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VERSPREIDINO TEl BATAVIA DRlEKA.AL PER. WEEK

10.000 EXEMPLAREN.
VERSPREIDING TE RANDOENG ZONDAG1t40RGENS
6000 EXEMPLAREN.

ORtJKBERLJ JOHN KAPPEl!:

~'";,~. ~~

ALGEMEENNIEUW5; EN ADVERTENTIEBl.AD VOOR BATAVIA EN OMSTREKEN
VER5CHIJNT DRiEMAAL PER WEEK, DINSDAG., DONDERDAG, EN ZATERDAGOCHTEND

IlUMATRASTRAAT .1
TlilLEFOON

UITGEVER ,(JOHN KAPPEE

- "Hoe vreemd het ook sommigen moge toeschijnen, zelfs
het Europeesche deel der Protestantscbe geme ~nten in Ned.
Oost Indie, is niet gebeel ontworsteld san de' overgeikfde
invloeden van den Heidenscben
natuurdienst," - zoo sebreef
in 1923 CIs J, Mooy, predikant
bij de :mv.angelische gemeente te
BataVia In het tweede hoofstuk
va.n de ges chiedenis d er Protestantsche Kerk in Ned, IndiiL En
hij zette uiteen. h~ in dien Hei ·
denschen natuurdienst meeataI
nauw verband wordt gelegd tU3schen de donkere, dreigence,
ge~~imzinni ge Machten, die ~~gellJks om ~en mensch -heen Z1Jn
en de schlmmen der overledenen, vooral de voorvaderen, de
Nitoe'~, De. Mooy wees, op de
vereClrmg tegen Ker~~1S van
het graf van Kapltem Ja9,
of wat daarvoor doorgaat, door
Euro~anen , ~.p het branden
van wlcrook blJ andere graven,
op hun geloof in han haM
bail, in qen invJoed oP, den moed~rzegen van het heihge kan~n
blJ de poort van Oud-Batavla

DElEGAT1E· EN
OOCUMENTAIRE CREOIETEN,

De mooiste
Streken
van
Sumatra
PADAN6SCHE BDVENLANDEN. HET TDBAMEER EN BRASTAGI

BINNEN

IEOERS BEREIK

DOOR GEIlRUlK TE MAKEN VAN DE

K.P.M.
RETOUR- EN RONDREISBIL)ETTHN
TEGBN

.ENKELE·REISTARIEF

enzfu

'r:===================;I
R £ I S D U U R 14 DA 6 £ N EN LAN GER.

ESCOMPTO

M A A T S C HAP P IJ N. V.
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UOOPDKANTOCR TB BATAVIA

I

EFFECTEN
ORDBRS

ADVIEZEN

VOOR ALLE

ADMINISTRA TIE

BEUR'ZEN

BELEENINGEN

ALLE BANKZAKEN
Ach, wu eJ~ctrl.ch heel den naeht,
Uw hu,anLimme, ...edieht,
Wi>, Iicht voor hen, dIe Uvcrwilcht,
En " h~d den did ontstlchr.

't

BIT ILEVTBISVBVERLIVBTE BUISNUMMBB
zoo gemak};clljk, bevelligend en goedkoop
PRIjS f 6.75 Stroomkoste n: 100 uur voor 1 Kwu.
EENVOUDIGf AANLEG GRATIS
Inllch,'ng.n , ELECTRICITEITREDRIJF
Telefoon Welte\lreden 300 toestel 14 -

RADIO
Leveren wij momeottel zoolatlg de voorraa.d strekt,
te~eRnEzSeerKv.yer.lalalgode afbetalJng
, .

E no

ERRBS K.Y. 214
PH(LIPS 331A H aal de Wereld in U w hUis '
PHILIPS 334A (S,u per)
GE.NERAL EJ;.ECTR,IC Super
K.Y, '208 GeIijkstroom
PHILIPS 2802 Gelykstroom
~RRES Electrlsche Oramofoonversterker '

LUlDSPREKERS 'va~ 'P~ilIps en

OeneralElectrlc.,
Met een laa,r ' garanUe' v~n' ~ den Importeur.
Twaedebandlch RadiotoeStellen .in .u., verkrijgbaar.
Wij repara.ren .alle soonen ~diotoesteUen.
'
WI~ "',bbell g·een Vlrkoopers of Runne.n .
Elk toeste' heeke'en ,andere thinkwGlrgin' evenals
~een Viool of Plano, ' ~ l zijn,ze ,van-betzelfde m~rk 9f prJjs., ,
DDS ~IJ_. 8dv(SI~, r'R , eerst ons Mag8~IJn te , bezoeken
" en dan het tOeStel naar," keuze op ,pro.~.':~ , v~geb: '
,

. •

,

N.V.PIANO- EN"MUZIEKHANDEL

" . ...

KOK
. ",

DINSDAG' 12 MEl

"Bataviase

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N, V.

OPG8RICHT IN

." s.B.a

~a,

NUldMER

BANDOENG.

N.derlsndsch.
,I n d I • c,h •

VODR ADVERTENTlES.

TE BAT.:
GM>NER
TE B.A.NDOENG: BANARBU
OF RECBTSTREEKS AAN
ONZE KANTORmN.

I

1936.

REDACTEUR, J. VEERSEMA

Nouvelles"•

dernemingen behoorende san
den ma joor-chinees Tjong A
Fie. De baron was een boom van
een kerel, een rumoerige, lichtgeraakte kerel bovendien, maar
hti was ala was in de handen
van den majoor-chinees, die
bem zijn kinderfeestjes deed leIden, welke hij dan, getooid met
een papieren muta, toegewijd en
lief tot een daverend succes opvoorde, De baron weld van kinderen, maar bet verdroot hem
als clown te moeten optreden
ten aanschouwe van de Medanners die dt:ze kinderfeesten bezochten om den baron te zien
huppelen en spelletjes doen en
om zich te vergaI,len aan de
mooie dochter van TJong A Fie.
De baron had ook om andere
redenen meer verdriet dan hij
kon wegdrinken en het ongeluk wilde, dat hij ~n
droe:ven
drank
over zich
had. Het sPOO,~ nu vertoonde
zich aUeen nan ZlJn baas zoo om.streeks den tijd, d;at deze zjjn
gasten op huilerigen toon tusschen bulderende vloeken confidenU es deed. Het was of het

traditie, Indie ook als een doorDiet te eve:naren
gangshuis beschouwde en san
andere Indiscbe spoken een
in
sle<:ht voorbeeld gaf.
smaak.
' Maar hoewel "The Ghost
zuinigbeid
goes West" aantoonde op wolke
en
wijze Indie ook weI eens spoken
voedingswaarde.
zau kunnen verliezen, bleek men
te dcen te hebben met een
Schotsch ' spook, dat met een
verkocht spook-kasteel mede
naar Amerika trekt.
Het verhaal is ontleend un
Punch, een bIad, dat zich gewoonlijk met minder ernstige
dingen dan spoken bezighoudt.
E r is alle reden om meer vertrouwen te bebben in spookverhalen ontleend aan de organen
een Zeet elegantea standaard, uitgevoecd io chroomnikkel.
der spiritisten of van andere
menschen, die met hun gedach·
ten in het grensgebied tusschen
twee werelden vertoeven. Maar
Punch, die zelf een spook is,
IMPORTEUR :
heeft waarlijk een goedgeslaagN ,V . Handel·MII. ,,~RC~NA'
de poging gedaan om in wijder en kring niet alleen op te koD lSTRIBUTEUR:
men voor het bestaansrecbt der
Fa. Wed. O. Oud Pz. oil Co.
spoken, maar oak om een bepaald spook populair te maken.1 ~~~~~~~!!!,"!""!""!""!""!"'!!'!"!""!""!""!"!!!'!!!~
Murdoch Glaurie is een be-I: Wal'locks and W itches; ;

BIJ INLBVlBIR8 V.I.. 3 LUGE
FLISCK,JIS lilT BIT lillDWB
lFWASCBBABI BTIOT BBI,JGr u

GRATIS

EEN SIERUD WOOR ELiE TAFEL.

