEF
vereeniging en voor ¥angIjik..e ten .werdep . ge5.t ellt Nog Diet
Tot . ioover ""t boek over den ~en China en Fr.mseh Indo.
stenn:W:ngen : daarm ede overleg Zoo lang geIeden. Werden in d~ Chineeschen Wederopbouw..~ China. werden definitief ~
moet~ plegen.
. '. . ..
gelijke positi~ . menschen .be- statistlsche gegevcns Ontleenen Steld.
.
,'~US.: VAN~ ~D)ITN. ~
, " .
noemd ait pe",oODliilreof i><ili-- wij "!}g' hetvolgetde.I" 6.n •.~
cijfem,
..
"
. . . ' . , . ;." ::·. Verder~~t~de~oti~~m• .ti~ ·overweging.Geenvanbel:- jaar .::tijds; · Vanelnde. ~tot einde 192'l ·.waren' ~
d~' . nieu~e .·E?outs .· ~a;· de1ijk gezegd. hoe de .~. ~e.:methoden is echtB ~roer.. einde· l9S4.·~ bet aan~ ge.. tOt eeD t.ota1e 1eDgte"\1l!i 29..366
S~ School zal men ,_en on _
det,dt!t het
Iijk , Voor de admlniStnL1::.... ~.-..- _ 4'll3tot __ ....., _
,....;blk1'
l .....n Vllegen Vrior 310 dollars. Th'eablr o~ de ~ waarln.. kracllt, .en"<lit booOk maakt ,_
8'l61: dl1s mot J11lm 40 {lOt ... ,eindoo .19M ~
~
Ell:. ..nen metm~ .' dan,20 hetmet wOrdt~~tvoor. _
daidelijk;op ''IVO!ks ~ .... jaa.-.' H!ltaMtU genogis- leDg,,'-IK&,kaL lIaior _ bet
leeriingen 1Y<>rden ,~genomen' tooi!Oelwqrsbillingen, ' zal WOI' tban;I,gelnoh1: ~ om derg&- _
~ sblog in de-- aaDtaI _ _ en ~
" en , de,_U8~,_"elk',llrie ~en ,verhuurd,aJsJihn-theater 1i!1re_~ _ _ , ~:, ..... 1!I2tot _
..........: ...........

.: ...m: .

SUD

als de ve.ivaldag del' tbans van kracht zijnde ver;::ekeringeD claar is.
Door spaarzaambeid en Voo[uitzien hebben meer den eeD millioen polishouders. dODl:
middel van SUD Life· polisse.o. voorziell in e~n oobeJ.:ommerd bestaan hUDn t: r familie in
geval van bUD vroegtijdig· overl.ijdeo , dao wel ·een onbezorgoen ouden daIIQ vaal' zichzclf.

Beigische

""11-

reldsituatie, in verb~d met levensverzekering, door den Pre.sident~Directeur, mr. Artbur B.
Wood.
De
Maatschappij
neemt
steeds in sterkte toe, haar Activa overschrijden de 701 ~oen Dollar, wat. ~n voorwtgang van 41 Millioen Dollar
voor 1935 bet.eekende, en beeft
th~QS eeo meuwe hoogte be~
reilrt.
De uitkeeringen, gedurende
het jaa:, aan polishouders en
Begunstigden, bedragen meet
dan 80 Millioen Dollar en l!l de
65 jaar na de oprichtiog der
Maatschappij, werd in totaal
meer dan 968 Millioen Dollar
uitgekeerd.
De Sun Life "heeft meer dan
2.700 Jdillioen Dollar aan van
kracht zijnde yerzekeringen; de
n:euwe verzekeringen in 1935
bedroegen moor dan 219 Mi.llioeD
Dollar· Alboewel d~ voor!leelen van het Surp:U3 lD 1934
zeer gunstig genoemd mochten.
worden, waren die over 1935
nog beter.
Polishouders bebben een dlrect zoowel w een t.oe"komstig
belang in d~ gevoerde afschrij~~litiek, die de ~e der
beleggingen en andere.reserves
d~~~enendaardoorhnn
veiligheJd verst:erIrt.
Het bedrag ~'!IJl .......
- gm en afbetaliogal op uitgeDomea leeningen was .in 1935 bet
grootst:e. voorkomende in de
schiedenis ~ Yij. en 20% meer
~ ~ ~g ~ in ~
' •

