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„Ad verten tien afkomstig uit
Europa—met uitzondering van Nederanu en Koloniën—worden uitsluitend
aangenomen door de Société Europeenne de Publicité lOßue
de la Victoire Parijs."

Dinsdag 4
Hoogw. Par. yin. 6.41 nm. 7.0
Mail naar Albina
Mail naar Holland
Woensdag 5

Nieuwe Goederen.

Hoogw. Par. vm. 7.16 nm. 7.33.
Bioscoopvoorstellingen S'h uur.- '
Mail uit Holland
Donderdag 6 J uli
Hoogw. Par. vm 751, nm 8.7.
Vrijdag 7 Juli
Hoogw. Par vm. 8.27 nm. 8.47
Mail uij Nickerie
Zaterdag 8 Ju'i
Hoogw Par. vm. 9.7 nm. 9.30
Eerste Kwartier
Godsdienstoefeningen
Bioscoopvoorstellingen 6','j uur
Zond ag 9 Juli
Hoogw Par.vm. 9.54 nm. 10.19
Mail uit New-York
Maan dag 10 Juli
Hoogw. Par.vm. 10.46 nm. 11.19
Dinsdag 11 Juli
Hoogw. Par. vm. 11.54 n.m, 12.—
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Hoogwater bij Braamspunt
Te Paramaribo 1 u. 10m. later
Nw. Amsterdam .30„ later

Tijdschoten.
De Gouverneur zónd het volgende schrijven aan de Kql. Staten.
1. De gedelegeerde ter vergadering van
de Koloniale Staten van 29 Juni jl., Mr.
L. J. Rietberg, heeft mij medegedeeld,
dat op een .nader te bepalen dag een
motie van het lid Van Omme r e n
In behandeling zoude worden genomen
betreffende weder instellen der tijdschoten, welk lid de verwachting uitsprak,
dat de tijdschoten niet zouden worden
gestaakt vóór de behandeling der motie

afgeloopen was.
2. Ik acht mij tegenover de Koloniale
Staten verplicht, nu het zal blijken, dat
ik aan de verwachting niet beantwoord,
mede te deelen wat mij tot die schijnbaar onwelwillende houding leidt.
3. Bij,, mij staat het vast, dat door het
Opperbestuur op de begrooting voor 1917
geen post zal worden gebracht, welke
het mogelijk zal maken met het doen
van tijdschoten voort te gaan.
4. Waar dit het geval is en dus afschaffing van de tijdschoten met 1 Ja-

nuari 1917 als een voldongen feit beschouwd moet worden, heb ik geen
enkele reden kunnen vinden om er niet
reeds nu mede te eindigen en het ongemak dat er aan verbonden is zoo spoedig
mogelijk door te komen.
5. Dat er geen ongemak van blij venden
aard aan verbonden is en de samenleving zich voegt naar het ontbreken van
tijdschoten wordt in tal van andere koloniën van verschillende natiën bewezen
en in grootere gemeenten als b. v. Batavia, waar zij tot voor ettelijke jar.en
ook gelost werden."

Onwelwillender kan het niet. Uit dit
schryven blijkt zonneklaar dat achter de
afschaffing der tijdschoten andere motieven schuilen, dan gewoonlyk voorgegeven worden.
Als er ongemak te lijden zal zyn, dan
stelt men dat zoolang mogelijk ■ uit als
ült ronder meer nadeel doenlijk
is.—
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daarvan uit fondsen in de koloniei bii
eengebracht, bestreden zouden worden
En daartoe bestaat een zeker streven'
Het artikel van d. C. in ons vorig n o.'
waarin dat denkbeeld geopperd
heeft nog al bijval gevonden.
Van een voldongen feit behoefde dus
nog geen sprake te wezen bij afwezigheid van caprice van Bestuurszijde.
Vermoedelijk omdat de schoten sommigen hinderen moet een belangrijk deel
van de bevolking ze missen.
Had men dan ten bate van deze lieden met zwakke zenuwen de kanonnen
maar uit de buurt laten brengen!
De bevolking zal geen bhjvend onge
mak ondervinden. . . .
Men moest beter weten. Waar niets hier

wordt^

Heeft u een

thuisgezonden

ENZ.

