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Is het aan te nemen, dat zoo iemand het
in zijn hoofd zal halen, ons gezag „omver
te werpen"? Zóó dom mag men hem niet
Dit Nummer bestaat uit vier Bladen en.
achten
hij weet zeer goed, dat zij n rijk
het extra-bijvoegsel De Vrouw in Indië.
een p3ar dagen zou duren.
[hoogstens
en het Financieë'e Overzicht.
S (Van onzen Correspondent te Soerabaja.) i. Er bestaan redenen om aan te nemen, dat
Eerst gisterenavo-.id bleek ons, dat hec ook Stal van logere inlandsdie ambtenaren den
ex-wedono niet zeer gunstig ziin gezind.
U
HOVii:
I
in de Nw. Soer. Court. opgenomen bericht, jMen
begrijpt, dat zij in de nabijheid van
naar
Batavia zou zijn
dat dr. Rinkcs reeds
<-i?>» ticï Tv-fcêde iÜSad
dezen
ex-wedono er niet zoo spoedig toe
teruggekeerd, onjuist was. Wij hebben ons
overgaan,
ongeoorloofde handelingen
'zullen
Ups en Downs.
Nieuws uit Nederland. daarop gehaast den adviseur voor iniandsche te
de
ex-wedono zou hun daarbij
verrichten;
zaken op te zoeken, en geiracht wat te weten
vasj itset Derde B!a«l:
zitten,
weg
wat
den
en daarover kunnen
in
te komen van de door hem op zijn jongste velen minder gesticht zijn.
Het Exploreeren van Nieuw Guinea.
reis door den Oosthoek opgedane indrukken.
Hijzelf heeft, al moge hij geen vriend van
Vooral in verband met de in den laatsten
Gemengd Indisch Nieuws.—Uit den Vrtemons
gezag zijn, geen enkele reden om iets
tijd allerwege loopende geruchten over dreide.
ondernemen,
|te
wèl tientallen van redenen
gende ongeregeldheden in den Oosthoek,
van het Viarde Blad:
dit
niet
te
doen.
Tenzij men hem zoojom
achten wij het van belang, hier de meeninhet banjoewangische
lang
plaagt,
of
hem
in
weer
Wat Ons Voorbijgaat.—Zig-Zags.—Clown. gen van den heer Rinkes
te geven. I
maken,
tracht
te
dat hij een dolonmogelijk
bepalen
Onnoodig te zeggen, dst wij ons
Gemengde Berichten.
uiihalen.
ilen
streek
meent
te
moeten
tot een zuiver objectieve mededeeling van
van De Vrouw'in Indië
ten en ander.
Allereerst zij opgemerkt, dat éi reis vanj Ü Wat de Sari':at-lslam-bewe&ing betreft, de
Vrouwenbeweging.
Van de Tentoonstelverband houdt met de! heer Rinkes is er vast van overtuigd, dat
ling de vrouw 1813—1913.—Vrouwenkies- den heer Rinkes geen
in!a;:dsche
de
beweging in deze niet vijandig siaat tegenover het gezag.
wijze, waarop
recht.
rnoet er echter rekening mee houden,
den Oosthoek zich mrnifesteert Die reisj
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de
[dat
inlander van thans niet meer is de
SSSESSSBSSSSSSSSSS had zes maanden geleden kunnen zijn on-j
van voorheen, wiens gedweeheid en
inlander
ï
dernomer, en zou even goed nog een half
onderworpenheid weleer spreekï!a?.fsche
Editie van 4 uur's middags.
jaar kunnen zijn' uitgesteld. Geen enkele
5
"nordelijk
waren. Java heeft zich, evenonrdagen
gebeurtenis der laatste
was dus
jmin als eenig ander oostersch land, kunnen
zaaic des reis.
Begrijpelijk, dat wij al dadelijk vroegen, I onttrekken aan de nationale opleving, welof er naar het oordeel van den heer Rinkes, i ke in het gehecle oosten, voornamelijk na
eenig verband bestond tusschen de zending ■ Japans zegepraal over het machtige Rusvan troepen naar het baujoewangische, en {land, te constateeren is.
den huidigen geest derinlandschebevoikir.;. j De Sarikat Islam is een gevolg dier natioZoo heeft dan de bom ook haar intrede in die streken. Dit verband werd door dc-i sjïe opleving; zij is te noemen: de belichagedaan in ons Indië. Het slachtoffer is heer Rinkes beslist ontkend. Reeds toen in- .:;*:;g der ontstemming, welke in den laatsten
een koeliewerver die voor heel zijn verder dertijd de gouverneur-generaal deresjdepyj;v «i»' in de inlandsche wereld is ontstaan,
leven
als hij hel e»' levend afbrengt
Besoeki bezocht, had de resident van era" 'JJj-k* aanleiding van allerlei toc:tandcn. De
gewest gesproken over de wenscheiijkheid, oorlog van Japan leerde, dat het gezag van
ongelukkig zal blijven.
westen over het oosten toch niet zoo
Natuurlijk zullen er zijn, die aanstonds daar eens wat soldaten te laten zien. Dat het stond
vast
als men vroeger voor vast aannam.
roepen: „dat is weer de Sarikat Islam". kon nooit kwaad, en er i? meer voor ie zeg- Ook in andere
richting is de inlander vergen dan voor de gewoonte, de militaire
Voor ons is niets minder natuurlijk macht
gaan
maken. Dit alles had tengelijkingen
maar steeds in een bepaald garnizoen
dan dat.
gevolge,
dat
de
oude
slaafschheid verdween.
van
houden. Geen enkei verschijnsel
den
Het is mogelijk, dat de aanslag beraamd te
We merkten hier den heer Rinkes op, da/
laatsten tijd zou dus de zending der troepen
overwegingen en vergelijkingen als de boven
en uitgevoerd is door een of meer leden hebben uitgelokt.
van de ïnlandsche organisatie. Het is zelfs Wat betreft de vrees voor de actie der bedoelde toch uitsluitend konden ontstaan
zeer waarschijnlijk, dat het bestaan dier S. I. in den Oosthoek dr. Rinkes kon, zei en groeien in het brein der inlandsche inorganisatie, haar ontwikkeling en, vooral, hij, die vrees geenszins deelen. In elk ge- tellectuels, en dat dit nog niet verklaarde,
die van
het drijven in de verkeerde richting door val werd die door velen gekoesterde vrees waarom de dessa-man de tani
weet,
weinig
dit
alles
maar
zoo
bitter
zich
plaatselijke vereenigingen, den aanslag niet door evidente feiten bewaarheid.
bij
drommen
de
S.
I.
groote
niettemin
in
Kwam men Ie X. om feiten, dan hoorde
mogelijk heelt gemaakt. Achter opzet en
aansloot.
dat men te Ij. moest zijn. Vroeg men
uitvoering toch schuilen meer dan de ge- men:
De heer Rinkes antwoordde hierop, dat
het
aan
de tabak, dan verwees die naar de
wone kennis van de inlander,
wester- suiker. Kwam men bij de suiker, dan zei hij uit den aard der zaak slechts een alsche kennis en het gebruik van wester- die: het zit hem bij de tabak. Zoo moest gemeene uiteenzetting gaf; het is moeilijk
sche methoden.
de vrees zich oplossen bij nuchtere vragen te zeggen, op welke wijze die gedachten in
de ziel van den tani kristalliseeren. NietMaar daarmee is nog niet gezegd.dat naar feiten.
temin
stond het vast, dat de toestanden zijn
nu ook de groote inlandsche organisatie 't Is natuurlijk niet doenlijk, zich uit te
en de inlander veranderd is.
gewijzigd,
spreken
over mogelijkheden; deze bestaan
aan dit exces schuldig zou staan.
Men
de nationale beweging minder
mag
en
zijn
eenvoudig
niet
te
overal,
De afdeeling Poerworedjo met haar altijd
vinden,
men mag haar desnoods
voorzien, noch te voorkomen, 't Is echter aangenaam
overbevolking is van ouds een rijk veld niet
men
heeft zich niettemin bij
doch
te nemen, dat Besoeki in dit op- afkeuren,
geweest voor koelie-ronselaars. Alle pre- zicht aan
neer
leggen.
het
feit
te
ongunstiger
ventieve bepalingen tot bescherming der andere ingewesten van conditie verkeert dan
Zoo acht de heer Rinkes het economisch
Java.
bevolking tegen ronselaars ten spijt, verDe geheele afdeeling Banjoewangi der doel in de S. I. dan ook eenig?zins bijzaak;
toont de koeliewerving nog praktijken, „Sarikat Islam" telt ongeveer 3000 leden, we hebben hier voornamelijk te doen met
die spotten met elk begrip van vrijwil- over verschillende plaatsen verspreid. Dit een beweging, voortspruitende uit de natiolige overeenkomsten. De werver en zijn getal is niet zoo groot te achten en behoeft nale opleving.
De S. I. stond echter zeker niet tegenover
handlangers worden in de desa geschuwd volstrekt geen vrees in te boezemen.
gezag; eerder zou men bij haar mogen
het
als de pest, en zooals het gewoonlijk Overigens was de heer Rinkes er van spreken van een „naïeve
loyaliteit".
gaat, lijden de goeden met de kwaden. overtuigd, dat de S. I. in geen enkel opvergeleek
De
Rinkes
de javaansche
j
heer
voor
ons
tendenzen
zicht,
gezag gevaarlijke
Hetzij men hier met een wraakneming beoogde.
Men geeft hoog op van het feit, nationale beweging bij die in Engelsch-Indië.
zonder meer of met een waarschuwing dat de bekende ass.-wedono van Boelang Daar had zij de bekende „swadeshi"-agitatie
te doen heeft bestemd ook voor andere in die streken veel invloed heeft, dat hij tengevolge, de boycot van cngelsche goehet feit is niet anders dan een aan het hoofd staat der afdeeling Banjoe- deren en koopwaren.' En zóó krachtig was
wervers,
uiting van verzet tegen de koeliewerving. wangi van de S. 1., (zelfs meldde één der die anti-engelsche beweging, dat eerst thans
In welke mate het slachtoffer bij die bataviasche bladen dat er in het Kaliba- de engelsche regeering haar nagenoeg meeswerving misdaan heeft, zelfs of hij roesche een opstand wordt voorbereid, on- terDsis. S. I. (of: de javaansche opleving) had
inderdaad zóó schuldig staat dat de aan- der leiding van dien ass.-wedono. Z.) Doch dergelijke a.Ui-overheerschingsverschijnselen
slag niet: verdedigbaar, doch wel: ver- die wil nog niet zeggen, dat die man de niet te zien gegeven. Er mocht dan een
van het nederlandsche gezag
klaarbaar wordt, kan hier dan ook veilig omverwerping
beoogt. We willen aannemen, dat de ass.- enkele inlander zijn, die niet meer bij een
blijven rusten. De beteekenis van den wedono vermeent, redenen te hebben om curopeaan of chinees in dienst wilde zijn
aanslag is deze: dat de inlander, meer het nederlandsche bestuur niet gunstig ge- of voor hem werken, dat was zóó zeldzaam,
en meer komend tot bewustzijn, nu zind te zijn. Hij is indertijd ontslagen, en dat men er verder gevoegelijk over zwijgen
ook gebruik gaat maken van middelen door zijn verzoek om een nader onderzoek kon.
Natuurlijk was niet van alle leiders der
waarvan hij wel de uitwerking maarniet kwam geen verandering in dat besluit.
S.
I. te zeggen, dat zij als leider de aandie
is
een
ontwikEdoch,
ass.-wedono
de moreele beteekenis ziet.
personen waren; doch waar zou
Daarin steekt het gevaar van dezen keld inlander, iemand die Europa heeft ge- gewezen
beweging
de
betere leiders vandaan halen.
zien en zich zeer wel de macht der regeeeersten bomaanslag. Hij is een slecht ring
natuurlijk
Even
vond de heer Rinkes het,
bewust is. Hij is thans 56 jaar oud en
voorbeeld. Maar een voorbeeld dat —de woont te Temoegoeroeh.
der S. I. niet zoo geheel
jeugd
dat
de
eerste
Zijn schoonzoon
geschiedenis elders wijst het uit
na- is regent van Lamongan; één zijner zonen geleidelijk verliep. Direct na hun toetreding
volging zal vinden.
is djaksa van mr. Cornelis; zijn andere zijn de leden het ijverigst, hetgeen wordt
kinderen zijn eveneens goed opgevoed en afgespiegeld in de beweging zelve. Toen
voor het meerendeel injgouvernements-dienst. indertijd de sociaal-democratische partij in
;
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Holland pas gebcren was, ging alles ook
niet zoo zuiver v. ettelijk; kleine relletjes
en het afrossen van politieagenten kwamen
ioen herhaaldelijk voor. Dit heeft niet belet,
dat de socialistische beweging is uitgegroeid
tot de geheel wettelijke en geregelde, welke
wij thans kennen.
Er kon dan ook niet het minste bezwaar
bestaan, de S. I. lechtspersoonlijkheid te
verleenen. Of de regeering daaraan zekere
voorwaarden zou verbinden, kon de adviseur niet mededeelen. Zeker was het echter,
dat de S. I. niet zou worden verboden.
Overigens erkende de heer Rinkes, dat
de mogelijkheid van excessen uiteraard in
de» laatiten tijd grooter was dan vroeger,
hetgeen zl'zen een gevolg is van de gewijzigde algemeene toestanden. Daartegen is
echter n ets te doen het bestuur kan waakzaam z'jn, doch incidenten kunnen daardoor
moeilijk woiJen voorkomen. Die kunnen
zich overal voordoen, doch er bestaat geen
bewijs, dat juist Besoeki daarvoor de aangewezen plaats zou zijn.
wat Besoeki betreft —de
In het kort
meening van dr. Rinkes resumeerend, is niet
door feiten bewezen, dat er gegronde aanleiding bestaat voor de ongerustheid, welke
daar heerscht, en welke in de zending van
troepen het bewijs harer gegrondheid meende te zien.
Tot zoover het relaas van ons kort
derhoud met dr. Rinkes, dien wc hier gaarne voor zijn welwillendheid dank brengen.
We vonden het beter, zijn meening geheel
otjtctief weer te geven, zonder eenige beoordecling daarvan door ons.
Soerabaja 5 Juni.
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Een Keuringsdienst in Indië.— Onder
het opschrift: „De noodzakelijkheid van
een officieelen keuringsdienst in Ned.-Indië",
schrijft het Maandblad tegen de Vervalschingen:
„Van verschillende zijden is terecht aangedrongen op de invoering van een officieelen keuringsdienst in Ned.-lndië, en ook wi]
hebben reeds vroeger nadrukkelijk gewezen
op de dringende noodzakelijkheid daarvan.
Het behoeft nauwelijks betoog dat, waar
fabrikanten en handelaren zich beijveren om
hier te lande hun waren zoodanig te
leveren, dat zij den toets kunnen doorstaan
va.i de eischen der deskundigen, de zaken
geheel anders worden, wanneer het de „exporten" naar Indië geldt. Daar wordt het
menigmaal slechts een soort sport wie het
goedkoopste en slechtste goed kan leveren,
mits het uiterlijk maar genoegzaam lijkt op
deugdelijke waar.
Wijn met water en spiritus verdund, menie
die alleen de kleur dier stof bezit, boter, met
de noodige margarine vermengd, of portwijn
in de havens van Hamburg gefabriceerd,
wij noemen slechts enkele zaken op, die in
Inaië grif verkocht worden, en waar tegenover
de degelijke fabrikant of koopman niets vermag. Wij geven onze regeeiingin ernstige
overweging zoodra mogelijk in dezen onhoudbaren toestand, die reeds veel te lang
duurt, verbetering te brengen, door de invoering van ten strengen keuiingsdienst, in
dier voege, dat in Ned.-Indië slechts die
waren toegelaten mogen worden, welke hetzij van een behoorlijken waarborg en certificaat van oorsprong voorzien zijn, of bij
aankomst aan een streng en officieel onderzoek onderworpen worden. Een instelling
van dien aard zou een zegen voor den
handel op Ntd.-Indië zijn. en tal van binnenen buitenlandsche knoeiproductcn zouden
ten bate van hygiëne en beurs geweerd
kunnen worden."
De gouverneur-generaal zal
Audiëntie.
den 20en dezer'sjmorgens negen uur, gewone
audiëntie verleenen in het paleis aan het
Koningsplein.
Eenigen tijd geleSe non e vero
den moet in een gezelschap aan onzen legercommandant de vraag gesteld zijn, of hij,
in verband met de huidige tijdsomstandigheden, bij zijn oorspronkelijk plan om binnenkort af te treden, dacht te blijven.
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In Memoriam. —In de Mei-alevering van
het Koloniaal Tijdshrift wijdt de heer Ch.
P. J. Blok eenige waardeerende woorden aan
de nagedachtenis van den op jeugdigen leeftijd in patria ontslaDen controleur L. C. W.
Berretty, waarin hij "er aan het slot op wijst,
dat alles wat de overledene deed, met hartstochtelijke toewijding werd verricht, dat hij
opging in zijn werk, opkwam Hvoor recht
en billijkheid, en streed tegen willekeur en
onrechtvaardigheid. Zijn plichtsopvatting was
boven allen lof verheven. Als zoodanig had
de heer Blok den overledene in en buiten
den dienst leeren kennen.

De opgave betreffende de op
Java voorgekomen pestgevallen op den 6en
Juni luidt als volgt:
Afdeeling Malang. Op 6 dezer bijgekomen 21 pestgevallen, en wel in Gondanglegi 11, in Senggoeroeh 5, in Karangloo
2 en in Pakis 3, waarvan respectievelijk 10,
5, 2 en 3 met doodelijken afloop
Afdeelingshoofdplaats ToeMet verlof.
De assistent-resident van
loeng-agoeng. Op 6 dezer bijgekomen
Loewoe (Celebes), D. Breedveldt Boer, heeft
2 pestgevallen met doodelijken afloop.
Hoofdplaats Soerabaja. Op 6 wegens langdurigen dienst tien maanden
dezer bijgekomen 1 pestgeval.
verlof naar Europa aangevraagd.
Over Kediri en Madioen zijn heden
geen berichten ontvangen.
Handel.- De heer H. M. Boelen, thans
procuratiehouder bij het agentschap der
De Jav. Ct. van gis- N. I. Handelsbank te Tegal, heeft ontslag
Officieele Spoed.
teren, 6 Juni, deelt mede dat, blijkens van uit den dienst der bank heeft gevraagd, dat
den resident van Besoeki ontvangen tele- hem eervol is verleend ingaande 15 Juni a.bijs.
In zijn plaats zal als procuratiehouder
grafisch bericht, in den laatsten tijd een
verhoogde werking merkbaar is van den dat agentschap optreden de heer J. J. A.
vulkaan Raoeng, gepaard gaande met een Broekhals.
geringen aschregen en lichte aardbevingen.
Het Agentschap der Escompto te WelDen 31 en Mei, juist een week geleden, dus,
Naar men ons meldt zal de
konden wij reeds mededeelen dat de resi- tevreden.
jr. benoemd worden
Heusden
heer
van
W.
dentvan Besoeki, naar aanleiding der ver- tot agent
Mij. te Weltevreden
Escompto
der
hoogde werking van den Raoeng, om een
Gerth van Wijck.
plaats
de
den
heer
van
j mijn-ingenieur gevraagd had. Toen was het in
t- telegram waarvan nu in de Jav. Ct. melding
Thee —De Londen firma van John Peet
i wordt gemaakt, al een paar dagen oud
seint: Er is goede vraag naar thee met hier
en daar iets lagere noteeringen.
i.i . Lotsverbetering voor BestuursambteIn de veiling van gisteren werden o.m. de
naren.
Naar men ons uit Nederland medevolgende
prijzen betaald:
r deelt, is door het bestuur der „Vereenigint;
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broken orange pekoe
lO'/a d.
Tjiomas
nogwaarin
i.aan'-den gouverneur-generaal,
10 d.
Tjiomas
orange pekoe
-•rnaais wordt gewezen op de dringende be- Carumby broken
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Na dit incident begint men met zich wederom een paar kwartiertjes te vervelen.
Eindelijk staat de ballon overeind. De
mand wordt aangehaakt dan weer bijvultaarweer getreuzel instrumenten
len
sleeptouw
ballast
getreuzel
tjes
zakken zand leeggeworpen
geharrewar
nog ééntje en nog een halfje
nog meer
zeg-telegrafeer-je-me ? Allgoede reis
right
Go 1
Kwart voor tien!
Zachtjes, zonder schokken, verheft het
gele ding zich van den grond, loodrecht opwaarts, dan in eens in westelijke richting,
drijvend den kant van Tangerang uit.
Even een zwak hoera-tje en dan is de
vertooning afgeloopen.
Als ballon-commandant trad op de militaire vlieger luitenant Ter Poorten. De luitenant bij de artillerie De Voogt en de rekenaar van het Observatorium alhier, de heer
Kats, gingen mee om wetenschappelijkewaarnemingen te verrichten.
Tooverkunst. —Op Donderdag 12 dezer
zal in den stadsschouwburg optreden Don
G. Merle, een spaansch toovenaar en illusionist, die in zijn wónder-toeren zal worden
bijgestaan door mademoiselle Merle.
Deze prestidigitateur zoo uit Australië
gekomen heeft de eminentste personen uit
de duistere geestenwereld op zijn hand!
't Kan dus een aardige avond worden.
De Cholera. Het cholera-rapport over
6 dezer luidt:
Bijgekomen 3 oosterlingen. Overleden 3
oosterlingen. Hersteld 3 oosterlingen. Restant
2 europeanen en 13 oosterlingen.
Nabij het Droogdok werd het lijk gevonden van een inlander, afkomstig van
Tangcrang, die vermoedelijk aan cholera is
overleden.
Dinsdag 10 Juni
Valsche Bonnetjes.
justitie
van
terechtstaan
zal voor den raad
thans logeeberoep,
zonder
Köllner,
Fr. X.
rende in de gevangenis alhier, wegens het
schrijven van een collectie valsche bons in
het hotel Tramzicht en het „arglistig" wegnemen van een handtasch en een paar bruine
schoenen.
De lijst der getuigen vermeldt 2 personen.
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Het antwoord was weer typisch-Van
Daalen. „Ik had gedacht spoedig heen te
gaan," zei de generaal lachend, „maar als
er gebakkeleid moet worden, dan blijf
ik nog wat!"
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De Chinees
Poging tot Zelfmoord.
Passar BaEng
k.'mpoeng
van
Tong
Kim
—

Onze correspondent
Uit Buitenzorg.
schrijft ons:
Ik seinde U gisteren van de inbraak op
het land Pandjang. Het is voor den bestolen employé een geducht koopje, dat de
dieven al zijn papieren verbrandden, waaronder verscheidene notarieele acten.
Het is nu de derde maal dat in die buurt
belangrijke diefstallen met braak plaats
hadden en ijzeren geldkisten uit de tuinen
werden gesleept. Nooit is een der daders
gevat.
Dat de inlander hier steeds brutaler
wordt, leert het volgende geval. Een hoog
geplaatst ambtenaar reed onlangs over Tjilendek. Een daar op straat staande inlander greep een hoop drek van de straat en
wierp het den voorbijrijdenden ambtenaar
in het gezicht. Deze, razend van woede,
sprong uit het rijtuig en achtervolgde den
inlander, die echter vlugger was en in de
kampoeng Tjilendek verdween.
Het deed me genoegen onlangs in uw
blad te lezen, dat ik niet de eenige ben die
moppert over de gasmaatschappij. Alle gemopper geeft echter niets; het licht wordt er
niet beter door. Het eenige wat verbetering
kan brengen, is de oprichting van een
maatschappij voor electrische verlichting.
Ook onze telefoon is en blijft ellendig,
vooral de menschen van „boven" klagen
steen en been. Het komt dikwijls voor dat
ze in één maand twintig dagen geen telefonische gemeenschap hebben.
De interlocale verlaagde haar tarief. Voor
vijftig cents kan men nu met Batavia en
Soekaboemi spreken, een billijk tarief. De
post heeft er ook plezier van; er komen nu
zooveel telegrammen minder 1
—

—

—

Sociëteit „Harmoni e.". Programma van
de muziekuitvoering der stafmuziek op Zondag,
den Ben Juni in den vooravond ten 7 ure.
i „Hohenzollern Ruhm" Marsen C. L. Unrath.
2 Ouverture „Mignon" A. Thomas. 3 „La lettre
de Manon" E. Gillet 4 „lm Frühling" Walzer
P Lincke. 5 „Berceuse de Jocelyn B. Godard
(de Piston-solo door den heer A. Henskens).
6 Fantaisie sur des motifs de I'Opéra: „Traviata" G. Verdi. 7 Marche finale.
Meteorol. Waarn.
Temperatuur
lu. n.m. 87.9 F
Max.
6u.v.m.77.1„
Min.
80.9
Gemid.
te hoon;
1.9
Bar. 3u. n.m. 755.17mM.
9u vm. 75807

5— 6 Juni.
Windricht. en snelheid.

te Bat.

l2u.midd.E.2.oinM.p.s.
»■
6u. N.m .E. 1.1
middn. C.0.0
6u. V.m C. 0.0
0 m.M.,
Reg.
Bewolk. 9 u. v.m. 80 pet.
~
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8 / g d.
broken pekoe
Malabar
85 / g d.
broken orange pekoe
j... Een Waardig Drietal.— Door den minis- Kiara
middag een poging'tot
pekoe fannings
BV2 d. roe deed gisteren gewond
is Raden dr. Hoesein Dja- Tjiomas
werd hij per
zeifmoord. Zwaar
B'.' 2 d.
broken pekoe
Uirilaja
jadinin'grat' té .Leiden, gesteld ter beschikking Taloon
overgebracht.
het
stadsverband
BV2 d. brancard naar
broken pekoe
van den gouverneur-generaal, ten einde te
pekoe
broken
BV 2 ,dwerden benoemd tot ambtenaar voor de Tjiboegel
Bij den inlandschen horlogeInbraak.
Merang broken orange pekoe
B'/,
talen.
«beQebainfrdtifiiidische
broken pekoe
83/ 8 u.
Aii op Pintoe Besar werd
Tanara
Mohamad
maker
Raden Hoesein Djajadinhgrat is de jong- Halimoen broken pekoe
B'/i d. in den nacht van 5 op 6 dezer door forB'/g d. j ceering van de sloten ingebroken. Uit zijn
ste vaa drie gebroeders die bewijzen, wat de Tjiboegel
broken pekoe
Voetbal.—De verleden week uitgestelde
broken pekoe
inlander vermag als hem gunstige kansen Marolo
B'/8 d. , werkplaats werden gestolen een gouden vriendschappelijk wedstrijd Hercules Vlos
8 d.
Waterlooplein
Tjiomas
pekoe Souchong
worden geboden.
horloge, een gouden ring, drie horlogeket- wordt morgen middag op het
d.
pokoe
broken
8
Singaparna
Djaja'De! oudste'der broeders, Achmad
tingen, 29 nikkelen horloges, een bosje gespeeld.
8 d.
.dimngrat, is,de r .bekcnde regent vanSerang, Pagilaran broken pekoe
T
sleutels, 26 zilveren horloges, twaalf zilveren
7 /s d.
broken pekoe
Carumby
'éiage,werkzaamheid in het be- Kiara
iwleïiS
7/ g
horloges
en vier doublé horloges tot een
7
pekoe
broken
d.
g?
meerdere
3
'bevolking
�en
gewest
van>
-1&h
gezamenlijke waarde van f 237,26. Bovenbroken pekoe
7 / 4 d.
Haluwattee
getuigd.
blad
is
pekoe
'rrtajeCr
in.dit
Pasir
Awie
broken
d.
VU
dien werd door de ongewenschte klanten
,w
'Dé tweede'der broeders, Hasan, weigerde Wajang
73/4 d.
broken tea
nog f 16 aan contanten medegenomen.
TELEGRAFISCHE KOERSEN UIT
broken orange pekoe
7% d.
eeij ambtelijke r loopbaan,! koos het beroep Negiara
AMSTERDAM 6 Juni 1913.
broken pekoe
7V4 d.
Raden Gijoet van Cheriy|n.tó/i^;om .dpor. zijn 'voorbeeld de bevol- Negiara
Rechtzaken.
hooger lager
6'/ 2 d. bon werd heden schuldig verklaard aan „onSindanglaka broken pekoe
TM^yoortiit,;.l^brehge^.'}."•".,,
dan vorige
eindeliiß; efn.'.discipel van prof.
noteering
willige berooving van iemands leven door
Voorloopige pro- onvoorzichtigheid", en veroordeeld tot een
Banka-Tinwlnning.
Snóucif'Hürgrbrjje,'vertpönde zooveel aanleg, ductie
over de maand Mei.
Certificaten N. H. M.
'Mt zijn n h}ent,óirhem dé studie van ooslersclie
van f 10.
boete
Rescontre
'êji. naarïieeds gebleken is Productie aan tin (tinerts en ertsi
2lü
laag herleid tot tin)
14967 pik.
Personalia.— De controleur J. J. F. Pino N. I. H indelsbank
';. &*"'paar jaar geleden
«j*
Bank
vorige maand van het
is in de onderafdceling Moesi Oeloe geplaatst. Javasche
Mij.
d,eri'ëérepalra <nv een prijsvraag
i/e.rwjefT'hij*
is N. 1. Escompto
15479
exploitatiej.
—De controleur
J. van Helsdingen,
1913/1914
Amst.
Handelv.
jHSJj,%£ atjehséhë;".taal, .en,fhans,komt hij,
f
belast met het bestuur over de controle af- Koloniale Bank.
>j»
mét dèh, doctorsbul,; hier. zijn stuRambipoedji.
Totaal 30446 pik. deeling
Poerworedjo
"dies.'jüp,' hét;veld'dér ] praktijk voortzetten.
den raad van internationale Cr. en Hvg. Rott. 2U
van
president
den
Aan
:;:
voorgangers 1
Productie over de maand Mei
"\
te Medan Mr. J. Duparc is wegens Linde Teves
11550 pik. justitie verlof
1912
\. I. Spoorweg Mij.
tijd
den
van
een
verleend
voor
ziekte
'^Mjir^w'; Hisp.—^Met'?. de. Tabanan
over de vorige maand
240
Sem. Ch. Stoomtram
maand.
xwam gistermiddag te'Prioek aan de heer
l*»
van het exploitatie—De controleur L. G. C. A. van der Sem.Joana Stoomtram
«
8513 n
jaar 1912/1913
Tram
Bat.
Ëlectr.
Hoek, is belast met het bestuur over de Ned. Scheepv. Unie
controle-afdeeling Malang.
Rotterdamsche Lloyd
Totaal 20063 pik.
hu.^cfcït4jf.kia'dsclf.geworden
G. A. van Drunen, is in Kon. Paketvaart Mij.
—De
controleur
Taütè P-os^éfen, hieiiwe.-Pop, zei aanstonds
voor
1913
10383
meer
>£*
de afdeeling Aroe eilanden geplaatst.
v :
:
Java China Japan Lijn
u
638
bij het landrente Kon.
controleur
Petroleum
adjunct
De
en 8 uur
Tusschen
Ballon-opstijg ng.
7
<6»
v Nfiar. 'ihdlë. 22 Oe heer' Blecker/ gêduC. van der Reest, is ter hoofd- Geconsolideerde
J.'
morgen zou de ballon Batavia II op- onderzoek
van
Oost Borneo
geplaatst.
Bondowoso
•«
Tfchüé'atht'jaren hoofd'dei- apotheek va;i de stijgen van het terrein der gasfabriek in Gang plaatst
Tarakan Petr Mij.
be'astingen
de
ondercommies
voor
De
•»»
Coöperatieve Verbfüiksvè'reënigïng met'Zic- Ketapang zoo luidde tenminste de officieele
Redjang Lebong
iu
0
270
.Volharding",' lid van den ge-: kennisgeving. Dus lag tegen dien tijd het te Batavia V. H. Damwijk, is tot onder- Simau
Buitenzorg
te
•*»
belastingen
de
commies
voor
binnenkort
mwnféra'ad te 's GraVenhagé/zal
Pref. Paleleh
breede, gele ballon-omhulsel nog slap en
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nafcr'ïrfdië'vertrekken, ten* einde vöorjoopig
fa -de?lnrichting va,n een dèr groóte pharrnaceiltjsche'firma'f &1s apotheker op treden,
Bleeker, die in
zes jaren naardenraad
hfgevaardigd werd'eri\daar tot de sociaal-

gasloos op een klein grasveldje achter de
werkplaatsen. Eerst iets voor achten werd
aangevangen met de vulling, welke bezigheid
een groot uur in beslag nam. Zwermen fu;
seliers assisteerden de luchtvaarders.
Bi Behalve de bestuursleden den Luchtvaartdemocratische' gtoëp/behoorde, zijn ontslag vereeniging hadden zich eenige belangstelals itdvan'den gemeenteraad netnéü;
lenden ->-'zeer weinig maar! naar de gasf! -Hel
'bovenstaande,3 ontleend aan hét Va- fabriek begeven, om de opstijging bij te wodèrlttïïd.yjekkt tot verduidelijking en rech- nen. Men nestelde zich in wijdmondige ijzeL
een • telegrcflsch , bericht, een ren buizen of op de bergen van pijpen en
tlfiëaHè
paa'r wëkcri u gëledën ontvangen','volgens het- leidingen,';-'hoog-opgestapeld rondom het
welk de heer Blecker Jiiex. zou optreden als grasveldje.
fJfaSi;Vaoiden pharmaceutischen dienst. A
r
het omhulsel, ergerlijk
9now3g,iuu nagai ■■ "i. . ii Vtjul: rviOS kj: langzaam.'-t">
JNfaardeSJSv—-De heer'j:E.C.'Götz; eerste ti Een- luide knal doet de aanwezigen ontluitenant der infanterie van het nédcrlandschè stellen. Het ttart staat stil; een bleek waas
leger, gedetacheerd Bij
Ujer te Jande, gaat over 1 versfehrikte gelaatstrekken. Een
tljan*, Wr beschikking vari den hoofdnispec- ontploffing ? k ...' Dit is gelukkig niet het ge%
staatsspborwègen,,' wordt ' ód
val,' „bij.nader inzien" blijkt 't, dat de knal
'dén'tniliiaircn aiénst,onlf werd'veroorzaakt door een gevoelige aanVoÈ''<W''l?fpo«md\|^;idspirayi't-adjunct-1 maning, eenïdöfï'sloöme koelies gegeven, om
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afdeetingschcr der,'4clë',Mdèi6ling,vah des.S. 'niet Iri'te^duttcftVJ aimi

benoemd.
Aan den verificateur bij de in en uitvoerrechten en accijnzen te Batavia J. C. A.
Hemler is wegens ziekte een maand verlof
verleend naar Buitenzorg.
De ambtenaar op wachtgeld J. N. van den
Berg is benoemd tot deurwaarder bij den
|raad van justitie te Semarang.
—

—

Militaria. Eervol ontheven als waarnemend civielgezaghebber over de onderafdeeling West-Soerriba de kapitein der infanterie, D., van den Berg.
Tijdelijk belast met het civiel gezag
in Zuid-West-Soemba de Ie luitenant der
infanterie G. Bongers.
Tijdelijk belast met het civiel gezag in
Noord West-Soemba de Ie luitenant der
infanterie J. J. Barendsen.
Vereentgingen. —Goedkeuring is verleend
op de wijziging der statuten van de te Soerabaja gevestigde „Voetbal Vereeniging T.
H. O. R.
—

—

—

Gewone Paleleh

Pref. Ketahoen

Gewone Ketahoen
Glocmboek

Totok
Prolongatie-Rente

•';

3

•«
»

*"

w

2

BEURS.
DE BATAVIASCHE
Beurs-Notities.

Afdoeningen van de Nabeurs.
Prompt. Internatio 213'/* Tarakan 10", obl.
Kertasarie 103'/2, Poerworedjo 85, Band. Kinine

Fabriek 168, Handelsbank 207V- 2203/,.
a Simau 267, H. V. A.

Bijzonderheden van de call van heden.
Suikerfondsen. Handelsbank gedaan tot 207, Koloniale Bank tot 135, H. V. A. tot 221 prompt
en 221 en 221'/« op termijn.
Bankwaarden. Javasche Bank prompt gedaan
.*'
tot 251.
Sporen & Trammen. Zonder afdoeningen.
Sem. Joana n.e. bij uitgifte verhandeld tot
113 en 113V4Cultures. Alleen verhandel Negenja tot 85.
Mijnbouw, gew. Paleleh prompt gedaan tot 30
en op 1 maand tot 30'/»rpref. Paleleh prompt
,

tot 106'/2 en op een maand tot 1077a. Simau

op termijn tot |270.
Hieronder vraag en aanbod op termijn voor
mijn- en petroleumfondsen:
38'/j
gew. Paleleh
aangeb. 31
gew.
107
108
pref.
Totok
190
ReijangLebong
1773/«
„
Simau
275
2677
Tarakan
111V4
„

„

„

-

„

„

„

a

„

„

„

—

„

„

Diversen geen zaken.

DAGELIJKSCH KOERSBERICHT

van de Handelsvereeniging te Batavia
Nadruk verboden.
Batavia 7 Juni 1913.
Afgedaan Gevr. Te Koop.
tot
Laag. Hoog. voor
koers, koers.
No. 983
251
251
250
lava Bank.
2527 2
idem maand.
251
254
142
Escompto.
140
idem maand
143
141
Handelsbank O. E. 207
207'/, 206 Va 207'/j
idem maand.
207'/4 20974
idem N. E.
191
193
—192
idem maand.
195
Kol. Bank.
135
135
1343/ 4 1357
136'/}
idem maand.
135
Internatio.
213'/j 213'/z 2117 214
idem maand.
215
212
Hvg. Amsterdam. 221
221
221
221'/j
idemPiaand.
220 3/ 4 221' A 221
222
N.I. H. B.s%pdb.
99'/2 lOOV4
Batavia Veem
80
90
Rott. Lloyd.
14572
103
N. I- Sch.Mij.obl.
104
12174 123
Java |span
idem maand.
121'/2 123
idem bij uitgifte 113
114
113V4 113
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1137 i 1147
1607 a 1617a

a

idem

Unie
idem maand.
Serajoedaltr. claim
Sein. Joana O. E.
iüem
N. E.
idem maand.
Malang Tram
Kediri Tram.
idem maand
S. Cheribon tram.
W. J. Prauw
Sem. St. Veer cl.
Goeng: Hedjo obl.
Kertasarie obl.
10372
Poerworedjo
85
Pandj.ïhg.
Hatimoen Ie leen 1037
idem oblig. 2e In.
Maswatle.
Radjamandala

160
161V2
f-95 f 120
184

17674 1777

1763/ 4
112

117

200
201

203
205

—
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.

...

—

a
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103'/2
85

—

—

10272
10372
84'/2
65

10372 10272
—

-

101

—

Negerua

—

—

.

....

Gandasoli.
Gedeh

—

...

Pr. Landb. Mij.

85

85
—

—

Soemadra.
idem oblig.

...

-.

—

—

86
70
1033 /4

1127s

100

550
90
290
220
220

—

—

-

...

—

300
260

—

.

Mandaling

128
fll

—

—

...

—

178

2377* 23972

.

—

a

.

—

190

19272

a

1027, 1037
Sum. Rubber
—127
Ta10en.....—
435
535
Gandjar Temoe
100
idem oblig
ioov 4
Paleleh
30
30
2974 3072
Preferente .
1067 !067 2 106 107
Totok
60
627
Redjang
1773/4 ias
Simau
2627, 270
u'.oemboek
11
22
Tarakan
1107» 11072 11074 112
Band. Kinine
168
168
165
170
Liadeteves O.E.
223
225
idem N.E.
2097,
208
Franzen en Co
90
10Ü
Gem. Sem. oblig.
98
1017,
Alg. Electr. Mij.
89
93
Band. Elec. Mij. obl.
103
Sol. Elec.Mij.ex.div.—
130
116
idem oblig.
103
1047
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Geplaatst bij de openbare Inlandsche
school der Iste klasse te Kediri de onderwijzer
der 2de klasse E.W. van Toledo, thans gepl-atst
bij de openbare europeesche lagere school te
Moeara-Aman.
Benoemd tot onderwijzer der 2de klasse
sn geplaatst bij de Iste schooi te Padang, als
Iste onderwijzer, J.A. Huijskens, van verlof uit
Europa terugverwacht, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende.
Benoemd tot ond rwijzeres der 3de klasse
Mej. E.Ch.N.L. Weegner, thans belast met de
waarneming dier betrekking en geplaatst bij de
Iste school te Soekaboemi.

