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sis. Bg abonnement gereduceerd tarief. Bewpnnmmers f 0.15.
Advertentie-kosten zflnbQ vooruitbetaling te voldoen'

meerderheid aan Nederlanders wordt ver- menner dat zou wenschen.
zekerd.
Instede van één stem zouden lieden als
Tjokroaminoto,
Soerjopranoto, Semaoen en
zittingen
Het telefoon-nummer der Bedactie (na
van
de
In een der eerste
berduizende
en duizende stemmen
anderen,
gezegd:
ik
„Wjj
zien.ingscommissie
heb
kantoortijd) ia Gondangdia 31,
willen allen de Regeering en het Bestuur uitbrengen.. Ons dunkt, dat een meer onvoorzoover het Indische zaken betreft, zuiver kies-stelsel wel moeiltjk te vinden is!
zooveel mogelijk naar Indië overbrengen.
Wordt echter alleen aan die inlanders
Dat kunnen wfl niet, indien wfl niet een stemrecht gegeven, die voldoende intellecstelsel vinden, dat de beide .groepen in tueel zjjn ontwikkeld om daarop aanspraak
Indië bevredigt. Bigffc een der groepen in te maken, en de eischen daarvoor mogen
verzet tegen het aangenomen stelsel, dan in geen geval laag worden gesteld, dan
Dit

uit twee bladen.

Eerste

Blad.

IEDERLANBSCH-ipiE
Batavia, 5 Augustus 1920.

Da Heer G. Wybrands is wegens ongesteldheid eenige dagen uitstedlg.
Gelieve geen poststukken aan hem
persoonlijk te adresseeren.
Inhoud:
Vn.n het Tweede Blad: Epistola« Batavae
f XVII): Heb dnivelsche Bolshevisrre! (cliché);
Nederlandsch-Indië (vervolg- van het Eerste Blad);
Om den hoek; Advertentiên.
Van het Derde Blad: Nederlandsch-Indië
(vervolg van het Eerste Blad); Besluiten en Benoemingen; Feuilleton; Om den hoek; Advertentiên.

Van het Vierde Blad: Een 10jarige vliege.
niersloopbaan; Uit de Mail; Om den hoek; Advertentiên.

De duurte-tosslag.

zal Nederland er niet toe overgaan, om zal het Europeesche element de eerste tö den
Regeering en Bestuur praktisch naar jIndië 7eer zaker de overhand hebben in een
te verleggen"
avontueele volks-vertegenwoordiging.

Dat is volgens mQ de kern der kwestie.
Het stelsel der commissie bevredigt mij
niet, omdat het geen vrede brengt.
Hebben de Nederlanders yoor langen t^d
de meerderheid in de voorgestelde Landsstaten, zfln de Inlanders dan tevreden?
KT^gen de In?anders daarentegen Êpoedig
de meerderheid inMia staten, zgn de Nederlanders, dan tevreden ?
Ten slotte zegt de Heer Van W.: „Het
zal uiterst moeilijk zijn, om reeds nu een
stelsel van volksvertegenwoordiging uit te
denken, dat ieder voldoet."
Toen ik pas zitting had in ovengenoemde commissie en der
sr groote
moeiJyKheid nog minder overzag uau na,
was ik maar een zwak voorstander van het
Twee-Kamer-stelsel en had ik mQ reeds verzoend met de meerderheid, die voor één
Kpmer was, maar nu ben ik geworden een
beslist voorstander van het Twee-Kamerstelsel totdat de Heer Van W. of anderen
een nieuwen uitweg vinden."

A n et a verneemt, dat blijkens een van
den Minister van Koloniën ontvangen telegrafisch bericht, de Minister zsne instemming betuigt met het voornemen der Indische Regeering om over te gaan tot uitTot zoover de geleerde correspondent, die
breiding en verhooging van den bestaanden ons voor een opgave plaatst,
welke wQ
duurtetoeslag, op de volgende basis:
w£j erkennen het volgaarne
niet kunnen
oplossen,
waar
zoovele,
in
staat-huishoud>
eerste f 50,—, zestig pCt. duurte-toeslag:; kunde doorknede politici maandenlang hun
tweede f 50.—, vijftig pCt.; volgende f 100, volle aandacht aan dit vraagstuk hebben
vöf en dertig pCt,; volgende f 200.—, geschonken, zonder nochtans tot een allen
twintig pCt.; volgende f 200.—, tien pCt.; bevredigende oplossing te komen.
Echter wezen wfl in ons artikel van Zavolgende f 200.—, vflf pCt.
terdag op het ons inziens onmogelijke van
De maximum-duurte-toeslag bedraagt het bestaan van twee Kamers, welke ieder
voor zich zoo zeer uiteen loopende
f 160,—,
belangen zouden moeten vertegenwoordigen,
De uitkeering vanden duur. dat een vruchtbare samenwerking zoo goed
te-toeslag kan nog in den loop als zeker zou zfln uitgesloten.
van
Augustus worden verbetoogden, dat het voorstel van PasWflVan
terugwerkende
toor
met
Lith om de besluiten der Kamers
wacht,
wederzijds
te doen sanctionneeran, aanleik r t a ch t t o.t 1 Januari 1920.
ding zou gaven tot een voortdurend geharrewar, zoo niet tot vooropgezette tegenwerEen Twee-Kamer-stelsel.
king, waardoor de parlementaire-arbeid eener
Naar aanleiding van het artikel in dit zoodanige volksvertegenwoordiging volstrekt
blad van 31 Juli j.L, waarin wjj kritiek nutteloos zou zijn en ingrijpende verandeleverden op het door den Heer Pastoor Van ringen ten voordeele van een der beide
Lith ontworpen Twee Kamar-stelseJ, schrift groepen toch niet tot stand zouden kunnen
worden gebracht.
deze ons het volgende:
„In Met artikel van den Heer Van W.is In het bovenstaand artikel zegt de Heer
deze hat niet met m|j eens en toch ver- Van Lith een tegenstander te zjjn van een
schilt hij in den grond der zaak niet veel Kamer, waarin, door een gekunsteld stelsel
van verkiezing het Europeesche element de
met mg.
meerderheid zou hebben.
naar
dat
kpen
namelijk
Ik sta
niet te
Verder is de Heer Van Lith van meening,
een
rozen-vinTwee-Kamer-stelsel als naar
dat,
bfl een individueel gekozen Kamer de
gerige aurora, dia den gouden zonnegod
Inlander
absoluut de meerderheid zou hebvoorafgaat, en bg wiens verschoning „Het
ben.
daghot in den Oosten,"
Maar, vragen wg, is het een gekunsteld
Het is voor mtj het eenige redmiddel uit
blauw,
stelsel
van verkiezing, indien alleen aan
dan nood. Ik ban bang, dat alles blauw
zal worden gelaten, indien'dat redmiddel die Inlanders kiesrecht wordt gegeven, die
in ontwikkeling geigk staan met den Euroniet wordt aanvaard.
peaan ?
Wil de Heer Van W. heelemaal geen door Zou niet juist
het geven van algemeen
afzonderlijke personen geftozenKamer ?Dan kiesrecht
aan
den
Inlander het toppunt van
samenstelling
is hg de moeilijkheid van de
gekunsteldheid zgn?
van een dergelijke Kamer inderdaad te boImmers, wat weet de. eenvoudige dessaven gekomen, maar wat dan ?
man
in de binnenlanden van Java, de orangmijn
met
Twee
Kamer-stelWanneer ik
sel aankom, dan sta ik tegen het Een Kamer- goenoeng in de Soenda-landen, de lasten
torsende koelie, af van volksvertegenwoorstelsel van een Personen-Kamer.
Hoe moet die worden samengesteld? diging, wat weten zg van politiek ?
Zonder het beginsel zelf prjjs te geven, de Wanneer dezen menschen stemrecht zou
vertegenwoordiging van het Indische Rijk, worden gegeven, dan zou in den volsten
kan geen kiesstelsel in elkaar worden gezet, zin des woords vergeef ons de uitdrukdat de meerderheid niet legt in de handen king ! van sternvee kunnen worden gevan den inlander. Ik ban tegen het gekun- sproken. Al die duizenden zouden hun
stelde stelsel van verkiezing waardoor de stem uitbrengen jsooals een handige volks-
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Met den gestadigen vooruitgang derlnland

sche volksontwikkeling, welke zeker niet
te ontkennen is, zal het percentage van het

Inlanrlsch element in de voorgestelde Landsstaton geleide] $k stflgen.

In ean dergeJJQken geleidelijken vooruitgang ligt naar onze meening ook de toekomst van een eventueelen Indischan Staat
Zou de Inlander reeds nu een overwicht
op den Europeaan verkrijgen, voorzeker zou
het ïn.et de toekomst van dezen laatste

: zfin gesteld.
Bitsen geleidelijke ontwikkeling van het
medlse'ggenschap van den Inlander, zullen
de
t3tandige elementen^ in dia grom,
eren, in boroerin
bracJrt door de onevenwichtig snelle ontwikkeling der laatste jaren, gekalmserd zullen zh'n —zeker begrijpen, dat de medewerking der Europeanen voor den vooruitgang
van Indië noodzakelijk is.
Wellicht zal er dan van een overwicht
van een der beide partQen geen sprake,
meer zsn, maar zal de zoozeer gewenschte
samenwerking tusschen beide groepen wor1

bareikt.
Maar nabg is d i e toekomst nog niet I

den

Van W.
De nood-toestand bij het onderwijs.

WQ wezen in dit blad reeds herhaalde
malen op de verwording van het Europaesch

Lager Onderwijs, welke verwording in de

Europeasch onderwas en het gaat niet zienderoogen achteruit, decreteert de Regeering, dus behoeven er ook geen maatregelen te worden genoman om het verval te
voorkomen.
Spaculeerend op hat feit, dat de Europeesche ingezetenen van Nederiandsch Indië
ordelievende bureers zijn, die niet over zullen gaan tot het nemen van krachtdadige

maatregelen, gaat de Regeering voort met
het systematisch verwaarloozen van hunne
vitale belangen.
De belastingen worden opgedreven, het
schoolgeld moet ten volle worden betaald,
maar onderwijs wordt slechts in zeer onvoldoende mate gegeven.
Er is periculum in mom !
Hoe eerder hoe beter dient er door alle
ouders in Nederiandsch Indië een algemeene actie te worden begonnen, zoowel
hier als in Nederland, om te protesteeren
tegen de schier misdadige verwaarloozing
van het Europeasch onderwijs.
Men volge daarbQ ecMer niet het voorbeeld van de ouders in Soerabaia, die het
N, I. O. 6. met de actie belastten en die
tot de ontdekking kwamen, dat hunne ontevredenheid werd benut, ten dienste van
de salaris-actie der onderwijzers.
De beweging, welke met klem op verbeie eerste
ig moei aandring
plaats een eind moet maken aan het verder onttrekken van de zoo hoog noodige
krachten aan het Europeesch lager onderwijs, moet uitgaan van da ouders zelf en
geheel vr(j staan van eenige andere actie,
welke de kwestie kan vertroebelen.

Installatie Duurte-com missie.
Hedenmorgen werd in het gebouw van
de Handelsvereniging alhier de Duurte-

commissie door den Directeur van Landbouw geïnstalleerd.
De Voorzitter der dommissie, de Heer ter
Kuile, beantwoordde de' rede van den Heer
Sibinga Mulder.
Van belang is vooral de enquête der Commissie betreffende, de raogelflkheld van relatief goedkoopan import en naar de waarheid van de meening, dat import of tusschenhandel buitensporige winsten zouden
maken.

jongste Volkraads-zitting door de Regeering
ontkend, zonder dat zg eenig bewfls voor
het tegendeel aanvoerde.
Intusschen stapelen de feiten, welke het
bewijs leveren voor den voortdurenden achteruitgang van het Europeescha Lager OnEen nieuw pijnlijk Incident!
derwas zich dag aan dag op.
Gisteren
het in de zieken-inrichting
Van alle kanten regent het klachten over „T jiki n i"moest
overleden kindje van een onzer
kinderen, die door het tekort aan personeel stadgenooten worden begraven. De admisoms de helft van den schooltijd worden nistrateur der begraafplaats had den vader
is

naar huis gestuurd.
Zoo schrflft men ons uit Koedoes, dat
een onderwijzeres aan de Europeesche lagere
school aldaar, den 15en Juni werd overgeplaatst naar de Hollandsch-Chineesche
school te Salatiga.
In de daardoor ontstane vacature op de
Europeesche school is tot heden nog niet
voorzien, wat ten gevolge heeft, dat de
drie laagste klassen der school slechts vier
dagen per week onderwijs kunnen ontvangen en de twee overige schooldagen gedwongen vacantie hebben.
Anc t a meldt ons, dat de burgerg van
Bondowopo een telegraphische klacht inzond
by den Landvoogd, omtrent den treurigen
toestand van de Europeesche school aldaar,
waar van de zeven benoodigde leerkrachten
6r vflf ontbreken, zoodat er ""or IS4 kinderen slechts over 2 onderwgzers kan worden beschikt.
Eu zoo zouden er nog tallooze gevallen
zgn aan te wgzen.
Niettemin gaat men op het Departement
van Onderwgs voort met het onttrekken
van goede leerkrachten aan de Europeesche
scholen, om ze, onder toekenning van een
volstrekt ongemotiveerde toelage, te werk
tff stellen bg het Hollandsch-Inlandsch en

_

Hollandsch-Chineesch

onderwgs.
gemotiveerde klachten der ouders
wordt hoegenaamd geen aandacht geschon-

Aan da

kend.

Er bestaat

—

—

'smorgens nog verzocht precies "op tfld
aanwezig te zfln, met het
4 uur n. m.
oog op den langen rit.
Te vier uur waren de ouders dan ook in het
ziekenhuis. De lijkwagen wachtte reeds,
doch hat kistje was ftog niet gebracht. Er
werd getelefoneerd met de begraafplaats,
en vandaar werd medegedeeld dat het kistje
nog niet kaar was, doch spoedig zou worden bezorgd. Het kwam esrst te half zes!
Na aaderhalf uur wachten! Werd met aan
auto gebracht, en door de koetsiers
an koelies van 1 ü" k k o e t s envolgrötuigen met gejuichontvan-

gen
Ta tien minuten over half zas nam de
droeve tocht een aanvang, met het oog op
het late uur moest een deel van het traject in draf worden gereden. Tegen zeven
uur arriveerde de stoet op de begraafplaats,
waar hg werd opgewacht door een inlandschan mandoer. Europeesch toezicht ontbrak! In diepe duisternis werd het kistje
in de groave neergelaten, in het donker
werd de thuisreis aanvaard.
Moet dan bgna elke begrafenis hier ter
stede een dubbele kwelling zgn voor de

nabestaanden ?

Nieuw Volksraad-lïd.
van Pasoeroear, Raden
Regent
De
ïoemeoggoeng Sopjono, is tot lid van den
Volksraad gekozen, als opvolger van het
nood-toestand
geen
bg het overleden lid M. Atraodirono.

,

De Inauffne"

Het s.s. Insulinde is gisteren te Padang
aangekomen, zal vanmiddag om 3 uur
vertrekken en wordt Zaterdagmiddag te
Tandjong Priok verwacht.
De „Alting."
AUing,
De
waarmede de Landvoogd en
zgne reisgenooten den tocht naar Borneo
en Sumatra hebben gemaakt, is hedenmorgen bg daglicht te Tandjong Priok terug
gekeerd, en zal een extra-reis maken naar
Telok Batong, voor hei overbrengen van 800
"kolonisten.
Het hooge gezelschap is echter te'Palambang achtergebleven en reist over land naar
Bankoelen.
Het huwelijk van den Prangwedono.
Hat huweig* van den Prangwedono met
Raden AdjaDg Goesti Soedaryah, dochter
van. deb Sultan van Djokja, zal plaats hebben op 6 September a.s.
De Nieuwe Vorstenl. meldt, dat de feesten
op 3 September a.s. een aanvang zullen
nemen en zullen voortduren tot den IBden
d.a.v.

Gebrek aan drinkwater.
Het tekort aan drinkwater in de wgken
Kramat, Salemba en Tanah Abacg alhier

heeft den tgdeigk fd. Directeur der Waterleidingen geleid tot het voorstel om da
noodigê fondsen ten laste van de begrooting
voor het loopend jaar beschikbaar ta willen
stellen voor het oprichten var* een pompstation in Gang Sentiong (Kramat) en een
te Djatie Baroe, zoomede voor het leggen
van een leiding in Gang Santiong, waarvan
de totaal-kosten door den Heer Salomonson
worden geraamd op f 22 300.—.

Groot Notaris-examen.
Gisteren slaagde voor net Is!e gedaelte
Groot Notaris-examen de Heer J. de Vrg.

Socletelt

,,

Harmonle"

In de gehouden buitengewone ledenvergadering van de Sociëteit Harmonie
werd de sedert naar Europa vertrokken en
als gevolg daarvan afgetreden President Mr.
J. Gerritzen tot eerelid gekozen.
Door het Bestuur werd in de plaats van
Mr. J.. Gerritzen da Heer W. F. van Beuningen als President gekozen.
Laatstgenoemde verzocht evenwel daarniet in aanmerking te komen, tengevolge waarvan de Heer H. Bisschop van
Tuinen werd gekozen. Deze nam de be
noeming aan.

voor

hoofd breken, het kan do Montossori- of do van het Roodo Kruis tot aankoop van \c
Ligthart-methode geweest zgn, de vraag is vensaüddelen voor Weenen.
slechts of de kinderen ten slotte het einde
Op dringend telegrafisch gedaan verzoek
van de reis hebben bereikt. En dat weten om steun van het Centraal Comité
voor.
wg niet!...
Hongaarsche kinderen te 's Gravenhage,
werd op 26 Februari aan dat Comité f 10000
Neutraal Liefdadigheids-fands.
Waar er in deze harde tg den nog zoo- overgemaakt en op 25 Mei nog f 25 000.—
Tot deze tweede zwnding vonden wg aanveel leed te verzachten is, heeft de Heer
leiding
in een van seüoemd Comité onder
G Th. Simon te Bandoeng besloten, om
dagteekening
van 26 Maart j.l. ontvangen
naast, en 'ter assistentie van, de bestaande
waarin
het
schreef:
brief,
liefdadigheidsinstellingen een „Neutraal
Liefdadigheidsfonds" te stichten, dat zich
„De nood in Budapest (is) zóó hoog
ten doel stelt aan 7eenieder, die daarvoor in
gestegen, dat men zich op afstatd daaraanmerkiDg komt, financieelen bgstand te
van nauweigks een voorstelling kan maverleenen, üaarbg nationaliteit en Godsdienst ken. De uit de verwoeste en bezatte gegeheel buiten beschouwing latende.
bieden gevluchte Hongaarsche families
leder geval vooi hulpverleening zal afwonen in Budapest onder bruggen, in
zonderigk worden beoordeeld. Contributies
tenten, oude goederenwagens, in de stadsworden niet geheven ; giften daarentegen parken in de open lucht. De Regeering is
zullen dankbaar worden aanvaard. Da midniet in staat hun voldoende voedsel te
delen voor hulpverleening zullen overigens
verschaffen. U begröpt, dat in den kougevonden moeten worden door het zoo geden Hongaarschen wintar hun ïgdenverregeld mogaigk geven van liefdadigheidsscbrikkeigk 13. Vooral voor de kinderen
coccerten, waarvan de toegangsprgzan zoo
dezer slachtoffers tracht ons Comité te
gesteld zullen worden, dat een ieder za bezorgen. Wg hebben er reeds honderden
zoeken kan.
naar Nederland gebracht en zoo aan elDe geiden van het N. L F. worden door
lende en kommer onttrokken. De sterfte
den Heer Simon beheerd. Maandeigks zal
in de Budapester kinderhospitalen steeg
van den stand der Kas aan de Redacties
vorige maand tot 96 %> Van ek honderdvan de diverse dagbladen een opgave worden
tal kinderen bleven er slechts vier in
verstrekt.
leven."
Bg hulpverleening zal zooveel mogeigk
Soortgelijke toestanden , dus als in Weeoverleg gepleegd worden met de Hoofden
nen!
Piaatseigk
van
Bestuur en/of Besturen van
de bestaande Liefdadigheids-instellingen.
Aan het Roode Kruis werd, mede den
De Heer Simon stelt zich voor om op 25sten Mei, f 75.000 overgemaakt, na ontverschillende plaatsen op Java viool-con- vangst waarvan net Hoofdbestuur ons tede vraag btelde of daarvan f 10.000
certen te geven, waarvan de opbrengst ten legrafisch
mogen
zou
wórden aangewend voor het
N,
bate van het L.P. zal komen.
door het Niderlandsche Roode Kruis bg
Woelige advocaten-vergadering te Luik. Berign geopende „Kinderheim", dat
An t i-Duits c h e be toogi n g e n. dringend steun behoefd?, welke vraag wg
Den 19ien Juni j.l. is een incident voor- bevestigend beantwoordden.
gevallen 'tgdens een vergadering van de
Alvorens een gedeelte van de door ons
vereeniging van Belgische advocaten te ontvangen giften aan te wenden tot steun
Luik. De beide socialistische ministers van andere dan Weensch e noodlijdenVandervelde en Destréa woonden deze den, heeft ons Cimiié bg personen, wier
vergadering bg.
giften meer bedragen .hebben dan bedoeld
Minister Vandervelde hield een rede, gedeelte, zich er van overtuigd, dat zg daarwaarin hg een uitdrukking bezigde, die da mede instemden.
vergadering niet aanstond. Hg sprak n.l.
Niet alleen de overgemaakte gelden, ook
over de verbroedering van de volken, en de de producten waren het Roode Kruis zeer
welkom; ten aanzien van tabak heeft het
verzoening.
zg
Terstond kwam het van aöle den tot Hoofdbestuur ons dat ten overvloede onlangs
hevige protest-uitingen. Er werd geroepen: getelegrafeerd. Daar het bg informatie aan
dat bestuur bleek, dat bet niet mogeigk
„A. bas les Boehes!" „Er uit met hem!"
was de klapperolie (ruim, 100 ton) te WeeNamensch
mr.
in
Boresse,
Een
advocaat,
den oorlog verminkt, klom op een ftoel en nen in margarine om te zetten, heeft het

.

riep onder toejuichingen uit: „Ui naam
Onverantwoordelijk!
van de dooden en de gewonden, K, r naam
tfan al onze collega's, die hun bl;;Sui voor
Vooral in Indië hebben sommige oudors het recht en da beschaving hebben vergoten,
al zeer zonderlinge denkbeelden omtrent de uit ik* mga gevoelens van haat tegen de

wgze, waarop kinderen dienen te worden Duitschers."

opgevoed, of liever gezegd: aan hua lot
kunnen worden overgelaten. Uit eigen omgeving zal een ieder de noodige voorbeelden kunnen aanhalen, wg -volstaan met het
noemen van een enkai staaltje, dat ons meer'
dan gewoonigk heeft getroffen.
Wg stapten gisteren in de electrische
tram, nabg de Harmonie, ten einde ons via
Tinah Abang-Kampong Lima huiswaarts
te begeven. In den wagen bevonden zich
een heer en dame en twee kinderen; een
meisje en een jongen. Ons dacnt dat het
meisje het oudste van het tweetal was en
wg schatten haar leeftgd op zeven jaren.
Aanvankeigk meenden wg, dat de volwassenen en üe kleinen bg eikander hoorden,
doch later bleek dit niet het geval te zgn.
De kinderen waren zonder geleide.
zg deden wat wg allen in dergeigke
gevallen uitspookten: waren rumoerig, zaten
nu eens binnen en speelden dan weer eens
op het balkon. Evenbedoelda heer en dame
verlieten de tram aan de halte Passar
Tanah 1 Abang, en de kinderen meenden daar
ook te moeten uitstappen. Hierdoor ontstond vejschil van meening, waarmede een
onderweg ingestapt heer zich bemoeide,
zoodat duideigk werd dat de kinderen op
weg waren naar een tandarts, wonende aan
de Eutiée Nieuw^Kondanguia.
De welwillende passagier deelde dit den
conducteur mede, verliet even later de
tram en achtte het noodzakeigk een beroep
op ons te doen, opdat de kinderen niet
ergens onderweg de tram zouden verlaten.
Wg maaktan er toen den revisor op
opmerkzaam dat de kinderen dienden uit
te stappen bg den wissel iv de Eatiée, en
verzochten hem den kinderen het huis van
den tandarts te wgzen, welke woning juist
tegenover den wissel gelegen is. Maar de
revisor, die er wel ietwat Europeesch uitzag,
bleek geen woord Hollaadsch te kannen;
begreep zelfs het woord „wissel" niet 1...
Inmiddels was de Tjemara-laan bereikt,
waar, wg den tocht te voet moesten voortzetten. De kinderen, meenende thans zelf
den weg te kunnen vinden, stapten eveneens
uit. Te vergeefs gaven wtj nog enkele aanwgzingen; het tweetal wist het beter ah
wandelde de geheele Tjemara-laan af, om
vervolgens de Nieuwe Tamarinde-laan in
te slaan.