op de begrooting voor 1917 (stuk 37.21)
v/d bijlagen 1915—1916) bevattende de
verhooging dezer begrooting in verband
met de uitgaven voor de verpleging in
het Militair Hospitaal, welke voortaan
ten laste der kolonie komen, waarvan
bespreking bij de jongste begrootingsbehandeling was uitgesteld
uit te stellen ten einde de leden in de gelegenheid te stellen om alvorens over deze
zaak te spreken eerst schriftelijk van
gedachten te wisselen met het Bestuur.
De Voorzitter merkt hiertegen op dat
kolonia veel te hopen hoe/e. Welk een er geen schriftelijke gedachtewisseling

—

zal niet onder cijfers te brengen zijn.
Andere koloniën en grootere gemeenten als b.v. Batavia, missen de tijdschoten niet meer
Maar deze zijn beter geëquipeerde koloniën en gemeenten, met goede tijdseinen, inplaats van ongelukkige stads-

—

klokken als de onze
de uitingen van
het schitterend bestuursbeleid in deze
kolonie.
Wat wij weten is dat in Demerara, dat
ons zoover vooruit is en waar de tijdsaanduiding overigens beter is dan hier, het
ochtend- en het avondschot nog gelost
worden. Maar ginder weet men wat een
gemeenschap toekomt en overheerscht
niet het egoïsme van enkelen.

Betreurenswaardige houding.
Het volgende vernemen wij uit goede

bron.

Spr. heeft nimmer'beschuldigingen geuit, maar alleen ter kennis van het Bestuur gebracht klachten die hem ter oore
waren gekomen.met betrekking tot de
ontsporing van de trein by Dam.
Spr. zal aantoonen uit de officieele rapporten dat de klachten jdie onjuist heeten wel juist zyn. Spr. zal zich tot enkele

JAVA-STORE Geo. R. de la Fuente & Co.

—

tegenstelling met de ontvangst van onze
afgevaardigden in de vreemde!
Moet zoo reclame voor de kolouie gemaakt worden ? Wat goeds moet Dr. Samuels van de kolonie vertellen speciaal
van ons Departement van de Landbouw,
waar men niet alleen niet de moeite genomen heeft hem te laten zien wat er is, wat
nog noodig is; van gedachten met hem
te wisselen over het onderwerp van zijn
opdracht, over zijn werk te Washington ;
ovor zoo veel meer wat voor de kolonie
van nut kon wezen—niet alleen dat men
belang achtte,
dit alles van geen
maar zelfs de meest elementaire beleefdheid werd niet in acht genomen en de
eenvoudigste hulp opeensverder geweigerd
zondereenige reden.
Misschien meende de Directeur van
de Landbouw dat het maar een
Surinamer was en men dus niets
van hem te leeren of te hooren had, al
was hij in 't bezit van diploma's van twee
Universiteiten en al was hij werkzaam
aan het beroemde Amorikaanschen land-

—

—
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bepalen.
Het heet dat er geen intimidatie plaats
vond. In het officieel rapport verklaart
de conducteur Samson dat de heer Herrenberg bij hem op de trein kwam en
hem zeide waarom hij de waarheid niet
wilde vertellen nl. dat de trein 10 minuten te laat zou vertrokken zijn. Hierbij wees hij Samson op het gevaar waaraan hij zijn vrouw en kinderen blootstelde bij een volharden. Ook deelde hij
hem mede dat de telefonist Donkerlui

op zijn reeds afgelegde verklaring was
teruggekomen en nu verklaard had dat
de trein 10 minuten te laat vertrokken
was. Samson hield echter vol dat de
trein op tijd vertrokken was van Dam.
Ook de machinist Straub werd door
de Chef van Afd. Verkeer aangesproken. Hij deelde hem mede dat reeds alle
anderen bekend hadden en slechts hij,
Straub, bleef volharden. Straub werd vervolgens er op gewezen dat indien bleek
dat hy onwaarheid gesproken had, hy
ontslagen zou worden. Een tweede maal