Door den hoofdinspecteur van den post-,telegraaf-en telefoondienst

Ingetrokken: de overplaatsing van den
commies der Iste klasse P.J. van Griethuijsen
van Weltevreden naar Sabang.
Overgeplaatst: van Modjokerto naar
Soekaboemi de kantoorchcf der 2de klasse H.
K. Rijnders;

TELEGRAMMEN.

MILITAIR DEPARTEMENT.

Batavia en

SCHEEPSBERiCHTEN.

-

Ch. Weekenborg.
Benoemd tot onderwijzer dsr 3de klasse
en geplaatst bij de school te Tjilatjap mej. J
E. Rikicers, daartoe tor beschikking gesteld
Aangewezen als hoofd van de school
voor Amboineeeche soldatenkinderen te KoetaRadja de onderwijzer der 3de klasse G. ter
Haar, thans geplaatst bij de openbare Inlandsche school der Iste klasse te Kediri.
*.

dekpassagiers.

van Sidoardjo naar Modjokerto de kantoorchef der 2de klasse G. Ch. Broekhuyzen;
van Soekaboemi naar Singaradja de kantoorchcf der 2de klasse O. W. Graaf van Ranzow;
van Tandjongbalei naar Sidoardjo de commies
der Iste klasse C A. J. vanSplunter;
van den cursus tot opleiding voor den rang
Bouw-ongeluk.
van commies der 2de klasse te Batavia naar:
Semarang de commies der 2e klasse Ch.
Cheribon, 7 Juni. Bij den bouwvan
Ditmarsch;
een houtloods van den chinees Ong Thian
Tandjongpoera de commies der 2e klasse J. Po
te Indramajoe stortte het dak in, waarvan Wijngaarden;
door
twee timmerlieden onder het puin
Magelang de commies der 2de klasse J. Th.
werden
bedolven. Een van dezen werd
Steen;
van Senarang naar Tandjongbalei de commies op slag gedood; de andere is ernstig
der 2de klasse J. van Nieuwenhuizen;
gekwetst.
van Tandjongpoera naar Palembang de com„Melchior Treub”
De
mies der Iste klasse J. H. de Brockert;
Semarang, 7 Juni. De Loc. deelt mede
van Magelang naar Sabang de commies der
Iste klasse G. Stein du Pré;
dat de Melchior Treub Vrijdag a.s. te
van Weltevreden naar Tandjongpriokpanden Semarang zal arriveeren.
de td. wd. commies der 2e klasse A.J.Klazinga;
Deze nieuwe stoomer zal ook hier
van Tandjontjpandan naar Semarang de combezichtigd worden, wat met eenige feesmies der 3e klasse W. F. Scipio;
van Laseni naar Weltevreden de commies der telijkheid zal gepaard gaan.
Iste klasse L. van Brakel H. Mz;
Een Voorhistorische Plechtigheid.
van Blinjoe naar Toeban de commies der Iste
vond de beëediging plaats van
Gister
klasse H. W. F. Kools;
de
schutterij-officieren Klein en Van Nopvan Toeban naar Lasem de commies der 3e
klasse J. R. Lewis:
pen.
van Weltevreden naar Blinjoe de td. wd.
Het was een treurige vertooning.
commies der 2e klasse Z. Dijkwel;
Conferentie.
van Singaradja naar Soerabaja de commies
Soerabaja, 7 Juni. Op 11 dezer zal
der Iste klasse R. E. Purvis;
van Semarang naar Tjiandfoer de kantoor- te Bandoeng een conferentie worden gechef der 2e klasse A. R. F. van Slooten;
houden door de hoogere chefs der staatsvan Tjiandjoer naar Kraksaan de commies spoor met den hoofdinspecteur van dezen
der ?e klasse H. F. de Jongh Swemer;
Stipriaan Luiscius.
van Kraksaan naar Soemedang de commies dienst, den heer Van
Leger-reserve.
Een
Inlandsche
der 2e klasse Ch. A. Rombouts;
Medio 1913 zal in werking treden de
van :-oemedang naar Semarang de commies
der 3e klasse G. D. Meijnderts;
maatregel tot vorming van een inlandsche
van Semarang naar Blora de commies der 3e
leger-reserve volgens het capitulantenklasse A. L. B. de Nijs;
steis'il, dat begin 1908 door het legerDoor den hoofdinspecteur der
bestuur werd ontworpen, naar aanleiding
staatsspoorwegen op Java
Benoemd; tot opzichter C. P J. van Koets- van het in 1907 door den minister van
veld, ambtenaar van buitenlandsch verlof te- oorlog geuit denkbeeld om voor de verrugverwacht, laatstelijk die betrekking bekleed dediging van Java gebruik te maken van
hebbende.
de inlandsche bevolking.
Geplaatst: bij den aanleg der lijn CheriOp 1 Juli zullen verschillende inlandbon-Kroja de benoemde opzichter C. P. J. van
militairen worden geplaatst in diverse
sche
Koetsveld..
Overgeplaatst; van de exploitatie der civiele betrekkingen, waarbij zij verplicht
wester- naar die der oosterlijnen de commies worden gesteld om bij de jaarlijksche
W. Luijke.
herhalings-oefeningen op te komen.
Inlandsche Rechtbanken.
Men verwacht hierdoor in vijf jaar
Ontslagen op verzoek, eervol uit zij nbetrekking, de inlandsche officier van justitie met een voldoend aantal inlandsche reservisdentitt! van djaksabij het magistraatsgerecht te ten hebben verkregen.
Laboeaii Roekoe (Ooostkust van Sumatra), SjaEen Bomaanslag.
rifal W&hidin galar Soetan Koemala N poso,
ten ri»de den resident van Riouw en OnderPoerworedjo, 7 Juni. Gistermiddag
hoorigheden in de gelegenheid te stellen hem
tot distric!it.-.hoofd te benoemen.
had tea bom-aanslag plaats op den heer

Benoemd: tot plaatselijk commandant te
in verband daarmede gevoerd a la
suite van zijn wapen, de luitenant-kolonel F
Schütt, van het 20ste bataljon infanterie te BaCIVIEL DEPARTEMENT.
tavia.
Verle e m d: wegens achtjarigen dienst, 10 Bevorderd: tot dirigeerend officier van
maanden verlof naar Buropa aan den inspec- gezondheid der Iste klassj bij den militairen geteur hij het boschwezen, A.F. Wohlburg, met neeskundigen dienst, de dirigeerende officieren
ingang van 2 Juli
van gezondheid der 2de klasse. Dr. L.l. Sieburgh,
Benoemd: tot commies op hf.t residentie- en A. Kolthoff, de laatste met verlof in Europa.
kantoor te Batavia, de Iste klerk op het assisIngedeeld: te Malang de met het stoomtent-residentiekantoor te Meester-Cornelis, A.J. schip Vondel uit Nederland verwacht wordende
Martherus.
militair opzichter der genie 2de klasse L. G.
Benoemd tot regent van Banjocwangi raden Portier.
Ario Notodinningrat, thans tijdelijk belast met
de waarneming dier betrekking, en zulks onder
toekenning van den ambstitel „Toemenggoeng"
Door den directeur v-n onderw. en eered.:
Overgeplaatst van de iste school B.
te Batavia naar de school te Solük, de onderwijzeres der 3de klasse mej. M. Scheepmaker;
Op e ave van aangekomen schep en.
van de school te Samarinda naar Iste school
Ned. ss. Tabanan gez. Boon van Rotterdam,
B. te Batavia, de onderwijzer der 3de klasse Scuth., Marseille, P. Said, Suez en i-adang,
W. A. Akkersdijk.
agt Rotterdamsche Lloyd. N.-l. ss. Rumphius
Benoemd tot onderwijzeres der 3de klasse gez. Winsemius van Semarang, agt. Scheepsen geplaatst bij de 3de school te Amboina mej. agentuur. N.-l. ss. Both gez. Vegter van PalemQ. M. Hessinj, daartoe ter beschikking gesteld. bang, Muntok en Toboali, agt. Scheepsagentuur.
Overgeplaatst van de school te Sibolga Eng ss. Giang Seng gez. Craig van Singapore,
naar de 2de school te Ambarawa, als Iste on- agt. Maatschappij Kian Qwan. N.-I. ss. de
derwijzer de onderwijzer der 2de klasse I. van Carpentier pez. Pool van Telok-Bctong, agt.
der Vliet;
Scheepsagentuur.
van de 3de school te Soeraja de naa r Iste
Opgave van vertrokken schepen.
school A. aldaar de onderwijzer der 3de klasse
N,-l. ss. van Riemsdijk gez. Rab naar TanR- H. van Otteiloo;
va'i de school te Tjilatjap naar de 3de school djot;g-Pandan, Riouw en Singapore. N.-I. ss.
te Soerabaja de onderwijzer der 3de klasse H. Rumphius gez. Winsemius naar Singapore en

BENOEMINGEN, ENZ.

Passagiers.
Per ss. Both arriveerden van Muntok en
Palembang S.j. van Braam, Wed. A. Backer,
J.C.J. Rudolph met echtg. en 3 kind., S. M. Madarsch met echtg. en 2 kind., H Maun, Hr. Rademaker, H.D.M. Overakker, Hr. Hulshoff, E.
Makowiecke, A. de Haan, P. Bezoet de Bie, C.J.
Schuitzier, J. H. Wolvekamp, Ang Pek Soan, benevens dekpassagiers.
Per S.S. Rumphius arriveerden van Semarang
en Soerabaja: Hr. Streefland, Hr. Van Duijnen
met tchtgen. en kind, Hr. Bebingh met echtgen., Mevr. Dommering en 2 kind. Hr. Pleiderer. Walker, mevr. Langen, mevr. Kwasten 2 kind.,
"evr, Chevaliers en kind, Hr. Tareenskeen,
Mevr Van den Bosch en 3 kind., Hr. Romswinkel,
Hr. Blenenve, Hr. Schokker, met cchtgen. en
kind, Goei Ing Hong, Mevr. van Heusden, Hr.
van Heusden, Hr. Van der Roest, Hr. Wolff
met echt, Hr. Goldenberg, Hr. Pahie, Kwa Loen
Tie, Hr. Van Zolingen, Hr. Hingen, benevens
—

Deli.

Het ss. Laertes -.Oceaan" op weg vanhier
naar Europa is 4 dezer te Amsterdam aangekomen.
Het ss. Kangean vrachtschip, vertrok van
Colombo op 4 Juni op weg naar Holland.
Het ss. Calcutta vrachtschip, passeerde
Pcrim op 5 Juni op weg naar Java.
—

—

—

Hoogbruin, koeliewerver te Koetoardjo.
De bom was als bestelgoed uit Maos
verzonden aan het adres van den beer
Hoogbruin. Bij het openen van het pakket had de ontploffing plaats.
Het slachtoffer werd zwaar gewond.
De neus en de onderkaak werden hem
van het gezicht weggeslagen. De heer
Hoogbruin heeft ook beide oogen verloren.
Het Engelsche Leger.
Londen, 6 Juni. (R.0.) Bij de legerdebatten legde minister Seely nogmaals
den nadruk op de voordeden van het
vrijwilligersstelsel.
Het verdedigingsvraagstuk moest niet
opgelost worden door een groot leger.
Wat we moesten uitvinden, zei spreker,
was hoe groot het kleinst aantal manschappen bedroeg, noodig om niet meer
clan onze veiligheid te kunnen verzekeren.
De Geldmarkt.
Londen, 6 Juni. (R.0.) Dat de verwachtingen nopens een verbetering van
de geldmarkt en van de effectenbeurs,
tengevolge van het sluiten van den vrede—
niet in vervulling zijn gegaan—veroorzaakt
een eenigszins onbehaaglijke stemming.
Men geeft verschillende oorzaken aan
voor de huidige malaise.
Voor een groot deel schrijft men deze
toe aan de overgroote uitgifte van nieuwe
leeningen, aan den minder gunstigen staat
van zaken in de Vereenigde Staten, de
krachtige inspanning in geldzaken van

Duitschland

en het vooruitzicht op een

herleving der arbeidsconflikten in Engeland.
Naar Cyrenaïka.

Berlijn, 6 Juni. (Ostasiat. Lloyd). In
September van dit jaar zal koning Victor
Emanuel van Italië een bezoek van een
week lang brengen aan Cyrenaïka.
Rusland en de Balkan.
Berlijn, 6 Juni. (Ostasiat.Lloyd). Rusland heeft veel vertrouwen in een vredelievende oplossing van de bulgaarschservische crisis. Het wenscht dat een
nieuw verdrag voor een Balkanbond
wordt gesioten. Dat zou dan niet alleen
een militaire conventie maar ookeentoleenheid moeten omvatten.
De Financieele Conferentie.

Berlijn, 6 Juni (Ostasiat. Lloyd).
Duitschland is het eens met de bepaling
dat op de financieele conferentie te Parijs
Turkije en de Balkanbond ieder één beslissende stem krijgen.
De Duitsche Weerbelasting.

Berlijn, 6 Juni. (Ostasiat. Lloyd). De
rijksdag-commissie stelde de bijdrage in
de weerbelasting progressief vast op 0.15
tot 1.5 procent var. het vermogen.
Vermogens beneden 50 duizend mark
blijven onbelast, wanneer er tenminste
niet een inkomen aanwezig is van minstens 3000 mark. Van uitstaand geld
behoeft geen belasting te worden betaald.
Koloniale Besprekingen.

Berlijn, 6 Juni. (Oswsiat. Lloyd). De
Köln Volksztg. deelt mee dat tegelijk met
de besprekingen over Klein-Azië onderhandelingen zullen plaats hebben tusschen
Duitschland en Engeland over MiddenAfrika. Er zullen geen afrikaansche bezittingen tegen aziatische geruild worden
maar er zal afzonderlijk worden onderhandeld ter verwijdering van de mogelijke oorzaken voor conflikten.

De Duitsche

Belastingen.

Berlijn, 6 juni. (R.0.) De belastingcommissie uit den rijksdag heeft het regeerings-ontwerp eener speciale heffing
voor de leger-uitbreiding herzien in dier
voege, dat feitelijk dezelfde grondslagen
behouden blijven, maar met invoeging
van gradueele vrijstellingen voor kleine
inkomens, en een verlaging van 10 pet.
voor iederen zoon uit een gezin die
dienstplichtig is.
Op een Mijn Gestooten.
*~\_

\m

!•

n.

a.

a.

Constantinopel, 6 Juni. (R.0.) Het
belgische stoomschip Kurland is bij het
binnen varen van den Piraeus op een
mijn gestooten en zwaar beschadigd.
Niemand aan boord bekwam letsel.
De Gevolgen.
Londen, 6 Juni (R.0.) De suffragette
Davison, die bij de Derby wedrennen
het paard des konings wilde tegen houden, heeft een operatie ondergaan. Haar
toestand is zeer zorgwekkend.
Opstandig Ulster.
Dublin, 6 Juni. (R.0.) De recherche
alhier hield een wagen aan, die volgens
aangifte huisraad moet bevatten, maar
vermoedelijk wapens inhoudt voor de ontevredenen in Ulster.
De Koninklijke.
'sGravenhage, 6Juni. Spoedig wordt
een introductie van aandeelen der Koninklijke op de parijsche beurs verwacht.

Dividend.
De Semarang Joana tram keert 9 pro-

cent dividend uit, de Semarang Cheribon
tram geeft 11,5 pet., de Oost Java Stoomtram 6 pet. en de Serajoedal-tram 10 pet.
De Preanger landbouwmaatschappij
keert 35 pet. dividend uit.
Politieke Ruzietjes.

Een kiezersgroep die reeds een protestant candidaat had gesteld, voert thans
een felle actie tegen den candidaat voor
de tweede kamer, den heer Deen. Deze
actie is een gevolg van een reeks artikelen, door den bankier Van Ess geschreven tegen de financieele operaties
van den heer Deen.
De liberale organen verlangen een
openlijke weerlegging door den heer Deen.
Gewichtig Nieuws.
De heer Douwes Dekker zal 10 dezer
in Den Haag spreken over de Indische
Beweging.
Geslaagd.

Voor het eerste natuurkundig examen
is geslaagd d« heer Go Ing Hoen.

VERHUISD

Ingezonden Mededccllngen.

naar

fiang Mendjangan.

G. F. MFRZ, Arts.

7504
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LOTEN LOTERIJ

t 4 ft

fE 11%
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Ie

prijs f 100.000.—

'

Alle gevaar opheffen.

Soekaboemi, Telefoon 110.

Be!

Alleenvertegenwoordiger voor Ned.-Indië van de
jociété Anonyme des Automobiles Fischer, Zurich.

H
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hans is aan de zaak verbonden een vulcaniseer-inrichting.
eparatiën worden billijk en vlug uitgevoerd.
oncurreerende Prijzen.
een bekwaam mecanicien.
lock Dunlop en Continenial.
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Moeders van jeugdige kinderen moe-

\

ten gedurende de rornermaanden
waken tegen onnatuurlijk gemakke-

j

'i 0 Mei

ceptie van 's Lands middelen te Weltevreden cf den Controleur voer de
Belastingen te Batavia.
De Resident van 3atavia,
H. RIJFSNIJDER.
7457
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Toempang: „Mijn diarrhee, waaraan
ik 2 jaren lang geieden heb ?n waaraan vele medicijnen, zoowel Europeesche als Inlandsche, niet konden helpen,
is door het gebruik van Sanatogen
geheel en al genezen."
Snnatogen is in alle apotheken en
groote toko's verkrijgbaar.
Ter nadere inlichting vrage men bij
het Generaal Agentschap, Sarphatistraat 34 Amsterdam, kostelooze toezending van de brechare van den Haagrenen arts dr. T. van een Hoorn „Sanatogen bij maag- en darmziekten."
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ontlasting. Wanneer men nauwlettend is in dezen tijd, kunnen ernstige moeielijkh :den vermeden worden. Chamberiains koliek-, cholera-en
is altijd
steeds ve;dragen kan worden, aan liet
uitgeputte organisme herstel v;<n verTe koop bij alle handelaren in rreloren krachten verschaft en regelene; diciinen.
en genezend op de geheele spijsverWftSSK*» Met verwijzing naar de j
tering werkt. Volgens de onderzoe(■ÜmSÓ? advertentie, voorkomendel
kingen van den Londenschen professor
de Javasche Couranten van 27 en
in
Tiinnicliffe en anderen, is dat middel
en 3 luni IQI3, wordt bekend
Sanatogen. De eiwitopname van het
dat de verstrekking van aangemaakt,
lichaam wo'dt door Sanatogcngehruik
voor de personeel?- en
giftebiljetten
met 48 pCt. vermeerderd en de ver- inkomstenbelasting
voor het jaarl9l3,
wordt
tering van het gewone voedsel
en Voorsteden aB
Stad
atdeeling
de
in
er door bevorderd.
is
Batavia,
afgeloopen.
van
Talrijk zi, n dau ook de gevallen,
De biljetten worden niet afgehaald
waarbij Sanatogen baat hrengt. Zoo
moeten weer ingeleverd worden bij
en
schrijft o. a. de heer ih. K. Liem te
den Adjunct-Ontvanger voor de perlijke

f

'

„UNICUM",

Trekking 25 Jjni.

TIO TEK HONG,
Pasarbaroe-\Velte\ reden.

-—■
•

gg Autohandel en Verhuurlnrichling |

j

SHiSYERitWwliSaïöORNiSStw.
„Bij nagenoeg alle in Indië overledenen, onverschillig aan welke ziekte,
worden bij obductie de tctker.en
een chronische catarrh in het geheele
maag-darmkanaal aangetroffen'' (dr. v.
d. Burg). Van welk een nadecligen
invloec dit is op den voedingstoestand
is duidelijk. Meer dan ergens, heeft
men das in de tropen een zeer licht
verteerbaar versterkingsmiddel uoocig,
wanneer een krachtige voeding noodra kei ijk is.
Zwakken, bloedanren, herstellendeu
in Indiö hebben groote moeite om hut:
zwaktetoestand te overwinnen. Zij
moeten dus een middel nemen, dat

15, 2e huis v/d hoek

A

benen

KLEERMAKER IJ.

WELTEVREDEN.

Ken uitgebreide collectie stoffen vcot:

GEVRAAGD compagnon met

SPORT-, WANDEL- en GELEGENHEIDSCOSTUUMS.
PIQUÉ voor vesten. FLANEL voor tennispantalons.

(ïsOOO.-

Vcrmoedelijke winst binnen het jaar
Aanbiedingen onder No.
ÏOOO %.
52ÏÏJ
dezer.

CHINEESCHE ZIJDE" voor COSTUMES enz. enz.
Bekwame COUREURS zijn aan de ateliers verbonden.
PRIMA COUPE en GO ÏDE AFWERKING gegarandeerd I

7454

INDISCHE BOND.

ADVERTENTIËN.
Verloofd
YVA SCHULLER TOT PEURSUM

In de vacature van beheerder van
het BON'DSTEHUIS is voorziui.
Aanvragen tot opname va;i kest-

HEEREN-WINKGL der

Hoofdboekhouder.

Een grootc Importzaak zoekt voor
kinde'en gelieve men te richten aan haar hoofdkantoor te Bancloeng een
7417 controleerend hoofdboekhoudcr.
het Hoofdbestuur.
en
7466
Brieven onder No. dezer.
L. A. BAJETTO.
EEN LEERAAR
i ng. taal en letterkunde te AmsterEenigc en algemeene Kxnnisgave.
PENSION.
Weltevreden, 6 Juni 1913.
7465 dam, in bezrt van hoofdacte en Fransch,
met twee kamers vacant.
Dmtlinan
biedt gelegenheid tot huisvesting aan raVlljOcH Mevrouw E. J.VAN ROS4 deer overleed na een kort aan een of twee kinderen met degeOp maar
smartelijk lijden te Buiten- lijk toezicht op opvoeding en studie. SEM—van Gorkom, Koningspletn-Zuid
zorg onze geliefde echtgenoot en Inlichtingen No. dezer.
7412 No. 9.
7443
vader
Dame
Beschaafde
M. F. BISH,
TE KOOP:
in leven Opzichter B. O. W.
zcekt plaatsing als Gezelschapsdame;
Weduwe A. C. BISH- ook genegen toezicht te houden op
Een ruime CABRIOLET met gummiAschcff
Huishouden bij Heer aüccn of Dame banden, een DEELEMAN, een span
en kinderen.
Brieven onder No. 7444, Boekh. zwarte SANDELHOUT-PAARDEN en
Hartelijk dank aan allen, die deel- KOLFF, Batav'a.
7447
een PIANO.
neming hebben betoond gedurende
Abang 25, Telefoon 329 W'.
Tanah
de ziekte en het overlijden van den
DAME gevraag-d
Heer M. F. BISH.
7398 voor dagelijksche- en extra-familiodiTe ko'cp gevraagd:
ners. Ri'im salaris gegarandeerd. SolEei.
t
*reedehandsch CABRIOLET met
Bat.
W\e Heer en Mevrouw G L. DAVIDlicitaties onder No. 7400, bureau
*-'
gummibanden, met- of zonder paard.
Van der Kamp betuigen, ook Nblad.
Brieven met prijsopgave onder
namens wederzijdsche ouders, hartelijk
No. 7422.
dank voor de belangstelling bij hun Aangeboden te Buitenzorg:
7464 NET TEHUIS met goede verzorging
huweüjk ondervonden.
Te koop:
voor schoolgaande kinderen. Kost,
rte Heer en Mevrouw SCHöPKE— inwoning, wasch f 30.— 'smaands 3 HUIZEN (Recht van Opstal) in Gang
Ran, betuigen hiermede hun har- per kind.
Sentiong. Te bevragen 's middags van
te'ijken dank voor de vele blijken van
Brieven No. 7411.
4-6 bij
belangstelling, bij hun huwelijk on6863
G. TWIJSEL.
dervonden.
7419
Te koop aangeboden:
Nieuwe Laan No. 15, Salemba.
Weltevreden, den 7en Juni 1913.
een COMPLEET ATELIER voor maTE HUUR,
chinale ijzerbewerking, electromotoDEBITEUREN EN CREDITEUREN risch gedreven, benevens MODERNE dadelijk te aanvaarden: ecii NIEUWE
in den boedel van wijlen den op 20 INRICHTING voor vernikkelen, ver- WONING, voorzien van artesisch waMei 1913 te Batavia overleden Heer koperen, verzilveren en vergulden. ter, Dja<»al No. 5, bij Station Seneti.
Adres Kebon Sirih 4.
7402
J. F. J. KARTHAUS worden verzocht COMPLETEo.INVENTARIS.
dezer.
7467
Brieven
betaling en opgave te doen vóór of
op 7 Juli 1913 ten kantore van den
TE HUUR:
gemachtigde, Mr. K. van HINLOOPEN
Kali Besar- Gemeubileerde kamers te huur
het
KANTOORLOKAAL
LABBERTON.
thans
door met pension, ook voor doortrekgeoccupeerd
Westzijde,
Kali Besar-West,
het Assurantie-kantoor L. M. J. van
7462
Batavia. '
kende loges.
SLUIJTERS.
bevragen
de
firma
NEUMANN
bij
Te
Schoolstraat No. 2.
MF" Zij, die wat te vorderen hebben &
7458
Co, aldaar.
van- of schuldig zijn aan wijlen den
Telefoon 148.
2en luitenant der infanterie H. N.
Bandoeng.
6778
TE KOOP gewaagd:
HESSELAAR, laatst in garnizoen te
met
klasse-DEELEMAN,
een
eerste
Meester-Cornelis, worden verzocht
IE <HUUR:
hiervan rekeningen in te dienon of rubber banden, liefst Fuchs- of VoadenSandelhoutpaard
fabrikaat.
met
Verder
PAVILJOEN en VRIJE KAMERS.
opgave te doen vóór ».f op den 20en
Ook voor doortiekkenden.
luni 1913 aan den len luitenant-adju- tuig en toebehooren. Aanbiedingen
M'jlenv:iet-West No. 41,
dant M. I. G. E. VAN DER HORST, onder No 7460 aan het Bureau van
(naast Hotel des Indes).
74M
Meester-Cornelis (Groote weg No. 32), dit blad.
Gihcierskanipement.
7364
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Ontvangen:

ENGELSCHE RACKETS van SLAZENdER:
ACMÉ

DOHERTY

PREMIER

j m£t zwarte gna

,-

FRANSCHE RACKETS:
DRIVA»,

WILLIAM'S

fl2,S

I

iB !2 R

£ EX F S

f

,

ZI.3N.

met zwarte snaren

.

;

!

««et zwarte snaren.

AMERIKAANSCHE RACKETS:

|
NEWPORT BERKELEY ARDSLEY A I
f625
f7.50
f8.75 f 13.50. I mett
CENTAUR
I

"

,

warte snaren

J

f 17.50.

IWhyte

&
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Eaysl
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"

Pension „Luctor."

I

G. HOPPENSTEDT. |

'

CACAOBLOKS,

Allen, die iets verschuldigd zijn
aan- of gelden of goederen onder zich gegarandeerd zuiver, zeer fijn van smaak, geheel voor het gebruik gereed,
hebten van den Heer H L, GhRTH ZONDER TOEVOEGING VAN SUIKER, lossen geheel op. 5
•
EEN BLOK, GOED VOOR EEN KOP. Per carton, inh. blokjes, f 0.25.
VAN WIJ (, gewezen agent van de
Nederl.-Ind. Escompto-Maatschappij te
PERFECTION WHISKY
Weltevreden, worden in hun eigen
7133
is JE MfcRK, per 1/1 fl. f 1.80, V 2 fl. f 1—•
belang verzocht daarvan onmiddellijk
Winkel-M atschappij „PASSAR-BAROE", Weltevreden.
opgave te doen ten kantore van Mr.
K. VAN HINLOOPEN LABBERTON,
Kali Besar-West, Batavia.
7463

SMF

SIGAREN-MAGAZIJN

is

Docter SCHOOREL
vanaf 6 Juni tot 29 Juni niet

DER

te

consulteeren.

De Doctoren DE MEIJIER, VAN
HUNSEL en A. K. KOK (Kebon Sirih 59)
zullen de praktijk waarnemen.
7456

C. WINKLER PRINS,

Maatschappij „Onderlinge Hulp",
Telefoon 220.

NOORDWIJK.

WELTEVREDEN.

Aanbevelenswaardige merken!
El Truimfo
Royal Lion
Faust
Luminaris

Specisal-arts voor Huid-, Blaas- en M?nager
Nierzlekten,
Don Serado

4'/a cent

s'/2

s'/j
6

7Va

.

.

,

„

(dikkopmodel)
(panatelta

(topedo

,

„

,

»

„

.

)
)
)

in kistjes van
50 stuks.

)

9
(knakmodcl)
is in 't vervolg weder geregeld des
Punt-Manilla's van Perla del Oriente.
morgens van 7—9 en des middags van
HIGH LIFE 7 cent.
4—6 te consulteeren.
6746 LONDRES 6 Cent.
REINA VICTORIA 10 Cent, in kistjes van 50 stuks.
7453
CORTADO FINO 4»/i cent, In kistjes van 100 stuks.

Weltevreden, Gang Holle 3.

»

Groot Importkantoor vraagt

een PROCURATIEHOUDER.

Discretie verzekerd.
Brieven onder No. 7415.

Stadsschouwburg Weltevreden.
DINSDAG, 10 JUNI 1913:
Eene enkele voorstelling te geven door

KLEIN

„HET

TOONEEL".

Leider; COR. RUYS.
Spelenden: TILLY LUS, D. VERBEEK en COR. RUYS.
Opvoering van:
I. EPISODE, door ARTHUR SCHNITZLER, in de vertaling van J. FABMCIUS (1 bedrijf).
11. „DE ANDERE".
Oorspronkelijk tooneelspel in 1 bedrijf van LEO FAUST.
(Eerste opvoering).
LITERATUUR I
111
Blijspel in 1 bedrijf van ARTHUR SCHNITZLER, vertaling van D.
VERBEEK.
Regie: COR. RUYS.
Tooneeiaanklrcding van de Firma EMPTINO & Co.
'.

Prijzen der Plaatsen:

f 2.50 Front-Balcon f 1 - » plus 10 pCt. OemeenteLoge en Stalles
0.50 l
belasting.
Parket en Parterre 1.50 Zij-Balcon
Plaatsbespreking Maat-dag 9- en Dinsdag 10 Juni tusschen 8 en 11 uur
v. m. aan den Schouwburg,'tegen f 0.25 extra per plaats.
7448
Aanvang 9'/4 uur.
~

»

*

Stoomsnelpersdrukkerij van C. KOLFF

&

Co., Batavia.

Ups en Downs.
Onze hollandsche taal krijgt langzamerhand gebrek aan spreekwoorden en zegswijzen. Vooral met betrekking tot de-n-Oost.
Zoo zal het bekende spreekwoord: de huid
verkoopen vóórdat de beer geschoten is,
een voorlooper moeten hebben, die duidelijk
uitdrukt dat men hier al aan het verkoopen
wil gaan, vóórdat men zelfs de sporen van
den te schieten beer heeft gevonden.
Wilt gij bewijs?
Te Amsterdam is opgericht, en de Nederlandsche Staatscourant dcet er deftig
mededeeling van, de Ja va Sumatra Petroleummaatschappij, welker doel woordelijk aldus
omschreven wordt:
1 de overneming Tan alle rechten en
verplichtingen, voor zoover die nog niet
bij de oprichting dezer akte mochten
zijn nagekomen, voortspruitende uit de
cessie van heer W. Wattel aan den
h'ier M. C. Verloop betreffende vijf reqiesten door den heer H. Christoffel,
oud-kapitcin der infanterie, te Batavia,
aan een resident van Palembang en betreffende twee requesten aan den resident van Madioen, door denzelfden persoon ingediend, welke alle betrekking
hebben op vergunningen voor het opsporen van petroleum in de in die requesten bedoelde terreinen
Dit is niet mis te verstaan. De heer Christoffel heeft dus zeven rekesten ingediend,
verzoekende om vergunning tot het doen
van mijnbouwkundige onderzoekingen. Die
vergunningen zijn nog niet verleend; alles
hangt dus nog in de lucht. Ondertusschen
heeft de aanvrager de eventueel te verkrijgen
vergunningen om te mogen zoeken naar petrolem, waarvan hier de rede is, reeds overgedragen aan den heer Wattel, die op zijn
beurt dat kostbare bezit overdroeg op den
heer Verloop. En deze, beter dan de vorigen
inziende welk fortuin hem in den schoot geworpen staat te worden, heeft fluks een
naamlooze vennootschap gevormd, om te
goeder tijd dat fortuin uit den grond in de
van hem en zijn aandeelhouders te brengen.
Hoe ernstig men de zaak opvat, blijkt uit de
verdere mededeeling in de Staatscourant, dat
het bestuur der naamlooze vennootschap tot
exploitatie van eventueel te verleenen exploitatie-vergunningen bestaat uit een raad
van beheer en twee tot zes met het toezicht
belaste commissarissen. Ook dit is niet mis
te verstaan. Zooals de zaak et nu voorstaat,
heeft men aan twee commissarissen genoeg,
maar zoodra de vergunningen verleend zijn,
haalt men er vier bij. Je kunt niet weten,
wat ? Vergunningen die eventueel petroleum
opleveren, als alles goed gaat niet minder dan
zeven plaatsen tegelijk, daar moet je zorgvuldig voor passen en dan zijn zes paar oogen
nauwelijks voeldoendè om behoorlijk toe te
zien.
*

*

Langs anderen weg zorgt de koloniale
praktijk echter voor verrijking van onze moedertaal. Men weet, de beer Prick van Wely
heeft reeds een zeer verdienstelijke poging
gedaan om een aantal indische woorden en
uitdrukkingen te verklaren en hun equivalenten te geven. Hij heeft echter een woord
verbeten: het woord waken.
Voor indische menschen is geen nadere
verklaring noodig. Maar de stroom van aaneen-pikoel-rijst-beginnenden neemt in den
laatsten tijd zulke groote afmetingen aan, dat
ik een uitlegging niet in de pen mag houden.
Onder waken verstaat het woordenboek:
wakker zijn, met open oogen toezien etc.
Ons indisch taalgebruik wil echter precies
het omgekeerde. Als een gardoe slaapt omdat-ie bij voorkeur niets zien wil, heet hij te
„waken". Hjj heeft er. zelfs, fijne onderscheidingen Vcfor uitgevonden. Ge komt bfiv. 'bij
een wachthuis, waarin de waker in de gemakkelijkste positie onder een kain ligt te
snorken dat een varken en jaloersch van
zou worden.
Zachtmoedig als ge in dezen tijd behoort
tè zijn, kittelt gij den man wakker, wat u
na een kwartier gelukt, want de inlander
heeft een harde huid die tegen kittelingen
bestand is. En daar ge u verblijdt over het
welslagen uwer pogingen om hem uit het
rijk der droomen weer op den beganen
grond terug te brengen, vraagt ge hem zoo
goedig mogelijk: waarom gaat ge tidoer,
terwijl ge waken moest ?
\ Tidoer ? vraagt de brave 1 Tida tidoeran
sadja 1
Men .ziet, er is een klein verschil. Met
tidoeran bedoelt hij dat hij, liggende, beproefde te komen in den meest zaligen staat
'

eens slapenden. Ergo sliep hij niet; hij....

waakte in liggende houding, met gesloten

—

*

*

Daar heb ik ér de Sarikat Islam bij geje zoo gauw niet
af
t
van
Het kon niet missen dat in het Indisch
Prentenkabinet, anders gezegd het
bijvoegsel der Javasche Courant met de beschrijving van wettig gedeponeerde nationale
merken, de S. I. haar intrede heeft gedaan.
De laatste aflevering van het periodiek sluit
er mee.
Men vindt er de letters geplaatst in een
ruit, uitdrukkende de hoekigheid van het
achter de initialen S. I. verscholen vraagstuk, en de snuggere benutster dezer s.ensationcele teekens is „de Handelsvennootschap onder da firma L. J. Brandon <£ Co.,
gevestigd te Soerabaja." Zoo zal de islamitische Sarikat, die hier ter stede den handel
niets dan nadeel bezorgt, te Soerabaja een
handelshuis dienen tot het binnenhalen van
een zoet winstje.
De aflevering van het roemrucht '.periodiek
geeft overigens een ware prachtverzameling
„nationale merken".
Daar heb je er vooreerst een dat „het
borstbeeld" voorstelt „van Raden Ardjoena,
een persoon uit de javaansche mythologie,
met helm en oorversieringen, terwijl het boven gedeelte van borst en schouders bedekt
wordt door een kanten doek; voorts zijn
boven den rechterschouder de ondereinden
van vier pijlen zichtbaar."
De volgende vier bestaan ieder uit „een
wajangfiguur", achtereenvolgens onderschreven door de woorden „Praboe Boejoet Lawa",
„Indradjit", „Batara Goeroe", en „Batara
Kresna
welke woorden „den naam aanduiden waaronder de wajangfiguur bekend is."
Nu kunnen we ons hart ophalen aan een
paar genreschilderijtjes. Allereerst „een rechthoekig etiket, voorstellende het interieur van
een inlandsche woning waarin twee inlandsche vrouwen zijn gezeten. De eene vrouw
zit links op den voorgrond op een mat
gehurkt en is bezig een stuk goed dat over
een rek hangt, te batiken. De andere vrouw
ter rechterzijde'meer op den achtergrond, is
bezig een stuk goed in een tobbe te verven,
ter rechterzijde, meer op den voorgrond bevindt zich een rek waarover een stuk goed
hangt".— Ad secundum „de teekening van
een klapperboom, waarvan de stam gebogen
over een water hangt en waaraan een
mensch bengelt, terwijl uit het water een
krokodil 'zijn kop met geopenden bek in de
richting van bedoelde menscliengedaante
uitsteekt."
Hier heb ik een paar schilderijtjes van
dieren. „De voorstelling van twee van ter
zijde afgebeelde olifanten met lange slagtanden en hangenden. snuit, beiden staande op
een grasveld. De olifant ter linkerzijde staat
in de richting van links naar rechts, de
andere in tegengestelde richting, zoodat de
koppen der beide olifanten tegenover elkaar
komen", aldus het aziatische schilderijtje.
En nu het afrikaansche. Dit „bestaat uit een
rechthoekig etiket. Ter rechterzijde op het
etiket zijn twee staande engelen afgebeeld
die in vrees verkeeren en elkander angstig
omklemd houden. Ter linkerzijde dezer
engelen vertoont zich een leeuw, het lichaam
in een van genoemde i engelen afgewende
houding doch den kop dreigend naar die
engelen gewend". De „engelen" zijn natuurlijk geen echte —die kennen geen vrees,
't Zijn een pa<r jeugdige naaktloopertjes,
die op hun onbetaamlijken wandeltocht in
de woestijn van Sahara door een leeuw
betrapt worden. Dat deze hen bestraffend
aankijkt: geen wonder!
We hebben ditmaal nog een leeuw, maar
dat is een tamme, afgericht voor figurant
op „een wapenschild".
Prachtige vruchten worden dan ter verversching aangeboden: „de inheemsche vrucht
sirikaija, hetgeen in den linker bovenhoek
nader aangeduid wordt met de madoereèhaald; en daar kom

,

soneeU enz. enz. dan dient men toch wel
eens de oorzaak op te sporen en na te gaan
wat er gedaan zou kunnen worden om die
hatelijke critiek al te wijzen of haar aoo

„

—

—

zacht mogelijk te doen zijn.
't Staat er: „dan dient men toch wel eens

de oorzaak op te sporen"! Toch wel
eens
Wèl neen, m'n waarde heer,
je moet nóóit eenige aandacht wijden aan
„dat geschrijf" in de couranten. Ze liegen
toch steeds, de indische journalisten. En aan
die hatelijke critiek
Phoeal
dat laat
en morje gaan langs de koude kleeren,
gen zet je het de krant betaald door bijv.
eenige poststukken aan te houden of de
telegrammen af te geven op het moment dat
de persen beginnen te draaien!
.En dan dat „nagaan wat er gedaan zou
kunnen worden om die critiek af te wijren"!
Je kunt beginnen met den redacteur aan te
klagen, wegens hoon of
eerroof. „Of
om die critiek zoo zacht mogelijk te doen
zijn"? Wel, stuurt de diverse redacteuren
—

....