Waar wg ons geenszins verplicht achtten
om als kindermeisje te fungeeren voor de
spruiten van weinig zorgzame ouders, sloegen wg de tegenovergestelderichting in, ons
afvragende welk opvoedings-systec m deze
vader en moeder wel zouden volgen.
Doch laten wg ons daarmede niet het

De ministers verlieten daarop de vergaderzaal.

Waarom ? vraagt men zich af. Houden
die Ministers zoo veel van de Duitschers ?
Opbrsngst Java-net der S. S.
H»t geheele Java-nat van de S. S. bracht
in Juni j.l. op f 5,322,619, w.o. f 2,464,049
aan ontvangsten van reizigers.
Frank Smit.
Wg kregen hedenmorgen een kott bezoek
vau den viool- irtuoos Frank Smit, die
terugkeerde van een succes-volle tourLée
door Zuid Sumatra, waar hg om. concerteerde tePdlembang, Pladjoe en Moeara Eaim
De Heer Smit is voornemens om den 25en
Augustus van Soarabaia naar Makass^r te
vertrek km en van daar een tournee door
Celebfes en Borneo te maken. In NovembeK
Keert da viool-kunstenaar dan weer naa;
Ja«i terug om daar een serie "coucerten
;.e gevdn.
De nocd
inWeenen.
te
Comité
Het
Batavia tot leniging van
den hongersnood in Weenen verzoekt plaatsing van het volgecde:
„Dank zij veler medewerking en milddadigheid is tot 1 dezer door ons, ontvangen aan
geiden rond f 250 000 en aan producten voor
een waarde vau rond f 150000.
Omtrent de daaraan gegeven bestemming
moge het aen en ander worden medegedeeld.
Op 26 Januari werd door tusschenkomst
vaa de Javasche Bank f 70 000 telegrafisch
naar Nederland overgemaakt aan de order
van den Minister van Koloniën, die dat bedrag afdio-'g aan het Algemeen Nederiandsch Comité voor noodigdend Oostenrgk.
Een maand later, 26 Februari, volgde de
tweede telegrafische geldzending, dezen
koer van f 50.000, aan hetzelfde Comité.
Intusschen had de Nederlandsche Regoering aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis te's Gravenhaga verzocht om de steunverleening van Oostenrgk en Hongarge, voor zoover betreft de
verzending van levensmiddelen, in zgne
handen te willen centraliseeren, in verband
waarmede het Comité voor hoodigdend Oostenrgk zich van dit gebied terugtrok en
zich beperkte tot het doen overkomen naar
Nederland en het onderbrengen aldaar van
Weensche Kinderen.
Met het oog op deze arbeidsverdeeling
werd door den voorzitter van evengenoemd
Comité van de van ons ontvangen gelden
een bedrag van f 35,000 in handen gesteld

Mail
Op Zaterdag 7 Augustus as. wordt ten
1 ure n/m een Eügelsche mail via Singapore
gesloten voor Azië, Afrika, Amerika en Europa per ss Rumphius.
Het zeepossttanef op de correspondentie
voor Nederland is niet toegelaten, evenmin
de veizanding van postpakketten voor Europa en Amerika.
Met deze gelegenheid worden ook dépêches gesloten voor de gewesten Djambi,
Wester-afdeelinjr van Borneo, Sumatra's
Oostkust en Atj?b.
Laatste lichting aangeteekende stukken
12 u. 's middags.

Deurwaarder.
Benoemd tot deurwaarder van den Riad
van Justitie te Medan voor de zaken ta Idi
da collecteur aldaar, P. D. Harrenauw.
Justitle-zaken.
Tegen het vonnis van den Raad van Justi-

tie te Padang, waarbg F. Scheratzki, wegans
mishandeling, veroordeeld is tot f5O boete,
subsidiair 5 dagen gavangenis, is door den
Offscier van Justitie hooger beroep aange-

teekend.

Hoog Militair Gerechtehof
Bg arrest van het Hoog Militair Gerechtshof is de fourier W. van Burink, met verbetering 'van 's Krggsraads vonnis ta Batavia,
wegens misbruik van vertrouwen, veroordeeld tot 6 maanden militaire gevangenis

en degradatie.

—

Bg arrest van het Hoog Militair Gerechtshof is de matroos K. Veerman, met
verbetering van het vonnis van den Zeekrijgsraad, wegens wederspannigheid, veroordeeld tot 4 maanden militaire gevangenis.

Vechtpartij.
Door da Politie van Tandjong Priok werd
in arrest gesteld een Atjeher, wonende Djembattan Tinggi, terzake van zware mishandeling \an twee Chineezen. Laatstgenoemden, die messteken bekwamen in rug en
buik, werden ter behandeling gezonden
naar de C. B. Z. te Salemba.
Overreden.
Door den Stationschef van Tandjong Priok
werd bericht dat er met den trein het ïgk
van eau Chinees was aangebracht, aangetrcff n op de spoorbaan ter hoogte van
Soengei Tiram. Bg onderzoek is gebleken dat
de Chinees door een trein is overreden. Het
ïgk werd, na schouwing door den havenarts,

te kampong Kodja begraven.
met Jurgen's margarine-fabrieken, eene overeenkomst gemaakt, waarbg deze firma de
Er van door.
cocosolie overneemt en daarvoor margarine
Eenfirma te Parapattan alhier deed
in de plaats stelt.
giite, üat haar rekeninglooper spoorloos

aan.

Het H)ofdbestuur eindigt zgn schrijven verdwenen was met madeneming van een
bedrag ad ± f 300 aan g inde rekeningen
van 16 Juni j.l. met deze woorden:

„Ons Hoofdbestuur zoude hBt ten zeerste op prgs stellen, indien U allen, die
medegeholpen hebban aan het tezamen
brengen der producten in natura en der
gelden, den bgzonderen dank. van ons
Hoofdbestuur zoudt willen overbrengen,
onder mededeeling dat zoowel de Nederlandsche huipverleeniDg in Weenen als
in Duitschland (hier wordt gedoeld op het
Kinderhei mbg Berign) door eea en
ander zeer gebaat zgn geworden".
Ons Comité voldoet gaarne aan dit verzotk Mogen zg, die voor het door ons aangevatte liefdewerk voelen, maar daaraan
nog niet hebben bggedragen, in het vorenstaande aanleiding vinden dat alsnog te

.

doac.

Uitgestelde reis.
Heer G Tn. Simon, de directeur van G.
Th. S i mo n e n C o's Ad m. Ka n too r,
zooals hg vroeger mededeelde, Van
plan was om een reis naar Australië te
maken, maakt (hans bekend, dat ng door
drukke werkzaamheden vaa dat voornemen
heeft moeten afzien.
Jaarverslagen.
In dank ontvingen wg het Jaarverslag
van de N e d. I n d. H a n d e 1 s b a n k o ver
1919.
Het dividend is vastgesteld op 22V2 pCt.
De

Tevens ontvingen wg de verslagen van
de Assam-theo-onderneming Goenoeng
Hedjo en der Cultuur-Mg. Tend jolaja,
welke beide 8 pCt. dividend uitkeeren.
Thee.
De Londen-firma van John Peet & Co.
seint dat de theemarkt na een korte opleving, wederom is ingezakt.
De volgende week zullen geen veilingen
worden gehouden.
De eerstvolgende veiling van Britsch Indische thee zal 9 Augustus plaats hebben.
Iv de aldaar op 29 pto. gehouden veiling
werden o.m. de volgende prgzen betaald
bruto per Eagelsche pond, voor theeën met
de Eurybatea verscheept:
Giniaja Orange Pekoe
lah.
Koetawaringin Broken Orange P. 112.V«d.
V.d.
Habmoen Orange Pakoa
8.«/ A.
Halimoen Pekoe
8 d
Montana Broken Pekoe
7.?/8 d!
Dajeumanggoe Pekoe Fannings
7»/,*.
Koatawanngin Broken Tea
6.3/4 d.
Soejadi Broken Orange P.
5.»/* en 5. ]/,d.

Soejadi Broken Pekoe
Sejadi

Pekoe Fintungs

S.i/d.
2}/»i.

benevens een rfiwiel.

Dagelijksch koersbericht

van de Effectennoteermg der Handelsvereeniging.

Onder de auteurswet 1912,

Nadruk verboden. Niet in den handel.
No. 170, ,
Batavia, 5 Aug. 1920.
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Tjisaroeni
Gandasoli
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320
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321

1645
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160
230
455

141

140
135

Techn. Soenda

f 11
600
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Er heerscht in Amerika ongerustheid in
verband met den opmarsch der rooden in
Polen. De overtuiging overhaerscht, dat
Lenin zQn plan tot een wereldrevolutie nog
niet heeft opgegeven.
De conferentie te Londen.
'Berichten uit Raval zeggen, dat de afgevaardigden voor de Londenscne conferentie
ztjn vertrokken.
Er is nog steeds geen nieuws over den
w&penstilstand.

LloyJ Gaorge heeft in scherpe bewoordingen naar Moskou getelegrafeerd, opnieuw
verzoekend om een duidelijk omlijnde verklaring aangaande de bedoelingen van den

Sovjet.
De wisse Ikoersen
Afschaffing dienstplicht.
der Nederlandsen Indische Handelsbank '
Uit Berlijn komt het baricht, dat de Rijksen Nederlandsche Handel-Mfl. Factory Batadag in derde lezing de wet tot afschaffing
via ztjn op heden:
N.Ï.H.
FACT. van den dienstplicht heeft aangenomen.
103
iC3
T. T. Amsterdam.
De kolenkredietwet.
lOSs/8
Zicht Amsterdam.
1031/.
Na een rede van Millerand te hebben geT. T. Londen
10.60
10.60 hoord,
heeft het comité van financiën in
Zicht Londen
10.55
10.55 Frankrijk
de kolenkredietwet aangenomen.
288
295
T. T. Amerika.
De Albaneezen.
Zicht Amerika.
294 1/,
288V,
425
T.
430
T.
FrankrQk
De Albaneezen hebben Valona b,.. t.
45.7
Zicht Frankrijk
432
Italiaansche oorlogsschepen bombardec400
400
Zicht België.
ren de haven.
600
600
Zicht Italië
Ontevreden soldaten.
200
190
Zicht Zwitserland.
i
Ontevreden elementen onder de oud-sol8
Zicht Jtnitschland.
7.50
daten hebben te Brussel wanordelQke deZicht Weenen
«monstraties gehouden.
T. T. Japan
147
ZQ doorbraken het cordon der politie en
147
i46s/_
Zicht Japan
drongen
tijdens een zitting in de Kamer
Singapore
T. T.
123
122
door.
De
1U4
voorzitter slaagde er niet in de
T,
103
T.
Brltscü-Indie
,
orde
te
herstellen.
222
222
Hongkong
T. T.
De leden verzamelden zich rond den Pre223
222*/,
T. T. Amoy
sidentszetel
en verdedigden den voorzitter
315
310
T. T. Shanghal.
gebalde
met
vuist.
,
48 25
Zicht Kopenhagen.
betoogers
De
herhaalden hun demonstra64.—
Zicht Stockholm,
tie
in
de
Earste
Kamer.
48,50
.
Zicht Christiania
Sinn Fein-aanvallers.
Personalls.
Generaal Lucas is aan een aanval van
Benoemd tot commies op het plaatselijk kantoor Sinn Fainers ontkomen,
nadat twee hem t»
te Bagan SL Api Api (Oostkust van Snmatra)
doodgeschosoldaten
hulp
gekoman'
waren
HILLEBRANDT.
A. A.
op
gewestelijk
Benoemd tot commies
het
ten.
kantoor te Selat Pandj ang(Oostkust van Snmatra)
Japan en Amerika.
H. A. DE LIZEE.
Amerika heeft Japan ermee in kennis
Belast met de waarneming der betrekkicg
van ambtenaar der vierde klasse bij de in en gesteld dat het de Japansche bezetting van
uitvoerrechten en accijnzen G. W. STOLL, te de Noordelijke helft van Sighalien niet kan
voren ambtenaar bti gemeld korps. .
De adspirant controleur b. hetBinnenlandsch erkennen.
Bestuur J. E. DEE, is belast met hetbestuur over
de afdeeling Donggala.
De Japansche pars meldt, dat het antwoord
Benoemd tot hulpgezaghebbersby het Binnen- van
Japan aan Amerika inzake da bezetting
WENS, M E. ENGELS,
landsch Bestuur J. BOU
HALIE,
N.
.1.
E
van
BOERSTRA,
POTHOFF,
is, dat dez" bez ttingonverSaghalien
H.
J
J. DE LIGNY, J. H. VAN KEEKEN en O. F. mydeiyk wa--, doch dat Jipin geen terrüCHRODER, thans candidaat gezaghebber.
toriale boenen koestart.
De candidaat gezaghebber b_ het Binnen-'
De bezetting is tjjdelQk en houdt op, wanlandsch Bestuur B. HEIJSTEK, is toegevoegd
resident
van
Batavia.
neer
een duu.zame Regeering is gevormd
van den
De controleur b\] het Binnenlandsch Besluur
De ziekte van den mikado.
is belast m'et het besiuur
A. W. Ph.
over de controle-afdeeliDg Buitenzorg.
In de suifeeizif_te tan den Mikado treedt
De controleur b\j het Binnenlandsch Bestuur langzaam
verbetering in.
is
met
het
bestuur
de
BOUM.AN,
belast
over
8.
afdeeling Gorontalo.
(Zie verder Tweede en Derde Blad.)
De controleur btf het Binnenlandsch B"stuur
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C. ADRIAANSE, is belast met het bestuur over
de afdeeling Boa Lemo.
De controleur bij tiet Binnenlanden Bestuur
C. H. TER LAAG, is belast met hut bestuur over
de afdeeling Mcnado.
Aangekomen:

Ned. ss. Biêuw, gez. van Meeuwen, var Amster
dam en Padang, ast. Scheepsagentuur.
N. I. ss. de Koek, gez. Cremer, van Semarang,

—
—
—
—
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TC. P.
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Beslag.

stereo is er te Soerabaja beslag gelegd
op 20 000 pikol rflst, welre rjjst morgen
van Gemeentewege zal worden verkocht.
('"

Gepakt.
By Tangsal zyn 17 suiker-dieven gearresteerd. 14 zakeen suiker werden achter-

haald.

Pat.kmbani,, 4 Aug. 1920.
De reis wan den Landvoogd.
2 -3 en twintig honderd kinderen brachten den Landvoogd een serenadp. Daarna
werden door 800 Inlanders volksspelen gehouden.
D-e Burgemeester pn de leden van den
G meenteraad van P_,lembang ontvingen
üen Gouverneur Generaal in het Gemeentehuis, waar de Burgemeester een gloedvolle
rede hield.
Heden werien de gevangenis, het hospitaal en de Europaesche en Inlandsclie schot

len bezocht, terwijl er door Inlanders roeiwedi.ti{jden op de Moesi werden gehouden.
D_arna vertrok het hooge gezelschap naar
P.adjoe. In het etablissement van de B P.
M. aldaar zal worden geluncht, welke lunch
wordt aang .baden door den administrateur
der MaitscaappQ.

Koersen.
Certificaten
N. I. Haud. Bank
Kol. Bank
H, V. A.
Internatio
K. P. M.

228
289
330
758
310

223 "

291
331
761
310

Ned. Scheepv. Uuie

199
228

196

Poe.rworedjo

250
181
28.

2ö3
182
282

Java C:iina Japan lijn
Oliefabr. Ins,u linde

Cauiütta (Aneta), 4 Aug." 1920.
Hun dian&ten waer noodig.
Met het oog op de gevaariyte situatie
in P.rzië en Mesopotame verzocht de Britsche R.geering aan da gedemobiliseerde
officieren in B itsch-Iadië om zich onmiddellijk vrijwillig voor actie reu dienst aan te
melden.

VAN

REUTER'S AGENTSCHAP.
Londen2,

Augustus 1920.

De zegevierende Balahevichks.

Een Duitsch draadloos telegram meldt,

dat de Bolshevicks Brest Liio.sk hubben
ingenomen.

Palk-mbanc, 5 Au». 1920.
Landvoogd
De
bezocht de kantoren en
De Times verneemt uit Wai schau, dat do
i-kun der Moluksche Handels- Poolscne wapenstilstand commissie, geleid
nootschap en der Vereenigde door Generaal Romer, te B tranoviteh aanIndische
Bosch Exploitatie kwam. ZIJ werd onderweg opgehouden tenMaatschappfl.
gevolge van het vernHeu van een spoorwegG.^terenavonü om 8 uur werd een groot brug. Bjricht werd dat deSoviet-^edelegaerwatei feest gegeven, uoor du zenden bijgeden opgelucht waren, toen zij de Polen z.g n.
woond.
Veldmaarschalk Pilsudski en de hem toeEr werd vuurwerk afgestoken.
gevoegde
F.ausche cft eieren verbeterende
Geheel Palembang was schitterend g- ïilu defensie van
L -mb ?rg.
mineerd.
Morningpost
Warschau,
Heder morgen bezocht het g- zelscbap Tan- latDeda verdedigingverneemt uithardnekkiger
der
Polen
dj.ng Radja en Ktjoe Agoecg.
w ;rdt met het oog op de bedreiging van de
Semaeang, 5 Aug. 1920
noofJstad, welke geheel is omringd met
een gorial van loopgraven en draaJversperDe straf
rinpen.
De b alen bereiden het publiek op
De cor.trol.ur by den Piodhuisdienst,

,mst der. B jlshevicks
is veroordeeld tot anderhalf jaar de k
gevangenisstraf.

Cowan,

voor.

,

Londen, 2 Aug. 1920.

Malans, 5 Aug. 1920.

Internaat.

TELEGRAMMEN.
ANETA-DIENST.

Pekalongan, 4 Aug. 1920.
Vertrokken
gez.
Swiker,
naar
Abron,
ss,
SemaAmerik.
De slakingen.
rang, Soerabaia, Singapore, Colombo en New York.
KemanglenenDoekoewrinSingapore
Bleeker,
naar
Op
N. I. ss. Benoa, gez.
gin hebben de atba'djrs grooten deels het
en Bagan Si Api Api.
Eng. ss. Giang Seng, gez. Dnnlop, naar Che- werk hervat. De __.b leken kunnen, malen.
ribon en Semarang.
Keenalda, naar Che- De toestand is nog niet rustig.
N. I. ss. de. Eerens, gez.Soemenep
en Bandjerribon, Semarang,
T. Tc'g^l staken do koelies van de K P. M
,
masin.
het Prauwnnveer. De schepen
Pruim,
naar
Indramaen
Berouw,
gez.
N. I. ss.
joe, Toboali, Koba, Pangkal Pinacg, Blinjoe.Dje- moeten leeg vertrekken. Enkele K P. Mboes en Palembang.
naar Padang, stoomers kregen instructie om Tagal Oi?er
Ned. ss. Baivean, gez.
Marseilie, Bil- te slaan.
Colombo, Suez, Port Said,
Soerabaja', 4 Aug. 1920.
boa, Havre en Hamburg.
Suiker-diefstallen.
op de spoorwegen
verDe
suiker-diefstallen
Sabang
uit
Augustus
Het ss. Oranje is 2
,
_.
spoorweg
trokken.
nemen
De
autoriteiten riepen
toe.
Het ss. Renibeandt is 2 Augustus uit Sabang de hulp der recherche in.
vertrokken.
Op het empkc.ment Kalimas bleken bfl
Het ss. Lombok is 2 Augustus te Suez aanhet
gekomen.
,.
ontladen van een wagon 18 zakken te
Het ss. JRioMw is 4 Augustus te Tandjocg züa gestolen, tot een waarde van f 1600.—
Piiok aangekomen.
Brand-stichters gepakt.
Het ss, Java is 3 Augustus uit Padang vertrokken.
De
die brand stichtten in de afpakdaders,
Het ss. Burma is 2 Augustus te Saban aan- schuren der
Sentong te Bor.Tabak-MQ.
gekomen.
Pekalongan
Augustus
dowoso,
gevat.
is
3
ss.
uit
De
loodsen
waren verzezQn
Het
Ctt/lon
kerd.
vertrokken.
Het ss. Verndijk is heden te Sabang gearriVoor zaken.
veerd.
T

Duurder brood.
In S.ptember wordt een aanzienigke verSuperieur, oogst 1920, Auguatus-levering hooging der broodprijzen verwacht.
ek. noteerde f 54, O.iobar-levering f.o.b.
Brand.
f 55
D_ wollen-at. ff-, u-fa .riek van da firma
De markt is stil, er werden kleine zaken Oatsaers te Tilburg is afgebrand. D_ schagedaan.
de badraagt f 700 000
Omnlbusdlenst.
Necrologie.
Ganee Hadji Ahmad zal een omcibusO /erleden is de Heer .Lau>r, de f x-instidienst openen naar Mendit, Milang en Batoe. tuttiur,
jongelui heeft opE m Cainees zal een vracht-autodienst geleid.' die vele Indische
openen naar Toeban en Lasem. Er zullen
Mede wordt het overladen gemeld van
verder speciale auto-diensten worden geden
Heer M J. Koenen, den samensteller
_d
voor schoolkinderen van da s f.
"P
het
van
Naderlandsch Handwoordenboek.
r
o
en
i
naat
van
de
s.f.
S>erabaja,
S
Toeion naar Milang en van de s f. M i n g iEen commisole.
r a n naar K <diri.
M.nister Aalberse stelde een commissie
De S S. bestelde by de Ford-C-y 9 in, om maatregelen te beramen voor de
groote vrachtauto's, waarvan er 6 bestemd distributie van da aanwezige werkkrachten
z^q voor Bandoeng en 3 voor Malang.
voor het bouwbedrijf, dan invoer van buiDe Ford Cy.
tenlandsche werkkrachten, de regularisatie
Uit O.meen tehuis te Soerabaja ,zal 31 van den bauw en de opleiding van werkD -cembèr ontruimd moeten zfln. De F o r d- krachten.
C y zal daar dan een auto-paleis neerzetten.
Amstekdam (Aneta), 2 en 3 Aug. 1920.

Prettige gasten !
Het is uag^ekt dat Kamp.ff, politiek
Gisteren-avond ha i te Malang een bijeen- gedelegeerde van du Ru_s sche S>vief, te
komst p'aats van d a Direct.ur van Onder Lmden, en K.-assin, handels-gedeiegecirde
Onder de
autenrswet192.
w .Js, da E ïropeescirt st:h -oleommissie en der Siviet, to Njw Ctstle is aangekomea.
genoodigdan,
tt-i be p kn.g van deeprichParticuliere Indische teiegrammendienst
i n? vao ititernatfu
-/.<or Ëarop esche en
Dag.V. N. I.
van het Nieuws v. d.
Inlaidsche schoolkind .rei:.
Besluiten en bc Benoemtngen.

