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ze Bataviasche Marmeladow in
Als het boek, waarom het
een stemming is om de Open- bier gaat, begint, is de maordbaringen van Johannes voor U gedachte reeds bij Raska!-

!~ch;::~:~e~:ch~!i~\~:::~~~

nili;:~~!~k~~e;~Schieden met

over den Volkenbond of de OXh
fordbeweging kunt gij hem
hooren uitpakkcn vaor een gehoor, bestaande uit den waard,
cen paar werkJoozen en cen
heer, die even moet uitblazen
van de vermoeienis veroorzaakt
door het verkoopell van provisien en dranken in de Ramp. En
soms luistert aliBen de waard,
die gaarne wat jenever wil offeren als hij op zoo'n vervelenden morgen zoo geboeid wordt
en aIs het ware de gesproken
courant en een preek gratis in
huis krijgt zond~r eenige verplichting tot het betalen van
een luistervergunning.
Ook deze Bataviasche Mannela6pw van Nederlandschen starn

een bijl. Hij woMt zorgvuldig
voorbereid. Raskolnikow naait
in zijn jas een band, waarin de
bijl kan hangen zander dat htl
hem op straat behoeft vast te
honden. Hij kall nu op natuurlijke wijze loopen en zijn armen
ocwegen, zooals ieder loopend
mensch dat doet.
De Amerikanen vonden het
erhter aardiger om den moord
op de film de doen geschieden
met een poolc Raskolnikow
lleemt die pook merle onder zijn
jas. Met een ann moet hli de
pook tegen zijn lichaam drukken. Men behoeft geen detectlve te zijn om te zien, dat hij iets
onder zijn jas verbergt.
Ais men echter zelf op de

De betera Tandpasta,

DE VERFWINKEL

T.If. WI. 161 an 814

Sabra. Waldmann

Gebruikt dnarom "lien Jod-KaHklora

ELTOSIN • MUROLA • SIDIIARINE
MUURVERf

Het dagclljksch gebruik V"11 deze
jodiumh'ludende tBncipluta rnallkt niet
811~ ~n de tl'wdcn mooi Wit, docb vOOt_
komI aile tand- en tilndvJe~ !~hzlekten,
zooills de uevrce, de

PARADflNTOSE.

klint U .,Ilcs bekomcn wat U op
\'crfgcbicd noodig kunt hebben

MEUBELlAKVERf

en .dlc ilndcrc productcn V;Jn:

LINDIitTIiVES - PlaTER SCHOEN & ZN.

tBlldppstB,
Prj]! f0.40 ~ r tube.
Queissor & Co., Hamburg.

stellen. En zoo het wellicht niet
mocht blijiwn, dat hij de kousen
van z~jn vrouw en de gouden
medaille, welke zij met cen dans
voor den gouverneur verdien~
de, verdronken had, dan zal
men tach vernemen, hoe hij,
net als Marmcladow hoeken en
huisraad heeft verzopen en,
toen hij enkelc dagen had gewerkt op een kantoor, waar

misdaad zander fouten te begaan, dan is het toch weI heel
zot dat er zoo'n regie-fout
wordt gemaakt.
In de film draagt Raskolnikow voortdurend een hoed. In
het boek staat duidelijk, dat hij
het dragen van een hoed had
0l1gegcvcn, toen hij in de volks
buurt was komen wonen, want
hij werd om dien hoed op straat

Imp. ELLINGER & Co. ~~~n ~:~e~~~ga:e1e~~::g o~ ~~~:oe:Oe:~IS ~~e~~~~go!U h:~
Soerilbaia staanden voet bjjgeval hij weer heen,

Wcltcvreden

Met een hoed zon de
een dag zou verzuimen, met het moordenaar in het trappenhuis
verdiende geld op'stap is ge· van de huurkazerne dadelijk inl'

~a~~ ~~~~ !a~:~:e~~. eon stnk he~~1r!:;ft~:::n z!~~nden Z~Ch
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Bepreefd middel tegen bleedarmeede. algeheele zwakte.
siechte spijsvertering en
malaria.
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den en Lushin, de traktemeuten-accumulatoi', in het Collcge
van Gedeputcerdcn of Gedelegecrden, Ik geef toe, dat ik op
het oogenblik niet weet, wie ik
hier zou kunnen aanwijzen
voor de fol van Sonja, de godsdicnstige, geestelijk reine publiekc vrouw, maar dat beWIJSt
nog niet, dat dit type aIleen in
Rusland voorkomt. Rct trad
ook op in Fransche romans.

groote geestcsgaven als hij zich
mag veroorloven.
U wilt weI aannemen, dat hij
een Raskoluikow zon kunnen
zijn zonder een pandhuis-directeur te hebben vermoord,
Hier zou overigens wellicht
een woekeraar, een blanke Arabier, door hem cerder als
slachtoffer zijn gekozen.
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n€n wIJzigen zon cr at aan
den geest van Dostojewski's
werk te kort zou zijn gedaan.
"Schuld en Bocte" is geen bij
uitstek Russiseh werk gebonden aan een tijdvak. Het is
een boek voor aUe tijden en atIe landen. Het behoeft er niet
onder te lijden, als bet tooneel
van deze geschiedenis naar Amsterdam of Batavia wordt over~
gebracht.
Doch bet heeft zeer geleden
onder het feit, dat in deze Arnerikaansche film van den ge_sjeesden student Raskolnikow
is gemaakt een cum I a u d e
gepromov,:erde jurist, die do~:
den ,:oorZltter van de .fac~te~:
een sleraad voor de Uillverslteh
van St. peter~burg genoemd
werd. Want zoo n wonder-k?a~p
pleegt zelfs thans, nu de JUTISten 0.ver de samenleving zich
ver~relden
als een zwerm
sprinkhanen, nog weI e~ pOSltie te verwa;en, als hij geen
lector of -repetitor worden kan
en ~
elk ge~ d~or de fa~
cultClt met dadelijk rut het..oog
worden :verloren ~odat hij op
cen houtJe moet btiten.
In bet Rusland van Dostojewki's dagen zou een c u-m
I a U d e gepromoveerde doctorjuris een staatsbe~g hebben gekre".oen.' En Dosto~eWski

n:
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~:~:~~:;\er~:~leb~~:;l:~~;

water.
In het boek kende Raskolnikow Sonja v66r den moord nog
niet, In de film ontmoeten ziJ
elkander voor de deur van het
pandhuis. Op de film vernielt
Raskolnikow in zijn woede den
hoogen hoed van Lushin, den
verloofde van zijn zuster; in het
boek komt die scene niet voor
In het boek schiet Dunja, de

_h.

1_

Afb~ t9ling te regeh:D D"ilr vcrki ~ ~ing.

BAT A V I A-C. -

I

--I

ODS magllzijD bczocht te

hebbeD. -grootste keu:e IIleuw en -tweedehandseb, met gar"Dtie.

RijSWijk 19
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b
evord er wor , 0 k voor C!
rol van den politie-commis3aris
Porfirij zou ik niet dadelijk een
Bataviaan kunnen aanduiden,
Maar als Misset nog in dienst
was, dan zou ik hem genO€md
hebhen,
Met Marmeladow, den vader
van Sonja (in de Amerikaansehe film komt hij niet voor)
en die andere drinkebroers uit
"Schuld en Boete", die te zamen
komen op het begrafenis maal
in Katerina Iwanowna 's kleine
kamer nadat· Marmeladow ten
grave is gebracht, zou ik niet
de minste moeite hebben, zoo
ik hen te Batavia zou moeten
zoeken. En toch zijn dat die
typen van wie door de critiek
gezegd is, dat zij zoo echt-Russisch kunnen doorslaan. Ik behoef slechts eenma:al in de
ochtenduren een bezoek te
brengen aan Batavia's herbergen, welke mch in. een langen keten door de stad hebben
opgesteld als een linie van alcohol~nesten, zich u;tstrekkende van het Handelsrestaurant
in het hooge noorden tot de
Bayrische Bierstube in het zuiden en ik. zal u een Nederlandscheu Marmeladow toonen; die
doorslaat als 'een blinde vink
over ieder onderwerp dat u gelieft aan te roeren met een dik-

PI'"
NO alvorens
~

STiMMEN, REPlRERBEN EN VBBBUREN

Maar de gesjeesde student, nog veel meer afwijkingen van
die voor Raslwinikow zou kun- het boek te lmnnen veroorlo-