.b

.:i;7:t7;~7::7:..i;='~=::=';J:r1;r_.~c.~'~.' "~~~~~:i'~Ge!~G>-:m~ 1S!itutW in~

~~lt ~!a~!~sb,,~~~r=u~~~UMA,
~~~h~;A.

a:<tbma, bronchitis,
DIA8ETA •.UIlt-r::'iti:lr.. HEPAR.
gee:b:.ur:hr. P'\NAS.

[evr:':::~~ktm.

~~:b~'::a!f!~'~;;!; f~5cr

I

RENNA, nicr.s!!:'en. ga!.n~u . RU/>.it\.. jicht en rb~lImiltitk. STO~
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Geed gevuld Paaschbrood
Paaschkransen
Paaschnestjes ,van Gebak

0.75

n

L_

"

150

Verzoeke beleeld bestelling tijdlg op Ie gellen.

Nederlandsch.

In'dische

ESCOMPTO

M A AT S C HAP P IJ N. V.
OPGERH!l-iT IN 1!ISr

_

HOOFDKANTOOR TE BATAVIA

KOOPEN VERKOOP VAN

WISSELS
OP BINNEN- EN BUiTENLAND

R·EISC'REDIETB RI EV E N
EN TRAVELERS CHEQUES
... an nieuwe premies op gewone
levcnsverzekerillgcn werd ontvangen.
Het onderdeel van bet verslag hetwelk betrckking heeft
op de*Lijfrenten en Fensioenen
geeft een dUidelijk beeld van de
veelomvattendheid der Mij. en
brcn!,rt steeds meer menschen

tot de erkenning van het ge
vaar dat schuilt in een onverzorgdell ouden dag of een ontijdig overlijden.
Ret sterftecijfer voor dit jaar
geeft werlerom een vermindering aan en bedraagt slechts
55% _van het bedrag dat de Mij.
gereserveerd had om bieraan te

FEU l L LET 0 N.
NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF

De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVABA.
28)

"Gij kent natuurlijk den in·
houd van het testameni: van
uw vader. Gij weet dus ook,
dat de erfenis aan den zijtak
Valmont-MerIeville ten deel
viel, aangezien het huwelijk
tusschen Suzanne en hanr neef
J ero':'1e lliet geldig is. De bcide
laatste afstammelingen van
dien zijtak zijn freule Florence
en haar broeder.
Gij zult begrijpen dat ik dit
eerst llict gelooven kon. Ik
dacht uit naam van Suzanne
de geldigheid van dit testament te mooten bestrijden, dat
zulk een onrechtvaardige voor·
waarde stelde.
"Hoonend hoorde de freule
mijn uitbarsting van veront\',.'aardiging aan. Jerome daarentegen praaUe rustig en verstandig met mij. Het gelulde
hem, mij ervan te overtuigen
dat wij volkomen machteloos

mijn vader, zoo'n testament te
maken? Wij visschen achter het
net, terwiji deze verre b.oedverwanten met de erfenis gaan
strijken ! Dat kan ik hem zelfs
in het graf niet vergeven.
"AIs wij niet zoo arm waren,
zou ik de aalmoes, die Florence

~~~e~~o I~en:i~5 t~:~~~~!~e~;~

iets van haar te moeten aanne~
men, want zij verI-:eugt zich in
ons ongeluk. Maar als ik aan
mijn kind en aan den kleine
denk, dan begrijp ik dat hun
wclzijn boven alles gaat.
"De nood dwingt ons het geschenk van Florence en Jerome
aan te nemen. Ach, was ik maarliever dood, dan mij z66 te moeten vernederen!
De trotsche vrouw schreide

bitter.
Bertrand kreeg medelijden
met haar; hij kon weI begrijpen
hoe diep haar gevoel van eigenwaarde was gekrenkt. Maar bij
kon geen woorden vinden om
"Een advocaat, wiens advies haar te troosten.
ik had ingewonnen, ried mij
Hij zag in, dat hij voor de
aan, van een proces tegen de
erfgenamen af te zien en liever
e::u
te trachten tot een minnelijke vergeven, dat hij zonder haar
schikking met hen te geraken. toestemming met Suzanne ge"Je1'oI1t.e deed mij een VOOl'- tl'ouwd was. Tusschen hem zou
stel en il{ geloof als echtgenoot weI altijd een diepc kloof blijvan Suzanne goed gehandeld te yen. Gravin de Lavaliere, gehebben, het nan te nemen. De boren de Valmont, zou hem,
graaf eischt dat het drama, avonturier en tooneelspe1er,
waarin Nora de hoofdrol speelde, . voor de wereId verborgen ~~~.t als haar geIijke beschoublijft. Dan wil hij ten gunste
_ Ran ik nu Suzanne en
van Suzanne afstand doen van mijn kind zien? vroeg hij aarde vijftigduizend franken, waar- zelend.
op hij, volgens het testament,
Haastig droogde de gl'avin
recht heeft.
haar tranen.
"Bovendien heeft de freule
- Zal zij het kunnen verdraeen jaarlijksche rente van acht- gen, u weer te zien? steeds
duizend -franken op SuzllIlD.e heeft zij naar u verlangd en u
vastgezet, teneinde haar enigs- gezocht. Het is echter de vraag_
zins_ seha,deloos te stellen. Zoo- of zij u herkennen zal. --Wees
driende zijn wij tenminste tegen vOoral . voorzichtig, 2ij is zeer
armoede en gebrek gevziiwaard. zwak. •
Gravin Louise had a.anda-ch~
- Suzanne. kom _eens bier.
tig' geluisterd. Thans sprongen er is bezoek! " II
de'tl'ailen haar'in de oagen:
Voetmappen kwamen nader.
- Is het Diet wr~ - van Een vrouw ~een op den

tj::~. S~~~t

Dit-- beVred1~ stand der bevolking weer en- het Rosen aus dein Slidell. die er
gend c.llfer is een bewijs van de gespaard blijve_p_ van enistige nog voorloopig Diet aan denken
zorg._door de MU. besteed b.ij de _epidemieen zoowel als van an- te verlEppen, komt de lijzige
2electie in het aannemen van dere rampen, waardoor het trekharmonire, m'!t haar kwtI·
risico's en geeft duidelijk de stertecijfer ongunsti.P' zau wor- lerig timbre. Een, alB musicolobevredigende gezo~dheidstoe- den beinvloed.
gisch ver.schijnsel voar de oude-

blad,.Leven en werken" OP7 dat
de 19de eeuw de huidige cuI-

tunrerisis heeft voorbereid door
haar ondermijnin.g van a1le- metaphysica. "De cultuur van ver~
leden- tijden werd - aldus de