M.

.

land komt voor do ttjdolrjke waarneming
van het professoraat van den Heer Kuenen
en van diens functies aan het Koloniaal
Instituut.

De suikermarke.

Gameid wordt dat Brest Litofsk is geva len. Er werd slechts geringen weerstand
geboden. De rooden rukken op in de richting van L.mberg.

530

Textiel-fabrieken
HO
Ariana
225 240
Nabeurs op 4 Augustus 1920.
Sedep 6% obl.
«BV»

Kol. Bank
Band. Kinina
Insulinde Olie O.E.
id. N. E.
Scheep?. Unie
Simau
Oil Milis

Zy zal concurreéren met de Madoera-tram.
De bolsjewistische
De tarieven dezer maatschappy voor het
overzetten van auto's worden te hoog geopmarsch.
De bolsjewistische cavalerie is tot op 40 acht.
Soerabaja, 5 Aug. 1920.
mtJl afstands van Warschau opgeiukt.

Er werd steun en s.menwerking door
het Departement v.ati O iderw^s toegezegd,
op voorwaarde, dat t* Mtlaug een inrich
ting van Middelbaar Ojderwö^ zou worden

Besluiten van den 3den August 1920.

Civiel Departement.

tp.encht.

Particuliere Eoropeesche telegrammendienst van het Nieuws t. d. Dag v. N. L
2 Aug. 1920.
Hollanden Frankrijk.
By de onthulling van het Verdun-m.nument verzekerde de H-er Lmdon, dat Naderend l^jlens de sla^n by Vrrduo voor
FrankrQö: beefde. De Nederlandsche Regeerlog hoopt, dat de plechtighfiid de onder'*nge betrekkingen tusschen Nederland en
Frankrijk nauwer zal maken.
De Heer Biart de la F.ille zeide, dat
Holland ondanks de Duitsehe successen
steeds de rotsvaste overtuiging had gehad,
dat Frankrijk de eind-overwinning zou b>
's

Hagf, Aneta),

op veTzoek, wegens beêitdiging van zijn dienstd. eervo' vsn z'ijno ti»rbe*ch:kkinfis',_llinir.
Th.
thaiis ty,ieiyk ter bes.-hkking
gesteld van den Directeur «Ier Burgerlijke Op _b_e Werken, met bepiling, dat deze omh«ffiug
zal ingaan op een door voornoemd Departementsverbal

bepalen dag.
Eeslui'ten van den 41en Augustus 1920,

hoofd

te

Benoemd:
tot lid van de Commissie van Toezicht op de

Gou»erneroents Caoutehouccultuur, de Heeren D.

BIKNIE, lid van drfn Volksrasd, landbouwindustrieel te Djember, C. KNEGTMANS, Hoofdad ui.
nistrateur van hit land Bol ang te Buitenzorg.

Militair Departement.
Ontslagen:

met ingang van 2 September 1920, op verzoek,
eervol uit Harer Majesteits militairen dienst, de

?N,or_fnf-Dant

taire Administratie:
.derhyMili
met ingang

J. J.
van
dien
datum
benoemd tot reserve-l.ten luitenant der Militaire
Administratie.
halen.
Benoemd :
De Minister wekte op tot samenwerking tot reserve kapitein
der Ufanterie, de op vertusschen Holland en Frankrijk op het ge- zoek eervol uit Harer Majesteits
militairendienst
ontslagen kapitein der Infanterie
bied van Kunsten en Wetenschappsn.
van het leger
De Heer Baart de la Faille en Mevrouw in Ned.-lndiê: C. VAN BEDGE.
Van Bevervoorde kregen het Legioen van
E^r, de Heeren Huib Luns en Dr. Van
Correspondentie.
De
Directeur
Am'sterdamsche
Lieuwen
der
werden b9nopmd tot Officiers
Dit nummer bestaat uit twee bladen.
Levensver z. MJJ,de Heer De Savornin d' Instruction Pu bil que, terwijl
Het Turksche verdrag.
Lohman, vertoeft momenteel te Soerabaia, aan de Heeren Van Bevervoord*) en RaayAbonné 836 1 O is is hat adres onDe Turksche gedelegeerden zfln te Parfls in verband met de fusie van de Amster- makers de Palmes académiques b.keud, wellicht kan de R.ctor Magnificus
aaDgekomen om het verdrag te teekenen. damsche en de Utrechtsche.
werden geschonken.
der Bmdoengsche Hoogesehool U eenige
inlichtingen geven.
der
Polen.
Aocoord.
Concurrentie.
De terugtocht
bootje»
juicht
het
toe,
Het Alg. Hblb.
dat ProfesAbonné 900 0. Wfl ontvingen, voor
De Polen trokken over de geheele linie Len Lhineesche kongsie wil stoom
Brest Litofsk-L.mberg terug. Men voorspelt in de vaart brengen voor de verbinding tus- sor Kuenen naar. Indië gaat en dat Dr. D. zoo/er w£j kunnen nagaan, Doo.t eun'g
Langen van de S. T. O. V. I, A. naar HdI- schrflyen van U.
schen Soerabaia en Kimal.
den val van beide steden.
_____■_—_«_

r
l_NbllN01v

en

is

Filters
met en zonder ijskamer.

15197
aan:
Uit voorraad leverbaar:
kwaliteit kameelharen an
prima
1V.,, 2 1/», 3en 4 tops laadvermogen. AÉhdama*KantoorvDßr!nd.Z_teiL
DRIJFRIEMEN.
lederen
Soerabaia,
15197 BATAVIA
<2&_tA SOERAEAiSA (Tot scherp concurreerende
prijz-m) Batavia,
14419aMD0

BL4SS & GROENEWEGEN,
(15140;

Batavia

en

.

4 Aug '20

Palembang.
i

i. ■

i

V. 066

__g_^flgi«;g£B*a_WM_wiwi'i«iiiwii i iiiiiiiiiii«iM»fl»WM___«__ii iiiwimiiiiiiim

KENNISGEVING,

i

—

» in

tl

Il

en

M. COCHERET.

Soerabaia

Weltevreden

WYCLIFFE

Algemeene Spaarverzekering.

OPENLUCHTBIOSCOPE

THE 'SAVAGE

In de hoofdrol MONROE SALISBURY.
Eotrea' 1 coupon of f 1.20.
VRIJDAG en ZATERDAG AANSTAANDE
Universal Firsjclass Special Productie

Maraöoutveerea

Huwelijksvoltrekking 18 Augus-

Opgemaakte en losse aigrettes en maraboutveeren voor hóeden
Speciale haaraigrettes voor bals, diners en soupers. Beslist concur15098 reereada pïijzen.
Beleefd aanbevelend

tus a, s,

Ondertrouwd:
A. H. TSSELMUIDEN

CSS)
(H±) OEnaarGEWELOENAAR
den beroemden roman van
r

en

In de hoofdrol FRANK MAVO
Universal's nieuwste acteur ! ! !
Kwini,
Senen 46, paviljoen Huster, naast Gang
Wie kent niet' de film THE FLAME.OF THE YOKON, die te
is eindelijk dan
, Batavia mat rauzen succes is vertoond, lier
getiteld:
attractie,
! weer zoo'h REUZEN
DE GEWELDENAAR
naar den beroemden roman van VINETA,

14450Do

...

sWammiïm^mitmMwmm

Poerwakana (Tegaiharendong)
Tjiandjoer (Tjimatis.)

WOEDENDE GEVECHTEN VAN MAN TEGEN MAN
De uitbeelding van FRANK MAVO a's DE GEWELDENAAR zal
U beslikt eeü der boeiendste romans van VINETA voor den geest

Huwelijksvoltrekking te Bandoeng in de R. K. Kerk op 15
Augustus vm. 7.30.

roepen ! ! !

Eenige en algemeene kennisge15149
ving.
»»i'ri

i

ii

ondertrouwd:
gouwe mm\i

i

4 Aug,

15186

Kijk üil nar ois Zondags programma!

i

mwmrn

ÏïIJT.

J.

Weltevreden,

,

VINETA

M. HAGENZIEKER.

C. J. M. CLAASSEN.

AUGUSTUS

HET
Bataviasche Zee- en Brandassurantie Maatij.i Levensluchtige jonge Maisjes ztjn dikwijls zeer romantisch aangelegd!
Zfl worden dan ook dikwijls aan?pmo«digd door-goed uit de kluitw
Excess Insurance Company.
gewassen jongelui!!! Wat zal deze film ons te zien geven????

Aigrettes

5 Augustus 1920.

5

R-)
C-^v
C--"? ■?) VRIJGESPROKEN
GESLACHT !!!

E^Z.
Het kantoor der firma LIONI & Co. is tegelijkertp verplaatst naar:
15195
Cstadeiweg No. 4,

Ondertrouwd:
K, NIKERK

umimimi

BIOSCOPEZAAL

DONDERDAG

dat de Heer A. THUNHORST per 30 Juli 1920 den dienst der firma
heeft verlaten en vervangen is door den Heer G. TESRET, die derGRBSEN.
halve van dien datum af gerechtigd is namens de firma LIONI &Co
kwitanties etc. te teekenen voor de
polissen,
4 Augustus '20,

Weltevreden.
Huwelijksvoltrekking 12 Aug. '20.
15080
Geen receptie.

Mmmunii'iH'iii mv iiinmiiiiiiWiiHi

UNIVERSALiTHEATRE

en

IJ.. E. V.

Soerabaia.
14445 leb.

een gebruikte in zeer goeden staat

ïssurapiiebloor 1. D. LIONI S Ce.

Ondertrouwd:
Ch. W. LEWIS
Buitenzorg,

Semarang,

zelfstandig kunnende werken.
veikaerende HÜDSON
Technisch Bureau
15187
Te bevragen Rpwijk 8 bovenLidgerwood
huis Savelkoul, tel.' 4047.
15001
Verhoop v/h.

D. F. H. PIETERS.

,

FUfKOrt Blötóf EIF ÜO». LW.

TE KOOP:

Monteurs gevraagd

GÏJSBEB.S

Weltevreden,

(Deensch fabrikaat)
Prijs-aanvragen te richten

Albion Vrachtwagens.

J_ dverftentsën

Verloofd: W.

Wederom ontvangen:

Zeilende prr s s. „Jutlandia":
Jutlandia Boormachines,
Wederom uit voorraad leverbaar
types M. S. 11, M. S. 111, M. S. II B.
de bekende
»
enz.

'20. 15186

m i-^-yfnftiwuMiy,

Getrouwd:F.

P. LOTH
en.
A. C. PAULUS
die, mede namens wederztjdscha
ouders,hun harteltjken dank zeggen

'voor

de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden, ,
Meester Cornelis

"
Weltevreden
m

«nm

De

f

i

t

Heer

pn

i

Gehv eAicht

Ctr
KAMERS
5 Augustus '<20. ipO met
'm*»—- -^-_»w
venicnt
salons
ook
15139
Het, oudste eerste-rangs hotel ter plaatse.
op elk uur van den dag en nacht voor gebruik gereed
volbadea
Warme
r ■
De lommerrijkste tuin van Garoet en omstreken groot ± 10.000 rj M

■

t

Hotel Papandajan
<e

r

QarCSiet

Aanbrengen

Bovenkamers met schitterende vergezichten op
de bergen ei? kraters van Papandajan, Tjikorai,
Kawah iranoek, Goentoer en het Kratjak gebergte.

Mevrouw

van

enkele snaren

i

7*m W

S:

Geheel opnieuw bespannen met prima kwaliteit
Engelsen© snaren.3 maanden garantie
Europeesche
afwerking

t~~~^/dér

JÉIII
ÉP^^^/N-*.

\w'sy
kf

(,

..

\?m

j^ÉW

ff

H. VAN HEUSDEN—
De Vicq
geven hierbij kennis van de gebosrPiano's, Tennisbanen, Lees-, Schryf-, Conversatie-kamers
Bekende PAPANDAJAN keuken en verzorging.
le van een zoon.
5
Augustus
192C.
Weltevreden,
Beleefd aanbevolen:
MDo
15194 42a
de Eigenaar en Beheerder,

.

__a_____n__aß-_Bfi_n_s_-_n

m

PARALLEL BANKSCHROEVEN
3, 4 en 6 duim.

„OVER DIS LIIVDEIV'
15167

Batavia,

___a_____o___________qp_______ca_-Hi

iiiiiisiMiwiiiiaa

,
A. HACKS.Hackfl

fnterioeale Telefoon 12.

Telegramadres:

BataYiasche Spaarbank
Weltevreden—Noordwijk
op werkdagen
2a Z
Zaterdags

HEDEN-

De met

EN

MORGENAVOND:

Programma.
Humoristisch
ia den Planten- en Dierentuin
5 deelige PATHE-film:

groot succus
Een film

8u.—12 u.v.m.

vertoonde

de Prins.
Bettsr en en
vol'
kan deze film
pathos.
humor

Men

noemen:

weergegeven in een trilbeeld*.
Zaterdas; en volgende avonden:

«Een operette,

GEVÉAAGD:

iemand, goedehand schrijvende voor
administratieve werkzaamheden.
Brieven onder No. 15146 Bureau
van dit blad.

Baro»!

Cinema Palace, Krekot.

152a.

8 u.—l 2 u.v.m.
5 u.—6.30 u. n.m.

r

a i I CWe r k|
TraV
2e
: DE ROEPING.
Tfldperk

DttsEtisn verhalen
van

Te huur aangeboden:

v

Pas ontvangen s

IVANS

ruim Heerenhuis te Kebon Sirih
No. 61, vanaf 15 Augustus a.s. met
verplichte overname van meubilair.

—

Huurprijs f. 225, per maand.
Te bezichtigen dagelijks tusschen
6 —7VS s'avonds.
15183

Het' spook van Voroshegy.
Da medeplichtigen.
Het verloren spoor.
De man op den achtergrond.
'" Aan den rand van het bosch.
Te koop aangeboden:
man uit Frankrijk,
een gebruikte doch in zeer goeden perDedeel
irgan, 1' 2.— g9b. 3
staat verkeerende Diatto-Torino-

Automobiel, Italiaansch fabrikaat,
7-seats.
Te bevragen: Kebo't Sirih 61, 15173
dagelijks tusschen 6— V,U s'avonds
15184

N.B. Beleefde mededeeling aan bet geachte publiek, dat zij, die verhinderd waren het Ie tijdperk
in onze Cinema te volgen, dit alsnog ZATERDêG in de ELITE BIOSCOPE kunnen doen. PAT HE
CINEMA verleende het alleen-vertooningsrecht dezer film aan CINEMA PALACE en ELITE
15196
BIOSCO ?E enwordt da film dus alleen in dezs baida bioscopen vertoond.

Odeon en Jumboplaten,

—

1.1. lIEKtIiEL f ISSEI & Co,
Woltevre

allernieuwste repertoir

\

$

,Miraplioiie"
De beste spreekmachine.

Verkrijgbaar:

W. NAESSENS & CO.

41a Do

HET NIEUWS VAN DEN DAG.

voor Nederlandseh-IndiS.

zers dóór opvoeringen in Indië wellicht bekend, beviel me den laatsten tQd zoo wei-

duivelsche Bolshevisme

Het

nig, dat ik besloot het geheel nieuw te be-

werken, de goedkoops kluchtspel-materie
van Donderdag 5 Augustus 1920, No, 181 met wortel en tak uit te sneden en hat
geheel op een hooger plan te plaatsen.
In Duitscbland was het op verschillende
plaatsen reeds met een frappant succes
gespeeld, toen ik bij mQn Duitsch theaterbureau en bQ m£jn vertaalster Elsa Ot en
kwam aandragen mat msn nieuw ontwerp,
Epistolae Batavae.
hetwelk meer streefde naar het groote karakterstuk
en het paradoxaal probleemstuk,
(Geschreven voor Het N. v. d. Dag voor 'N. I.)
het geheel niettemin in bJQspalvorm gehouden.
XVII.
Men oordeelde d^ze stof zeer zeker breeder
en
interessanter, aan tooneelmatigheid zou
ocgenblik
Er is op het
een figuur naar
het
zonder twQM winnen, enfin, het beafgereisd,
ons vaderland
die, als buitenlandsche propagandiste van onze Hollandsche loofde in alle opzichten een verbeterde
literatuur, .een niet te schatten waarde ver- editie en toch gaf men als handelsartikel
de voorkeur aan de eerste lezing, omdat
tegenwoordigt.
het eens zoo gecultiveerde Duitsch theaterZe heet Eise Otten, ze woont in Berlijn, publiek sinds den oorlog jammerlijk is
en is zoo iets als onze artistieke gezant. gedegenereerd en nog slechts reageeit op
Gedreven door een fabuteuse energie, ge- den g?makkel{Jken lach en de kluchtspelprikkeld door een nimmer rustend zenuw- situaties.
gestel, schrflft en vertaalt en typt en holt
Aldus is de toestand in Duitschland
ze dag in dag uit, om ons in de Duitsch
Het ernstige dramatische stuk isbgkans
sprekende landen op de markt te brengen onplaatsbaar geworden, het vroegere puen... om er voor zich zalf natuurlijk een bliek kan de prijzen van 70 a 100 Mark
broodwinning uit te halen.
psr plaats niet meer betalen, de theaterLange jaren heeft het als een dogma ge- bezoekers worden louter gerequireerd uit
golden, dat onze literatuur, als een kleic- de breede lagen der O. W.-ers.
steedsch product, er op was aangewezen Men wil lachen, lachen, lachen, met het
eeuwig-durend binnen onze grenzen te gevolg, dat men in München, om er een kas-

Tweede Blad.

blijven.
Een enkel stuk van Heyermans, vertaald
en met succes opgevoerd, was wel een
buitensporig unicum, Multatuli was in enkele Duitsche literaire kringen bekend, maar
verder ?
Geen enkele Hollandsche romanschrijver
had het ooit tot een buitenlandschen lezerskring kunnen brengen, en mocht een enkel
maal een .boek dan ook eens vertaald worden, zoo bleef de oplage onherroepelijk
rusten op de stoffige planken van een uitgevers-magazfln.

succes uit te halen, de Pomarius-figuur geheel in de karikatuur en in het b a s-komieke

heeft gegooid.
Er is derhalve ook geen enkele reden om
op dit succes erg trots te gaan.
In ods vaderland is het juist andersom,
Rooyaards, die mgn Pomarius nooit
heeft willen spelen, omdat hfl afkeerig was
van de kluchtspel-trucs, was daarentegen
dadelijk te vinden voor het karakterstuk,
omdat hij daar de dieper mersehelrjke figuur
in aanproefde, ongeacht de kansen, die hfl

voorbfl zou zien gaan voor het gedisconteerDe eenige Hollandsche tooneel-auteur, die de succes van de eerste lezing.
Deze opvatting pleit z^er zeker voor het
ooit in Frankrrjk is gespeeld is Marcellus
serieuze
willen van onze Hollandsche
Emants.
theater-directeuren.
z^jn
„Door
En hoe! HQ had
comedie
de praatje s" overgegeven aan een FranEen ander voorbeeld voor de psyche van
schen dramaturg, die het zou bewerken de huidige Duitsche theaterkunst.
en... tot succes zou brengen.
Toen mijn blijspel Femina was aangeJa, het ongeloofeitjke feit deed zich voor, nomen door de Directie van het T r i a n o ndat net zelfs door een directie werd aange- theater^ te Barlijo, besloten de twe<nomen.
Directeuren, (die er geld in zagen, anders
En de première werd ingeklopt, het hadden ze het nooit genomen), er ook alles
scherm ging op ca Emants maakte het zich uit te halen ;wat er in zat.
gamakkeljjk. om zijn vertaald geesteskinü te
Wat wil het publiek, vroegen ze zich af ?
proeven en te doorproeven.
Het wil lachen en het wil niet te lang
Maar al spoedig kwam er een trek van in de fauteuils blijven zitten.
grenzelocze verbazing over z£jn gelaat
We zullen derhalve het werk zoo kort
Wat, was dit „Door de praatjes".? mogeiQk coupeeren en alles wat op den lach
Was dit zijn stuit?
werkt, breed naar voren halen.
Wat wil het O. W.-ers publiek nog meer ?
geheel
Hij hoorde de auteurs
andere dingen zeggen dan hg had neergeschreven, hij Het gaat alleen naar de comedie als het de
zag zijn scèaes gekapt, veranderd en bij ge- mannelijke spelers in rok en de vrouwelijke
schreven, hij zag een vierde acte, terwijl hh' figuur ia grande toilette ziet.
Wd is waar «peelt dit stuk aan de lunch,
tr slechts Qrie had gegeven.
Het echec was piramidaal. Het stuk viel maar wat is er op tegen om er een diner
als een baksteen, en dat alles omdat er op van te maken, waar de dramatis per
onverantwoordelijke wijze aan was geknoeid. son a e in avond-toilet kunnen verschonen.
Tertio moeten we een heel mooi ? vrouw
Dit geschiedde ongeveer een tiental jaren eh een knappen man op hat tooneel hebben,
geleden en sinds dien tijd sukkelde onze we ritmen dus Hansi Arnstadt en
£u»en
literatuur weer voort, opgesloten binnen Burg, eu we kleeden ze aan, vooral de vrouw
haar erige grenzen, onbekend en onbemind. op Ge meest fantastische wsze.
Eu plotseling is hierin verandering geAlleen het uiterlijk km ons tegenwoorkomen.
dig het, goud i» handen spelen. Laten we
Querido, vertaald in het Engelsch, uitge- er een kapitaaltje aan spindeeien. En dan
geven in Engeland en Amerika, wordt aldaar Va Banque !
verslonden en zQn naam van groot schrij
Toen 's avonds het scherm opging voor
ver is er voor goed gevestigd.
première had Eugen Burg aan kleeren
de
Cjuperus, uitgegeven in Diiitschland, is en schoenen aan zijn lichaam v00r... 12000
aldaar plotseling de modeschrfj ver geworven. Marie.
Zfla werk wordt er enorm veel gekocht en Het 0/ W.-ers publiek vond het goddelijk,
gelezen, en ieder lezend Duitscher kent zijn sinds den oorlog rad het nog nooit zulk
naam.
een prachtigen rok gezien en zulke dure
Verscheidene audere vaderlandscherroman- schoenen als die van Eugen Burg.
cieis deelen dit zelfde lot, alhoewel ze rog
Ea toen' h3t scherm na de laatste acte
uiet de hoogte van populaiiteit vandetwte was
gedaald, bleek de strijd gewonnen.
vorigen hebben bereikt.
Ei wat het tooneel betreft, ook hierzfln Het toilet van Hansi Arnaialt en derok

ons nimmer gedachte perspectieven geopend.
:
Als ik U alleen maar vertel, dat mijn
blijspel F emina door 70, zegge zeventig

van Eugen Burg hadden het hem gedaan.

Hetzelfde voor twee ahdere bespelen van
mij, hoewel niet in die mate.
En ik ben waarachtig niet de eenige, die
dat geluk treft. Fabricius, Van Eedea en
anderen hebben eveneens van die gunstige
ontvangst geprofiteerd.
Laat ik er al dadelijk voor mezelf aan

verwet van maken <

Ea sinds draait P emina avond aan avond

voor uitverkochte z^len.
Dit alles is nu niet in alle opzichten verOostenrijk
ter
en
theaters in Duitsehland
opvoering is aangenomen en in ongeveer blijdend, maar onze literaire gezant te Berlijn, Else Otten, mogen we er zeker geen
50 theaters reeds is gespeeld.

Er liggen duizenden en duizenden onge-

speelde theater-manuscriptan bijdeßarlflnscho theater-bureaus.