Hel is cell fcit, ual de rollAan tlc waardccring vaal' de
zick-uit-blik en de muziek-uit- bcwuste films komt dat meesglml de belangstclling Vaal' vcr- tal uiet ten goede,
seile mUl,iek hccfl doen to(:nc~
Als de opstellers van filmverhalen voor CCIl schoolhexamen cen paraphrase mocs1..en
rneutcn ell UC bevordcl'aarfl vall maken van een beroemd hoek,
YolkHConccrtCIl gcgeven door zouuen zc alien "onvoldoellde"
gocde (H'ke-st.en (in andere krijgcn. Niet hun gcheugen,
pl:.mt.s(·n dan Bat.avia) hcbbcn maul' hun mocdwil spcclt hun
!lit.
Jnvcrwachtc vcu;chijnsel parten.
zclfa \lit cijrcrs argclcid. Het
logcnRt.ra(t do:: juisthcid van de
V(lot'Hpclling, dat gramofoon en
Wat de Amerikancn nu weer
l'adiu voortaan hct. verlang:en
V:tll hct. publick naar muzick mel "Schuld ell Boete" van
Dostojewski hebbcn uitgehaald l
zoudcn kunncn bevrcdigen.
11cn mag vCI'wachten, dat schreit tcn hemel !
Hot is alsoi iemand \tit de
oak, llet .. 1Wrt.oonen van films
gemaakt naa.r boeken, de vraag derde of vierde hand hel vernaar die boeken zal doen toene- haal van een gebeurtcnis heeft
gehoord en het dan zoo na
Het is wei zeker, dat films" een week vertelt in cen dorpsgetrokken uit klassieke bocken, htrbcrg als ware hij er ooggede belangstclling voor die wer- tuige van geweest met eenige
opsieringen, welke het effect
ken doet hcrlcvcn.
moeten vcrhoogen en met eenige vindingen van hcmzeIfI die
trcden in de plaats van de haIrvergeten episoden.
Wie zal dezen getuige eens
bQete laten doen voor zijn
schuld aan het verminken van
dit aangrijpende verhaal van
den ongeevenaarden verteller
Dostojewski ?
Men behoeft hem niet te
verontschuldigen met den dooddoener, dat een Amerikaan den
Russischen volksziel niet begrijpen kan.
De geschiedenis van "Schuld
en Boete" had onder niet-Russen in een Amerikaansche stad
S~A
ook kunnen gebeuren. Ja, zelfs
te Batavia.
AIs U met mij Batavia eens
zoudt, willen ontdekken, maak
ik me sterk, dat ik U personen
zou kunnen toonen, die de rolK R B K 0 T 20
len van RaskoInikow, Marmela-
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lastig valt en zij wondt hem. Zij ~==::::::i~~~~~~~~§~~~~~=~
schiet zelfs een tweede maal
doch dan ketst haar revo:ver.
In de film mist men dit tooneel,
Nederlandsch ..
cat Swidrigajlow tot het inzicht
Indische
hracht van het volstrekt nutteIooze van zijn pogingen.
Zoo deze bijzonderheden den
N. V.
geest van den roman niet mede
OPGBRICHT IN 1851
bepaalden en zonder schade
UOOF'DKANTOOR TB BATAVIA
voor den indruk konden worden
veranderd, al snapt niemand
KOOP EN VERKOOP VAN
het nut van die wijzigingen, er
zijn ook ingrijpende verminkinh
gen ondernomen, die weI scbaden.

ESCOMPTO

M A A T S C HAP P IJ
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Ik zal er hi:~ een aangeven.
Zij betreft het slot. Raskolmkow en Sonja gaan samen naar
het politie-bureau. R. 'zal zijn
bekentenis doen. Sonja loopt
niet mede naar binnen. Zij
wacht voor· de poort. R. ontmoet den politie1uitenant Pul~
ver, raakt met hem aan ce
praat en verneemt van dezen
dat Swidri~:l1ow zelfmoord
heeft geple~~'" En deze S. was
de man, die zijn bekentenis aan
Sonja had afgeluisterd. Dat
doet R terugkomen op zijn besluit. S._ had hem ged:reigd.
Maar nn was S. dood Nu Wisten
aIleen, Sonja: eo. hij van den.
moord. Waarom zon hij nn bekennen? Hij keert terug_ Sonja

WISSELS

OP BINNEN· EN BUITENLAND

RE ISCREDI ETB RI EVE N
EN TRAVELERS CHEQUES
'-===================~

lachen. Toen draaide bti zich
om en gina- weer bet bureau
binnen,
bij nu e.inde1ijk
een korie bekentenis er nit stiet
voor den politic man Pulver als
\li'are hij bang, dat hij die tnis~
schien nog zau inslikken, wanneer bij haar langzaam zou zeggen.
_
Zoo heeft Dosto:;ewski het
geschreven. Zoo lag het oak in

wa:r
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zou komen!..
Bet is alsof teirlen komen
aanteekenen voor den amtte-naar van den burger:ijken stand
en zwijruelend van geluk enlietde geen woord kunnen uitbrenh

gen.

I

Bet onnatuurlijk:e. melodramatische ligt duimendik op dit
fiim-einde.
....$

.~~ :n~

en
uit "Sch..ud en -Boete" naar het denkteekei:J. ' hebbeD.- neergezet diploma hoofdpersoon bad doen bekend heeft.-~Hij blijft VOOl" Sonja geamid naar den eom- bedji! van de Genestet. is doorleven uitbee1den, Zander het aan Molenvliet voorzien van.een zijn van ..Schuld ell 'Boew".
haar st:aan.. ~ ilu:'em Gesicht missaris Pb:rfirij (dieD. R. lievei" de film weer tot 0llS gekomeD>
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,. t;aar onder, -den lndrUk ~an dit

-slQt: _en de dagbladen' schreven
dat -het pakte en'merde.
pij bidden om _onn_atuur en
onwaarheid. En hUll bede wardt
verhoord. Zij krijgen ;,Kitsch"
bij wagonladingen.
Na zoo'n film heeft men behaefte aan frissche Jueht.
Je kunt voorloopig geen bioscoop meer zien.