~e dertien jaren,..we!ke ~e- Wa:~ :lj~~~O~:;e~r~~:~j~ ~~~!:. sp:~e~~ w:enV~~l1:~

dertd~en veratreken 2nn, 1~ hler en niema nd mocht ~,em bekla~ zaal

Zlcht mets veranderd,
.. Wle uit beleefdhetd een medeliJ·
reder zal dus kunnen begt'IJ- dend
woord
sprak werd
pen, dat als er hler er~cnB, een door hem aangeblaft, Tot
Bp'ook of een ge~st t e Zlen IS of het ~pook nit.. de put, weIZIJD aanw,~zlgheld op de cen of ke hU, van zlJn plaats,. aan
ander: w\ls kenbaar maakt! de t~fel ~n de R?htergalerlJ ,van
Batav~ane~ als deskundl~~n zljn hUls ~~eeds m he~ oog meld,
daarblj .willen zUn, De pohbe blafte hU echter , met. Z~dra
Ieent zlch nlet daartoe! maar h~t ,onhoorbaar nad~rde ~erp
anders zouden ta.l van m~eze- h;'J z~n bord als een discus 10 de
tenen haar op het hart Willen rlchtmg van de zwevcnde ged~kken hen ,op te bellen, zoo- stalte, En dan raapte bij ,de andt a cr aang:.fte is gedaan van dcre borden van. tafel, die denbet optreden van ~en spook.
rel,fden , weg gmgen. Daarna
WRa~ede afdoendc ver- kellde bij de schotels en schR:~en
klaar~ 18, hoe het kwam, dat de en als heel de taf~l op ,~e~ WlJZ8
B~tavJRnen op den avond, t~n was afgeruimd, vlCl hij ~tgeput
Eha afvalligen strafte en zl,n- neer en zag het spook met meer
gend de komst v~ het ChrlS- Hij was gehuwd met de dochter
tendom voorspeldc, lD dro~en van den Medanschen notaria,
optrokken om een spoo~ te zlen, wat bcteekent, dat bet er op
dat van het , Oosten naar het een service meer of,minder nlet
Westen zou re~n.
aan,~~am, maar die spookver••
schlJnUlgen deden hem geen
Het was een spook in de bios- goed.
Norbert Jacques, de bekende
coop, maar spok,en. in de bio~coop hebOOn op die In oude hw- Duitsche schrijver, die aan
zen, boomen en putten dit voor, Indie zooveel aandacht heeft
dat hun optrcden na gelijke, zoo gewjja beeft onbewust van het
ni~t ~o~tere 8pann~g en ge- verdri~'t' en' de gewoonten van
heunzmmgheld zeker IS, Boven- den baron bij hem getafeld. l edien zijn zij daar duidelijk waar- maud had hem geraden zijn
neembaar. Noch bet een, noch vrouw thuis te laten, maar
h et andere kan gezegd worden had a1s reden opgegeven, OOt de
van de spoken in de natuur.
barouesse niet tbuis was.
Wijlen de journalist Weber ' Dien avond is het spook den
beeft te Soerabaja cen nuttig baron a l vroeg verschenen.
gebruik van spoken weten te Docb Norbert Jacques die
maken ten behoove van het toe- strak en onbewogen 'lette' op at
nemen" van het ,abonnenten-tal wat zijn wonderlijke gastheer
van z.lJn ,krant, m~ar geen der zelde en deed, heeft het met geabonnes h eeft OOlt wat gehad zien hoewel de richting waaraanzijn recht op de premie, be- hee~bijmoestkijken to~hdUistaande in e~n ,in~rOductie bij delijk werd aangegev~ door de
de spokende r elaties van bet stippellijn, welke de onderdeelen
blad.
van bet servies in de lucht
Bet::rouwbare getuigen, die in vormden op hun tocht naar de
vel,"schillende lndiBcbe ste,den put. Tach heeftNorbertJacques
de spookbuizen 1?-~bbe~ bezocbt, Vijf feuille19DB aan dat spook
bebben de spokeD: DOOlt lruimen gewijd iri de .KiilnisClurZeitung
waarnemeD. Doch dat moet wel- en zij behooren tot zijn' beste
licht aan het ongeloof der ge- werk, 'wat men van het griezetuigen worqen geweten. Sp~ken lige "Dr. 'Ma.buse" niet"kan zeg,Zijn net ,zoo eenk~g als kin-. gen.
'

Ned

~:J- m.C:te~~iJ;~:r::c:.~ ~ataviaruuiftlang~e4t

er op den eersten blik verlie!d
op werden. Indische spoken
klmnen van hun Schotschen
colJega nog weI wat leeren,
In Indie verJteeren aIleen het
spook der devaluatie en de be·
grootingsklopgeest, die nijdig is,
w\jl hij niet meer kloppen kan,
in betere kringen. Het spook
der salarisverlaging en dat van
de belastingvcrzwaring huizen
bij den )clemen, fatsoeDlijken
man ..met het confectfe-.pakkie
an", Maar de andere lndische
spoken hebben domicilie gekozen in bodemlooze putten, oude.
vervuilde huizen, holle boomen
en dergelijke onaanzienlljke verblijfplaatsen in buurten, waar
een achtenswaardig mensch
nooit komt. Indische s poken
rt.:iken naar doerian en ulea, en
hun uiterlijk maakt een ouverzorgden indruk:.
Murdoch Glourie versehijnt
steeds op z'n Paaschbest geklced als hoofd van een Schotsche clan, en men heeft opgemerkt, . dat andere Schotscbe
spoken, die rondloopen m~t
hun hoofd onder een arm, at 18
h,un hals zeer open, M ar en
haard van hun armen kop keurig verzorgen.
De man, die' Murdoch Glou·
rie's geschiedenis VOOI' PlUlch
heeft opgeschreven, leverde een
gemoderniseerde, maar belang
wekkende lezing vl!-D een denk,
b~eld, dat vennoedeli~ het eerst
bU den Scbotscben dicht,er Ro'
bert Burns opgekomen IS..
Er leefde in Burn's tijd (17591796) in ~chotland een kapitein
Gr~se, die ,:erzot was op antiqwteiten. Hij had een boek ge.
schteven over ,,Antiquities of
Sco.Uand" en reisde da:or bet
land o~ oUdheden te koopen, te
beschrijveD. en te teekenen.
,D at heeft. Burns geinspireerd
~ot een 'gedicht waarin de volgende regoels voorkomen:
By

some a:o!d,. houlet-liauD.tea,. bIg-

' Or.kll-k desHted

~ Its

een

eon

mer.
Ye midnight bitcbea. l

het kort vrij vertaald:Tien tegen eell dllt je bij een
onden toren, w~ariQ uUen spoken of in een verlaten kerk hem
(kapitein Grose) gezellig in een
onheilige plaats zult vinden,
met duivels de zwar te kunst
beoefenend. _ Elke geest, die
spookt in huis en hof, g\l, zigeuners, die met de v,varte kunst
t
" di th ' "t '
~:::rt:~~un~e v~ d~ h:'
gij heksenmeesters en heksen
K A P SAL 0 N
zult sidderen voor zijn t oover- '
hamer, gjj middernachtelijk
tuig!)
Van den man, die de geesten
met de oudheden mcenam naar
zijn museum in SchotJand, naar
KRBKOT 20
den man, die een kasteel met
een geest meenam uit Schot' (t.o, CineOla Palace)
land naar Florida is voor de
Wij garandeeren elke
verbeelding van cen s chrijver
" Permanent Wave"
mindel' dan een stap,
En al is het verbaal niet
Ook U z:ult te.vteden zijn
historisf!b juist, Ameri~a beeft,
Prijs f 7.50 Compleet
nad~~ het vele Eagela~e I~========:==='
~~Jvers h ad o.ntvangen, die I·
crltls~he opmerkiDgen ~)Ver de
- Toen de Heer weder naar
Amenkanen maa.kte~ ill dure de aa:.de was teruggekeerd,
v';lOrdrachten, dit film-~pook bleei hij een week lang naar het
wt Lon~~n oo~ moeten sUkke.n Dosten zien, zonder de oo?leden
met al ZlJD. ~~tire op de ~en- te bewegen en ged.acht zgn hekanen er ,bg. Nu Amerika zoo stann in v r 0 eg ere Ie vens.
goed aI:o mets van Europa koo- Daarna ging hij gedurende
pe~ wil en ~t,Euro~~ de derde week langs een wag
eml~ten,
ge
a van k leu r i g e s t e eeeruge voldoemng,
n e n, die de goden voor
Th Ghost·-·
W t" _ hem gemaakt badden, van
,~' b~
h goes ,:et san den oo~telUK.en bemel naar d~
: ; trekk:'~~e~gen spo- westelijken en van ~~ westeli.!k
di
't h t:N
den
·t ken naar den oostelijken, en hiJ
h~'N
~koor
Ul werd ver z ocht. (Door de
eUit O~et ~OOrdw::e~' kregen drie doC;hters van Ma,..-a. die
we eens de · Aziatiscbe gods- W~, VertaJ:!:gen en. Lust
dieusten welke het Christen- heetten.) (De wijde druk 15 van
dom ni~t kan ' overwinnen en ODS l, E. J . jr.)
thans komt van daar bet ComKijk, dat is waarIg"k. a1s men
munisme. De Aziaten, die Oost- bet k1eine mig,,vergelijken met
Indie ' het Hindoeisme het het Verhevcoe, op een haar na
Boeddhisme en den' Islam de_ geschiedenis van den. leider
brachten hebbm nu den steun van den Boeddha-godsdienst
van ~peanen, evcnals bet onder de Ew:opeanen op Java..
Commnirlsme.. De, spoken, die
Ze1fs . d e gek1eurde sleei!en.
(In

I

"FEDORA"

e;

en

ra::: ::~~'~!t~te~ ~. :et~~=

aan be~eke!S,. ~e, ~d~eJ;l. nie.t sp<Jqk ~ boleefd.' ~Het ~ ·het It ·~.ten to,~~'11~ ,N:m- SDQg
uitstaan. Spoken ,d oen beste spook, 'd8.t zicb vertOOnde
in
als de VrO~wen: vim h~' ouciste 'koli.dus ,Zek.er zijn van
toe. . 'some eJdritch ~
,
,beroep:op a8rde/di~~ ~ hui- g'enegen bebin,gs~. _.'
, ~: - deils .'1:h«:Y say. Lord ' ~'s~
~n _sluit~ , en ' de 1am~ _doa-- .Wle afging.. oP ~- tite! van
' . _
coJlelI.cUIh
yen, zooc4'a ~ 9,ronken plaIiters het ; SPOQkv,erJ;mal kDn denkeil. A.t SODle '!Ilack art.
Of· zeelui 'in baa.,f straat Konien__dat spok'~ mi ook,al ..~ers" " - :
,.;.- ,
,
.om _den.~ op ~ten·, te zetteIi ~ ' geWorden eD.'_voel~ lust nt ~ ~ ~ alilIt ,ba. 'Or
enBchand8altemai<eD.. .
om hOt hoof_vauhet
.
,
. ..........
b:t~danwa.vroeger
LEV. fa wauschuwen.;,Tlle . Ye.- ............... Irunnez;t ,