........~ ~ ~~:~!~n~!~g~~:~r:~ ::t:Of0:e~~~;-~t:

~~~~~~"""~~~.,..,~.,..,.,..,~.,..,~
bE ONRUST VAN DE JEUGD.

Onstaan door Onrust van den Tijd.
WISSEL WERKING TUSSCHEN CULTUUR EN ~mzlEK.
In het orgaan van het verbond der vereenigingen" Pro
Juventute" schreef de heer M.
J. BesseJaar, directeur van een
Indisch Opvoeding3gesticht de
volgende belangwekkende ontboezeming over de opvoeding
door de muziek.
_ Elke tijd heeft de muziek,
welke hij verdient.
Wat in de openbare dansgelegenheden uit den treure ten gehoore gebracht wordt en met
eentonigen regelmaat via de
radio gedistribueerd wordt en
opdringerig en lawaaierig onze
huiskamers binnenknettert door
de goedgeefschheid onzer buren,
is dan ook geen toevalIig, experimenteel verschijnsel, maar een
uiting van wat aanvankelijk
kunst was, maar al spoedig verruwd is door populariseering,
waarbij de accenten geforceerd
worden en tweedehandsch ge~
doe zich op den voorgrond

neem eenige deelen staccatI,
ee:nige deelen vibrati, eenige
schrijnende
dissonanten en
vraagteekens, plus e€n l{reunenden meneer, huilerige juffrouw,
plus een paar handen vol rhythme; v66r het gebruik goed
schudden.
Een \'reldaad doet nu en dan
het klare, mannelijk geluid v:an
een trompet-pnssage. Van een
bel canto, dat den tijd n€emt
am rustig iets te produceeren,
dat gaaf is en een geheel
vormt, is al even weinig sprake
als van een nadeukend u:tgewerkt thema, en van den opopbouw en den uitbouw van een
klankdicht. Dc haastige tijd
geeft arrangementen, potpourri's, medley's.
De moderue muziek is in
baar populairen vonn, stijUoos,
althans hybridisch. Ze verklankt het afbrokke~ende he~
den, maar grijpt tevens telkens

deineenzeemanskroegjeophet aandeonzienJijkewereliLDere-

voorschip . van een beursscbip- ligie was een opvoedende en
per, die met natgekamde hareD; vOI'mende kracht. De vraag is

:ee;e~o:~~:str~~:a:S:~i: ~~u~e he~=~!h~' ~Jtue:
ttaumverloren zijn zwarten tijd
uitkr€lmde op het therna ..Fi.
seherin, Ju Kleine, fahre nicht
alleine", of over het gerimpe1d
water, waar;n de late zon kaatste, filosofeerde over den oever
van een snelle vliet.
Met een opgewekte stem kondigt daarna de omroeper - zeker van zijn succes - eenige 50Ii aan van een... draaiorgel, of
van een cinema-dito. Dit laatste
leg.: het mj. af bij het draaiorgel, omdat dit minder allures
:~aleert, dat houten kistje op
een poat, verbonden met den orgelist door een breede, vette leeren band om zijn hals. Dat
kr:engetje vibreert niet zoo
hyste-risch als het stotterend
zijn opera-aria's mtschokt. Ret
cinema-orgel prostitueert het
c.eftige orgel, dat majestueus,
aangrijl)end, sonoor een taal
spreekt, die van buiten tijd en
ruimte is.
...*...
Maar revenons a nos moutons, ODZe anne bloeien-van~

ontsta zander een nieuwe metaphysica. Begrippen van bIDed,
ras, nationaliteit kunrten de
metaphysica met vervangen. Zij
kunnen den hartstocht wekken.
maar met de liefde en den eel"bied. De mensch is kultuurdrager, doordat in zijn hart het
eeuwige schijnt, dat als geestelijk licht aUe tijdelijheden omstraalt. Is er een nieuwe me·
taphysica te wachten, met aI3
een verworvenheid van filosofen, maar als een bezit del' gemeenschap?"
De muzikale wereld, waarin
onze jeugd zich "thuis" voelt,
haar lievelingsmuziek...
Zou het weI waar zijn? Ik
geloof niet, dat de jeugd de dingen zoo bewust ondergaat,
maar dat zij overeenkomst aanvoelt tusschen wat Ran de binnenkant en wat aan de omringende buitenzijde zich met geweld manifesteert. Disharmonie
van buiten en bionomische
spanning van binnen, projecteerEm zich over en weer. Er is

dr~;'moderne muziek, waarmeD ;~T~~t~:~ ~~~v~;:~~:~ ~o~:~ ~~~~re~~t ~:;;~:~~~!; j:~~~ t';iij~Ia:e~~ ~:~~ ~:ro~:r~~=
wij practisch te doen krijgen,
geeft jnderdaad uiting aan "de
disharmonie der tijden".
Zij is een maximum van revolutionaire, chaotische, defaltistische woelingen, met een
zwakke abrupte toets van ata~
vistische romantiek. Niet een
operette-achtige
vermenging
,van lach-en-traan, maar een geforceerd naast elkaar stellen
van een oorlogskreet en een
zucht. Niet toevallig spreekt de
saxofoon met haar weemoeeUg
en week geluid zoo'n groot
woord mee in het ensemble, dat
naar een vast reccpt werkt:

deren ais voorbij wordt be~
schouwd, opnieuw a~s een
vondst te presenteeren, en daarnaast door van het voornaamkJassieke een "verzerrtes Bnd"