ekment in de- sport;bederft.
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De Vrietldin (The Girl Kidd's Kittens."
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wordt gevreesd. Zij heeft de
filmkullst bedorven, zij heeft
de paardensport, voetbal, rugby, honkbal' (in AmerikaJ en
tennis verpest, doeh roeien, zeilen, hockey, polo te paard en
golf zijn tot dusver nog buite"haar invlaed gebleven.
Het is in het belang van de
sport to hopen, dat dit nog lang
zoo moge blijven.
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4. Tale of Two Cities
een
film naar het boek van Dickens
in Hollywood gemaakt. De
Engelschen, die eerst hun hart
hebben vastgehouden, hebben
moeten erkennen, dat het werk
van Dickens niet is geschonden.
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zem' gord, 4 gOed, S voldoende,
:2 onvoldoende, 1 slecht.
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deren dag erger. Over zes jaar N'''I
tegen den vloedgolf van eritiek zal ~r vB:~ hun licht niets meer ;:;:;
en felIe aanvallen van hen, die te Zlen ZlJll
zieh partij-politieke tegenstanOns du~kt, dnt nu de van!l:!
ders voelden, stand weten te Heutszboulevard lliet geweest is
houden,_ hebben zijn tegenstan~ bij de gelukkige straten, welke
ders den gestadigen groei van het emt een betere verliehting
Nationaal Herstel nog geen kd.raetge~ii v:~~rade~\~~~ ~~~r~~~" !l:!
oogenblik weten te onderbreken",
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geen brandstof, geen slijtage en minimum
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meest hygienisch (het smeltwater voert, de
bacterien af en werkt aldus bederfwerend).
doelmatigst (de spiJzen dragen door de juiste
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vochtighei sgraa van e uc t niet nit.
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Het voorloopig Bestuur van eerste nummer van den derden
jaargan. een woord ter inlei~~nlt~gK~I~~:i;,:::~a~,\::~ ding.
Oost 65, Voorzitter, H. Th. c.
Menting,
Seeretaris-PenningI. E. V.- JONGEREN
welke de stem van Indie naar meester, N. J. de Groot, H. W.
Bazaar in I.E.V.-clubhuls.
Nederland kan komen.
Brouwer.
N ationaal Herstel vaelt, hoe
De I. E. V.-Jongeren Bebitter noodzakelijk het is, dat
INDIE '8 SITUATIE
weging zal op 18 April a.s. om
een veel nauwber hCtonttact ~ot Voordracht voor V. C. en N. H. half zes 's middags een bazaar
stand wordt ge rae
usse en
den Nederlander .in Iudie en
Vaderlandsche
Club,
De
zijn landgenoot in Nederland, Kring Batavia, en het Verbo-nd
die in de VolksvertegenwoordI- VOor Na.ti(Ynaal Herstel geven
Luit. t/zee l£te kl. J. A. de van damesklecding cen t 0 0~~~ ~~ ~~~~~~:~~~e~~~;~~~ Gelder
gelegenheid om op nee lui t v 0 e r i n g, eenige
beoordeelen en beschermen.
Maandag 20 April 1936 te zangnummers en deNationaal Herstel wil daar- 8.30 n.m. een voordracht te m 0 n s t rat i e· dansen.
Als bijzonderheid kan worhouden in de groote bovenzaal
van Hotel des Indes alhier, over den vermeid dat op de bazaar
het onderwerp: Enkele be- arlikelen worden verkocht, vergen, teneinde haar luider, veel schouwingen over de Strate- vaardigd door de leden van de
luidcr dan tot dusverre, te doen gisCh-PoZitieke Positie 'Van Ned. diverse I. E. V. - J. B. afdeelndw gezien i1/! ket licht 'Van ket Bllgen waarvan het batigsaldo
~~~~in~ZI~n:rd~:; ~::e:l:~; jongste
wereldgebeu;/·fm.
bestemd is voor het z. g.
Kampfonds.
de levensbelangen van het Ko~
Op de mode~beschouwing zulninkrijk beslis~ wordt.
.
NATIONAAL HERSl'EL
len I. E. V. - J. B. meisjes
Over de .actle, v:~lke men zlCh
Doel en Streven.
haar zelf gemaakte S t ran dvoorstelt m Indle te voeren,
Vrijdag 17 April 1936 des pyjama's, Ochtend-,
wordt medegedecld, dat slechts
zeer geleidelijk en zorgvuldig avonds om half negen zal in de 1'1 i d d a g_, en A von dtewerk zal worden gegaan. Dat bovenzaal van Maison Versteeg, costumes laten zijn.
Tot slot hebben danslustigen
aIles zal worden ~ermeden, wat Noordwijk 18, de heer J. A. DE
naar verdeeldheld zou kunnen GELDER Luitenant ter Zee der gelegenheid om onder beproefIe Kl.' spreken over "Doel en de leiding van de alom bekende
vceren.
Streven van het Verbond voor Haw a ian S y nco p aAan de actieve RegeeringspoNationaal Herstel in Nederland t e r s te dansen.
Htiek in Indie zal n i e t worden en Nederlandseh-Indie".
deelgenomen. Dit terrein wordt
GENERAL STORES
geheel vrijgelaten voor de beJ CRUYFF t
""
Uitverkoop.
wegingen, die inzake de nationale basis waarop zij staan, met
Secretaris 1\1. V. Batavia.
Nationaal Herstel overeenstemDe heel' J. Cruijff, secretaris
De General Stores, Postweg
men en die hun bestaansrecht van de Middenstandsvereeni- Noord No. 11a, houdt een open levensvatbaarheid reeds ging "Batavia" is den 13 April miming, waarbij tal van artisruimsehoots hebben bewezen.
in de C. B. Z. overledeu.
tieke voonverpen tegen aanGetrouw aan het beginsel van
De heer Cruijff was een trekkelijke prijzen verkrijgbaar
bet Verbond, dat allen die na- der actiefste bestuursleden van zulIen zijn.
tionaal voelen, hooren samen te genoemde vereeniging gedur.enkomen onder de overkapping de de laatste vijf jaren: zijn ge..
,;ELIAS"
van Eenheidspolitiek en Natio- heele kunnen heeft hij aan de
Van Oratorium Ver.
nale coneentratie, zal met miDddnsdenstands~dland gen gegev~.
kracht gestreefd worden naar
1 agnanu ag is zun
De Bataviasche Oratorium
innige samenwerking met be- stoffelijk oversehot op het Vereeniging zal op Zaterdag 9
wegingen en groepen als bo- ~e:~Of Tanah Abang begra- Mei ~h: o~:= ~~'
venbedoelde.
E
t
tal d led
~ant
eh en e
In deze richting wordt reeds was e~ij
ple=ghei~rteg=- YAnend g ~ ~~ ed
krachtig gewerkt.
woordig.
werken ez~: ~oorm ~
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f;;.: g~:~:!:dd~~t d~e ~;:~ IV~~d zay
nis_atie in haar strijd voor de
ve~terlring van- de Rijkseenll~ld~::tehte, welke strijd in de
,e~r:ge. 'en belangrijkst-e plaats
;ir.<}~ederland behoort te :vor.
d('_~, .. gestreden. de bulp en belat)gstelling van Inw.e_ niet kan
ohtberen.
..
Na~onaa1 Herstel wiL trachtEin een leiding te vormen,langs I

'+'

ttl
m
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t'il het goedkoopst In
aansch a ff-Ing aa9 in prijs, W.
ti:J
billijk in huur}t
•
tJj
:e~ s~~;,~ebladerte van de boo-!.'i! het voordeell-gst I-n gebruI-k (geen stroom, tQ
Deze omsluiering van de ~
ti1.
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~"'--""--"'---~~~~~~~~_~"'-"'-"'--""--_ lantarens wordt natuurlijk ie-

;~:~~en

bc~s;erband hiermede kunnen
wij nog bet volgende beriehten:
Bet organiseeren van een atdeelingsverband in Indi'e, onder
de deelnemers van Nationaal
I-Ierstel heeft reeds geruimen
tijd een punt van ernstige overweging uitgemaakt.
Alhoewell'.eer goed werd inge~
zien, dat hieraan verschillende
bezwaren verbonden zijn - gedacht wordt b.v. aan het ge-vaal', dat het oprichten van een
nieuwe .nationale beweging Qndel' de Nederlanders in Indie,
gcmakkelijk den indruk zou
vestigen van het brengen van
nieuwe verdeeldheid werd
tens}otte besloten hiertoe over
h~ gaan.
In de eerste plaata was onder
de reeds in Indie aanwezige
deelnemers een groeiende drang
tot het leggen van een onderlingen band.
In de tweede plaats neemt in
Indie de belangstelling VOOl:"
doel en strew'n van bet_ Verbond merkbaar toe, en bestaat
e1" een gewettigd optimisme,
dat deze belangstelling. wanneer in Indie kringen gevormd

•

6 beteekent 1titsteken·d, 5 is van het feit, dat de lantarens

W
tI1

A, de Gelder, in wiens handel1
de voorloopige leiding van de
UlgCI; eenc organisatie in Indie

•

BATIJVOtS- IJSKAST

ti1
to.

De film wordt ook door hen dus, dat soms autos er desgeprezen, al werd opgemerkt,
dat de vrouwelijke hoofdper· bestuurders die hekken niet
soon niet voor haar taaJk bere- kunnen zien.
kend is.
Die duisternis i, het gevolg

~~d::!:~~k i~enh::~~e~:l~~ IW:~~ i~am:~~~g;~~~:e~~~~~

Hiermcde is de cersle poging
gedaall tot het organisceren vall
~~~i::l?ze~~~Yl~;I~ebr~~d onder de

•

En ditmaal des te eerder nu deze nieuwe
zen ding een kleine verbetering blij~t te bezit...
1
bId k
ten, n.. een etere circu atie in e asten
waardoor een nog grootere besparing Op het
reeds geringe iJ'svE!rbruik wor dt verk regen.

m

Mij ons
dat binnen de
zes jaar ook deze straat een
verbeterde verlichting zal krijgen.
Wij gelooven het graag,
maar, eerlijk gezegd, die toezegging is ons te vaag.
De verlichting is er thans al-

til
tQ

In een bijeenkomst van de te
Batavia vertoevende deelnemers
van het Verbond voor Nationaal
Hcrstel, is overgegaan tot de
vorming ·...an cen Kring Batavia.

•

W.

aa~t~~ !:~e~:~~!~~lh~~e~eel

Kring\'orming in lmlie.

t

Wie ott eerste komt, die 't eerste maalt.
Want straks zijn z' alle weggehaal~!

m

J. E. JORDENS Jr. ~:ite~e:a:n :~~j~e:~r!~~~d~~~ ~~~dr~ed:t~~~f~!::fi~:t~~~e~!~~~1 ~
Ell tach is e1' spanning en op- ~~~• •
winding en geestdrift.
'
omstoot,lijk aantoonen, hoe- voortge,et.
Bntavia
(HoJlandia)
won
HET PAARD
"op punten" van Soerabaja
(Brantas). Doeh dat doet aan
invloed weet te doen gelden, tot
Herboren Tijdschrift.
~
de goede verstandhouding mets
aT. In dunne sportkleeding trapHet tijdschrift Bet Paard,
pdde men samcn van opwin~~~~t:re b:~:s~~b~:e: :e~ ~:~ orgaan van het Paardenfonds,
ding in den regen ap de soppemiddelden Nederlander in In- is 'ij~ derde~·tlaarg;ng ingerigc oevers van het kanaal en
even later at en danstc men met
die, weinig beinvloed als hij is, ~~~~l~n :~~;~~lre~r~~r70nd~~rr~
e!kander.
door het parti} en groepsegois- Indie nog heeft.
De roeisport blocit hier en
zi.1 bloeit op volkomen natuuris
lijke wijze.
in zooveel opzichten vergiftigd waardoor de talrijke illustraties M
De ktikers z~in familie en kenheeft, dan is de verwaehting betel' dan ooit tot hun reeht ~
nissen van de spelers. Zoo is
gewettigd, dat de critiek welke komen.
~
het hier ook nog bij tennis en
zal volgen, zich zal kenmerken
Nu zal dit tijdschrift stellig
hockey en zeiIen. Maar z.aodra
door loyaliteit en objediviteit, een goede propagandist voor
chit andel'S wordt, komt er een
een critiek dus welke met ver- het Paardenfonds worden.
~

"NATIONAAL lIER,I5TEL"

m
No!