Ye'll quake at his conjuring ham-

vele vrouwen, die er vola

~ d~ Europeanen in dlt op- g~n , Dat recht h~d· hlJ aileen ~~ strekt niet van schrokken, dQCh

en
~tie-dienst
noch
douane ' konilea. dit land Cla.8,z.;.
voor vrijwaren.
'.:' ": _
'Zij . .mak.en met ~ o~ef
'V&Il, h~ ,werk. ,doeh "VOr'dereh

van: sanitair ,a8idewerk der fir...
ma Lindeteves Stokris!
_ Wij z~lleD'-op de.,andere feiten
niet 'diepel' iDgaali. ~ is geeD.
reden om h~ ,mt,zijn legen iD.
staag.. .' " '
afmnderiDg':.",~ tnsschen,
·ZoP zijn er bier ~ Batavia en ~tcnmrg voor bet
Boeddbisten -gek.omeD.. "" ._. ,_ ~ ~ ~
.~ _ _t;_iD_op, .'. ifP,rer. is~_om_

tz-. ~geIijki!ois ' met tewijrsliopd.,,=lerlijke ...... ..

I!~alil..a·ii·ialll;.c,•.).,i;.i;I ~.ijil::I,-~~~_•.·~ii:.~'~;,;a; ti ld·.oe~j.~i;!t; :.fi;,;r·;aga..; ;,;*i·~I,; i ,;2...9~'· ..Ilf, ~~tf~:;"$~~~!f~ " ArdD77"":~'..= ~+~.:~5~E2,~~~;,··

.

~_;~g _~aart,-!Onl:(op-:V~ i~n,_~- dat::h~ ~~dd1ii~~e niets I "'-~'-'-',"'--,--''''--,-'--'''--,~
lerlelge_bied, doch'hi~_is.het~_a1 h~,:'dat -VDor. den the0~oof
bijzonder -drnk',in :de wl;ier. ,- -'

•*._ ':'_::'_ , '-'"
Den_6 MeLli. werlieIl':te Batavia in'-den.-Chinee~chen tempe!
Kwa:in I!9>.Tong ter_ herdenking
van _,dep-:geboorte~ en'- stc::rfdag
van Boeddha' Gbutama -;,enkele
feestelijkheden gehouden" zoo..
als het vreemd ,genoeg in een
communique aan- de dagbladen
heette. Die feeste1ijkheden ston-_
den onder leiding Val'. een Chi":
neeschen hoofdpriestei: bijgestaan door leden van de Bata~
viasche Buddhist Association
en theos'ofen van verschil~
lenden landaard; Onder de sprel"'ers kWanl.en ook personen illt
de Inlandsebe theosofisebe be.
weging voor benevens de leider
van de Europeesche Boeddhis-

aantrekke1ijk ·kan- zijn.
_,-Ma~ _,delie_ geleerde 13oeddhist .~erkte Q,?~ enkele dingen- _op~- welke_de Europeesche
_Boeddhisten op Java -t~r _hart~
Jrunnen ~emen. " ' . .

Hun "feest" w~s s~g In J:~
genspr~ak met ZlJU stellin.g, .
Boeddhisme .geen. ~nbld~~
v~ Boe;ddha IS. Er IS ~ Boed
hisme mets om te a~bldden.
_ Verder.heefthet.metstedoen
met eemge theorle _aangaande
het ontstaan van de ,wereld. H~t
heeft geen dogmas, welke lU
yertrouwen op het gezfig van
Boeddha ~anvaard ,~~ten. wordim. Het 18 vol tWlJfelmgen betreffende alles en allen, Boedd·
~a zelf niet u~tges1oten. Er ZIJ~
m het Boeddhlsme,geen esoterl-

tenD.alted,.eedrerW,.sasweWll,eoml~odmoet! ~~enf~~e,:~i~~f~~~~io~.:~~~:

','en aan Ilet woord van
ons den
Bolland tot zijn studenten: welkom! Als het Hegelen in uw
hoof0.cn een chaos heeft veX'·
wekt, zijt ge misschien op
den goeden weg. _ Wat anders
rou dit feest van geboorte·en

doelden toen zii zich z:'!Ivell Eso"

d

terische Boeddhisten noem en.
Het 'kent geen stelsel en geen
lichaam van priesters; er zijn
geen priesterlijke functies in te
vervullen, Er is niets in, dat iemand aan iemand anders zou

naar-de Vereenigde Stat-e-n _Degeven, om claar de arbeidsmethaden -en gebruikte machines,
bouwmaterialen, 8nZ. te bestudeeren. (V.-P. B.-United Press).

Stervea uit

1

~~~m z~~n a~o::~~;~s~r :~~~

iedcr, die even wil nadenken.

leJ!~: ~a~oe~:~~;~~c~'o!~:

kunnen doen. Zoo is cr ook geen
bevrijding van het kwaad door
het Boeddhisme te verwaehten.
Tot zoover de Engelsche
Boeddhist wiens laatste uit'spraak wij met Ieedwezen he~ben vernomen, omdat d~arUlt
voigt, dat de menschen, dIe den
6 Mei bijeenkwamen om geboort~-en sterfdag va~ Boeddha te

CORRESPOND

I N ALL E 9 T- EDEN

H"GENOL'

;,

E!I.:"'TIE.
_ Dank

." -

-

voor .llW mstemmend schrijvell,

$wi; 'WlWtI; ~
ct.e.J.J~",~.O"''-'J..·"". 0rlA,,-/}
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dragen en Chopins Scherzo op
31, dat in volkomen beheerscht
spel met gevoel tot ons kwam.
Daaraan voegde de pianiste
nog een etude van Chopin toe.
De cellist kwam uit met
Haydn's concert voor ViOloncel
met pianobegeleiding, dat op
uitstekende wijze vertolkt werd,
De solo-nummers van de fIuit,
twee van Ravel en een van Godard, kOllden ons minder bekoren. Wij willen echter gaarne
erkennen, dat Godards Allegretto vlot werd voorgedragen.

POLONIA PARK
Nieuwe Daosvloer.
Het restaurant Polonia-ter;~e:~~e;a~p~~~ ~~r ~~~!~~~: ras in het Polonia Park beeft
niet zullen kunnen loskomen.
Zaterdagavond een nieuwen
J E JORDENS Jr dansvloer ingewijd.
. .
.
Tot dusver danste men daar
OPVOUWBARB KAMPSTOELBN. ~~nd~e~e!~~~ T;o~~~S da::::r~~~

aIle buurten. ~elaas zal ~ns
voorst:l, dat blJ u zo?veel Instemmmg vond, weI met. worden aanva!lrd. Daarvoor IS het
te eenvoudig. - Red. O. P.
--INDURA" RADIUl't1 CReME
,.
Voor de Huid.

In

l ~adium-creme

Indura, is e.en

~u:ten~ewoon schoonheldsmlde nhet'd ne~~J I zoowe~ ala
seh00 el ~-mi e als m ,~e
der:natol?gIe :ran

dhist, die een diepe studie had
gemaakt van het Boeddhisme,
nadrukkelijk heeft verklaard in
het BIt.ddhist Annual

~~~~____

In Concordia.

tatief No. 25 ("Du Mann Gottes") was zijn voordracht zeer
mooi.
De sopraan Elize Snijders
ontroerde vaak door haar bewogenheid. Zij heeft een bekoorlijk, maar niet sterk geluid,
zoodat het orkest zieh beheerschen moest om haar niet te
overstemmen. Zcer mooi was
haar zang in de rol van de
Witwe en in die van den Knabe. "Hilre Israel" werd met
veel innigheid ge.zongen.
Alida Rusch heeft een zeer
goede voordracht doch een
zwak geluid.
Van de solisten in het orkest
willen wij met 10I vermelden
den cellist, om zijn goede begelei ding van no 26 "Es ist genug",
Na de uitvoering werden er
enkele redevoeringcn gehouden
en ontvingen de dirigent en de
repetitor geschenken. Er werd
cen schat van bloemen op het
podium gedragen.