meer kan plaat 3 vinden, aangezien het
artikel reeds aangenomen is en slechts
de discussies uitgesteld waren.
De heer Van Ommeren vraagt dan de
discussies te willen uitstellen ten einde
te oveiwegen hoe van het Bestuur nog
inlichtingen over de inrichting te ver- werd Straub aangesproken en ditmaal
zou hij voor drie maanden geschorst
krijgen.
De heer Kraan heeft bezwaar hierte- worden wanneer bleek dat hy
gen. Spr. vindt dat men rekening moet heid gesproken had,
houden met Nederland, waar de stukken Volgens Spr. was er hier wel degelrjK
sprake van intimidatie. De wijzigingen
nog moeten opgezonden worden.
van
de Gouverneur kunnen Spr.'s volle
De heer Nassy verlangt daarentegen
niet hebben. Want hij uitte
sympathie
uitstel. Spr. was niet tegenwoordig bij
geen
beschuldigingen
maar noemde
behandeling
de
van deze zaak.

onwaar:

De Voorzitter merkt hiertegen op dat slechts feiten. Spr. zal echter de motie

de stukken al lang in handen zijn Van intrekken.
de leden waardoor zij in de gelegenheid
De heer Thomsom verkrygt, nadat
waren om kennis te nemen van Bestuur's de Voorzitter hem er eerst op wyst dat
standpunt.
over de motie niet mag worden gesproDe heer Van Ommeren voert hierte- ken als zijnde ingetrokken, het woord op
gen aan dat de stukken de leden be- de verklaring dat hy het over algemeene
reikt hebben na het Afdeelingsonderzoek zaken zal hebben. Spr. betreurt het dat
van de begrooting en buitendien betreft de motie ingetrokken is. Waar de zaak
het hier.een ernstige zaak. Wh' staan het heele college betreft daar had de
voor een uitgaaf van 2 ton.
voorstelier van de motie eerst ruggespraak
De Voorzitter gaat aceoord met de met zyn mede leden kunnen houden.
heer Van Ommeren betreffende de ernst
Spr. wil van deze gelegenheid gebruik
van de zaak. Hij vindt dat er echter maken om een feit vast te leggen. Bij
niets meer aan te doen is.
de behandeling van de begrooting 1917
Ook de heer Thomaon wenscht uitstel. was door spr. medegedeeld dat iemand
Het Yoorstel-Van Omm«ien in stem- hem ernstige klachten tegen het Departeming gebracht wordt mot vier tegen drie ment van Openbare Werken en Verkeer
stemmen aangenomen. Tegen stemden in geschrifte had doen toekomen. Spr.
de leden': Gonggrijp, Kraan en de Voor- wilde de klachten niet noemen omdat
hij vreesde dat de naam van de persoon
zitter.
Hierna komt aan de beurt van behande- bekend zou worden. Hij verzocht echter
ling de verordening tot wijziging vande om de klachten aan de Gouverneur te
verordening van 27 April 1915 (G. B. zenden met het verzoek om een onder1916 No. 13) omtrent het uitmeten en zoek en wanneer onjuist bevonden dan
afpalen, geheel of gedeeltelijk van ter- dadelijk een eind aan die praatjes te