Ze ziJ· n ontpakt

m

haar eigen menwerking van Korda en ReNaar aanleiding van ons arDe Bataviasche Golf Club ne Clair. Het is een tintelende Ekel over de onvoldoende verkrijgt een nieuw, groat golf-ter satyre, maar vol spanning.
g~e~~~rdv~el~: J:nN~;U~:~

Gelukkig was e1' te Batavia
cell eenvoudig, onbedorven het station Kramat aangelegd
sport-betooging, die op gernoe- en van aIle gemakken voor de
delijke wijze plaats had en juist leden voo"ien.
Behalve de leden weten maar
daarom zoo aantrekkelijk was.
. t
Fiksche roeiers en hupsche weinig Batavianen d aar Ie S
roeisters van Soerabaja en Ba- 'l."an.
ta via bekampteu elkander in
r_anke bootjes, welke als water·
spinnell over het oppervlak van nomen en zal stellig van dit
het Priok-kanaal scheerden.
nieuwe terrein kunnen genie·
Dat is een fleurig, kleurig, ten, maar-de massa en haar gelevelldig schouwspel, waaraan vaarlijke belang,telling worden
ijdelheid, aanstellerU en effectbejag vreemd zijn,
Het kost geen cent er naat' te
kijken en de jongelui, die er aan
de>elnemen, bekommeren zich
geen zier am het publiek. ZiJ
Sl)annen zich in om het genae~f,:Il, cIat dc7.c gezande sport
h'llfi geeft ell daen hun best am
den lof van hun leermeesters te
verdienen.
Daar bccrscht een kameraads<..:happelijke geest. Het zijn wedstrijden, maar het blijft altijd
cen "vriel1dschappelijk spel".

bioseoO!>'avond lehonden. Vertaond zullen worden; de films: h1
"Just In Tilne", "Captain ItI
(Our Gang
frie~d). Een zWakke filnl, Comedy.) .Iedereen is hartelijk Ie
waarin zeer weinig belangwek- welkom.
\U
~
kends voorkomt.
STRAATVERLICHTING
ee~' fir::.eO~~~~!ng~::rW;:s!~
De Van Heutsz-boulevard
~

2

Het is geen zUcht tot hltslulting, geen snobisme, geen op·
sluiting in eigen kring, als sommige sport-vereenigingen het
groote pUbliek mijden enzonder

aSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBa
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KOMENHEFILMS,

Kringen in andere plaatseIL
Reeds zijn de voorberei~
daarloe in voIlen gang.
Dat deze eerste schreden van
het Verbond in Inille aanva.nfrelijk op vee! eritiek .zullen -stuiten. wordt zeer weI voomen.
Ook in Nederland gnat de
weg van het ver.bond niet.over
rozen, maar ook daar heeft het

Aan de winkels der lecien Mevrouw Elize Snijders.
bingen de vlaggen halfstok.
Als solisten zullen optreden
de dam~ Elize Snijders, so"JEUGDBIOSCOOP-AVOND"'
~~
Twee Films.
P_.J. v.d Bilt, bariton..
Naar men -ODS mededee1t,
Koor, so1isten en-orkest znlhooPt de Evangelische Vereeni- len, aIs gewocmlijk. staan onder_
gmg op Zaterdagmiddag 18 de beproefde leiding van den
April 1936, om half .zeven in de heer J.. de Ruyter Korver;
pendoppo op het W"lllemskerkDe Bataviasche Oratorium
terrem, Koningsplein Cost no. Vereemgmg zal met dee utt
10, voor de jeug'd en andere voeri.ng tevens haar tienjarig
beJ.angstellenden, een jeu..Gdo ~ herdeD.keu.

C.

=.a:!n: ::

Van Instituut Schoevers.

Een aantalleerlingen van het
Instituut Schoevers maakte,
onder leiding van den Directeur
van het Instituut, den heer N.
Ant. Jansen, een excursie naar
de Verffabrieken van Lindeteves - Pieter Schoen & Zoon te
Batavia.
Het was een belangwekkende
pl'actische les in bedrijfs- en
warenkennis.
ADEl\mALlNGSK\VALEN
Een Brochure.
Het Med. Tech. Bureau Sanabron te Bandoeng - dat het
Luehtveranderingstoestel voor
asthmatische enbronchi a I e lijders in den handel
heeft gebracht, deeit ons mede
dat een nieuwe brochure werd
uitgegeven. Deze voor lijders
aan ademhalingskwalen zoo belangwekkende brochure wordt
op aanvrage gratis toegezonden.
ROODE KRUIS CONGRES
Bet Programma
Hieronder voIgt bet progranuna voor het Roode Kruis
congres, dat op 20 en 21 ~.o\pril
tdeenB. atavia geh.ouden zal wor-

20 April 1.936.
2.30 n.in. vergadering van
het Centraal ComM in het ge-.
bouw van den Raad van Nederlandsch-Indie.

doo6·rOO~~~.:!~ ~:
.DU,l::;CU1~
~vrenS::~~~

9.00 'n.m. uitvoering m - dell
Schouwbmg tel' gelegenheid
vanBata!':'met~,..!L~~!,:.
,.........
~ ...... ~ .,--.
Paul Schramm, den beer en
mevrouw DriesseD-Wenerson.
Dr. J. H. R. DE_ llr_ Sj. de
Witte en bet Bnit.en:zorgseb Diletbtnten"Ibonee! onder ~
van Dr. H. SambldeD.

I

8.30 v.m Opening van het
Congres in de Societeit Concordia door den Voorzitter.
8.40-9.30 v.m. drie voordrachten, te houden door: Mr. J. G.
A. ten Siethoff over het Roode
Kruis in het algemeen; Dr. W.
F. Theunissen over vervoer van
zieken en gewonden door de
lueht; Dr. C. J. Wijnberg over
bloedtransfusiediensten.
9.30-10.15 v.m. pauze, waarin Dr. W. J. M. van Bijsterveld,
voorzitter van de Onderafdeeling Kediri, een voordracht en
demonstratie zal houden over
een door hem olltworpen v.iel,
te gebruiken bij het transport
van gewonden.
10.15 v.m. Begin -van het besloten deel van de bijeenkomst,
waar van gedachten zal worden
gewisseld over de taak van het
Roode Kruis in oorlogstijd aan
de hand van de volgende praeadviezen: Dr. P. de Mooy over
de samenwerking van het Roode Kruis en den Marine Geneeskundigen Dienst; Dr. A. Kits
van Heyningen over de same,p.werking van het Roode Kruis
en den Milltair Geneeskundigen
Dienst; Dr. P. PevereUi over
het transportv."ezen.
5.00-ft15 n.m. demonstratie
op het terrein van den Gemeentelijken Gezondheidsdienst van
het transportpersoneel van de
Onderafdeeli.ng Batavia
6.30-9.00 n.m. gedachtenwisseling over de taak van het
Roode Kruis in vrede:rt:ijd aan
de hand van een daarover nit
te brengen praead.\"ies van. Dr_
W. F. Theunissen. in de Socie-

tat Concordia.
9.30 run. gemeenschappelijk

:eten

TRMJ -

Effi'EL.
Aan
de Redactic nw
de Ochtendpost.

Th was passagier in eell tram
welke, uit de riehting Be:hedenstad komend, over Sawah Besar reed; m'n bedoeling was
om op Goenoeng Sahari, en weI:
bij de eerste halte voorbij de
de brug, uit te stappen.

Ik was verwonderJi. tow de
tram op het trambrugget j e bleef staan; daar zelfs
tamelijk lang bleef waehtten. Doordat ik van die tramliju
slechts hoogst zelden gebruik
maak, ben ik van de daargevolgde "atoerans" niet op de
hoogte; later snapte ik dat op
een trant, komend van Pasar
Senen, gewacht moest worden.
Maar weI vroeg ik me af: moet
datperseop dat brugget j e gebeuren, Mocht het om
ern. of andere reden niet magelijk zijn om voorbij de brug.
kort v66r de tramnalte, te stoppen, kan dan niet v {; 0 r de
brug gestopt wordJ: Dan had
ik tenminste d8.ar lrunnen uitstappen en over de- gewone
brug naar mijn doe1loopen~ dan
had ik niet meerdere minuten
met wacbten verloren- Want
tenzij iemand over aerobatische
bekwaambeden besclrikt. kan
hij op dat bruggrt:ie Diet nitstappen zander ge"aar te Joo-.
pen '\'BIt in de kali te storten!

_!

Mij dunkt, dat ..-acl>ten
ill de Societ.eit Con- he t b rug get j e moet

0
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roar menschen die bjj d.ie b2!te, willen uitstappen: maar oak
_
welrehniDg
_
gehouden.
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(bestaande ttisschen de onderdeelen van het Britsche rijk)
wordt aanbevolen.
De voorstellers van dit amen~
dement meenen daarmecie den
handel van Br. IndH~ te kunnen
bevorderen. Doeh een Europeesch lid van den raad toonde
al dndelijk aan, dat de Ottowa~
overeenkomst op den Br. Indischen theebandcl zeer gunsH",
bad gewerkt.

CHOLERA IN HR. INDm

PC' pak

C. a 10 st,

Gevaarlijke Toeneming

BONEFAAS I

BESMEITING DOOR
CALCUTTA.

Nomdwijk 42 - Batovia-C.

De sterfte aan cholera in Br.
Indie was in 1932 en 1933 het
laagst van oen reeks van 60
jaren, maar iu 1934 steeg dit
sterfte-cijfer plotseling tot aanzienlijke hoogte. En in 1935 was
dit cijfer nog weer hooger.

In verband met de gelijktijdige toeneming van bet aanta!
cholera-gevallen in Burmah en
Siam wijst het Gezondheidsbureau van den Volkenbond op
OORLOGbAHSENAAL IN
den Ernst van de verspreiding
Z:UID·WALES
van lIet cholcragevaar in het
bijzonder door de haven van
l\'erkzaumhetlen onder Politle- Calcutta.
toezicht

Groot ======
IMP. AIRWAYS

FJL1\'I VAN IfEI1' BROOD

1Iollison's Oordeel

Gebakken door de Zon

VLIEGT MET K. L. M.

NIEUWSTE

Jim Mollison, via Java uit

ways.