—

een kistje sigaren.

Ge zoudt óók
beter kunnen werken.
Maar dit is zóó'n zot idee, dat ik met eenigen
schroom U dezen raad geef. Een weinig minder
slordig werken, niet zooveel slapen op kantoor, de telegrammen niet zoo haarstraubend
verknoeien, brieven van Batavia voor Tjilatjap niet naar Tehuantepec sturen, wat beleefder optreden tegenover het publiek...
etc. dat alles kan er toe bijdragen dat de
critiek wat uitblijft.
Vous favez voulu I George Dandin
of neen; George Gulden zoo heet de
meneer van het ingezonden stuk, die... maar
laten wij den gedachtengang van dezen
postmensch verder volgen.
De oorzaak
van die klac' ten wordt
—

—

—

bijna altijd op ome ruggen geschoven en
wij worden voor minderwaardig personeel
uitgebazuind, doch ik voor mij wijs zulks
bruut weg van de hand, omdat m. i de
schuld op de schouders van onze hoogere
superieuren moet komen.
Die oorzaak dus wordt geladen op den
rug van den heer Gulden c. s., glijdt van
daar af naar diens hand, welke een en an-

der dan werpt op de schouders van de chefs.
Het beeld is frisch: het personeel krijgt iets
op den rug, de superieuren zijn hooger,
ontvangen dus iets op den schouder.
Den hoofdinspecteur zou iets naar het
hoofd geslingerd moeten worden.
In ieder geval weten we het nu niet het
personeel heeft de schuld, die dient overgedragen op de chefs. Als je het de chefs
vraagt, zeggen die: dat lamme personeel ook,
daar kun je niks mee doen. En nu je dit weet,
kom je van zelf er toe al jeklagen vreeselijk
onrechtvaardig te vinden, doop je je pen in
alsem instee van in venijn. Arme bliksems!
Ze hebben geen van alle schuld, je zult zien
het loopt er nog op uit dat de S.l. het gedaan heeft Wel te verstaan: deSuperlatieve Indolentie!
Uit het „naschrift" van de redactie blijkt
dat de pas-opgetreden redacteur van bedoeld
otgaan heel veel voelt voor de theoriën van
zijn collega. In de volgende plastische taal
drukt bij zich uit:
:

—

„Waar inzender aanvangt zijn blik te richten op de dagbladkolommen, willen wij er
gaarne op wijzen, dat zijn oogst bij het
zoeken naar klachten over den telegraafdienst in verhouding tot één a twee jaar
geleden niet anders dan schraal kan uitval-

len"

Mag ik den redacteur er op wijzen
even gaarne als hij 't doet
dat bijv. de
Loc. juist een week of wat geleden is uitgescheiden met een speciale rubriek voor de
Post en Telegraaf zonden ? Dag aan dag
werd onder de .letters, van het alphabetden
volke kond gedaan.hoc veel malen .Tante
op dien en dien tijd is gevallen of gestruikeld. En de Loc. heeft héél wat alphabetten
versleten
De soerabajasche en de bataviasche pers
timmeren haast om den anderen dag op den
kop van Jut
ik bedoel op dien van
„Tante*. En als dan „de oogst niet anders
dan schraal kan uitvallen," jonge jonge, wat
gebeurt er dan wel achter de schermen waar
het publiek niets van te zien krijgt!
—

—

>
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sche benaming menoewo en wel aldus
Tjap Menoewo" "; „een steel met verschillende blaadjes waaraan een appel hangt.
Over deze appel hangen twee bladeren";
„een takje met drie groene bladeren en waaraan vijf ronde donkerroode vruchten hangen. Onder deze vruchten is een los groen
biad te zien"; en „een vijftal ronde roodgele
vruchten met een gleufje in het midden.
Achter en tusschen de vruchten zijn eenige
groene bladeren met takje te zien". Blijkbaar wordt ons hier een raadsel opgegeven:
raje, raje, wat voor vruchten zijn. de beide
laatstaangeduide ? Geen moeiiijk raadsel,
al wist de maker van 't prentenboek, er
den naam niet vai. „Metkersen" de donkerroode, „spaansche kersen de roodgele.
Geraden... ?
Eene zeer ingewikkelde „symbolische voorstelling" gaan we nu voorbij, waarbij te pas
komen katoen, padi, de zon, een ster, de
halve maan, de aarde, een stuurrad met acht
handvatten en bovendien „een blanco wapenschild met kroon daarboven".
Reeds een tweede „wapenschild", en nu
komt er ook nog een tweede „kroon". Deze wordt gedragen door „eene groote statige
vrouw, gehuld in een los kleed". „Opeenigen afstand links van het vrouwenbeeld ziet
men een bijna geheel naakt manspersoon
(aldus I), wiens onderlichaam met een van
zijn linkerarm afhangend kleed gedekt is."
„In den rechter benedenhoek van het etiket
bevindt zich de afbeelding van een jonge
dame en bus 4e met een glimlachend gezicht.
Om den hals heeft zij een collier 'van twee
snoeren bloedkoralen, terwijl zij gekleed is
in een veelkleurige blouse"."Niet meer dan
eene blouse? Eene waardige Dritte im Bunde
alsdan.
Neen, meer dan zulke dingen behagen wij
de vertooning „op een vierkant opstaand
etiket, tusschen een randversiering in ovalen
vorm" van „een militairen trompetter op
galoppeerend paard", een werkelijk keurig
prentje, en de teeder-aandoenlijke „afbeelding van een europeeschc vrouw, j/ekleed
in een lang afhangende japon, in de linkerhand een bloemenmandje en in de rechterhand den sleep van haar japon houdende,
op |den achtergrend zijn drie trappen, hoornen en een rivier zichtbaar". Wat deze
laatste twee te veel aanhebben, zal net genoeg zijn om het tekort aan tenue der drie
anderen aan te vullen, en laat ons hopen
dat er dan ook nog een ietsje voor de engelachtige naaktloopertjes overschiet. Zoo
zou aan den eisch der zedelijkheid voldaan zijn, waar nu wel wat aan hapert.
Het aanschouwlijk onderwijs voor de jeugd
is bij dit nummer gebaat door de afbeelding
vani „een vuurtoren mot naar rechts en links
uitstralenden lichtbundel",— „een rechtopstaand vijfpuntig klimopblad mei sleeltje',
„een - staande petroleumlauip, met opengewerkten voet, gebloemd reservoir en gebloemde, uitgeschulpte lampekap" waaronder
staat „het opschrift in boogvorm: "Tjap
Lampoe Doedoek". Is die niet goed? een
opschrift, hoewel 't er onder staat... Maar
ik ben er nog niet. Tot deze reeks hoorl
nog, ten slotte, „een van voren gezien schildvormig hangslot, met gebogen hengsel.
Het slot is geopend doch hangt het rechtcruiteinde van het hengsel boven de voor de
sluiting bestemde opening. Op de voorzijde
van het slot zijn een sleutelgat en de koppen
van vier schroeven zichtbaar. Aan de voorzijde van en tegen den rechterarm van het
hengsel, is in horizontale richting een sleutel
afgebeeld, het ovaalvormig sleuteloog steekt
ter rechterzijde van het hengsel uit en is in
verticale richting aangebracht.
De sleutel-lip hangt naar beneden, juist in
het midden der ruimte die door het hengsel
en den bovenkant van, het slot afgesloten
wordt. Onder het slot staan boogvormig de
woorden: „Tjap Slot-Koentji."
Er is erg veel van links en rechts, zooals de
aandachtige lezer zal opgemerkt hebben, in
den tekst van dit nummer. We zouden het,
ook met het oog op 't tijdstip van zijn verschijnen, kunnen noemen „het verkiezingsnummer." Wie weet evenwel iets af van „de
verticale richting," waar de prentenman het
o. m. ook over nad ?

l
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oogen, doof en blind voor alles wat om hem
heen voorviel.
Dat is dan, zoo dicht mogelijk benaderd,
de uilegging der beteekenis van het indische
„waken'. Sommige wakers hebben het in
de kunst van tidoeran zoo ver weten te
brengen, dat ze staande in een droomtoestand weten te komen, dien men elders den
slaap des rechtsvaardigen noemt.
Hoe ik er toe kom deze uitlegging te geven?
Ze drong zich onweerstaanbaaar op bij de
lezing van een artikel in de Javabode van
Woensdag, constateerende dat er kentering
komt
een min gelukkig opsenrift in deze warme dagen nu het er heelemaai niet
kentering in de genaar regen uitziet
voelens ten opzichte van de Sarikat Islam.
Speciaal in de gevoelens der kranten die
wat kalmer zijn geworden, omdat ze tot de
erkenning zijn gekomen, niet openlijk, doch
binnenskamers dat de regeering
ge raadt
het niet in drieön
waakt en werkt.
Men weet nu, zoo eindigt de schrijver
als hoedanig zich bekend innaki de heer
Terstceg,
men weet nu dat d&wegeering
waakt. Daarom steune men haar met
vertrouwen...
Zou temet vertrouwen een equivalent
geworden zijn voor wat men hier een bantal pleegt te noemen ?

-
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Als-je zoo 's avonds in een landen stoel
onder het genot van een kop thee
en onder
het schijnsel van een slecht brandende gaslamp ligt te vechten tegen de muskieten,
luisterend naar het gevoelvolle spel van een
militaire kapel in een gramofoon
als
je zoo ligt te genieten, en een uniform- looze
Tijdschrif voor
postbesteller komt je een
Post en Tel. overreiken, dan krijg je zooeen
visie van „Tante" die haar kaartje presenteert I Weg is je rust; geïnteresseerd begin
je in het precieuse „orgaan" te bladeren.
De rubriek „Ingezonden" blijkt het minst
on-interessant te zijn. Dies het eerste van
de vier even gelezen. De eerste regels trekken al dadelijk de aandacht; daar staat toch
iets van „couranten" en „hatelijke critiek"!
Na een theatraal: Waarde Collega's, steekt
de schrijver van
mijmert aldus:
Als men zoo dagelijks eenige couranten
doorbladert en steeds stukken aantreft over
slechte telegraafbediening, gebrek aan per—

*

Aan een groot gouvernementsgebouw in
Holland waarin officieren en ambtenaren in
massi werken, houdt een cerberus de wacht
die, als men hem zoo ziet, niet nalaat groot
ontzag in te boezenen. Hij is oud militair, met
eereteekenen overdekt, met strenge gelaats-,
trekken en formidabele knevels, kort afgebeten stem en
in zijn optreden. Kortom,
een man, die aangewezen schijnt om zulk een
heiligdom te bewaken en moet het zijn met
zijn leven te verdedigen.
Maar zooals Simson door een vrouw werd
gekneveld, wordt ook dere reus door leden
van de zwakke sekse getemd-zijn twee dóentets, aauvallig en jong, heersenen over zijn
hart en maken den man van ijzer tot een pop
van was.

Nu zijn die twee meisjes aan de andere zijde
geenszins ongevoelig voor mannelijk schoon
en onder de militaire en burgerlijke ambtenaren die in het gebouw komen werken, zijn
er verscheidenen die haar kunnen bekoren.

erkende noodzakelijkheid rekening wordt
gehouden door vervulling van het herhaaldelijk gedaan en op goede gronden steunend
verzoek der genoemde bonden om aan alle
ambtenaren en werklieden in dienst van het
rijk een verhooging van 20 pCt. toe te kennen op de eerste duizend gulden van alle
loonen beneden f 2000 totdat te zijner tijd
een zoodanige algeheele herziening dier
loonen zal hebben plaats gehad, dat deze
in overeenstemming komen met den verhoogden levensstandaard.
Naar de Rott verneemt, heeft de staatscommissie ter herziening van het wetboek
van strafvordering haar laatste vergadering
gehouden. Een nieuw wetboek is in concept
vastgesteld, met een daarbij behoorende
memorie van toelichting. Aan de koningin is
verlof gevraagd tot publicatie van het concept te mogen overgaan.
Blijkens Het Volk heeft de burgemeester
van Amsterdam toegezegd, dat een schrijven
aan de bedrijfsdirecteureu gezonden zou
worden, waarin bij dezen er op wordt aangedrongen om, voorzoover de dienst dit niet
verhindert, eventueele verzoeken tot verlof
en verzuim van gemeentewerklieden op 2
Juni, Roode Maandag, toe te staan.
James Fillis, de beroemdste ruiter van
de laatste kwarteeuw, is in den ouderdom
van 82 jaar te Parijs overleden. Door zijn
bekwaamheden als ruiter en vooral door
zijn schitterende dressuur had Fillis zich een
wereldnaam verworven. Over zijn systeem
heeft hij twee groote werken geschreven:
Grondbeginselen der dressuur en rijkunst en
Het dagüoek der dressuur, die in bijna alle
beschaafde talen zijn overgezet en tal van
herdrukken beleefden.
Hij was zijn loopbaan bescheiden begonnen en bracht het tot hoofdleeraar in de
rijkunst aan de officieren-rijschool te Petersburg. Pillis had zijn buitengewone bekwaamheden op equestnsch gebied geheel aan zichzelf te danken. Zijn beide beroemdste paarden
zijn Markir en Germinal geweest.
Ook hier te lande zullen duizenden zich
zijner herinneren uit de dagen dat hij als
gast optrad in het Circus-Carré. Wat hij te
zien gaf, wekte, algemeen groote bewondering.
—Op eersten Pinksterdag des voormiddags te ongeveer tien uur ontstond brand
in de machinekamer van de Wasch- en
Badinrichting aan de Riviervischmarkt te
's-Gravenhage.
Een bewoner van een der huisjes in de
Poort waarin die wasch- en badinrichting
is gevestigd ontdekte de vlammen gelukkig
zeer bijtijds. Hij waarschuwde de echtgenoote van den opzichter, die in het gebouw
der inrichting aanwezig, zelve nog niets van
het gevaar bemerkt had waarin zooals
later bleek haar vierjarig zoontje zich bevond. Dit kind was in een onbewaakt oogenblik, zonder dat iemand het wist, naar de
machinekamer gegaan waar overigens uit
hoofde van den Zondag niemand aanwezig
was en had de deur van die kamer achter
zich toegesloten zóó dat zij van buiten af
niet kon worden geopend.
De moeder van het kind snelde op de
mededeeling van haar buurman onmiddellijk
naar de machinekamer en, de deur gesloten
vindende, heeft zij door het stukslaan van
de glasruiten van een der ramen haar kind
gered, dat gelukkig nog geen letsel van het
vuur had bekomen. De moeder verwondde
zich intusschen vrij ernstig door de glasruiten aan een harer polsen, zoodat zij door
den geneesheer van den gemeentelijken
eersten hulpdienst moest worden verbonden.
Men vermoedt, dat het kind in de machinekamer met lucifers eenige der daar aan—

—

—

!

En mag men maar de helft van de verhalen
gelooven, dan worden er in de kantoren
soms tafereelen afgespeeld, die een vreemd
denkbeeld zouden kunnen geven van den
ernst van den te verrichten arbeid.
Vooral des Zondags wordt er aan het
bureau druk „gewerkt" en tal van jeugdige
adjuncten, anders altijd begeerig naar den
eenigen vrijen dag in de week, zijn nu plotseling zoo overtuigd van de dringende
noodzakelijkheid van Zondagsarbeid, dat
ze zich met een diepzinnig gezicht en een
deftige portefeuille onder den arm naar hun
kantoor spoeden. Want de vader is dan in
den regel afwezig en de dochters nemen de
honneurs waar.
Een dergelijke toestand was verklaarbaar
onder een vrijzinnige regeering. Wat kan
men van liberalen anders dan losheid van
zeden verwachten?
Maar wat de reinen van hart hevig ontgoocheld heeft, is, dat ook onder het kerksche kabinet en onder religieuse regeering
de jonge, volijverige ambtenaren maar niet
kunnen worden overtuigd van het zondige
van het zwoegen en slaven op den dag des
Heeren en dat ze zich op dien dag nog even
ijverig naar hun kantoren spoeden als vroeger en zich aan inspanning niet onbetuigd
laten.
Zelfs pertinente bevelen om de bureaux
gegrendeld te houden, mogen tegen zulk een
dweepziek streven niet baten, want waar
de gestrenge heer vader wandelt of onder
het gehoor van den een of anderen rechtzinnigen predikant zit, wordt de deur door de
vriendelijke en aanvallige dochters geopend
en gelegenheid gegeven tot het afwerken van
een taak, die geen uitstel duldt.
Of de machthebbenden van de treurige
afdwalingen gehoord hebben dan wel of de
leeftijd van den Cerberus inderdaad pensionneerfng noodr, maakte, weet ik niet, alleen
constateer ik da: de zwaar geknevelde conciërge bedankt en met een goed jaargeld
huistoe gezonden zal worden en dat in verband daarmede de tempel van 80 tollenaren
zal worden gezuiverd.
En de geloovigen halen weer adem, een
zware last is van hun borst gewenteld want
de jonge ambtenaren zien nu plotseling in,
dat men des Zondags beter doet naar een
goed woord van den prediker te gaan hooren
dan hem door een uitputtenden arbeid te ontwijden.

—
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MATA-MATA.

—

wezige houtkrullen heeft in brand gestoken.
Bij een nader onderzoek, ingesteld door
brigadecommandant der kon. marechaussee
te Veenendaal, is gebleken, dat de brand in
de Veenendaalsche stoomspinnerij opzettelijk is gesticht.
Bij het eerste onderzoek, dat direct na den
brand ingesteld werd, werden drie jongens
als getuigen gehoord. Deze jongens had men
de fabriek zien verlaten toen de brand uitbrak. Er bleven maar steeds geruchten loopen dat een dier jongens den brand opzettelijk had gesticht. Na een nieuw en gestreng onderzoek kwam ten slotte een der
jongens tot bekentenis. Nadat hij zijn dagtaak had volbracht ging hij met nog twee
kameraden naar een lokaal in de fabriek
waar de' 14-jarige C. Van den Brink een pijp
aanstak en onder de woorden „Wat kan 't
mij verdommen" den nog brandenden lucifer
in een bus met olie, bestemd voor het smeren der machines, wierp. Dit had tot gevolg
dat de geheele fabriek een prooi der vlammen werd. Bij het onderzoek is nog gebleken dat de ouders van den nog jeugdigen
dader reeds den avond van den brand wisten dat hun zoon de ooi zaak van het onheil was, doch hem onder allerlei dreigementen genoodzaakt hadden in geen geval
te bekennen.
Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder
inde Orde van den Nederlandschen Leeuw,
Harer Majesteits adjudant in buitengewonen
dienst, de met rang van generaal-maj. gepensionneerde kolonel van den grooten staf
R. J. graaf Schimmelpenninck.
Bij K. B. is de Staatscommissie inzake
den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal, ingediend bij K. B. van 13 Aug.
1909 no. 40 ontbonden onder dankbetuiging
voor den door haar verrichten belangrijken
arbeid en zijn
prof. dr. J. Krause. cl, oud-Minister van
Waterstaat, voorzitter van genoemde commissie, bevorderd tot commandeur in de orde
van den Nederlandschen Leeuw en A. B.
Marinkelle c. i., hoofdingenieur-directeur van
den Rijkswaterstaat, Ie secretaris van genoemde commissie, benoemd tot officier in
de orde van Oranje-Nassau.
Te 's-Hertogenbosch overleed jhr. mr.
Pieter Maria Frans van Meeuwen. Hij werd
15 April 1837 te 's-Hertogenbosch geboren
promoveerde 11 Mei 1859 te Leiden waarna
hij de volgende rechterlijke loopbaan aflegde:
26 Juli 1862 rechter plaatsvervanger in de
arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenibosch: 10 September 1863 substituut officier
bij de arrondissementsrechtbank te Roermond: 21 Mei 1867: substituut-officier bij
de arrondissementsrechtbank te's-Hertogenbosch. 23 Juni 1871 advocaat-generaal bij
het Provinciaal gerechtshof van Noord-Brabant aldaar: 11 December 1875. Bij de
nieuwe organisatie als zoodanig herbenoemd
bij het tegenwoordige gerechtshof te's-Hertogenbosch
11 November 1888 vicepresident bij dit hof, 4 Februari 1900 president
bij dit hof. Den 21en October 1909 werd
hem op verzoek eervol ontslag uit de laatste
betrekking verleend. De overledene was
predident van de ridderschap van NoordBrabant en proost der illustre L. V. Broederschap te 's-Hertogenbósch. Voorts was hij
ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw, en commandeur in de orde van

Nieuws uit Nederland.
(Uit de Mails loopende tot 13 Mei.)
Het comité samengesteld door den Rijkswerkliedenbond, den P. T. T. Bond en den
Alg. Ned. Ambtenaarsbond heeft plm. 90
aan het secretariaat bekende categorische
vereenigingen van ambtenaren en werklieden
in dienst van het rijk uitgenoodigd een of
meer afgevaardigden te zenden naar een door
die bonden in de eerste helft van Juni te beleggen openbare vergadering, waar het kamerlid Ter Laan zal spreken en tevens namens elk der bonden een der bestuurders
het woord zal voeren.
Deze bijeenkomst heeft ten doel alle ambtenaren en werklieden in dienst van het rijk
in de gelegenheid te stellen zich in het openbaar uit te spreken over de noodzakelijkheid
van lotsverbetering en dit zoo algemeen mogelijk en zoo volledig mogelijk te doen ten
einde te bevorderen dat bij de begrooting
voor 1914 met deze en door de regeering
én door de volksvertegenwoordiging bij de
behandeling van de duurtetoeslag ontwerpen
—

Ingezonden mededeelingen
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Zenuwarts MEIJER,

:

Oranje-Nassau.
De officieren en burgerlijke ambtenaren
werkzaam aan het ministerie van oorlog,
werden zeer getroffen bij het vernemen, dat
de kapitein van den generalen staf, verbonden aan de afdeeling generale staf van het
departement F. E. M. Diekhof, die daags te
voren ligt ongesteld van- zijn werk huis—

Waterstaat.

Tanah-Abang 14.

GEWESTELIJKE WERKEN
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Machinisten-examen. Utrecht,

Geslaagd voor diploma B de hee2 Mei.
Van
Soelen en W. H: Beeker.
ren J.
Geslaagd voor diploma B de
6 Mei.
heer H. De Haan.
Geslaagd voor diploma B de
7 Mei.
Van
Gooi, A. G. Zilker en M. Tuk.
heeren A.
Geslaagd voor diploma B de heeren C.
Van Houwelingen en G.J. Teensma.
—

—

—

—

—

—

VERSTEEG.

TAFELWUNEiy

gaarne aanbevolen:
HAUT FRONSAC per 1/1 fl. ƒ 0.75.
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LMAISON

PEKALONGAN.
Behandeling van hoofdpijn, slapeDE VELE OMSLACHTIOE MIDvoor de betrekkingen
Gegadigden
van
hart,
nerveuze
ziekten
DELEN TEOEN AAMBEIEN moeten loosheid, ingewanden, verstopping, van Directeur der Gewestelijke werken
en
maag
de
opstopping In den endeldarm
(aanvangssalaris f 550.- 's maands en
rheumatiek, met electriciteit.
grondoorzaak dezer lastige kwaal
reisgeld) en van Opzichter
wz.
f 150
160
B—l2ens—6.
Spreekuren:
voorkomen en zoo mogelijk wegnemen.
f 250.— 's maands en
(aanvangssalaris
Het eenvoudigst en goedkoopst bereikt Mevr.
worden verzocht zich
BOER—Callenfels,
reisgeld)
de
100.
f
M.
men dit doel door het methodisch
verzoekschrift, onder overbij
gezegeld
gebruik van het van ouds beproefd
Dr. J. G. C. de BOER
legging van afschriften diploma 's,
gebleken Franz Josef-bitterwater, 'i2 k
Tandartsen.
certificaten, c.q. staat van dienst enz.,
1 wijnglas daags, vóór het ontbijt
11,
O.
No.
Tel.
Koningsplein
77.
vóór 1 Juli a.s. te wenden tot ondergenomen. De prompte en toch zacht
Spreekuren 7'/2—12 en 5—6. z 165 geteekendc.
afvoerende werking van dit minerale
De Voorzitter van den
bronwater is reeds door vele duizenden
Gewestelijken Raad
herstel .en erkend. Een Pommersch
BOER,
van Pekalongan,
DE
Ch.
TANDARTS
grondbezitter zegt daaromtrent het
OBERTOP.
Doet.
Dent.
Surg.,
Franz
natuurlijke
volgende: .Het
Josef7401
Pekalongan, 29 Mei 1913.
12,
Holland.
Dennenweg
den
Haag
bitterwater heeft mija zuster, die
Porceleinvullingen.
en
Qoudaan
aambeien leed, volkomen
vreeselijk
genezen. Telkenmale dat ik menschen
Crown and Bridge Works.
JSSsF~ Middels het vendukantoor te
over die kwaal hoor klagen, zal ik
Batavia, zal in Juli 1913 uit eigen wit
Europeesche prijzen.
steeds het echte Franz Josef-water |
221 z verkocht worden het particulier land
als voortreffelijk afvoermiddel aanraPRIJANG,
den." Verkrijgbaar in apotheken, drogroot 308 bouws, gelegen in de afgisterijen en dépöts van minerale
deeling Tangerang aan de Tjisedani74j7
TANDARTS
wateren.
rivler, waardoor gemakkelijke verbinding met Batavia en erg geschikt voor
koffie-, rubber- of klapperaanplant. AfMenteng 52.
stand van het station Tangerang 8 paal,
124z van het station Serpong 5 paal, uitTELEFOON No. 1073.
TANDARTSEN
stekende weg daarheen.
5—6.
Spreekuur
B—l
2
Ook inmiddels uit de hand te koop.
H. C. VAN DEINSE,
Verdere inlichtingen verstrekken
Mevr. A. v. DEINSE—Otté,
gaarne:
KWEE KIM HONG, Batavia,
Kramat 31 —Nabij Tramstation.
Escompto-Maatschappij,
p/a
Telefoon 1717.
Ned.-Ind.
tegen concurreerende prijzen. 1 1
en
Werkd. 8-12 v.m., 430-5.30 n. m.
lA
M. H. Th. GORS,
SAID OESMAN ALSEGAF,
Minvermogenden 's Zondags 3—sn.m.
Tangerang.
217 di do z.
KROEKOET —BATAVIA, z 10 7403
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waarts gekeerd was, in den ochtend van 13
Mei onverwachts is overleden.
Reeds vroeger als Ie luit. der artillerie,
het wapen waarvan hij afkomstig was, behoorde hij tot de bij de afd. van oorlog gedetacheerde officieren en later na zijn bevordering tot kapitein en overplaatsing bij
den generalen staf, keerde hij weer op het
ministerie terug. Bij afwezigheid van den
adjudant des ministers nam kapitein Diekhof die functie waar.
Hij bereikte'den leeftijd van 45 jaren en
'was ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Te Amsterdam is overleden mr. E. W.
Insinger, oud-directeur van de Kottendamsche Hypotheekbank.
Te Breda overleed in het Diaconessenhuis de gep. kolonel der infanterie E. B. H.
Frackers in den ouderdom van 72 jaar.
De overledene was 19 April te Lage-Zwaluwe onder den trein geraakt, waarbij hem
een been was afgereden.
De generaal-majoors J. Bruce, commandant der 3e divisie, en F. Tonnet, adjudant
i. b. d. van H. M. de Koningin, commandant
der 2e divisie, zullen tegen November e. k.
den dienst met pensioen verlaten.
De Ned. marine heeft aan de Kon. Mij.
De Schelde te Vlissingen den bouw van een
onderzeesche boot opgedragen.
De off. van gez. 2e kl. der Kon. Marine
Boosman,
is bestemd voor het eskader
J.
in Indië, waarheen hij in Juni zal vertrekken.
De paardenarts Ie kl. P.C. Muijzert, van
het 2e reg. veld-art. te Leiden, wordt tegen
1 Sept. e.k. bevorderd tot dirigeerend paardenarts (majoor).
De majoor H. F. C. baron Van Omphal
Mulert, van de 5e infanteriebrigade, wordt,
iu den loop van dit jaar bevorderd tot luinant-kolonel en belast met het bevel over
een regiment.
r
—De officier van gezondheid Ie kl. d«
den
binnenkort
Kon. marine P. Geerke, zal
zeedienst met pensioen verlaten.
Bevorderd tot doctor in de geneeskunde op proefschrift de heer Taco Kuiper, artsgeneesheer aan het Prov. Gesticht Duin en
Bosch te Castricum, geb. te Zwolle.
—Na verdediging „Stellingen" werd te
Leiden bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap de heer Karel Alexander Hugo Coebergh, geboren en wonende te Leiden.
De heer F, 's |acob, ingenieur Ie klasse,
hoofd der afdeeling algemeene dienst bij den
dienst der publieke werken te Amsterdam, is
door B. en W. voorgedragen voor directeur
der handelsinrichtingen.
Op daartoe gedaan verzoe.c Is aan mr.
C. O. Ph. baron Creutz, met ingang van 11.
Sept. a. s. eervol ontslag verleend als hoofdcommies ter prov. griffie van Gelderland, onder dankbetuiging voor de in die betrekking
bewezen diensten.
Bij beschikking van den Minister van
Marine zijn de uit Oost-Indie met particuliere gelegenheid gerepatrieerde luitenants
ter zee der Ie kl. G. Hoogenraad en C. A.
Brugman op non-activiteit gesteld en is de
luitenant ter zee der 2e kl.j.D. Wolterbeek
met 20 dezer geplaatst aan boord van nr.
Ms. „Evertsenr

—

Dr. Dent. Surg. D. A. KETS,

KUNSTVUURWERKEN
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ADVERTENTIËN.

MMELKERIJ

KEBONSIRIH,

J. C. SNETHLAGE,

TELEFOON No. 986.
"

"8 2
AANBEVOLEN.
BELEEFD

N. V. Fototechnisch Bureau en Handel-Maatschappij
v/h. C. M. LUIJKS, te Bandoeng.
Klap- en
Groot magazijn van Fotographie-artikelen. Hand-, Statief-,
en Vakfotografen.

Atelier-camera's. Complete uitrustingen voor AmateurGasclinelampen .The Best Light" met daarbij passende gedecoreerde
'
ballons.
Gasollnefornulzen en Komforen „Reliable", zonder voorverwarming, in
diverse prijzen. Enorm succes.
Electritche schellen en zwakstroom-artikelen. Fotografische lensen.
Optische artikelen van Emil Busch, Rathenow.
Prisma- en gewone binocles, Lees- en instelloupen, Zak-microscopen en
,

comoflsscn

**o

,

w

*

Ernemann-bloscopen „Imperator," „Rex" en .Monarch," prijscourant op
Donkere kamer diqponlbel.
Werkmmheden voor Amateur».
anvraag.
a

mg

BROEDERSCHOOL
Koningsplein-Oost No. 2.

*

Opleiding voor H.B.S en K.W.S. Privaatlessen in de moderne talen en
de wiskunde.
Aanvang van den nieuwen cursus 23 Juni a.s.
Gelegenheid tot inschrijven van nieuwe leerlingen van den 18en Juni af
7306
Br. JULIUS, Overste.
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herrmann"!
2<l|
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1

Photogr. Art. Atelier, w z

IBuitenzorg (nacst de Loge.)
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Nieuwe aanvoer:

HEUPVORMERS.
stijl 108 è f 5.90.

Ontvangers van z. g. vrije goederen
(Cement, IJzer, Machinerieën, enz.)
uit het stoomschip

Het Binnenland
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MERKKATOEN
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en

k|euren
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SOUSBRAS „KIMONO",
uiterst practisch, beschadigen de kleeuing niet,
daar ze niet in de japon behoeven te worden

yr

>^

vastgemaakt.

niet meer

„MANNHEIM",
Zaterdag ochtend 7 dezer te Batavia
verwacht, worden gewezen op het

>^
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GARNEERINGEN,

\^

John Pryce .& Co.

nieuwe voorschrift van lossing van
de kade te Tandjong Priok en verSteeds voorhanden:
zocht die goederen binnen 4 dagen
KHAKI- en AMERIKAANSCH
na lossing van de kade te doen
DRILL.
weghalen, zullende zij anders, voor CS! SERGE, FLANEL. UNION
rekening en risico van ontvangers,
DUCK, KIELENGOED.
door- of vanwege de ondergeteekenden
TULLE-en WOLLEN DEKENS.
na verstrijking van dien termijn van •JT De echte AMERIKAANSCHE
Holl. volle Haring per bl. 6 stuks f 1.60 de kade worden verwijderd.
COLT- en SMITH & WESSON- I
Pakket No. 1, inh. 425 Sigaren (in 4 blikken).
C« REVOLVERS.
•
•
MAINTZ & Co.,
,1.50
6
Gerookte Bokking
i 19.75 Franco rembours.
H
Gebakken
Agenten.
3
CD Enkel- en dubbelloops-JACHT- - H
Alle plaatsen Nederl.-lndtë.
,0.75 7368
Zuiderzee-garnalen per blik}
I.—
CD GEWEREN van diverse calibers.
KRUIT, HAGELS en andere
,0.70
Gebakken Spiering
50 Repitana ),
»
5 ts
)<* tIS. 50 Commanc dnt j C
Bot
7284
,1.- Een huishoudelijke behoefte.
50 Liga
jachtbenoodigdheden.
■
Gerokte Sprot
Weder in voorraad (Benedenstad): B
6
,0.50
25 Salutano
10 ets.
„Ik heb altijd een flesch Chamber- onze bekende BASCULES,
Ansjovis in zout
flesch
1.50 lain's
BRAND- |] LICHT! N.B. Tot Det. !913 wordt een mooi reclame-artikel bijgepakt
cholerakoliek-,
en
diarrheePaling in gelei
KASTEN en ROADTRACERS.
2.40 drank in
m Verzonden in 1912 IBQQ collN.
1/1
2816
zegt ieder die dat ge- wDnHHBaBOHHBHBMfIBMHniHuSJMHinMMBBBMMniI
'/i;
.i-5o neesmiddelhuis",
gebruikte.
ïeeds
eenmaal
'/4 blik
„JOAN'S VERKOOPHUIS,"
Leidsche kaas
2.35 Een proef met deze medicijn bewijst
dat
(Edammer)
Petodjo 20, Weltevreden.
zooveel succes heeft, dat het immer
Prima Edammer kaas blik
3.60 het
de eereplaats inneemt. Eene dosis verLevert op bestelling: '.
dtijft dadelijk maagkramp, koliek en Zeilen, vlaggen, krees, rotting- en kiraiverder:
dysenterie. Probeert het.
matten.
Te koop bij alie handelaren in meMODERNE MEUBELS.
216 m. do.
dicijnen,
Eten buitenhuls.
il.
114 z

althans wat betreft Uwe tafel.
Wij ontpakten dezer dagen een
partij conserven, die wij onze
clientèle in de Binnenlanden
ten zeerste kunnen aanbevelen,
waaronder:

.

Sigaren, § g||Si Sigaren.
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LIE KIONG BOEN en ZONEN, Buitenzorg.

,

Sardines van Amieux
Frères

>

E?"

(de beste fabrikanten op dat
gebied).
Sardines a I'huile
in '/j en '/4 bl.
ala tomatein l/ 2 en '/*
Filets de Macquercaux
Sandwich nautica (visch-purée)
truffeé (lever-purée).
»

,

,

„EIGEN hulp-,

I

1

ONMISBAAR IN ELKE HUISHOUDING EN HOTELS.
Ter verkrijging van een Sneeuwwitte Wasch, gebruike men:
per pakje ƒ 0.40, per 12 pakjesƒ4.so.
ROBIJN-BLAUW EXTRACT (Vloeibaar, vlekt niet)
per fleschje ƒ 0.15, per 12 fieschjes ƒ 1.65.
27 z.

lEDELWEISS-ZEEPPOEDHR,

I

J

Verkrijgbaar in
Noordwijk 7,

m
B

Weltevreden.

Molen vliet West No. 1, Batavia.

7424
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Semarangsche loterij,

„NUTRICIA =MELK
Gesteriliseerde melk, zonder

m

■
■

kooksmaak.

™

(„VOLKSBELANG?

11

Trekking op 25 Juni a.s.
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Sedert jaren in gebruik op de mailstoomers der Maatschappij „Nederland" & Rotterdamsche Lloyd en op de hospitaal-schepen
der Engelsche marine.
Eenige Importeurs

iw f 16.- {rm
Loten Semarangsche Geldloterij,

OEO. WEHRY

&

trekking 25 dezer.

:

Co.__

Verkrijgbaar bij:
TAN HOELO <S Co.,
7357
Batavia.

Het „Prospecting Syndfcate
Ltd." te Singapore
belast zich met het oprichten van
Maatschappijen en den verkoop van
concessies en ondernemingen van
allen aard.
7346

Pfiotographisch Atelier
„King Siong",
Senen, schuin tegenover Gang Kwinl
Levert goed en vlug werk.
Biedt zich ook aan voor vergrootingen van PORTRETTEN.
166

Beleefd aanbevelend.

RIJWIELEN.
Eerste klas-merken
worden aan sol i ede personen tegen
maandelijksche payementen van
/ 15.— geleverd.
7438

Vooruitbetaling f 25HERRMANN, Batoetoelis 2.

I
ZËNITH-HÖRLOGES.
van f 14.NIKKELEN
ZILVEREN (0.900) vanaf 20.GOUDEN (14kts.) vanaf „60.-

H Wanneer men van inspannenden arbeid vermoeid is
I (geestelijk of physiek), is t®> het meest ideale

„

I verfrisschingsmiddel. De afgematte zenuwen
I worden steeds opnieuw opgewekt. Zij, die zwaI ren hoofdarbeid te verrichten hebben, moesten in
I het belang hunner gezondheid nooit zonder een

LET OP

B

Men gebruike slechts het merk »■»». KwaliI teit onovertroffen. Gedistilleerd in Keulen vol-

onzen firma-naam op wijzerplaat en
fabrieksmerk

V <jfo A

in deksel.

Eenig Dépót en Agentuur voor Ned.-Indiö:

N. V. H.-Mij. VAN ARCKEN
BATAVIA.
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Gevestigd sedert 1792. Uit de zuiverste en
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7414

Co.,

SOERABAIA.

9616

Lenige importeurs üEO WEHRï" «S Co,
Batavia, Soerabaja Senurang, Cheribon, Tjilatjap, Padang.

huis gevesii»;u nvt.
"

chiedmayersPiano s,
gemakkelijk attouchement
Vertegenvoordigers voor N. I.

-

practtigen toon

-

degelijke constructie.

EI)KE« W6l IvYlvUvfli

:

'

6339

___

Officiersvereenlglng tot onderlinge
ondersteuning van nagelaten
betrekkingen.

PLANTEN- en DIERENTUIN.

AUTOMOBIELHANDEL
Chr. HERRMANN,

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADEHING op Maandag, 23 Juni a.s.,
des avonds ten 9'/« uur in de Militaire
Sociëteit „Concordia".

Punten van behandeling:
over het jaar '912.
Verslag
1.
2. Voorstel wijziging statuten en reglement.
TELEFOON 608
3. Voorstel afschrijving contributie.
4. Kiezen nieuw bestuur.
HET BESTUUR.
7405
Weltevreden, 7 Juni 1913.

2,

BATOETOELIS

WELTEVREDEN.

ZATEROAO, 7 JUNI 1913.
's avonds 9'/4 uur

Afscheidsvoorsteiling
van het

Bouwmeester-Gezelschap.

„CABARET ARTISTIQLE".

TELEFOON 608.

Best ingericht reparatie-atelier.