Zaterdagavond gaf' de:::; jubilcerende Bat. Oratorium Vereeniging Mendelssohn "Elias"
voor ecn volie iRa);
Dat is over het geheel genomen ecn uitstekende uitvoering
geweest.
Opmerkelijk warcn de rust
cn zekerheid, waarmcde gezongen en gespeeld werd. Men kon
merken, dat er hard gewerkt
was. De dirigent, de heer de
Ruyter Korver had koor en orkest (van de Nirom) goed in
de hand, Hij leidde eenvoudig
en rustig.
Het orkest was klein van be~
zetting, doch wat het aan volume tckorl kwam, vergoedde het
door homogeniteit. In de ou·
vert-ure cn in no 34 ("Der Herr
ging vorueber") gaf het opmerkelijk goed spel.
De koren klonken beschaafd
en zuiver. Maar de zang der
vrouwen was tach van edeler
gehalte dan die der mannen.
CONCERT IN CONCORDIA
De koralen leken weI eens te
Voor Ver. van lIu·svrGm\en.
forsch.
De solisten, Elize Snijders,
Alida Rusch, C. J. Karstel en
Vrijdag 11. hebben Diny SoeP. J. v.d, Bilt, hebben zieh ver· termeer, piano, Nicolai Varfo·dienstelijk geweerd, Vooral hun lomeyeff, violoI)cel en A. Uyt
voordracht v~el te prijzen. De den Bogaard, fluit, een concert
samenklallk was goed en zij gegeven voor de vereeniging
gingen geheel op in den geest van Huisvrouwen, dat veel sucvan het werk.
ces had.
Heel mooi gezongen werd
Op het programma standen
het dubbel kwartet no 7 ("Denn werken van Rameau, Haydn,
er hat seinen Engeln befoh- Bacs, Ravel en Grieg.
len"), dat sterk ontroerde.
Het derde concert van RaHet duo van Witwe en Elias meau voor piano, violoncel en
slaagde ook zeer goed.
fluit klonk wat zwak, _ doch
De bariton van der BUt be- werd _ vlot gespeeld. Grieg's
heerschte zijn partij goed. Zijn sonate voor piano en violoncel
voordracht maakte indruk. AI-_ klonk als aangename kamerleen in de lagere registers was muziek.
hij soms wat onduidelijk en hie~
De drie atunstenaars gaven
en daar zou wat meer. bewo-- verder elk nog een solo-numg.~nheid de partij hog: ten go.ede mer.
ZlJn gekomen;'
..
Diny Soeterrneer speelde
De tenor -Karstel heeft ee.n Bach's fantasie no 3 waarin
s~pat?:iek, ,doch ruet ste:r;k ge- haar techniek overheerschte,
lUld. ~IJ was voora! goed in- Debu~y's Cathedrale Engloude lynsche partijen. In: het reci- tie, welke statig werd -yoorge-

dames bally schoenen
nieuwe -zeJiding
.aUeenverkoop

sc:hiHerende collectie
te> _,!eel_ 'om ,op te -sommeri
prijzen van

75 ·tot
. . ..•
17 7""
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begroet de sportman de oprichting
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van

De leider va~ de crimineele
~:~~ill~~~~~:~t~~~r :s~au;::: afdeeling van het Amerikaandium-uitstraling worden de sche ministerie van Justitie
huidcellen geprikkeld en de houdt het gevaar van de Ameribloed-doorstrooming daarvan kaansehe
criminaliteit
nag
in hooge mate bevorderd. Hier- ~;e~:tv~~~~~~e~~~w~~~,g~~~~
dOI~r ver~ee~~er~ de ~Of-WJS- ters der Amerikaansche Revo~:l~~~ e~en~~'de~;~~w~anu~ek~r lutie" verklaarde deze ambte't
11 f 1d I
' naar - Edgar Hoover - dat
~:;~~i:g : :v:~;te~~~:~ v:~ ~: ~~~:i~s levend~ tgene.raJie
de hUl~ pl~~si paarom IS het dan 300.000 ~e:c~~ he~\~e~~

N. •

.1 ALa _ _11

~e~

I1'ALlE'S FILMS
~~rR~:~H:n;~l~~u~;:~~c;;::!
Een Italiaanseh "Hollyw()od". in het eerst jaar verdrievoudigd
kan worden. In het daarop vol10 K. M. VAN ROME
gende jaal' wenscht men deze
capaciteit dan nog eens te vcrRomeJ 1 Mei 1936. drievoudigen, waarna dan de
Het plan van den Italiaan- binnenlandsche behoefte vaor
schen regeeringschef, Rome 90 % door de eigenproductie
door bet bouwen van een Itali~ zou kunnen worden gedekt.

~~~~te f~~~o~~;' W!~!ld~:

(V.P.B.-U.P,)
maken, neemt tastbare vormen
NIEUWE AUTOWEGEN.
aan. Met den bouw van het
eerste groat filmatelier in de
Wildernissen opengelegd.
filmstad, die ongeveer tien kilometer van de poorten van Ro·
IN ARGENTINle

5:~sv::~::~;~:t:Jl~~~~t

om:

haar werkelijk. prima artikel~d:

I

polItIek

I

bestaan

Wehswaar

e:~f~~~~~v~r~:~ :~e~:g!:~~~~

derd, doch .de invloed, die de
misdadi~erswerel~ .op de. gemeen~ehJke autontelten mto:fent, 18 nog zeer groot. In ChIcago, .. waar het stadsbestnur
een tIJdlang onder den terreur
van de ~aponebende.n ~tond,
h~erschen mtusschen In rut op-

nooit medegemaakt heeft, zou
kamen, indien men van aUe

:~~!~na:~s d~in:!;~;:~!~

voor de koopers. vanaf 5 Mei, zoolang de voorraad suekt.

I,..
I

W1ST

zO~n~:;;:~~;ant is ook Hoovers

jaar. Dat deze omstandigheid
bewoond waren. Hierin wi! de ~~rC:i4~:~i~~h n~!;U:e~~N~
Argentynsche .regeering thans P. B.-Bericht),
een verand~rIng trachten te
brengen. ~~nnenkort zal het
la~~ een WlJdvertakt wegennet
BANK OF CHINA
krIJgen, dat de tot nag toe
ontoe~ankelijke ge~ieden moet
Singapore-Branche
ontsl~llten en de t:ansportv~r
houdmgen zoowel m het bmMEDIO JUNI OPEN.

~i~~~;d z~f '::~e~:r~~~ten aanNaar United Press uit betrouwbaren bron heeft vernomen, zullen _voor de uitvoering
van het programma van wegenaanleg der regeering niet min.
der dan 300 millioen pesos ter
beschikking worden gesteld.
Men is VDornemens bij de uitvoering van het project de aIIergrootste haast te maken.
Binnen twee jaren moet het geheele wegennet gereed zijn.
Het beiang van Argentinie bij
het scheppen van een beter verkeersnet is in het bijzonder
ontstaan door de in-het vooruit-

I

~;~ ~:~~~~t -~:~~:ii~~ ~i ~ht !f~~~o=:U:~~o;~a:,

de: kassen der filmmaatschap~ die- een directe verbinding tuspijen. Zijn deze hypermoderne schen de beide doelen van het
fillnstudio's eerst eenmaal ge- Amerik~,che continent ,zaI
reed, dan kan de Italiaansche vormen.
fiImindustrie, die tegen- zekere ..Dez.e autoweg zal iIi, Canada
gunstige -voorwaarden. regee- _ZUn Ul~unt hebben. Vanringscredieten kan _opnemen. d.aar za1 hij .~ch langs de kust
missehien reeds na verlooll van ~ den pacific tot 1;tet noordeeen jaar ernStig tegen 'de ande- ~Ke ·dee! ~ van -Zuid-Amerika
re, filmproduceerenll:~ landen Ults~ om, daat de Andes_
,t~ kruisen en. door de Argentynconeurreeren
___
Hand in_~d met de verhoo- sche _pam:pa's _ naar ,het einddoel
ging-',VaD. de-ei~pi-,odue~e:zaI ~~-;~eweyo_lg~ de_ m~_emng. van go~- gen zullen _tOt het tnodemste
ondern~te .,_liedeJl_ ~_ ~- _~_Van wat er--tOt- nog
~he ~perk:i:i1g -van_ lien mvoer toe op. het 'gebied van wegen_
~ bUltenlandsche
aa:nleg _-m-_
_een-zoo uitgestrekt
en dun: beVOlkt land is geprur-

teerd.

. ..

.

Daat-oov...,...;gde_

.00 _ok ..... den aanleg van

om:

Postweg noord 11 A

,.

Tele.foon 6204- WI.

U 0AT ?
_

• S T 1;\ ALMgEU
BEL EN
UITS LUI TEN 0
I FAD RI KAAT

mi~i~~f~i~e~l~o~n~:~e~~~! ~~~r ~~ted:ro~~~~e~:~~!~~el~:~

l~ millioene~ ~ldens ~ ~e Itahaansc~e fIlmmdustrle ~n de
hoop, m d~ toekoIllst hlerv~
als vrucht fllmroem voor Italie
te kunnen oogsten.
.
D~ plannen voor de meu.we
ateherst~d stammen van Groo
Paressuti. Op het p:ogra~a
staat de ~ouw van met mmder
dan dertIg gebouwen-complexen, w~arin dan ~e verschillende Italiaansche filmmaatsehappijen hun films zouden kunnen
vervaardigen. Om de eerste onkosten van deze geweldige onderneming te dekken heeft men
120 millloen lire bijeengebracht.

~

haar verkoop .. surpriseos!.

April 1937 in de aanwezigheid
Argentinie bezit rijke gebie- ?J:::~ii;3~ d~~:~:nm~~~~lnb~~
van MussoIini te kunnen ope- den, die tot nog toe, hoofdza· straft met een gemiddelden 'genen.
kelijk wegens het ontbreken vangenisstraf van slechts vier
van een Italiaallsche filmstad
uit te geven, is slechts een phase ill den grootsch aangelegden
veldtocht van den duce, Italic
tot een der meest beiangrijke
filmproducenten ter wereld te
maken. Reeds thans pompt de
Italiaansche regeering door ver.
schillende kanalen jaarlijks ve.

o. a. de ongeevenaarde Sykes "Airspeed"
super racket - de beste op de Indische
markt, de bekende Amour tennissnaren __
waarvan wij de alleenvertegenwoordiging
hebben voar West fava-deelegante Venuszwempakken voor dames, en aIle sportbenoodigdheden van de beste merken.

~~c:,tH~~e:erg:::::~e t~:~:~ I~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~g
:~~!~t3!I:f,'zo~:is :ee~e;~id ~~ng

Buenos Aires, April 1936
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worden.
Voor bIJzonder bedenkehJk
houdt Hoover het feU dat er

:~:~:~d~eZ~~e~:r~~~~~k~~g~~
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Hun SIachtoffers
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Hotel der Ned~

wege .. zlJn
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ORATORlUli ELIAS

In de V. S. is een statistiek
gepubliceerd, waaruit bUjkt,
dat het aantal personen met
meer dan millioen inkomen per
jaar van 46 in het jaar 1933
~~~I~~ ~o~~t ~~~r ;;:;t i~ ~~t
geen verheugend feit. Pierpont
Morgan, die het weI weten
moet, zeide eens, als millionair
werkt men voor 60% voor den
staat en ook over de rest kan
met
~een b h ~~ar e(~~ gO~dt';:
be~Ch~)~ 1 en

radlUm-U1tstr~lmg een blJzon-

beschikbaar.
Deze werd ingewijd door Miss enz. enz.

i

Men logeert. . .
Men vertoeft.
Men

HUN GI;IEVEN.