Sedert eenige tijd vertoeft in ons midden Dr. J. Samuels, Surinamer van geboorte, verbonden aan de botanische afdeeling van het Landbouwdepartement bouwdepartement.
van Washington.
Maar dan vergat deze hoofdambtenaar
Dr. Samuels is hier meteen bizondere dat die Surinamer krachtens
zijn
en vereerende opdracht van het land- en persoonlijkheid in elke kring studie
van bebouwdepartement van Washington, nl. schaafden aanspraak heeft op
onderscheiom alhier planten en dieren voor het ding en dat hij buitendien de afgevaarMuseum van Washington alsmede voor digde is van een groote natie!—
die te New-York en te Boston te verAls wij daarnaast stellen de ontvangst
zamelen.
Natuurlijk wendde hij zich in de eerste die Dr. Samuels ie Demerara en Trinidad
plaats tot het departement van de gehad heeft
Welke hoofdambtenaren heeft de kolandbouw alhier. Ofschoon dit departetoch?
lonie
ment van dat van Washington herhaalReeds
meermalen is gezegd dat de
delijk diensten heeft ondervonden en
hoofdambtenaren
in Suriname de grootvermoedelijk in de toekomst nog meer
vijanden van het land zijn.
zal behoeven, was de ontvangst van zijn steHet
bovengeschetst optreden van de
afgevaardige tamelijk koel. Aan deze werd
is het meest reinen, waarvoor tot het een of ander
vergunning gegeven om inde Cultuur- Directeur van de Landbouw
doeleinde concessie is verleend, enz. Deze
tuin te botaniseeren en een jongen te zij- afdoende bewijs daarvan.
verordening wordt zonder discussiën met
ner beschikking gesteld.
algemeene stemmen aangenomen alsook
KOLONIALE STATEN.
Maar de Directeur van den Landbouw
de verordening tot wyziging van de vervond het niet noodig hem de beleefdheid
ordening
houdende voorloopige voorzieZitting van Donderdag 29 Juni.
te bewijzen hem eens rond te leiden door
ningen betrekkelijk het lager onderwijs
de tuin of iemand zijnentwege daartoe Aanwezig met de voorzitter, de le- in de kolonie Suriname, in afwachting
opdracht te geven. De heer Samuels den : Thomson, Van Ommeren, Nassy, eener definitieve regeling van het ondertrof het evenwel toevallig dat na eenige Curiel, Simons, Kraan en Gonggrijp. Af- werp (7) en de verordening tot nadere
dagen aan het werk geweest te zijn, hij wezig de leden Dijckmeester,
Jessurun, aanvulling van het Burgerlijk Wetboek (6)
leden van de Kol. Staten, die juist Hering en Dragten.
De Motie-Curiel komt alsnu in behan
een inspectie door de tuin maakten,
Voorlezing van een berg
deling. De gedelegeerde van de Gouverontmoette en hij doordezen uitgenoodigd van den Gouverneur, w. o. een missives
dienen- neur, de Directeur van Openbare Werwerd mee tegaan.Maar dat was natuurlijk
de
om
rectificaties
te maverschillende
een omgang voor leeken en niet wat hem
aan de Staten ken en Verkeer vraagt het woord om
op
jl.
in
een
21
Jan.
ken
vanwege het landbouwdepaftement moest gezonden
eenige mededeelingen te doen.
brief naar aanleiding van de De Voorzitter zegt dat
aangeboden worden. Na een a twee wezulks moet gehet lid Curiel in de Staten mede- schieden nadat de heer Curiel gesproken
taniseerd te hebben op eigen door
g Dr- &amuels andere deelen gedeelde klachten betreffende de ont- heeft. De heer Cubiel zegt dat hij eerst
utj,e'f,
sporing van de trein bij Dam verleden
van de kolonie bezoeken,
hil een jaar; een schrijven van de heer R. de wil afwachten wat door de gedelegeerde
waar
beleefder en voorkomender bejegening
aangevoerd worden alvorens op de
Boer inhoudende een aantal klachten zal
name
h6t Boschwezen
in te gaan.
zaak
onder- tegen het Departement van Opent.. WerGedelegeerde alsnu van de VoorDe
Dezer dagen teruggekeerd en zijn ken en Verkeer en eenige sollicitaties zitter het woord verkregen hebbende,
werk in de Cultuurtuin en omstreken voor de betrekking van bode bij deKol. verklaart dat hij is gemachtigd om nawenschende voort te zetten, verzocht hij Staten.
mens de Gouverneur mede te deelen
weer te mogen beschikken over de jongen deBij regeling der werkzaamheden stelt dat Zijne Excellentie de door de voorheer Van Ommeren voor om de bedie hem vroeger aangewezen was. De Dihandeling van de Nota van Wijzigingen zitter voorgelezen wyzigingen van de

l+
"nd

J2l Jan. handhaaft en het bedat de heer Curiel aanstoot was
gegeven door de brief van 21 Januari.
De heer Curiel zegt dat het hem genoegen doet dat de Gouverneur ingezien
heeft dat het door hem destijds aangevoerde verkeerd teruggegeven is. Nu dit
door den Gouverneur toegegeven wordt,
treurt

geweest.