Aparte afdeeling
tische vonk-apparaten.

Serajoedal-Stoomtram-Mlj.

Niet-leden, inclusief Gemeentebelasi 2.75
ting
Leden, op vertoon van maandkaart,
vrij.
■

Beleefd doch dringend verzoek aan

Steeds in voorraad:

de Dames, om zonder hoed in de zaal
te verschijnen.

diverse verwisselstukken, magneten, reflectors, lantaarns (compl.),
voorruiten, toeters, bougies, enz.
Nauwkeurige en discrete inlichtingen betreffende alle op
dit vak betrekking hebbende gevallen.

Op THEEZAAD van „Rahaen

ENTREE:

voor het repareeren van electro-magne-

Vulkaniseerinrichting voor alle voorkomende bandendefecten.

Inschrijving op verder uit te geven
750 aandeden a nominaal f I(M).—
tot den koers van 156'/2°/o worden tot
Maandag 23 Juni 1913, des namiddags 4
uur, bij ondergeteekenden aangenomen.
De voorwaarden van inschrijving en
bbnco-inschrijvingsbüjetten zijn bij
HH. makelaars en ondergeteekenden op
aanvraag verkrijgbaar.
REYNST <S VINJU,
7183
Batavia.

joc"

Na afloop dansen.

PPIIÊEIIIII

Stock: CONTINENTAL- en DÜNLOPBANDEN

„Friesland"

Vlugge bediening, prima goederen, lage prijzen.

voor dadelijke levering worden bestellingen aangenomen door

DE SECRETARIS.

7302

STADSSCHOUWBURG.

im

Weltevreden.

REYNST & VINJU
te Batavia.

I

KUSTVAART.
vrachten aan voor kustplaatsen op JAVA en

Neemt

U

„DE NABOB."
,

Flora's Tribute.
van
DON MERLE,
Nieuwste creaties
Night in Spain.

„LE NABAB."

Parijsch Zedendrama van Alohonae Daudet.

7418

Lengte 1200 M., In drie deelen.

met ORKEST.

Entreeprijzen:
Loges, stalles en parket ƒ 2.so|plus 10%
1.50 gemeente
Parterre

■Hl

jjjijj

CINE LUMEN, Tanah-Abatig.

Balcon

I

7400

OA

(De archi-milllonair), naar het onsterfelijke meesterwerk

g

Inlichtingen te bekomen ten kantore der Vennootschap, Prinsestraat
1458, Tel. No. 616 Batavia (Telegram-adres NISEK).

!■§

Bijgestaan door Mme. MERLE.
De grootste Spaansch-Amerikaansche
Toovenaar en Illusionist en
zijn gezelschap.
OVERAL RJEUSACKTId SUCCES III

Orootc Élite Voorstellingen van het Wereldsucces:

1

MADOËRA en sluit tevens zee-assuranties.

Tournee Don G. Mede.

Voor ZATERDAG-, ZONDAG- en MAANDAGAVOND,
7, 8 en 9 JUNI 1913,

■

ZATERDAO, 7- tot en met DINSDAG, 10 JUNI: ÉLITE PROGRAMMA:

—

West-Java Bioscope, Pasar Seoen.
(Een film van 5000 voet, die terecht

Een Kinematografisch Meesterwerk
.is genoemd).

zalen!GEEN
Gisteravond
drie uitverkochte aangezien
Mèri wordt vëFzocht TIJDIG plaatsen-te

De

EERSTE . VOÖRSTELLWQ 7 B'/« uur.
TWEEDE yQORSTEILINO B'/* -&U
DERDE VOORSTELLING 10 lIV 2 uur.
BEKENDE PRIJZEN.
-

""'•

7435

-

(LA COMTESSE NÖfRE). Toónceleri üit het mondaine módéttie leven van
F. Zecha. In hét, tweede deel groot Persteen feest ei Jonge Meisjes-ballet.
7376
Geheel gekleurde kunstfilm.

PASSAR BARÖÈ, WELTEVREDEN.

e

PROGRAMMA

voor Zaterdag-, Zondag- en Maandagavond 7, 8 en 9 Juni 1913.

DE

AFWEZIGE.

Hollandsch zedentooneelspel tan GEORGÊSIMITCHELL.

PLANTEN- en DIERENTUIN.

Zie onze uitvoerige Programma's.

Zaterdag, 21 Juni 1913,

vmmÊamÊmmtmmmmmÊÊÊmÊÊmismmmmmÊÊmmÊÊÊÊmaÊaaÊsmmß

des avonds 9 uur.

......

,--.

(PRINCE).

ÉÜTE-BIpSCOPE,
aan de SLÜISBURG.

MAX LI N DER

komieke klucht
.MAX als weldoener

MUZIEK.

Deel.
1. Ouverture zu Dichter und Bauer.
2. Lamento
Ie

3. Oud-Hollandsche Boerendansen
4. Idylle
5. Melodie

.

,
.

.

2e Deel.

........

3e Deel.
C. Paraphrase über Loreley
7. Bröllops-Marsch

.

.

Fr. v. SUPPÉ.
E. GILLET.
W. F. SIEP.
E. GILLET.

Japansche Costumes
worden toegekend.
Zie nadere bekendmakingen.

DE SECRETARIS.,

MATHILDE of ZIELEMOORD. AUTOMOBIELEN

[a)[s]p] |q](q)[o) (b)[s]P] E'ÖIIIIÏ! IIDOIÖGID GÜÏ3I GD

der Menschheid".

Prijzen zullen uitsluitend aan

Groot GALA-PROGRAMMA No. 61
voor Zaterdag en Zondag, 7 en 8 Juni 1913.

,•

in zijn

Groot Japansch Gecostumeerd Bal.

7029

Groot sensationeel drama in drie bedrijven, naar den bekenden roman
EUGÈNE
SUE. Zelden wordt het publiek zoo'n prachtfilm, als deze is,
De heeren Etiévant: Willem van Dijk. De damesJGrömbach: Grootm. Grietje. van
Dermoz:
Katrien.
aangeboden. Naast het superieur spel der daarin spelende artisten, geeft
j
Rolland: Jan van Dijk.
Raymonde Dupré: Mina.
de film een oneindig aantal prachtige en spannende momenten te genieten,
Deze kunstÉm speelt geheel op Hollandschcn bodem, te midden van welke den. toeschouwer in verrukking moet brengen. De film werd te
schilderachtige dreven, kanalen en bloeiende tulpenvelden Mise en scène, coszalen afgespeeld.
tumes en accessoires zijn volgens echte Hollandsche teekeningen vervaardigd. Parijs met goud bekroond en steeds voor uitverkochte
7388
Voorafgegaan door, het optreden van:
Buiten pers- en autoritcitkaarten, zijn geen viijkaarten geldig.

VERTOLKERS:

HHHlillll

PATHÉ-JÜURNAL. HET STOFFELIJK OVERSCHOT VAN RIGADIN

GLOB&BIOSCOPE,
21?

—

koopen,

STAANPLAATSEN meer worden verkocht,

•

Iwarte Gravin

|

hedenavond en volgende avonden

l.~Jfrelasting.

af Woensdag, 11 Juni 1913. van 9-12
uur in den schouwburg, a 25 cents
7416
per plaats

Mme.*ROBINNE
Mr. SIQNORET
Mr. ALEXANDRE

naar den beroemden roman van ALEX. DUMAS,

„

Plaatsbespreken en programma's van-

.

De Graaf de Monte Christo,

JUNI 1913:

]

j| NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BJrJgJfel
Ned.-Ind. Scheepsbouw- en Kustvaart-Mij. I

DONDERDAG, 12

CENTRALE BIOSCOPE, Mr.-Cornelis.

'

3119

HOTEL „SINDANGLAJA."

TE KOOP:

F. I. a. t.
„

Spijker

20H.P.
30
16
30

Mercedes 24

en andere

„

,

.

„

Torpedo

4-zits

doublé Phaeton 6
,

.

»

Lar.daulet

4
6
6

,

-

■
„

merken vanaf f 1200

tot f 6500.—
Aan serieuse reflectanten proeftocht toegestaan.

AUTOHANDEL
743 7

Batoetoelis 2,

Best bekende Herstellingsoord, 3600 voet.
Autoverbinding Station Tjiandjoer S. S., Preanger Regent3ch»ppen.

KAMERS met uitzicht op den Krater „GEDEH".
7433 Telegram-adr.
leiegra
.SINDANGLAYA".
p oBt a(lr .SINDANGLAYA".
JAS. NESVADRA.
Telefoon .SINÜANQLAYA 1".
108 vx
AUG. SöDERMAN.

Idem.

'

.

.

.

„

...

Kost en Inwoning
aangeboden aan jongelui middelb.
scholen, ad f 45 's maands. Nabij trams.
Brieven No. 7268.

DERDE BLAD

Öataviaasch Nieuwsblad.
1913 No. 152.
Uitgevers G. KOLFF & Co., Batavia.

ZATERDAG 7

JUNI

Het Exploreeren van
Nieuw-Guinea.
Vervolg).
In 1902 hadden we dan een drietal-bestuursvestigingen op Nieuw-Guinea. Aan de
eischen van het volkenrecht om bezit te bewijzen door feitelijke occupatie, was dus voldaan, In hoeverre aan het tweede motief, dat
tot die vestigingen aanleiding gegeven had,
verbetering der maatschappelijke toestanden
de-bevolking, werd voldaan, hierover later.
In 1903 werd door de „Maatschappij tot
bevordering van het natuurkundig onderzoek
in nederlandsche koloniën", korter: „de
maatschappij met den langen naam" en
thans nbg korter „Treub-Serrurier-maatschappij" een wetenschappelijke expeditie
onder leiding van prof. Wichmann, die reeds
jaren tevoren ook groote tochten in Iniië
gemaakt had, uitgezonden naar NoordNieuw-Guinea. Hieraan was verbonden een
regeerings-opdracht om te onderzoeken in
hoeverre de steenkolenvelden bij Horna
ten W. van Amberpon in de Geelvink-baai en
ten Zuiden van de Walckenaer- en Tanah Merah baaien aan de Noordkust voor
exploitatie vatbaar zouden zijn.
Aan deze expeditie nam óók deel mr. Lortntz, die zich later zoo onderscheidde bij
zijn expedities naar den Wilhelmina-top,
en de officier van gezondheid derKon. Ned.
Marine van der Sande, bekend door zijn
werk van de ethnografica van Noord-Nieuwüuinea.
Na de steenkolenbedding bij Horna in
het binnenland van het groote N. W. schiereiland van N. G. de z. g. n. „Vogelkop"
bezocht te hebben, werd op een eiland in
ris Humboldt-baai een bivak betrokken en
van daaruit het Sentani-meer het Cycloop
gebergte en de Tami-rivier en een vindplaats
van chloro-mélaniet bezocht en veel verzameld op geologisch, zoölogisch, botanisch,
anthropologisch en ethnografisch gebiea.
Aan de reeds genoemde baaien aan de N.
kust, werd in het binnenland binnengedrongen, waar de steenkoolbeddingen werden
bezocht. Als slot van den tocht werd getracht vanuit de Geelvink-baai over hei Janioermeer de Zuidkust te bereiken; welke
tocht wegens de onhoudbare hoeveelheid
muskieten niet kon worden doorgezet.
Van 1904/5 zien we de expeditie uitgerus'
naar de Zuid-Westkust van Nieuw Guinea
door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundige Genootschap onder de tweehoofdige leiding van den oud-zeeofficiur Posthumus Meyeis als hydrograaf en den kapitein
der genie de Rochemont als topograaf.
Rteds door deze tweehoofdige leiding was
de kiem tot mislukking gelegd. Ons, nederlandsche zeevaarders moest toch bekend zijn,
dat op één schip slechts één groote mast
is! Wel werd de heer P. M. de vertegenwoordigen der Mij, kapt. de R. de leider
genoemd, aan de zaak zelve veranderde dii
niets, men wist nimmer wanneer de vertegenwoordiger dan wel de leider recht van
sproken had.
Deze expeditie van door den toenmaligen
ass. res. van Zuid N. G., den heerKroesen,
in Sept. 1903 eenigszins voorbereid door
het doen eener verkenning, waarbij de kustlijn werd bevonden geheel anders te zijn;
de Mimika en Keoeka rivieren werden met
de stoomsloep een eindweegs opgevangen.
Eind April 1904 kwam de verkenning, onder den heer Pos'humus Mcyurs, van uit
Meraukê bij de bij de Newêsir gelegen eilandjes aan, waar vroeger Hoek-Steenboom
geweest zou zijn. De rivieren boden hem
geen geschikten toegang, ook niet de Ottakwa (Tan ; a) waarna wegens kolengebrek
naar Meraukê moest worden teruggekeerd.
Dit voor-onderzoek had plaats met het
oog op de totale onbekendheid met het
binnenland, om een geschikte operatie-basis
te vinden op dat gedeelte der Z. W. kust,
hetwelk niet te ver van het hoog-gebergte
verwijderd was en waar een geschikte rivier
een goeden toegangsweg naar het binnenland

zou vormen.
Zooals we zien had het geen afdoende
resultaat! Toch werd de monding der
Ottakwa als vereenigingspunt aangenomen.
Kapt. de R. zou daar met het bewakhgsdetachement, timorsche koelies en vivres
met de „Lombok" van Meraukê komen; de
.Flamingo" en „Anna," met madoereesche
koelies en den heer P. M. aan boord van
Soerabaja, de „Arend" en „Pionier", met
keieneesche koelies erop van Ambon en

Toeal.

de monding geen geschikte landingsplaats
was, wel hoogerop. Kapt. de R. h?d daarom
slechts een deel der expeditie voor den
landiocht van Mcraukê meegenomen en
wr.s voor uitstel, tot men een goed uitgangspunt zou hebben.
Alles spatte nu uit elkaar! De „Anna"
?ou de Óttakwa nog nader onderzoeken
en toen de „Flamingo" 3 October bij die rivier terugkwam, verklaarde kapt. de R. het
„desnoods" met die rivier te kunnen doen, *)
doch de heer P. M. achtte het beter
de kust om de Oost te volgen om een betere
rivier te zoeken.
In begin October werd de Oost-baai, thans
naar dit feit Flamingo-baai genoemd, en de
daarin uitmondende Oetoemboemê ontdekt.
De „wildheid" van de bevolking deed van
het bezigen dezer baai als operatie-basis
afzien. Later bleek dat rivieren, als' toegangswegen tot het Oranje-gebergte en den
Wiihelminatop, juist van déér uitgaan.
Een verder Z. O. waarts gian zou nog
verder van het hooggebergte afvoeren,
wendde dus den steven W. waarts, verkende
de Kasteel-rivier, die wederom niet als basis
geschikt geacht werd.
21 October werd de „Flamingo" voor de
Ottokwa vervangen door den gauv. stoomer
„Valk" en verstoomde men naar de Mimike. Doch ook deze werd evenals de Bokanan en de Oeta afgekeurd.
De kar>s om van af de Z. W. kust het
hooggebergte te bereiken, was hierdoor verkeken. Nu zou men dit uit het NoordWesten van uit de Etna-baai doen. 7 Nov.
was men in de baai en 14 d.a.v. ging kapt.
de R. aan wal en den 19en op marsch om
zooveel mogelijk door te dringen tot topographische, geologische enz. verkenning
van het binnenland en van het hooggebergte.
Men was vol hoop!
De mogelijkheden werden besproken van
een doorbreken over het hooggebergte naar
de Z. W. kust, zelfs naar het Noorden, om
bij de Mamberamo-rivier uit te komen.
Men had nog geen kennis gemaakt met
Nieuw Guinea's binnenlanden!
d'Albertis, de bekende explorer van de
Fly-nver en andere deelen van dat land, zeg!
er van: „It is easier to ascend the highesl
peaks of the European Alps with an Alpenstock than to cross an ordinary hill in New
Guinea".
Men rekende op een expeditie van 4'/2
maand. Maandelijks zou het landingbivax in
de Etna-baai worden aangedaan.
Reeds in December kwamen slechte berichten: zwaar terrein, gebrek aan werkkrachten en onwil der koelies hadden den aanvoer
van vivres en den opmarsen buiten verwachting vertraagd.
Zelfs trad staking- onder de koelies in
en keerden deze naar de Etna-baai terug.
Stakingen onder Inlanders zijn dus niets
nieuws onder de zon. Kapt. de R. had den
14en Januari, na 56 dagen in zwaar beboscht
een top 'van 2017 M. hoogte op
48 K.M. hemelsbreed het binnenland in bereikt. Het was de westelijke uitlooper van
het Charles Louis gebergte, de hoofdkamer.
Zoowel naar het Noorden als naar het Zuiden
de
werd op enkele helder oogenblikken
zee gezien, anders zat men in de wolken
Van alle koelies verlaten, ten slotte met
nug slechts 2 soldaten bij zich, bleef
Kapt. de R. tot 27 Januari. Eerst 25 Januari
waren er eenige koelies gekomen en konden
mstrumeuten, goederen, enz. worden afgevoerd. Door berri-berri aangetast bereikte
de leider van den landtocht der expeditie
18 Februari het landingsbivak Kiroeroe aan
de Etna-baai.
Had deze expeditie kunnen beschikken
over de gegevens thans door de exploratiedetachementen verstrekt, het resultaat zou
geheel anders zijn geweest. Deze detachementen zijn de pioniers, baanbrekers voor
tater vetenschappelijk onderzoek, voor het
doen ingang vinden van bestuursmvloed.
Na afloop dezer expeditie verkenden de ass.
;es. Kroesen en de heer Posthumus Meyes in
de eerste maanden van 1905 de Digoel-rivier.
In 1906 werd de heer Kroesen als zelfstandig ass. res. van Zuid-Nieuw Guinea vervangen door den heer Hellwig.
Dtze gaat er zelf op uit.
Augustus 1906 wordt van Meraukê uit een
landtocht gemaakt naar den bovenloop van
de Koembé, de volgende maand een naar de
oritsche grens. In October worden de Oostbaai (Flamingo-baai) en de daarin uitmondende Noord-river (thans Lorentz-rivier) en de
Oetoemboeme nader ventend. De Noord-rivier wordt onderkend als te zijn een goede
toegangsweg tot het hoog-gebergte. Het bestaan der Noord-West-nvier, eveneens een
toegangsweg naar dat gebergte, wordt ge—

—

constateerd.

Gebruik makende van deze gegevens, wordt
door de Treub-Serrurier Maatschappij een
expeditie onder Lorentz uitgezonden om
den Wilhelmina-top te bestijgen. .
Bij het wachten op die expeditie in de
buurt van de Oostbaai worden door den
heer Hellwig, de Mimike, de Noord-Westrivier en de Hellwig-rivier verkend. Later de

22 September lag de vloot voor de Ottakwa,
met uitzondering van de „Lombok", die eerst
(*)
De laatste engelsche expeditie heeft uitden 24en kwam. In September was de Ot- geweken
welk een geschikte toegangsweg de
takwa nog nader verkend en bleek dat aan Ottakwa naar de sneeuw wasl

Torpedo-, Kasteel en Zuid-Oetoemboemerivier. Al de rivieren werden, voor zoover
ze opgevaren waren, in kaart
In 1907 werd door de eerste wetenschappelijke expeditie onder mr. Lorentzeen onderzoek ingesteld naar het uebied der in de Oostbaai uitmondende Lorentz-rivier en werd
het Hellwig-gebergte bestegen. De Wilhelminatop werd niet bereikt.
In 1906 komt de toenmalige kapitein in
commissie, de tegenwoordige min,ster van
oorlog en ad interim van marine, Colijn in

Nieuw-Ouinea.

Hij constateerde den toestand zooals die
was. Zijn besprekingen met de verschillende
bestuurshoofden deden uitkonrn, dat betere
exploratie van N. G. noodig was voor en
al eer men tot eenige verandering in de
omtrent N. G. gevolgde staatkunde kon
overgaan.
Waar onze duitsche en britsche naturen
reeds over veel gegevens betreffende het
binnenland beschikten, tastten wij daaromtrent nwg vrij we! in het duister, zooals we
hiervoor reeds zagen. Wetenschappelijke
expedities, uitgerust do ir op elkanders succes
naijverige genootschappen en maaisciappijen, brachten ons niet verder. Uit gebrek
aan gegevens bleven ze a leap in the dark,
men kreeg uitkomsten omtrent lijnen, niet
omtrent vlakten, gebieden.
De rivier-verkenningen deden van het land
niet meer kennen dan men van de brug van
den stoomer af uit de stoomsloep kon waarnemen. Boomsluiers sloten het binnenland af.
Overigens bepaalde onze kennis zich vrijwel tot de kust, en zelfs de kustlijn liep
anders dan op de kaart aangegeven.
Aan dien toestand moest een einde komen en zoo kwamen wij tot een exploratie
met militaire detachementen.
Echter militaire exploratie- detachementen
onder civiele leiding! Tegen het voorstel
om die militaire exploratie ook onder militaire leiding te doen geschieden, had de
raad van Indië geopponeerd. Van dat militaire gedoe had men in Atjeh al meer dan
genoeg!
En thans worden vele takken van dienst
als pandhuisdienst, opmmregie, spoorwegen
en civiel-bestuur, door ten koste van het leger daaraan ofticieren af te staan, drijvende
gehouden.
In hoeverre een dergelijk systeem vol gehouden kan worden, zal de toekomst leerert.
Wij in Indië weten toch wel het best, dat
een boom waaraan men onophoudelijk
sappen aftapt, niet tot wasdom komen kan
en ten slotte ten doode opgeschreven is.
Maar toen in 1897 zat er blijkbaaidesoldatenschnk in dat burjrercollege nog te
?eer in. En toch werd torn de kiem gelegd
voor een lang procédé. Wuntexploreeren ir,
ni»t ieders werk en onder bestuurs-ambtenaren heerscht over 't algemeen ook weinig
continuïteit, tenminste in Nieuw-Guinea hebben de leiders der exploratie sterk gewisstid
hetgeen aan vaste lijnen omtrent de exploratie afbreuk deed. En een nieuw bestuursambtenaar is maar niet dadelijk op de hoogte,
zit er niet in en... voelt er wellicht niet voor.
Er zijn zelfs ambtenaren geweest, afkomstig uit een .vette" gemakkelijke afdeeling,
die openlijk verklaarden niets voor het land
noch voor het volk te voelen en adviseerden de exploratie maar zoo spoedig
mogelijk te staken. Bij hun vertrek dankten
zij hoogere machten het veege lijf gered
en weer een „vet" postje gekregen te hebber.
Van zulke personen kon de stuwende
kracht die noodig is om een exploratie niet
alleen gaande te houden, doch ook om
deze door te doen zetten, bezwaren te doen
overwinnen, en tot resultaten te komen, be-

Teneinde echter in het gebrek aan opslagruimte te voorzien, 7al men een practisch gebruik maken van de lokaliteit, waarover de
dienst zelve te beschikken heeft. Op de volgeide wijze denkt men de kwestie op te lo.;sen.
Aan de noordzijde van den grooien Boom
*tain de lokalen van liet oude havenkantoor,
welke voor een deel ter beschikking zijn
ge:»teld van den postdienst, en voor het
overige aan den dienst der in- en uitvoer-

rechten zijn overgegeven.
Alle afaCheiJingsmuren in laatstbedoeld
gedeelte zullen worden uitgebroken, zoodat
men de beschikking krijgt over één doorloouer.de ruimte.
Verder zullen de steenen wanden worden uitgebroken en vervangen door verplaatsbare ijzeren wanden, waardoor de beschikbaar komende ruimte nog beter te ben uten is.
Dit werk zal met spoed worden aangepakt en men hoopt, dat het overeen maand
gereed zal zijn. Dinsdag heeft de chef der
4e vvaterstaatsfifdeelmg daarvoor leegrafische machtiging gevraagd aan den directeur
Jer B. O. W.
Wijders zai, om de ruimte in de diverse
lokalen van din grooien B>om beter te doen
benutten dan thans het geval is, waarschijnlijk door den dienst der douane toezicht
worden uitgeoefend op het stuwen der goedelen in die lokalen.
De resident zal tenslotte zijn bevindingen mededeelen aan de vertegenwuord gvjrs
van scheepvaart en handel, die zien de vorige week met hun klachten tot hem hebben gewend.

De Batangsche Regentsvacature.
Men
schrijft uit Pekalonga. aan de Noordk. De
Batamjsche regentsvacature is dan eindelijk
vervuld. Twee jaar heeft de benoeming op
zich laten wachten, gelijk staande met een
uentoeng van minstens 24 mille voor Jan
Compenie. Als de met het baantje tijdelijk
belaste ambtenaar nu maar wat van het opgepotte geld krijgt bij de bekende tevreden—

heidsbetuiging.
De Patin van Batavia is met den regentsprijs gestreken; de benoemde is een zwager van den afgetreden titularK die onvermoeid hemel en aarde heeft bewogen om
zijn zoon, thans assistetit-wedono te Tegal,
voor de betrekking in aanmerking te doen
komen. De regeering heeft evenwel anders
beschikt.
üicf»tal in het Postkantoor te Pekalon/an.— In den nacht van Zondag op
Maandag j.l. is in het
te Pekalo.iijdn ingebroken, meldt d.; Noo'dk. De
dief heeft zich vermoedelijk toegang verschaft
door zich van het dak lanys een touw door
een luik in de zoldering van do werkkamer
van den kantoorchef te laten zakken. In
die kamer worden gewoonlijk na kantoortijd de diverse kassen van het personeel
gedeponeerd.
Weggedragen werden en in den tuin geopend gevonden, de kassen van den 3en
commies S. en den klerk v. d. 8., respectievelijk ei n houten kist en een blikken trommel.
Het tot dusver ontvreemde bedrag beloopt
± f 2000. aan
bankpapier. De zich ook
m die kassen bevindende postwaarden zijn
door de dieven niet meegenomen, evenmin
als een zak, inhoudende klein zilvergeld.
Het typische van het geval is, dat de
adju/ict-inspecteur reeds de vorige week ter
plaaise werd verwacht, in verband met een
telegrafisch verzoek van het personeel tot
verbetering van den wantoestand, welke daar
in de regeling der diensten heerscht.

Goed Afgeloopen.— Woensdagavond jl.
h»d de heer J., komende van Semarang,
ongeveer B'/a uur, iets voorbij Sindanglaoet
een ongeluk met zijn auto.
Men is daar bezig een brug te repareeren
en 's avonds w.is er natuurlijk weer verzuimd behoorlijke verlichting aan te brengen,
üe gloeiende spijker, welke daar voor het
gevaar moet wajrschuwen, sorteert geen
affect, meent de Noordk.
Door dit verzuim, reed de chau ffeur van
den heer J. misleid door de duisiernib tegen
Je brug op, met het gevolg, dat de lantaarns
vernield werden, alsook de radiator en de
vooras verhogen werd, t zamen een schade
vin f 250. pi. m. gelukkig gedekt door
Tne Excess Insurance Cy.
PersoonlijKe ongelukken hadden gelukkig
niet plaats.

zwaarlijk uitgaan.
Na het vertrek van dezen titularis nam
een civiel gezaghebber het bestuur waar.
Thans zit weer een jong ass. res. aan
het roer die blijkens zijn geschriften wel
voor het land en volk voelt.
Hoe dit zij, medio 1907 werd een militair
exploratie-detachement gesteld ter beschikking van den zelfstandigen assistent-resiJent
vanZuid-Nit'uw-Guinea: „teminJenaar diens
inzichten op stelselmatige wijze werkzaam
te zijn tot exploratie van het tot dit gewest
bi'hoorende gebied."
Aan die exploratie moest echter een tuchtiging der strandbevolking, die zich aan
had
strandroof en moord haar kliprecht
naai
gaan
vooraf
en
schuldig 'gemaakt,
aanleiding van deze actie werd de opdracht
Verduistering en Valschheld In geaangevuld: „en voor zooveel noodig aldaar
schr fte.
Indertijd was de heer D S. als
het gezag te handhaven."
(Wordt vervolgd.) boekh mder in dienst bij tiet makelaarkantoor
der firma Cowan en van Iterson te Soeiabaja,
terwijl hij zich later zelfstandig aldaar vestigde.
Door evengenoemde firma is onlangs,
legen den heer D. S. een aanklacht inge-*
Dinsdagm >rgen had diend, wijl tij verdacht werd zich te hebben
Boomschandalen
te Soerabaja een nieuwe bespreking plaats schuldig gemaakt aan verduistering van geltusschen den resident en den controleur der den tot e:n bedrag van ongeveer f 600, en
in- en uitvoerrechten, welke bespreking werd aan valschheid in geschrifte, bericht de
bijgewoond door den heer Saltet, chef der N. S. Ct.
Op het parket is deze aanklacht onder4e waterstaatsafdeeiing.
De N. S. Ct. weet hieromtrent het vol- zocht, en nadat de stukken door den raad
van justitie waren onderzocht, is Dinsdag
gende mede te deelen:
Men heeft besloten, af te zien van het ter zake van de bovenbedoelde feiten tegen
plan om particuliere pakhuizen in te huren. den heer D. S. rechtsingang verleend.
—
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Gemengd Indisch Nieuws.
—

—

Vergiftiging.
Een ge dagen geleden aten
de het r B. en echtgenoote van de Sf. Kadi;

—

paten, zuurkool uit blik. Spoedig daarop
deden zich symptomen van vergiftiging voor.
In allerijl werd Dr. W. ontboden.
Mevrouw B. is den volgenden ochtend aan
de gevolgen bezweken, terwijl haar echtgenoot nog ernstig ziek ligt, meldt de Noordk.

Uit den Vreemde.
De Islam i n Engel se h -In die.
Te Lucknow is een mohamedaansche vereeniging opgericht, de Khuddam Khaba,
welke zich de bescherming van de heilige
plaatsen van den Islam tegen aanranding van
niet mobamedaansche zijde ten doel stelt.
leder, die tot de vereeniging toetreedt, is
gebonden een eed af te leggen, waarbij hi]
zich verbindt lijf en goed veil te hebben
voor de bescherming van den kaatia, en eer.
roepie (80 cent) 's jaars aan contributie ie
betalen.
Een derde van het bedrag der contributie*
zal jaarlijks aan den sultan van Turkije voor
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Dinsdag middag half een
Een Afscheid.
heeft de heer Bethbeder, chef der Iste afdeeling S. S. te Soerabaja die den dienst
met pensioen verlaat, afscheid genomen van
zijn personeel, schrijft het Soer. Nbld. Sinds
een jaar was d»or het personeel in stilte
gespaard teneinde den vertrekkenden chef
eenige souvenirs 'te kunnen aanbieden. Zij
hadden daarvoor gekozen een wandelstok
met gouden knop en inscriptie, een gouden
Sigarettenkoker en een gouden lakstetnpel.
In de bibliotheek der S- S. waren dien
ochtend bijeengekomen een groot aantal
heeren der Iste afueeling met hun dames
teneinde afscheid te nemen van den vertrekkenden chef. De heer Weyerman, chef van
exploitatie, hield een hartelijke toespraak
tot den heer Bethbeder en overhandigde hem
de bovengenoemde souvenirs, waarvan hij
hoopte, dat de heer B. nog lange jaren zou
kunnen genieten.
De heer Bethbeder dankte zeer geroerd
voor al deze verrassende blijken van genegenheid en dankte zijn personeel voor al dtn
steun, dien hij steeds van hen had ondervonden. Hij hoopte, dat de heer Weyerman
nog lang aan het hoofd van de exploitatie
der Oosterlijnen zou staan, die een voorbeeld
zijn voor een goede exploitatie. Daarna werd
champagne rondgediend, waarna de heer
Bethbeder zwijgend van allen afscheid nam.
In den avond werd den heer ü. een diner
aangeboden bij Heliendoorn.

verdedisings-doeleinden worden afgedragen. dat gevolg wel eens gehad en ik heb een verdwenen. Hij dook toen eerst na eenige
Het ligt in de bedoeling de vereeniging enkele maal een zeer uitnemend rechter op maanden te Parijs op, van waar zijn verwanover geheel Voor-Indië uit te breiden.
dien grond in overweging gegeven af te ten hem terughaalden. Men constateerde
treden.
was echter zoo helder als toentertijd dat Trömel in een toestand van
Yoeansjikai
de Radicalen. glas enZijnzijngeest
oordeel uitstekend, maar hij ontoertkenbaarheid had gehandeld. Toen
De Titms ontving bericht uit Sjan ghai, was afgeleefd en hij begreep toen ik hem evenals thans, werd zijn administratie in de
dat door de meer bezadigde elementen van er op wees, dat het publiek geen onder- beste orde bevonden.
de „koeomintang" eene beweging op touw scheid kon maken tusschen aigeleefdheid
De familie van den vermiste hoopte ook
gezet is om tot een vergelijk te komen met en onbekwaamheid. Gij begrijpt wat ik üitmnal dat Trömel; zooals twee jaren geleYoeansjikai.
den, indien zijn tijdelijke abnormaliteit, zou
meen.
Onder de lieden, die deze beweging voorHij trad af leefde nog tien jaren en tot zijn geweken, weder een teeken van leven
staan, bevindt zich de gewezen minister het tijdstip van zijn dood toe zou ik gaar- zou geven, zoodat men hem zou kunnen tevan financiën van de voorloopige regeering ne over elke wetskwestie zijn oordeel hebben rughalen.
te Nanking, Tsjen Tsjin Tao, die met an- gesteld tegenover dat van iemand anders,
De burgemeester nu hééft een teeken van
dere leden zijner partij niet zoo ver meent vvie ook. Ei zijn in mijn tijd slech.s drie leven gegeven maar hei zal z..ker heel wat
te moeten gaan als Soen Yat Sen en Hoeang gevallen geweest van physietie ongeschikt- moeite kosten om hem wider naar zijn vaHsing.
heid, die tot bezwaren van het publiek kon- derstad terug te voeren. Immeis op 2 Mei
Als voorwaarde voor het vergelijk wordt den leiden. In twee gevallen traden de rech- ontving een gehuwde zuster van Troomei een
door bedoelde leden van de „koeo nintang" ters af op mijn aanwijzing; het derde geval brief uit Saida in Algerie, waarin Troomei
gesteld- de belofte van Yoean Sji Kai om wasvoor mijn ambtstijd als rechter.
schreef, dat hij zich te Saida bevond, waar
niet langer dan vijf jaren het presidentOp de vraag of het wenscneiijk zou zijn een hij bij het tweede regiment van het vreemschap waar te nemen en om behoorlijk toe- leeftij isgrens voor de rechters te bepalen, denlegoen was ingedeeld. Hij had zich voor
zicht te doen uitoefenen op de rijksuitga- bijv, 75 jaren, mee ide lord Alverstone, dat het vijf jaren verbonden.. Verder vertelde hij in
ven.
gee:i bezwaar had een bepaalden leeftijd vast den brief, dat hij gehandeld had in een toe-,
Verder zou Yoean Sji Kai nog moeten te stellen voor aftreding, echter met dien ver- stand van geestelijke abnormaliteit, die eerst
beloven de regeering samen te stellen uit stande dat indien naar het oordeel van den thans was geweken. Hij smeekte zijn zuster
de ' beste Heden van alle partijen en niet lord Cnancellur, den lordChief Justiceof een alles te doen orn hem uit zijn vreeselijken
van eene enkele, gelijk nu het geval is.
ander daartoe aangewezen lichaam het in het to.stand te bevrijden en zijn vrouw het geTsjen Tsjin Tao en allen van de „koeo- publiek belang zou zijn, dat de rechter zijn beulde te willen meededen. Verdere bijzonmintang", die denken als hij, erkennen ambt nog verder behield, ook de bevoegd- derheden over hetgeen eigenlijk gebeurd is,
dat Yoean Sji Kat op het oogenblik de heid moest bestaan dan van den regel af te bevatte de brief niet, waai schijn.ijk weet de
eenige man is, wien me goed vertrouwen wijnen en den rechter in het ainbt te laten. Er man die zelf niet.
4e leiding van zaken in C ;na kan worden zijn er velen, die ook ooven zetteren leeftijd
De familie zal nu pogingen doen om Tröopgedragen. Zij wens be , dus dat daar- nog zeer nuttigen en uitn .menden arbeid ver- mel, die onder den naam Tunzel in dienst van
mede rekening zal wu de 1 gehouden, met richten en het zou te betreuren zijn als men het vreemdenlegioen is getreden, te bevrijden.
den noodigen waarborg echter, dat deze deze krachten door de wet gedwongen zou En men neemt aan dat het de artement van
opdracht niet tot eene persoonlijke regee- moeten missen.
buitenlandsche zaken die pogingen zal onvan
leidt.
duurzamen aard
ring
Rechter Pnillimore, een volgend getuige dersteunen. Men hoopt dat de fransche overvoor de commissie, bleek bet hiermee vol- heid, als haar de omstandigheden zullen zijn
gebleken, den onvrijwilligen soldaat wel weer
komen eens.
van
verplichting
dat
de
van
op,
zijn verbintenis zal ontslaan.
wees
er
Hij
De hersenafwijking, waaraan de duitsche
Ook in Engeland klaagt men over den eminente mannen om op zekeren leeftijd hun
achterstand bij de rechtbanken. Men heeft ambt vaarwel te zeggen een groote fout was magistraat lijdt, wordt „reisziekte" genoemd.
de opmerking gemaakt, dat de hooge leef- en zeker zou dat het geval zijn ten aanzien Er zijn precedenten van gevallen als dit.
tijd van verschillende rechters wellicht voor van het rechterlijk ambt. Hij immers meende Vliegtuigen bij de Vloot.
een deel mede oorzaak zou kunnen zij.i van dat de beste leeftijd voor een benoeming
Dinsdag is te Chatham weer in dienst
een vertraging in de afdoening van den ar- tot rechter 50 a 55 jaar was. En nu zouden gesteld de kruiser Herm s, die is verbouwd
beid. Voor het geheele vraagstuk van den bij een leeftijdsgrens van bijv. 65 jaren, de tot platform- e.'i garage-schip voorvlitgtuijudicieelen achterstand is een koninklijke rechters slechts betrekkelijk kort dienst doen. gen.
commissie van onderzoek ingesteld en het Indien men den benoemingsleeftijd verlaagDe britsche admiraliteit stelt zich voor
rapport van deze commissie is thans ver- de, zou men niet zulke goede krachten krij- een zoodanig aantal van deze schepen in
gen, indien men al een leeftijdsgrens» wilde gereedheid te brengen, dat ieder eskader er
enenen.
Ten aanzien van de kwestie van den leet- vaststellen zou die 70 jaar moeten zijn. Oe over één beschikken kan. Op die wijze zal
tijd der rechters zijn door de verschillende menschen worden tegenwoordig niet meer een eskadercommandant op ieder oogenblik,
gehoorde getuigen soms zeer belangwek- zou vroeg oud. Rechters deden dikwijls nog dat hem het geschiktst voorkomt, een vliekende opmerkingen gemaakt. De eerste ge- zeer gued werk ook na zeventigjaugen leef- ger kunnen laten opstijgen, zonder dat een
tuige was de lord Cniet Justice, (lord Al- tijd en trouwens, meende de heer Phillimore, van de gevechtseenheden van zijn vloot
verstone), wiens oordeel werd gevraagd de een is oud op 75-jangen, de ander is koers behoeft te wijzigen of vaart te min•>ver den aftredingstermijn voor rechters te nog niet oud op 75 jarigen leeftijd. Aldus deren.
stellen.
de juiste opmerking van rechter Phillimore
Pij de vloot-manoeuvres van dit jaar
Lord Alverstone zeide: Ik zou zeker ni>s tl Een Verdwenen Burgemeester. hoopt men de beschikking te hebben over
.•en rechter tot aftreden nopen zoolang hij
luchtschepen en vijf-en-zeventig hydroHet \ is een merkwaardig geval met den twee
zijn werk nog kan verrichten. Ik ben van
planes. De Hermes zal dan vermoedelijk bij
oordeel dat juist de laatste tien ambtsjaren burgemeester van 1 duitsch stadje Usedom. de aanvallende partij worden gevoegd, omBurgemeester Trömel, een man van 32
der rechters, die ik heb leeren kennen, ook
dat de verdedigende de beschikking zal
de beste waren voor hun werk. Men moet jaren, nam 28 Maart j.l. aan een zitting van hebben over 2 luchtschepen.
leeren om rechter te zijn. Het is een zeer den Kreisdag deel, die te Swinemünde plaats
Opzienbarende Arrestatie.
moeilijk ambt. Men kan een groot rechtsge- had. Na afloop van de zitting begaf hij zich,
leerde zijn en toch geen groot rechter en met verschillende andere deelnemers, naar De politie te Petersburg heeft een huismen kan een rechtsgeleerde van minder be- het station om rechtstreeks naar Usedom zoeking verricht ten huize van den directeur
teekenis zijn en niettemin een uitnemend terug te keeren, waar hem nog dringende der spoorwegafdeeling van de militaire verbindingen, generaal Megebrow, waarbij offirechter. Tegenwoordig worden rechters op zaken wachtten, zooals hij zeide.
het
nam
echter
aan
cieren van den generalen staf tegenwoordig
hij
Zooals later bleek,
veel jongeren leeftijd benoemd dan vroeger,
Zaterdags
station
naar
waren. Er zijn een aantal sterk tegen den
Berlijn,
gekend,
kaartje
die
heb
een
ik
maar de groote mannen
generaal getuigende brieven en documenten
naar
dat
de
Usedom,
Berlijn
hij
schreef
uit
op
werk
de
tusdeden hun beste
leeftijden
sehen 65 en 80, zeker tusschen 65 en 75. oudste weihouder hem tijdelijk zou vervan- in beslag genomen en de generaal werd in
De voorzitter der commissie (lord St. gen. Dat was het laatste teeken van leven voorloopige hechtenis gezet. Ook zijn zoon,
A'dwijn) vroeg daarop: Weet gij niet van van Trömel. Zijn vrouw, ging onmiddellijk die eveneens officier is.
Vader en zoon worden verdacht van landtechiers wier ouderdomsgebreken werkelijk naar Berlijn, waar ze echter haren man te?
verraad;
vergeefs
zij worden er van beschuldigd gevertraging
brachten
zocht.
tn de werkzaamheden
1911,
wichtige
en
wel
was
de
documenten aan het buitenland te
in
van
lord
Reeds
eenmaal
lut
antwoord
den
Zeker, was
Chicf Justice, lichamelijke gebreken hebben burgemeester van Usedom op dezelfde wijze hebben verkocht.
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Dinsdag heeft de
Zaak Leidelmeijer.
raad van justitie te Soerabaja de bekende
zaak leidelmeijer beëindigd. De raad zag
af van het hooren der overige getuigen en
gaf het woord aan den ambtenaar van het
openbaar ministerie, mr. Jentink.
De substtuut officier vroeg niet ontvankelijk verklaring, aangezien de dagvaarding
niet in orde was of vrijspraak omdat nier
overmncht aanwezig was en beklaagde dus
uit wettige zelfverdediging handelde. Mocht
de raad echter van oordeel zijn, dat beklaagde schuldig was, dan waren voor hem
zooveel verzachtende en verschoonende omstandigheden te vinden, dat hem de laagste
straf moest worden opgelegd.
De verdediger, mr. Dommering, sloot zich
bij het requisitoir aan.
Uitspraak Maandag a.s.
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van 5-30 P.K.
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van 12 -80 P.K. -in liggende uitvoering,
staande
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in staande uitvoering,

-

„

„

„

„

,

MUNTEN UIT DOOR: Soliede constructie, grootste bedrijfszekerheid, eenvoudige behandeling en
gering brandstofverbruik (200 220 gram per P.K. uur).
—

LOGOMOBIELEN en STOOMMACHINES.