te geven, getransponeerd in het
sentirnenteelc. Om duideajker te
zijn: ik heb het oog op harmonica en orgel, waarop de radioprogramma's zoo trouw tracteeren. Naast Strauss en Waldteufel, die ook den ouden tijd inschuiven - als tonicum? - in
het hypermoderne, en ter af~
wisseling van de Donau, die a1.:;maar blauw blijft en van de

deren het badden. Naast de innerlijke, physieke onrust, dIe
een natuurlijk element is, komt
nag de cultureele "dishaimome", die geen houvast geeft.
TerwijI in onzen Sturm-undDrang tijd atmosferisch nog
een zekere evenwichtstoestand
steun gaf, overeind hield, richting aanwees.
Waar zoo heel veel rammelt
en waggelt, hoe zal men daar de
jeugd gebrek aan concentratievcrmogen kunnen verwijten ?
Ten rechte merkt dr. J. D.
Bierens de Haan in het maand-

teen met groote vaardigheid,
met Schwung en in juist rhyth~e moderne daDsmuziek -op de
plano zag en hoorde ten beste
geven, die echter van een eenvoudig stukje muziek van bet
blad gelezen niets terecht bracht.
Hoe weinig jongellli kmUlen
ook de rust en den lust vinden
om een Schule der Gelaufigkeit,
em ecole de l'art de delier les
doigts door te werken! De Parnassus moet nog steeds voetje
voor voetje bestegen worden·

dreropel, bleek en mager als een
geestverschijning. Met wijdgeopende oogen keek Bertrand
ziJn zicke gade aan.
Was di'it zijn mooie, lieve Suzanne die, toen bij haar het
laatst zag, frisch en bloeiend
was geweest als de jonge Meldag? Was dit .zijn vrouw, dit
ongelukkige schepsel? Kon zij
dezelfde zijn als degene, die
die hem met haar schoonheid
geboeid en bekoord had.?
Roerloos bleef hij staan. Geen
woord kwam over zijn bleeke
lippen.
Tot dusverre was de zieke
werktuigelijk, als een slaapwandelaarster, doorgeloopen. Thans
sloeg zij de oogen op eeu keek
den man aan, die haar zoo
vl'eemd stand :um tf' staren.
Eerst bleef zij hem zonder

Maar dat was 'het niet alleen! De koorts begon op te
komen, onrustig'wierp de zieke
zich heen en weer. Tenslotte
moest Bertrand naar het dorp
snellen om een dokter te halen.
Toen hij terugkwam, was zij
wat rustiger geworden. Nu
ging Bertrand eindelijk naar
zijn kind. In de algemeene bezorgdheid' voor de zieke, had
hij daar nog geen tijd VOOI' gehad.
Rij boog zich over den kleine
heen, die zoo vredig in zijn
bedje lag te sImmeren. Nag
kende het wicht geen leed, nog
wist het wat zijn moeder geleden had, waardoor zij het verstand had verIoren.
Ook thans werd Bertrand
weer bestormd -door tegenstrijdige gevoelens. Ret was zijn

de toestemming te gedat de zieke zou worden
vervoerd.
Dadelijk werden de noodige
maatregelen getroffen. De paWinte moest overgebracht zijn
alvorens de koorts heviger zou
worden.
De gravin wilde haar dochter
zelf wegbrengen. Dan zag zij
althans waar haar kind kwam
liggen. Ret viel haar onuettend zwaar, afscheid van Suzanne te moeten nemen. Zij had
er een voorgevoel van dat zij
haar dochter met meer levend
zou zien.
Intusschen zat Bertrand alIeen in het boschwachtershuisje
voor het raam en dacht over
de toekomst na.
Die zag er niet rooskleurig
uit. Voor Suzanne en haar

den aan hen worden uitbetaald.
De eerste betaling zou heden
geschieden.

eenige uitdrukking in haar 00re:n :n:~::.n. Z~o~~h::na.r:a:~
zwakke hersenen te kwellen
met de vraag, wie deze bezoeker kon zijn.
Haar vermagerd gezi~ht vertrok van zenuwachtigheid. Zij
deed een paar stappen vooruit,
hief de armen op en uitte een
kreet, die allen door merg en

had blij moeten zijn, dat hij een
zoon had!
Maar wat was hem aan dat
kleine hulpelooze schepseltje,
waannede hij geen raad wist,
gelegen Als Suzanne geZO~d
r~ en tlh g~en zor.f.~n .v~or Ie

Florence. Daarmede konden zij
toek.omen. Maar wat bleef er
voor hem over?
Als Jerome de vijfti~duizend
franken aan Suzanne Ul~beta.alde, kon Bertrand mlsschlen
een gedeeite daarvan voo:. zicb

been drong.
- Bertrand, mijn man!

nc wijze, n.l. door wat door ou- merkelijk moeilijker dan wij ou- zing, toen ik een sweet seven-

Tevens zou dien dag voor het
eerst het bedrag, dat freule
Florence op Suzanne had vastgezet, worden uitgekeerd.
Dat was een geduchte tegen~
valIer voor Bertrand! Ret was
onmogeIijk, iets van het geld
af te nemen. Nadat de gravin
hem den brief had voorgelezen,
zat hij als versuft voor zich uit