Hij zeide: - Het doet mij als
Britsch onderdaan pijn, dat de
Britsebe luchtdienst, Imperial
Airways, door buitenlandscbel
concurrenten overal op aarde
wordt geslagen.Hij zau naar Engeland vliegen met een K. L. M.-vliegtuig,
"amdat hij zeker wilde wezen
van zijn gemak en van de 8nelheid".
Naar zijn meening diende
Australie zich er weI voor te
hoeden aan Imperial Airways
een vergunning te verstreklwll
voor de lijn Singapore-Austra!ie. Het zou zijn, zeide hij, alsof
AustraW~
zijn eerstgebool'terecht verkocht.

nisterie van Oorlog verzocht de
aWcrgrootstc discretic in acht
te willen nemen. De bij den
bOllW betrOkken ambtellaren en
!trheiders zuBen onder
"'OJ'dell gepJaatst van
ciale afdcl!ling van
Yard, om op deze wijzc
ongewcnschte ruchtbaarheid
vCl'mijdcn.

MAISON VERSTEEG
. . Keurige

MALAYA-STUDENTEN

BI)

MAISON VERSTEEG

3~~i"IJ.-~;;

~

~~~~d;V~~C;~'~~~~"~O~~(~<'i'i:~" :

1-1 Jaar Docent

RECHTEN.

HOOGLEERAAR IN
ANATUMIE.

In Engeland en Schotland
studeeren thnns 73 studenten
uit Malaya. Het meerendeel
daarvan studeert in de rechten.
In de mcdicijnen studeert
slechts de helft van bet aantal
Dc Tamils in Ceylon liggen dut in de l'cchten colleges voIgt.
overhoop met de Singaleezen.
De T~mils klagen er over,
SIR ,JOSIAH CROSBY
dut de Smgaleezen geen Tamil
tot een gouvernementsbetrekEen maand verlof
king toelaten en een Tamil, die
reeds in gOllvernementsdienst
NAAR NED. INDIE.
is, geen promotic laten maken.
Daarom zuBen de Tamils zich
Sir Josiah Crosby, Britsch
aansluiten bij het gouvernement
gezant in Siam, ,komt spoedig
en bij de Europeanen.
Bovendien hebben zij een re- voor een bezoek vun een maand
quest gezonden aan den gou- naar Singapore en Ned. Indie
verneur, waarin zij dezen vra- (waar bij vroeger consu1-genegen, den minister voor de koloM raal was).
nies te willen aanbevclen een
commissie te willen instcUen
RADIO-TELEFOON
tot het daen van een onderzoek
naar de werking van de constivia Java
tutie sedert de Singaleezen aan
het bewind zijn.
DE KOSTEN.

Professor J. G. Harrower.
hoogleeraar in de anatomie aan
de Medische School te Singapore, is overieden. Prof~ssor
Harrower had cen wereld-reputatie. Hij was eell erkelld
deskundige op zijn gebicd en
tevens een goed docent. Hij
heeft veerti~n jaren onderwijs
gegeven te Smgapol'e, waar hij
tevens chirurg ,"vas nan het
General Hospital.
Professor Harrower is slechts
46 jaar gewol'den.

Gebeten op Singaleezen

REQUEST AAN
GOUVERNEUR.

F. lU. S. BEVOLKING
Au.ntal Enrol" VrOllwen
CHINEESCHE
MEERDERHEID.
Het tekort aan Europeesehe
vrouwen in de F. M. S. neemt
af. In 1935 waren er 4470 mannelijke Europeanen en 2675
vrouwelijke. Vroeger was de
verhouding 2 op 1.
Het aantal del' Chineezen in
de F. M. S. overtreft dat'Van de
Maleiers met honderdduizend.
Het aantal Br. Indiers bedraagt
de helft van het aantal Chi~
neczen (737.440).

Men weet, dat de radio-telefoon-verbinding tU8schen F. M.
S. en S. S. met Eng-eland over
Java wordt geIcid.
SituRtie ann de Grens
Een gesprek van drie minuJAPANSCHE VERSTERKING. ten zal 50 of 60 dollars kosten.

De Japansch-Mandschoekooesche troepen liggen aan de VRACHTAUTO.BELASTING
GOEDl~ BIJlT
grens slechta 500 yards van de
Wagells met bijrondere
lllcl,tdc>clartillerj" I Sovjet-troepen verwijderd.
Motorell
0llZienbal'endc Inbl'aak
Ret Japansche ministerie van
oorlog heeft het verzoek van
DE REGELING.
IN BRANDKAST EN KLUIS.
generaal Minami, am nog- vier
divisies te zenden, ingewiIligd.
Eij den wetgevenden raad
Op de onderneminp' CaleDe Chineesche vrijwilligers,
die ~egen de Japanners optreM van de S. S. is een wetsontwerp donia te Nibong Teb~l is uit
ingediend, dat ten doel heeft een kluis niet mindel' dan 14700
d~n III de bergen van HeilungkIang, worden nu oak driester. een belasting te heffen van mo- ?-ollar gestolen. Het geld lag
torvoertuigen, welke zware III de kluis in
b
dk t
alien diesel 01' e o f '
beide waren gesf~t:n. rt~ ~;e~
als
uur des namiddags was het
lasting wordt geregeld naal' de geld daar opgcsloten en den
mogelijke belasting van de wa- volgenden morgen waren de
VOLKSAANWAS
gens. Zoo zal een 'vagen van sloten van de kluis verbroken
o ht
Door groote Gezlnnen
~!~~c~:~: :e~n j:~~ ;~~ g~~:;~ en bleek de brandkast opengem
e gereedkomen van PROPAGANDA VAN MIN
betalen en een wagen van met broken te zijn. Het kantoor
. meer dan 4 ton 720 dollar o •
werd des naehts bewaakt, doch
h et arsenaal binnen korten
tijd te kunnen garandeeren,
LYONS.
..
de wakeI' heeft niets gemerkt.
zllllen aHe arbeiders onder eede
verplieht worden, zich van staMinister-president
Lyons,
..- - - - - - - - - - - kingen of andere middelen om yader van elf kinderen, heeft
arheidscoflicten te besleehten, In een toespraak te Adelaide,
te onthouden. Dit is de eerste gehouden voor de Australiscbe
•
maal, dat dergelijke voorwaar- Commonwealth Club, zijn toeden uitdrukkeJijk in een ar- hoorders opgewekt om zijn
- - . ----~

b~andstof ~ebrui~:~~gDe ~~~

;~~~:~dte ~~;~~:~

en groote
De beste immigranten, die
een land kan krijgen, .....:.. zei
hij, _ zijn de kinderen die daar
geboren worden. De Australiers
moesten er voor zorgen, dat de
natuurlijke aanwas van Aus-

t;a:~~~n:~~ ~~l~~g:~:~~~ con-

zetten.

~~a~~!~~:~~n ~~~~~t dl~a~n~~ ;;!!i~~ ~~V~!::gpf:~~!ng:en~~
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D k llin
e we gen eeller moeder
door
ENRICO DE NOVABA.

ik weer!
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Ook

dU niet!

Ik was

::rc:~ j~i~P e~~~ankku:or

(V. P. B.)

ONTSTEMDE CHINEEZEN
OTTAWA-OVEREENKOMST

NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
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Beslormen Dagbladbureau

BAD.ARTIKELEN

voor DAMES en KINDEREN
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

GERZON
&

niet mee! Haar boeltje heb ik aan toe. Gij ziet mij er veel te

~::~me~c~~:~n~e ::;:o~~~r ~ij ~~:~~;a~~!;1,I~~:~ :ki~e~oe:~e;i~~
afgeloopen!
Achter elkaar had zij dat snel
afgedraaid. Daarna viel ze uitgeput op cen stoel neer en
snakte naar adem.
- Gij treft het den laatsten
tijd. ongelukkig, barones, zeide

:~ ~:~'

riep zij wt met een
die bijna iets drei-

,J:Iebt gij _ iets voor mij?
mg Mane heb ik zooe .
m~est ik opge~~n o~dat ....:_ jaagd! Zij was lui en~'W~::~ moeder DllJ thms noodig ~ iemand duld ik niet9l:t ~
De juffrouw keek bedenkeqik hUlS! Vanmo~n heeft zij twee
voar zich uit.
~:bare antiek:e vazen gebro-

dat ik u wcrk zou durven opdragen.
- Ik kan niet helpen hoe ik
er uit zie, merkte Nora zacht
op. Maar het spreekt vanzelf
dat, als ik eenmaal een betrekldng aanneem. ik mijn plicht

~7g J:~r~w:~!e~~~ ~~e~l~~~~: oo~n~Oe~!aal
boden! Zij denken aIleen aan
uitgaan en mooie kleeren. Werken is bijzaak! En hct is tach