Wannear het derhalve, ondanks de geringe
kans een vrouw. gelukt, ons niet alieentot
één, maar tot zeventig opvoeringen te brengen en onzen Hollandschen auteurs een

toevoegen, dat het juist het slechtste ele- krachtigen vost in oen stijgbeugel te geven,
ment in mijn werk is, dat het succes be- zoo hebben we ons zeer zeker over deze
paalt.
vertagenwoordlgster niet te beklagen.
Het is hier niet de kwestie de attentie Vooral waar het hier een zeer serieuze
°P mijn werk te vestigen, die me U hier artiste geldt, die bijvoorbeeld het kleurrijke
deze details doet geven, primo gaat het er proza van Couperus opbrillante wijze heeft
°m U te bewijzen, dat voor onze Holland- vertaald, en zich al spelenderwijs aan de
sche auteurs eindelijk de grenzen zrjn ge- moeilijke woord-constructies van een Querido
het Duitsch aanpast.
°P^nd, en aecundo geeft het een merkwaar- in Op
dit oogenblik beschikt ze zelfs over
-111 gen Jjjjü: op de psyche van het huidige
kantoor
met vier typisten, en dat alles
theater publiek in het theaterland bij uit- een
onze
Hollandsche
literatuur.
voor
nemendheid, Duitschland.

.

Een klein voorbeeld. Zooals gezegd is het
Mst het slechtste element in mijn werk,
flat dit succes bepaalt.
Mön blijspel Pomari u s, by enkele le:

Wie had dat ooit gedroomd!
Mr. C. P. van
Huis ter Heide, 8 Juni 1920.

Rossem,

-

Waar communistische bladen als Panggoegah,Sofara Ba'jat
en Paöjadjaran Indië en den inlander heenvoeren !
Moentilan-kant weer verhoogde werking ver

NEDERLANDSCH-INDIË
Batavia, 5 Augustus 1920

(Vervolg van het Eerste Blad.)
Dereis van
denLandvoogd.
Programma van Woensdag 4 Augustus
7 u. 30—7.45 n.m. Inspactie van de oud?
gevangenis door den Gouverneur-Generaal.
Bezoek aan bot Militair Hospitaal.
8 u. 30—9.30. Bezoek aan de Europeesche
en de Hollandsch-Inlaadsche school.
10 u. 15. Vertrek naar Pladjoe.
11 u. Aankomst te Piadjoe.
De Administrateur van de Rptaafscbe
Petrolmim MaatschapprJ, Ir. W. O. Taaarup
van Tienen, vergezeld van den Heer Var.
der Lmde, souschef, ontvangt deo G-ouverBeur-Gatieraal aan den steiger,
bereidt een waren feestdag voor. Filmop-

toont.

Den gang van zaken stel ik me aldus voor:
ie gassen in de taaie, nog niet gestolde
lavama3sa van den prop z(Jn onder hooorea
druk gekomen dan in de rustperiode. M «r-

-dere kleine gasbellen vereenigeo zich dan
tot een, grootere, die door de taate massa
omhoog sttjgt en da gestolde lavakorst wegdrukt in de richting van het Trising-rav
Uitvloeien van lava zelf werd nog
waargenomen. Blijft de wérking aanhouden,
dan zoude het kunnen gebeuren dat, averr-

üs vroeger, dos nachts waderom het afglevan nog gloeiende cieeien lavakorst van
uit de vlakte zichtbaar wordt.'
Passagierslijst.
den

van het ss. Insulinde, -dd. 3 Juli j.l. uit Botterdam vertrokken en dd. 7 Aug. a.s. te Tj, Priok
wordend:
G. van Beusekom met echtg.
Heil met echts;., Hekkelman-Chun en 2 kn..
van der Hoff met eohtg., M. F. J. Coo], H. da
namen.
Vries, Mr. A. Mieremet, mej. E. Emmtsrts, J»cob2.30. Terugkeer naar Palembang.
son met echts:, en 3 kn,, mej. van Déyl, L. G.
3 u. Aankomst te Palembang.
Brouwer met echts-., Mr. E. 'Mees met eohtg.,
en 3 kn., mej, G.
jzoek
4.15 Per auto br
aan de katoenfabriek mevr. J. L.J. G. Holle-Maier
W.
Libourel met eehtg. en 3kn„ mevr.
Jopp, F.
der Moluksche Handelsvennootschap, de M. H. A. Heaviside-Versteegh en 3 kn,, mevr.
eenige fabriek in Nederlar.dsch-ludie, waai Holle, Dames L. A. en P. C. van Delden, N. A.
katoen op groote schaal wordt ontgind en 'faylor Kraay, mevr. H. J. v. d. Weg en 2 kn.,
mej. E. O. Dieekmann, mevr. G. 0. Beker-Bothontpit; de capaciteit is 500 balen van pi nieyer
en kind, Damea P. «n J. Beer, J. Haarsma
m. 200 K, G. per maand, welke balen naar mat eehtg., Ir. P. A. G. Asselbergs, Dr. .1. A. C.
J. W. Sehiff en zood, J. 0. É.
verschillende werelddeelen worden gezon- frlaier, mevr.
met eehtg,H. Blom, J. Askgaard, W. v.
den. Ejin maikwaardige bijzonderheid is, dat Moormann
d. Sluis met eehtg. en 2 kn., A. Burggraaf met
ODlanga 150 ton gezonden is naar Amerika. echtg.
G. E. le Butte met echtg. en 2 kind. C.A.Th.
4u. 45. Per auto naar de Moasi-o eer vaarf, Lüekmann, L. Coh,en -met eehtg. en kind, J. A.
W. H. Vetter met eehtg, A. van Gelder met
eu van hier naar boord van da Pruys.
515. Aankomst aan den steiger van de echtg. en i kn., Jhi. H. G. A. Qnarles v. Ufford
met echtg., F. C. Boonman mee eehtg., S. van
Vereeuigde Indische Bysch Exploitatie Maat- Gelderen met echtg.,
mej. G. vandcrMyll Dekker,
schappijen. Bszichtigiog vaa da moderne, mevr. H. Horntink de Beer, J. J. H. Truyen met
J. D. de Vries, nlej. G. Tliierbaeh, Mr. C.
groote houtzagerij ; alleen hier wordt het eehtg.,
Baron v. Heeckeren met echtg, M. F. Onnen,
ijzerhardo onglenhout bewerkt.
A.
Go^szen, mevr. H. J. v. d. My! Dekker en kind,
5 45. Vertrek, stroomafwaarts, par Pruys, D. J.W. Z de -Vries in. echtgen.
en 2 kn., mevr.
geflankeerd en gevolgd door de stoom- *n C. Zaoyer Guilocard en kind., mejuffrouw A. J.
de Voogt, H. Mulder m. echtgen. e» o kn., -C. A.
motorbooten van Palembang en van Pladjoe, Landheer
m. echtgen. en 2 kn., Dr. W. H. AriFZ,
terug naar het centrum waar het waterfaesi H. H. Largelaar m. echtgen. en 4 kn., Mei. J.
Vermaas, C. Ssyers, E, Sayers, G. Pouderoyen,
wordt gehouden.
en 3 kn , G. H. A. SytDoor naar Pladj^e om de illuminatie en Dr. B. Seiler m. echtgen.
m. echtgen. en 2 kn., H. M. J. Vrolyk m.
het vuurwerk al varende te zien, en daarna sma
echtgen. cii 3 kn., mej. P. v. d. Broek, mej. W.
terug naar Palembarg.
v? d. Linden, mej. J. van Halstert, F. F. E. Heide
9 u. Avondmaaltijd met gasten.
m. echtgen., W. Philip m. echtgen. en 2 kn.,J B.
Kiol m. echtgen. en kind., H. Smakmr.n m. echtgen. en 3 kn., mej. P. J. C. Jonker, mcv. 8. TimDa uitbarsting van do Merapi.
mermnns-Hiemstia
en 2 kn., mei H. van der Byl,
Naar aanleiding van de jongste uitbar- mej. W. A. Ve'dman,
mej. M. Maas, J. de Jong
sting van de Merapi, schrh'fo Dr. Kemmer- ra. echtgen. en '2 kn., mcv. J. 0. Kroes Mulder en
liiig, die juist eenige dagen te voren den 3 kn, ii.cc. de Wed. J. W. van Haastert, m
J. van Haastert, mej. A. M. van Hanstert, mevr. L.
berg had beklommen, aan de Loc.:
il. C.
Wolfratb, mevr. D. Marsman-San
mevr. A. List en 2 zoons,
Denzelfden dag dat wij den Merapi, be- Everout, A. J. Kuyens.
echtgen. en kind., J. B. Eiehter
W. J. Weiiaar m.
klommen hebben, den 25an Juli, heefterom m
echtgen. en dochter, W. Schreuderm. echtgen.
5 uur 's middags oen kleine uitbarsting en kind., N.
J. van der Mey, mej. H. G.
m- echtgen., mcv
plaats gehad op den Westeiy ken of hoogsten Engelsman, J. Vallantgoed
J. Grimyzer m. «chttop, gevolgd door een dreunende steenlawine Wed. E. J. Verroen Langer,
gan., O. C Holwerda m. echtgen. en 2 kn„ i
Daar het Kali Trising-ravijn toe (richting
M. J. Kuylaars-van der Hoogen en 3 kn,,J. BrettMoentilan).
en 2 kn., L. de Vries m. echtnesse m. echtgen.
A. C. Kerremacs Tenbroek,
Volgens den administrateur van D j e r a- gen. en 2 kr., mevr,
m. echtgen, W. C. van Slooten m.
F.
Bonz
M.
J.
h
ka
was dit voor het eerst sedert Augustus echtgen. en 3 kn , mej. M. F.L. Nak, J. H. Scbren1918, toen zulke uitbarstingen herhaaldelijk der
m. eohfcgen., en kind., mevr. P. C. Stüvel Biekart,
door hem werden waargenomen.
G. de Grooth met echtg., C. H. S. F. Moorrees
met echtg. en kmd.,
Alma, W. H. J. Vaupel),
VrQdag 30 Juli werden om 11 uur 's mor- F. A. Schluter, J. W.K.Westphalen
met echtg. en
H.
Hok,
zoon,
gens nog twee dergeirjke uitbarstingen,
Eerwaarde Heer L. Brans, Eerwaarde
Chr. Woeatenberg, Eerwaarde Hew A. Nvgevolgd door steenlawines, van uit Dj e- Heer
hot, J. van Hoogstraten, mevr. A. J.
Teucissen,
plaats
rakah door my waargenomen. Da
W. Lakeman met echtg., mevr. de Wed. C. M. J.
der uitbarstingen en de richting der steen- Swart Eyshroek, A. P. Kaemuierer met echtg..
lawines waren dezelfde ala door den admi- mej. F. Schole, Eerwaarde Heer P. Slits, A.
G. J. B. Schoenmaker met echtg.
nistrateur jongstleden waargenomen, met 5fM.rl?,sven,
S. Nieuwstraten, K. A. J. Pequeur met echtg.,
den verrekijker kon men duidelflk zien dat
-Deuss met echtg. en 2 kn., D. A.
o ' i-v'
de top uitbarsting vergezeld werd van een Berkhout
met echtg. en kind., J. Lindemulder met
rookwolk, die scherp afstak echtg. en kind., J, J. Schürmann met echtg. en
donkerbruine
tegen de regelmatige witte dansontwik- kmd., C. F. Boelofsz, mej. M. C. Fait*, mej. A.
Wier.en, mej. D. Smit, mej. C E Omais, mej. H.
keling van den Marapiprop.
Eegelink, mej. J; Pessers, K. F. W-L. Paltzerrpet
Da steenlawines ontwiktelden een enorme echtg, G. T. Kemink, A. Klo,
k, A.
witte stofwolk, die nog lang tegen de glij- Schuwer met echtg. en 3 kn , mei
I. Eiats, I. Spetter, E. van der
baan van het Trising-ravijn bleef hangen. Meer,
eentg., M. S. Martherua, J. Vermaas ï
als
Het was eenzelfde stofwolk
door ons en kind., P. D. van Damme, J. L. M. 810,
tijdens het klimmen door de kleine afschui- J. Sinke, A. Lammerts van Bueren, mej. M. -3.
Hoek, H. Thsjan, J. Mevr» met echtg, J. M.
vingen veroorzaakt.
met echte.-en 2 kn., A. Kuiper met
Het schijnt dus, dat de prop aan den Baaymakers
eohtg, ca kind,, Max Körnert, 40 minders militairen,

—

"*' **"

—
——

dm dan hoeft.

GEVKSAGB:

Empioyé-

Op de rubbaronderneming PenanToen we* op onze huweiyks- djoeng Mandalaré, Bandjar, wordt
reis waren, en vóór dien tyd, kuste voor spoedige in dienst treding gehy my altyd als wy door een tun- vraagd een afdeelings employé,
nel reden.
bekend met tap en tuin werkzaam^
En nu?
heden, liefst Soendanses^h en Jaxnu uocmt hy telkens een bor- vaansch sprekende.

rel.

'

Advertentiên.

HEDEN

Kijkavond-Vendutie

in het Locaal der
„Meubelfabriek Java."
Passer Baroe Zuid No. 20.
door

A-^nvang salaris f 250.— per
maand, vry erfkoelie, medicijnen
en ziekte-verzekering. Maximum
salaris f 400.— benevens gratificatie
en winst aaudeel ij aarlij ksche verhoogingen van f su.—).
Brieven m -.tafschrift getuigschriften, opgave van leeftijd enz te
zenden aan dan AdmtnistratQur.
15142

HEER

EIGEN HULP.

15129 z. b. b. h. h. zoekt paviljoen gemeubileerd cf ongemeubileerd.
Vendu-, Verkoop-Verhuur- en Com.Kamoor.
'Brieven
Det Ostindiske HanJ. J. K. HERKLOTS & Co. delsselskabc/oA/S, Batavia. 15175
Welt., tel. 1498,
——»—
Patjenongan 33-35
ss^sssmstm

immmh.iimim.mm

Jongmensch

Heden Kijkavond en Morgen

—

Q®wraag€i

een ervaren werktuigkundige,
bekend met motoren, metaalbewerdoor een gro-.te winkeizaak te Weltevreden
kingswerktuigen, Ijzer- en kopergieterij, terwfjl bedrevenheid in
goed onderlegd administratief persoon,
ïjzecconstrucüewerk tot aanbe- Heer of Dame, z^lfstanaig kunnende optreden, ten einde beiast te
veling strekt. Indiensttreding 1
worden met de leidmg der administratie.
September a.s. of eerder; salaris
Kantooruren van 8 uur v.ra. tot 5 uur n m.
nader overeen te komen.
Brieven o».der No 732 Pprsou;eau Auftts.
15189
Rrieven met volledige inlichtingen omtrent vroegeren werkkring
en genoten salaris te richten aan
The West Java Engineering Company Limited, te Buitenzorg.

15158

Dame bekend met lichte administratie

GEVRAAGD:

Voor hat residentiekantoor te Bandoeng een ervaren 1e kierk op
f 120.— 'sniaaads behalve duurtetoeslag. Moet bekend zgn met
compts. bepalingen.
Verzoekschriften vergezeld van
dienststaten te zanden door tusschenkomst van betrokken dienstchef.
Do Rasident der PreangerRagentschappen,
15132
DE STUERS.

(Hollander), zoekt kost en in(gemeub. voorkamor of
woning
VENDUTIE
liefst centrum Welt, by
paviljoen)
ten huize van den WelEdelG. Hee;
,
nette f,milie, tegen l September.
B. VAN DER WERF,
volledige
inlichtingen
Brieven mat
Dordrechtslaan No. 1, bureau dtzar courant onder No.
GEVRAAGD:
van ZEd's goed onderhouden In- 15170.
door gerout. Handelsman vertaling,
boedel, als:
correspondentie of administratief
Avondwerk
Rottan voorgalery zitje, rott. bank
werk voor de avond uren.
met bloembak, mooie djat i bloem Gevraagd byhouden boeken, parBrieven^ onder No. 15168.
bak met geluksplant, een djatti t culier Secretaris, typ- of vertaal
muurkapstok met kleed, 1 sampiraD. wark.
Bripven No. 151"2 V. W 1D"g
leg-en dispanskasten, een haifhangby exp. merchant trauslation work
djattihout.
tevens legkast,
tafels
GEVRAAGD:
n-Engl;sh or visa versa, or
Dut
groen
leder bekleede
stoelen, een met
groote Importfhma Steno- correspondence work, during spare
Docr
clubfauteuil, een groote wandspie- typiste, goed bekend met de Engel, 1-2 pars. marm, waschtafal, gelschd taal. Indiensttreding zoo hours.
Letters to No. 15169 this paper.
een stilletje, klok, een pianokruk spoedig mogeiyk Bij gebleken ge
met kussen, 2 petr. kooktoestellen, schiktheid ruim salaris.
eeo party keutengerei, een party
Te koop aangeboden:
Brieven onder No. 15156 dezer.
goedangrakkan, zinken bidkuipje,
een nette zoo goed als nieuwe
GEVRAAGD:
potten- op standaards, een goeie
inboedel, zeer geschikt voor pavildamesfiets m95 nieuwe bandei>
voor hooggelegen theeonder- joen of klein hu:s.
meik Imperial en een goede heeren- netniog een beginnend geëmBrieven onder nummer 15160
fiets met twee versnellingen merk ;:!oyeerde met eonige pracigfc. en dezer.
Burger, e°n ruime nette deeleman Kennis van Soendauresch, ter verop gummibaudan met een joDg dere opleiding in de tuinen.
TE KOOP:
Beginsalaris f. 200.— en emolugoed afgericht paard, schilderyen,
Ecu 7 persoons Oldsmobile mcl
kinderwagens, boekenkast, Barks- menten.
reserve vel» mat nieuwe banden
Brieven met inlichtingen omtrent Zoo goed als uieuw, 3 maanden in
feld filter op standaard, tooverlautaarn, een'mooi beeld op zuil, wasch opleiding onder No. 15157 aan het gebruik. Aan ernstige reflectanten
15176 Bureau van d t blad.
stel, enz, enz.
proefrit toegestaan.
Brieven onder No 15182.
GEVRAAGD:
VENDUTIE
■WM——*——■!■
op Maandag, 9 Augustus I£2o voor de avonduren
Paviljoen te huur
door
EEN ENGELSCW CORRESPONDENT. en gedeelte van een huis.
Ed. Franzen (zelf) zonder Co. Brieven onder No. 15132 Bureau G-oenoeug Sari 78.
ten huize van den WelEdelG. Heer van dit Blad.
15163
M
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C. F. P. D. VAM OER VECHT,
Matramanweg blok 33.

Specificatie nader.

15174

Zird-Süfliaira-Staatstraiiiwep.

ll——

en typewriten.

Brieven onder No. 633 Persbureau An

■————"

BARO.E.

Heden en Morgenavond
Groot lachsucees

„¥OL PEP',

(.Het midddl tegen alle kwalen*.)

In 5 lange bedrijven.
In de hoofdrol: ,HALE HAMILTÖN'.

Hedan (Donderdag) en morgen (Vrijdag) schitterende film:

Verdeeldheid tusschen Broeders
Esn film waarin FRANK KEENAN de hoofdrol vervult! Een film,

waarin FRANK KEENAN da hoofdpersoon is, beho./ft geen ve'dere
commentaar, dus zeker niet in deze film, waarin FRANK KEENAN
speelt in een dubbalrol! 1!
Verder wordt gegeven een extra film en serie 17 (de voorlaatste
serie) van:

,

De LeeuwankPauwen

De prachtige seriefilm met MARY vVALCAWP te midden der schitterende Afrikaanscha Latuur, steeds bloolgesteld aaa de aanvallen van
wilde dieren !!!
Zaterdag a.s. EMILE ZOLA's MEESTERWERK: TRAVAILü!
t

Gewone prijzen!!!

dlvi u Bi UB B£U II

vraagt

voor directe indiensttreding

,

dAtetier
Chefgevraagd

W E; D 11 ü PllliS PI

op Zaterdag 28, Zondag 29 en Maandag 30 Augustus 1920
op het raceterrein Koningsplein, Wel'evreden.
Aanvang 8 uur 's ochiends»
De ledentribuue is toegankel'dk uitsluitend voor leden der
8.8. W.S. met huu gezin en geïntroduceerden.
Aanvragen om lidmaatschap zQu in ta dienen tot uiterlijk 14
Augustus a.s. met vermelding van namen, beroep en adres aan don
Secretêiris-Thesaurier der B.'B. W. S.,
'

enkele wljz'gingen ondergaan.
De betrekkelijke wijzigings- er
aanvullingsbladen zullen tydig verkrygbaar worden gesteld bij hel
Hoofdkantoor ta Weltevreden (Mo
lenvliet Oost 3) en by het Hjofd
vanixploitatiederStaatstramwegen
voor reparatiewerkplaats
teTaLdjongkarangen te Palembang,
zij, die over voldoende praktijk beschikken, komen hiervoor
Alleen
en voorts by de Stations- en Halte- in aanmerking.
15154
hoofden der Zuid Samatra StaatsBrieven onder No 728 Persbureau Aneta.
15179
15180
tramwegen.
Weltevreden, den 3en Aug. 1920
Het Hoofd van Eenvoudige Lijüer.
(Tramwegen en Automobieldien

'

vaartuig.

Algemeene vergadering op Donderdag 12 Augustus in Maison
Rikkers 's avonds zeven uur Jaarverslag, verkiezing Commissie voor
de financiën, verkitzing bestuursleden.
15166
HBT RFSTÜÜB.

Buitenzoresclie

Kuip&anK.

Het dividend over bet boekjaar
1919 is vastgesteld.op vier procent
eu te Buitenzorg betaalbaar bij den
Taesaurier der Buitenzorgsche
Hulpbank, Laan van der Wijck No
18, tegen inlevering van kwitantie.
15150

Jl vUM&IG L

ervaren Typist(e),

ingevoerd, terwijl tarief VI Bestelgoederen 'en Tarief XIV voor ver
voer van zand, grind en steenen

Baiaviaasche Jaciii-ciuD.

ffïy

15185

Qroot Handelskantoor te Batavia

Op 1 October 1920 wordan op de op dictaat kunnende typen. Kennis vaa stenografie strest toe aanbeen Palembangiynen var. veling. Goed salaris ca goede vooruitzichten.
Staatsbamwpeen
de
nieuWe Rei15177
brieven onder No. 730aPersbureau Aneta.
zigers- en Vrachtgoederentarieven

ZEILWEDSTRIJDEN op Zondag 8
Augustus, 's ochtends 8 uur.
Communicatie boot
vaart af
vanaf zeven uur.
De Beschermheer schonk een
kunstvoorwerp voor het snelstr

15072

ESite Bioscope

Lampong-

sten).

15190

Royal Standard
Biograph
PASSAR

i

WANTED

I

voor een Handelskantoor te Weltevreden

t

Op groot Handelskantoor

kan direct geplaatst worden

telfi

tweede Boekhouder

Voor goede kracht, goede vooiuitzichten.
Brieven onder No. 7bo Persbureau Aneta.

KOOPMAN,

te Semarang.

De examens voor bovengenoemde Vereeniging zullen worden
in het gebouw der K. W. S. aan den Vrfjmdtselaaisweg,
crieïai Houwen,
*
telkenmale
ten 5 ure nm. en wel:
ontevreden met oetahng en onZaterdag 7 Augustus,
vervulde beloften van Gouver voor het Diploma Boekhouden A op
op
Ziterdag 14 Augustus.
nemantswege,
zoeken positie- voor het Diploma Boekhouden B
afgenomen

verbetering.

Brieven ónder No. 15151 bureau
|;-15191
van dit blad.

Weltevreden.

nieuwen aanvoer van de
laatste rnodeüen

van:

CINEMATOGRAFISCHE
toestellen en bijhehoorende ohderdeelen,
ASTER MOTOREN ca DYNAMO'S.

■

Examens
Handelsstudie

Raceterrein,

(s—lo Augustus uitstedig).