te staren. Zijn !aatstc hoop, een
klein kapitaal in handen te
krijgen, was vernietigd.
Wat moest hij beginnen?
Ret eenige dat hlj met zekerheid wist was, dat hij hier vandaan moest.
Waartoe hier nog langer te

~~d, ZX~t e~~; h:~e~~~. ~ij :~ed~ jaaasrtfi:~~~d~;~eh:! b~:t:Ude echter bij de gravin

een goeden indruk achterlaten
en zeide daarom, dat hij zijn ouders wilde mededeelen dat hij
getrouwd was.
Dat keurde zij goed· Zij moest
e1' in berusten dat Bertrand
haar schoonzoon was. Daarom
O
li : i~m~!t :e;i:~~n IJd:~c kI~i~; ~::tge~. ~ag:~m r:;fe~t ~i:e:g hoopte zij dat Suzanne, als
'"
..
~
'aenezen zou gelukki a met
verheugd hebben. Zooals de schiJnbaar om het verloop van t:> d
'
t:>
toestand thans was, strekte de ziekte. van Su::.ann: af te we~o~ het geld den volgenden
het kind hem alechis tot last. wachten, ill werkeliJkbeld ech~
kwam
.. -dadEilijk be-

in.

hir~a:lg~~~~~~~~l~adv~ef{ ::~e~:n~anda°tOkhr;:o~!:~ ~~~ g~::; t~Pw~~h~~eta1ing
Hadden vreugde en schrik
Suzanne gedood? Bertrand
hieid haar 'als een levenlooze
in de annen. Zwijgend keed

zijn zoontje te stree1en.
Toen de dokter kwam, wendde Bertrand zich zuchtend van
het wiegje af.
Het oudenoek duurde niet
lang.
Blijkbaar was het niet goed

van
Gedurende de eerstvolgende
dagen werd de toestand van
Suzanne steeds ernstiger.
Gravin Louise maakte zich
vreeselijk bezorgd. Het was
haar echter aangenaam, dat
Bertrand bij haar was. Nu had

bestormden.
Hij had diep medelijden met
de ongelukkige, die zooveeI
had mtgestaan en daardoor
. zoo -elleudig en zwak was geworden. Tevens greep hem
echter ontzetting aan, omdat

ernstig.
Hij wendde zich tot de gra\'in en Bertrand, en voegde hun
toe:
- Er is een zenuwkoorts in
aantocht, die tegen den avond
W€l zeer hevig zaJ worden. Ret

rna had de handen vol met de
zorg het kind.
Niemand moeht de zieke bezoeken. Slechts telefonisch kon
Bertrand iederen dag vernemen
hoe bet met Suzanne ging.
WaarschijnltJ"k zau .zij geruimen

be=tlca.~~~ t~~en.Iang

;ger()ll~~r ~~gen~~

bewustzijn verIoren.
EEN MISREKENING.

$.*

hem

e~::: ;dee~~ ~an at

Dan kv.~ hij m~t
nnddelen bU

:r~!e hZe~ ~~:a:~~g~eerge~~~~sal1~~: :~ ~~k~::e;to~~t J;f:; z~: ~~e:fo~~r ~~~ ;r:~ ~~ I;;~k-;;lijki~d
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:n~~:no~~D~~~:;:ei:~u
:mr.:e :~=;1ijke verp1eBertrand droeg' Suzanne naar
,,Ret Z9U beter zijn ala de
het bed, waarrui. de graviD alle patiente were' overgebracht
mogelijke moeite deed om de naar bet ziekenhnis, dat Diet

voordat Suzanne de oagen weer
opsloeg.
Wezenloos keek: zij om zich
heen. Zij scheen vergeten te
zijn -dat zij haar man herkend
had en keek onversehillig langs
hem . heen, alSGf zij met wist
wie hij was..- Bet leek_owe! alsof
zij even ee:n belder oogenblik
had gehad en nu weer in haar
vroegere stompmmigheid _~
~ .

toezicht.. Bet is ee.n ernstig
geval en ik mag de verant.
woordelijkheid Diet op mij neClaar ik ~et genoeg tijd
heb run nlij geheel aan haar te
wijdexi.
In -het begin wilde -gravln
Louile er met_van hooren. dat
haar doeb.1Er in een :ziekenhuis
20U ,worden verple«.>gd,
tenslotte gelu:kte bet' den
tel" e:ri Bertrand baar over-_w

men.
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MUZIEK.ACADEMIE
VOORDEDAMESI!I!
,.MODERN'I
Goede coupe, sru~kvol opgemaakt en goed.k. inaakiOOD, aiO,J.v, W. KRAMERS
leen door bet Modeh$ SitlisWilhelmlnalaan 5
brugstraat. 55. Bij aanmaak
van. 6 st. japonnen' betaalt men
V;Jkkundige opleiding :
de prijs van 5 st. Spec. v/h maViaal-, Piano·, SaKophoon.,
ke,n v. bmidstolletten en GalaClarinet· , Gl r3af enz.
costuurns. Spoedwerk v/dames·
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a. f 7.50 Nergens goedk. Oak
verkrijgbaar Ew-. B~hangselTE HUUR:
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Kemajoran 91.
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v. d. bIad.
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Batavia- C. meer, wij, dat wil .zeggen bet
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Renault~Touring
Studebaker- Bekijkt zonder verplichting onTouring, F ord·Tudor, Ford- ze nieuwe collectie avondschoeRoadster, Ford·Touring, aUe in
goede coniHtie. ;} jaar garantie.
~
Ford-Serviee, Chaulanweg 9.
Postweg N oord 59, Telef. 4302
Tel. W, 216.
WIt.
Transport Ooderneming
Till KOOP:
"NlEBORG"
Geriefelijke hulzen, omtr. SaNoordwijk 41.
JE adres voor vervoer cn ern· wah Besar, De!, v.d. Bosch en
Buitcnzorg.
Ecn erfpacht perc.
baUecren en transporteeren van
verhuisboedels binnen en buiten
Nederland.seh·IndH!. Onder gao
vruchtboomen beplant en vischrantie. Tel. WI, 5580.
vijvers en m/ modern huis. Te
HOTEL PENSION
bevr, 37 Kerkstraat, Mr. Cornelis.
R=vreden,

den boveritoon voert. De jonge
handen weten niet, hoe suel ztI
den knop van het toestel zullen.
afdraaien van· en ·heendraaien
door wat een glimpje van symphonischen. samenklank heeft,
001 zoo gauw OIogelijk overstroomd te worden door de
branding, den bandjir van klankellgewirwar.
.
Toch blijve onaangevochten,
dat de studio's, maar ook de
particuJiere enkelingen bionenskamers, op tactvolle wijze de
jcugd behulpzaam hebben te
zijn, negatief door de b2staande
onrust niet systematisch te vermeerderen, en positief naast het
cen ook het andere voJop gele.
genheid te geven zich te doen
hooren. Zullen we weI bet
pluimvee veredelen, stamboek-

groote publiek, dat langzamer·
haIld, dank zij serleuse recensies in de dagbladpers; beeft
lecren hooren en ondcrscheiden
en vergelijken. Hier in Batavia,
blijken de speciale, klassieke
muz.iekavonden op de hotelterrassen een uitgesproken aucces.
Ex: zal hier en daar weI een be-.
boorlijk.e dosis snobbisme schuileD, maar het verschijnsel
toch cen duideIijke taal. Men
heeft het zelfs bcstaan een
aparten Bach·a.voo.d te geven.!
Ook de muzikale films zijn in
de mode. De geweldige belangstelling van bet publiek voor
goode muzikale kunst door middel van de film is zoo groot, dat
de nieuwe 20th century Fox
!ibn "Here'S to Romance" praetisch zonder aankondiging op
de markt werd gebracht. Dat is
in Amerika; en lodie komt ophet gebied van deze kunstui-

:pe~!~Sg:;~~~nb~~~~n~~~: ::~:.Ik::; ~:::~:e~t a~!;
van een anti-lawaat·bond, maar
nalaten den smaak van 'een onevenwichtige, opgejaag~e jeugd
te verede.len ! Smaak lS keuze,
critiek, . scheiding. Nog steeds
wordt .net kwade alleen ~v~:·
WOOllen door hat goede. WIJ zun
met zoo somber gestemd over
de mogelijkheden en dus de toekomst van bet jonge geslacht
Onze roeping is het, die in iede-rc jeugd sluimerende potentialiteiten te helpen mobiliseeren
tot aetualiteiten. Zander opzett elijk vertoon - want dan heeft
iedere paedagoog .zijn loon weg
- , moeten wij hen ontbolsteren,
ook mu.zikaal : eruditio musica.

de menschen in Oost en West
verscbilt in wezen met zoo veel.
De grootmeesters van bet belcanto maken weer furore, In
~erika en Engeland i.s een
stlJgend~ vraag nu r 'planO's.
Men wi1 zelf weer mUZlek m9.keD. En zal dan vanzelf weer
er toe komen de rijkdommen
van de muziekliteratuur te_ .....
ontdekken.. Strawinsky keert
te"rug naar de oude beproefde
paden van het elassiclsme. Emil
J annings vindt meer en meer
aanhang in Hollywood am te
breken met het sys teem van. de
mooie, voImaakte mannentypen
ill de film. Kortom : het daghet.

iIC

,,$anatogen heelt een merkwaardig versferkenden
inv/oed Op hef gehee/e gesfel"

De Problemen der Neutraliteit.

Een8\'ondeten
bonhoekje(5opgangen)
het middag.
STEEDSin ST1JGEND
is oozeof
voor omzet
de " ABABIDA"
2 personen f 30.- afgehaald en ROFFIE merk F.T./No. I (af-

OVERGELEVERD AAN DE GENADE DEB STEftKEN.
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II.

f 32.50 tbuisbezorgd. Maaltij· komstig uit de GAJO-LAN-

°

uit Grouw (Friesland).

en onze PRIJS LAAG is.
Toen de neutrale Staten
L I L 'I N G JI I N
werden opgeroepen door de
IZAL.
Gang KeJl!Ulga 26. (PI13al' mogendheden om door de
is go e d k 0 0 per!
Senen) Tel. WI. Nos. 132.136- Volkenbonds-commissie van de
uit 1 flesch 12 flesschen desln. 4114.
Vredesconferent ie te worden
- - - - - - - - - - 1 gehoord, den 1gen Maart
fectant.
ELECTR. BELICIITINGSME- 1919, ofschoon zij zich door
TE KOOP :
T}1~R "Ol\ffiRUX" VOOR LEI- gebrek aan tijd
niet met

~o:p~ :;:::~~~~: :oe~::: ~~~~~: ~F~t'£~:b~~~;~ i:~Lz~:~;e£::~:~

ditie, t.e.a.b. Sr. onder No. 221
A. de 1a Mar, Batavia-C.

GOED TEHUlS GEZOCHT

:iC:: 1~:.d~. ~~) Z;ll~~~~~j~

TE KOOP:
6 ra.<;ecItte Du1~sche staande Oedik 15 pay.
honden, pups, Ult kennel (van
den Meye.rhOi) .
GEVRAAGD
Laan Wiechert 15, tele!. 2833
Een goed.e KOKKIE
"i.
'ILiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis.u.miiiaitraiiiiiwiiiegi;5i0i;'iii