Observer. B, C.:

~~:~~~e~P f~n ~::u~o~~ne:~ :~~~n !eo:e~~~~~~ i:~~e~:tz~: ~~~?n;~~~~ 1~~;el~~·P!~~~begehem, die in dien tempel binnenging, wijl icderwelkom was?
Op een foto van die plechtig.
heid, afgedrukt in de Java
Bode) zag men zelfs kinderen,
die uit film·theaters zorgvuld:g
geweerd. worden,
,
Op die foto zag men naast
~t ai~ar e~~ kl~~ hhan en.
ve: na~r a~:r~~~a~a' et s re~
Maar de samenko~st van
~.incc.zen, Europeeschc Boeddlusien en theosofen in den

~Ol~~ID~~ ~~~~~~1W~[kJ)

N.P.A.·MILLIONA1RS

DP DE JUISTE MANIER G,t:MAAKT WORDEN.
• VEEREND NAADLOOS STAALBUlS IS?
• ELKE FAUTEUIL ZUIVER UIT-GEBALANCEERDIS?
• HET NIKKELWERK 10 JAAR GEGARANDEERD
WORDTl
• HYGIENISCH EN ZEER MODERN IS?

van de Great Eastern Life In-

I
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-

he:\::=e;l=~: ;:!p~~

Petjenongan 67 a en b

Het agentschap te Singapore

~: '::'e!~~~f :;'hi~:t Z;!b:~;

eUgna de opening vanhet agent,::

~~~:p b!~~=~or;l~a~e~

e~

gen
van de Bauk
of China
op te
Malaya
Ned. !neUe
vestiginrichten.
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Groot VooraVond Concert

onder leiding van
JULIEN FOORMAN
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:ne,Fropsgamia.
3..- Lagunen--Walzer S. Strauss
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Critehley __beeft te :Singapore
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kinderen in AustraIie voor een
opvoeding.
Bet voordee1 daarvan is, dat
de kinderen' gemakkelijk hun
Oudersineen van delimden. ~
het 00Sten kunnen bemelren
en- d8.t, de ouders de kiIlderen
Jrunnen bezoeJren.. (Bet 'nadeel
is, dat de kin&ren.....,EDg.l-

. . .. .
. ...
=.00 Btr. .~
S,Slnden~
d a t _ i n · de me_ s e h e n o f - - - ..•.. .
..
. -l. StmIr.o ~oa\ wonIen·lret sin: - - p, P.l

_t,dat~hetg"r.e""o- =~~= 6.'l;Soib>~
~~
::="'''':"~~~~7;:;:
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....meer.-- met ~
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k~duur. Want~ deimks.: te ·p~ ~ - had J :

'. The

only

weekly

<

newspaper

~as

den _vleugel had,

~~~er ~::rvoo~:~tO~~el ~~na~ ;::~n ~:~trijd

published al Batavia in the
English . language. contains a
summary of N, Indian local
and cable news .as well as
news items and articles relating to Far Eastern countries,
The Batavia Weekly News
circulates among the British.
Amerjcan, Japanese and Indian
groups of' the population of
N. India.

te lang gewacht werd met
scbJcten, waardoo:r; diverse opgelegde doelpunten gemist wer·
den. Hut:! apel was heel wat beter dan dat van het bondselftal
en we gelooven zeker dat cen
compleet Jong-elftal, dat van
deN~:::~:rna~~hikken over
voldoende snelheid, goede balcontrale en aUen, zonder onderscheid, gaven vaal' 100% . hun

kunnen

gelukje. Toen de linksbuiten
dicht het doel gcnaderd was,
werd hij door den recbtshalf
gchaakt, per ongeluk. Dit
kostte aan Bandoeng een strat:hie'n ~~~~~u~f do~i;dr:n ~d:
voor
voor werdt omgezet
J. A.). Hierna was het rusten.
Na de. hervatting van het

(2-1

overwlnnl~g

is dan ook m~er wist op scnitterende wijze spoedaD . venhend. Het aanweztge dig cen derde doeipunt te ma-

pub~tek heeft ten volle kunncn ken. (3-1). Ook &ndocng bet
geDletcn van dezen vlot gespeelde~. en tevens spannenden wedstrlJd.
Een ding hebben beide ach-

zich niet onbetuigd; allen werkten daar hard om den achterstand in te, haleD , wat h un Da
cen tijdje gelukte door Lontoh,
::~~e, ~.l~a~~e ;:tdJ.~a~~: Jdl.·eA.mdeoetlmeean"sIC,heter,p,.. l~;~hkoent dg,.n
~'"

l>

beheeraching. Hun manier van
een tegenstander aanvallen is
niet altljd even correct en soms
Advertising Rates on application.
meer dan gevaarIijk.
H el verloop van den wedstrijd was als voIgt. Jong Abon
Uep direct hard van stapel en
Publisher:
Managing Editor:
wist den bal vlak voor de Bandocngveste te brengen; de
G. G, van der KOP
JOHN KAPPEE
rechtsbuiten schoot hieruit kei·
hard tegen de paaI; de terugapringende b~l werd wegge!!!!!!"!!!!!!_!!!'!!'!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!~!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!! Iwerkt . Nu gmg Band. er snel
~.
_IJ
van .door en ~~ li~ksbuit~n E ien..,~
SE'nrlDg gaf zlJn bmnentno een
..
juweel . van een .kans am de
s<:ore te openen, allen misten
echtcr en de bal ging achrer
HET STEDENTOURNOOI
het doel. Daarop !iet J. A. cen
De Voorwedstrijden.
pracht·staaltje van combinatie

J.,

""'"'

L"',

Batavia - Bandoeng 3 -1
Onder "rij groote belangstelling had Zaterdagmiddag op
hct Decapark.terrcln bovengenoeredc ontmocting plaats.
Deplocgcn verschcnen in ondct13taande opatelling:

B(tJa~(1
,

"An

Beuukoll'l

ocnkclur,

TeterIRlU\.

J.

ste de ballen dlls~anjg voor hct
Ban?oeng.doel, d,lt ze ~oo vo,?r
het mtrappen waren. Ole mODle
k~~~en t ~erden k an~d d~r hei
~l:n rIOt ver ln~l. e ruB
gmg ~ ~e een - voorsprong
voor an oeng.
H~ to~ ~us,:,cr rertoondc !pel
van. e a avta-~) ocg was .,.us-

~~~Igi~:~l~~~t~~~t~~~ ds~~~:~~

aan het werk waren. Over het
geheel genomen is deze ploeg
Goan. lang niet op zijn sterket. Dc opo
name van Kalati en Patuwael
Lon-too CO(oke ){o.rWllI SaI81bony respectievelijk ala rechtsbinnen
Wlnokan en midvoor, zou de voorhoede _
80uftuka n oelJoe Kingm a.
heel wat versterkt'.n. De Ban·
:;oeklmaR Pont
doeng-ploeg zat vrij aardig in
Wolff
elkaar en wat vcldspel betreft, waren zij inderdaad beter
BMliWcng
•

An>lkuU(\

7..orncu

M oll!.

~~IC :C~~:?~gf~~ e~~ ~~~~d~~~

zcilcn blj mocst zetten om on-

~~~tO:~)C~~~:k~~e~at?:t:;~~~ tf!~: w:.!~e s~~;;;~~~: ~:~~j~;
cen poos heel raar te 8chuttc~ wooer op gelijken voet 1-1.
r~~. ~eru~~f; ~:~~~~d~~~b~aak gCJjj~~~ ~~nte~::el~~~ :=~:~

het Bandoeng aan goedc schut. zij in den aanval. Bij een Bat.
tern, andel'S waren or in het be- 8.a.nvaJ beging Soe1dman de
gin zeker eenige doeJpunten ge. fout den hal met zijn handen te

~:~e~'ar:rg::~rr:n~na~~: ~~~r~~~t!foo~e~t!:f~t~P!~

den vleugel liet ons wer,kelijk strafscbop te nemen. Soemo
supeneur spel zlen, hlj gat zlJn plaatste zich achter het leer,