15178

32 jaar, volkomen vertrouwd met Heeren modevak en kleeding
bedrijf alsmede administratie, sedert jaren zelfstandig inkooper
ia H- Hand en sinds 6 weken uitgekionyn als le. verkooper waarnemend bedrijfsleider, zoekt wegens omstandigheden andere
passende betrekking.
Ook genegen nieuwe zaak in te richten. Voorzien van de baste
15144
referent ëu uit Holland.
Brieven LEO J. VAN DE KAMP, Wilhelminalaan 7.
Teltfjon Gondangdia 89, Nieuw Gondangdia Weltevreden.

Vereeniging

J. K J. LANGE.
Kantoor

De Gedelegeerde,
A. J. KELLERRijswijk straat 14.

Anciens Etablissement^ „PATHE FRERES"

Concessionnaire LEON SCHWARTZ,
Rfjswijkstraat 2i, Weltevrt'den.
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Telefoon ©SO
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IBartawig*.

or !^ofl Insurance Co. Ltd.
(Aiatoverzelcerinijl)

« :ageh'tek:

*<
ROSS TfIYLOR&C»
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Telefoon G>SO Batavia.
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Brieven onder motto „biljart 11 aan Persburead Aneta

Te koop:

BROCKWAY
VRACHTAUTO'S
wagen
aaesoliaffiog
kleineren
Wiiens
TE KOOP
Soerabaja -Semarang - Weltevreden" Baodoeng» Medan,
Een .goede, oude Cello (%)
voor f 200.— inclusief kist en foudraal.

bevragen bij:

Te
15185

K. H. C. JANSEN, Nieuwelaan Meester. Cornelig^ .

een in zeer goeden staat verkeerende 6 zits Berliet Auto' voorzien van
complete Blériot electr. lichtinstallatie, bekleed met echt leder.
Te bevragen: Telefoon Wl. S9OB of Gond. 182.
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TE HUUR:

Mondwater Üdontal

iüen kemige collectie

.. SS
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bieren Portemonnaies

Het nieuwste, aangenaamste en meest antlseptische

w.o. diverse modellen, Sportmo-'
del, speciaal, voor Muntbiljetjes,
Zak Portefeuilles, Pennernessen,
Carboiundumsteeneti,
Weltevreden.
Noordwijk,
Zijdep dassen,
Das Safety-pins,
Patent Sleutelringen,
Paarlmoeren Jas en Vestknoopen,.
Jasstiften,
Kra&gknoopen,
Boordenknoopen, Sok op houders,
les,
Pyaroa's,
Sephir vow-fyama's,
en IAUiEÜERS
no
618.
telefoon
Weltevreden,
Weltevreden
160
■ v
Kramat
Autopet
ontwerpen,
bebestekken,
Witte, katoenen handschoenen.
Belasten zich met het maken van
grootingen, de uitvoering in aanneming van bouwwerken en het toe
UAiO Do OMDERLiMG-BELAMG
zicht op den bouw.

M o rt dl w a t © r

Koloniale Automobiel .Maatij.

Prijs per flacon f 1.25 Wederverkoopers

RATHKAMP & Co.,
Batavia.
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STEEDS

i
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'
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Ruime Keuze 'in:
Meisjes-jurken

VOORRADIG

>TALLAÏ
LICHT EN KRi
iSIIe3R-ver?egenwoord»ging vcor Ned. Indie-van de Nederland<!SBaDiDo
sche Kauetfabiiek te Daht.

I

KÜ^ÏSSiSkI Pi!MT'"iiiïri^S7TTrr-*lff*i.

j [flea
en geSrieentüe

Voilestoffeu

Dynamo's

7

WELTEVREDEN.
"

Bandoen»,

'——

E Firma Van. der Veen I§
NOORDWIJK 22,

Medan,

15126

Bandoang.

■■

Soerabaia,

lifiii, fhilplsi

—

'■■
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Geïmporteerd door

ARCHITECTEN

'"■"

ïuïm rabat.

"* "»y.J«"m«lii«iiinn

"

nul

uiWen

Auto stofjassen

Damestasscl
195aMDo

Len

■moiMjuuLiiiiiiiiiiiii-.iiiL-MUMi

nooalSoltig

Incideat

iLumim-i—_

EN LINONS,
gekleurd gabardi.

ZËPHYRS

P

iaaid Uötzetteode lllisstandesi

"Wit en

Donkerblauw, zwart en wit lustre.

BLAUW SEBGE
voor rokkBn,

WELTEVREDEN.
'

ten'

Damesaf deel ing

Mij. „Onderlinge Hulp'

Weltevreden telefoon 2654 Bijkantoren; Semarang, Soerabaja, Mcdii
BESTUUR: K. A. R. Bosscha, President Commissaris.
E. IL Carpentier Alting, John Peet & Go., W. P. Klusman, Commissarissen. Noordwijk
A.A.Peereboom Voller, J.H. Vreedenburgh, Directeuren
Hoofdkantoor

99fia DiPo
„j

.i

Mr.P. R. Hoorweg, Rechtskundig Adviseur,
Dr. P. W. VAN REES. Geneeskundig Adviseur.
il—T»

i.i
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'""'

I

'

""

"■"■—--i."...---—■■■■■.^■■-■■-.-■-■-i-—.il-.- —.1
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Weltevreden
1&17

f 1.25
datumstempels, per stuk
Driehoeken, Conté, PastelkrQfc, enz,
Gelinieerd en ongelinieerd folio-papier.
295aD«
Carboapapier.
Schrijfmachintlintea,
#

Passerdoozeo,

,

i

Tel. 10. 895.

B§. Pa.-Saroe 41

'■

Wff—l HS^BBBBBB-KB—B

■

____

_____ Handelsvereengjing „ROfTEROAM".

Internationale Crediet- eo

220aDo

fier„

dozijn.
1.60
,1.60
» 2.50 "„'' „
violet copieevaad
f

lage prijzen*
zeer
Rubber

Het is daarom ieders plicht zich tegen ongevallen te verzekeren b$ Wollen stoffen,
Wit en gekleurd mirabout en bont

'E M I X O ML
noodzakelijk iets £eggeo UnbekrompeG llleßScheï

Fiber
Copieerpotlooden, „Kosmos"
Blauwe potlooden f 1.90, f 2,— en
Carters inki:, zwart, rood en
Duitsche potioouen, fabr;

«n»-»

„___-—

'

'

'

.

is uitmuntend voor Keukengebruik.
ENGRÓS BIJ:

Neemt F®r*©ef I

raMoooi

Teetinlsch

WACHT U voor namaak !!!

„WASCANA"
der Sigaren

Ëlureau

Verhoop v.h. Lidgerwood

Het opperhoofd

BATAVIA.
Hebben in voorraad:

Plaatijzer

Staafijzer
BBBBBMBIIBBBI

'

- ■

Draadnagels

/

f)

kan door geen ander merk geëvenaard worden.

Hoogfijn aroma

Prima afwerking

ALOM VERKRIJGBAAR

*

Eenige Importeurs:

HAGEMEIJER &

Soerabaia.

Batavia,

—

i

Assistent-Boekhouder
voor directe indiensttreding gevraagd door grcöte
IMPORTFIRMA.
Sollicitaties met afschrift van getuigschriften
onder No. 15148.

15161

diverse merken Sigaren van de Firma

GEVRAAGD:

Een Boekhouder.
anvangssalaris f 400.—.
Onnocdig zich aan Ie melden
zorder gotde referentiën.
Brieven No. 15188 bureau dezer.

'

"

GEVRAAGD:

Voor een prauwfnveer een bevaren persoon, administratief onddrhg I.
cüaties onder overlegging

.

van

af-chiifc getuigschriften aan het
bureau van dit blad onder No. 15138.

TE KOOP:
Fiat type 2, in uitstekende con
ditie.Tjikinie 36, TeUf. 1070 Welt.

XE KOOF:

gevraagd voor groote AUTOZAAK te Weltevreden. Spoedige indiensttreding gewenscht.
Brieven onder No. 15153 dezer.
i

_____^

Telefoon 594 Weltevreden.
Steeds voorhanden :

DEN HAAG,

van

„

I'2V3
20

tot 20 et. per stuk, verpakt in kistjes van 50 stuks.
'25 stuks
i,
„ 35 et. „
n

„

„

Op geen rooktafel mogen de SLUISBRUGJES,

a f 6.25 per 50 stuk*, van de Firma J. C. VAN DEN DUNGEN, Den Haag
402aMDo
ontbreken.
4
BHRHR_BF^S^'SloHfiKßflS¥B___H_B_Bßffi_SS

"$,

15063

Geroutineerd Ispiijinter
.

SLUISBRUG.

486 Do

Flinke Verkoopster,
Schoenen Magazijn AU CHAT
NOIR, Rliswtlkstraat No, 14.

a vai
Bij een groote handelsinstelliu;
Java wordt gevraagd een Chef-Ssekhouder.
Alleen zij, die voorzien zijn van pnma getuigschriften, kunnen
in aanmerking komen.
Brieven te richten aan het Bureau van dit Blad Nd. 15155

Bouten, SCBlnknageis-

Moeren,

Moortja
Magazijn
Si
g
aren
't
Co.,

GEVRAAGD:

Chef-Boekhouder.

464 dag

Staathb'aden Eoadewtjnse en Van
Soest 1816 I*U2 en officieels'editie
1912 t/m 1915 en Albrecht's klapper
1816 ïvül tegen elk aannemelijk
bod fraico station Djokdja
Brif-ven onder No. 14969 aan het
Nieuws van den Dag voor N.I.

■

.

.

De Pianola-Piano.
Pc Aeolian Co. Ltd.
waarborgen

LINDETFVFS- STOKVIS
Alleeivveriegejiwoordigers voor Ned.-lndië

verbonden,
supérieur, fabrikaat,

namen, onafscheidbaar

Beide

kenmerkt zich door hare biizonder eenvoudige constructie, gepiardl met icgenie
patenten, waardoor zij zich bovenal li
tot het geven van individueel spel.
Laat ens de Pianola Piano " voor U demonstreeren,
of vraagt prijscourant,

261alo

w

Telefoon Wl. 653

Weltevj edan

Koningsplein N. 22

„S AVO V"- HOT EL

BMB TB pfl
» whv ,_ri IBBIBtB:
lfTiH|fT^
.<f^BnßrTßHßfißißTr_fT
w »"

' A\i

■

'aG

'1^
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Telefoon No 3495 Weltevreden.
Aan Elecïrische Tram, Goenoeng Sahari. naast/ Dept. v. Oorlog IX afd
Njonja No. 1.
Perceel
b
lm
gaans
10 minuten
van
Weltevreden (Koningsplein» en
verlicht
Electr.
RuDn voor- en -hchtererf.
Kemajoian.
Geheel
416aDo
AUTO aan het HOTEL verbond m

HbHbb__HHbbHßHHbH

1.1. KibilwifieUriiL, JaiÉif"
Telefoons'DO

ALLE VOORDEELEN
GEEN NADEELEN.

en 804

Naripan 27.

SHRISTOPH MOTOREN

miMMMIII—IMimiMII

Wl ■■■■111 «■■MII—

Geen vootw;\rmen
Geen gloeikop
Geen magneet onder de run
Ceen luchtdrukvaten

'

Geen luchtpomp

■!■!

)

VIERTACT MOTOR.

Geen kwartier noodig voor aanzetten.

DE BEROEMDE SAURER OORLOOS VRACHTAUTO

Loopen direct aan op Benzine en Magneet, worden na 5 minuten
omgeschakeld op ruwolie volgens semi Diesel.
PRIJZEN LAAG!

GROOTE VOORRADEN ZEILENDE 214 Do

186aMDo

Kerk betaalde rooigelden (Gemeenteblad 1920,
No. 388;.
Punt 18. Voorstel tot voorwaardelijke inwilliging
van het verzoek van het N. I. A. bureau vac Van
Kleef en Van Beek, g.g. de firma G. Kolff & Co.,
voor Nederlandsdvindie.
om vergunning tot het bebouwen van het aan
tob Benderdag 5 Augustus 1920, No. 181 den weg „Kramat" gelegen perceel, verpondingsnummer 5767 (Gemeenteblad 1920, No. 387).
Pont 19. Voorstel tot vaststelling van Kohier
No 3 van het Vergunningsrecht over „1920—1921"
(Gemeenteblad 1920, No. 865).
Punt 20. Voorstel tot vaststelling van de Kohieren Nos. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 en 60 en
Suppletoir Kohier No. 6 der Gemeentelijke
Inkomstenbelasting „1919" en de Kohieren Nos.
14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van de Gemeen-

HET

VAN

DEN

Ontheven:
voedingsmiddelen in Ned.-Indië behooren te volop verzoek, met ingang van 31 Juli 1920, eervol doen en volgens welke methoden deze behooren
van zijne terbeschikkingstelling van den Hoofd- te worden onderzocht en gecontroleerd, wegens
inspecteur, Hoofd van d«n dienscder Opiumregie: vertrek, eervol als lid tevens voorzitter, H. B. C.
H. J. PBANSSEN, gepensionneerdonderluitenant GIËBEN, inspecteur-pharmaceut van den Burgerder Infanterie.
lijken Geneeskucdigen Dienst;

Benoemd:
bij den dienst van het Boschwezan tot inspecteur : J. J. DUIJFJES, thans tijdelijk belast met
de waarneming dier betrekking;
tot referendaris bij het Departementvan Justitie :
Mr. A.
thans ambtenaar ter beschikking
van den Directeur van Justitie. [P. F. !]
bü de Algemeene Bekeukamer met ingang van
8 Augustus 1920totreferendaris: A. W. BATTEN:
J. W. ISAAKS en M. W. DBOGNAT DOEVE,
telijke Inkomstenbelasting „1920" (Gemeenteblad allen thans hoofdcommies;
tot tijdelijk:
1920, No. 403J.
21. Voorstel tot wijziging der begrooting hoofdcommies op het residentiekantoor te PaPunt
Batavia, 5 Augustus 1920.
van Uitgaven en Ontvangseen voor het dienstjaar soeroean: J. C. VAN KEMPEN, thans Iste commies op gewestelijk kantoor te Soerabaja;
1920 (Gemeenteblad 1920, No. 372).
afdeelingssecretaris op het assistent residentie(Vervolg van het Eerste Blad)
Punt 22. Voorstel tot uitbreiding der formatie
der Waterlei- kantoor te Pekalongan: E. V. CLIGNETT, thans
van het personeel by den Dienst
lste commies op het assistent-residentiekantoor
dingen (Gemeenteblad 1920, No. 378).
Punt 23. Voorstel tot uitbreiding van het per- te Tasikmalaja;
Gemeenteraad van Batavia.
soneel bij den dienst der belastingen met een bij de Laboratoria voor materiaalonderzoek bij
Vergadering op Maandag, 9 Augustus a.s Commies en tot benoeming als zoodamg van den het Departement der Burgerlijke Openbare Wor
J. Z. van Bookhijzen (Gemeenteblad 1920, ken tot scheikundige: E. VAN DEB GBOEN, thans
«fles avonds ten half zeven uur precies in Heer391).
assistent-scheikundige bij genoemd Laboratoria;
;<üe Raadszaal tsr Gemeentesecretarie, Ko- No.
tot eersten commies bjj de Weeskamer te Batot splitsing van de betrekking
Punt
24.
Voorstel
ningsplein Zuid No. 9.
vaa Controleur der Verordeningen(Gemeenteblad tavia: G. MDLDEB, thans commies op het residentiekantoor te Palembang.
1920, No. 392).
Agenda.
Benoemd:
Punt 25. Voorstel tot inwilliging van het verPunt 1. Goedkeuring van de notulen der verga- zoek van den Heer A. W. A. Jacometti, om vrijen tot vervangend secretaris der immigratie, comovertocht enz. voor zijn stiefkinderen (Gemeente- missie te Batavia: J. J. WIGGENBAAD, thans
deringen van 14 en 28 Juni 1920.
belast met de waarneming der tijdelijke betrekPunt 2. Voorstel tot vaststelling eener voorloo- blad 1920, No. 375).
piere rooilijn voor een gedeelte van den weg Punt 26. Voorstel tot het verleenen van eervol king van vervangend secretaris der immigratieWest" (Gemeenteblad 1920 No. 869,. ontslag aan den Opzichter der Waterleidingen commissie aldaar:
..Molenvliet
in de commissie tot voorbereiding van de aanPant 3. Voorstel tot vaststelling van het hoofd W. P. Geeve (Gemeenteblad 1920, No. 379).
Punt 27. Voorstel tot het verleenen vanbinnen- wijzing in 1920 van surnumerairs voor de te Lei"wegen- en rooilrjnplan voor het gemeentebezit
...Petodjo" en de naaste omgeving daarvan (Gemeen- landsch verlof wegens latigdurigen dienst aan den den gevestigdeopleidingsschool voorden Indischen
Opziener der Plantsoenen Mas Djibdjaredja (Ge- Post-, Telegraaf en Telefoondienst tot: lid, tevens
teblad 1920, No. 880).
voorzitter: M. G. HOEKSTBA, hoofdambtenaar
Punt 4. Voorstel totgedeeltelijkeinwilliging van meenteblad 1920, No. 384).
Punt 28 Voostel tot benoeming van den Heer ter beschikking van den Directeur van Onderwija
Slet verzoek van den Heer F. Ch. Bopp, om dispensatie voor de overschrijding van de voor de Stads- P. A. Doeve tot Adjunct-Administrateur by den en Eeredienst; lid: .1. G. VAN DUIJK, hoofd van
buitengracht, de Utrechtsche straat en GangKani- dienst van Grond- en Woningzaken (Gemeenteblad het dienstvak „Telefonie" b\j den Po3t Telegraaf
en Telefoondienst; lid: J. A. D. G. COEKELJE,
pocg Miskin geldende rooilijnen (Gemeenteblad 1920, No. 383).
van den Heer directeur voor het onderwijs bij genoemden dienst,
1920, No. 374).
Punt 29. Voorstel tot benoeming
Punt 5. Voorstel om afwijzend te beschikken E. A. Velt tot Hoofdcommies ter Gemeentesecre- met bepaling, dat hij tevens als 'secretaris der
commissie optreedt.
«tip het verzoek van den Heer Sech Abdulloh tarie (Gemeenteblad 1920, No. 382).
Verleend:
Basjaib om dispensatie voor do overschrijding
Punt 30. Voorstel tot benoeming van een drietal
wegens ziekte één jaar verlof naar Europa aan
"van de voor den weg Patekoan vastgestelde rooi- leden in de Europeesche Schoolcommissie (Geden vervangend secretaris d«r immigratie-com(Gemeenteblad 1920, No. 393).
meentblad 1920, No. 397).
Punt o. Voorstel tot nadere inwilliging van Punt 31. Voorstel tot den bouw van winkels missie te Batavia: J. J. WtGGENBAAD, met
het verzoek van den Heer Sech Aed bin Mari bin c. a. op
en verbetering van het Glodokplein bepaling, dat h\j zijne betrekking zal nederleggen
op een nader door den Directeur van Justitie te
'Talib om dispensatie voor de overschrijding van (Gemeenteblad 1920, No. 889).
de BsrenPunt. 32 Voorstel tot toekenning eener toelage bepalen tijdstip.
de voor den verbindingsweg tusschen
Belast:
drechtslaan en Sawah Besar geldenderooilijn (.Ge- aan den ingenieur B.A. Ogilvie voor de waarnetijdelijk met de waarneming der betrekking van
meenteblad 1920, No. 395).
ming van het secretariaat der Commissie voor
Punt 7. Voorstel om afwijzend te beschikken op Ooeubare Werken (Gemeenteblad 1920. No 404». inspecteur bij den dienst van het Boschwezen:
C. B. S. BITsEMA VAN ECK, thans houtvester
Punt 33. Voorstel tot vervanging der ontworMet verzoek van den Heer Lic Sien Tjoen inzake
gemeente- pen leuningen van- en oprichting van lichtstan- bij genoemden dienst;
de hem opgezegde huur van een stuk
. grond, gelegen aan de Assemkade (Gemeenteblad den op de nieuwe brug over het Molenvliet te bij de Nederiandsch-Indische Artsensehool te
Soerabaja gedurende het schooljaar 1920—1921
1920, No. 405),
1920, No. 370).
Kroekoet
van een stuk
Punt 34. Voorstel tot het doen uitkomen van met het geven van vijf lessen 's weeks in de chiPunt 8. Voorstel tot het verhuren
Gemeentegrond, gelegen aan de Baoherachtsgracht technisch personeel uit Europa (Gemeenteblad rurgie: Dr. B. LESK, wd. directeur der Centrale
Burgerlijke Ziekeninriohting aldaar.
■te Pekodjan, aan den Heer Koebaja Talep (Ge- 1920, No. 406).
Gesteld:
Punt 35. Voorstel tot benoeming van technimeenteblad 1920, No. 377).
ter beschikking vanhst Bestuur der StaatsspoorPunt 9 Voorstel tot het verhuren van eenstuk sche ambtenaren in dienst der Gemeente ter verGemeentegrond gelegen te Pekodjan, aan deu vulling van bij het Bouw- en Womr. gtoezieht be- en Tramwegen: J. K. HELDEB, ambtenaar van
Heer Sech Awab Ambarak (Gemeenteblad 1920, staande vacatures (Gemeenteblad 1920, Nog 407). buitenlandseh verlof teruggekeerd, laatstelijk ad
'Ho. 885).
Punt 36. Voorstel tot aankoop van 4 Eord au ministrateur bij het Departement van Binnen,
, ,
Punt 10. Voorstel tot uitgifte van enkele tot to's voor den Dienst van het Bouw- en Woning- landseh-Bestuur;
to-zicht 'Gemeenteblad 1920, No. 408).
ter beschikking van het Bestuur der Staatsspoorhet land „Menteng" behoorende perceelen
Punt 87. Voorstel tot overname van den weg en Tramwegen: H. D. VISKEB, ambtenaar der
me«nteblad 1920, No. 396;.
bij den dienst der In- en
Punt 11. Voorstel in zake het verzoek van de „Gang Baroe Gondangdia" (Gemeenteblad 1920 lste klasse iControleur)
Uitvoerrechten en Accijnzen;
: Zuid Sumatra Landbouw- en Nijverheidsveree 309).
Punt 38. Voorstel tot ombouw van den weg ter beschikking van den Hoofdinspecteur der
niging om erfacht van een terrein te Tamansari
402).
„Kebon
No.
Sirih" (Gemeenteblad 1920, No. 409).
In- en Uitvoerrechten en Accijnzen, teneinde met
1920,
IGemeenteb ad
Punt 39. Voorstel tot het bouwen op de water werkzaamheden op diens kantoor te worden bePunt 12. Voorstel tot het aanvragen in eigenambtenaar terugverwacht
dom van eükele perceelen Gouvernementsgrond leiding van een pompstation te DjaUbaroe en t»n last: J. A. WODTEBS,
in Gans Saiitieng (Gemeenteblad 1920, No. 4JÖ£
van baitenlandsch verlof, laatstelijk commies ter
{Gameénteblad 1920, No. 898.
Punt 13. Voorstel betreffende de aanvraag ïn
Punt 40 Nadere voorstellen inzake de overdracht controle bij den dienst der In en Uitvoerrechten
eigendom door de Internationale Creditt en der electriciteitaconcessie (Gemeenteblad 1920, en AccjJDzen, met bepaling, dat deze terbeschik
kiogstelling wordt geacht te zijn ingegaan op 30
Handelsvereeniging „Botterdam" van een stuk No. 390).
Gouvernementsgrond, gelegen in de Wijk Kamvaststelling eener Ei- Juli 1920.
Punt
41.
Voorstel
tot
pong Moeka (Gemeenteblad 1920, No. 894).
schenverordening (Gemeenteblad 1920, No. 401).
Besluiten van den 3den Augustus 1920.
Punt 14 Voorstel tot inwilliging van het verPunt 42. Visiestukken en mededeelingen.
Gesteld:
soek van het Hoofd van den Post-, Telegraaf- en
gerekend van 81 Juli 1920, tijdelijk ter beschikTelefoondienst om vergunning voor het leggen
king van den Directeur van Gouvernementsbeop het land „Menvan telefoonkabels langs de(Gemeenteblad
Besluiten en Benoemingen.
drijven, teneinde te worden belast met de rege
1920,
teng" aangelegde wegen
ling nopens de verdeeling van Landsbrandhout
864).
Ho.
Besluit van den 30sten Juli 1920.
aan de onderscheiden Spoor- en Trambedrjjven op
Punt 15. Voorstel tot handhaving van de afwijJava
en Madoera, G. VAN ENST, op verzoek,
den Burgemeester van
kende beschikking van
CIVIEL
DEPARTEMENT.
op het veizoek
eervol uit Harer Majesteits militairen dienst ontBatavia van 12 Mei 1920, No. g533,
Ontslagen:
slagen majoor der Infanterie.
den Heer Tan Kioe San, g. Chen Jen Liong,
van verdunning
op verzoek, wegens overgang in particulieren
den
bouw
«ener
limonadevoor
mm
dienst, met ingang van 30 Juli 1920, eervol uit gerekend van 26 Verleend:
Juli 1920, een binnenlandsch
(Gemeenteblad 1920, No. 381
's Lands dienst: D. F. SCHAAP, ambtenaar der 4de verlof voor den tijd van ééu maand, geheel buiBegeering klasse
Pont 16. Voorstel inzake het tot de
bij den dienst der In-en Uitvoerrechten en ten bezwaar van den Lande aan Mejuffrouw
.ïzericht veteoek van den Kerkera&d der EvangeliAccijnzen.
G. H. DE VOGEL, wd. bibliothecaresse tevens
een
om
afstand
van
te
Batavia
sche Gemeente
Besluiten van den 31sten Juli. 1920.
klerke bij het GeneeskundigLaboratorium te WelmiWltc van het Koningsplein voor den bouw
tevreden.
Verleend:
kerk rGemeenteblad 1920, No 385,1.
wegens zevenjarigen dienst negen maan den verop
afwijzende,
beschikking
Ontslagen:
tot
Voorstel
17.
Punt
bij de Commissie, welke met het oog op de movan Van Kleef lof naar Europa aan den hoofdcommissaris van
Tact verzoek van het N.I. A.b&reau
der Batavia- politie te Soerabaja: M. P. P. BELTGENS, met gelijke invoering van eene offioieele controle op
«n Van Beek, namens het Bestuur
om restitutie van de bepaling, dar, bij zijne betrekking zal nederleggen de voedingsmiddelen hier te lande, zal hebben
sche Vincentiusvereeniging
aan te geven aan welke eischen de verschillende
: op 13 Augustus 1920.
"g-oor den bouw van een Boomsch Katholieke

Derde Blad.
NEDERLANDSCH-INDIË.