teilefi'
iii3i32~liiiWiI~t.
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OPLEIDING JO lIRNALISTIEK

Win

•
met algemeene ontwikkeling.

VERGOEOING VAN TRANSPORTKOSTEN

•

.
.Brieven onder no. 1531 bur. v. d. blad.
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LBan HolI, 31
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Men versta mu Diet verkeerd.
De ~o bren.gt meer en ....: .
betel: . m ' de lucht ~ wat ik:
.lJoyen ~gnaleerd heb .. rr~g~
l!!"'endient, dat de zendstations
.~cll· hebben. te hoqden aan
: ;vet - vraag en aanbod;, de

Scma.togrn -

met

Intusschen behoudt de Raad
van den Volkenbond het hoog-

:. .
Hctgeen de kleine staat bet
meest ducht in de internationa-

S
E
R
V
I
C
E

ste woord bij conflicteD.: steeds
hebben de. neutr~C!l tegelijk
met q.~ ulliversalitelt van den
VoUtenoond de reehten van_de
Assemblee tegen elke pogmg
tot vennindering verdedigd.
Maar de Scandinavische landen,
Denemarken en Nederland kunnen behooren of bebooren tot

om hetgeen zij .a an onberekenbaars hebben. Men begrijpt dus
heel goed, dat de kleine staten.
cen overwegend belang hebben
om de arbitraire politieke procedures te vervangen door eeo
wijze van handelen, die overeenkomt met juridische procedures ; de vGorrang, zelfs de integraJe voorrang van bet juri,

spee~ale politiek der VlJf m zake
de bilaterale .tractaten van v,er-I
z?:ning, ~:lJltra~ en regeling
bg r echterliJke Ultspraak.
Wa t DU betreft de toekomst,
kunneo wij verklaren, dat de
~n deze gevolgde ~e& de goode
lS, dat men daarblJ b,ehoort te
v0!harden met vasthoud.e~.d
held, boe grooter de bedrelgm-

z::

Vall

haling rut het rapport over de de vijf de vervanging op elk ge- tenlandsche Zaken van neutrale
XllIe Assemblee. (1932): '!Zoo. bied hebben beproefd. Herinne. staten ~er de ~elegenheid
als het Hoafd van de ZWltser- reD wij er voorts DOg aan dat zuDen veI'ZlllIneD, Zlch met elache delegatie. op de tribune de actie der vijf tot dusver~' hnd'7 Ie ver.rtaan ; de neucra·
van de ~emblee heeft gerele- ecr blijken van overeenslem- lltat m den zm van. onthouding
veerd, 15 de Vo1kenbond voor ming heeft vertoond dan in on- en lijd.eltikheid moet plaats ma·
~~ rampeD. Diet aansRrak~. derling overleg is gevoerd, zij ken ,:oor een ~~ve en. conliJk; . ~: verantwoordelijkhel.d bebben nooit de bedoeling ge- stnlctieve n.eutralitei1;.
rust voor alles op de lede:'". die had een groep in den boezem
hem. samenstellen. Ongetwijfe1d van den Bond te vormen. een
sJaagt de Bond Diet in alles wat groep van drie evenmin a1s een
bij onderneemt. maar moet men groep van vijf.
Over de problemen van de
?xro~nzijn8.tT~~r97'ganiDc vijistaten 'zijnallereerst OOIlj.gl,~.~~wijkorterzijn,
8~tia en pacsficatie aan."hrIf. bcsliste voorstandera van ver- want ZlJ ZIJll IZrlnd.er onbekend
niet" de oooTkeurgevenf Deze plichte en algemeene arbitrage. du de.~_ Ongcluk·
aanhaling ~ ~ '. weI de alg?" Hun vOOrst.el1en: betreffende de' kigerw:gze voldoet de doo;. de
meene ,O!?lDle wt van hen, <lie orgiwisatie van den Volken. nautnilen ~paste ~
gewoon zgn over probI.emen..na bond 'kenden aan het.Permanen- ~ ovel-wieht van .m:t ~te denken; boe ~ en ~ te Huf van internationaIe.Jasti- scl1e boveD:, ·bet poUIieke Diet
wanho~ ook d.,Jazen Jijken tie eon vee! nitgebreidere be- voor aIles; m het n,ge.~
waarm WlJ !even, men govoelt, voegdheid toe dan het 'g cldende. go Earopo, <!at goedesorgani-

.*.

politi~ toeschijnt, <!at

UlUT

sAMAI9.Q~N

~:!~inf~:nt~: ~r~t;~~o~;: ~~~re;e;~;~~ ~1~, ~~~; ;::i B~ dit a~e~ komt e~d~lijk de

landsche

larue;.

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

den: den voorrang van het
r echt boven de politiek en bet
probleem van de zekerheid.

~~qed!=~ '~h:!:: Statuut~geeft.

.

kUrl

..ET is gee:n middel. dot bUll,. tit:
uerlou.n kr4chten hustdt. dan

Nieuwe Kracht

:: ~£::~!~~~:~$£.E: i~ ~l~~:~~3i:

Heilige Alliantie."

"Weerstaa.n,

Dr. Beh.~ schrijlt in· de
"Ceylon Indepead8lltt

hun buitenlandsebe politick rechtsregim~ Wij moeten vet'hoven alles naar bet oordeel der gaan: w.u mooten wenscben
Wat Zwitserland betreft, kan der neutral~' bet is dus vol- dat ten aanzien van al daze

VOOR

tf

tijd tIoelL de patient sr;ich
lJotkomen gez.ond."