STOOMKETELS.
Stoom» en Motor=wegwalsen,
Opel en Neckarsulmer Auto's.

Werktuigmachines.
PERSEN voor zandsteenen, cementtegels en dakpannen, uit gerenommeerde
fabrieken.
BUIZEN en PIJPEN: zonder naad getrokken, in alle afmetingen, onder garantie, uit de bekende
fabrieken van „THYSSEN & Co." in Mfilheim-Ruhr, de grootste in
Duitschland voor het fabriceeren van naadloos getrokken buizen en pijpen.
RAMPLATEN „SYSTEEM LARSSEN", onmisbaar bij waterwerken als: het bouwen van brugpeilers, kaaimuren enz. enz.
AMERICAN WIRE FENCE: voor omheining van landelijke ondernemingen bijzonder aan te bevelen; ook geschikt tot de meest
verschillende andere doeleinden.
GRENSPALEN: ijzeren, volgens Gouvernements-voorschriften.
Groote voorraden van alle artikelen voor Ondernemingen, Spoorwegen,
Waterstaat, Mijnbouw, enz. enz.

Mannheimer Portland-Cement.

■

Constructie van ijzeren gebouwen, enz.
Complete inrichtingen voor Thee-, Koffie- en Rubber-plantages,
m

H

fü

uitgevoerd door geoefende monteurs.
mm
Aan de technische afdeelingen onzer firma's worden door bekwame Ingenieurs inlichtingen verstrekt

1

en begrootingen

304 d
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GRATIS uitgewerkt.

CARL SCHLIEPER,

f£a

I

Batavia, Semarang, Soerabaja, Makassar, Garoet en Bandoeng. H
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is goed genoeg voor Uw auto, want slechts deze
maakt het rijden aangenaam.

De band, die in 1912

90 pCt. van alle Internationale wedstrijden heeft

gewonnen, heeft er recht op, zich de beste te noe-

men. Maakt van dit bewijs van de goede kwaliteit

gebruik en monteert Uwen wagen met

w
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BATAVIA.
____
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Geen inktvlekken meer!
Uitwaschbare inkt

'

HOILANDSCHE BEToN-

MAATSCHAPPIJ

I

GEVRAAGD

kan plaatsen een in de residentie Zuider- e» Oosterafpersoon voor administratief werk op deeling van Bo neo: een EURCPcEhare opslagplaats.
3738 SCHE KLERK bij den As-sistent-ReslSollicitanten worden verzocht zich dent te Kendanean, op eene inaandeschriftelijk aan te melden, met opgave lüksche bezoldiging van f 12ü.
.

van verlangd salaris, ouderdom en
Fen EURuPhiïSCtIE KLERK, verj adres waar inlichtingen omtrent hen trouwd met griffierswerkzaamhi'den,
Uijn te verkrijgen, v6ór 15 Jur.i a- s.
bij den Assistent-Resi 'entteKotabaroe,
eene maanüelijksche bezoldiging
op
GEVRAAGD
van
f 120.—.
bij gezin met één kind op een binSollicitanten
gelieven zich, onder
nenplaats: een FLINKE DAME voorde
van getuigschriften, eigenoverlegging
en
Huishouding
School
ontbreken.
Hotel,
Maiiboot,
Kantoor,
in
geen
huishouding
mag
Zonder goede getuigschriften, on- handig te wenden tot den Gewestelijk
7324
noodig zich aan te meden. Salaris secretaris te Ban'jeimasin.
f 30— en alles vrij, beha We genees28, TELEFOON 1689, WELTEVREDEN.
kundige hulp. Br. Jn. 7 90.
5579
TE KOOP:
12/16 P.K. COUPÉ .FIAT",
Een beschaafde dame,
TmmKmÊÊmÊmmÊÊmmmmÊmimmmmmmÊnËaaKgmßaatßÊKKm^BmmÊÊÊmMaamËaamMatta
naar Holland keerende, wenschte tij- in uitmuntend'» conditie, voor f 4500.—
v.ijnüouw-MaaUchappij „Toto*." dens de reis de zorg op zich te ne compleet met Stcpney-wheel.
Voor ernstige reflectanten proefrit,
men van kinderen of hulpbehoevenden,
toegestaan.
JAARLIFSCHP ALGEMEEN VER- tepen vergoeding dtr reis.
GADERING VAN AANDEELHOUBrieven No. 7353, Bat Nblad.
Br No 7371, bur. v. d. bl.
DERS cp Maan ag, 9 juni 1913, des
SOERABAIA. voot middags ten '/» 11 uur, ten kanWELTEVREDEN.
tore der Maatschappij, Binnen Nieuw-

Importeur H. P.

■„

DE

RIJSWIJKSTRAAT

J. STEELINK,

FUCHS,

Aanmaak van Luxe- en Dienst-Rijtuigen.
REPARATIE-ATELIER
VOOR

Rijtuigen en Automobielen.
Hoefsmederij onder Europeesch toezicht.
Import van Prima Engelsen Tuig- en Zadelwerk.

pooristraat, Batavia,

Punten van behandeling:
over 1912.
Jaarverslag
1.
2. Goedkeuring der rekening en
verantwoording.
3. Machtiging van den Directeur, om
verlenging aan te vragen van den termijn van uitgifte van Aandeden Serie
22, bedoeld bij de eerste alinea van
Artikel acht der Statuten,
Batavia, 22 Mei 1913.
De Directeur.
A. E. J. BUSS.

Jaya-Britsch-Indië-Lijn
j

"

f '<Arjfm

"k

Js -•[••f^f'^^Ssff([JlrtS
4

der A«latic Stcarn Navlgatlon Ccmpanr
Llmited & Brlti.Mi-tnüta Steam
Hoefdigei en te Calcuttsr
TURNER MOKRiSON" & Cr.

MACKINNON, MACKEN2II!

&

C«.

Lading wordt aangenomen van alle havens van Java—met- of zonder
6853
overscheep —naar: Rangoon, Calcutta, Madras, Colombo, ftombay, Kacichl
m w z. 20
en andere voorname havens In Rritsch-lndif, aan dt Perzische üo!f en in
De voorzitter van den Zuid-ArHk?.
&&W Gemeenteraad van Patavia
brengt ter kennisse van belanghebVertrek
benden, dat in de favasche Courant
Aankomst
kat***
,
van 30 Mei 1913 No. 43 de gemeenStoomcr».
Uik
lAADT i
laadhaven.
telijke verordening op de RECLAMES
java
is afgekond gd en dat deze verordening op den èstea Juni 1913 in werking treedt.
23 Mei.
8 JunL
Belanghebbenden worden uitgenoo- „Santhia" COLOMBO, CALCUTTA.
<S BOMBAY.
15
27
KARACHI
.Sofala"
digd zich, tot regeling van hunne ver30
17
CALCUTTV
„Umballa"
plichtingen uit deze verordening voort- „Ranee"
25
20
CALCUTTA.
van Aandeelhouders
vloeiende, te vervoegen ter Gemeente- „Quiloa"
6 Juni.
2">
KARACHI & BOMBAY.
Secretarie, Tanah-Abang 35.
<S BOMBAY.
8
25
KARACHI
.Ismaila"
Maandag, 9 Juni a. s., des morgens om 10 uur
:>?
De Voorzitter
<S BOMBAY.
28
9
KARACHI
.Islanda"
van den Gemeenteraad van Batavia,
«S CALCUT TA.
29
11
RANGOON
„Pasha"
7TOI
CANNE.
?
ten huize van den Directeur.
17
COROMANDEL <S CALCUTTA.
.Rijput"
?
20
CALCUTTA.
„Stoomer"
Basaloni-Assam-Theezaad. „Rajah"
?
<S
COLOMLO, KARACHI
BOMBAY. 27
Punten van behandeling:
Levering vanaf October tot en met
December 1914, uitsluitend Zinkers,
le. Benoeming van twee COMMISSARISSEN.
De vertrek-daia zfjn zoo nauwkeurig mogelijk gesteld, doch zijn zonder
a f 20.
de gantang; bij afname van
gantangs
meer,a
l'o
en
verbintenis onzerzijds.
f
eenige
15.-franco
2e. Uitgifte obtigttieleeningen en wat verder ter tafel aal warden
Voor vracht en passage gelieve uien tien te wenden tot de Agenten:
halte Tjibeber.
;v bracht.'
Brieven administrateur LandbouwMACLAINE WATSON & Co, Bata''.>.. TeL No. 1241.
'■■■■''
Andir",
Halte
Tjibeber
„Üoenoeng
Mc.
356.
i w.«.
NEILL & Co., Seuiataug,
DIRFCTEUR.
MIJ.
DE
148,
& Co, Soerabala,
7132
W.L.
EATON
dag
83
FRASER
-BI
Hl

N. V, „Kalkbranderij Tjisaat"
Buitengewone Algemeene Vergadering
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in wilde vlucht ijlde het kalkoentje door de
open deur in de open lucht, verborg zich
schuw in den verstverwijderden hoek van den
tuin en bleef daar wel tien minuten lang inelkaar gedoken zitten.
Nog meermalen vernam ik op den dag
den roep van den roofvogel en aftijd toonde
het kalkoentje door zijn houding de gropt-

met een zandlaag werd bedekt, die gelei- kon het alleen als vlekkenwater in chemidelijk verteerde. In den loop van de ontel- sche waschinrichtingen gebruiken of tot het
bare jaren moet dan door een langzaam winnen van olie uit allerlei zaden en won
droog destilieer-proces de steenolie uit de altijd nog veel meer, dan verbruikt werd.
Na dien is alles veranderd.
zeeplanien ontstaan zijn.
Dal is de eene theorie over het ontstaan
De benzinemotor en de automobiel, de
van de petroleum. Zij zet, zooals men ziet, vliegmachine en de bestuurbare luchtballon
tamelijk gecompliceerde verhoudingen voor- zijn in de wereld gekomen en hebben een
op, die begrijpelijkerwijs slechts op naar ontzettend benzine-verbruik veroorzaakt,
verhouding weinig plaatsen kunnen zijn zoodat men thans niet meer weet, waar men
aangetroffen. Deze theorie zou daarom ook de benzine vandaan moet halen.
het weinig en onregelmatig voorkomen van
Het zou er leelijk uit gaan zien en het
de petroleum kunnen verklaren.
automobilisme zou een knak gekregen hebEen andere theorie houdt rekening met ben, als het niet intusschen gelukt was, in
de mogelijkheid van het ontstaan van de een distillatieproduct van het steenkoolteer,
petroleum uit anorganische stoffen, n.l. uit de benzol, een vervangende vloeistof voor
metaal carbid, dat zeer waarschijnlijk over- de benzine, te vinden. Ook de benzol is
al op groote diepte in de aardlaag te vin- een koolwaterstof en elk van zijn moleculen
den is. Elke wielrijder kent het calcium bevat zelf zes atomen koolstof en zes atomen
carbid, dat bij aanraking met water het acij- waterstof.
teleengas geeft. Er is echter ook een andere
Op het gebied van verbranding kan de bencarbid soori bekend, die met water ver- zine geheel door benzo! worden vervangen.
mengd bestanddeelen van de petroleum Laat het verbruik van benzol bij het auto-

ste angst.
Deze waarneming die schijnt te getuigen
voor instinctmatige vrees voor zoofvogels,
bewijst echter nog niet veel. Wie ge zien
heeft, hoe kleine hoentjes, niet precies in de
Instinctmatige Vrees?
allereerste dagen, doch iets later, als zij
Het is een veelbestreden vraag of het dier omstreeks vier of vijf dagen oud zijn, voor
instinctmatig zijn natuurlijke vijanden kent. elk vreemd en ongewoon geruisch schrikken,
Door talrijke waarnemingen heeft men kunnen bij een gefluit, een klappen in de handen,
vaststellen dat bij jonge kiekens in de eerste plotseling niezen of hoesten in de buurt
dagen en weken van een aangeboren instinct- vooral als een enkel hoentje, gescheiden van
matige vrees niets te bemerken is. Intusschen zijn broers en zusters, zulk een geluid vertoont echter menige, dadelijk met instinct- neemt, die zal in het schrikken bij den plotmatige zekerheid uitgevoerde handeling dat seiingen haviksroep niets wonderlijks zien.
Ook is het mogelijk dat de angstrocp
in den vogel, van den aanvang af, instincten
sluimeren, die op een bepaald oogenbiik ont- welken de een of andere vogel in de vrije geeft, en omdat de natuurlijke petroleum
waken en dan zijn handelingen leiden en natuur uitstiet, dien echter de waarnemer altijd in gezelschap van water aangetroffen
niet opgemerkt heeft, het jonge kalkoentje wordt, is deze tweede theorie zeker niet
beheerschen.
een
Daartegen zal men misschien aanvoeren:
gevaar heeft aangekondigd. Want zonder meer van de hand te wijzen.
Misschien is de aardolie op verschillende
Hoe kan nu een weten onbewust zijn? Hoè daaraan valt niet te twijfelen dat het
kan het in de ziel sluimeren om dan plot- verstaan van lok- en waarschuwingslonen plekken op aarde en op verschillende wijzen
seling te voorschijn te treden? Een bevre- den jongen vogel aangeboren is. Immers de ontstaan, hier uit zeewier en daar uil cardigend antwoord- aldus prof., dr. M. Braesz beentjes antwoorden, zelfs wanneer de juist bid. Dat zou dan het feit verklaien, dat de
te 3reslau, aan wiens artikel over dit onder- opengebarsten eierschaal rog hun lichaam olie op verschillende afkomst en op verwerp, verschenen in Kosmos, wij een en omhult, op het lokken van de moeder met schillende samenstelling wijst, de eene maal
ander zullen ontleencn kan ik niet geven; zachte pieptonen, terwijl zij op een waar- verzadigd, de andere keer uit onverzadigd
ma-r ik zou op vele feiten kunnen wijzen, schuwend geroep dadelijk zwijgen. Z?lfs koolwaterstof bestaat.
die alle zulk een onbewust overgeërfd weten verstaan verscheidene vogelsoorten elkaar.
Alhoewel de genesis van de petroleum
f)e jonge eenden volgen de hen die hen ons dus nog weinig bekend is, en alhoewel
zouden doen veronderstellen.
Wie zegt den jongen trekvogels dat zij uitgebroed heeft, van het eerste oogenbiik in ds jaarlijksche winning aan petroleum
in een bepaalden tijd het vaderland, waar af, gedwee, en kaikoentjes worden door slechts or.gevecr 11.4 millioen paarde kracht
het hun aan niets ontbrak, moeten verlaten ? een kloekhen evei goed middels de stem jaren aan arbeidsvermogen steken, terwijl
Wie wijst hun den weg op de lange reis? geleid als omgekeerd de kiekens van het de jaarlijksche steenkolen winning 146.2
Wat lokt hen in den lente weer terug ? Wij huishoen door een kalkoensclie hem. Den millioen paardekrachtjaren inhoudt, is de
weten het niet.
schriüen alaimkreet der merel verstaan alle aardolie toch naar verhouding vroeg een
gevederde
staan
bewoners van tuin en hof, en beteekcnisvolle factor van ons industrieel
Wij
geheel radeloos tegenover een
grootsch natuurverschijnsel en nemen, ook de onschoone waarschuwingsroep van de en beroepsleven geworden. Want vele tientegenwoordig nog, ongeveer hetzelfde stand- tneerkol heeft reeds menigen jager die op tallen van jaren was de petroleum het best
punt in, dat de oudere natuurvorschers ver- de ioer lag, tot wanhoop gebracht.
bekende middel tot het verkrijgen van licht.
Even twijfelachtig is het of de 'aanblik Van het oogenblik af dat Silvermann omtegenwoordigden, toen zij zeiden dat het
instinct den vogel langs vasten weg zijn van een roofvogel, als hij in pijlsnelle vlucht streeks het midden der vijftiger jaren van
doel doet bereiken.
door de lucht schiet of hoog tegen het blauwe de vorige eeuw de eerste ecnigszins bruikAlleen zijn wij ons bewust dat wij met hemelgewelf zijn kunstige spiralen beschrijft, bare petroleumlamp in Amerika construeerde,
het gebruik van het onduidelijke begrip geheel instinctmatig aan jonge, onervaren is de petroleum zijn zegetocht over de ge«instinct" de vraag niet opgelost, doch vogels schrik en vrees inboezemt De boe- heele wereld begonnen, heeft de tot dien
slechts ontloopen hebben, dus feitelijk geen ren beweren algemeen dat de hoendermaat- tijd toe bekende raapoüe verdrongen en zelf
antwoord gegeven hebben. Een van geslacht schappij in d*"n Ir f groote opwinding aan met onbeperkte macht geheerscht, totdat
op geslacht oveigeërfd onbewust weten? Is den dag legt, zoodra zich een havik, etn gasgloeilicht en electrisch licht den strijd
er zoo iets? Kan een ervaring, een weten wouw of andere groote roofvogel vertoont, niet haar begonnen. Maaj trots alle nieuweterwijl zij dooreen voorbijvliegende kraaien- re uitvindingen op het gebied van verlichiets onbewusts zijn ?
Nog een ander voorbeeld dat direkt schijnt vlucht niet verontrust worden. Deze waar- ting, is ook heden nog het verbruik van pete bewijzen dat de kennis-van de natuurlijke neming is volkomen juist en ik heb ?*»if troleum en de daarmee gepaard gaande in'Vijanden van geslacht op geslacht overgaat. gelegenheid gehad mij hiervan te overtuigen. voer van de landen waar zij gewonnen wordt
Het is bekend dat alle hoogere dieren, waar Eens nam ik echter waar dat, toen een en- naar de overige landen zeer belangrijk, en
geen menschen leven, bijv. ver in het noor- kele ooievaar op tamelijk groote hoogte over het neemt nog van jaar tot jaar toe.
Toen men de eerste petroleumlauipen in
den of zuiden op de eenzame eilanden van den hof van onzen buurman vloog, de hoende ijszee, tegenover den mensch die eenmaal ders kakelden, en in vseeselijke opwinding gebruik nam, beleefde men cenige zeer onaangename verrassingen. Herhaalde malen
deze verwijderde landen betreedt, niet de in het rond renden en fladderden.
geen
die
streek
kwamen
ooievaars
In
namelijk sprongen de lampen als granaten
minste schuwheid aan den dag leggen. ledere
poolonderzoeker weet daarvan te verhalen. voor. Het is dus niet onmogelijk dat de uit elkaar en richtten een vreeselijk onheil
roofvogel slechts we- aan. De lampen echter, die niet sprongen,
£00 lieten zich de pinguïns en zeezwaiuwen waarneming
op de, eenzame Kerguelen-eilanden door de gens de nieuwheid of zeldzaamheid de hoen- maar voortdurend gebruikt werden en steeds
leden van de in 1899 teruggekeerde duitsche ders verschrikt, vooropgesteld dat niet reeds weer opnieuw gevuld werden, vertoonden
diepzee-expeditie „Valdivia" met de handen eenige van haar getuige zijn geweest van na eenigen tijd geen vloeibare olie meer
grijpen. De, zeeolifanten gingen den vreem- een moorddadigen overval; door haar alarm- in het reservoir, maar een breiachtige pap,
den indringers niet uit den weg. Maar de kreet brengen zij dan ook de anderen in die wij heden een mengsel van dikke
talrijk? konijntjes toonden zich buitengewoon opwinding. Maar natuurlijk zou de vrees, machincolie en vaseline zouden kunnen noewecsachtig en zochten, zoodra iemand hen niet juist voor een roofvogel, maar in het men. Dat bleef zoo, totdat men den aard
naderde, In wiide haast hun veilige schuil- algemeen voor iets groots boven in de lucht van de ruwe petroleum als een mengsel
aangeboren kunnen zijn.
van verschillende koolwaterstoffen van verplaatsen op.
De vogel heeft zeker een uiterst scherp schillende vluchtigheid beschouwde en beDeze knaagdieren zijn echter de nakomelingen van konijnen die omstreeks 25 jaren gezicht; maar of hij in den roover die ons gon, alle ruwe petroleum voor het gebruik
te voren door de diepzee-expeditie van de een kleine, donkere vlek aan den blauwen in bijzondere inrichtingen aan een destilGazelle daar aan land zijn gebracht. Talrijke hemel toeschijnt, een roofvogel zal herken- latie-proces te onderwerpen, te raffineeren.
Inderdaad bevat de petroleum koolwatergeneraties mogen tusschen deze voorouders nen, is toch in iiooge mate twijfelachtig. De
vogels
verschillende
laten
zich
imstof,
meest
d. w. z. verbindingen van koolstof,
en die kleinkinderen "geleefd hebben, zonder
dat ooit 'een dier met den mensen kennis mers gemakkelijk misleiden.
en waterstof, die zich daardoor van elkanheeft gemaakt; want nooit Heelt in dien Bij de jacht met den uil kan men het leven- der onderscheiden, dat elke volgende altijd
tusschentijd een schip de verlaten eilanden de dier door een opgezettcn uil vervangen, een atoom koolstof en twee atomen waterbezocht. Ook overigens waren er hier geen die men van uit de jachlliut zekere karakteris- stof in de molecule meer bevat dan de
vijanden, die door de knaagdieren moesten tieke bewegingen laat maken. Kraaien, ek- voorgaande. Verder worden deze koolwagevreesd worden en toch vluchtten bij de sters, dag- roofvogels en ook vele moedige terstoffen van de petroleum telkens weer
verschijning van den nooit gezienen mensen kleine vogels komen er op af en bespeuren iets zwaarder, iets minder vloeibaar en iets
de dieren dadelijk, een bewijs dat de instinct- van de mystificatie niet het minste. Druk minder vluchtig. Zij beginnen met de lichte
matige vrees voor den mensch van geslacht beoefend wordt ook de jacht met den vlieger gasvormige stoffen, die zich reeds vrijwilop geslacht was overgeërfd. Een onbe- die toch op zeer onvolkomen wijze een lig van de ruwe petroleum afscheiden, zoowust weten leidde opeens tot zeei bepaalde roofvogel nabootst Desniettemin bereikt de dra deze uit het boorgat naar buiten komt.
jager zijn doel. De veldhoenders worden Dan volgen de zeer lichte en vluchtige
doelmatige handelingen.
vloeistoffen, die als benzine bekend en
Alle vogels, de groote zoo goed als klei- vastgelegd en vliegen niet ontijdig on.
wegens hun ontvlambaarheid gevreesd zijn.
ne, hebben in de klasse der roofvogels zee:
(Slot volgt)
Veider komt men tot de eigenlijke lampengjvaarlijke vijanden. Wordt hun door moepetroleum. Daarna komen dunne en dikke
der-natuur de bekendheid met deze struik?
machine oliën, dan de papachtige vaseline en
roo\ers op het levenspad meegegeven De
ten slotte een zeer dikke bijna teerachtige rest.
vraag moet nog opgelost worden. Ook hier
Om deze dingen te scheiden, brengt men
moest men waarnemen, hoe zich vooral jonde ruwe petroleum in groote, goed gesloten
ge, .aan het nest ontnomen en door menschen
ketels en begint ze langzaam te verwarmen.
opgevoede vogels die in de broedmachine
Dadelijk vormen zich dampen, die door een
zijn uitgebroed en gescheiden gehouden van
vaderen, moeder en oudere broers en zusters,
Beslaat over het ontstaan van kolen uit buis van den ketel naar een koelinrichting
bij het verschijnen van een roofvogel gedra- hout van oerwouden thans bijna geen twij- worden geleid, waar zij weer tot een vloeigen. De eens vernomen roep van een havik fel mter, de geschiedenis van het ontstaan stof condensecren. Mot dit proces wordt
schijnt op de kleine wereldburgers een groo- van de petroleum is nog altijd in duisternis eerst bij een tamelijk lage temperatuur de
ten indruk te maken. Zoo vluchtte gelijk gehuld. Volgens de eene theorie moet de lichte en zware benzine gedistilleerd en
Spalding vertelt een kalkoentje van 10 da- petroleum, ook wel aard-of steenolie ge- gescheiden opgevangen. Dan krijgt men bij
dat hij tot zich genomen had, toen het naamd, het product van oude dieren en een hooge temperatuur de lampenpetroleum,
iertje nog in het gesloten ei zijne erste piep- planten zijn. Men denkt daarbij speciaal en bij nog hoogere temperatuur volgen de
tonen liet hooren, bij het scherpe „schieb, aan bepaalde groene, vethoudende zeeplan- machine-ofiën.
Toen de petroleum gevonden werd, kende
schieb I" van een havik naar de andere zijde ten, en neemt aan, dat in vlakke zee-inhamvan de kamer, waar het bewegingloos en men, waarin rivieren uitmonden, langen tijd
haar alleen voor verlichtingsdoeleinden,
stom van angst bleef zitten.
een sterven en, zinken van aan zeewater moest haar voor;dit doel van de ontvlamDaar stiet de havik die zich in een nabu- gewende planten plaats had. Dat dan later bare benzine bevrijden en wist niet recht
rige schuur bevond, opnieuw een kreet uit; die inham van de zee werd afgesloten en wat men hiermee moest aanvangen. 'Men
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mobielwezen nog veel te wenschen, dan is
dit hieraan toe te schrijven, dat de benzineprijzen eerst sedert de laatste twee jaren
aanmerkelijk gestegen zijn en er altijd veel
tijd noodig is om een heel land zoo rijkelijk van benzol-depots te voorzien, als er
thans in bijna elk dorp benzine-depots zijn.
Omdat de zaken zoo staan, vindt de regeering van menig land het niet noodzakelijk, de benzine in het monopolie te betrekken. Anders is dat met de eigenlijke lampenpetrolenm. De vervangingsmiddelen hiervoor zijn gas en electriciteit. Wordt hier
een concurrentie in het leven geroepen, dan
zou de petroleum door de beide andere verlichtingsrniddelen bedreigd en misschien verdrongen worden. Dat zou de ruine worden
van een groote en bloeiende industrie.
Voor den technicus echter is thans reeds
de vraag actueel, of zich in let steenkolenteer misschien niet nog dirgen bevinden,
die technisch en wetenschappelijk geschikt
zijn om de aardolie te vervangen of de steenkolen, die ons de voortreffelijke brandstofgas leveren, ons misschien ook een vloeibare brandstof geven kan, die als mededinger van de aardolie geiden kan. Gewerkt
wordt er op dit gebied vlijtig, en misschien
geven spoedig groote resuitaten dit vraagstuk een ander karakter.

Clown.
(Slot.)
Den anderen avond, even over elven, wandelt Anton Harff weer naar de straat, waar
de heer Berlow woont, werpt een tersluikschen blik op het koperen bordje en belt
twee huizen verder aan. Hartelijk verwelkomt
hem Karl en spoedig zijn beide vrienden geheel in den studententijd verdiept en doorleven samen alle oude vroolijke geschiede':.
nissen nog eens met dezelfde jool.
Plotseling, hij weet niet hoe 't hem ineens
overvalt, denkt Anton aan de grijze oogen
en op hetzelfde moment is hem ook de Vraag
van de lippen: „Zeg Karl, ken jij de buurlui
van een paar huizen terug? Berlow, heeten ze, meen ik."
„De Berlows? Kerel, daar ben ik geregeld
bezoeker! Charmant meisje, die Margot l Of
ken je ze niet? Neen? Tc Zal je voorstellen. Ze woont met haar oom, ook een geschikte oude baas. Hij is gek op schaken, ik
ook, dus zijn we dikke vrienden. 'Margot is
èen wees. Margot Stern heet ze. Kom dan
moi genavond, zeg, dat is juist onze schaakavond?"
„Ja, zie je... eh... 's avonds ben ik doorgaans bezet en...
„Zeg, wat,voer jij toch eigenlijk uit, dat
je geen avond vrij bent? Ik dacht, dat jij
al lang van je geld leefde."
„Neen, zoover heb ik 't nog niet gebracht,
ik... studeer. Binnen acht maanden hoop
ik mijn dokterstitel te bezitten; dan ben ik
evenver als jij... uitgezonderd de praktijk."
Anton had de woorden gesproken eer hij
zich van het gewicht er van. bewust werd.
Hoe hij er toe kwam zooiets te zeggen wist
hij niet.
„Zoo, ga je eindelijk eens inzien, dat je
er ernst mee maken moet?. Dat doet me
leizier." Maar al studeer je nu hard je
unt toch wel eens een avondje uitbreken ?
Laat je boeken nu morgenavond rusten en
kom tegen een uur of acht hier. Je ziet er
waarachtig slecht uit 1 Zeker wat overwerkt.
Je zult er geen spijt van hebben hoor en...
wie weet, jullie zijn beiden jong, vrij en..."
„Jij evengoed," valt Antnn in.en kijkt
Karl zóó onderzoekend vragend aan,, dat
deze eenigszins verwonderd en wat ernstiger
zegt: „Neen, Anton, ik niet, kijk 1"
Anton ziet naar de opgeheven linkerhand
van zijn vriend en de smalle gouden band
aan diens vinger stelt hem .gerust. Het
onderwerp wordt verder, niet .aangeroerd
en .eerst laat in den nacht scheiden de
vrienden, Anton .belovend, den volgenden

f

.

avond;terug (e komen.
...<■■
. Buiten, in den. stillen nacht, komt hij tot
het. besef wat de gevolgen .van die afspraak voor hem zijn. Als hij morgenavond