,

en

—

■

J

■?abriek

fan eén

FEUILLETON.
Bladzijdenuit de Memoires van
den Hertog de Saily.
Naar het Engelsch

15.)

van
Wkyman.
S.

„Dit is een buitengewone eer, Monsieur de
3Stosr>y 1" zei ze, mQ verachtelijk aanziende.
boodi „Ik kom oók met éenik,buitengewone
zoo ernstig als ik
schap, madame!" zei
kon.
„Lieve hemel!" nep ze op spottenden
4oon ait; „ik bad wel nieuwe linten mogen

.aandoen!"
.
ging ik
„Van den Koning, madame!"
blij
„om
«end,
u te
mogelfik
wort, zoo kalm
zfjt
gekomen
van
't
ge
in
bezit
vragen, hoe
,_.,.,
zön sleutel!".
Ze lachte luid. „Goeie, onnoozele Koning ,
zei ze, „om naar den bekenden weg te vragen".

.Er is hem niets bekend, madame", antwoordde ik streng.
„Wat?" riep zfi uit met voorgewende
verbazing, „bfi gaf hem mij toch zelf!"
„Dat deed hij niet, madame".
„Jawel, mfiuheer!" herhaalde ze, opstuidat dan,
vend. „Als brj 't niet deed, bewfishaakjes",
twee
bewfis 't! En, tusschen

—

ac voort, zachter sprekend en. weer
vervallende in haar toon van nfidigenspot,
„hoe gaat 't met die dierbare koningin ? Ik
hoerde, dat ze gisteren ziek was en den
Koning den heelen dag bij zich hield. Wat
ongelukkig treft dat, juist nu". Eo haar
oogen tintelden van boosaardig genoegen.
„Madame", zei ik, „mag ik ronduit met u
ging

ongenade valt, monsieur de Rosny; ik breng
praten ?"
„Ik wist niet, dat u anders praten kon", die vrouw een ptjnJijken steek toe; en wat
antwoordde zfl snel. „ZVifs zijn vrienden kon- Zijne Majesteit betreft, brj heeft dit soepja
den Monsieur de Rosr y nooit geestig noe- zelf gekookt en moet 't nu maar opeten
men : enkel een vrfj moedig, om niet te zeg- ook".
gen : ruw man, die onzen Koning wel eens
,Pas op, madame!" riep ik uit, kokend
goede diensten bewezen heeft in moeilflke van verontwaardiging over zooveel schaamttjden, maar die nu—"
telooze valschheid. B G; speelt een gevaarlek
„Een beetje veeleischend en overbodig spel, ik waarschuw u!"

op verzoek, eervol, als lid, E. L. C. WEEHUIZEN, wd. niet-geneeskundig leeraar bij de school
tot opleiding van Indische artsen te Weltevreden ;
beiden onder dankbetuiging voor de door hen als
zoodanig bewezen diensten.
Benoemd:
in de bovengenoemde commissie tot voorzitter,
Dr. A. WUNDEBLICH, wd. inspecteur-pharmaceut;
van den B. G. D.,-thans lid dier commissie:
tot leden: Dr. B. C. P. JANSEN, wd. Afdeelingshoofd van het Geneeskundig Laboratorium te
Weltevreden en Dr. J. SMIT, technisch bacterioloo< b\j het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden ;
tot onderwijzer der lste klasse bij het openbaar
Europseseh lager onderwijs: A. J. SWANBOBN,
thans belast met de waarneming van die betrek-

king.

Ingetrokken:
op verzoek, het besluit, waarbij aan den tijdelijk; hoofdanalyst bü het Analyselaboratorium van
de afdeeling Nijverheid van het Departement van

Landbouw, Nijverheid en Handel, M VAN DEB
SLIK, wegens zevenjarigen dienst, negen maanden verlof naar Europa is verleand.
Benoemd:

tot lid der Commissie tot overweging van een
Indisch bezoldigingsstelsel: A. E. TDIBENS te

Weltevreden, E. Th. HABKINK te Weltevreden,
W. MABCUS te Semarang, allen vertegenwoordigers van het Verbond van Vereenigingen van
Landsdienaren; en A. B. TEN BEBGE te Buitenzorg, voorzitter van den Katholieken Onderwijzersbond,

Ontslagen:
op verzoek, wegens volbrachten diensttijd, met
ingang van 5 Augustus 1920, eervol uit 's Lands

dienst D. BADEBSMA, assistent-resident van
Poerbalingga.
Belast:
met de waarneming der betrekking van griffier
van den Baad van Justitie te Makasser, Mr. J.
W. SLOOT, thans ambtenaar ter beschikking van
den voorzitter van de landraden te Makasser e.a.:
bij het parket van den Procureur Generaal bij
het Hoog.Gerechtshof met de waarneming der
tijdelijke betrekking van onderhoofd van den
algemeenen recherchedienst, H. L. BTENNEKES,
thans tijdelijk gesteld ter beschikking van den
Procureur Generaal.
Bij den Dienst der Staatsspoor- en Tramwegen
Door het Bestuur.
Ontslagen:
op verzoek wegens overgang in particulieren
dienst met ingang van den laatsten Juni 1920
eervol uit 's Lands dienst de ploegbaas B. L.
ABELS;
op verzoek eervol uit zijne betrekking de tijdelijke commies A. Ch. KEPPEL, met bepaling, dat
het ontslag gerekend wordt op den 15enJuli 1920
te zijn ingegaan;
op verzoek met ingang van den oden Augustus
1920 eervol uit 'sLauds dienst de commies Mevr.
C. H. TIMMEBMANS geb DENKELAAB.
Benoemd:
tot opzichter lste klasse L. E. KEBCKHOVEN,
thans opzichter 2de klasse;
tot commies J. B. WENTBE, thans op maandgeld werkzaam;
tot opzichter 2de klasse, J. G. PELUPESSIJ,
thans op maandgeld weikzaam;
tot opzichter Weg en Werkenbij de Staatstramwegen, G. BBOUWEB, ambtenaar op wachtgeld,
laatstelijk die betrekking bekleed hebbende.
Bepaald:

dat de benoemde opzichter lste klasse, L. B.
KEBCKHOVEN, bij den Dienst van Weg en Werken geplaatst blijft;
dat de benoemde commies, J. B. WEINTBE, bij
den Dienst van Traktie en Materieel geplaatst
blijft.
Geplaatst:

bij den dienst van Weg en Werken de benoemde
opzichter 2de klasse, J. G. PELUPESSIJ;
bjj den Dinnst van Eenvoudige Lijnen (tramwegen en automobieldiensten) de benoemde opzichter Weg en Werken bij de Scaatstramwegen,
G. BBOUWEB.
Door den Hoofdinspecteur, Hoofd van den
Weeskamerdienst i
Belast:
met de waarneming der tijdelijke betrekking
vat derde Commies bü de Wees en Boedelkamer te Soerabaja, Mrjuffrouw B. E. DE BUIJTEB, thans tijdelijk klerke bij het College.

MILITAIR

DEPARTEMENT.

Bevorderd:
bij het Wapen der Infanterie tot kapitein, de
eerste luitenants, P. O J. SCHEFPELAAB en F.
C. A. SCHULTE.

„Is dat uw laatste woord, madame?"zei
ik, bijua stikkend van woede. Het was lang*
geleden, dat iemand mij zóó had durven
trotseeren.

„Ja", zei ze, „mtjn laatste. „Of neen, wacht
even ; ik zal je niet met leege handan laten
weggaan". Ze stak haar arm onder 't kussen
en trek er, na eenig zoeken, een klein pakje
onderuit, dat ze me toestak. „Pak aan", zei
„Éa welk spal hebt gü' dan gespeeld?" ant ze, met een hoonlach, „'t heeft zijn dienst
woordde ze plotseling, eveneens in woede gedaan. Ik geef u wat de Koning mfl
j

wordt".
Nu zag ik, dat 't oorlog op leven en dood
was tusschen ons; en ik vroeg, of zij de ontstoken. „Wie maakte, dat de Koning de
vijandschap van de koningin niet vreesde, trouwbelofte verbrak, die hij mfj gedaan
dat zfi zoo durfde pronken met 's KoniDgs had? Wie was 't, die mij belette Koningin
van Frankrfjk te worden? Wie bracht in
gunsten.
„Niet meer dan ik u vrees", zei ze bru- vliegende haast het huwelfik metdiekoopvrouw tot stand, zoodat de Koning getrouwd
taal
„Maar als de Koning wordt teleurgesteld was, voor hij 't zelf goed wist? Wie w*ss
het
in zfjn verwachtingen?"
éiaar genoog, gonoegl" gilde ze uit,
zichzelf
met een gabaar van woede in de
„Dan zult gfi daarvoor moeten boeten
rede
„Go" hebt mij te gronde gevallende.
terwijl
ze
langhaam,
niet ik", antwoordde ze
richt,
gtj
uw
en
mfi glimlachend aankeek. „Bovendien, mflu- ik zal u te grondeKoningin, mèt u beiden,
richten!"
heer, werd mijn kind dood geboren en dat
heeft hem niet bovenmate bedroefd".
„Integendeel, madame!" antwoordde ik,
„Toe 1! geloof ik, madame, dat ge gevaar- rag zelf nogmaals geweld aandoende om
lijk spel speelt".
kalm te blijven en tot haar sprekende met
„Door te houden, wat de Koning mij ge- al de gestrengheid, die een gerechtvaardigde
geven heeft?" vroeg ze, de wenkbrauwen toorn mfi ingaf. „Ik heb u niet te gronde
gericht. Maar als ge mfi de zaak niet vertelt,
optrekkende.
„Nnen, door te houden, wat de Koning vrAarvoor ik hier gekomen ben, dan zal ik
u met gegtven h6eft!" antwoordde ik driftig. geen genade met u hebben!"
„Ea wat wint ge daarbfl?"
Ze lachte luid. „O, jij onnoozele bloed!"
!
„Welnu", zei ze met schitterende oogen, zei ze. „Ea dat noemt zich een staatsman
teiwijl een blos haar gelaat kleurde, ,als Snap je niet, dat je zelf machteloos en in
se 't dan weten wilt, zal ik 't u zeggen. ongenade bent, ais ik 't je niet zeg en je
Ten eerste, 't genoegen, u daar verieg°D> mfi dan geen kwaad meer doen kunt ? Het
verschopt, gesmaad te zien staan, mfln bon- vertellen? Terwfil ik jullie allemaal in mijn
plaisir afwachtend. Dat win ik er bÖ< » macht h«b —jou, de koningin en den Konoemt gtj dat misschien een kleinzieng ning! Neen voor geen millioen, monsieur
genoegen. Verder win ik er bfi, dat gt) in de Rosüyl"

-— —

—

gaf.

Ik zag, dat 't de verloren sleutel was,
slikte mfin woede in en nam 't pakje aan;
en daar ik begreep, dat ik hier nu verder
niets te maken had, en mij alleen zou
blootstellen aan nog meer beleedigingen,
draaide ik me om, en zonder haar goeden
dag te zeggen, wierp ik de deur open en
stapte naar buiten. Ik hoorde, hoe ze zich
met een schrillen lach op 't kussen liet
vallen. Maar ik gaf niet verder acht op haar
en stoorde me nog minder aan de spottende
blikken, waarop haar bedienden mfi traeteerden, toen ik het huis uit giüg. Ik sprong
in 't zadel en galoppeerde weg, gevolgd
door Maignan, die nu, tot mfin verwondering, een onhandigen gelukwensch uitbracht.
Ik keek hem verbaasd aan, en vroeg hem,
met een vloek, wat bfi bedoelde.
„Ga hebt den sleutel", zei bfi bedeesd,
naar 't pakje wijzende, dat ik in mfjn hand
hield.

„Ea wat zou dat?" riep ik, de gelegenheid aangrijpend om op iemand mfin woede
te koelen. „Om dat papiertje geef ik niets,
maar om de manier, waarop ze 't kreeg,
idioot! Jfi mag 't papier hebben, als je mfl

zegt, hoe Madame 't beet heeft gekregen".
(Wordt vervolgd).

om den fooeK.

Staatsspoor- en Tramwegen. Betrekking DirecisDt Gemeeiilewerfon Vacant

Zfi : „Mannen zfin zóó vervelend.
Ik zou omvallen van verbazing als

een hunner me eens iets zei dat ik
niet reeds eerder gehoord heb "
Hfi : „Wat een schok zou je dan
krfigen al 3 iemand je een huwe-

lijksaanzoek deed."

ADVERTENTIÊN
N. V. Ed. FRANZEN & Co.

Koningsplein Oost 4.
Directeur: R. L. BRANTZ
Tel. Huis 1534.
Tel. Wl. 270.

—o—

Toko Vendutie

Vrfidag, 6 Augustus 1920
in ons Lokaal
Koningsplein Oost 4.
Op deze vandutie zal worden
verkocht een groote partfi diverse

Koopmansgoederen o.a. speelgoed,

schoeien, kramerijen, verf, gra15119
mofocns, etc. etc.
,
in

i

iii

i

Openbare Verkoop

ten fivarstaan en in het lokaal van
het Vendukantoor te Indramajoe

op Zaterdag 28 Augustus 1920

Vanaf Maandag 9 Augustus tot
en met Ziterdag den 14den tt.a.v.
worden op de stations der Ceintuurbaan en op het lfinvak Buitenzorg-Soekaboemi geen vracht- en
filgoederen met bestemming Banüoeng loco ten vervoer aangenomen. (In verband met opstopping
van het emplacement Bandoeng).
De Inspecteur van Vervoer SS.
15145

De Voorzitter vanden Gemeenteraad van Pasoeroean roept sollicitanten op naar de betrekking van

6. perceel verpondingsuummer
35, kadastraal nummer 1671

Verkooper

Salaris fEOO,— met 6 tweejaarlgksche verhoogingen van f 50,—
en reiskosten f25, per maand.
15C65
Dadelijke toekenning van een of Aanmelding : TOKO SAVELKOUL, Rflswllk.
meer verhoogingen mogel^k naargelang van aantal dienstjaren en
ervaring.
Zich te wenden tot den Voorzitter, per gezegeld verzoekschrift,
onder overlegging van getuigschrifBOOMKLERK
14956 door Technisch Handelskantoor te Soerabaija een prima kracht om
ten.
GEVRAAGD.
als Chef de Bureau op te treden.
15120
Alleen zfl met eenige jaren prakpositie
salaris
aan
desa
Groot
aanmerking.
veibonden.
in
Schrifkomen
tfik
Brieven onder letters A. W. Hotel Selabatoe, Soekaboemi.
telijke sollicitaties met copie-certi- Assurantiekantoor te Weltevreden
Vraagt
typen
voor
jongmensch
verlangd
ficaten en opgave van
salaris, leeftfid en tijdstip, waarop en lichte administratie. Salaris naindiensttreding mogelfik, in te der overeen te komen.
15130 Directe indiensttreding gewenscht.
zenden aan
goede werkkracht, goede voorGebroeders VETH, Padang. Voor
uitzichten.
Brieven onder No. 15000 dezer.
EEN ASSISTENT-BOEKHOUDER,
Bouwkundige teekenaars.
accuraat kunnende werken.
Op architectenbureau ta Bandoeng
ASSISTENT.
vcepmde talen strekt tot aanbeveling.
Kennis
van
kunnen tegen ruim salaris bouwGevraagd voor direct door TheeBrieven
onder
No.
15054.
gekundige teekenaars worden
onderneming Pasir Telaga, Halte
plaatst.
Tjibadak: Iste en 2de Assistent.
Brieven met refereatiën onder
Aanvangssalaris respectieveig k
No. 6632 Bureau Preanger Bode, f 275.— en f 200.—, b^j voldoening
Bandoeng.
15133 spoedig veihoeging, benevens minimum 2 mnd gratificatie per jaar Op Effectenkantoor kan geplaatst worden iemand met goede relaties
met vrij pers- en inkomsten belas- en eenig kapitaal.
2e Assistent.
ting, dokter en medicijnen en de
directe
indienstGE7RA.AGD voor
Bij gebleken geschiktheid verleening van Procuratie met zeer
treding door de Rubberonderne- gebruikelijke emolumenten.
goede vooruitzichten St'.pte discretie verzekerd.
Na 6 jaar dienst 6 mnd. Europ.
ming Tjiseroe, halte rjipari W/L,
Brieven franco onder No 15079 bureau Nieuws van den Dag.
een 2de Assistent. Aanvangssalaris verlof met behoud van vol salaris
f 250.
h f 10.— erfkoelie per en vrije reiskosten.
maand, vrij dokter en medicfinen Brieven te richten aan den Ad15134 miviistrateur.
15014
en goede Tantièmes--.
copie-certificaten
te
Brieven met
HEER
VRAAGT:
richten aan den Administrateur.
z b b h h. vraagt per 1 September
eenige goede administratieve krachten
of eerder klbiu ongemiubelu huis
Alg. Ned. Verbond
en bekwame typistes.
dan wel ruim paviljoen met ofzouder
Afd. Batavia.
Zich in persoon aan te melden tusschen 9 en 12 uur ten kantore
aparte gemakken, op goeden stand.
Brieven onder No. 15002 van Rij «wijkstraat H2.
15083

gevraagd

—

Chef de Bureau.
Gevraagd

Gevraagd

des Yooriniddags 10 uur van de
navolgende
eigendomsperceelen,
alle staande ten name van TAN
SOEI HOK te Indramajoe en gelegen
in de d^si Karanganjar, district
en bestuurfi-afda&ling Indramajoe,
residentie Cheribon:
verpondingsnummer
1. perceel
357, kadastraal nummer 2866
Sectie A afl. ladramajoe;
verpondingsoummer
2. perceel
713, kadastraal nummer 2739
sectie A afd. Indramajoe, groot
120 M 2;
verpondingsnummer
3. perceel
185, kadastraal nummer 2190
sectie A afd. Indramajoe, groot
Onderwijzeres) gevraagd voor
157 Ms;
Leergang <*/d. 4d tcnuol te Batoeverpondingsnummer toelis. Salaris f 150.— per maand.
4. perceyl
463, kadastraal nummer 2191
Aanmelding bfi: H. G. STRAATsectie A afd. Indramajoe;
MAN, Gatg Pool 1, Tel, 2087 Wl
5. peiceel verpondingsnummer
15137
172, kadastraal nummer 1668
sectie A afd, Indramajoe groot
243 M 3;

Directeur Gemeentewerken.

Makelaardij

De l.f. Fikkert lofnr br Company

die Blad.

Groot Importkantoor

Biedt zich aan

geroutineerd rubberemployé met
prima certificaten, de Inlandsche
VRAAGT:
talen machtig, gewend zelfstandig
te werken, thans nog werkzaam,
zoekt plaatsing met gjede vooruitmet routine op Teclrniscti gebied.
JONGELUI
van Hollandsch en Engelsch vereischt. Zonder goede getuigzichten.
Kennis
met ruime kantoorervaring zagen
Brieven onder No. 15074 N. v/l schriften onnoodig zich aan te melden.
zich gaarne belast met adrnini Dasr.
Brieven onder nummer d9zer.
14229
stratieve werkzaamheden of anders-

een ontwikkelde Chineesche Werkkracht,

sectie A afd. Indramajoe, groot zins gedurende de avonduren (van
GEVRAAGD:
254 M
salaris met bijf KOO
Violist
8.30)
tot
Dé perceelen worden verkocht 6 Aanbiedingen
te Wenden Hotel
verdiensten.
Zich
het
Bureau
aan
en met alles
vró 'van hypotheek
15025
Du Pavillon, kamer 4k.
gebouwd
daarop
en daaraan van dit, Blad onder No , 15103.
wat
—.
aard- en nagelvast is.
Op de perceelen 1-4 staan twee
pakhuizen, geheel opgetrokken van
gegolfd dakfjzer.
Op perceel 5 staat een woonhuis op een der groote kustplaatsen van Java vraagt, voor onmiddellijke
met bijgebouwen; op perceel 6 indiensttreding,;, eenige geroutineerde verkoo pers. Alleen zij, die
eveneens een woonhuis met bij- reeds bö concurreerende firma's gewerkt hebben en over voldoende
gebouwen.
beschikken, komen in aanmerkißg.
Inlichtingen te verkifigen te In- ervaring
Bü. sollicitatie op te geven verlangd salaris en overlegging
dramajoe bij de H. M. RÜPE &
15152
COLENBRANDER, te Batavia bfi Copie-certificaten.
ondergeteekende.
140d3
Namens de verban dhouds ter:
Mr. E J F. VAN DUNNE,
< advocaat te Batavia.
De Volkscredretbank „Pontianak", Wester-Afdaeling van Borneo,

—

3.