zoo'n goede betrekking bij u,
barones, de meisjes hebben het
zoo gemakkelijk!
- Gemakkelijk? Bij mij? Nu
ja, ik ben wat men noemt een
goeie ziel! Maar als ze mij eenmaal kwaad bebbell gemaakt,
mogen ze zich bergen! Dan is
het nit met mijn goedheid!
Eerlijk gezeg.d zou ik bij mijzel£
niet graag in dienst willen zijn!
"Maar hoe staat het er rnee?
Hebt gij iemand voor mij? Als
er..
Eenklaps. zweeg zij. Zij had
N
. h t
ek

goed en weI,
maar zoudt gij daartoe weI in
staat zijn? Gij ziet er niet sterk
uit. Zijt gij ziek, of pas hersteld? Gij maakt op mij den indruk alsof gij eerder rust dan
arbeid noodig hebt!
Een oogenblik klemde Nora
de tanden opeen. De barones
h.~d gelijk! Hoezcer verlangde
ZlJ naal' rust en kalmte, om wat
te bekomen van den vreeseU}
ken tijd, die achter haar lag!
Maar dat lieten de omstandigheden haar niet toe. Even
arm ais zij naar Valmont was
gegaan, had zij het weer verlaten.
Maar zou het weI goed voor
h"

het achterste gedeelte van de
kamer was gegaan.
- Wie is dat? vroEg zij, ter;ijl zij Nora van het hoofd tot
eh.voe.ten opnam. Is dat mis~
scz~:n letIS..
1J vo tooide den zm niet,
d?-ar zij aan de heele verschijnmg van Nora weI zag dD.t dit
mets voor haar was.
De jongedame zoekt cen
betrekking als juffrouw van
gezelschap.
- Goeie genade! Die zijn er

aan het werk om het verledell
te vergeten?
- Ziek ben ik rnet bepaald
geweest,
antwoordde
Nora.
maar ik heb een zwaren tijd
achter den rug, die mij zeer
heeft aangegrepen. En door
bard werken en voortdurende
bezigheid wil ik trachten daar
overheen te komen.
De barones knikte maar zeide niets. Zij keek even peinzend
v~~r rich nit.
- Zijt gij reeds in cen der-

bij~ae ~om:t ~~~ ~e :.~~:n~:~ b!~~ ~~~s~ie;ij ~e~Oj~i!e

~t. °r;ir;=~is1:;

:::d

I

ba~~~ geW~:ab:~~~n1!te~:~r

d:n
vrouwen, daar moet men zich
de voeten voor stuk loopen,
maar huishoudster of juffrouw
van gezelschap die kan men bij
dozijnen krijgen!
- Ik heb de j~frouw oak

- Nu ja, dat is met zoo erg.
Misschien kan ik u helpen! Ik
zeg "misschien", want beloven
kan ik u niets.
"Een dame, die ik ken, heeft
korten tijd geleden haar doch-

~~;~~n~eeft

~;.ervoeJ~~ehth=~

~&eg!t ~~,h~!tsm: ~~ ~v:~r:f~~ ~:~~~e~:
zij geen ge-

De barones maakte een min"Ik heb haar reeds meerma~
achtend gehaar.
len aangeraden, een juffrouw
-~oscbriften! Och wat! 'van gezelschap te nemen. Tot
Daar geef ik Diets om! De helft dusverre kon zij daar echter
van wat er in staat is meestal niet toe besluitea Zij, voolt er
gelogen, zoo met alles! Daar weinig voor, "oortdurend een

~ m~t!n~

v:.~ ~de

,,En wat denkt gij dat die
om zieh heen te he1r
brntale- meid zei, nadat ik haar kunnen. Wa! er op zoo~n papier
,.Misschien wit zij u ecb.ter
Betrekkingen zooals duehtig de les ge1ezen had?
staat is :maar ouzin!
aa.nnemen. Zij is niet 1astig en
met opge,.zorg dan dat gij dergelijke .,.Kom eens ~ bet iront. ik geJoof ~ gij u bY h.aar we!
hebt gij geen dingen met in hills hebt,a1s ik juffrouw!
.
op uw gemak - De Br. Indische wetgevende
Op.hetoogen- zeniet.eensmagbreken!"
1'.Bm. met kwaaG.!.zej ze. na_"Vumiatik,naar,huis ga..zal ik
~!~~&~p~~I~'~~~~
voor u.
•.zooaJs 8" _
ben ik zoo dat Nora. &ij bet _ met tegen. even bij haar a.anIoopen om
raad heeft in een zeer. opgewonden zitting een amendement
deuroude.
met. vrij
eon .mcht.
. a1s. .Ianunetje....
' ! Ik.lfaar
hob een
zin. un h2ar
te briefje latat
Dan
R1 it
a.mgenomen met 70 tegen 65 nig
engeIachtig
geduld!
ik had.
.
bier een
afge¥eii.
KW>unwruoen.
hob· h_ . . . . . - - _
,.lk ...... m.t _ ... hebbeD,
stemmen,
de, beeindiging durende enkeledagen Diet lronvan de OtfuWa..QvereenkolllSt del> verschjjnen.
-~! Daar ben de •dOOr geoet!Dat._ ~ wegde. de. """""" er dadeIijIr.
...
CW- ~

In Br. Indie aangevallen

TWEE GRONDIG VERNIELD.

IN BELANG VANDEN
HANDEL.

Chineesche Mohammedanen.
ontstemd over artikelen in Chineesche da.".abladen, hebben drie

waarm

=~eri~~d::::-

Entree f 0.60.-

Ontvangen een grote collectie

FEU I L LET 0 N -

werden opgenoDe wegen, die naar het arsenaal voeren, zllllen eveneens
onderaards worden aangelegd.
Het arsenaal zal ua het ge~
reedkom& van d: werkzaamh.eden een bez~tting :an spe-

Ongedwongen
Vroolijkheid!
altijd:

PROF. IIARIWWER l'

In Engeland en Schotland

DE SPANNING

~e:~contract

prijzen beschikbaar.
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TAMILS IN CEYLON
In aIle sUite hebben
gecrings-experts en de
digcn van het Engelsche
tcrie \'rill ODl'log him beslissing
genomell. Beslotcn is eell nieuw
groat nrscnaal in cell van de
dalcn van Zuid-Wales te bouwen. Intusschcn heen men de
jUiste lliaats VOOl' het publiek
gchcim gehouden,
om
de
grondspccuJantcn te verhindefen, reeds thans door aankoopcn de Pl'ijs van het III aanmerking komende terrein in de
hoogte tc jagen. Maar oak Vaal'
den uUlIr van den gehcelen
hom\; en de voorbereidende
werkzaamheden beeft het Mi-

UITVlNDING.

Te Singapore is aangekomell
cen afgezant van de Amerikaansche
bakkerij-nijverheid
die materiaal verzamelt voo;
een film, welke zal heeten Dp
Geschiedenis van het Brood~: De heer Adrian C. Willia~s
aeht de geschiedenis van net
brood een l?rachtig onderwerp
voor een film. Hij heeft al
7?OOO voet opgenomen. Te
Smgapore filmde hij ook weer
bakkerijen.
;
Hij verte1de het een en ander
v~n zijn reizen aan de Sh aits
!tmes. Hij wees op het feit, dat
In Opper Egypte het brood in
de zon wordt gebakken (het
proc~~ duurt .enkele dagen),
tenvljl thans In Amerika de
nieuwste methode is zonnestraal-Iampen te -doen schijnen
op de kneed-troggen. Zoo ziet
men al weer, dat er niets
nieuws onder de zon is.

Australie aangekomen, te Singapore, heeft zich daar seherp
uitgelaten over de Imperial Air-
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REPAKATJES

met Europcesch muteriaaJ. bilImUIUG GE". GARAGE
1\ike prijzcn, gratis alhalen en Zit-slaapkamcr, cigen zitjc met
~O rgeD. Belt U op WIt. '1302. ruim crf.
To beyr. Thercsia·
kcrkwcg 20a, t cler. Wit. 1050.
.fLu:a
Poslwcg N oord No. 59
WEGENS V}lltTnJo~K
n. Holland te l[Qop aangcboden
1Z.'lL.
prima wcrkendc naa imachine
het bett:re &1cldofectle·middcl voor f 7.50. Hotel Victoria, ka\'()(Ir hlJlshoudelijk gebrulk_
per £Il.'!'ICh ."."" .... J O,7!j
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het
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Dr. n. A. OLDENSTAIU
licel-ncuH-oor'liclilc, Stem· ell
foIllr:lllll("to"rul~sclI.

Wutc·l'l oopit:.·in, hock Wi!lemkllann, ~cler. 1353 W1. 8prcekuur:
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Gevestigd
Je
zal
zijn. dat wij met de prij u n Dleekunnen. .
Belt U ons eveo op. W ij levereD door de heele st2:d.

-IUFJ"',WUW
"oor teJe£non en ::1I1mlnlstratic