verzuimt kan hij natuurlijk in 't vervolg en hij zou geen verloving willen zonder
.Zeker, heel goed. Harff. Meld je dan vanwegblijven. Enfin, hij zal morgenochtend dat. Wil je zoolang wachten, Anton?" avond half acht; ik zal zorgen, dat alles in
dadelijk den directeur zeggen, dat hij zijn vraagt ze vleiend.
orde is."
ontslag neemt, 't Is toch netter dan ge„Ja, kindje! Als ik studeer met het voorNeen, zöó heeft het publiek „August de
woon weg te blijven. Misschien vindt hij uitzicht, dat jij me beloont met liefde, dan Domme" nooit gezien. Men schatert, applauin den loop van den dag nog een plaats- ben ik zeker binnen acht maanden bij je disseert, en hoe vroolijker en opgewondener
vervanger. Margot... mooie naam toch wel. terug."
het publiek wordt, hoe doller en uitgelatener
Zóó zou hij ze willen noemen.... Margot. Ja
De heer Berlow trad weer de kamer bin- August. Niemand ziet den trillenden mond,
beslist, ik doe het. ik ga studeeren, hard nen en het schaakspel werd hervat. De niemand hoort den naam, die den buitelenstudeeren en 'k waag mijn laatste kans. beide gelieven zetten fluisterend hun gesprek den August als een zucht soms over de
Zou hij nóg gelukkig worden ? Na zooveel voort, de hoofden dicht bij elkaar, gebogen lippen komt.
zwervens, nu nog, na zooveel levensleed? over foto's en etsen, terwijl ze slechts elkaar Het succesnummer van den avond wordt
aangekondigd en twaalf vurige paarden
Goddank, hij was vrij I 't Onderhoud met zagen.
den directeur was in goede harmonie verHet afscheid viel Anton, zoowel alsMar- rennen onder schetterende fanfares de arena
loopen. Zelfs had deze hem nog gezegd, dat got, zwaar.
binnen. De directeur, de lange rijzweep in
„Lieveling, in acht maanden, hoor," fluis- de hand, spoort ze tot sneller vaart aan.
hij hem feitelijk nooit een kerel voor dat
baantje had gevonden. Eindelijk was hij van terde hij en haar oogen zeiden, „ik zal
Dit is Antons laatste kans. Die kan niedien druk bevrijd, die hem belette iemand wachten een blijf je trouw."
mand hem ontnemen; die neemt hij zelf.
De oude heer Berlow klopte hem vader- Een gillende kreet en hij stort zich van de
recht in de oogen te zien. Hij was weer
mensen. Als een kind verlangde hij naar lijk op den schouder, wenschte hem goed balustrade voor die zwaar in het zand neerden avond, die hem in haar gezelschap zou succes en een spoedig weerzien. Ook zij ploffende hoeven...
waren elkaar sympathiek.
voeren.
Den volgenden avond reikt Karl Sturm,
Nauwelijks is het dan ook acht uur, of „Wel, kerel, kom nu nog even mee naar wien Anton in een laatsten brief zijn vaarAnton beft reeds bij zijn vriend aan en na mijn appartementen," noodde hem Karl, „dan wel had toegeroepen en tevens zijn gansene
een half uur maakt hij zenuwachtig, gejaagd zullen wij eens een ouderwetsch glaasje op geschiedenis verhaald, zwijgend een courant
een onbeholpen buiging, na de voorstelling deze stille verloving drinken !'•
aan mej. Stern en wijst haar op een klein
van Karl aan: Mejuffrouw Stern en den
't Werd nog een gezellige avond voorde bericht.
heer Berlow. Spoedig komt hij echter meer beide vrienden en eerst laat in den nacht
Een tragisch ongeval had gisteren plaats
op zijn gemak en als Karl en de oude heer zocht Anton zijn hotel op.
in den circus van den heer X. Een der meDen volgenden dag vertrok hij naar de dewerkenden, de heer A. Harff, had; het ongeheel in een partij schaak verdiept zijn, is
hij met mejuffrouw Stern in een onder- hoofdstad en meldde zich aan de Hooge- geluk van de balustrade in de arena te valhoudend discours gewikkeld. Hij ziet nu de school aan. Dat hij werkte met alle kracht, len, waar een twaalftal paarden in vliegenlieve grijze oogen vlak voor zich. Margot... die in hem was, dat zijn inspanning onuit- den ren ronddraafde. Levenloos en onherkenzijn Margot noemt hij haar reeds in zijn ge- puttelijk bleek, dat zagen zoowel professoren baar verminkt werd hij weggedragen. Het pudachten. Zij zijn in dat gesprek van drie als mede-studenten, maar, wat zij niet zagen bliek was zeer onder den indruk.
uren bijna vertrouwelijk geworden en als en wat Anton die onuitbluschbare energie
Toen vertelde Karl haar van de groote
Karl hem met een: „Zeg Anton, 't is half schonk, dat waren de lieve grijze oogen en iefde van zijn vriend, van zijn harde" wertwaalf, we moeten gaan," tot afscïieid ne- die zag Anton alleen, dag en nacht.
ken voor haar en van zijn wanhoop en
men noopt, weet zij reeds, dat Anton binZe schreef hem voortdurend, zijn Margot, Margot zat daar alsof ze geslagen werd,
nen het jaar dokter hoopt te zijn en nog doch niet genoeg naar Antons zin; hij schreef met de handen voor 't gelaat en gekromden
slechts enkele weken hier zal vertoeven haar meer. Ze was in kennis gekomen met rug en als een kreet der vertwijfeling klonk
om zich dan, ter voltooiing zijner studiën, een broer van een harer vriendinnen, schreef het van haar lippen: „O, ik heb het nooit,
naar Berlijn te begeven.
ze (hij was toch niet jaloersch?) een heel nooit kunnen vermoeden, dat hij mij zöö
„Nu, adieu, mijnheer Harff" en de oude knap musicus, die juist van een kunstreis lief had, liever dan zijn leven!"
heer Berlow schudt Anton hartelijk de hand. was teruggekomen en daarvan interessante
(D. v.Z.H.)
„Wanneer, u lust heeft, komt u maar met verhalen deed. Daarna schreef ze niet meer
uw vriend mee; u is steeds welkom I"
van dien musicus, maar Anton dacht langMargot,
en
tot
„Heel graag, mijnheer"
zamerhand den intiemen, innigen toon in
tegen
u
er
op
tenminste
niets
haar
brieven te missen, die hem steeds zoo„wanneer
heeft ?'
veel kracht gaf.
„Integendeel, mijnheer Harff", en de hel't Kon toch niet, dat ze zich nu, nu nog,
Dwars door de Vlammen. —De
dere oogen zeiden hem meer dan woorden. van hem zou afwenden en met mannenmoed trein van Kopenhagen naar Berlijn, die
„Zeg, oude jongen," begint Karl op straat vroeg hij 't haar ronduit, na vier maanden, werd bij Oranienburg opgehouden door een
tot Anton, „ik geloof waarachtig, dat jij ,t of ze hem haar gansche liefde dan niet ge- boschbrand, die aan weerszijden van de
danig te pakken hebt. Ik keek tusschenbeide schonken had en niet gezegd had met haar spoorlijn met groote hevigheid woedde.
even over 't schaakbord naar jullie en je oprechte oogen dat ze hem zóö lief had,
Na eenig
besloot men dwars door
oogen waren, gelijk twee zonnen," eindigde of ze zijn hoofd niet had gestreeld toen hij de vlammen beraad
te
Full speed ging het
rijden.
Karl op declamatietoon met de hand op het het gelegd had in baar schoot en hem niet voorwaarts, tot ontzetting
van vele passahart. „Maar, in ernst, zeg, ik moet je waar- gekust had met haar frissche lippen.
er door, al was ook
giers,
doch
de
trein
kwam
schuwen, dat Margot wel een tikje coquet
Toen kwam de slag, die hem wreed neer- Het lak der waggons geblakerd en het hout
is, hoor! Neem haar niet tè serieus."
kwakte van zijn zonnige gelukshoogfe, die van den laatsteu waggon ten deele verkoold.
„Coquet, Margot?" vraagt Anton ver- hem voor immer neersloeg en allen levensontwaardigd. „Ze is zoo natuurlijk mogelijk. moed benam.- 'r
De automoWoestijnkruisers.
Ze had zich blijkbaar vergist in haar geCoquet, met die oprechte oogen! Neen man,
gepanttweetal
Milaan
heeft
een
bielclub
te
een vrouwenkenner ben jij nooit geweest en voelens en vond het beter zich beiden vrij serde auto's laten maken ten dienste van
zul ie nooit worden ook. Maar... ga jeDon- te beschouwen. Een goede vrienden wilde
het koloniale leger. De auto's, welke geheel
derdag weer?
ze steeds voor hem zijn... Woest, wanhopig gepantserd
zijn (ook de wielen zijn be? Goed
frommelde hij den brief ineen dan, plots kalm schermd),
„Jawel en jij gaat zeker ook weer
aan den voor- en achterkant
kom dan maar om een uur of acht, zegt wordend, begroef hij zijn hoofd in beide han- voorzien zijn
van
een Maxim-mitrailleur in
Karl hoofdschuddend met een glimlach.
den en snikte, snikte zijn gansche groote leed draaibaren pantsertoren.
De'voorraad patroNadien waren eiken Maandag-en Donder- uit. Zijn laatste kans ze was hem ontgaan 1
kan
worden, is niet
meegevoerd
nen,
welke
dagavond beide vrienden bij de Berlows,
In den nacht, terwijl hij als een getergd al
(9000
schoten).
360
banden
n.l.
groot,
te
totdat Anton zich eindelijk bewust werd, dat dier in zijn kamer heen en weer liep dan Behalve de bestuurder kunnen vijf personen
hij onmiddellijk naar Berlijn moest en zich haar verwenschend, die hem dit kon aande auto plaats nemen.
met hart en ziel op zijn studiën toeleggen, doen, dan haar zijn lieveling noemend, kwam in Gehouden
schietproeven moeten goed volwilde,
hij
want dat zijn overgespaarde geld anders een plan in zijn brein tot rijpheid,
ook de snelheid, waarmede
hebben;
daan
zou heengaan aan het hotel, waar hij, sinds hij zou haar toonen, dat te leven zonder
wordt voldoende geworden,
kan
gereden
zijn ontslagname bij den circus, logeerde.
haar hem niet mogelijk was.
blijken of deze
Thans
zal
moeten
acht.
Zoo gaat Anton dan den laatsten MaanMet den eersten tretn vertrok hij uit Berlijn woestijnkruisers in de praktijk aan de verdagavond met zijn vriend naar de Berlows. en in den namiddag stond hij, uiterlijk kalm, wachting beantwoorden.
Tot nog toe heeft hij niet den moed gevon- tegenover Karl.
den tot Margot een woord van liefde te
«Kom, Anton, jongen, trek 't je niet zoo Vondstente Cu Ij k. —De heer J. Rijspreken. Nu is dat echter zijn beslist voor- aan. Je komt er wel weer overheen, kerel," souw te Cuijck die in zijn Juin een zinkpul
nemen en Karl is in het plan ingewijd en waren diens goedmoedige troostwoorden. deed graven, vond daarbij twee romeinsche
zal géén hinderpaal voor hen zijn. Én...
„Neen, Karl, ik kom nooit over zooiets; «men. De eerste was van aarde en gevuld
Fortuna is hem gunstig. Nauwelijks een heen. 't Geluk was ook tè groot, tè vol-' met overblijfselen van beenderen, de tweede
half uur zit zijn vriend met den heer maakt," eindigde hij bitter." „En te denken was een circa 40 c. M. hooge glazen kan,
Berlow aan 't schaakbord en bekijkt Anton dat ze tot een ander zegt „ik heb je versierd door twaalf relief-koppen. Deze laatmet Margot eenige fotografieën of er wordt zoo lief. Verloofd is met dien.... dien...? 't ste vondst vooral is belangrijk.
iemand aangediend en Margot's oom moet Kan haast niet. Karl weet je 't wel zeker.
De urn dateert uit het jaar 200 of 300 na
zich voor enkele oogenblikken verwijderen. Is er geen vergissing mogelijk?"
geboorte. De heer Rijsouw is voorChristus'
Het jubelt in Anton. Karl begeeft zich naar
„Arme kerel, helaas niet. 'k Ontving de, nemens de onderzoekingen in zijn tuin voort
het venster en staart droomend in het duis- verlovingskaart. Maar kom, denk nu eens te zetten, welk voorbeeld door de buren wel
ter. Dan, dit is Antons laatste kans.
aan iets anders. Je ziet er ellendig uit:
Opmerkelijk is 't, dat
zal worden
Plots, zonder voorbereiding, breekt hij 't
Waar ga ja vanavond heen l Kom je naar de plaats, waar de urnen gevonden werden,
gesprek: „Margot, 'k heb je lief, hartstoch- me toe ? Dan zullen we ons samen trach- ongeveer 250 M. ligt van de plek waar vroetelijk lief met m'n heele hart." Ze schrikt, ten te verzetten."
vondsten piaats hadden, waaruit blijkt,
schoon ze 't wel verwacht had en blikt
„Misschien," zei Anton toonloos, „'k be- §ere
at
het
romeinsche kerkhof, waarmee men
angstig naar Karl, die echter steeds naar loof het niet, 'k zal nog wel zien, wat ik doe." hier te doen heeft, eene groote uitgestrektbuiten tuurt. Ze schrikt • temeer nu Anton,
„Nu, ik reken op je, hoor 1" zei Karl.
heid had.
zonder eenig theatraal vertoon, zich buigend Anton reikte hem een klamme hand en
op beide knieën, zijn donker hoofd haar in verwijderde zich met gebogen hoofd en denEen zonderlinge Dienstregeden schoot legt en eer zijzelf er zich van zelfden lusteloozen gang uit zijn circusloop- ling.— Een eigenaardige oplichterij ten
nadeele van |de electrisclie tram te Petersbewust is, streelen haar slanke vingers zijn baan.
haren en wordt het hem klaar, dat thans 't
Hij begon thans, nu hij zekerheid had, dat burg, die in gemeentelijke exploitatie is,
geluk hem ontmoet heeft, hem de hand heeft Margot voor hem verloren was, zijn opge- werd dezer cagen ontdekt.
gereikt, ja, dat niemand gelukkiger is, kan vat plan uit te werken en begaf zich naar het
Een controleur zag, dat de conducteur
dan
onderhoud
met
van
zijn,
een wagen plaatskaartjes verkocht,
hij.
circusgebouw, waar hij een
„O, lieveling, hou-je werkelijk van me? den directeur verzocht.
waarvan de nummers niet overeenstemden
Zie je me eens aan met je lieve oogen.
„Jij Harff, jij wilt ie oude baantje weer ko- met die der geldige kaarten. Terwijl hij met
Weet je wel wat je me geeft ? Je geeft mij men waarnemen ? Kerel, zou je er nog niet den conducteur daarover sprak, verzoent de
het geluk, dat iemand kan ten deel vallen eens over denken ? Dat leven is werkelijk wagenbestuurder den passagiers uit te stapen zóó trouw en innig-gelukkig ziet hij haar voor jou niet geschikt," antwoordde hem de pen, omdat er een defect aan den-motor
aan, dat ze ontroerde van een zoo groote, directeur op zijn dringende vraag. „Als je zou zijn. Nauwelijks hadden de passagiers
grootste geluk, liefde.
vast besloten bent, natuurlijk, je kunt terug- den -wagen verlaten, of conducteur en
•Jij schenkt me hetzelfde groote geluk, komen. Het publiek mag je graag en ik even- bestuurder vielen op den controleur aan,
dat ik Jou geef, liefste" antwoordt ze, tegen eens, 'k Zal je dan 6 Mark per avond geven, knevelden hem, waarna de wagen met de
hem geleund, „maar," vervolgt zé dadelijk dan heb je, meen ik, nog een mark meer
snelheid in beweging werd gesteld,
ernstig, „je moet nu niet met oom spreken. dan toen je vertrok, nietwaar?"
ij reden naar een stille buurt en maakten
je
vóór
vanavond
a
zich
daar uit de voeten, terwijl zij den wagen
Niet
een positie hebt. Ik ken hem „Zou ik dan
1..."

Gemengde Berichten.
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frootste

achterlieten. Gebleken is, dat deze wagen,
al sedert eenige maanden buiten dienst
gesteld was. De conducteur en wagenbestuurder waren niet in dienst der exploitatie,
doch hadden zich uniformen aangeschaft
en zoo de gemeente voor eenige duizenden
roebels benadeeld.
Carusoen Tuchthuisboeven.—
Eenigen tijd geleden had Sarah Bernardt
eens gespeeld voor een gehoor van amerikaansche strafgevangenen. Zij kon na afloop
constateeren, dat „amerikaansche tuchthuisboeven het hartelijkste gehoor vormen ter
wereld."
Een dergelijke ervaring is dezer dagen
opgedaan door Caruso, die gezongen heeft
voor 800 gedetineerden in de bondsgevangenis te Atlanta (in den staat Georgië). Caruso, die zelf diep geroerd was, zeide na
afloop, beter te hebben gezongen dan ooit
te voren. Hij had zich geheel gegeven; ja,
onder het zingen had hij moeite gehad zijn
aandoening meester te blijven. Ook de toehoorders waren geheel onder den indruk.
Typisch voor de amerikaansche toestanden en verhoudingen was, dat de zanger bij
zijn publiek werd ingeleid d00r.... een beroeps-baseballspeler, den in de Ver. Staten
zeer beroemden Ty Cobb. Deze hield een
hartelijke toespraak tot de gevangenen. O.
m. ontvloeiden de volgende woorden van
levenswijsheid aan 's mans lippen:
„Tenslotte beseffen wij allen, dat de afstand tusschen zondaar en heilige soms maar
heel klein is, en dat geen mensch verstandig
doet, een ander te minachten".
Behalve van Caruso s zang genoten de
gevangenen nog van koffie, gebak en roomijs.
Een der gedetineerden was Julian Hawthorne, de zoon van den beroemden romanschrijver. Hawthorne jr., die wegens medeplichtigheid aan oplichting veroordeeld was,
had voor deze gelegenheid een vers gemaakt.
Maar het auditorium bestond slechts voor
een gering deel uit mannen van beschaving
en ontwikkeling. Er waren van de ergste
moordenaars en dieven onder; verstokte,
harde naturen. Doch aan de macht en den
adel van Caruso's stem had geen hunner
weerstand kunnen bieden.
-

Ingezonden Mededeelingen.
AANDOENINGEN DER HUID.
De huid is blootgesteld aan tal van
aandoeningen, welke door de jeuk en
pijn het leven van den patiënt haast
ondraaglijk maken. Bovendien zijn zij
dikwijls onooglijk en bieden zij hardnekkigen weerstand aan elke behandeling.
Foster's Zalf geneest de huid door
haar verzachtende, antiseptische en neelende eigenschappen. Zij gaat de ontsteking tegen en is bekend als een der
beste geneesmiddelen tegen eczeem,
huiduitslag, gordelroos, schurft, insectenbeten, dauwworm, netelroos en alle
jeukende huidziekten.
Verkrijgbaar bij de heeren Rathkamp
&
Co., te Batavia, Soerabaja, Medan,
Bandoeng, Djocja en Makassar, hoofdagenten voor Ned.-Indië; te Batavia
tevens in de Bataviasche Volks- en
Stadsapotheek, Goenoeng Sahari-Apotheek (Schoolweg), Apotheek Mej.
Pasar Baroe-Apotheek, Tan
loe Lo & Co., Tio Tek Hong, Pasar
Baroe, (Weltevreden) en Volksbelang,
Noordwijk, a f 2.— per doos of f 11.—
per zes doozen.

.

{acobs,

ADVERTENTIËN.
H. F. SCHWAB,
BOUWKUNDIG AANNEMER,
Petodjo-lllr No. 4,

Weltevreden.
Maakt projecten en begrootingen.
Neemt werken aan tegen concurreerende prijzen.
5252
Goed werk gegarandeerd.

De bibiteenplant Lebak-Parai
(BUITENZORG)

heeft te koop het zoo gunstig be-

kende prima BAZALONI-THEEZAAD
van 12-jarige heesters a f 15.— per
gantang.

Overjarige thcestumps, verkregen van

bovenbedoelde heesters, a ƒ 2.— p. 100;

overjarige heveastumps, verkregen
van Vailambrosa-zaad, a ƒ4.— p. 100;
krachtige Java- en Robustakoffie-zaallingen a ƒ 1.50 p. 100, alles franco
241 w z
Station Buitenzorg.
Hoogte perceel over 2000.voet.
Per mail ontvangen:

„HOE WIJ INSULINDE BESTUREN".
Interviews met bestuurders in onze Oost

door
BEKAAR.
J.

Serie artikelen in 1911 en 1912 verschenen in het „Algemeen Handelsblad".
Ing. f 2.40.
Geb. f 3.50.
Direct verkrijgbaar bij

O. KOLFF & Co,
Batavia —Noordwijk.

..,.,,

RIJTUIGVERHUURDER!.!.

I

PAARDEN- en DJAQOENÖHANDEL.
Tel. No. 36 Prinsenlaan Batavia.

135 w z.

v. d. KLOK.

1 fe==== =gjj|

WIJNEN

"II

van
Van Straalen, Monsieur en Erkelem
ƒ 42.— \ 0"' fl
St. lullen Medoc.
1 !'
38.— I
Macau Medoc.
10.50 12/ I',
St. Julien Medoc.
.

Liebfrauenmilch
Brauneberger

Roode Port.
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16.75.
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....

Rudesheimerberg
Graves

16.75 ƒ 17.75.
18.75
.
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14.75.
23.75.
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NATURA-MELK
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DIACONESSENHUIS TJIKINI.
KONINKLIJKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIt.
HET HOSPITAAL PER KON. PAKETVAART-Mlj.
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CONCORDIA.

SOCIËTEIT
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MEIJER

BEHN,
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BB
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Co.
Ltd.
hj
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Batavia, Soerabaia, Semarang.

'
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Ot- IMPORTEURS:

CERMANY.

,n

B
DB

■■1
BBflß

Overa! Verkrijgbaar!

Il

1I
I
■■■

Geen ander merk eesteriüsccrde melk heeft ecu dergelijk afzetgebied.
Dit is het beste i ewiis, dat de kwaliteit niets te wenschen overlaat.

!]

''

(merk

Leeuw) wordt thans in Nederl.-Indië door de
volgende inrichtingen uitsluitend gebruiM:

«

!

*fH

FIJNE PARFUMERIEËN

i

V

«■(.,«

.

i

°'

Schuttmwlte

-

'

pr»g 18'.'7
r

Z ' is de STANDAARD kwaliteit van uitstekende hoedanigheid, zonder
schadelijke bestanddeelen, geschikt voor gezonden, zieken en kinderen.
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Natura=Melk
(merk LEEUW>-
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Grand Prix:

•

*%,

L. PLATON. Bfl
—

r- 7l>r.

Meda 'lle D:

V,,

BBBfl

Batavia Soerabalja.
Tel. No. 1464.
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Co.
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13.75.

21.50.
Eenlge Importeur*

Assortiuientskisten
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12/1 fl 24/2

ƒ
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Witte Port.
Pale Sherry Dry.

Rudesheimer

.

at

.

„,/,

.

H

Gebruikt slechts

VAN

Jn Gtraud Fils

«^^■BBBBBBjBSBaBjSaSBBBjXjS^
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ORASSE.

Office Appliances Co.

Parfum
\

Rtvé

tt

ïfffrMSh
«P JU

RIJSWIJK

Aimée

|J'ClRa|j[(!|

__-—-T\
\

N. W. HAMMELBURG,

Glycine

!

WELTEVREDEN.

-

ï&§§ I Schrijfmachines.

l*ip

Fougère

v.fwvntuß 1 flja

tau de

«B

ge

I

pAR,s

$kcH!'*

Isp||h£*

I

En détail verkrijgbaar bij
MAISONPAUL.
Rijswijk,
WOLFF
VAN VLIET
Senen.
VAN LOO <S Co, CoiffeursNoordwijk
«n bij alle Chineesche Tokohouders.
En gros bij
L. PLATON. Batavia—Soerabala.
.

£E

.

.

Pa'sarbaroe

tHet

UILENBIER

°

op de

Syhan Arrow

Indische Sport.

f 4.65 per kist. ,
Beide noteeringen ex. onzegoedang
ANTJOL, exclusief kar- en koelieloon
geleverd.
Verkrijgbaar bij SOF.I HIN & Co.,
Pi.itoe Ketjil.en

Weekblad, behandelende alle takken van Sport in Ned.-Indië,
onder Hoofdredactie van:
C. TEN BRUGGENCATE,

met medewerking van vele bekende Sportlui op elk gebied.
Abonnement f I.— per maand.
Billijk Advertentietarief.

Bureau: Redactie en Administratie Kebcn Sirih 35, Weltevreden.

Rz

STANDARD OIL
9 w z.

f*

p;

??£:i.

/lil

,

250

X

120

X55 m.M.,

zuiver van vorm, geven
net werk

PROFIELSTEENEN
'mgjmË
■rf
diverse kleuren.
?

L,

'

"'

in

A

y

Steeds
Vraagt prijsopgaaf.

Tel. No. 264 Bat.
±

.

.

poule, Caire. Venusf2s.— p. rn.

in 1/10 verpakking en Aïda
f2o.— p. m. in 1/10 verpak3190
king met goud.

""""

ZONEN,

&

Boteren Kaas
31

1

CO. OP NEW VORK,

Kalibesar-W.

*fV
X^^|

jfj

Li—^y

f^-,;.^j!|
>

Eenig vertegenwoordiger voor
Nederland en Koloniën der Egyp-

1865.

Publiek aanbevelen.

„JAAGPAD".

-

I

van onvervalschte prima kwaliteit
bij het

KALKZANDSTEENFABRIEK
| '■•'lf| Prima raetselsteenen rf?
&f;
l

Sigarenfabriek opgericht

H. J. WIJSMAN

-139 z

f 4.85 per kist.

ABONNEERT U

>

blijven hun

Eenige Importeurs:
Int. Crediet- & Handelsvereeniging RotterdamDevoe's Petroleum

Per Postpaket, inh. 400 stuks
n D,il{ franco Suis onder rem-

AMSTERDAM,

is thans in alle
toko's verkrijgbaar.

Sportliefhebbers!!

speciaal

I
>*

>4

HAVANA!

Jaarlijksche omzet steeds

—

sedert jaren
inlndië bekende

,x rawater

'

qualiteit,

,

I

A

Yf£*3SSÈ l^!^\~ZrS

\

SN».

Reparatie-atelier voor alle mogelijke schrijfmachines.
\

Hoogfijne

«i \

Hoofdvertegenwoordiger voor Nederl.-Indie van de

Violette de

SIQAREN steeds uit de.

SUMATRA-dck met

\
\

Cattiya.

KOOPT
Uwe

Jm

fi|£

pasta voor kantoor-,

f

o.so.

' '*'*■

Ï'V Mficjï
-■

(_

:;^-:

*aH

aCE'

■

lil -aÉ

t/SatSfe^

BfcffiJlJi

il l'iuS]Bre^^'3il

Batavia-Weltevreden^iMl^^KSSaa^a^g^^ar^^i^S^

Losbladige Boeken.

Wij verzoeken bestellers v m losbladige boeken beleefd steeds

[^ op te geven de grootte van het te gebruiken liniatuur, drukformaat

m z
500.000 steenen in voorraad.
Levering direct na gedane bestelling.

of schrijfruimte en niet de grootte van den omslag.
Ook"is het noodig aan te geven wat de rugzijde is.

O. KOLFP & Co.,
Batavia en Weltevreden.

--|||i||||||B|^ mgÊÊmÊmÊÊmmmmmm hmmMHnMHMMlMHHaiiMMHM^^^

&

Telefeon Nos. Wl. 375 en 1770.

Eenige importeurs van 'de bekende Bitiers van Levert en Schudel,
soorten Cakes In blik van SWALLOW F.N ARIELL,
Crème de Menthe van GET FRERES a f 1.75 per flesch,
Co.,
Beemster Augurken; diverse Zuren van HEIWZ
Gebraden Saucljsjes en verschillende ontbijtworsten van do firma Q. C. HAHN <SCo.,

ontvingen weder alle

ÜEVRAAÜD
met koel klimaat eene
of
WEDUWE
JUFFROUW van gevorderden leeftijd met zacht en meegaand
karakter, als gezelschapsdame en hulp
op een plaats

&

Maggi's Bouillonblokjes, Maggi's Soepen tn idem Soepversterker,
Prachtige Qruyère-kaas a f 1.75 per pond.

2 w z

in de huishouding bij eene bejaarde
dame.
Leeftijd opgeven en vermelden waar
in betiekking geweest of anderszins.

Vraagt onze prijscourant; verzending door den geheelen archipel.
■■'■

ANG SIOE TJIANG Handelmaatschappij,

■■ —

■

J

Condities nader overeen te komen.
Brieven onder nummer 7309 aan het
bureau van dit blad.

I

,

Kolff's Leesgezelschap.

-

ÜbVRAAüü:

kost en Inwoning voor een JONGEN
van 9 jaar. Brieven No. 7348, Bat.

Dadelijk beschikbaar:
Een na'ezersplaats.
inlichtingen verstrekt

BATAVIA.

Nblad.

L. UMBGROVE,
Petodjo 4,
of Bat. T«l. No. 19.

Steeds voorradig:

Benoodigdheden voor Fabrieken en Ondernemingen, Land- en Tuinbouw-gereedschappen,
v
MACHINEKAMERKEHOEFTEN.
PAKKINGSMATERIALEN, DRIJFRIEMEN,
IJZER-, STAAL- en KOPERWAREN,
BOUWMATERIALEN, SCHEEPSBENOODIQDHEDFN,
VERFWAKEN en VERNISSEN,

ENZ.

ENZ,

:

I

Die zwarte

1

KOSTHUIS.

I

Direct beschikbaar:
Een voorlezersplaats ad. f 4.—
1.25
Eenige nalezersplaatsen
In dit leesgezelschap circuleeren uitsluitend HOLLANDSCHE
TIJDSCHRIFTEN en ROMANS.
Inlichtingen bij de firma
G. KOLFF <S C0.,-Noordwijk.

H

,

huisvesting bij onderwijzer, f 60 per maand. Desgevraagd
leiding bij de studie.
Brieven No. 7135, boekh. KOLFF.

Aangeboden

Hollandsch Leesgezelschap.

.

S2_z_

B

Gemeubileerd Paviljoen
Juli, met pension, door twee personen, liefst met
gevraagd voor begin

CHERIBON.

MULTATULI

I

I

|

Brieven No. 733», bureau van dit
blad.

Bij Hollandsche familie

■

| bestaat gelegenheid tot kost en inwoning voor schoolgaande jongens.
Kostgeld ƒ 50.-, vrije bewassching.
7356
Brieven No. dezer.

-

BRIEVEN.

Bijdragen tot de kennis van zijn leven

gerangschikt en toegelicht door
M. Douwes Dekker—Hamminck
Schepel.
Compleet in 10 deelen, peb. f 6.25.
Co., Batavia.
G. KOLFF

BOUWMATERIALEN.

beschaafde familie te
Sockaboemi voor schoolgaande meisjes.
Brieven nummer 7128, Bat. Nblad.

Ter overname aangeboden,
uitsluitend a contant: een nog weinig
gebruikte complete INBOEDEL. Brie7332
ven No. dezer.

„MATRAMAN".

Direct beschikbaar:
Een voorlezersplaats ad./ 750
Eenige lezersplaatsen ad. 4.50
Eenige nalezersplaatsen ad. 2.—

TE KOOP, wegens vertrek,

•'***f*^»«*''i i
Keel- en Longziekten,

geneesmiddel tér wereld, dat
Asthma, Bronchitis, Pleuris, Keelalle Borst-,
en Longtering voorkomt en radicaal geneest.

I

*

Gatip, wonende in Kampong Bandarhoeat bij Padang,
18 November 1910 het volgende:

|

schreef ons d.d.

.Gedurende meer dan 4 jaar héb ik vreeselrjk geleden aan een
borstziekte, gepaard met aanvallen van Asthma. Ik had vreeseIrjks hoestbuien, vooral des nachts, en hevige benauwdheden.
Dikwijls dicht ik in een benauwdheid te zullen blijven. Ik at
niet meer, sliep niet meer en met den dag werd mijn lichaam
magerder, zwakker en mijn gelaatskleur bleeker. Geen enkel
Europeesch of Inlandsen geneesmiddel kon mij helpen, ofschoon
ik zoowat alles, wat er in den omtrek te krijgen was, probeerde.
Toen heeft de Abdijsiroop, Klooster 5-ncta Paulo, voor m'j gedaan, wat alle andere geneesmiddelen tezamen niet voor mij
konden doen. Drie flacons Abdijsiroop hebben mij genezen en
mij weder gezond en sterk gemaakt."

„

Bevat: HOLLANDSCHE, ENGELSCHE, OUITSCHE en FRANSCHE
TIJDSCHRIFTEN en iedere week

|
[

2.romans.
_G. KOLFF

Den 12en December 1911, alzoo ongeveer 13 maanden later, meldde Gatip
ons het volgende:

Co., Noordwijk.

&

J230

TE
Juli 1913 een RASECHTE DUITSCHE STAANDE
dezer,

litairen beneden den rang van officier
te Batavia kan op 1

HONDEN, af te leveren ultimo
3 maanden, a f5O per stuk. Franco
oud
geplaatst worden op eene bezoldiging
Bevragen No. 7354.
van f ICO 's maands, met uitzicht op Soekaboemi.
jweejaarlijksche verhoogingen van f 25
Aardig PAVILJOEN t» huur, Tji's maands.
7333
kini 61.

ADJUNC r-ADMINISTRATEUR

Steenbewerking

L

1

••-

KALKBRANDERIJEN.

Gewezen onderofficicren-kwartier-

meester hebben de voorkeur.
TE HUUR:
Zich schriftelijk of in persoon te
Gang de Bruyn Kops No. 23
wenden op lederen werkdag tusschen a HUIS
50.—
's maands.
f
v 32 a f 60.9 uur en 12 uur v.m. tot den chef der
No.
Petodjo-Oedik
HUIS;
Ve Afdeellng van het Departement van
*'.'„,.
7184 's maands.
Oorlog.
REYNST & VINJU.
,

H
B

volgens

teeken ing.

2

tegen eiken aannemelfjken prijs:
COBS-MERRIES, 1,64 h, mak, g.
gedr., br. en vos, resp.,9en 11 jaar,
beiden RIJ- en TREKPAARDF.N.
ruime goed onderh. VELDBENDY
(dubbele veeren; fabr. Bouman).
PIANO, goed onderh, fabr. Naessens.
PHONOLA, idem, met 30 rolleß.

1
1
I „ADLER"-SCHRIJFMACHINE,nIeuw.
Brieven Adm. B. O. „IJiawi", Tjia&6~. Bij de Administratie van bet wi S.S. W/L.
Weduwen- en Weezenlonds van miKOOP:

EN

«

7345

KOST en INWONINQ

LEESGEZELSCHAP

S

3

aangeboden bij

MmÊMaaßmmaÊÊmMÊÊum

BEKAPTE ZANDSTEEN.
OEBINS.
TEGELS VAN
NATUURSTEEN.
NEUTEN, TRAPPEN.
DORPELS.
STEENÊN GOTEN.
TROTTOIR-BANDEN.
EXPLOITATIE
VAN
STEENGROEVEN

JONGMENSCH.

voor

«

(

,nw
fam^e
Aangeboden: bTVe«e
Br. No. dezer.

.

*

slaapkamer, op Sa'emfca of

zit- en

I Meester-Cornelis.

!■■■»■■&■■■■»

IF. BUNING,
F

reeds als
boekhouder en als administrateur eencr
Landbouw-maatschappl werkzaam geweest, momenteel onderadministrateur
eener groote onderneming in de Buitenbezittingen, zoekt ADMINISTRATIE;
ervaren in ontginning, tuinwerkzaamheden en administratie. Energiek, maar
bedaard in den omgang met werkvolk.
Brieven No. 7023.

1

WEIJNS

soerabaia.~
•

STAM

weltevreden:

PLANTER

(rubber-koffie-klapper),

„

■

70310

_

„

7134

TE HUUR:

GEVRAAGD:

Nieuw ontvangen werken
op allerlei gebied:

voor eene onderneming een TUINEen HUIS op Kebon Sirib, No. 52.
. Te bevragen bij
GEËMPLOYEERDE,
Eurovolbloed
Klooster
«Mijn genezing het vorige jaar door de Abdijsiroop,
met
O. V. HERMENT,
125.—,
peaan.
Aanvangsalaris
f
Sancta Paulo, is een radicale en blijvende geweest, da?r ik
DE BALKAN-OORLOG 1912 door!, v
vooruitzichten.
Makelaar Batavia.
6328
sedert dien tijd geen.last meer heb van mijn borsten mij steeds
A. Br»
f (.- goede
copie
Brieven
onder
overlegging
gezond en sterk ben blijven gevoelen."
HLT GROOTE KOOKBOEK,
1h HUUR:
certificaat opgave letftijd onder letter
nuttige recepten door Mevr.
Kemajoran 66.
Boekhandel
en
HUIS.
Drukkerij
RUIM
Javasche
Thorbecke, prijs slechts
.0.65 D,
kl
, „A. C. P. TENGBERGEN.
Weltevreden.
7251
7152
DE INDISCHE TAFEL, een
lo,
Indisch kookboek
nieuw
is een gezegend middel voor alle ziekten van Borst, Keel
door Patti (Mevr. Catenius
en Longen, Asthma, Bronchitis, Kinkhoest, Malaria, Influenza,
1.15
—v. d. Meijden)geb./1.60, ing.
Pleuris en Tering.
1 VADEMECUM VOOR DEN
bestaande uit metalen stang op zeer zwaar voetstuk in het midden waarPRAKTIZEERENDEN GEPrijs per flacon (in koker verpakt) f 1 .75 en per groote flacon f 3.25. I
aan draaiende cirkels zijn aangebracht. Aan deze cirkels bevinden zich
De groote flacon bevat 2'/2 maal de hoeveelheid van den kleinen M
NEESHEER IN NEDERLAND
dunne stalen nijpveeren, waartusschen de handstempels kunnen opgehangen
flacon. Eischt ROODEN BAND met handteekening L. I. AKKER, 1 EN DE KOLONIËN, door Dr.
worden.
Eernstman
4.50
T.
voor
Ned.-Indië:
«S
Hoofd-Dépót
Rathkamp
Co., II
ROTTERDAM.
Deze rekken zijn ingericht voor 10 en 18 stempels, dus zeer geschikt
Batavia, Medan, Soerabaja, Bandoeng en Makasser. Verkrijgbaar bij B VERBANDLEHR door P. van
voor
kantoren
waar men veel stempels gebruikt
met
geb.
Eeden,
245
afb.
6.15
alle Apothekers, Drogisten en Tokohouders.
7404 I
BUSINESS . ENGLiSH AND
Prijs voor een rek van 10 stempels ƒ 3.35.
OFFICE ROUTINE by A.
lO
n
n kJ«OVJ»
Mercer
1.40
&
Co., Batavia-Weltev eden.
O. KOLFF
OUTLINES OF ECONOMICS.
3.65
EVOLUIÏON DES ETRES VI■
■
VANTS par Ruben et la Verre
1.10
j
Compagnie des Messagerles
-k
LA SYPMILIS EXPÉRIMENMaWtïmês.
TALE dars ses rapports avëc
la clinique par H. Gougerot.
0.90
Vrrrli inli)| iln Maildienst van Singapore haar
Opgericht in 1873.
PILZE, Schreibers kleiner Atlas
Maraeille en Yokohama.
der Pilze
0.45
Uit Dec. 1911 Verzekerd Kapitaal 95 Millioen j uiden KAFFER,
Van
naar Maraeille:
Singapore
Kultur
Handel und
24
Reserve
Millioen gulden
Bereitung im Produk|
7 Juli '13s.s. .ARMANO BÊHIC".
tionslande, m. 35 Abb.
2.45 9 Juni '135.8. .MAÜELLAN."
Afsluiting in 1911 15 millioen gulden.
23
LECAT."
I
.PAUL
G. KOLFF <fi Co, Batavia-Weltevreden
wz'sl
Inlichtingen verstrekken de Agenten:
Werkzaam In Indïe van af 1885.

De ABDIJSIROOP,
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Doelmatige STMpIREËÉN „Universal"

•

„

.

,

—

Levensverzekering Maatschappij
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„DORDRECHT"
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Hoofdvertegenwcordiging- voor Indië.
Het bijkantoor te Weltevreden.
Wnd. Directeur, C. VERHOEVE,

Dr. W. F. BRUCK.

DER FASERBAU IN HOLUNDISCH*
INDIEN UND AUF DEN PHILIPPINEN

i

.

f 3.25.
C. KOLFF*Co,Batavh-\Veltarr<Ki*i:

i

Ê

a

„

„

.

.

MAC NEILL

&

Semaranp.

Co.,

ANEMAET

&

REYNST

Co.,

Soerabala.

Stoomsnelp'ersdrukkeri] van C. KOLFF

&

VINJU

Batavia.
&

Co., Batavia.

WEKELIJKSCH FINANCIEËL OVERZICHT.
Bijvoegsel van het Bataviaasch Nieuwsblad van Zaterdag 7 Juni 1913.

FINANCIEEL EN HANDELSOVERZICHT.
(Van onzen medewerker)

LXXV.
De vorige week schreven wij dat het een
week kon worden genoemd van obligatie.
Nu, deze week wa* tiet zeker niet minder.
Talrijk zijn de afdoeningen in deze stukken
en groot dus het aantal personen dat geld
op die wijze "beiegde. Dat er met die obligaties wel wat gemanoeuvreerd wordt, is
algemeen bekend. Men kan, indien men een
behoorlijk kwantum bezi;, de koers wel
opzetten, en het is eens voorgekomen, verder
gaat mijne wetenschap niet dat een commissionnair f IOO.tXX) aan obligaties had
genomen, dus de geiieele leening, en toen
op de beurs gewoon ging vragen alsof e*
veel van die stukken in omloop waren.
Dat de koers gemakkelijk op 103 kon komen
was niets bijzonders, niemand bezat ook
maar één stuk. Zoodoende werd de aandacht
op de stukken gevestigd. Eerst gevraagd
100 daarna >/a hooger eindelijk op drie, toen
kwamen er liefhebbers ios en de winst was
gemaakt. Men ziet, indien men over voldoende kapitaal kan beschikken is het niet
lastig op ons marktje iets uit te halen.
De loop der koersen van obligaties was
van 100'/4 als Gandjar Teinoe, naar 103'/2
voorenkele als Solosche Electriciteit, Nw.
Prauwenveer Soerabaia en Prauwenveer

Kalimas.

De andere koersen lagen daartusschen.
De Amsterdamsche koersen gaven voor
enkele fondsen nog al wat variatie te bespeuren. De petroleum aandeden 11. 1., de
Koninklijke en de Hollandsche Geconsolideerde Petroleum liepen sterk terug. De eersten van 640 naar 625, de laatste van 236
naar 225. In een der mailbiaden lazen wij
het volgende. Of onder het gedeclareerde
groote dividend van 41 pet., er een hausse
in het leven is geroepen om daarna eene
nieuwe kapitaalsuitbreiding of nieuwe uitgifte gemakkelijk te maken, wie weel dat
hter, maar als men het stukje uit de mailbiaden teest dan njkt dat er niet op, maar
niet alles wat geschreven wordt is waarheid,
die grappen kennen wij hier ook allang.
Koninkiijke-Sheil. In een correspondentie
uit Amsterdam in de Fin. News was melding
gemaakt van de geruchten, volgens welke de
Koninklijke Shell-groep op grond van de
groote uitgaven, die in den laatsten tijd voor
het verkrijgen en ontwikkelen van nieuwe
eigendommen zijn gedaan, wellicht tot een
uitgifte van nieuwe aandetlen zal overgaan,
Genoemd blad heeft thans in Londen inlichtingen dienaangaande ingewonnen en schrijft
nu het volgende:
„Te Londen ingewonnen inlichtingen leiden tot de conclusie dat, wat ook ten slotte
de geldeischen in verband hiermede mogen
zijn, de maatschappijen in een positie zijn,
waarin zij hun tijd kunnen afwachten en hun
voordeel kunnen doen met de beste marktomstandigheden voor het opnemen van nieuwe middelen.
Middelcrwijl is het krediet de; Koninklijke
en der Shell zoodanig, dat zij gemakkelijk
hun projecten kunnen financieren, hoe belangrijk die ook zijn, zonder in de naaste toekomst tot een nieuwe kapitaal-uitgifte over
te gaan. Er kan ook aan worden herinnerd,
dat op den datum van het vorige jaarverslag der Snell de maatschappij een zeer groot
bedng liquide middelen bezat, afgezien waarschiin'ijk van reserves, die niet openlijk uit
de balans bleken."
De aandeden Handelsvereenigins; Amsterdam en die van de Internationale vormden
deze week wel den hoofdschotel. De H. V. A.
die aanvankelijk tcruggcloopen waren, klommen weder vrij vlug tegen de ladder open
bereikten in een paar dagen weder den koers
van 220'/ 4 na 117. De Ir.ternationales van
210 naar 2\3 > l 2 met «er \ecl vraag, en buitengewoon groote afdoeningen, voor onze
markt tenminste, in beide fondsen doch H.
V. A. spande de kroon.
Escompto's moesten, zeker tengevolge der
nieuwe emissie, een veer laien en liepen, met
gedurig aanbod naar 141. C-rtificaten draaiden van 172'/a naar 173 maar kwamen niet
verder met een enkele afdoening. Handelsbanken, de oude stukken bleven 207 na eventjes een half punt hooger gewt-est te zijn, en
nieuwe werden gedaan tot 192. G. jen vooruitgang en weinig animo. De suikerprijzen
zijn bij herhaalde afdoeningen toch niet zeer
vast te noemen. Koloniale Banken liepen een

punt terug zonder reden want het dividend de en verre aanbod, maar slagen in vervan 8 pet met goede vooruitzichten is niet koop kan men niet. Tegen f 39 is gedaan
te versmaden op dezen koers. Prolongatie- maar thans gelooven wij niet dat er f 38
wordt geboden voor ready.
Dank deden eens pari, na langen tijd.
Diversen waren weinig in trek. KalkbranLiberia is verlaten, doordat men er niets
derij de Vries, waarnemend directeur de in kan doen vanwege den geringen voorheer Onnen, werd afgegeven tegen 80; de raad en de hooge vraagprijzen van f 65.
menschen willen er zeker uit om in de Elec- Indien men prima product had, zou er zeer
trische tram hun geld te beleggen.
zeker f 62 met gemak te maken zijn.
Bataviaweem altijd aangeboden tot verveDe prijzen die voor consumptiekoffie belens toe, werd genomen tot 90 doch daarna taald worden in den chineeschen kamp staan
kwam er nog aanbod tot 87 1 /* Waartoe ook voor eerste soort (welke natuurlijk nog geen
werd gedaan met aanbod. Lindeteves oude prima export-koffie is) op f 58, tweede soort
emissie 15 pet. dividend gedaan 226; een op f 55, derde soort op f 52, de gebroken op
vast papier waarnaar veel vraag is. Het f5O en de zwarte koffie op f 35. Tjipo notechnisch bureau Soenda werd na aftrek teert, alleen voor consumptie gespro*en f 50,
van het dividend a 12 pet. gedaan tot 158 48, 46 voor eerste, tweede en derde kwalizo-der aanbod
dan 170. Ba.idoengsche teit, gebroken f 44 en zwarte f 32.
kininefabriek kon weder eens verschijnen
Er gaan zoo onder de chineezen natuurlijk
met een afdoening tot 168.
dagelijks enkele kleine zaakjes, maar dat is
De Tram- en Spooraandeelen konden niet passer en geen exportwerk.
veel beweging op de markt brengen. De SePeper. De afgeloopen weken zijn er voor
marang-Joana nieuwe emissie bleven tegen export zoo goed als geen zaken in zwarte
de verwachtingen in en niettegenstaande er Lampong-peper gedaan. Wat er hier werd
in eens over de 150 stuks geleverd en op- aangevoerd en dat was niet veel bijzonders
genomen werden vast en liepen niet bene- wat het aantal pikols betreft, werd of op
den 177.
gesloten contracten geleverd of aan andere
Semarang-Cheribon oude stukken Hepen chineezen
verkocht die peper geschikt maken
gestadig terug naar 239 na 245 een tiental door menging als anderszins voor den exdagen te voren.
port. Daar werden prijzen betaald, loopende

Nederl. Ind. Spoor 215 na 3153/4 schiet
niet hard op hoewel er telkens gevraagd
wordt. Claims Serajoedal denkelijk zes stuks
werden verhandeld tot f 95. per stuk.
Prauvenveren zoo flauw als zelden.
West Java prauw gedaan 125 kon daar maar
niet afkomen naar boven. Nieuw Prauwenveer Batavia 117' 2 en daarmede is het uit.
Scheepvaart was beter in beweging. Unie
vast op 161. Oude emissie Java Ch. Japanlijn
terugloopende van 125'/2 naar 122; nieuwe
aandeden die den lOen worden uitgegeven
t venzoo flauw en teruggaande van 117 naar
1133/4 Rotterdamsche Lloyd werd geregeld
gevraagd aanvankelijk tot 145'2 en werd
gedaan tot 146 en 147. Koninklijke Paketvaart bracht liet op 163.
De Cultuurfondsen bevinden zich nog
steeds zeer in de verdrukking; anders eene
«ro >te levendigheid op de markt brengende
verwekken zij nu eerder een geeuwstemming
op de beurs. Er wordt niets aan verdiend
want er gaat zoo weinig in om.
Achter elkander laten wij ze hier volgen
eik kreeg een afdoening met uitzondering
van Pandjang en Ariana, die tweemaal verschenen: Soemadra 195, Arrijoena 115 Tjiiiolee 100, Artana 290 en 87'/ 2 ex dividend,
Pandjang 70, Kertasarie 425, Bendoel 104,
riisampora 190, Tjisaroenie 161; Cultuur
Mij Waringin, oude stukken, 192. Tandjoengan Zuid 71'/2
De mijnbouwhoek is snel afgehandeld.
Preferente Paleieh 1053/ 4 tot 107. Totok
weder twintig stuks tot 60 pet. Redjang
terug van 190 naar 184 en later weder ctn
punt gestegen. Simau in Holiand ineens 27
ouncen gevallen, kwam hier van 290 naar
265. Gloemboek deed 20. Wij noemen ze
maar dadelijk achter elkaar omdat zij wel
spoedig één zullen zijn zooals vroeger, toen
Simau Gloemboek al had. Ook gi;k om eerst
te verkoopen en dan dat waardevolle bezit
weder terug te koopen. Enfin, er is aan verdiend geworden, dat is bij zulke transacties
de hoofdzaak.
.