ENZ.

behoorlijk geregeld is, en zeker niet de recteur van de Cultuurtuin zöide hem dat
tijd, zal het leven nog ongeregelder wor- de jongen ander werk had en niet beden hier. In deze maatschapph', die nog schikbaar was. Zich rechtstreeks tot de
in groei is. moest alles voorkomen wor- Directeur van den Landbouw wendende,
den, wat verwarring kan stichten.
vernam hij hetzelfde en werd hem verZaterdag en Zondag en vandaag hebben, der toegevoegd dat hij zelf iemand moest
naar onz» berichten luiden, tal van meenemen ! Daartegen zou Dr. Samuels
menschen al nadeel Van ondervonden. natuurlijk niets gehad hebben
maar
Men is te laat of te vroeg opgestaan.
't was hem juist te doen om iemand,
En zoo zal het blijven gaan —en de die in de tuin bekend'
was.
Surinamers zullen meer uitgescholden
waarop
Dat is de wijze,
afgevaardigden
worden voor menschen van geen regel.
Het economischenadeel, tengevolge van van vreemde naties worden behandeld,
het ontbreken van een geregeld tijdsein, in dit geval n.b. een natie waarvan de

brief van

vervalt natuurlek het hoofddoel van de
motie, en zal hij deze intrekken.
Het schrijven ,van 21 Jan. jl. had op
Spr. een zeer onaangename indruk gemaakt. En had men gewacht met deindiening van dit schrijven tot Spr.'s terugkeer
uit het buitenland dan zou
Spr. reeds toen met klem opgekomen
zijn tegen het in bovengenoemd schry" ven
neergelegde waardoor de brief door de
Gouverneur niet ingezonden zou zijn
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maken zijn. De Voorzitter mocht echter
geen vorm vinden om aan Spr.'s verlangen te voldoen; aan Bestuur's tafel evenmin. Spr. had er echter vrede
mede want hij verwachtte dat het Bestuur nieuwsgierig zou wezen om de
klachten in te zien en er dus naar ze zou
vragen. Dit geschiedde echter niet. Spr.
heeft de klachten desth'ds niet voorgelezen omdat hij geen schandaal wilde
maken en ook omdat spr. geen kwaad
wil spreken. Vfant hoe ook later teruggenomen, iets blijft er toch van hangen.
De eigenaar heeft intusschen zyn stukken 'teruggehaald en een ander bestemming aan ze gegeven. Spr. acht het een
fout van het Bestuur geen gebruik van
de gelegenheid gemaakt te hebben.
De Voobzittbb merkt hiertegen op dat
deze zaak tegelyk met de klachten van
den heer Boer onderzocht kan worden.
De Gedelegeerde de Directeur v.
Openb. Werken en Verkeer, verklaart
hierop, na bij het begin van zijn repliek
door de Voorzitter te zijn gezegd dat hg
niet meer over de motie Curiel mag spreken, dat hij Spr. kan verzekeren dat
het Bestuur niet nonchalant is en nog

naaimachine noodig? Vraag een SIW<GER op zicht welke u zonder verplichting tot
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Aanvangende DONDRRDAG den 6e JULI 1916 zal in de Volksbazaar aan de Maagdenstraateene groote uitverkoop worden gehouden van alle voorradige blikjes Eetwaren, Groenten,
Vruchten, f!. Champagne, Roode en Witte Wijnen, Likeuren Cognac, Whisky, enz. enz. te
veel om te specificeeren.