1

-

Importfirma

Gevraagd

,
voor het BgKantoor der Bank te bingkawang.
Vraagt s

ited -aiciscne Escompio maatschappij

„

Een Administrateur
maakt bekend, dat
verhoogU'gen van
recepissen van aandeelen der Emis- Salaris f 300 per maand met eenjaarlöksche
woning ot i 50
virje
f 750 per maand,
sie 1920 van af heden inwisselbaar f 25 tot een maximum van
duurtetoeslag
20 /o
zijn bij het Hoofdkantoor te Batavia per maand, gratificatie bö tevredenheid,
eenjaarlijksche
p
m
met
Salaris
f2OO
Een Adjunct-administrateur
tegen definitieve stukken voorzien
f 25 tot een maximum van f 400 per maand, ju
van dividendbewijzen No. 74 t/m 98. verhoogingeu van
/0
p.m.,
gratificatie bü" tevredenheid, duui tetoesiag
De gelegenheid tot inwisseling woning of f 40 betrekkingen
keering
Verbonden
ouderdomsuii
is
een
Aan beide
van recepissen van certificaten van
wijze
van pensioen.
bö
aanzal
w>rden
aandeelen
nader
touot
Sollicitaties te richten aan den Hoofd-administrateur.
De

Fhrna H. BONEFAAS,
Wij

WELTEVREDEN.

hebben voorradig

Een enorme sorteenng

COSTUMES, Amerikaansche en Fransche
Ochtend- en avond-toiletten.
BLOUSES, Wit en gestreept voile.
COSTUUMROKKEN.
CHIQUE MANTELS voor EUROPA.

"
14468

Maisons Versteeg & Rikkers
Telefoon No. 151

NOORD WIJK.

Telefoon No. 612.

ONTVINGEN:

Boomschors
Chocolade
KWATTA en SICKESZ REtóPEN.

14454

vrge

gekondigd.
Batavia, 3 Augustus 1920
15029
DE DIRECTIE.
»

1

r

n

ii

n

.»

Een raadgeving.
Er is misschien geeu enkele
plaats in de wereld.waar iemand
meer gevaar loopt voor zijne gezondheid, dan in,Ned.-Indië. Niemand kan er wat aan verhelpen,
doordat het slechte klimaat, slecht
water en honderd andere natuurlflke oorzaken hiervan de schuld

:
zin.
Dit zfln de reden-n waarom zoo-

Assistent-Boekhouder
gevraagd

voor gj jote Autozaak te Weltevreden.
Spoedige indiensttredicg gewenscht.
Brieven onder No. 15051 bureau van dit blad.

Pakhuismeèster.

Groot importhuis vraagt vcor spoedige indiensttreding geroutineerd pakhuismeester. Alleen zij, die reeds als zoodanig zfln werkmaand en
zaam geweest, komen in aanmerking. Salaris f 200.— per
verder gunstige voorwaarden.
Brieven met afschrift certificaten in te zenden onder nummer
15076
dezer.

velen lQden aan koliek, dysenterie
en meer dergelijke inwendige kwalen, maar wanneer men hieraan
lÖdt, is 't goed een geneesmiddel
te'weten dat onmiddellijk bet lij- .
den verzacht en ons voor levensgevaar behoedt. Dit nu is Wood's
Heroemd Pepermunt Geneesmiddel,
dat in de vele jaren gedurende
welke het in Indië verkocht is
geworden, duidelijk ztjne onmis
baarheid heeft bewezen als genees- Ontvangen
krachtig middel tegen maag- en
andere inwendige ziekten.
Wood's Beroemd Pepermunt Geneesmiddel is in iedere Apotheek
verkrijgbaar a f 1.25 per flesch.
sea Do
ï
DiCoslBa

Waarom ook niet laten vazenden,
rt «or

de

N.V. Transport Mij.Saharie„INSULINDE",
a
Goenoeng

34.

288 Do

Zeepen
Dobbelman's
soorten;
de volgende

Lelienmelk, Karnemelk, Amandel,

de Cacao, Mona lisa, Palmitine, Surfin eau
de Cologne, Glycerin violet, Eunice, Matador, pure scensed glycerin, Glycerin tablets.
Excelsior Waschzeep ,en Zeeppoeder.

Volks- en Stads-Apotheek
N.V. Bataviasche
Weltevreden,

Batavia,

Meester Cornelis,

Bandoeng

Stoom- of

Vanaf 31 Juli tot 14 Augustus 1920

Motorwals I j
4

Te huur gevraagd voor 3 a
maanden, voor en onderneming |
in het Buitenzngsche, een s—B |
tons sto-^m- of mutor-wegwals.
Brfevf" *> et rpgave gewenschte
condities onder No. 15070.
,„ , .
■;-, I ilolenvliet Oost 26-27
' i;

-

-

GROOTE UITVERKOOP
i

tegen

Weltevreden

TELEFOON No. 688.

tegen half September of begin October, een Huis of Paviljoen voor
15013
klein gezin.
Brieven Bureau Nieuws v/d Dag.

Te huur gevraagd:

liefst 1 Sept. of eerder een klein
Siuis of paviljoen te Weltevreden
door echtpaar met kindje, gemeubeld of ongemeubsld.
Brieven bureau v/d blad No. 15104.