.

PRODUCTENOVERZICHT.
Het is gpmakkelijker gezegd dan gedaan,
om een productenoverzicht te schrijven van
onze exportmarkt. Het is weder het oude
liedje. Men kan geen vuist maken als men
ijeen hand heeft.
De toestand van den exporthandel is op
het oogenblitc verre van gunstig en zooals
alles er nu uitziet, kan men alleen verbetering verwachten. Wanneer die verwachting evenwel zoo ongeveer zal bewaarheid worden, is zelfs niet bij benadering te
zegden.
De meeste kantoren, zoowel exporteurs
als makelaars, zijn tevreden als er een paar
kleine zaakjes gedaan worden.
Koffie. De markt verkeert in het teeken
van vallende prijzen. Wie wil er nu koopen. Vandaag en morgen geeft een groot
onderscheid in prijzen te zien, neen zegt de
wijze koopman, ik onthoud mij voorloopig
van zaken doen, want koopen is verlies;
niets doen dan heb ik ook geen risico. Dat
bij zuike redeneeringen door exporteurs
mets verdiend kan worden, is gemakkelijk
te begrijpen, maar als zij maar niets verliezen dan zijn zij al tevreden. De robustamarkt is sterk dalende. Er komt van hein-

De
landsche rijst wordt hier niet
inkoop van paddi gaat zeer skcht o.ndat
de inlanders volgens oe chineese.be 'nkoopers
hun paddi niet willen loslaten. Zij willen
hoogere prijzen bedingen. Hetzelfde werd
ons ook uit Sa gon bericht. Voor Europa
werd niets gedaan. Alle derwaarts geseinde offertes bleven onbeantwoord. Het beste
bewijs dat de markt daar voorloopig van
verderen aanklop afziet.
Rangoon kwam af met aanbod voorjuniJuli tot f 5.90 waartoe hier in den kamp ook
te koop was reaoy Sioka.

VERKORTE BALANS VANDE JAVASCHE BANK

op der. 31 en Mei 1913 des avonds.

Disconto's betaalbaar in Ned.-lndië (inclusief
voorschotten in Rekening-Courant.)
Handtüpapier
3.3*8--66 y6
Vendupapier.
824.409.15 4.212856.11
Wissels,' buiten N.-I.
betaalbaar. In dis.

.

.

.

.

.

conto

Gekocht 15.491.366.24
Af: verkocht maar
voor de Bank nog
met atgeloopen
deieeningen (inclusief
Voorschotten in Re.

.

15.491.356.24 15.491.366.24

kening-Courant)
Goederen en Docutusschen f 2&U voor lic'ite en f 27'/ 2 voor menten 3.443.379.48
de Semanka peper. Voor Europa kon men Effecten en
niet meer betalen dan f26 1 2 terwijl SingaWissels 26.279 741.13
pore af en toe voor kleine hoevee.heden do. prol. 19500 000
in de markt was tot f 27>/ 2 Eene afdoenirg in Ned. 49.223 20.61.
Hypothecaire Vorder.
van eene chineesche firma aan een expor- Andere
voor overdr.
teur tot f 27 3/4 voor de gewone Lampongof beleening vatbare
soort wekte zooveel verbazing in de peper- en bij geschrifte aanwereld, dat men algemeen beweerde dat gegane inschuïden
zulks een buitengewoon zaakje was. Jaloe- Munt en Muntmater.
25.881.52 49.249.002.13
zie kwam er ook wel een beetje bij, dach- Voorschotten aan het Gouverne5e lid van
ten wij zoo, want om tot dien prijs een 25 ment (art. 16, 4e enBesluit).
voormeld Koninklijk
tons te plaatsen behoort tot de zeldzaam.

,

-

.

rieden.
Witte Muntok peper. Weinig zaken omÜat er maar weinig of geen peper is. At eri
toe komen een honderd zakken die nog wat
achtergehouden waren hier aan en worden
dan meestal tegen de marktwaarde voor
export afgedaan. Aanvankelijk wiide men
f 54'/a betalen maar na loven en bieden
werd men het eens tegen f 543/4 waartoe
beide partijen tevreden waren.
De werkelijke prijs van deze stuff in Londen kwam hier uit op f 53'/2 waartoe niets
te krijgen was zooals begrijpelijk. De Witte
Binthoean werd zelfs tegen f 51 voor de
consumptie uit de markt genomen terwijl
anders het verschil meestal f 5 a 6 per picol
is, vergeleken met Muntok. Van het sluiten
van contracten voor witte Binthoean, anders
in Mei reeds aan de orde van de week,
mogen wij wel zeggen, kon nu niets komen
aangezien er niemand bram was.
Bijna hadden wij nog aeKroë-koffievereen vast product van onze marki.
egen f 48'/4 daarna tegeii f 48 kwamen
zaken tot stand; terwijl Amerika niet meer
dan f 47 kon betalen, kochten kooplieaen
hier ter plaatse tegen genoemde grijzen. De
aanvoeren zijn nog gering doch in Augustus
kon.t daarin belangrijke verbetering. Dj
onuitgezochte Kroë kon hier verkocht worden tot f 44.
Wij vernamen dat er koffie tot f 48
was afgedaan en hoorden van eei telegram
uit Amsterdam dat daar ainbod wis op een
orijs hier uitkomende op f 44, wel een
groot verschil.
Copra. De prijzen in de openmarkt zijn
volgt aan te nemen bij ee-' gemiddelden , anvoer per dag van ongeveer 1000 pikols o t
eerste soort f 16, tweede f 14.75, derde
f 12,75. Voor zaken uitgeleverd gewicht werd
betaald voor Juni afscheep f 18.75, voor JuniJuii en verder geen zaken. Veel werd er
niet gedaan.
Kapok. In kapok nog geen zaken. De
Preangeroogst begint eerst af te komen tegen
September.
Kapokpittcn. Zooals de vorige weekver.neld, werden de nieuwe pitten afgedaan o[>
de kust tot f 3.25 eerste kosten. Hier durft
niemand der kooplieden op specuiatic verkoopen tot dien prijs.
Cacao. De aanvoeren van eerste soort
waren bedroevend, den tijd van het jaar in
aanmerking genomen. Voor de prima, of
wat daarvoor hier doorgaat, kon men nog
f 47 bedingen. De tweede soort en derde
hijna niet voorradig,' behaalden respectief
nog f 42 en f 27. Men weet dat de enkele
aankoopen hier niet voor Amerika doch voor
Manilla geschiedden,
Rijst. De rijstmarkt is stil. De buiten-

i

Handels-en Marktberichten.

.

feten,

>

Belegd kapitaal.

5.853.85?.20

Kffecten

73U.M

Hypotheken
Beiepd reservefonds

....

Effecten

5.938.252.20

—

2.483.345.88

Hypotheken
N. i. Muntstukken.

2.483.345.88

....

25.940;"..—
Zilver
24.112.025.
Pasmunt
3/2.216.i3. 50.424.781.13
Munt en Muntmater.
Munt gd. 9.109.84.;35

Gou<i

Aluin mat.

goud.

286.453.?» 9.396 297.09
51.81

.

Muntzilv.

Muntmat.

zilver
122055.47
182.108.31 9.578.405.40
Belegd pensioen- en onderstandf.
454.872.58
Gebouwen en meubelen der Bank 1.183X25.87
Diverse rekeningen
2.253 48588
.

14 ■

Totaal

Kapiiaal

1u.7bi.42
G.GOUUAA—
2.741 914.74
487'66 41

Reservefonds
Pensioen-en onderstandfonds.
Bankbiljetten in omloop.
109.3C8205.—
1.618.427.53
Bankassignatiën in omloop.
Rekening-Courant sa'di:
Van het Gouvern. (Art. 16 van
meergemeld Kon. B.) 1011.25682
Van anderen.
1653758593 17.551.843.75
ÏMvcrse rekeningen
3.563.23* rg
.

.

.

.

.

.

.

.

PreMdent

en

Dii cel uren der

Javasche Bank.

Bescnikbaar Meiaalsaldo.

.

f

141.27C.793.42
8.611.^96.02

E. A. Zeilinga. Azn President.
K. f. van dc:i Berg,
Directi ur-Sei retaris.

\DVSirTENTIF.N,
N. V. Vendu- en Verhuurkantoor

& Co.,
Ed FRAiVZcN
Buitenzóre,
Batavia,

Bjnd.jei'g.

Tjimahi,

SST TORO'VENDUTÏE
op MAANDAG, 9 JUNI 19'3,
in ons locaal te Nuurdwijk.
van een gro'Js partij nuubilaire
goederi.n.

Verder:

Partij dranken en sigaren.
Gramoplioöns e.i nieuwe gramophoonplaten.

Snijgereedscbappen,
schrijfmachine.
Sc'uijftafel, eeu-eatwetlichtsgasoline-,
koperen gas- en s;lo;.lampen.

Dames- en heerenfletsen, w.n Fongers.
Partij hetrentiocden, nieren-, damesen kir.d'.rsehoenen.
Nieuwe uitstekends- Michelin-autobanden in verschillenJ afmetingen en
in origineel-; verpakking,
Hirtzer kanarievogels,
18.
'7432
Vveegbchalen voor personen, enz. enz.
*

Ontvangen:

W. J. F. PUYT,

op MAANDAO, 23 JUNI 1913,
ten huize van den WelEdelg. Heer

geborduurde Empires.
Nieuwste stoffen Toiletten.
Moderne blouses met Bulgaarsche kragen en manchetten, Nouveauté!

W J. F. de Rijtk van der Gracht, Fraaie witte
Hoofdingenieur S.S.,

Senen no. 14, naast den wapenhandel
Huster, door

Kebon Sitih No. 58,
door

JohnPryce&Co.. EIGEN HULP,

van een netten, zuo goed als nieuwen
van een netten Inboedel.
inboedel (Moderne stijl)Nader te specificeeren
Compleet voor- en achtergalerijVooits: Zeldzame antieke meubeameublement.
len uit den Compagniestijd, wo. met
IJzeren s pports met po'jes.
lof- en snijwerk, vormende samen twee
Svmphoolon met platen, twee violen ameublementen.
Carpet, Porfièie.
Antieke kist met koperbeslag.
5-, 3-, 2- en 1-lichtsgaslampen.
Kasten (17e eeuw) met snijwerk.
Schilderijen. Muurbordjes.
Stoelen (Oud-Engelsen), notenhout
Moorsche beelden op zuil.
met springveeren. Friesche klok niet
IJzeren 2-persoons- en kinderledi- slsfifwcrk
kanten.
Êene collectie oud Porselein en
Ijzeren poppenbedje.
7427
enz. enz.
aardewerk,
Glazen kasten, waschtafel met marmer en spiegel.
VENDUTIE
Divans. Electr. schelinrichting.
op WOENSDAG, 25 JUNI 1913,
Fluitende kauarlevogel. Duiven in ten huize van den WelEdelg. Heer
volières.
J. MULDERS,
Photografle-toestel; Donkere kaparapattan No. 18, nabij Koningsplein,
mer.
door
Glas-, Porcelein- an Pleetwerk.
Oroot FORNUIS van Schlieper, keu
kengerei.
van eea netten en goed onderhouden
Twee MELKGEVENDE KOEIEN.
Inboedel.
Fraaie PALMEN in Chin. potten en
742»
Nader te specificeeren.

EIGEN HULP,

tonnen.
1 Microscope van C. ZEISS.

VENDUTie

1 Electriseermachine.

Zondag, 8 dezer,
's morgens van 8-12 j ure's avonds
5-8

KIJKDAG:
7233

Co.,

WELTtVKEDEN.

MAANDAG, 9 JUNI 1913,
ten huize vnn den WelEdGestr. Heer

V. A. de la Rambelje,

van ZEdGcstr.'s zoo g ed als nieuwen
en zeer goed onderhouden

EIGEN HULP,

7429

VENDUTIE
op DINSDAG, 1 JULI 1913,
ten huize van den WelEdelg. Heer

W. KARSSEN,
Gang Pcol No. 3,
door

EIGEN HULP,

van een netten licht gecireerden
Inboedel.
7430
Nader te specificeeren

Eigen Hulp,

Co.,

Mühlnickel

van een netten, licht gecireerden
Inboedel (moderne stijl), w.o.

Salon-ameublement.

Karpetten, mooie Hortières.
Salonlamp, Japansch ingelegd Schut-

sel.

Schilderijen, muurborden, muurversieringen.
Zeer goede Piano van Schiedmayer.
Qoeüloopende Régulateur met gongslag.
Spiegel, vazen op voetstuk.

Rottan-ameublement.

ruime Speelkast, Sampirans
Hang-, Lii.nen- en Servieskasten.
Fraaie We-ch taf el met spiegel en

Mooie

marmer e.a. Waschtafels, Divan.
Ijzeren ledikanten, Solied ijzeren
vldbed (compleet).
Mooi Buffet met spiegel en marmer.
Eten- en Theetafel, Zitsto- len.
Gla*-, Zilver- en Pleetwerk.
Goede Naaimachine, Crees enz. enz.
Palmen in tonnen en potten.
a.s.,
KIJKAVOND: Maandag, 9 Juni7425
van 5- 8 uur.

VfcNDUTIE
C. A. BRASZ,

Kemajoran No. 22, door

te bezichtigen.

de paarden loods

7292

Inboedel.

WOENSDAG, 11

7426

VENDUTIE
op DONDEHDAG, 19 JUNI 1913,
ten huize van den WelEdelgestr. Heer

op Maandag 16 en Dinsdag 17
Juni 1913,
ten huize van een WelEdG. Heer

SINÜ,

Kapasane

&

WELTEVREDEN.

Co.,

Vendutie

JUNI

1913,

ten huize van den WelEdG. Heer

C. DÜORENBOSCM,
gep. Stationchef N. I. S.,

V**rts: Eene

leer

goede Plano.

ui

CULTUU
„SOEtfARNA".
, Buitenfewone
/-Mgemeene Vergadering van Aandeelhouders, te houden
op Dinsdag 24 Juni 1913, des morgens
om 10 üür, ten kantore van de tirma
JOHN PEET <S Co., te Batavia.
Punt van behandeling:
Voorstel van het bestuur tot het
sluiten eener hypothecaire obligatieeening.
Het voorstel iigt ter visie ten kantore

voornoemd.

De Directeur,
TENBEKER,
STOR
7442
J.
rjidamar Kuituur Maatschappij.

Ontvangers van goederen word;
In de heden gehouden Jaarlijk?che
beleefd kennis gegeven, dat het mail- Algemeene Vergadering van Aandeel*
'loudeis werden de Balans en Winststoomschip
en Verliesrekening per 31 December
1912 goedgekeurd en het DIVIDEND
bepaald op 26% of ƒ 260. per aandeel, waarover vanaf heden beschikt
kan wor .en ten kantore der Heeren

AfELLENSTEIN,

door

OPENBARE WILLIGE VERKOOPiNG
op ZATERDAG, 28 JUNI 1913.

7446

7445

TE HUUR voor heer

„TABANAN",
gezagvoerder W. J. BOON, gisteren

Co.

&

Batavia, 7 juni 1913.

:

6 EEN GEMEUBILEERDE KAMER MET
Koningsplein-Zuid No. 3.
Juni 1913 uit Europa te Tandjong-Priok PENSION,
7459
is aangekomen en onmiddellijk met de
lossing is begonnen.
Tt HUUR,
Ontvangers van z.g. vrije goederen
betrekken,
EEN HUIS in
(cement, machinerieën, ijzer, etc.) dadelijk te
Kor.ingsplein-West.
Boentoe,
Gang
worden gewezen op het nieuwe voorIe bevragen bij UALtfSIïN,.Kali
schrift van lossing aan de kade te Besar-Oost,
7451
Tel. 95 Bat.
Tandjong-Priok en verzocht die goederen binnen 4 dagen na lossing van
de kade te doen weghalen, daar zij
anders voor rekening en risico van
ontvangers door- of vanwege onderHet vertrek van het Nederlandsche
üeteekende, na verstrijking van dien
termijn, van de kade worden ver- stoomschip
wijderd.
De Agente:
Internationale CredietHandelsvereeniging .ROTTERDAM".
7439
Batavia, 7 J:ini 1913.

Java-China-Japan-Lijn,

&

„TJILATJAP"

WERKTUIGKUNDIGE,

ruim 19 jaren chef eener werkplaats, naar HONGKONG, KOBÉ en MOJI is
bekend met monteeren en repareeren DEFINITIEF vastgesteld op 14 Juni
van moderne motoren en macïiinerign, 1913 van Besoeki.
zoekt netrekking, onverschillig waar.
De Agente:
Uitstekende referentiën staan hem ten
17423 DE SCHEEPSAQENTUUR.
dienste. Brieven No. 7i41.

Java-China-Japan-Lijn

van twee elgendomsperceelen, gelegen ter hoofdplaats Bandoeng, NituwMerdika, met bebouwing resp. Villa
Nelly en Villa Mary.
Inmiddels uit de hand te koop.
Mr. E C. GOL'ÉE qq.
7012

VERKOOP HEERENHUIZE.

Co.,

&

Directeuren.

ten Vendukantore te Bandoeng
des voormiddags ten 10 ure,

5057 lemba 22.

KRAUSE

WELLENSTEIN, KRAUSE

W. van der Lek,

Vracht-Auto,

School.

Openbare Inschrijving-.

alhier.

Op Zaterdag, 19 Juli 1913,
ten !0 ure, zal in het
moigens
des
Passer Baroe-Oost,
locaal van het vendudepartement te
door
F. J. P. SACHSE,
in het openbaar te koop worGoossens en Herklots. Batavia
Kapitein Inf.
den aangeboden: het hecht, «terk
Specificatie nader.
7 40 •n wel-doortlmme. d heerenhuls,
Tuin du Bus E 12,
door
met steenen bijgebouwen, staande
TE KOOP:
op 11241 M a eigenüomserond,teKebon
Djae, Tanah Hbang, blijkens acte van
eigendom No. 771 ter griifie van den
van een netten en goed onderheuden
van Justitie te Batavia verleden,
ton.
Raad
(moderne
Thornycroft
3
stijl).
Inboedel
Nader te specificeeren.
7450 Garage Meester-Cornelis 80, t/oMü. toebehoorende aan J. DINOER, Sa-

EIGEN HULP,

DASSEN, SOKKEN, HEMDEN, STROO- en VILTHÖEDEN.
Uitgebreide sorteering REISARTIKELEN en SCHOENEN.

SOERABAIA,

John Pryce Co.

EIGEN HULP,

Nader te specificeeren.

Vendutie, wegens vertrek,

—.-

MÜHLNICKEL

van een netten en goed onderhouden

JOHN PRYCE <S Co.

~~

Vanaf 6 dezer in

Nouveautés in;

tO KivAANZaGEN.

.

98 Mooie SumbawaPaarden, Jfeft VELE SPAN

7455

Ontvangen:

Gegadigden voor de levering van
100.000 (één honderdduizend) stuks
TRiCOT-HEMDEN, waarvoor ten kantore van ondergeteckende Op Dinsdag
Op bovenstaande vendutie
den 17den Juni e.k ten 9 uur v.m
zullen wq verkoopen:
eene openbare inschrijving zal wor1 Rijwiel
I te ontvangen l/h. den gehouden, worden verwezen naar
een partij kis-} Mag. v. Oorlog, de betrekkelijke aankondiging in de
ten enz.
I Hospitaalweg. Javasche Courant van 18 Maart en
17 kisten GEGAIV. IJZcREN PLA* volgende data.
TEN.
De Intendant in de Ie
13 kisten BLIKWERK.
Militaire
Afdeeling op Java,
150 dozijn Lederen GORDELS.
C.
F.
H.
7449
GRAVELO i TE.
19 zakken COPrfA.
ili
■
1 SNIJMACHINE.
Stoomvaart-Maatschappij
1 VEKFMACHIN.Ï,
1 baal MAUAPOLAM.
„ROTTBRDAYISCHB LLOYU'.

.HAN.BIAUW

"-

Telefoon

NOORDWIJK.

TOKO-VENDUTIE

7434

i

-

HULP".
MAATSCHAPPIJ „ONDERLINGE
220.
WELTEVREDEN.

op VRIJDAG, 13 JUNI 1913.
JOHN PKYCE * Co.

van ZEd.'s kcurigen geheel completen
modernen Inboedel, w.o. eene groote
collectie oud-Chin. porselein met Mi NGopschriften en gootvormigen onderkant,
HOTEL WISSE
van Atjeh en r*ali van ciica
afkomstig
op DINSDAG, 10 JUNI 1913,
400
jaren oud; een partij oud-Koperdoor
werk, afkomstig van Atjeh en Padang;
Goossens en Herklots, eene groote verzameling Klewangs en
Chineesche
van meubilair, ledikanten, linnengoed, Rentjongs etc.; prachtige
electrische ventilators, bloempotten met korte weringins en
zilverwerk,
sierlijke electrische ganglamp, bloem- plamen; een koperen En*, bruidslespeciale giazenbak met koperbeslag, vleeschsnijma dikant, spiegtlkasten,
oud porselein,
v.
berging
voor
kastea
chine met reservemes, djati-beschoten 1 goed zingende
tjangkokans
div.
enz
enz.
spiegelkasten
ten,
kananevogel.
Te veel om te specificeeren.
pisteren
De
aangekondigde
,*C
merk
damesartikelenraidutie op 13 Juni Een 7 pers.-Auto (Landaulet),
zul niet in Motel Wls«e, maar in ons FIAT, 50 P. K.
Een 6 pers.-Auto (model Torpedo),
lokaal in Qang PetJenon?an op een
nader te bepalen dag word.-n ge- merk FIAT, 30 P. K.
Een 6 pers -Auto, Landaulet (klein),
. 7380
houden.
merk FIAT, 25 P. K. van 8-12 ure
Kijkdag Zondag 15
VbNDUTIB
's morgens.
op DINSDAG, den lOen JUNI 1913,
van
6 8 ure.
Kijkavond
door
Regeling Vendutie.
le. dag: Oud-porselein, koperwerk,
en auto's.
&
meubilair i h paviljoen
Hoofdgebouw,
Chin.
het
2e. dag: In
7121
goederen.
restant
potten
en
van

"

op DINSDAG, 17 JUNI 1913,
ten huize van Mevr. de Weduwe

Co.

w.o. 42 fokmerries.
Vanaf 6 dezer in de paardenloods
te bezichtigen.
7^91
en
onderhouden
goed
van een netten

Marmeren tafel, wip- en zitstoelen.
IJzer.m ecppesoonsl.dikanten.
Kleer- en duptn.-kasten.
lias» en Porcelelnwerk.
BerkefeH-filtcr, Peaul-teur.
Qroote Lampen-Vendutie
Vuillinnenkjst, Buffe;, Sampttan.
op WOtNSDAG, 9 JULI 1913,
Wasciitifel. het- en vierkante tafels.
in ons Vendulocaal
Toilet met marmer, Medicijnkast.
te Noordwijk,
Schildetijen, Keukengoed enz.
Pal'."ien in tonnen.
van eene in commi.-sie ontvangen
van mooie collectie moderne koperen OasKIJKAVOND: Zondag, 8 dezer, 7420
5-8 mr.
en Electrische 1-, 2-, 3- en 4-lichts,Lampen. Spotgoedkoop!
VENDUTIE
inmiddels reeds dagelijks te bezichtigen en uit de hand te koop. 7431
op DINSDAG, 10 IL'NI 1913,
ten huize van den WelEdelg. Heer
A. C. STE<:NHüFF,
&
Batoe Toelis No. 45,
NVELTEVREDEN.
door
Voortzetting der groote vendutie
in

Eigen Hulp,

&

-

DER

door

[ohn Pryce

7452

HEfcREN-WirsKEL

Paarden-vendutie

dooi

Nader te specificeeren.

i

-

90 Groote Sembalon-Paarden,

J. F. HOEDT,

Kemajoran nabij Siation,
door

GOOSSENS en HERKLOTS.

Maatschappij „Onderlinge Hulp".

Gang Thiebault No 22,

Inboedel.

VENDUTIE

DER

op DONDERDAG, den 12en JUNI 1913,
van

«

&

Dames- Winkel

op DONDERDAG, 26 JUNI 1913,
ten huize van den WelEdelg Heer

.

MüHLMCKEL

Fraaie batisten onderrokken.
Bal- en salonbloemen, avonddoekjes.
Ruime keuze in guipure-kragen.
Bolero-speldjes. Kralen en fluweelen taschjes.
Fijne stofjes in allerlei kleuren.
Donkerblauwe jekkers, wollen jakjes en kapertjes.
Een kleine collectie nieuwe kinderhoedjes, crème tricot-broekjes, jongenstruitjes
en mutsjes met gekleurden rand.

,

1913,
ten huize van den heer

i

•p

Vendutie

VENDUTIE
MAANDAO, 9 JUNI

Hoofdagentschap Hongkong,

Het Nederlandsch stoomschip „TJtBODAS" zal vermoedelijk vertreknaar Hongkong, Amoy en Shanghal
1913
17 Juni
van SOERABAIA
SAMARANQ 23
29
■■-'./.
BATAVIA
Doorvoerlading wordt aangenomen naar alle havens van China, Korea,
Formosa, Japan, Siberië, de Westkust der Vereenigde Staten en Canada.
Inlichtingen omtrent vracht en passage worden gaarne verstrekt door

ken

:

,

.

.

.

.

„

De

Batavia, 24 Mei 1913.

Agente:

DB SCHEEPSAdENTUUR.
Teleioon No. 35 Batavia.

Stoamsnelpersdrukkerl] van O. KOLFF

»

&

Co. Batavia,

34
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Zaterdag, 7

Juni.

De Vrouw

I*' Jaargang.

in

Indië

Orgaan voor de Vrouwen in Ned.-Indië.

Bijvoegsel van het Bataviaasch Nieuwsblad.
Hebben de jonge vrouwen, aanvankelijk
zoo diep gegriefd door de hoogst onwelwillende houding van een in Nederland maar
al te autoritair persoontje (n' en déplaise de
DE FEESTELIJKE OPENING DER TENTO NSTEL ING „DEVROUW 18 3-19 3.”
overigens vele goede eigenschappen in me
juffr. Anne Polak) niet ferm de schouders
gezet onder haar werk en kunnen ze vandaag niet met alle recht en 'n zekere soort
rijtuigen
van
en
auto's
snorden
Rijen
Vrij- van trots, die nooaig is«7i en voorde vrouw,
dagmiddag tegen 1 en 2 uur den Amsteldijk neerzien op het gewrochte?
Tegen drie uur, nadat de vertegenwoordigover om halt te houden voor de groote poort,
ster
van 11. M. de Koningin de ontvanghall
die toegang geeft tot het tentoonstellingsbinnengetreden, besteeg Mejuffrouw
was
terrein.
Mia
Boissevain het spreekgestoelte om
Dr.
van
wapperden
alle
trams
Vroolijk
op de
lijnen 3, 4 en 5, die de bezoekers in de rich- tot de honderden in de hall aanwezigen en
ting van het „groot gebeuren" voerden de zooveel doenlijk tot de duizenden buiten
driekleur en om den opgewekten geest, die daaromheen geschaarden de openingsrede
dien dag honderden bezielden te vervolma- te richten.
Nagenoeg de geheele groote Pers, uitken, keek het vriendelijke zonnetje op Hat
alles neer, haar warmte getemperd door 'n! bundig in haar lof over het dien dag aanlekkere, frissche bries. Van af de entree poort schouwde, nain deze rede „in extenso" over
tot aan de ontvanghall, waar de genoodig-! en ik wil dus mijnen lezers sparen voor 'n
den door 'n comité van ontvangst verwel- uitgebreid uittreksel daaruit, wei veronderkomd werden, hadden tal van jonge meisjes stellende, dat ook de indische pers aan deze
in padvindsterscostuum post gevat en die rede 'n plaatsje inruimde in hare kolommen,
jonge deerns kweten zich met lofwaardigen waar deze tentoonstelling in haar zéér beijver van haar taak. Geen sprake van zich langrijk onderdeel „Koloniën" mede tot stand
meer dan 'n meter of tien over het terrein te kwam, dank zij de krachtige hulp en
bewegen, zonder door één der vele dienst- medewerking der vrouwen in Oost en West.
Enkele punten zal ik slechts uit de rede
doende" meisjesgezellen met 'n vriendelijk
„Mag ik uw kaart even zien ?" te worden aan- der voorzitster naar voren halen en dan zéér
gesproken, om daarna, al naar gelang de ver- zeker in de allereerste plaats haar zoo met
toonde kaart op glad of op Oudhollandsch warmte uitgeroepen:
„Hulde aan de Vrouwen in de Koloniën!"
papier gedrukt was of wel duidelijk merkals
slot op.hare woorden van dank, waarbij
baar aan de kleur getoond werd door een vermemoreerde,
ze
dat de inzendingen uit Oost(ster)
koningin
van
de
tegenwoordiger
der
aarde, inlichtingen te bekomen, waarheen Indie, Suriname en Curacao het eerst van
alle waren uitgepakt.
zich te wenden.
Zeker, het Indische Huis was op den ij£
Een dag of drie vóór de opening v/as ik
der
opening (en is ook nu) nog niet voor
voor 't laatst op 't terrein geweest en had mij,
toegankelijk, maar lang zal het
de
bezoekers
mijn hart in letterlijken en figuurlijken zin
Nederlanders om zich hun
geduld
van
vele
weg
gebaand
planeen
over
vasthoudende,
ken en steenen, door krullen en papier, langs dierbaren te kunnen denken en voor den geest
onbegaanbare paadjes en levensgevaarlijk op- halen in de omgeving waarin zoovelen leven
en ademen en werken, niet meer op de proef
gestelde stellages.
?
worden gesteld. Later vertel ik in deze kolomEn nu
men
dan ook wel wat meer van dat Indische
het
mogelijk? Wonderen waHoè was
ren er in die laatste paar etmalen verricht. Huis, evenals van de vele andere onderdeelen,
Zeker, maandenlang reeds was er hard en waaruit de expositie is samengesteld.
Dr. Boissevain sprak in haar openingsrede
onverdroten gearbeid door honderden Nederhaar
droefheid uit over de onthouding van
landsche vrouwen. Maandenlang reeds was
medewerking
aan deze ondernening van de
van
het organiseerend talent
de ééne groep
hand aan hand gegaan met de ongeloofelijke zijde der. sociaal-democratische vrouwen,
werkkracht, van een andere, maar dit was maar voegde er onmiddellijk haar dank aan
mij waarlijk een verrassing. Een verrassing toe, dat enkelen zich onafhankelijk genoeg
en een voldoening tevens. Wat moet er getoond hebben krachtig mede te werken.
Al ziet de ééne categorie strijdende vroudoor mannen en door vrouwen die laatste
wen
de wereld volgens 'n horizontale lijn
dagen geweldig zijn aangepakt, om dien nog
haast onontwarbaren chaos van voor zóó verdeeld in proletariërs en kapitalisten en
korten tijd te herschapen in... ja haast in ai trekt de andere categorie in gedachten
een verticale lijn tusschen mannen en vroueen lustoord.
Hulde aan de wakkere jonge vrouwen, die wen, niets valt er te bereiken, zoo deze
tot deze onderneming het initiatief namen; beiden of één van beiden, elkander op de
hulde ook aan haar talrijke helpers, en help- kruispunten ontmoetende, hardnekkig de
hoeken kantig houden, zoo sprak ongeveer
sters, die de uitvoering mogelijk maakten.
Overal ietwat zenuwachtige, maar toch op- de presidente. Dat ook de katholieke vrougewekte gezichten, lachende oogen, fiere hou- wen gemeend hebben geen inzendingen te
dingen. Overal vrouwen om mij heen, zich mogen doen, omdat op deze zelfde tentoonbewust van haar kracht, zooals straks door stelling een overzicht zou worden gegeven
de zangeressen der feestcantate gejubeld zou van den tegenwoordigen stand van het vrouwenkiesrechtvraagstuk, heeft het bestuur der
worden.
Welnu, ze mochten zich bewust voelen tentoonstelling ten zeerste gespeten, vernamen wij uit den mond der presidente. Deze
van haar kracht.
Even raakte ik geïrriteerd, terugdenkende tentoonstelling immers streefde naar neutraaan de buitengewone algemeene vergadering liteit door veelzijdigheid en het valt toch
van de Nationale Vereeniging voor Vrou- niet te ontkennen, aldus sprak zij, dat de vrouwenarbeid, gehouden op 3 November 1912 wen van 1913 in oneindig grooter getal
te Utrecht, met het doel oin het bestuur dier zich opmaken teneinde zich met en naast
vereeniging ter verantwoording te roepen den man met de openbare zaken te kunnen
over haar onthouding van deelneming aan bemoeien en dat reeds sedert jaren twee
de tentoonstelling en in de hoop, bestuur groote vrouwenvereenigingen met een dageen directrice alsnog tot andere gedachten te lijks wassend ledental op de bres staan, om
kunnen brengen of anders 'n positieve op- op te komen voor de polotieke rechten van
dracht door de algem. vergad. aan het be- de vrouw.
Hoe men over dit feit moge oordeelcn,
stuur te doen geven.
ontkennen valt het niet. Het is geenszins
te
Die opdracht alsnog zooveel mogelijk
aan
ons te ontkennen, dat wij staan op het
medewerking te verleenen aan de tentoonvan kiesrecht voor de vrouw, docli
standpunt
gegeven
werd
en
door
het
bestuur
stelling
kalmpjes naast zich neergelegd. Geen Na- uitdrukkelijk is het bij den opzet der tentionale Vereeniging voor Vrouwenarbeid, toonstelling verklaard, dat er niet voor één
de organisatie bij uitnemendheid daartoe had enkel denkbeeld zou worden geijverd, maar
zich voor deze tentoonstelling ook maar dat wij alle richtingen die de verbetering
der maatschappelijke positie van de vrouw
voor een greintje geïnteresseerd.
En bij net rondblikken week toen weer beoogen, vertegenwoordigd wenschten.
dadelijk mijn geïrriteerde stemming. Wat Onder de aanwezigen bevond zich de ambtsdrommel wis niet een schitterend goed ge- broeder van onzen eersten minister, de heer
heel ontstaan ook zónder dat het Bureau Talma, minister van Landbouw, Handel en
voor Vrouwenarbeid met zijn directrice aan Nijverheid.
Hier bij deze officieele, plechtige en gecshet hoofd medewerking had verleend?
|

Vrouwenbeweging.

:

.

telijke opening der tentoonstelling „De Vrouw
1813-1913" werd het verklaard vanaf het
podium, dat het niet te ontkennen valt, hoe
machtig de beweging onder de vrouwen,
strijdende voor hare politieke ontvoogding
zich uitbreidt.
Hier bij deze officiëele plechtigheid, waarbij de Koningin zich liet vertegenwoordigen
door Mevr. v. Loon-Egidius werd het uitgesproken, hoe de leidsters der tentoonstelling geenszins wenschten te ontkennen te
staan op het standpunt van „kiesrecht voor
de vrouw."
Een luttele tijd geleden durfde de eerste
minister Heemskerk, sprekende uit naam der
Nederlandsen e Regeering, beweren, dat de
vrouwen stil zijn over deze zaken; een bewering, die groote verontwaardigig heeft gewekt eii moties en protestmeetings deed en
■doet geboren worden.
Zoo de motie tot het Ministerie van Nederland gericht door de Vrije Vrouwen Vereeniging, waarover 'n volgenden keer.
Zoo de uitnemend geslaagde protestmeeting, voorafgegaan door een optocht der
vrouwen vanaf het station der H. Y. S. M.
naar den Haagschen Dierentuin op Zondag
4 Mei, waarover ik later nog wel uitweid
Voor mijn lezers. Deze afgeloopen week is
zoo rijk aan emoties en zoo rijk aan stof
geweest, rijk ook in de vrouwenwereld aan
„groot gebeuren", dat ik héSst niet wist,
waarmee te beginnen.
Maar de tentoonstelling en haar opening
onder zóó gunstige omstandigheden spande
de kroon en de beschrijving hiervan dreef
voor deze mail mijn pen over het papier.
Van harte hoop ik, dat de heer Talma
zijnen ambtsbroeder eens terdege zal inlichten, wat er leeft en gist onder de Nederlandsche vrouwen.
Z. E. heeft het met nigen ooren kunnen
hooren en het gewenschte officiüele tintje
dat nu eenmaal kracht bijzet aan een beweren, ontbrak niet.
Jammer dat minister Heemskerk met zijn
echtgenoote naar Parijs was, waar de laatste aan de Toonkunstfeesten een werkzaam
aandeel nam en daardoor? niet persoonlijk
getuige was van de groote geestdrift, die er
heerschte in de stad zijner inwoning na het
uitspreken der openingsrede door Dr. Mia
Boissevain.
Een kloeke, ferme, van fierheid getuigende
rede, die geweldig insloeg.
De echtgenoote van den Amsterdauischen
burgemeester, Mevr. RoeH-baronesse de Vos
van Steenwijk opende met 'n kort woord de
tentoonstelling officieel, nadat de feestcantate ten gehoore was gebracht.
Toegezongen werd het ons hoe de vrouw
dezer dagen begrepen heeft, hoe zij thans met
lachende oogen, de leden gestrekt, bewust,
geworden is van haar kracht; hoe zij de
tragen wekken wil en haar zusteren wil toonen, hoè dienende te heerschen, vertrouwend
op haar macht.
Toegejubeld werd het ons hoe de vrouwen de brandende toortsen heffen de vrouwen van Noord en van Zuid, van Oost en
van West en hoe zij winnen aan vastheid
van tred, terwijl de scharen steeds groeiende
•

zijn.
Toegejuicht werd het ons hoe de vrouwen de wereld toonen willen dat er in haar
een kracht geboren is, een kracht leeft, die
vraagt èn neemt, maar die ook schatten
vergeven wil, die steunen wil, vast maar
teeder, die arbeiden wil rusteloos en onverpoosd. En staande hoorde de geheele
feesthall het laatste couplet, getoonzet op
de muziek van het oude Wilhelmus, aan:
Teedt binnen dan haar rijk: zij wacht U
als vorstin,
Zij toont U wat zij schiep, waar vrij haar
geest en zin.
Een juichen moog schallen, vol geestdrift
juublend blij,
Gij vrouwen van ons Neerland, U eeren,
danken wij.
Jos Veerbaldt.