~~~!'a~tc~h~~oro~~m~~dellij~r~

indiensttrcding aan. Brieven
onder No. 1575 v.d. bind.

Voor de A-.S
RAe. E S.

rnuun'er~ ~e~f? ~~~ moolst At;gem;ik~i;n~~h~OCONFPECCT'iCE
LINDE:n~·Z~~~S(''HOEN
~h:;e:"a:~~~~,~O~~:~ 2.95, f. 395. TAm,dk.
Stepin,.
TE KOOP:
elef. 4050 Welt.
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ANANAS110ST VAN "TJILANDAKu

Een vitaminenrijke gezondbeidscirank bij uitnemenciheid.
VERFRISSCHEND-VOEDZAAM-GENEESKRACHTIG

-

TEKOOP
aangebotlen S kristalleo Electri!4Che Kronen.
Te bcvragen Hotel Victoria.
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TO ..... lwveg eo

33,

TEL. WELT. 1927

20 Cent per groot stuk
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FRAAIE SQRTEERING

I

hcden in zich bergt om zich
ENGELSCHE TABAKSPI.JPEN
ongerust over te maken; maar
men moet niet vergetell, dat aI(een de zekerheid van cen onmiddellijke coalitie tegen den massa quaesties over, die recht- - - - - - -_ _ __

~~~k~~o~~~n~~~ir~~e v:rde:- ~:~:1:~~~;~~~~::::fa~~~ ~~~~~~sw:~~e~~t !~~:~:; f:~

ZWlda'tt"hretnnnoo"t geet~!i;'
weWta,tcder
e
11fel.~ hceft aan de I~oodz~~e~iji'leI d d~a.n cen ~f.e he tnall~ ~ ~
;.~~ e ~gmg, 1w~Orlo:enZ ~er r:
l\pr hV:J.~ {e d
I t
v~~. Ie ~:mner ~8~~ a s l~!:nS ~mg, u~ea~anwordt e~et uit
zonderY~g r v~n De~ema.rken~
nict rechtstre<:'ks bedreigd met

i!'::~!:::dl!!~Vt~:t:~t

die na een langdurige voorbe- publiek niet door de pers wordt 1936 W lil"s i i Sedon (n ieu ",,) .
iugeJicbt, tcnzij er een quaestie 1935 Baby Ford Scd;:o,n.
~~~1~~~lis~~!~e, ~~li~;i~~S~~~ van prestige bij te pas komt; 1932 Willy'l Overlnnd lc.uriug.
en aan hun prestige hechtende bet parlement, dat andere bin- l~~~ ~~;:a:~~:n:.;
..
dietatUl'en een diplomatieke en nenlandsche zorgen heeft, die 1931 Chrysler 66 2-5catcr.
militaire aanvalspolitiek zan- het meer r echtstreeks aangaan, 1931 Ford i.q). i-dl:ur Sedan.
den willen voeren; men moet bemoeit er zich met mede;
i~~ ~~~~:~~lh S,~dall
niet vergeten, dat de organisa.De openbare meening \Vordt, Billijkc prij:"tI; desg ewcfl£cht Op afbe~
tie dar sancties OOOTolI mm pre· wanneer uj plotseling uit haar
,,,hog.
oolltief karaktcr heeft.
:;~~~~~:hei~n jSpr?:~~~:-!;: Sluisbrugstt. 55 - Batavia.C.

r

tale wegen Van bet Zuiden be-

~:e:jv=l~ias~:~~!i~~~:S~ ~~~d:n e?;e~~~:~;:~~;;~;

zijn dus op dit punt zcer belangrijk.
Daarentegen hebbcn deze vijf
staten, alroogen zij verschillende belnngen hebben wat bctreft
hun nntionale verdediging, hetzelfdc belang om den bewapcningswedloop tc zien eindigen,
een gecontrolcerd plan van beperking van bew.apcning te zien
slagen en de aan de wapenfabrieage en ~handel gelaten vrijheid ann b::mden te zien gelcgd;
zij zien vaoral in de beperking
der bewapening cen venninde-

Voll(cnbond om een politiek en
economisch vredelievende gezindheid te bevordcren; hun
goede wi! is niet te loochenen.
Op dat gebied hebben zij een bewonderenswaardigc .kaart in dE.'
hand, n.l. die van de ollpartijdigheid en de objectiviteit; zij
kunnen bij internationale canflieten een reI spelen.
De ware neutrale 7w.n quaesties meer objectief beoordeelen,
daar hij niet belemmerd wordt
door zijn e.igen eompromissen,
op voorwaarde dat hij niet te
'Yeet van zijn sympathieen laat

~~~~~t; tu~:Ch~~j~~ti~:~tr:f:~

l

J~ TEK TJOE

de daarmcde belaste politici
KWltang 2 Sen., Tel. WI. 855
moeten bezitten: energie tege-.
lijk met plooibaarheid van kaHaarolte tege n Roos.
rakter, f liakheid en tevens een
F 0.20 p. flesch
Cijn onderscheidingsvermogen, ",._ _ _ _ _ _ _ _"'"
gevoeUgbeid VO OI' de openbare
meening en onafhankelijkheid ---:--- -- - - -van oardeel; men loopt altijd ~_. . ._ _ _ _!
kans te veel te eischen of te
weiDig: aUes is dus terug te
brengen tot een zeer delicate
\Taag van appreciatie en maat
. .<. .
in elk bijzonder geval, In de
naaste tijden zullen de moeilijk·
heden van dien aard verdnbhelen; de ootwikkeling van het

;~

~~~t~:~in~ ~~~v~~e~~~e~~i~ ~J~k~~U~~I~~ei~ ~~ l~~~~r~i~ ;:!~~~al':~~a:tS~:ora~: b~=

strijdkachten, Maar zij weten yen. Hij kan dingen zeggen, vaD dat overprikkelde land
aan den anderen kant. dat hun waa rvan ieder weet dat zij waar enonne moeilijkheden. waaTOn-

:~i~sO~e~!~I:nb;ie:ij ak~n:nre~; ~n~ga:: ~~~nr::~ ::::! d:~~ ::Ib~~di~~~~~;a~~\!e=~

onderhandelingen door eene t e- vrij is .in zijn uitingen. Wa t standsvermogen tegenover overgemoetkomende bouding ver- beett het optreden van Nansen, matigo ei.eben kan bebben.
gemakkelijken, maar zij kunnen Bmnting, London, Beelaerts,
Wat zouden de neutralen

~~~'b~~~:s~~~e:~v~:d v~i~~:~ ~:~e}~~~!:~~~~r~gn g3; :~;::~?d&~e~\;~;:e:s~~.
a':~~~ W:tk~'~:;!I::~
,:~ ~~~: :'~fije:i~~f::~~~r~~r~:~:.':: :~~rg!;~e~ed::,d~:~:::-~==
~~~~n
et Franscb·Duitsche tijds zeer sterk de menschen, bond om niet den schijn aan te

_a r'

VENDUBEDBIJF ,.KBIJNEN"
Secretarieweg i; T el. 3050

VENDUTIE
D1NSDAG 21 MAART.

tf:n hul:", van den \Vf:1EcG. Heet

a!;. ~!~~~~n
~~J~~~~~;:

III

Men zou welHcht mecnen, dat wier rechtschapenheid boven
deze voorstanders van verplich. twijfel verheve:. is.
te arbitrage, dat deze neutralen
die gespeend zijn van aIle strijdDe Volkenbond, welke hoog~~~~r!.~i~'t:!C~l~~ :!d: ste en meer verwijderd doel be·
i

~e:~:~ ~~ :!u~a~!~~~:nm~~

het Pact samengaat tengevol.
gc- van de beslissing van de
Conferentie van Landen en het
votum van 16 Mei 1920. Daar·

~mn~~o~~ee~~~~;:gzi: ~:
1,e

aanzien 'Van de -verplichtingen,
die de groote mogendheden jegens ous op ziclt genomen hebben door b et Pact wn GenCve

::n =~ :;w:mt =~OO:~~:~:-::i
een

::-

~ t;:.~~~:!:!.

zich bewust zijD. van de orivol- dementeD. . ot . ~_"" ___. tall""""
d d _'" h'd
.w~tu'!"
.........
oen e· v~g Ell ; - -welke men resoluti~ at .t e. slijpeD. hebben

tussch-'---- _._'-"""'t
'"'_ op~i.

~eeft · teverWaehtenvanwape- zijdat· tenzeerste .: ~juicht. ~ Ue%l\l'leS;een..