ziekte of slapte. Meer dan 25.000 geneesheeren hebben Sanarogen schrifrelijk aanbevolen als een ideaal versrerkend voedsel
Het moet U goed doen.

:~~en an~:' d=l=~:=~ :s~!ele::ne;e ~~~~:~:~ ~:k~':: ~e~~~:;

AANGEBODEN

.siet

Neem Sanatogen tot volledig herstel van

Buitenlandscbe Zaken van De- wanneei' bij die rlucht, is dat I~d bliJft er om goede renenen
nemarken, MUnch, "dat de op-- Diet alleen omdat zij de meeste bwten.

bekende COI!1..1ntSe!9 haaldeo. de
groote mogendheden, die reeds
te voren hadden gepoogd den
invlocd der kleine Btnten in den
toekornstigen VolkeDbondsr~ad
te verminderen, zieh het vinruge
antwoord op ~en hals van den
Belgischen Minister Rymans,
dat hij in een oog~~blik van
drift gaf: "Hetgeen ZIJ constru-

trent Sanatogen: .•
..Sanato2en huff ten merhwa.o.Tdig "lIl:Tslerkendm illvloed at> het
ieheele gestel. De kTucht om d r.
uenwa.khing dooT deMalari4 pQ1'Q_
Het aantal t oo«u' blcredlichaam• Pies UIOTdt grooteT 1m in Itorten

DE SITUATIE DER ZWAKKE STATEN.

;;;;;==-0:;===...,-,-."..,.,

Medical Record" zegt om-

Op natuurliike wijze beschermt S anatogen
U zo odoende tegen de verslapping na Malaria of andere koorrsige ziekten..
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SANATOGEN i. uitsluitend sa·
mengesteld uit die elementen, welke
kracht in bloed, zenuwen en spieren
opbouwen en het weerstandsver·
mogen van Uw licha.m vergrooten.'
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Op <lit punt hebben de ne1>- gen,
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Steeds voorradig aile bekende mecken:

SIGAREN EN SIGARETTEN
FRAAIE SORTEERING
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ge rukt en dieQt<:Dllevoigr. in moeilijkhedeo ve rkeur.
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met, hetgeen ~Uld~ .bliJlrt mt
de overeenst.emIni:Iig m zekere
houifinon-en..
WaDlleer een neu~estaat
Diet hat lot van. Belgie.to. 1.914
wi! ondergaan. kan bjj niet onto
komen aan. de noodzakelijkheid
van nationale -.erdediging en
.zieli ~ tevreden stdleD. met
garanties, die voor hem wei bet

HOTEL
DEB NEDERLANDEN.
Groot Vooroooftd COfIIJt'A'f

4

onder leiding
JULIEN FOORIIAN

Op Do~ 9 April J9j6
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hebben, maar
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1. DonPasquale
heerscht pJomatieIre aete, clio ~ """ 2.
'
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~
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~~:C. heeft zic;h ~qeten schik- dit denkbeeld bij .h~ het o:qd~ tr:alf:ll de rol :van .~ onder?e ~ god.~ heef1: Ollvoorzich.tig is gewe8st te ~
~.urs ou ~aldt.wfel
k~ naar den SJIiaak .of de t.er:. ~p van ~ duurzameen die-- ~ .
..
.' n:och ZIJD~~zgnhar- gelijkaD.meteeo ...Wtljep8pier"; 3. ' Ausllol:arts Reich
S6-r eur ' van de ·COJlSUDlen.ten. Bet pe o~gmg 1litmaakt, dati
In 192'f Dam. de JXde ~ DaS ~
alleen reeds de vrees om eea.op '
lection
E. UriJIiIII:la.
is ' met. ~ gerriakkeIu"1l: nit" te heLin , hun ~ de Eekerlleid ~ de ~ ~
. . ' ;.
.
.,
.z ich ze«.~ gew&agde 0IIdec'.
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'
maJreri;waar" de ' greu.!svan tWUleeDit die d!>Or r",.-Cartes"'" waariJij de pz'ociedanoo
1["" begrijpt~dat, ~ _
~dei '"
" PAUZK

de commercie 'en cultureeIe~ taak: ~ grondwaam~' hadden.. .· werd~. ~
en. lft.al'o onder (fie .o;rnstanifigDer,1en. bet mabiD.:tan Eel staat".die belust.
.
. Bet zal geen gehOOn zijD, daf ... i.M~iot deleOOi- iJJ. drle modelIen 9llJl .-.Imgen probIeem "'" de - - <lor OP """"-iDg en von _ mm- 4.Vcik:ben , -;"., _
' ':=billen~e, .lIl8B,t:>lhappijen dejeUgd ..........deeJa··.sterire tebJaiwsche · ~der _
vall ~ " ariJitroge ~ ..... - - bijIIJot- .~ goost. - . . ....
l'oI(lourri
E. IroIIioo.
' en _ _ .' hebben eon. VtJOiokeuraanden.dagtegtvOOt- Stat...tinden _ _ _ ~b!i. TeChIodijte 1Ii!'~ der~__
'"
............t.1Egen .... _
5.. FoSt:i:oatioa.
JIoftooi.de
, tweeledigkanok!ci-:mercanlieJ, hi!arlievelingSnill!'iek. ,Waarln 1<ii_overt'IM_ tar .. ........ ,~~ r~_~ ..... OQ. _ _ ~_
_
-' ....
. ~
",en "cuJtm1>eI, ~degroota 'hctgeitgit.erde;bet_ ~. ' . t~ ' r Itolroitn>....... tIiebaiog ...... cIe'iIa-jbe_ .... _:>ifm.. ' ," --.,
.
"
6.~3-"
: ... H i · ·· '. .... . .•.. . ... , . •.
. ' ....... m . i j n
..
Ial_~ ·
deaia..-,lIjJ""lottelot>' · ... .: OI''''*~
"
' p,~1!Iiat6