Van de Tentoonstelling

devrouw 18 3-19 3.

Uit e nparticulier n brief vane neg nen zev ntig jarigedamet Amsterdama n.

".'.. Het Nieuws van
Den Dag van heden
zou je de feestelijke opening het best kunnen verhalen en de schoone toespraken van
mej. dr. Bossevain en mevr. Roel, des bur-

gemeesters vrouw. De vorige dag was het
allertreurigst weer, zoodat we allen dubbel
blij waren dat 2 Mei de zon zoo heerlijk
scheen. Ik had drie entree kaarten van dr.
Mia Bossevain gekregen en zoo kwamen C.
en M. mij om half twee per rijtuig afhalen
om naar Meerhuizen te gaan.. Dat was goed
want de weg was te vol voor mij om te
loopen. Wij moesten nog een heele poos in
de file wachten tot de eerste auto's en rijtuigen ontladen waren en wij vrijen toegang
hadden door de mooie poort die met groote
gekleurde letters de triumph der vrouw verkondigden.
Bij iederen voetstap stonden èn dames èn
padvindsters onderzoek naar onze kaarten
te doen, tot we onder de honderden dames
een weg naar het hoofdgebouw vonden.
Doch we waren verkeerd ingelicht! We
moesten een anderen kant uit 1 Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want we konden
vóór noch achteruit en schouder aan schouder hebben we zeker wel een half uur zoo
gestaan. Het was een gedrang, maar., fatsoenlijk gedrang-men hielp elkaar, was beleefd en
had plezier. Eindelijk kwam er schot en
kwamen we in de groote zaal waar het
orkest reeds opgesteld was en Mia Bois
sevain de honneurs waarnam. Ik ging naar
haar toe en dankte voor de kaarten; met
een vriendelijk woord werd mij een mooie
plaats aangeboden in een luierstoel, eén zij
achter de voornaamste personen, dus kon
ik alles op mijn gemak gadeslaan. Ik was
evenwel voor mijn twee lieve metgezellinnen gescheiden, die als honderde anderen
moesten blijven staan. Ik kon ze niet eens
meer zien.
Hoe oud ik ben, ik voelde me nu een kind
in de wereld, want ik verheugde mij in den
glans en pracht om mij henen, in het jonge geslacht dat uitblonk door gratie en
schoonheid, door innemende vriendelijkheid,
terwijl de meesten onder hen gegradueerde
vrouwen waren, doctors in de medicijnen, in
de letteren, in de wijsbegeerte, ja wat niet al!
Welk een keus van prachtige satijnen toiletten ! welk een smaak en houding! Ook de
kunst was vertegenwoordigd door dames als
Thérèse V. Duyll, Swartze. Ja het was de
.triumph der Vrouw!
Daar zat ik nederig en wel, maar niet vergeten hoor!
(volge eenige particuliere
zaken die wij hier overslaan). Ik kan al de
namen niet onthouden van wie de groeten
aan je deden
Mevr Bae» veldt, de fam:
v. Biema, Cath v. Rennes, uit het orkest
wuifden verscheidene zakdoeken mij toe.
Ook werd mij door T. Docters v. Leeuwen een
kaa»t in de handen gestopt voor de afternoon
t?a in de antieke zaal van Meerhuizen.
Na afloop der opening gingen we daarheen en zagen nog verscheidene andere
afdeelingen waarin de verschillende takken
van vrouwenarbeid te zien waren, door levende menschen, maar ook door platen en
boeken op hygiënisch, opvoedkundig of ander
gebied; ook zag men hoe de arme woningen van vroeger verschillen met de tegenwoordige. Daar was bijv. een kelderwoning
met gezin (voorgesteld door levensgroote
poppen) en daarnaast dezelfde afmeting met
het zelfde inkomen; een veel betere woning,
dat scheelde veel! Dan zagen we in een klein
kamertje een wezenlijke naaister zitten die
bezig was aan schorten naaien en ons verbaasde door te zeggen dat ze zoo tien op
een dag af moest hebben voor 7>/ 2 cent per
stuk en dan zelve nog het garen betalen
moest! Dat was beschamend voor ons!
Maar dit was nog niet wat ik zien wilde.
Naar het Indisch Huis moest ik. Het was
helaas nog niet klaar. Een werkman wees
mij in de verte een gebouw. Dat was het
Indisch Huis.
Door dik en dun, over planken en hobbelige

'

wegen kwamen wij er eindelijk. Het is nu nog
geheel leeg; alleen de romp staat er, maar
zoo van buiten af gezien lijkt het mij wel
een extra opening waard! Dan ga ik kijken
en zal je alles duidelijk beschrijven.
Om half zeven waren wij thuis...

Vrouwenkiesrecht.
In de groote Dierentuinzaal in Den Haag
is een vergadering gehouden, belegd door
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, om
te protesteeren tegen de kiesrechtparagraaf
in de regeeringsvoorstellen voor grondwetsherziening.
Van het Hoil. Spoorstation was een groot
aantal dames van buiten de stad in optocht
naar de zaal getrokken, de meesten getooid
met een wit lint, waarop; Vrouwenkiesrecht,
sommigen dragende de geel-wit-gele vlag
van de vrouwenkiesrechtbeweging.
De zaal en de galerijen waren geheel bezet, in hoofdzaak met dames.
Dr. Aletta H. Jacobs opende de bijeenkomst
met een toespraak, waarin zij zeide, dat de
vereeniging met verontwaardiging de regeeringsvoorstellen gelezen had, en dat het
bloed der vrouwen aan het koken was gebracht door de bewering van den ministerpresident, in een der kamers van de volksvertegenwoordiging geuit, dat de vrouw het
kiesrecht niet begeert. Een regeering die zoo
weinig weet, wat er onder het volk leeft,
verdient niet, dat zij langer aan het bewind
blijft. (Applaus). Laf en onrechtvaardig noemde zij het, aan de vrouw nog langer het,
kiesrecht te onthouden.
Met vreugde stelde spr. vast dat zoovele vrouwen tegen een lange reis niet hebben opgezien, om hier te protesteeren, om
aan de regeering te doen zien, dat zij het
kiesrecht begeeien en verdienen, en dat
zij dit wapen ter zelfverdediging voor zich
opeischen.
Spr. eindigde onder daverenden bijval
met den wensch dat mr. Heemskerk, die
hoorende doof en ziende blind \s, voortaan
in de huiskamer zijn theorieën zal mogen
uiteenzetten en dat hij vervangen zal worden door iemand, die der vrouw geeft, wat
zij vraagt.
Zij deelde nog mede, dat ook sprekers
van de drie partijen der rechterzijde waren
uitgenoodigd
dat dezen hebben bedankt,
is niet de schuld der vereeniging,
Daarna werd mondeling adhaesie betuigd
aan het protest door mej. Polak, van het
Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, door
afgevaardigden van den Bond van vrouwelijke verloskundigen, van de Vereeniging tot
behartiging van de belangen der vrouw, de
Nederl. Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken en de Vrije Vrouwenvereeniging te Amsterdam (die van links noch
rechts veel verwacht en handhaving van
het neutraliteitsstandpunt voorstaat.
Vele schriftelijke en enkele telegrafische
betuigingen van instemming van organisaties
en personen waren er ingekomen.
De eerste spreker was het Kamerlid prof.
mr. G. A. van Hamel. Hij noemde het een
eenvoudigen stap, om aan de vrouw, die
reeds in zoo menig adviseerend college zitting heeft, het recht te geven, ook in de
vertegenwoordigende colleges zitting te nemen. Het recht om te kiezen onthoudt de
regeering aan de vrouw, zonder dat zij dat
maar in het minst motiveert. Het vraagstuk
-
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Mej. MartinaKrame r s herinnerde aan
den schoonmaaktijd en meende, dat het tijd
wordt om schoonmaak te houden in verschillende wetten. Daarom wekte spr. allen
op tot strijd voor het kiesrecht der vrouw
en vroeg zij van de aanwezigen instemming
van een door haar voorgelezen en in druk
rondgedeelde motie, waarop spr. een korte
toelichting gaf.
De vergadering verklaart zich in die motie
ten zeerste gegriefd „door de kiesrecht-paragraaf in de voorstellen tot grondwetsherziening der regeering, die door de vrouw,
economisch en sociaal de gelijkwaardige van
den man, bij hem achter te stellen, miskent
wat er leeft en groeit onder de Nederlandsche vrouwen, nu zij de erkenning van hare
politieke rechten opeischen".
Zij spreekt als hare meening uit, dat „de
economische 'evolutie van onze hedendaagsche samenleving den eisch van medezeggenschap der vrouwen zelf medebrengt, en
dat de regeering bij haar voorstel om aan
de vrouw het kiesrecht blijvend te onthouden, willens en wetens de oogen sluit voor
de maatschappelijke feiten".
De motie geeft voorts uiting aan de verontwaardiging der vergaderden „over het
reactionnaire grondwetsvoorstel, dat de uitsluiting van de vrouw voor jarenlang wil
bestendigen".
Het nederlandsche volk en in het bijzonder de nederlandsche vrouwen van alle gezindten en alle klassen worden opgeroepen
om mede te protesteeren tegen deze willekeurige, ongerechtvaardigde daad der regeering, die de gansche vrouwelijke sekse het
stempel van minderwaardigheid opdrukt, en
aan het hoofdbestuur der Vereeniging voor
vrouwenkiesrecht wordt opgedragen deze
motie ter kennis van de regeering te brengen,
Na aanneming van deze motie ging de
vergadering, waarin een geestdriftige stemming heerschte, uiteen.
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de Grond wetsherzieningsvoorstellen; zij wees
erop,dat nocli godsdienstige, noch christelijke,
noch staatkundige bezwaren tegen de toelating van de vrouw tot de stembus door de,
regeering worden opgesomd. Spr. betwijfelde, of de R. K. geestelijken voldoen aan den
eisch van zelfstandige maatschappelijke werkzaamheid, in het ontwerp gesteld. Zij achtte
de woorden van minister Heemskerk, dat er
geen krachtige beweging zou zijn voor vrouwenkiesrecht, een provocatie, die wellicht in
een ander land dan Nederland ernstige gevolgen zou hebben.
De heer Ketelaar, lid van de Tweede
Kamer, stelde onder applaus vast, dat alle
aanwezigen het er over eens zijn, dat deze
regeering verdwijnen moet en dat allen daartoe hun best behooren te doen. Spr. zette
nader uiteen zijn houding tegenover vrouwenkiesrecht, waarvan hij een groot voorstander is, nagaande, hoe de vrouw meer
en meer de gelijke van den man wordt. Gij,
vrouwen van Nederland, hebt tezorgen.dat
deze beweging blijft doorgaan, dan zult ge
eindelijk de overwinning behalen, riep spr.
zijn gehoor toe.
op,
Jonkvr. S. Wichers wekte de mannen van
te
de
stembus
om gebruik
maken bij
hun macht, opdat de vrouw het kiesrecht
krijge, opdat de vrouw haar aandeel zal
kunnen nemen aan de wettelijke maatregelen
tot opheffing van zoovele maatschappelijke

Electrische ZAKLANTAARNS vanaf
f 0.75 tot f 1.75.

>
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Fransche overheersching de overheersching
van de Nederlandsche wet kwam. De ftederlandsche vrouw is nog even onvrij, ja onvrijer dan in 1813.
Thans eischt het rechtsbewustzijn van het
volk medezeggenschap van de vrouw. Zij
kan aan deze regeering geen verpletterend)
nederlaag bezorgen als loon voor hare min'
achting. Mogen dat dan de kiezers doen
riep spr. uit.
Mevr. Van Balen—Klaar bestreed daarn:
uitvoerig op de bekende gronden de meermalen gehoorde bezwaren tegen vrouwenkiesrecht. Spr. wees af den wenk van den heei
Drion, dat de vereeniging de grens zou aangeven tot hoever het kiesrecht aan de vrouw te
geven. De vereeniging wil alleen, dat er bij
de toelating tot de stembus geen secteverschil worde gemaakt. Aan de grenszon aangeven tot hoever het kiesrecht aan de vrouw
legge men bij die toelating dezelfde voorwaarden op als aan den man.
Spr. trad ten slotte in een weerlegging
van minister Heemskerk's meening, dat de
vrouw stil in den lande zou zijn, waar het
geldt belangstelling voor het kiesrecht.
Mr. Troelstra werd met lang aangehouden applaus als spreker begroet. Hat vrouwenkiesrecht achten de sociaal-democraten
onontbeerlijk voor de vervolmaking van de
democratie. Bij de a.s. herziening zullen zij
er voor strijden, dat direct het vrouwenkiesrecht in de Grondwet wordt neergelegd.
Aan de sinds 14 jaar gevoerde actie der
sociaal-democraten voor algemeen kiesrecht
is het, zoo zegt spr., te danken, dat de
liberalen in hun program hebben opgenomen de formule, dat geen uitsluiting van de
vrouw voor het kiesrecht in de Grondwet
mag worden neergelegd. Dat is een vage
formule, die allerlei beperkingen toelaat,
waartegen de sociaal-democraten zich zullen verzetten. Wordt voor den man het algemeen kiesrecht ingevoerd, dan behoort
ook een vereeniging, die op feministisch
standpunt staat, te ijveren voor het algemeen vrouwenkiesrecht. (Applaus).
Spr. acht deze vereeniging de aangewezene om te protesteeren tegen de brutale,
domme, reactionnaire uitsluiting, die de regeering voorstelt. Zoo iets moet de verontwaardiging van het gansche land opwekken
en daartegen klinke heel het land dooreen
donderend protest. (Langdurig applaus).
Heeft minister Heemskerk geen argumenten gegeven voor die uitsluiting, spr. vindt
het overbodig nog argumenten voor vrouwenkiesrecht te geven. Die uitsluiting verraadt ook gebrek aan staatsmansblik, daar
een grondwet toch bestand moet zijn tegen
de evolutie die zich in de eerste jaren voltrekt.
Men beschouwe niet de vrouwelijke helft
der Nederlanders als nonvaleurs, zoomin
als de arbeiders, die het kiesrecht nog niet
hebben. Laten de heeren het criterium van
het nieuwe art. 80 van de Grondwet, het
zelfstandig optreden in de maatschappij, ook
op de vrouwen toepassen.
Spr. 's partij vooral voelt het, hoe schandelijk het optreden van minister Heemskerk
is. Bij het kiesrecht-petitionnement is gebleken, dat V 3
de handteekeningen van
vrouwen was. Dan mag men niet zeggen,
dat de vrouw het kiesrec niet wH. Met een
vurigen oproep, om den strijd voor het vrouwenkiesrecht te voeren, tegen de reactie,
eindigde de heer Troelstra.
Mej. H. Goudsmit oefende critiek op de kiesrechtparagraaf en de toelichting daartoe in

SENEN 76 en 76a, TELEFOON 1171.

UITSLUITENDE IMPORTEURS g».
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is niet bestreden, het is eenvoudig genegeerd.
Dat maakt het krenkende van de uitsluiting
nóg krenkender; men staat versteld over
zooveel indiffferentie. Bij de verkiezingen
moeten dus andere mannen gevonden worden, opdat er voor de regeering, die vergeet,
dat er nog vrouwen zijn, een andere kome,
die begrijpt, dat een belangrijk vraagstuk
met ernst behoort te worden opgelost. (Langdurig applaus.)
Daarna zette spr. uiteen, dat de vrouw
z.i. ontvankelijk is voor de burgerdeugden,
die haar het kiesrecht waardig maken en
die elk kiezer behoort te bezitten. Vele
vrouwen zullen met haar burgerdeugden menig man beschamen. Op menig gebied werken man en vrouw samen, gelijk spr. met
de kunst ten voorbeeld toelichtte; waarom
dan niet aan het kunstwerk der volksgemeenschap? vroeg hij.
De presidente zeide naar aanleiding van
wat prof. Van Hamel in den aanvang van
zijn rede gezegd heeft, dat de Vereeniging
van Vrouwenkiesrecht niet eerst het passieve
kiesrecht wil, doch juist in de eerste plaats
het actieve kiesrecht.
Mevrouw W. van Itallie
van Embden
betoogde, dat het algemeen belang gediend
wordt door het kiesrecht aan de vrouw te
geven. Ter wille van haar huisgezin heeft
de vrouw het kiesrecht noodig. Voor de
filanthropie is vrouwenhulp noodig: bestrijding van drankzucht, van misdadigheid, van
pauperisme, de zorg voor de ouden, voor
de zieken, vereischen ingrijpen van den
wetgever. Bij de ouderdomsrente is niet voor
weduwenrente gezorgd, bij de Ziektewet zijn
175,000 dienstboden vergeten. De vrouw is
vergeten, stoot zich dientengevolge aan de
wet.
Ten slotte zeide spr. onder luid applaus:
dat de vrouw niet minderwaardig is en die
uitsluiting niet verdient, wat zij nog nader
uiteenzette.
Daarna was het woord aan den heer
Drion, secretaris van den Bond van vrije
liberalen. Hij zeide niet te kunnen weergeven het gevoelen van den gemiddelden vrijliberaal, zelfs niet van den gemiddelden
liberaal. Maar bij het protest tegen de grondwetsvoorstellen dezer regeering kan ieder
liberaal zich aansluiten. In het comtié, dat
de onderhandelingen voor het concentratieprogram voerde, was er niet één, die de
billijkheid niet inzag om aan de vrouw het
kiesrecht te geven. Maar toen het er op
aankwam om den vorm, waarin dat geschieden moest te kiezen, zat men met de handen in het haar. Naast het voeren van propaganda voor vrouwenkiesrecht zoeke men
die een meerderheid
dus naar een vorm
zal kunnen vinden, als er een andere regeeering komt
waarin aan de vrouw het
kiesrecht zal kunnen gegeven worden. Dat
spr. hier als vertegenwoordiger van den
Bond van vrije liberalen optreedt, is een
bewijs, zegt spr,, dat hij en de Bond instemmen met de motie, die aan de vergadering
is voorgelegd.
De volgende spreekster was mevrouw E.
BakkerNort, docta. jur. Zij meende, dat de
wetgever de vrouwen slecht beloond heeft
voor de opofferingen, die zij zich in 1813
hebben getroost om het vreemde juk af te
schudden. Na een eeuw is de plaats der gehuwde vrouw nog die vaneen minderjarige,
wordt in alle .wetten nog de partij getrokken
van den sterkste, van den man. De vrouw
heeft geen reden tot blijdschap, dat voor de
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Sigaretten,
Prima Preangertabak.
f 3_ 8
Claro (licht)
o.*

De gouden pen
met irridium-punt is bijna

In prijzen van f 8.50 en f 10.G. KOLFF & Co., Batavia-Weltevreden.
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3.50
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Colorado (pittig).
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Gond. mondstuk (licht).
Verzending onder rembours.
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Reuzen-Potlood

Immer hetzelfde succes.

Zoo al, zijn er wening geneesmiddelen
van wijlen Mevrouw J. BEIJNON die na het gebruik ervan hetzelfde
succes behalen als Chamberlain's koVerkrijgbaar bij:
diarrhee-medicijn.
S. O. BEIJNON, Gang Baroe liek-, cholera- en genezingen van
De wonderbaarlijke
162 z
Kondangdia No. I.
koliek en diarrhee, die het teweegbracht
CASSELL'S
In bijna ledere streek, bezorgde dat
New German-English
middel eene algemeen bekende reputatie.
English-German Dictionary.
Geb. f 2.90.
Te koop bij alle handelaren in meHa
O. KOLFF & Co, Batavia-Weltevreden. dicijnen.
-
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gens deze afbeelding op de natuurlijke grootte, met reserve-stiften. Prijs f 0.65.

Q. KOLFF

&

Co., Batavia-Weltevreden.

N. V. Handel-Maatschappij

GELDLOTERIJ
ten behoeve der

.

KOLONIALE TENTOONSTELLING

Een prachtig RIJWIEL, goedkoop en toch van uitstekende kwaliteit.
te Se ma rang.
Geheel overeenkomende met de duurste Engelsche Rijwielen; wielen met
allerbeste naven, zeer licht loopend, roestvrije spaken en vernikkelde velgen; Trekking onherroepelijk 25 Juni '13.
voorzien van prima vrijwiel, prachtig vernikkeld stuur, zadel van uitstekende kwaliteit leder en met vernikkelde veeren, wordt geleverd geheel g. Heel lot
ƒ 16.—£ƒ100.000.—
compleet met gereedschap en reparatiematerial voor de banden.
Prijs, geheel compleet met Dunlop-banden, f 65.
Verkrijgbaar bij toko
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Kwart VU) lot

4.50 g
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25.000.-
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VAN ARC KEN

Franco Aangeteekend ƒ 0.20 meer.
Meester-Cornelis, telefoon M.-C. No. 97.
Aan allen, die bij ondergeteekenden
220 z
HHMME
■MBBBHMBBHBHBHHB loten uit bovengenoemde geldloterij
hebben gekocht, worden officieele
trekkingslijsten gratis toegezonden.
Loten verkrijgbaar bij:
N. V. H. Mij. SAN LIEM KONGSIE,
PASAR BAROE 96 WELTEVREDEN en BANDOENQ.
Tjindilan, Soerabaija
LIEM KIK HONG,
hoedenpennen.
'Ontvangen een groote, keurige collectie
156di.z. Kassier lacobson, Semarang.

TOKO V.O.S.
Laatste Parijsche Creatie.

M. HENSKENS,

Billijke prijzen.

51

z.

Aanbevelend:
KHOUW KENG SIOE, Passar Baroe COIFFEUR.

NOORDWIJK No. 1,
Weltevreden. Telefoon No. 1640.
Heden per s.s. „VONDEL" ontvangen
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KOKO

KOKO

KOKO

Versterkt den haargroei.

Magasin „Le Chic,"

SIMI

SIMI

SIMI

Verdrijft en voorkomt puistjes en
vlekken in het aangezicht.
Atelier voor het maken van alle
PASSER-BAROE.
soorten haarwerken.
Zendingen onder rembours door
190 w.z.
DEELT HET GEACHTE PUBLIEK MEDE, DAT ZIJ SEDERT 1 JUN| geheel Ned.-Indië.
BELEEFD AANBEVE' END.
EEN EIGEN INKOOPHUIS IN PARIJS HEEFT GEOPEND. ZIJ ONTVING
en
PER LAATSTE BOOT EENE GROOTE COLLECTIE DAMESJAPONNEN
COUPONS, DE NIEUWSTE CHIC, IN PRIJZEN VAN f 25 tot f 100.- PER
2300
COSTUUM.

MAISON CLÉO,

Rijswijk 13, hoek Qang Secretarie,
TELEFOON 1631.

Beleefd tot een bezoek uitnoodigend,

Magasin „Le Chic."
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franco vracht en inkomende rechten direct
uit Zwitserland thuis.
Blouses
Japonnen
van af fl. 2.90
van af fl. 7.50

bestelling verkrijgbaar.
Stalen van onze allernieuwste
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0.45.
Pasta Dr. Friderichs
3.50.
Scheermessen van f 3.25 tot
5.50.
Haarmachine, 3,5 en 7 m.m.
4.25.
Baardmachine, 0,0 m.m.
3.50. DSN' I!\AH.
Scheerkwasten van f 1.50 tot
2.—.
Gilette-reservemesjes, dz.',
2.75;
Haarverf „Nököï" in 3 kleuren
1.25.
Eau de Cologne-zeep, ds. 3*t.
3
Lavande n
1.25.
div.
artikelen
sorteering
Groote
zending onder rembours.
Rijswijk 5, Tel. 943,
BELEEFD AANBEVOLEN:
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Garnituren Kabaja-spelden
GOUDEN (14 kts.) f 22.50.

KERNER
TEL. No. 662.
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IN KLEIN FORMAAT.

Alle modellen naar platen H
@
zijn op bestelling gedaan.

EUG. MIGNOLET, I
Chapelfer.

|

BIOCITIN.
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C. DE GENT,
Coiffeur, Weltevreden.

VERSIERT'

Uwe woningen met de in
vele nuances, grootten en
kwaliteiten voorradige
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I TAPIJTEN, I
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Kleeding naar Maat.
Chique Coupe.
Prima Stoffen.
1520
8853
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Co.

NOORD WIJK.

.HUIS MET DE LUIFEL".
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W. HASSELBACH.

PATEKOAN,

Weltevreden (Batavia), den 3en |uni 1913.

BATAVIA.
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MODERN MINE VALUATION,
by

M. HOWARD BURNHAM,
O. KOLFF

I

G. KOLFF

—

De Agent der GRAMOPHONE-Cy.

A. Motalib Sfiahab,

m
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Waar twee voorwerpen op elkander wrijven, moet, volgens de natuurwet, slijtage plaats hebben. De Pathéphone-Cy. adverteert, dat haar
Saffier(naaM) onversüjtbaar is; welnu, dan moeten de platen spoedig
slijten. De Gramophone-Cy. schrijft ten behoeve der platen, door haar
vervaardigd, voor, dat voor elke plaat een nieuwe naald moet gebruikt
worden, daar zulks voor het behoud der platen noodig is. De stalen naalden der Gramop!ione-Cy., slechts éénmaal te gebruiken, kosten per doos

Batavia, Soerabaja, Semarang, Djokdja Djember.

jm

T»

1000 stuks: gewone-, piano- en pianissimo-naalden f 1.80, Condorf 3.— en Melba-naalden f" 4.50. Per doosje Ivan 200 stuks ]is
de prijs voor: gewone-, piano- en.pianissimo-naalden] f 0.45, Condornaalden f 0.75 en Melba-naalden f I.—
Men overwege, wat voordeeliger is: het gebruik van Pathéphone
saffier-naalden of van Gramophone-naalden. Zooals uit de benaming
der naalden (gewone, piano en pianissimo) blijkt, is het geluid, door de
verschillende soorten naalden teweeggebracht, luider of zachter.

welke tegen beslist lage
prijzen verkrijgbaar zijn
bij

liandelsvereeniging voorheen C. MOLL,

&

WELTEVREDEN.

van

EENIGE VERTEGENWOORDIGER:

worden tegen halve prijzen opgeruimd.

Co.

naalden

Speciale verpakking voor Ned.-lndlë.

en Engelsche

&

Heeren& Da mes-

j|HiiM««teA\t>k»l

Ü
si

BIOCITIN is niet alleen een boven andere middelen uitstekend Voedingspreparaat voor zieken en herstellenden, doch heeft ook de eigenschap
uitgeputte zenuwen weder te herstellen.
ZENUWLIJDERS, personen uitgeput door een zwaren werkkring, herstellenden na ziekten, grijsaards, allen vinden baat bij BIOCITIN. Attesten
ter inzage. Prijs per flacon f 2.75.

59 z

AANHANGERS (ronde, ruitvormige en zeskantige) groote (volgens afbeelding) f 21.—
k,eine f 12

„

MEI en JUNI 1913,

|87 z.

O.

„

*

■"■

Heeren-Chatelaines met Aanhanger f 7b.—

en

„

GHHD BH BIDIIDG1)[s][!OBII |b][q|[ol [b][b]|b] [B][si[s]
Pas ontvangen van Parijs:
|=|
L=j
M De nieuwe modellen ||

■

beste

Co.,

Ruime Keuze Goud-ien Zilverwerk met Chineesche
Karakters:

rtiWpks,.

„

SCHWEIZER Co..
|Luzern A7O (Zwitserland).

197z.

J0:

enfSoerabaia.

Batavia

fll

goedkoopste adres.
f 0.60.
Pebeco, gr. tube.
Het

stoffen franco op aanvraag.

7

|
E

MOUSSELINE in alle kleuren en
prijzen.
nieuwste genres KANTEN
De
KRAGEN, AUTOKAPPEN, DAMESTASSCHEN ENZ.
MANNEQUINS in alle maten voorhanden.
Nog steeds goedkoope WITTE JAPONNEN en BLOUSES.
a contant 10 % korting.
Costuums op maat, zoo noodig, bin140 W. Z.
nen 24 uur gereed.
Beleefd aanbevelend,
Mevr. E. HONKEN OGELWIGHT.

Prima kwaßeit Zwitsersch borduursel op
Batist. Voile, Tulle, Crépon, Marquisette
en moderne stoffen.
Vraagt heden nog stalen met Parijsche
modeplaten die gratis verzonden worden.
Wij leveren onze japonnen en blouses
ONGEMAAKT; knippatronen voor ieder
model in iedere gewenschte grootte bij

5W*?J|

ï

z 49

Kinderjaponnetjes en Babyjurkjes
van af fl. 3.35.

H?i9KB
*

STOFJES met bijpassende garnee-

ring.

&

with 19 111. f 9.20.
&

Co, Batavia-Weltevreden.

„AVIATOR" Nieuw zakpotlood van de firma Hardtmuth. Prijs ƒ 1.50.
&
Cs., Batavia-Weltevreden.
mQ. KOLFF
'

Heeren kleed ing

Accountantskantoor

zomerseizoen 1913.

ONT VANOEN: tea groott collectie Heerencostumes, SPECIAAL VOOR REPATRIEERENDEN.

Wefers Bettink,

Uitsluitend nieuwe dessins en modellen.

DEMISAISONS.
WOLLEN SOKKEN in moderne dessins. Wollen Kinderkousen.
Heeren-Percal-Pyama's, dun soepel— waschecht, f 3.90.

RIJSWIJK 13
(Paviljoen der Alg. Spaaren Depositobank),
WELTEVREDEN.

-*-

WELTEVREDEN,

HEEREN-CONFECTIEMAOAZIJN

.

106 wz

t/o. POSTKANTOOR.

J.

SCHELTBNS.

Telefoon No. 478.

KOELVERF
aanmerkelijke temperatuursverlaging.
Geeft, wanneer de daken hiermede worden

BANDOENO
(Oroote Postweg Zuid-We5t9.Te1.338.)
Belast zich met:

beschilderd, eene
Verkrijgbaar in kisten van 56 Eng. pond. Hiermede kan eene oppervlakte
van 120 M 2 2 maal worden bestreken.
Gebruiksaanwijzing in iedere kist.
BATAVIA,

SOEKABOEMI

BANDOENG,

en

■F

QKmB
g|

houdingen en Administraties.

the wilke
Soerabaia

-

Batavia

-

Parijs

ltöTS«9

co.

trading

|j

Rotterdam.

-

-

O
M ATHIMPPIPËM
jC iTlAvlllllClllCCn

HER

Teler. No.
Bat. 580.

Teiegram-adres.
Wiltccu Batavia.

Passar Pisang,

t/o de Interc. Telef. Mij.

RUBBER, KOFFIE, CASSAVE, RIJST, THEE, CACAO,
KOKOSNOOT, TAPIOCA en PEPERMENT enz.
V00r:

gfc

VF.ZEU

middag- en avonduren disponibel

tot

Onderzoek van boeken en uitbrengen van rapporten bij reorganisaties,
omzetting in Vennootschappen en
verstrekking van Credieten.
Opmaken van Statuten voor Naamlooze Vennootschappen.
Liquideeren van Maatschappijen en
Vennootschappen.
Regelmatig bijhouden van Koopmansboekhoudingen en het opmaken
van Balansen.
Uitvoeren van a'.'.e Calcu'atiiin, in
den.Handel voorkomende, samenstellen Van systemen voor kostprijsberekening, ontwerpen van Premieleeningen, Ati.ortisatieplannen voor hypothecaire en andere Lecningen, al of niet
berustende op het Annuïteitenstelsel,

het geven van lessen in boekhouden
en aanverwante vakken. Correspondentie Fransen, Duitsch, Engelse!»,
controleeren, bijhouden en inrichten
van administraties.
Billijke voorwaarden.
57 z
Brieven franco Djamboelaan Niet vKondangdia.
z 1486

|

„DANTE SCHOOL"
Regeering.
Gang Passerbaroc No.
1006.
School voor Volwassenen om praktisch Engelsch, Fransch, Italiaansch,
Duitsch en Spaansch te leeren
spreken en schrijven.
141 z
Proefles gratis. Prospectus op aan vr.

Fransch

Duitsch

«

Th. H. WEFERS BETTINK,
Lid v/d Nederl. Bond
van Accountants.

Nederlandsch-Indische

Brandwaarborg-maatschappij.

Gesubsideer door de Italiaansche

Q

Brandverzekering op woon- en pakhuizen, inboedels, meubilair, fabrieken,

etablissementen.

Kantoor Kali Besar-Wcst.

E. LANKHOUT, Directeur.
z 171
NEUMANN
Co., Gemachtigden.

g

Pension „Tjipellang,"
SOEKABOBMI.
10 minuten van het station.

Engelsch.

RUIME, LUCHTIGE KAMERS.
Voor doortrekkenden f 4.— per dag.

Handelscorrespondentie.

Privaat-les3en—2 lessen per week,

Voor vaste logé's billijke prijzen.
ƒ 20.— per maand.
Pension
SEEMANN,
Bekkering.
Beleefd aanbevelend,
Mevrouw F. BAGNOL.
Gang Pool 1.
218 wz 224 w z
;

°

ACCOUNTANT, in be-

ICIIIdIIU, zi t van acte MIDDELBAAR ONDERWIJS BOEKHOUDEN,
verschillende practijk-diploma's, heeft

Q

§
Landbouwgereedschappen-Bouwmaterialeng
D. F. P.-Automebielen (Fransch fabricaat).
Bh Sl ck van de beken(|e s<eP ney oa(i BB

I

134.

No.

ïotnnnH

H

Inrichten en controleeren van Boek-

West-Java Handel-Maatschappij,
GAROET. TELEFOON: BATAVIA

47 z

*

N. V. HOTEL WILHELMINA
BANDOENQ (Bragaweg).

Rubber-Cultures

Voor

CORELU.

Geconcentreerd azijnzuur (Usazijn)

HET EEUWIGE LEVEN.
EEN ROMAN VAN LIEFDE.
TWEEDE GOEDKOOPE DRUK.

in demyjohns a 20 kilo
100 kilo f 80.— inclusief emballage.

per

STEEDS IN VOORRAAD:

Fluoorwaterstofzuur 177 z
Formaline.
N. V. „Bat Volks- en Stadsapotheek".
Algemeene Maatschappij
van Levensverzekering en Lijfrente.
DE GROOTSTE.

REEDS UITOEKEERD
UITOEKEERDE WINST
RESERVEN
VERZEKERD BEDRAO

AFOESLOTEN IN 1911
Vertegenwoordiger te Batavia
Stadhuisplein, Telefoon No. 4.

J.

Nederlandsche Handel-Mij,

AMSTERDAmT

Opgericht In 1824.

Gestort Kapitaal ƒ 45.000.000.— Reservefonds ƒ 7.692.698.—
Agentschappen te ROTTERDAM en DEN HAAG.
Hoofdkantoor voor het Oosten: de FACTORIJ te BATAVIA.
Bijkantoor te WELTEVREDEN.
Kantoren te: Bandjermasin, Bandoeng, Cheribon, Djember, Djokjakarta
Hongkong, Kota-Radja, Makassar, Medan, Padang, Palembang, Pekalongan
Penang, Rangoon, Semarang, Shanghai, Singapore, Soerabaja, Soerakarta
(Solo), Tebing Tinggi (Deli), Tegal, Telok Betong, Tjilatjap.
Bankiers te LONDON: Unlon of London <& Smith's Bank Ltd.
Koopen en Verkoopen Wissels en verstrekken Relscredletbrlcven
op de voornaamste plaatsen der wereld.
Openen Girorekeningen.

Nemen Gelden in
. Deposito tot

f

i \'

pCt

met een opzeggingstermijn van 12 maanoen

,/
%

*

"

r

•

Koopen en Verkoopen GOUDGELD.
Belasten xich met de uitvoering van EFFECTENORDERS.
Doen alle andere Bankzaken.
84 z

Voorhanden:

Het Sexueele Vraagstuk
door Prof.

Prijs (gebonden) f 8.50.

Prijs geb. slechts ƒ 2.40.
1.90.
Ing.
„

G. KOLFF

Batavia

—

&

Co

Weltevreden.

■■■■■■■■■■IMHiHBMMi

I

Rijtuig-en Auto-Carosserie

Dr. AUO.UST FOREL.

O. KOLFF

<£

Co., Weltevreden.

■Het

Fabriek Voaden,
voorheen
Sawah-Besar.

Nizza van Java, I
1

Soekaboemi

1

(vertaald: Paradijs der Wereld).

LERAI

Tel. 450 \V.
wz 143

60 Millioen Gld.
TECHNISCH BUREAU
2>/i Millioen Gld.
60 Millioen Gid.
H, MULLER,
ruim 200 Millioen Gid.
TASIKMALAJA,
23 Millioen Gld.
levert
Europeescheen AAmeriB. MAXWILS VAN DORSTEN, kantoor
z 119
kaansche Machinerieën en

Hoofdagentschap voor Ned.-Indië te Soerabaia.

3

CORELU.

Geheel opnieuw gerestaureerd en elektrisch verlicht.
Luchtige en ruime kamers. Zeer goede tafel. Keuken onder
huropeeschen kok. Uitmuntende bediening. Prima consumptie
tegen billijken prijs.
Doortrekkenden f 5.— per persoon en per dag. Voor langdurig verblijf ruime reductie.
Beleefd aanbevolen.
A B C 5 en Waal's Codes.
wz 180

■

Heerlijk en gelijkmatigst Bergklimaat van West- en Oost-Java,
2200 voet hoog.

Paviljoen-systeem
VICTORIA-HOTEL.
Familie-hotel van den len rang,
in schaduwrijk Pr.rk van 60000

M 2 in

't Centrum der plaats.

Geheel Electrisch Verlicht.
Warme baden te allen tijde.

Werktuigen,
Vereenigt grooiste comfort en meest uitgebreide verpleging,
H
bij uiterst billijke prijzen.
gebouwen en installatie's
3
Doctoren
ter
olaatse.
3 Uitmuntende scholen.
voor cultuurondernemingen,
Vanaf 1 Mei j. 1. weder onder eigen beheer.
■
Specialiteit in Petroleum- en Ü
Minzaamst aanbevelend, 1
Ruwolie-motoren.
E. LENNÉ.
1
| 123 z. m.
Vlugge bediening.

IJzeren

144 z

Concurreerende prijzen.
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I

Brandverzekering

I

„De Nederlanden" van 1845.

I

Levens verzekering
DireC

?ei. JNoB BItJW VELD

Bxtr..R..ervef«nds.

Stootnsnelpersdrukkerij Q. KOLFF

&

.

f

1.728.246.-

Co. Batiavia.

I
I

-«