~:~e~~~~rBleg~Bt~:n:e:~ d;~! :~a~nd~eri:o\~n~:t~:;~af~;

die opgelegde kanaen te benut~
ten. Vooral Soemo, die heelemaal niet meer in deze ploeg
thuis hoort, was een wanboop
voor het elf tal. Ook de midvoor
Belle was bepaaJd slecht. Ban~
doeng had eenmaal veel geluk
tocn een ingeschoten bal van
Jahn nog juist door Soekiman
van de doellijn getrapt kon
worden. Bat. zat diverse malen
goed voor bet .doel, doch de af~erking en de schietcapaciteiten van .bet binuentrio waren
van 'dien nard, dat aIle mooie
kansen Olll zeep gebracht wer~
den. ;Juist in de periode dat
Bat.
heel klein ov~rwicht
·. bad, Wtst Bandoeng door een
groo~e fout val! doe~an van
Beuzekom het; eers!-e doelpu~t
t~ ~a~en, .waapnee .bet de Ielding ha~ (~.O~. Lwde werden

et:n

uit te houden. Er komt thana
wei eenige spanning in den
wedstrijd. Bandoeng had echter
niet veel geluk, daar steeds op
het critieke moment niet ge·
schoten werd. Ook Bat. kon bet
net ni.et vinden. Uit een prachtig genomen hoekschop door
Knappe, wist Jabn den bal in
te koppen, nadat· doelman de
Wolf over den bal heen bad ge·
slagen.
Batavia leidde met
Even
liet Bandoeng_ zicb bier.door
ontmoedigen, -Dlaar spoedig vielen zij weder fanatiek &all. Kansen l«egen zij inderdaad,:maar
de . schutters ·ontbraken. T~
Kn~pe \\,eder.~ langs de lijn
rende, ~. hiJ een afgemeteo
voorzet,. Joist op .~en voet van
Jahn, die geen rotit m.aakte . en
voor de derde ~l moest de

2·1.

:~ ::n::::n~~~e:~~ r.f~o~~~a~_Ult ~et net halen.

Direct bierop ' was de wedstrijd afgeloopen. .Batavia kreeg
meer dan het verdiend had
.
S.V.J.A. - Bandoeng ~
Ook' in den -:tw~ w~-:
strijd is het Ilandoeng .met roO:"
gen gelUkkeneenovUwjnnilig
Bierna:wasBat.wedersterk ·in til behalen_ Bet ,door de ,Bariden . aanval en iI. rEiehtsbniten doengers, vertooture . spel, i.u
&ape,' die eCn kl8.Sse . bO.~ de . 'eenige
. an~ ~er.3 ~ op.
--:: a.ti4ore ".peIeni '. nitaiak•.p!a&t-gesteJd•.. was Deter <Ian '. dat
inderdaad lukte het· de bergbewoners weder door de Bat. verdediging' been te driDgen, de
nlidvoorwachtte echterevente,
lang met' sChieten en kon, doo~-,
dat lrlj ,aangevallen werd, m.e t.
mee~ zuiver ' rlchten en 'de .bal
vloog..)uist naaat ·. het doel

.~.~):.:

::::<,·;·;,". . . ,i;:~·;~.~;·,:~-:':··'":..·:··· :-_ 'O': ·

. . :-

.:,,_: .. ~ .. !

P. B.-corr.J.
en eUandjes. Elk van deze eilandeD be-tit de een of andere
overlevcring en herbergt cen
kerk of klooster. Op eenige

deze enorme diepte is ook de
naam afgeleid, want "tana" of
"tsana" is het Arabische woord
vO:et'd~~eer, het grootste
mcer van Abessinie won:lt door
ongeveer 50 bergstroomen gevoed, terwijl slechts cen rivier,
de Abbai of Blauwe Nijl, die
door
de
uitgestrekte
en
vruchtbare provincie Godsjam
streomt, baar water uit bet
meer ontvangt
Nog slechts weinige jaren geleden wemelden de oevers van
het meer van nijlpaarden, doch
op het oogenblik zijn deze geweldige dieren zoo goed als
verdwenen. Krokodillen vindt
men er in het geheel niet. De
oevers van het meer worden
door de Woito's bewaond, een
soort Mohammedanen, die wegens hun "bastaardreligie" _
zij kennen onder anderen het
vasten niet _ door de overige
Abessijnscbc Islamieten worden
veracht.Deze Woito's voonien
in hun levensonderhoud door
akkerbouw, viscbvangst en
schcepvaart. Zij
gebruiken
lichte, van drie tot acht meter
lange, vaarto.igen, die uit riet

synsche keizers begraven liggen.
De belangrijkste eilanden in
het Zuide1ijke gedeelte van het

:~v!!~ l~gg~:~e:--cit~ts.en ~~ ~:n::n!:::~ ~:e!:-Ae

begrijpen, wat deze man
thans Ieed. En blcb kon zij
hem niet troosten, maar moest
doen alsof rij niets merkte.
.., - - - - - - Zelfs al deed hij also~ hij
ERFGENA1\IE.
werkte, toch zag Nora dat bij
af ell toe wanhopig met de
hsnd door het haar streek.

___

NORA DE VALSCHE
OF

door
ENRICO DE NOVARA.
kwam er tocvallig aehter, dat
hij ook zware zorgcn voor de
Den volgenden morgen, nag zaak had.
eer Nora naar dcn zieke ging,
Door het failliss ement van
kwo.m er een bode met cen brief eenige andere firma's had hij
van hem.
groote verliczen gcleden, en