Passar

Gang Passar Baroe

Molenvliet West 1, Weltevreden.
DAMES

Overname huur aangebodenvan

Voor de aanstaande races van af Vrijdag a.s. Expositie
van een keurige paitfl

omtrek Molenvliet; voor- twee j ngelui.
Brieven onder No. 15053 deier.

~~~"~TE HUU2:

j^dlcsil^cïijfl

Nieuw huis: voor-, runnen-, ac-hter=-galei 8,3 kamers, K*s-en waterleiding f 75— p. m. Verplichte overoama nieuwen inboedel,
rrieven No. 15059.

.

«

Te koop gevraagd:

Firma Tjio Hang Bouw
Weltevreden Telefoon 906 en 3456.

Pas ontvangen:
H.
een partJJ:
, Voor

iKlu

uiu

H. Aannemers, Bouwleveranciers enz:

ECHTSCHE GLAZEN DAKPANNEN,

Asbestplaten (Eterniet) afm. 1.20 X 1 20,

uitstekenden staat verPHONOLAingebouwde
keerende
457aD( Q
PIANO
, rollen
„
Importeurs:
Brieven met opgave aantal
Maatschappij voor Uitvoer en Cornmlssiehandel,
en pr^s en fabrikaat onder No.
Batavia, Semarang, Soerabaja, Cheribon, Tjilatjap
Een in

XOUöo

Hollandsche LIJNOLIE,

Moline verf (in verschillende
Prezen op aanvraag.

verven.
18a Ml>o
Beleef il AanbevoleD.

kleuren) en andere

i

uiau.

De Brand in het Ihiniesclie lamp

l LIPS brandkasten
ALLESMVERTEGENWOORDISERS voor ned-indië

TE

TANDJONG PANDAN.

|

Liricieteves-StoKvis.

Bit eltest bewijst beter dan IDQO bataogen

Mpn SÉÜft OPS"

■.

TANDJONG-PANDAN, 4 Juli 1920.

I

SUPERIORITEIT
van

WelEdéle Heeren

)

«dien mogelijk zou ik gaarne van U willen ontvangen een geillustreerde prijscourant (met prijsopgave) van Lips Brandkasten.
In verband daarmede kan ik ü mededeelen, dat bij eenen grooten

I

15093

Fransohe Model Hoeden.

Eenvoudig pension gevraagd

I

AFDEELING

EXPOSITIE

van een ruim huis, voorzien
E.ectr. licht, koi.kgas en waterleiding. Overname meubilair verplichtend.
Brievea onder No. 15073.

:

12358

Wintel Maatij „Eigen Hulp"

15081

1

14709

Ontwerpen en Uitvoeren van Bouwwerken.
#lhelminalaan 10, Tel. 279, Mr.-Comelis.

«direct, paviljoen met eigen gemakken, voorzien van gaslicht en waterleiding, huurprijs f 50.— Verplicht overname van keurigen inboedel prijs f 800.— a contant.
Te bezichtigen van af 5 u. n.m.
tot 8 uur te Petodjoplein No. 25.

)

Wolff
64, over Tio Tek Hong.

VAN ALTENA EN JANSENS

Te huur aangeboden

, »

prezen bfl :

Bouwkundig Bureau

.

]

der oude

BROS
POKOMULL
Baroe 88, naast Toko

Schuin tegenover het Hotel des Indes.
Bestaande uit 30 kamers, van Eiectrisch licht voorzien.
\ uitstekend middag- en avondeten. Keuken onder Europeesch toezich'
Levert tevens middag- en avondeten buitenshuis.
jBet dichtstbtjgelegen Hotel der kantoren van de 8.0.W., Staatsspoor
&05* ®°
wegen eu Handelshuizen.

Te huur gevraagd:

8/4

|ft&

J^ j |J
H

ff^ü
WnL
Hl W£ ü£l
■P I
i^
|
QllUlmCiijlvlil
fyf

brand, pas 3 dagen geleden gebeurd in het Chineesche Kamp alhier,
Er waren in totaal in de verbrande huizen en winkels 9 brandkasten van verschillende merkeD, doch slechts 2 Lips' hadden een
ongeschonden inhoud.

Hoogachtend,

"

'li.ll R- LATIP-

|j||

8H65.1 UiWIISI UOl LI|I!S Mulull

„Fïre-Proof"
■■ ■

■■

*■

zijn-

"**»

w *■

Fisk banden Firma H. BONEFAAS.
Kooptd- Fisk.
WELTEVREDEN.

geven satisfactie.

Wij ontvingen:

een pracht collectie

57a Do no4

BÜBY

Jurkjes, Schortjes,

14488

ARTIKELEN

Manteltjes,

Hoedjes etc,

lief en

■«■mimrami^

goedkoop.

umi———i-

Macaroni- en Vermiceiiifabriek

„Speranza"

AGENTEN 1 Bat Automobiel Mij., Weltevreden 3 Autohandel Ds Vrtaa. aasdoan®.
Garage Meester-Cornells, Mr. Cornelis.

IMPORTEURS

N.V. Algemeene Distributie Mij.
Thompson, Larsen ltd.
WBIfSTRAND

«UHARA?*»

li 7/122 Marketstreet, SINGAPORE.

Rubber -brokers, Estate-Agents, General Merchants, Visiting Agents.

Belasten zich met:

den verkoop van rubber-consignaties op de Singapore
markt tegen de hoogste prijzen; vlugge afrekening,
ESTATE AGENTS den inkoop en verscheping van alle soort van

RUBBER

GENERAL

Estate's benoodigdheden.
MERCHANTS zfln door speciale overeenkomsten bjjzonder
gesitueerd voor den inkoop van alle mogelijke Import-

artikelen.

VISITING AGENTS voeren controle en brengen rapporten uit over
rubber-es tates.

INKOOP TERMS tegen geopende credieten; voor bekende relaties

betaling tegen documenten.
CORRESPONDENTfE in het Engelsen en Hollandsch.

Prima referenties.

14962

HoHandsch Management.

...

MHBSSjË** In verband met de tot standgekomen belangengemeenschap
tusschen de ALGEMEENE,,
EERSTE NEDERLANDSCHE
en DORDRECHT, zullen de polissen vanaf 1 Juli 1920 worden afge
geven op naam van de EERSTE NERERLANDSCHE, wier Hoofd
kantoor voor Ned. Indië gevestigd is in het kantoorgebouw van de
Algemeene te Soerabaia.
Men raadplege hare zeer vrijgevige nieuwe verzekerings vooi

KPGr

waarden.

Algemeene Maatij. van Levensverzekering en Lijfrente.

Hoofdkantoor voor Ned. Indië.

Directeur Bijkantoor Batavia:
W. VAN LBNMIUP.

14467

Leveranciers

en van alle groote Hotels, Toko's en Ondernemingen
Gevraagd wederverkoopers in Oost- en
Midden-Java en voor Sumatra's Oostkust.
477» »i© OZ
Gebruikt uitsluitend de artikelen van „Speranza"!
Het voordeeligst in gebruik I

der K. P. M.

"""

Wendt U

W voor ELECTRISCHE LICHTINSTALLATIEN

«^Bliili

In aansluiting op het kabelnet der Ned. Ind. Gas Maatij.
TOT

De li V. De Twentsche Handel Mij.
O e ROOY & Co.

vtsopheen
Molenvliet O. 99,

Telefoon Bat. 122.

Opname, begrootingen, teekeningen kosteloos en zonder eenige verbintenis.
417aDo

TB KOOP:
zeer billflken prfls een dczflu

Dearborn Truck Attachments.

voor
echt zilversn lepels en vorken
I—TONS DRAAGVERMOGEN voor FORD:
en groote soeplepel.
Brieven onder No. 15141 bureau 2—TONS DRAAGVERMOGEN voor FORD:
k-TONS UNIVERSEELE ATTACHMENTS
van dit Blad.
voor ALLE ANDERE AMERI-

Te koop

1. E. PALM Jun BATAVIA

gelegen

BOUWTERREIN

fhoekpercael) in centrum stad en
tokobuurt. Prachtstand voor zaak
Groot 1557 M a f 15.— p. M
geleverd in eigendom vrfl op naam.

1550

1850

KAANSCHE AUTOS:
m
1950
Het voordeeligste Transportmiddel voor Firma's en Ondernemingen
Onderdeelen van Alle Drie Soorten Voorradig!!) 85aDo

te Bandoeng:

* Een zeer eunstig

f

jï^f^jk

2.

♦j—ses

Een nieuw WOONHUIS

r*^ pz m

op len stand (Merdika Park) in nabflheid der voornaamste scholen, bev
7 vertrekken, autogarage ca compl.
bflsjebouw.,'
Te betrekken 1 October as.
Goed gebouwd. Prfls f 25000.
Bevragen: W. E. SMITH, Bandoeng, Oosteinde 17.
15135

f 5000.~ <$Gjjfs£? f 5000/*
„THE PERFECT FOUR"
De Nieuwe Lichte Dienstwagen.

Te koop

25 MIJLEN PER GALLON.

«envoudig, Ruim, Betrouwbaar, Sterk, Economisch, Volmaakt, Oom-

pleet, Sierlijk, Goede verlichting, Zelfstarter, LEROI motor, Keurige
Kap met geslepen glazen, Honigraat Radiator, Afneemb. velgen met
Reserve, Bandenmaat 30 X Blfz", Gemakkelijke behandeling.
VRAAGT HOLLANDSCH PROSPECTUS.
14482

Kier soliede Woonhuizen
TsmWmsW&ttwWSF

te N. Gondangdia.

Brieven onder No.
van dit blad.

m

of zonder Autogarage boven defiimaOgawa &Co
Sluisbrug, Weltevreden; ald.ar (p

Kantoorlokaal met

I
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Te Buitenzorg

pp goeden stand
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GRAAG
Ge hebt last

,BAZEL T J E S"
Bfl alle apothekers,
drogisten en groote

I
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AUTUMüBIti IMPURTms
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Weltevreden

„jrï^rir~2
Mnln
noienviiej__^_j

Fili»len

HM F! ffll

BB

I

TP

-

te MBDAIf, BANDOISNO,

Zf,'JZZ£
lwielen
Dl T^k36 x
achterbanden
ri

met

6AROKT
s
=
= == ========BH==HHra^=MM«««««««

I

Bifflßnßjjtjn
■■ ■OKhOOBHOOBOBOOHhEHHBOOHOOH

_4

en

v jt

_

v/a

I

I

tOIIS>

ï

Massieve banden in alle maten.

Concurreerende prijzen.
b^
MgjQBBtDBKSBnBH

«B

8.

De meest practische wagen voor Nederlandsch-Indië.
Verder direct leverbaar &ft

**^

im---»""

Wfl verwachten met het S.S. „WEST
MODUS" een grooten voorraad Garford

"-;u:;:|

NV. HOULAND-DELI, MEDAN.

.£»_.

J. C PALM Jun. Batavia.

importeur:

i«

«3

]§§

ww wh

Hoofdkantoor

'

ROOK T

bureau

«mm*-^-

gemeub leerd huis voor la3 g|
!
mnd. a f lcO.— per mnd., te beAugustus.
trekken medio
Brieven onder No. 15128 aan I
■
bureau van dit Blad.
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model later door vele fabrieken gevolgd in de sawah-modder stikte. M'n machine
Uit de Mali.
werd en thans nog brj de moderne machi- wa* in gruzelementen- geslagen.
(Loopende tot 28 Juni 1920.)
ne in gebruik is.
Wederom wist ik het toestel met de
troorLXederiandsch-Indië.
In Juni 1911 ging de Mfl. voor Luchtvaart meegebrachte reserve-deelen in elkaar te
op
de flesch en begaf ik me naar Duitsch- zetten en ik ging er mee naar Djokja,
van Donderdag 5 Augustus 1920, No. 181 land,
BUITENLAND.
om er m'n brood te verdienen mot waarmee ik nog met het meeste succes
demonstreerde, maar ook daar achtervolgde Een pauselijke nuntiatuur in Frankrijk.
het invliegen van apparaten.
Baar te lande doken de vliegtuig-fabrieken me het noodlot en kwam ik bg m'n vierde
Vgftien jaar geleden br»k het cücieele
als paddestoelen uit den grond op. Er was vlucht te valSen toestel zie boven,
„do oudste docnter van de Kerk",
Frankrgk,
b.v. een doctor in de phiiosophie, die er een
De oorzask van al deze ongevallen moet met het Vaticaan.
Jaren gingen voorbij en
oprichtte en de leiding opdroeg aan den worden toegeschreven aau de te geringe de wereldoorlog brak uit, teo gevolge
waarJarige vlisgeniers
ingenieur Sabionsky, die thans nog werk- afmetingen der terreinen
groot
rgk,
Oostenrgkvan
een
katholiek
loophaan.
zaam is bfj Berkels Patent te RotIk wilde na al deze misère (lo Europa Hoagarge, waarop het Vaticaan nog staande,
terdam.
was
ik ook al 19 maal gevallen) de vliege- werd uiteengeslagen. Taaos is, naar men
tot
de
der
eenZoijdrage
geschiedenis
(Tevens]'
apparaat
een
aviatiek)
rg
In des doctors fabriek werd
er aan gaven, want ook mg o geld was weet, :iaar alle waarschgaigktuid een nieuw
aangemaakt
eigenaardigen
vorm
van een
op: ik had in vier maanden tgds f 40 000 concordaat in wordirig, hetwelk de banden
werd.
Met
dit
gedoopt
d
a
soort
verleren. Doch een particulier te Soerabaja tusschen de Fransche regeering en den
dat G a r o e
De Pr. Bode heeft den Heer Hilgers ge- toestellen
vloog
ik
ook.
bood aan, me te helpeu. Ik lapte m'n ma- Heiligen Stoel opnieuw zal bevestigen.
ïnterviewd naar aanleiding van zfln vliegin Jchanne3- chine woei op en giag er mee naar Priok
Fokker
btj
Later
kwam
ik
De canonisatie van Jeanne d'Are toonde
jubileum op 29 Juli j 1., toen het tien jaar thal btj Berirjn terecht en met dezen, een om daar opgespoten zeezand als terrein te
geleien was, dat hfl als eerste Nederlander Indische jongen als ik hg werd in Kediri benutten. De zwakke motor legde het ech- den goeden wil van het Vaticaan, om tefeyven Neariand's bodem vloog, Hjj vertelde
te komen aaa de wenschen der
geboren
maakte ik een moeilijken, tfjd ter tegec den zsewind af en weer maakte gemoet katholieken.
het volgende:
Franseh
door. Ik was zijn constructeur en instruc- ik een val, kwam iv een nipa-bosch terecht
Andsrzgis betoonde de regeering der
"Ik werd 19 Dacambsr 1886 te Proboling- teur en we moesten ook op een goeden dag en werd b'wastoloc3 opgenomen.
hare erkenteigkheid voor dit conrepubliek
ging
op
mrjn
go geboren en
11de jaar naar te Doberitz voor het leger demonstreeren.! Daar ik middelerwgi getrouwd was, dacht
ciliant
door een bg zondaren verstreven,
alwaar
ik
Amsterdam
op
te
de
Holland,
het me verstandiger, de aviatiek nu maar tegenwoordiger te zenden naar de plechtigtot
gehouden
proeven
De
tevrevoor
werden
voorelectrimachinisten
Kweekschool
generaal, vaarwel te zeggen ca trad ik als machinist heden der heiligverklaring, en inFraokrgk
cien studeerde, wat ik in 1908 werd. Daar- denheid van den bevelvoerenden
overgegaan tot het doen ia dienst der sf. Pradjekan tusschen fluisterde men toen reeds van de eerste
na was ik op verschillende fabrieken werk- maar alvorens werd
we nog eer»s op de Sitoebondo en Bondowoso, waar ik twee schrede in de richting eener bigvende verzaam, o.a. btj de electricitoits-werken te eeaer bestelling moesten
tegenwoordiging.
proppen komen. Baarbrj ging Fokker met jaar bleef.
Nijmegen.
Aldaar kreeg ik van Kuiler een aanbod Da vraag dringt
lucht in, maar htj had
een
luitenant
de
zich thans op, of ook
Op 28 Augustus 1909 maakte Blériot pech, kwam te vallea, de officier stierf eu om m'n vernielde toestal over te nemen en
zgn
genegen
zgnerzgds
hbt
Vaticaan
het
en
Kanaal
zfjn historische vlucht over
Toen hg bs- de chef van den generalen staf, generaal tot een nuntiatuur te Pargs. Dezezalvraag
FoKker
raakte
bewu^itloos.
door deae gebeurtenis voelde ik me tot da kwam maakte hg een onaangename opmer- De Greve, vroeg me telegrafisch, iv legerkan naar alle waarschgnigkheid bevestigend
aviatiek aangetrokken.
king over den luitenant die sctiuld was van dienst te willen komen, wat ik aannam. worden beantwoord. In de Revue de Paris
Ik begon met bet nemen van zweefproe- het ongeval en daardoor raakte hg meteen
Mat Ter Poorten werd ik werkzaam ge- is een artikel verschenen van de hand van
ven en ving daarmee aan van het dak van uit de gratie.
steld
te Tandjong Priok, Hg had het vliegen Gbarles Loiseau, waarin deze een lans
een boerenhuis in den omtrek van Ngmehad
geen
geleerd, in België, van breekt voor het herstel der nuntiatuur, daarme
apparaten
vliegen
bg
van
Brouckère
Het
in
staart
van het
gen. Oagelukk'g bleef de
goed
hg
ik
er
gelegd,
verdiende
mee welke fabriek
twee toestellen liet ko- bg wgzende op de voordcelen daaraan vertoestel haken en kwam ik loeigk te vallen, windeieren
duiten
opgespaarde
ondeugdeigk
terug gezonden bonden. Hg gaat uit van de stelling, dat
als
en
van
de
twee
die
man,
kocht
in
het
hospitaal
dagen
waarom ik twee
daarmee
grapje
rgk twee ton. indien Frankrgk een vertegenwoordiger naar
om
kostte
het
o
k
k
e
r-toestellen
demonstrawerden.
Dit
F
moest worden verpleegd.
T ir Poorten ca kapitein Visscher gingen het Vaticaan zendt, het óók een plicht
ties in Rusland te gaan houden. Dd autoriEen tweede poging had niet veel meer teiten legden echter moeiig kneden in den daarop in commissie naar Amerika en heeft, om te Pargs een nuntius te ontvansucces. Ik fabriceerde n.l. een nieuw zweef- weg, maar nadat ik in Riga een Russisch kochten er een paar Martin-water-vlieg- gen, terwgi het anderzgds goed zal zgn
vliegtuig, deed op een heuvel tusscben brevet had gehaald kon ik m'n gang gaan tulgen van het type T. E., waarmee een dat de Heilige Stoel wederom kennis neme
Berg en Dal en Beek een stellage van 20 en begon te Helsingfors met het geven van tiental vluchten werden gemaakt.
van de voortreffeigke eigenschappen der
meter hoogte bouwen en verzocht aan de vliegvertooningen, die op tal van plaatsen
generaal Fransche ziel.
de
leger-commandant,
Hoezeer
werklieden, de vorige mislukking indachtig, herhaald werden.
Van Daaien, niets voor de vliegerg voelde
den staart van het toestel te willen vastik 8 maanden in Rusland
Ia
totaal
bleef
kapitein Visscher liet zich niet ontmoehouden. Zi liepen bg m'n sprong mee ovar en met het daar verdiende geld ging ik digen en maakte wat er van te maken viel.
BINNENLAND.
het plankier, maar .zagen den rand niet en naar Duitschland terug, alwaar ik twee
op
zgn
werd
initiatief een
Onder andere
verdwenen in de diepte, waarbg ze den
Ds gezinnen van het Ind. marinek e r-vllegtuigen kocht, mot vlucht naar het meer van B9kasi en terug
nieuwe
Fok
personeel.
staart van het toestel vasthielden, zoodat het doel, daarmee in Ned. Indie te gaan
gemaakt.
dePriok
naar
ik meeviel.
Naar het Ned. Corr. Bureau vermonstreeren. Ik verlangde Daar m'n geboorhet trio dat nu in Indië zgn krach- neemt heeft een tusschen den Minister van
Door
ongedeerd,
maar
de
beide
zelf
bleef
terug
Ik
teland
en nam twee mecaniciens en
ten aan de aviatiek wgdde werd het vlieg- Marine a. i. en van Koloniën gehouden overtimmerlieden raakten gewond en dat kostte een boekhouder mee.
terrein Kali Djati ontdekt en het was daar, leg ten aanzien van het medenemen, door
me nog een vervolging, waarbg ik hen
In Soerabaja zou de eerste demonstratie dat ik, na eerst terug te zgn gegaan naar officieren en onderofficieren der Zeemacht
schade-vergoediDg moest betalen.
plaats hebben. Een comité garandeerde me de suiker, mga dienst aanvaardde.
in Indië, van hunne gezinnen, tot overEen derde zweefpoging lukte dan einde- een honorarium van f 18.000 en zorgde voor
Be Mart in s waren omgezet in land- eenstemming geleid.
ïgk. Ik wist over een afstand van 200 a het in orde maken van het terrein.
vliegtuigen en Ter Poorten maakte verEerlang kan eene regeling verwacht wor250 meter voort te bewegen Maar toen was
Al dadeigk begon de misère. Het ss. Van schillende vluchten, waaronder die waarbg den, die in hoofdzaak hierop neer zal komen,
van
op
mga
moest
ik
geld
generaal
ook meteen
en
legerchef, den
MlchielNooH, dat m'n machines van Singapore hg met den
dat in de eerste plaats allen officieren der Inverdere zweef-oefeningen afzien.
naar Soerabaja overbracht, strandde èn ik sen, zoo ongelukkig te vallen kwam, ia dische zeere acht, die zich verbinden tot een
1916.
Het was in April 1910, dat ik over vol- moest wachten. Toen ze eiudeigk arriveer- Februari
werd
als werktuig- ten minste vierjarig ver bigf in Indië wordt
Ik
doende duiten beschikte om me naar Pau den had men vergeten, een schroef mee te kundige in die maand dan
en instructeur bg de proef-vlieg- vergund het gezin voor landsrekening mede
te begaven en daar bg Blériot in de leer te zenden, maar ten slotte kon ik dan opeen
nemen.
gaan. Maar dat bleek te duur en daarom Zondagochtend de hoogte in, bg wgze van afdeeling geplaatst op een maand-salaris van te
wordt die vergunning verleend aan
Mede
plus
vlieg-toelage.
fl5O
nam ik bg hem dienst als mecanicien. proef, om 's middags pas te gaan demon- f 600
boven den korporaalsrang,
Nauweigks was ik dat 14 rlagen, of Blériot streeren.
De Hallscot motor der Martin-toe- onderofficieren
die zich verbinden tot een ten minste vierstelde me voor, in de practgk te gaan en Een Arabier raadde me aan, niet op Boe- etellen had een gebrek in de zuiger-inrichting jarig verbigf in Nederlandsch-Indie en aandan demonstraties te houden, waarbg een boetan te gaan vliegen, want daar waren en ik wees er den nieuwen commandant der nemeigk maken dat het verbigf van het
zekere winst-verdeeling als basis zou golden. heilige graven. In ieder geval moest ik eerst vlieg-afdeeling, kapitein Vogelesang, die met gezin in Indië geenerlei bgzondere bezwaren
Ter Poorten naar Amerika ging om nieuwe voor den dienst of op het punt van huisDoor den aviateur Leblanc gewezen op het een slametan geven, hetgeen ik deed.
onvoordeelige van het voorgestelde contract,
te koopen, op. Maar er was bigk- vesting zal medebrengen.
toestellen
Het terrein bleek me 's ochtends al diweigerde ik zulks.
rect te klein. Ik kon maar in één richting baar niet veel aan te doen en toen ik te Priok
Voorts moet het in de bedoeling liggen
met Mosselman een vlucht maakte sprong
Daarop kreeg ik kennis van de plannen opstggen en landen en bg da eerste op- de motor
overtocht
naar Nederland voor landsrekening
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te
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personeel,
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Een persoon werd gezocht, die voor haar werd.
van vier jaar aldaar heeft gediend.
kon vliegen en een fabriek bouwen; ik Dadeigk werd het tweede vanuit m'n ei- al last, de ïgm liet altgd los, nu nog,geïmbood me daarvoor aan en werd aangenomen. gen, meegebrachte hangar gehaald eu in de Europeesche toestellen, die hier
Zoowel voor het gehuwd als voor het onEigenlek trad ik in dienst der nieuwe orde gemaakt. Het wilde niet omhoog eu porteerd worden. Ik vond een procédé uit gehuwd marinepersoneel van alle rangen
Maatschappö voor Luchtvaart. Ik ging Dog bg onderzoek bleek, dat in den carbura- dat thans nog wordt toegepast en bood het zou, in baginsel, de termen van het vereens een maand naar Pau om me te be- tor stukken kaarsvet zaten, die de mon- voor f 6000 te koop aan, maar daar werd plichte verbigf in Indië worden teruggekwamen in het vliegen en wat daar bg hoort teurs er 's nachts in hadden laten vallen. niet op ingegaan.
bracht van drie op twee jaren.
en ving vervolgens de werkzaamheden in Leege bierflesßchen in de buurt wezen de
Vóór het uitzenden der twee nieuwe Hierbg dient er echter rekening mede
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oorzaak dezer onachtzaamheid uit.
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eerste vlucht Toen het euvel verholpen was, steeg ik dienst der vlieg-afdeeling getreden.
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tique internationale.
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Om den hoek.
Zachte wenk.
Vervelende bezoeker: „Zonder-
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ling, ik voel me vanavond zoo opgewonden."
Gastvrouw ,Ja, dat is zeker zonderling: u bant opgewonden en
schflnt toch niet te gaan."

ADVERTE NTIÈN
»
I

I

I

I

BatiHiandel

En gros.

il

M

De nieuwe modellen

„PelÉnp"

SDÜDEBAKER z%r, schitterend

van ign, soepel van

ijeven

den bezitters groote satisfactie.

Uitgeiust met magneet en cordtyres.

En détail.

keurige collectie

Wg verwachten per S.S. CL&N CUMMING een groote zending; plaatst thaos Uwe orders J

Pekalongansche sarongs, kains
tafelkleedjes enz.
Scherp concurreerende prgzen.
Zendingen onder rembours.
Beleefd aanbevelend
14439
G. BAL.

ERWEY & LUGARD I Automobiel Maatschappij,

Ilew. C. ROERE

Weltevreden, Telefoon No. 400 Wl.

BATOETOELIS 22

(Kebon Sirih 4).

HOOFDKANTOOR: Bandoeng, filialen te Soerabaia, Djocja, Medan.

gediplomeerd Accoucheuse en Masseus
Gelegenheid tot kraamverpleging.

4gg& MDo

Spreekuur van B—9 V.M.

106aDo

ENGELSCHE LESSEN

SIGARENMAGAZIJN J. EISENBERGER,
Telefoon No. 802
Heeft in voorraad:

Menteng 5,

ONDERWIJS AAN HUIS
Succes In kortst mogelijken tijd
(5 maanden) verzekerd

Mligke voorwaarden
Beleefd aanbevelend A. S. MARTIN
Hotel uu Paviljoen v/h. Hotel
rEurope, fchswgkstr: 27. Telefoon
182DiDo
1054

Vraagt

Sigaren

eene uitgebreide sorteering

HOLLANDSCHE SIGAREN,
tegen de meest concurreerende prijzen.

Rookt: Flor de Murias, Heddy, Woconda, Mertina.
Vier merken van Superieure kwaliteit.
478aDo

'v/imyë

12/1 flesschen

Bs^

MOLSNVLIRT WEST No. 6,
■aast HOTEL DES INDES

liitstexeü ei mm logies

Bonboekjes verkrijgbaar

-

<

voor middag- en avondeten.
Boekjes inh. 30 bons f 40.—

Boekjes inh. 10 bons f 13.50
Ock gelegenheid om in het Hotel
de Maaltijden te gebruiken.
Teltfuon 2177. Weltevreden.
UftdMDoZ

van

per kist

m

HOTEL PEnSIOH ORIEHT
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VAN HULST Senior

f 40.E. V. DER

SIGARENFABRIEK
ZAKEN

G. W. VERSTEEG
Import

Uoo^TaFEL
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Aanbevolen afterdinners:
My Lady, Havanna Star, Financia, Sublimes, Regalia, El Heroico., eiazc
Eenige Importeurs:

Export-Maatschappij v.h. B. van Leeuwen & Co.
Batavia—Soerabaja.
15a Do

w^r^m^mmml^^^mm^^'mw''mmm^mmt**^t*ss»sWMmmwmmSmwvsmMmsmsssmmwmwwswmsmmmmmmmta~

Afdeeling

Weltevreden.

135aDo

üinsman & Bökenkamp's Bordeauxwünen
Importeurs

voor «lava s

Handel Maatschappij C. A. KJEFEM.
BATAVIA BANrOENO

487aJt>c
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Wereldberoemde

H
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Engelsche

§4

É£? B8
s+Jim «

Vrachtwagen

Compleet f 350.—

Overal verkrijgbaar!

in korten tfld leverbaar

Hoofd agentschap voor Ned.-Indiö

4-Sons chassis

BINNENKORT

zullen aan onze

verhouden zfln, die

SPECIAAL

AFDEELING

door de

■I FiICKERT
Bitnvi»,

branches

voor or.za

Tbc „Master Model le. 10"

EXPERTS
VRACHTWAGEN
DRIE

DENNISFABRIEK

Firma H. P. J. STEELM,
1
WELTEVREPEHL

aan ons werden afgestaan

Eenige Importeurs:

MOTOR CAR COMPAHY ttd

246aDo

BONBOEKJES

1 voor
9Ê

Verkrijgbaar: 30 boas a f 40.—
10 „ af 15.—

rilsttafel of avondeten
Aanbevelend:

Vsm sWu fSEtHI'IÜEo

HOTEL. ASTORp
Goenoeng Sahari 60. Telefoon

Wl. No. 1709..

14§a©e

Elfmnl Bank of India, Australia and China
OPGERICHT IN

t853

In
voorraad:
MESS"

HOOFDKANTOOR TE LONDEN

AGENTSCHAP TE BATAVIA, GEOPEND IN 1862
ri a*3**i

SEve M

'....£

".■'.'.

2,000,000.—

<J,uuo,uuu.—
Reserve liability of shareholders
De Bank heeft 87 Agentschappen
Correspondenten in de voornaamste plaatsen der wereld.
Beïast zich met alle Bankzaken
A. I. D. STEWART, Agent Batavia.
104aDo

Roodkoper in blokken (99,9% zuiver)

Lood en Zink in bladen
Billiton Tin.

Ontpakt:

West Java Naadel Mij.,

Japonnen,

Blouses

Stofjes,
Garneeringen,

enz.

©oxe RECLAME BLOUSE kost slechts f

14.50.

hiais dn lodes
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Bandoeng,

Soekaboemi, Garoet.

MM lI—M.IIII.MIIMII M.M

■■■»■ I

-'

.

I

■■■'

'■■■■'■

Ltd*
East Indies Trading Co., BATAVIA.

39 Noordwp—Weltevreden.

2QBafep

Batavia,

238a©o

SOERABAIA

SEMARANG

489a«»oZ

telegramadres EASTITTCO

Luchtkuuroord

VOORRAAD LEVERBAAR :
AUTO BUiOEi (de

UIT

'TOKYO
SOEKABOEMI.

Veneerkisten,
rvlomikisten,
Asano Cement,

378 aMl>(

Groote louimerpa tuinen.
Tennis, voetbal- en crickctvtlden.

Azilnzuur 99-100 %,

Keurige tafel

lA.

Hiilen's Verkoop

MfTl

IMPORTEURS VAN :

Schiedamschß Jeaever „DE TIJD".

aecftroé
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Vraag

uitsluitend deze merken .bh"

Mevr. M. DE BOER-Calienfels
Dr. J. G. K. DE BOER,
J. STARK.

lIAARMÜELEN

Uwen langauan
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alles met
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. . - . 1-60
gebralésaanwijamg,

krögbaar; ö Batavia, Soerßbajj»
Bandoeng
'öll de Pirm* HA.TH
M»
KAMP & Co., te Senaarang 'dB W T.
'VODBÖEL, Pekodjan, te Malang
Mevr C BOGACIE.

Ma«aMs -ii«i«»Wnffl* »*«|*«rf kMtnSMte.
to 5»3B«M«e» &§■ *">"
TmMm mii**f*:*&zis*
<3b«*nWM. CAMPBOLi MAC COIX & C*.. Bm
BBRNS F*ifl.P & C©^ Lfei.. S«bo»«m»s.
mJKttö PHILP & Cm. IjJL S«mW
j^
q^
„„,

i. VAN

Vertrek van Java havens:
einde Juli.
.WEST-CACTUS"
medio September.
„ELKHORN"
Afvaarten van Java naar New-York.
einde Juli.
„ARCTURUS"

„EDITOR"

Augustus.

einde Augustus.
einde September.
einde October.
Voor vrachten zich te wenden tot:

„GREEN LAND"
„EASTERN CROWN"
„WOONSOCKET"

Semarang.
N. V. .HET SEMARANG VEEM", Soerabaja.
VEEM",
,HET
STROOHOEDEN
V.
N.
Handel Mij. MANDERS SEEMANN & Co., Makassar.

De N. V. Handel Maatschappij

& KEULEMANS,
HPNDERSON
208* MDo.
Hoofdagente, Fatavia, Te'efoóó ÜBB

ferwtjdert

r.» *i jximutanhet haar ».onde»
- pei flacon
.

aoofdwasisohingr t»«s*n ongedie^-
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Hntnaringßmlddel,

.

Dixon Incorporated,

Afvaarten van Java naar San Francisco.

jjjn onovertroffen en onschadeltjk Agenten
Saarolie maakt het haar glanzend eB
De
iacht, is te«9HJkerqjd rooewerwd,
De
« 4.»<«
oor flacon.
De
teaarwaesohing teg&a Hoofo
,
,
Su»
roos, per flacon
(Taaj-ïjater ttgm het uitvallen
(goede werking gegarandeerd;
*-w'
oer flacon
tfWkleunnidde', kleurt bet
baar v'ah ticntbrain ttt 4on
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Siruthers

TANDARTSEN.
Uitgezonderd Zon- er; feestdagen
374aDo

152aD0

Jenever ,DE TIJD".

Glas in afie maten.

Koningsplein Oost 11.
Spreekuren B—l 2en 5—6 uur.

„DE ZWARTE RUITER".
Likeuren „DE i'IJD", waarvan in voorraad zfln:
ïripl» Sec, Kumniel, Marasquino, Anisette, Persic o
Half om Half, Oranje Cura<jao, Crème de Menthe

M

Zweedsche teer,

2400 voet hoog

2400 voet hoog-

beste).

GORKOIvI &Co,

*"

Ilraagt
Verkr tig baar

fkfmr"

Merk:

het

/" \

"Jh&öV

! SP vil OAf # s

bïj:

Toer- en Vrachiautomobleïen*

i ijy v
/
\\L \/ \&Lf
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TUIN

Noordw«k 38>
Weltevreden.

DE BLOEM

I

dei- Hollandsche Sigaren, f

Levering September.
Agenten voor geheel Ned. Indië:

203aMDo

WLaïson Paul
Fouruisseur de Son Excellence le Gouverneur Général.

iiniijiiflwiw

Baii mi iii ii mui

Noordwijk Nr. 14,

11mu «""ïi-it fPM
Telefoon 2755

Salon de Coiffure
pour Dames et M ; >s3ieurs.
de
pastiches,
travail soignés Massage et Manueures.
Atelier
Peignes, barettes

Recu

rtantaisie et en

veritabie écaille. Nécessaires de
(baccarat).
Parfumeries
flnes.
Teintuie Richard et I'Oréal.
toilette
142aDo
|

Vraagt steeds dit
van ouds bekend® merk

■ÉllÉ ILECTROHCHSIISCH ÏHSTAIAaTIE BUREAU

„Premier Brand"

in blikken van Vs»

ESL
tWÉp/

1> 2» 5 en 10 P<>nd

Beslist debeste kwaliteit
vol gewicht, dus voordeelig in het gebruik

H.J.

mÊ

SCHIPHORST.

tw

JHH

J'l
1 ffi fl*

E.LICTRISCHE AAWLÊG OP £'EK G£BI£D. (é)

Overal verkrijgbaar.

'

IMPORTEURS

GOUW BOEN SENG,
Weltevreden.

138 Bo
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Modemagazijn „DE STER"

Wilt Gtj een werkelyk goed middel hebben tegen Uwe
verkoudheid, Gebruikt dan:

GANG PASSAR BAROE 55, WELTEVREDEN

WIJ HEBBEN THANS
IN VOORRAAD:

Brf^pi .vis* "r-^^^w
Prfls f 7.50 per zak,
zonder de zak.

159aD0

Inlandsche SVSedioïjnen
van

Mevrouw A. FRAIfeZ, Kmp.

Lima 53, ook verkrtlgbaar bsj:

IIWOLI

WIJ QAEANDEEREN

ONBERISPELIJKE
COUPE en AFWERKING

HOEDEN
BLO E MEN

LINGERIE

WOLLEN BLOUSES
EN ONDERTAILLES
WOLLEN KOUSEN

„
„ „

„

*

£,

jumpers.

HET

PHifUflf^
Wilt»
m

1"

EBT

in GAROET
in het

lU-HOTEL JELIEHK"

'

S

H

w&CHf o

-'^WA

**- "*
D.PINAEj:
H MÈ&JW WËÉS^të

omdat het erkend wordt als

JE HOTEL IN GAROET.
492aW

jHJlljlaJ^&
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In het lampenfiliaal te Rtjswflk

CW
_.
-tv

613 W 1

iTlUfl
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&Sw Jm^^^ "^wfc
jßÈËti&fo
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Haast iedereen logeert tegenwoordig

<*

Ü!U ft lift

EO

DE BAiU Co.

De imporieurs: u. Baiaaische GheüoiiiiiianiM

O

IS3OH

....

HandeMMaatSGhappü

Overal verkrijgbaar.

Gang Passer Baroe M
«JIC.

6*l

„
„

———^p——

Q

..
BEZOEK ONS MAGAZIJN.

fe^

len hiervoor, Stal- en Paallantaarns,
Poetsmiddelen voor lampen, Salvio
(mt übelsmeer), Calcarium. 90a Do

Dit middel wordt veel door H. H. Doktoren voorgestói»ven en zal TJ zeker beter helpen dan de artikelen weft»
behalve voor hoest voor alles goed ztjn.
-:

«««

mmmt%

„
„

"Weltevreden ztjn verkrijgbaar:
Gewone Gasoline- en Petroleumlampen, Gasoline druklichtinstallaties, alle benoodigde onderdee-

lal
"■■

BATAVIA.

„TOLKSBELANG",
'BUWZ |
Weltevreden.
Noordw^k,
7
Kruiden t. Dysenterie p.pakje f 150
Idem (voor zware) „ „ „3
Obat Seieawan tegen spruw,
slechte spijsvertering, di*rrhee en maagcatarrh p. pakje 0.75
MAISON H.W. VAN DER VEEN
Kruiden tegen Aambeien
0.60
Olie tegen Aambeien p. üac. „ I.—
1 22.50
Ontpakt]: Auto- en Réismantels
Kruiden voor Goede StoelMantelcostuums
0.60
gang, per pakje
f 3.40
Lingeries—Chemises van af
Kruiden tegen Witte Vloed
f 9.75
yard
wit katoen per blok van 10
SaDiDoZ
per pakje 0 60
tegen
Kruiden
Malaria p.
0.75
Kruiden tegen Nierziekte(l
pakje per dag te gebruiken)
per 10 pakjes „ 2.50
GIIAAT
A SCHOOiffilD VM
Kruiden t. Graveel (1 pakje p.
dagtegebruiken)p,lopakjes „ 2.50
in|fl
n B j§ 0^ SfLM
Temoe-Lawak in gedroogde
Wr
m il li Ihs %i
4.50
per
schoven
kilo
w
i
Sereawan Olie in fl. V. 50 gr. 1.50
Kruiden tegen Suikerziekte
voor een maand gebruik „12.50
SS. PLACE VEhIOOME
Smeersel tegen Rheumatiek
in fl. van 50 gram f 1.50 en „ 2.50
T4la Do

—

ANTITUSSINE VERWEY

% -r

ALLE SOORTEN
GA.RNSERINTG
VOORHANDEN:
VAN AP
HET EENVOUDIGSTE
TOT HET
MEEST LÜXUEUSE
U

FANTASIES
COSTUMES
ROKKEN

wollen

1

Afd. Atelier

Afd. Confectie

r-

om

e steeds

'—'

■'"■■

"

—■-■■■

■

'"''

' * '"

■«■'■■■■lll'»ll

■■!— ■..■■-

■■!■■ II 1

I.

voor umm

toenemende vraag

n*ju

"POUDRE FAT!HA"

brengen daa/oin oasen tfnedsrWÊM
ia hericaering dat »ed*re deins
jÉÊmMji nors
»
POUDRE FATIHA " onzen
'im

BaB^^: *'

E^" PINAUD, Parya, onze

hafidteckening fin ons
A te Corbeilie Flearie' draagt en
v,| 'Jas alle aiidere opraakingen als min»
■ ■ derwaardige namaak moeten worden
beichoviwd en beslist geweigerd
'*

; '■

w| R^ï
Vj

'■

-

Hotel Pension
45fia le3eW

BEKKERING
RIJSWIJK 3.
Bonboekjes geldig voor Rsjst-

of Hollandsche Tafel inhoudende
f 40.—
30 bons
Bon boekjes inhoudende
, 13 50
10 bons
per portie,
, 150
Klken Zaterdag Erwtensoep a
63a sVffio
f 0.60 per portie.

ROOKT
onze populaire merken

.Loods" klein knak model f 2.50
per 100 stuks.
.Stuurman" knak model f 3.50

per 100 stuks,
«Kapitein" groot knak model fs.—

N.V. Hotel Berglust

TJIiIrIAHI.
MNSLUITING op de BANDOENG-SOERABAIA EXPRES
VICE-VERSA
(niet

vermeld

in

de officfeele

SPECIAAL TARIEF voor

spoorweggidsen).

DOORTREKKENDEN.

per ICO stuks.
Heerlp rustig gelegen, gecementeerde tennisbaan, waterleiding,
Heerlijke sigaar van uitstekende
melange, verpakt in kistjes van EUROPEESCHE KQK. Bekwame Doktoren ter plaatse, 14 X perdag
50 stuks
gelegenheid per trein naar Bandoeug.
N. V. SIGARENFABRIEK

H D üac [illnry,

B2aMDo

AMBARAWA.

Beleefd aanbevelend,

179aW

VAN COOTH

DE

DIRECTIE.

BOTER
importeurs:

8. L. VAN HIEROP & Cos Handel HL

ft4»W2£

Gedrukt:

bö Het Nieuws v. d.

Dag

v. N. I.