;:e:= :~
. is ::~
. ~ ~-L~P::
' n.._~"",~_,,--vali ':
-~....
:_de

litaris""'-'l
~~~~A= pl0 _ _ ..

Vl'U\;U

~

~'Cl'elt., zich hoeden voor wee-

pennest.en; ' ~~:1ns-

~~.~~. ~met
' ~WOIdt
... $

rlmnden
.

.&

"~:;~ ;~l;d:~~: ~:'~";.~d:~.
WOENSDAO 22 MAART
ten hul=e \-'<I1l d"n W cIEdC. HCl!r

L. B. SIBSASSIB

critieie tijden te verzwakken

aJs om. bet te doen voorkomen
alsof wij ouverschillig zijn ten

ken, onvoldoende tili;jken te 2ijn; e~en.zeer kwaad als zekere hymogeltl"k otnsch.reven zou war- zelfs wanneer
staa:t een be:-per-nationalisten.
den. .De twee andere Scaudina- roep doet .op arhi:trage, ontheft
Op aDe manieren moeten de
vische l~en en ' Nederland
kleine staten de oogen goed
hebben dezelfde politiek toegeopeobouden.
past. Toen het er om ging de
Mea moet, bij dat aRes, voor-

:~;k::td::' v;'!? !:e~~:: r~in.:.n-va:e:\!~.r:(=·
!:t:·~ n~::':OO:

-.

ZjjDl' Hooghcid
PaDgcra n A.A. M3 I1gk~nf:go~o.vn

SIGAREN EN SIGARETTEN

~~Nu~~e~:::~~eg:lt~~~ez~~ :~~~~:.~ ;~e:~~ti:Sa~~=~Iij::
gcering, die niet onlzien lJeeft
om te doen blijken van de bedoelingen, die zij ten opzichte
van dat land koestert; het
schijllt dus logisch, dnt Deue-

telefoan

geonde der grooten te zijn aaDgewezen, waardoar men zeer
g~dd' he~ gevoelen kan begrijpeo at minister Milnehuitte,
. . .toen hJj van de_DeneD: verkIaar-

.. ~~ . ne~tr~len verkeeren niE;t marken, dat in' de vorige eeuw
In '.. ld~ntl:~e to~stanJien: de in twee -oorlagen door Duitsch··
ScanWnallJers . I.schijnen . "het land werd. -overwonneo. heeR
~inst '. 'bl~otgcsteld; " Neder~ zich door de ov-erwinnaai-s
land .h~eft eeo
na:tion,aaI.1918 de DeenScbe zone , 'vRll
gebie~: ,tege~k m~~ bl~ende_ Sl~wijk (160.000 inwonerS) .
koloruen .te
... : ~et:de.di.gen .. OeI!e.-. ..Zl.·CO
. '..·.te
.. ro..g. go
. v.en
. na een p.l.~bis..•:.
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De Problemen der Neutraliteit.

~

Z E , df:D
Gou verocurGv.naa l v, Ncd. l ndii:

van

OVERGE~EVERD AAN DE GENADE DEB STERKEN.

lei. WI. seas

BLOEIENBINDEL FIV 0HIE T

ternationaAl r egime van mili. ~::!:n~~~~;::;!:
tair: ~~OnOmiSChe sanctfes; in sie-politiek of daarop gericht
w,er e IJk.heid hebben ztI echter streven, geeft in het huidige
~::t o~~:!;~~~n r~':un~ij ~:; tijdsgewricht sJecbts een omsancties te ondennijnen; Zwit. 'lijsting aan de buitenIandsche
de mi- politiek '\'3ll zijn leden; hovenserJand is ontheven
.ciet, waarbij 'de _Denen eeQ Iitaire sancties; Denemarken dien doen de staten de facto
meerderheid van 3(4 verkre- beeft a1 in 1919 gevraagd, dat slechts een beroep op zijn we-

bij de firma Jagtman, Laau Holle No:
Weltevteden 1654.

DE SITUATIE DER ZWAKKE STATEN.

,: >. . :

Zij "",rl ef:Dt U moree!f:D en fj nantlec lcn steun, Indk:n U buitCD U ...·
,ehuld te.nQ"", ..o!g-e van de tljdsomstandight:den buiren wsrkl¢IO'i! :lit
(tf! raakt e n dictltctlg-f: ... olge in mo•.-;JjjkhedeD verlr.ee rt.
L ldllUatscbap I-fa Vall liw maandf:lijkse.b sa!ari3 ' met cen minimum
van r L_ f:n ef:n maxlmum·c:ontributie van f 2.50 per muod.

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

t.e.a,b.: 21-persoons ledikanten
complect, 1 buffet, 1 boekenkast
(I stijl) , Brlcvcn onder No.
1584 van dit blad.

•

se!a:. hU~e g~~~~a~:n ~n~l:~: Nu bestaat de groote moeilijk· _ __ __ _ _ __ _
serland vooral wcct. dat het h et ming met de sancties door het heid van eeo gezonde leiding
knooppunt dor groote continen- zeer geprononceerd gevoelen, der buitenlandsche aangelegen_

• ruime

I_b~'d_

{Vi!l:ealiging OtId",!!iDgul Steun EU1'opecscbe
G r oor b all d e isgetmplo ycf:r d en j

BORACIC f, COLD
BORACIC f, SWEET LAVENDER
BADlEEPEN

:~ig:!~~:~v~~~Z~aa~~\~i~~

Voor cen wclcloonde nus 11 in J{ 0 Ie L klimaat:
Pension "Villa 1\-10 NT A N Ail
SELABINTANAWEG
SOEKABOEMI
Riant ultzicht, I<'rissche kamerl:i, Uitstckcndc tafcl
Inform: 'telf. 5!J4 WIt. Si 167.
Zccr gcschikt v~~ r herstcllenden.

bekcnde, tc\'cn!! het
goedkuopcre ndre~ voar aanm.
von jaJionncn is mode-atelier
.,CorWNA", 18 Matramanweg
!Jav., tclef. 198 Mr. C.
DUH

AgenttD, bij voorkcur met
grondlgakannisvanEngalsch,
Voo r h et op ncmen

gciJ'ltroduceerd WeekbJad.
Srieven o ndcr No. 4A v/d.

S'I'ALNN ANTgNNE~IAS1'
(rocstvrij) t e k 0 0 p:
Tc beyr. Telcr. 582 Welt.

"JupunnclI mukl!R dt: \'rou\\'''

16EVRAI6D~

Woren nog: heclen lid van de V. O. S_ II. G.

Niets is zoo verfrisschend
als cen bad me t een der
Vinalia zce pen. De s
margens geef[ het overvlaedigc, roomachtige sop
U een gcvoel van fri sch·
heid) dat den ganschen
dag blijft.
Des avonds komen in het
zachte wclriekende badw ater de vermoeide
ledematen wcJdadig tot
rust en een heerlijk frisch
gevoe! is het resu ltaat
Welke U ook kiesr, U
koopt de fi jnste badzecp
die cr beSL::l3t.

I

VERLOFGANGERS.
DMIES !
Eur. ldeereo. o.a., donkergestl'. Het · adres vaor Bustehouders
Ingegroeid.i! n agels, eelt enz. colbert, kl. m. Grij~e plus-fours op maat en confectie is:
w.o rdt pijnloos en - hygienisch y.j.v, 16 j.; Winter· en zomer;,Bcrendl'echtslaan 49"
verwijdert in
mantel v.m,v. 15 j, tc kDOp Cud.
Mevr: StegJich.
PEDIKUiJR
Gondangdia 27 tuss: 10-12 uur. - - - - - - - - - Gemeub. te huur aangeb. per
,,sUCOES" 1 Mei a.s. groat he-erenh, (4
slaapk" voor-, tusschen· en aehPostweg Noord 59, Tel. 4302 WI. ~:~e~~:~~1::esl~:0!a~'a~~~ tergal., gar., stal) dichtbij bet
station Mr. Cornelis. Ruurpr.
f 45.- p.m. Geen bilik. muren.
Verder voor diL'. kleiner huis
ongemeub. f 30.- p.m . Te beyr.
Buitenzorg. Een erfpacht perc. LA1\IPEN
Jaml)Cn.
Telf. 1045 Bt. na kalltoort. la9
Me.
'I'E I<OOP,
vruchtboomen bcplant ell visch.
vijvers en m/tnodern huis, 'I'e l~int 503. benzine verbruik 1 :13; NIEUWSTE FILMSTUKKEN
bevr. 37 KerkstJ'aat', Mr, Corne- ell een Radio met ingeoouwde voor piano en zang. MOVIE
Electrische Gramofoon. t,e.a. b. SONG ALB UM (1, 2, 3, 4, 5.J
lis.
Insulindelaall 32 Potonin, Mr. 193G. RUIME SORTEERING BILLIJH:E PRIJZEN. Verkrijg·
Aig. BDuwk. Bureau Scbutter Cornelis.
baar bij Muzickhandel TID
:~~h!~~C:~ ~~de~n~~~::;;~~;:~ - - - - - - - - - - TEl( 'tJOE, Tel. 362 Bt.-C,
I. E. V. -J. B.
gebouwen, iKl'St. nieuwb. we·
g enverbctering. Billljke condl· BAZAAR - 18 APR. A.S. 5.30 DABOE biedt z(cht aan, op de
hoogte van aIle werkzaamheden,
N. M.
ties.
001;; genegen om melle n/EuroModeshow
IZAL.
Too Ill': e 1
1m. to gaan. 6 SetjaIlg'<veg, Ba\ '001' huishoudelijk gebruU{. Ook
Hawaiian Syncopators,
tavia-C.
\-oor ontsmetting- In de zieken·
Vrij entree.
kamer.
1. E. V.-clllbgebouw
~IASSAGE.
Vrijrnetsclaarsweg No.1.
Wilt U grnag bevrijd zjjn v .
HOTEL PENSION
ondr. pijnen i. d. ledcmaten,
SIIU1-rE RAAl' F
hardlijvigheid, rheumatiek, verWEGENS VERTREK
T elcfoon 154.8 Wellevreden.
lamming, vel'lies v. h. geheugen
£en oonboekje op het whJdog- n. IIollaud voor prima kokkl~ ~~\~.
~o~:::e~te:n~~~~~~~
o( a\'oDdcteh (5 gangen' voor bal)QC ell djollgos, echtilnnr. be2 pcrsooen f 30,- afCchaald cn trekking gczocllt Iter 1 AIel. ore
/ 32.50 thuisbezorgd, Maaltij· beYr. ,'oor 20 dezer b ij Mevr.
den van 3 gangcn J 5,- miJlder . Noordhoff, Hotcl Victoria, kaANTI£K
Elkc maalld vcrsche kruidkoek mer 7,
Ter owrllalllC aallgeoo(len:
uit Grouw (Friesland),
TE I(OOP GEVRAAGD
I 6 cchte ltAn~LES stoelen m/
:~c hamlsche hah'c en Driekwart dito tu.fel. Tc beyr. Garoetweg
Trnll5port. QuderucruiDg
10, tclef. WIt. 5519.
Violcn.
"SLEnOKO"
TIO TEK TJOE
Noordwijk 41.
TE KOOP PIANO'S Tweede·
Muziekhandel,
Bat,-C.
lE adre.s voor vcrvoer en emhandsch merk Lipp & sohn en
baIlee rca ell transporteeren van
Kon, N ed. PianofabI'. tegen zeer
'1'~: nUUR,
vorhllwbocdcls binnen en buitcn
luge prijzen. TIO TEK TJOE
Pa\'i1joen Pet,ienongan 82,
Nedel'iandijch~J.ndic. Onder ga- vier gcslot.cn vertrckken, gas TeL 362 Btc.
rantie. l'ot WI. 5580.
ell clectr: leidingcn, vrij water,
gcmakkcn met hoofdgebouw.
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