4.0)

~~~~,

Het is nict .tWodig dat gij

levenr
groo e
Maar waarom maakte hiJ
d~ar ~an g~en einde nan? Was
f1mk
om deze
D lJhl, . . kwtnett ~ hot achter- ~:!:n:g~ tep~~:!vergeten
staUtge werk tnhalen.
~ad zij hem "';let~~r scboon-

:~~e~a;e :e~lin1:;'w

:;/0:- z:::: =::!! ~IJ

.' Nora was verbaasd dat hij
haar afscbreef. Wat het :djn
vrouw niet naar den zin? Had
Willy misschien te veel over
baar gesproken en was dat zijn
mocder onaangenaam?
..
Maar hoe kon een man zoo
zwak z:\in, aan dergelijke luimen
v~n zlJn yrouw toe te g~~en!
Bmne~ drle dagen kon .~J on~~getijk reeds zoover ZIJll:' dat
h\1 weer naar de .~ak kon kom.en. Of de:d .I:riJ dat all:en
ma:ar .. om wt ~Jn ongezellige
hUlseliJke omgevmg weg te komen?
.
Werkelijk, . den. derden dag
kwam hij weer!
Maar wat zag hij er slecht
u1t! Hij was nog m het geheel
Diet betel'. HOe onvoorzichtig
om nu reeds lit te gaan!
Nora. keD. hem dit Diet·.verzwijgen . . ·
:
-

goed
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De gebieden,
~~t~'":t
meer grenzen, zijn van een bui~
tengewoon groote vruchtbaarheid, doch daarvan wordt door
de Abessijnen zoo goed als geen
gebruik gell'laakt. De meestbeloovende gebieden zijn die van
Arno, van Fogbera en van het
in de nabijbeid van de water-

~let.

tktn ook l1iet k'lVaZ1jk
dat ik u verlaat.

ET doet :rich.

'\lOOT mij

legen:h efd, war, flltj een. beten!
toekcmlst te ~z~ke:en. Jk ~
w.el dwaas z1p1-, mdten ik dtt
met aangr8Cp.

~~,;:.e~ISOefn h~ja~e~j o~~~~s~~:~

nade~en.

gen~g

held .~oozeer m ~aar macht,
d~t hlJ de kracbt nle~ h?ad haar
flink aan te pR?kken. 'WoRr
moest Q.at heen it Nora acb~!e
dezen man zoo oog, dat ZlJn
o~geluk haar zeer ter harte
gm~..
.
HlJ ~as n.og ruet eens geheel
van ZlJn ztekte genezen of de.
zGrge~ druk.~en bern zoo zwaar,
dat htJ .~r blJna, onder b~zweek.
. En ZlJ..moest h~t rustig .aanZlen! ZiJ kon ntet het .IDl.nS~
voor .d~. armen ~a.D: doen,
ma::r m stilte had . ZIJ diep me~
deliJden me,t h~.. .
.
. Eenmaal . hoor~e Z1J bern m een
aan~d : lokaal een tele-foouJ?esprek voeren met een
kenrus. Onder meer hoorde ZIJ
hem zeggen:
- Wilt gij mU dit kleme offer ' brengen? Ik: wi) u elke
mw-borg geven 8ls gij mtI

=t

..

~:sen!~ ~h!~d~~:::

NINON.
De tranen sprongen Nora in

wijl hij tegen zijn lessenar de oogen, terwijl zij den brief
!cunde. ~peens uitte IJij een snel neerlegde. Zij beefde van
verontwaardiging over -deze
kreet, die NO~ door
te
plichtvergeten vrouw.
~~ ::a~~de, ~at'
Bet was waarlijk geen won·
schrik begon te
der , dat deze slag hem zwaar
Uit bet aangrenzende
trof. Hoe w.as bet

~~k ;~~~i: ~::=U:-~:n

naat cen klein kamertje brachten, waar cen rustbed stond.
Daar Iegden zij hem neer. Hij
scheen het bewustzijn v,e rloren
te hebben.
Ret moest een vreeselijke
slag geweest zijn, die hem getroffen had.
Nora was naar het kantoor
teruggekeerd, terwiJ1 de anderen bij Pontier bleven. Opeens
zag zij een brief op den grond
liggen. Werktuigelijk mapte zij
hem op. Zij"'o/ist eigen1ijk ternauwernood wat zij deed toen zij
na.ar het scbrijven keek. Het
kwam van zijn vrouw.
Nora dacht er op dit oogenblik met aan, clat ZIJ een onrecht

Z.. vroe er Diet naar, wat er
van U haarg man werd, die haar
Hefde en ateun thans zoozeer
noodig had. Evenmin. bekommerde zij zich am haar kind.
Was haar schuld niet vee!
grooter dJi.n: hur eigen schuld?
vroeg Nora zich af.
Wat had'zijzelf gedaan? Om
haar stiefmoeder van %elfmoord
redden, had zij de rol op zich
V8ll ieD).and, die dood
Daa.rvoor moest
leven boeten!

moest weten wat den
man zoo zwaar !!etroffen had.
Bet schrijven lwdde:

, ~ Ik hou~ he~.niet uit z~~ ~t er niets bU.ver- "GeZie/de- Otto,
der w~k! zrude ~ met ~ blt- - -'
.
.'
.
t:cren . g1im1ach. · Bet - zal, weI
He~ an~rd. had ~er onNo. ltet ,heftige ~ Gat
~ gaan. ...Ik ~eb een' gezon~ gunstig gel~dt. ~t hij k~de: gist~ _ _ ~ -~ plaGts
~t~. ·.

" , . ' ___ ,-'

. Ja~-dat sch:een. hij we! te h~bb~ . He~ on~ ,~ora met,
hpevecl. mspannmg. _het ,hem
k~ ~ Iichamelj]'1re zwak~: te ,o~en. . , . ' '-'..'
:·..De oorzaak.van.zijn hedrokt~
heid.,: lag .itiet ff:llee11 in .zijn ~selijIt. ':'~

•.•. ,; .. - . : : .. : ,

.. :.

- .. -

doods~eekenbek~~, terug h6d,18hetmv~- getDOl'-

~. ZIJ~ l~~ Zij ~g .da.t den, ~ eeR ~ . toehij .Dlet'J? staa~ ~ ~ ~k komst fR9 (lOX aw zjd6, tooehL
te . _vern~ten, maar ~~ . Gtj . . doodanI& ~
·voor-zich been.at. to sbI!eli.. .' lk . _ _ ~
, Nora~detuW:, ~ -bang .o .arnsoedeeaOlltberillgea
';;';;";;;d.:b;";~ti;
Happen.. ZijRII;. bad · in. :.den .drrIgoa. lk _ _ rjjia& _ "
laatsten .t§d ': ~"iee1 ~ Ie ~. ....
. .. . . .~ . . . . t&. '"Ii ~ . 1...,y",teldHlj ·_
W ..,

N..... getiad!Daoroln : _
-

~,;

'~::.

n
?'Ieme J

een ge-

was en hij er in zau stikken.
Zij voelde dat bij aan den
rand van den afgrond stond
en geen uitweg meer -wist.
Dien middag kwam er met
dE'! post een brief, die persoonlijk aan Pontier gericht was.
Naar dezen brief greep hij het
ecrst. Nora zag dat zijn handen

ging hij diep onder ge- dE
Bo:vendien schenen zijn huls- lO:as!~g

=~a:g ~n~~k~~: }~e: h~~dmg en dij kostbare

maakt, zoodat YV ket yewich-Hgste ku~lt ooJw,lIdtilen. Binnen een dag oJ drie zed -il,

eilandje Metraha. omdat in
haar kerk de negus FasHidas,
die Gondar tot de hoofdstad
CORSET.PANTAlON
va.n het keizerrijk verhief. beYO" prima laste x, met lIitgraven ligt. Het is voor een Eu~
"eemooor kr1)is, speciool
ropeaan bijna onmogelijk o~
geschikt om onder sport·
toegang tot deze plaats te krlJIdedingledragen, aile mot• .,
gen. Slechts eeo' enkelen keer
gelukt het. de priesters door
klinkende munt te bewegen,
niet alleen hun schatten, doch
ook hun kerken en de daarin
rustende mummies te laten
zien.
Op een klein eHand tegenover
de uitmonding van de Rebrivier
ligt de ruine van een Portugeesch slot, dat gedurende den
oorlog tegen de Derwisjen ge-I :-:!!!~~~~!!I!!!!I!!!!!I!~
heel door de Soedaneezen werd
vernield, Een auder eiland, of
Hever gezegd een ver in het
meer uitstckend scbiereHand.
Seghie geheeten, is bekend am
zijn groote vruchtbaarheid en
de uitstekende kotfie, die bier
verbouwd wordt.

~rd rua~:f ~~ze s;:;:: ::~:~!

De kweJlingen eener moeder

Hij schreef:

:;:n::e ~J:g ~:~~t ~

doelwacht_er~o~p=h~'n~d~ig~e~Wl~ij~,e~n=am=e=e~r~Z=ijn~de~v.=el=e=e=il=.n=d=en~v=a=lle=n~va=n=de=n=B=I=.=uw=e=n~N=YI '.~=========
.

De vreugde was eehter "an

1.c~~~a~~~: ~~n d~e~~l~~ ~:~ da~n B:eta:~~~hoede was

het gemis aan goode schutt-crs ook
merkbaar en een speIer als
Roukens of Welfers zou daar
zeker op zijn plaats zijn.
Toen bet spel wedel' begon,
trok Batavia direct goed van
leer. Het had spoedig succes,
toen Zomers een pracht overzet
aa~aJa~~g:~!~ge~~~p even
met den bal door en loste een

(Van onzen V.
Gond~r> April 1936.
35 kilometer ten Zuiden van
GondaI' Jigt het veelomstreden
Tanameer, dat ongeveer 74

den aanval en was werkelijk veel zij zelfs bij stermachtig weer
sterker. Mooi voetbal werd er veiligheid bieden. De naam
tc· zien gcgeven. De tijd ging al l van dit vaartuig, dat soms van
aardig verstrijken en nog steeds zeilen voorzien is, is "tanwas de stand gelijk (3-3). De goea".
druk op de Bandoeng veste
werd zwaar en het duurde dan
De Eilanden.
ook niet lang of t<aiatt wist den
Karaktcristiek voor het Ta-

FEU ILL E TON.

Knap e Soemo Re li t Jahn Sio Han

bcide partijcn, trapten maar
een bcctjc Juk rnak den bal
weg, Bandoeng had zich het
cent bersteJd en lIet eenige
staaltjcs ,\'an comblnatie-spel
zien. Vooral de middenlinie,
met de kleine l"echts-balt als
uitblinker, bracht den bal en-

f

en hierdoor den acbterstand
verkleinde tot 3-2. Dit gat den
bergbewoDcrs weder moed. Zij
zaten als -duivels op den bal,
doch de verdediging van J. A.
was paraat en wist voorloopig
aHe aanvallen af le slaan. De
voorhaede van de kampioenen
was oak goed ap dreef en wist
eenige malen gev8arlijk door te
breken, vooral de rcchtervleugel
was en bleef geva.arlijk en ware de Godma n ' va.n Band. niet
zoo schitter end op dreef geweest, zeker waren er eenige
doelpunten gcvallen.
Balldocng ziet haur barde
werken da n beloond met een
derde doelpunt, door ilen midvoor gemaakt. De spanning was

WATERVALLEN VAN BLAUWEN NLJL,

:g:lv~~~' ;c~ ~~~Ji~I~~/~?e;:~ ~~ ~ish~~n~OOFmt: ~~~l!n~~t ~~ ~~~k~e~~~~!fe~d~~Cth Zij~~~~t
wns dat de midvoor een kogel
op het doel wnd, die mooi door
de Band., .doelwachter gestopt
wcrd. Even had J. A. cen klein
oVerwicht, doch Band. wist in
deze periode op verdienstelijke
wijzc het cerste doelpunt te
maken.

tooDde kemige spel
. Deze wedstTijden zijn in
opzicht een
voor het

vol~ Vruchtbare Gebieden waehten Ontginning'.

Jong A~bon had daarop een

!ij:ch~~~o~:~. PI~ i~~~:~ ~:\e W:ee~de~be~r~~t ;;:.~

;;ubscription fl. 10.- per annum.

A.. op- ". Ook .&all Bandoeng komt-eeii
~mpUmeitt toe 'VOor bet

buiteri .van J. A. de bal.vrij op. nieuw de leid:iitg om" d~ niet
l~ hij een meer aLte staan. _
'n?en het einscberp schot · . .
de aangekondigd werd, had
des doelm
Jong Ambon een welverdiende
ging
.
o\'erwinnicg bevochten.
(1~1) . Het spel was van beide
kanten anel en goed. Wij hebben
in langen tijd niet zoo'n pret-

"s1o!lt . -meer -- en - bet
." yeel-. vlugger.
. Ook~ in " dezen wedstrijd wist
"Ba.nAoeng" het eerste doe1punt
te makeo. De ~nieuwe Kampioe. nen Waren i~r' goed op dreef.
.Het ~as een lust o~ te zien hoe
handig en snel de voorhoed~ er
g¢hee1

spel ,'-

. , _ .. ' : ' ... : .•:
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Van aile G~makken v~rzien.
,,BET IS BIER BETER DAN BUlTEN!"

ANANASMOST VAN "TJILA.NDAK" ~ .

Een vitBminerirtjk.~ gezondhe1dscP'ank bU· uitnemendheid.

VERFRlSS(JJ(J;iWJ-VOEllZAAM-GENEESI!M.CHTIG
en door' H. H. Doktoren warm aanbevolen. Verkr:ijgbaar
bjj aIle lairgga.naD.S; waar nIet bet geval, aan te vragen
bij de firDia· jagtman, Laan Holle No. 33, telefooD
WeltevredtD 165'1.

E KSTEROOGEN
In,e'egroeide .nagels, eelt enz.
wordt' pijnloos en hygieniscb
verwiJdert In

3J4f;Q.

In de moderne Amerlkaansche gevangenissen vindt

PEDIKUUR
Postweg Noord 59, telef. 4302. _ _ _ _ _ _ _ _ __

van aUes: baseball,

;~I~:E~~~~~~~;::

te Londen

DOg aan
schij~t te denken,
men DUltschland zau
willen overhalen. In dit verband
zij herinnerd aan het aandringeD bij Duitschland op het atzien van het aanleggen van
"vestingwerken" in de. Rijnland,6ne; voor Frankrijk scbijot dezc aangelegenheid van zekere
betcekenis. te zijn met het oog
op zijn bondgenootscha.ppen in
bet Oosten. Doch om dezelfde
reden maakt zich hiertegen in
Duitschland verzet merkbaar,
omdat Be!lijn van oordeel is,
dat dcze combinatie van Frankrijk met Duitschland '8 Ooste·
lijke naburen tegen DuitBchland
is gericht. Wie zich rekenschap
geeft van de factoren die een
hoofdrol spelen bij
Duitsehe
buitenlandsche politiek, kan
dan ook moeilijk verwachten,
dat Duitsehland minder vast op
zijn stuk zal blijven stean. Ook
op dit punt komt het ons voor,
dat de Wilhelmstra.sse er aan
za1 vasthouden, dal Duitschland
geen medewer.king kan verlee-

voor Junl TEIIUUR:
a.s. 1 20.- huis
danglaja, 4 kam. 5 open vertrekk. en hoogstnood. meubilair.
llrfeven No. 293A v. d. blad..

steUen van veel verder
de vertegenwoordigees van Frankrijk te Geneva
getracht hebben, pressie uit te
l>el>cI>ill·I-----------loefenen op de a.ndere Locarnomogenheden. Waren zij daarin
gesJaagd en was de tegenstand
van Engelsche zijde zwakker
geweest, dan zou daa.rdoor de
laatste weg zijn versperd om de
vCrBchilleode standpWlten t~t
elkaar- te b~ngen en ee~ VOll~.lge breuk met te verm13den ~lJn
geweest. Dan zouden de ~venge
Locnrno-mogendheden met ander8 hebben ~unnen doen, dan
de tegenstelling ,tusschen de
Duitsehe en d~ .Fransehe opv'.ltting te kwaliflceeren als ..DJet
. 0 1 - - - - - - - - - - 1 te overbruggen."
~:n S~::h~en~~\~t~trge~~ ':~
D
ede Uw
n de
m:~}v;,er8:hiUe= ~e; der pactijen beoogt.

de

::t.

taUte'it.

TEKOOP,
~cl"lerelljk
woonhulsdomsgland
Soe.kaboeml 6 gesloten
bljgebouwen .....:
gewenscht
Prijs f BOOO.No. 344 de la

den dag, dat de opstcUers geesBij het gebruik telbk nog zeer ver van elkaar
wordt het eten ~taan, 'dat er een bemelsbreed
IhUiShl""-g'.
ver&ehil bestaat tussehen bun
-~--------I
zoodat ·· men zou
kunnen zeggen dat zU, wat beBescbaa.fde dame. Mid: leeftijd,
treft de vitale kwesties der
Europeesche politiek, in vergoede versehljnlng zoekt werkkring als dame voor de huisbouscbiUende talen' spreken. Zal
ding & eonversatie biJ heer m/ z
hicrin veranderlrig komen
~deren. Ook genegen de bui·
belft v~. Mei, na de Frantenbezittingen In te gaaD. Br.
verkiezmgeu eo
het
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lre.u1~t van eon . berrueuwd
No. 344 A v. II. bl.d.

__________ lmeJltaliteit,

n.

----------II""OllJ.IJJ!.:LLLU!. ""VK.I1AI"1J

Itl:il'f: Be:;;e Britsehe poliwacht

tbans ,met

,:l~g:-~e;

op een

v~tba1. de nieuwste
.
goed aIs buiten!". verte1de een
zlek onder bet eten, Ja,
van de gedetineerden aan de
revue-opvoerin~n met a.a.rdige journaJisten.
roeisjes on~breKen niet.
En geen wonder! In de cellen
Men heeft net zoolang op het werden aangetroffrn radiotoegevoel gewer~t, t~t de gevantapyten, electrische kagene het clgenliJk veel beter
dure kamerjassen, fijn
gekregen hee.tt dan ~et slaehtondergoed en pyamas!
offer of de ~~e~~, die hem ar"van alle gemakke!!
resteer.de, dlkWUls met gevaar
vGOr elgen leven.
Lewis E. Lewis, directeur
van de bekende Sing-Sing-gevangenis is de wannste verdedigel.' van de stelling, da~ misdadigers met tot misdaad vervallen door hun ~eg~. doch
door. hu,,: omgevmg. HIJ v~rkondlgt In woord en schnft, eveneens op het dak .
dat bij . ~r "den buik vol v~
Vergelijk deze toestanden
heeft, altijd te hooren aandrmmet 200 jaar geleden! J?e
gen op straf:'. In plaats v~ 1gevaIl'getliss'", waren voehtig,
aan gevangerustucht te ZlJn
1 E
leeren de
beerscbten a~:rlei
levensonderhoud waren de ge_
vangenen aangewezen op de ondersteuning van hun famt iteleden of op de publieke wcldadigheid.
De moderne methode versc.h.ilt daar hemelsbreed van,
gevangenissen
maar .is men !n Amenka in ve;
toegepast. neemt de misdadig- ~ OPZ1Cbte:. methte ~er ge~~a?
beid dagelijks in omvang toe. an me~ 13 ver ar e reel VlS·
Meer dan 50% van de bewoners ten ecwg suc.ces verwachten
der Amerikaansche gevange- van de toepassmg van een sysnissen bestaat uit recidivisten. ~~~f.:? b;:e::~e~e~e '~~:!
Ergerl:g7re > ..",~,n~''' l deling in staat om een misda.diger in goeden zin te becvarHoe het op bet oogenblik in men - of we.k~ deze niet veeI·
Amerikaansche gevangenissen ~r de overtui~g op "dat het
toegaat blijkt het best uit eeni- It!. de gevangerus tenstotte zoo
ge voorbeelden.
kwaad nog met is?"
Alexander Mac
een ter
Dat gaat men zich bier thans
dood veroordeeld
afvragen. Vooral wanneer het
Sen Quentin, werd
v~koml, dat gev~ge~en, voor
stemmillg verleend. om
wle het uur der vnJbeld heeft
den Oceaan een te1efonisch. geslagen na jarenlange opsluipraatje te maken met een re- ting, smeeken om te mogen bIij-
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van een keorigen ultra
modern.: Inboedel
2 moderne rattan zitjes. 2

beklet:de salonzitjes woo.
een 01 . haole Boekenkast
m. partlj romans. Divan met

mol!ti divankleed.
Fraai Chin. Bruidskastje.

;:~ -;e~re:rt::! e~ui~~~:t
lerlei bind~.rpalen en zorgen te
kampen. ZlJ geven de voorkeur
aan hun hioscoop en revues in
de gevangenis, zander door zorgen ie worden gekweld.
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durige misdadige carriere. was
deze man in Los Ange10s emdeIi.jk gearresteerd. wegens inbraak en diefstal. In 1935 was
hij een van de v.ijf gedetineer~~~~~~~~~ den, die een sensa.tioneele
vlucbt Uit de gevangeni~ op
touw zctten, waarbij de direcEen gualli!l' sfur in Uw huls teur, Holoban,.. bewwrte~:
door lin modern. smaakvoU. word g~agen. Zij v.~~. __ ...
.
leden yan. d~ Calif~.l"w::scue
StaatscODUlllSSle als glJzelaars
Oo,e:z:m uitg~breide. sortctriog mo- n;t~t zich mede. Latekw~
dtnlt ,th=ctrisch~ Kron~n. Pe:lkliment_ Z1J
gea;-resteerd en d Cd w~
hlmpcknppen, burtau- eo kam~rlllmp~1I werd tar dood veroor eel
Ylln dt tet1voudIQSt: ~ t~l d~ mte.o;t gens 1l!-enschenroof ,(de z.g.
~~~~~u:: d:~. Slt~1 U 10 stlillt ten L~~~~gh:-~in;,"e i!lN'n ge1ekre ~
d.;'.;d-;eroor.
~ niet eons gelegenbeid
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EETKAMERAMEUBLEMENT :
tafe! m. 6 smeieo, buffet.
d[essoir en thttmeubel m.
lamp. Electr. 0 u d-H 0 I t.
Kaarsenkroon (6 pils)
Schaallampenkroon
(5 pits). Vaaslamp. Wit
gelakt slaapkam. ameubl.,
Staande toiletspiegel. en%:.

4gasdf.ournrSUI~s··.Ska6"p-eJ~.Uk..
et,~
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...
Kristalwerk. keu~

keDg~cei. 3 aquariums m.

viscbjes. ERRES RADIO
toestel KY 208 in prima
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Een . halve 'cent
per stuk:.
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