Teneinde tot een spoedige afwikkeling van zaken te komen, zijn de goederen lager geprijsd, dan nu geimporteerd kan worden.

De winkel zal geopend zijn van 8 uur v.m. tot 12 uur n.m. en van 3 uur n.m. tot 5 uur n.m.
altijd weet- en nieuwsgierig is naar de
klachten.
Zijdens het Bestuur werd niet naaide klachten gevraagd omdat afgewacht
werd wat daaromtrent door de Staten
zou worden gedaan.
De heer Kraan vindt dat de heer
Thomson niet verbolgen hoeft te zijn,

omdat het Bestuur zich niet gehaast
heeft om naar de klachten te vragen.
Spr. herinnert zich dat er een afspraak
gemaakt was nadat geen weg kon worden gevonden om.de stukken naar de
Gouverneur te transporteeren. De klach
ten zouden in comité generaal behandeld
worden. Van de Staten moet buitendien
geen klachten-bureau gemaakt worden.
Spr. is het ook niet eens met de heer
Thomson dat het Bestuur met één slag
een eind aan die klachten kan maken.
Spr. weet bij ervaring, in ,een ander
kwaliteit, hoe moeilijk het is klachten
uit te maken. B.v. zou spr. in de huidige
kwestie niet mét zijn hand op zijn hart
kunnen zeggen wie gelijk heeft.
Ten aanzien van het door de heer
Curiel aangevoerde zegt Spr. na ook door
de Voorzitter erop gewezen te zijn dat
men niet over de motie-Curiel mag spreken (Groote hilariteit op de tribunes) dat
hij geen ongeoorloofde handelwijze heeft
kunnen zien in de manier waarop het
onderzoek geschied is. Het wijzen op het
blootstellen van vrouw en kinderen aan
gevaren kan -niet als pressie beschouwd
worden (Gemompel op beide tribunes).
En buitendien: c'est Ie ton qui fait la
musique.

De heer Cueiel geeft zijn bevreemding

vervolging En nu gaat het niet aandacht aan hetgeen tegen de tijdscho"
aan dat de recherche deze wetten maar ten aangevoerd werd dan hetgeen er'
met de voeten vertreedt. Maar wie het voor pleitte. ' Een van de argumenten
ook ware, al ware het een .veroordeelde, voor de afschaffing der tijdschoten was
heeft de recherche niet het recht iemand het plaatsen van stadsklokken. In een
zoo openlijk te blameeren. Spr. hoopt der locale bladen (Op den Uitkijk) is er
dat de Gouverneur zal villen' zorg dra- op gewezen dat de stadsklokken niet de
gen dat een herhaling voorkomen wordt. juiste tijd wijzen. Spr. is er zich van
gaan'overtuigen en heeft hetzelfde beDe tweede zaak betreft het afschaffen vonden.
van de tijdschoten. Spr. zegt dat door
Buitendien zijn deze klokken, die men
de commissie van rapporteurs bij de begaan raadplegen van problematiek
moet
grooting 1917-een amendement was voorgesteld om de post weer |op de begrbo-

ting te brengen. Een ieder dacht dat

dit amendement zou aangenomen worden, waar in de regsl de commissie van
rapporteurs de tolk is van de meerderheid der leden. Wat gebeurde er echter ? Het amendement werd in een onvoltallige vergadering verworpen met
vier tegen drie stemmen. Alhoewel het
besluit wettig genomen werd, maakte het
aantal dat tegen stemde nog geen derde
van het aantal leden uit. En toevallig
wisten drie van de vier leden niets van
deze zaak af. (De voorzitter interrompeert en zegt "dat de heer V. O. dat van
zijne mede leden niet mag zeggen;
waarop door Spr. wordt geantwoord dat
dit zijne persoonlijke ervaring is. Applaus op beide tribunes). De tijdscho
ten, vervolgt Spr.,zijn voor de werk;
lieden hier, maar vooral voor de boeren, het teeken wanneer het work
aangevangen en' wanneer het gestaakt
moet worden. Zelfs de benedenwindsche
districten trekken er profijt van. AUerwege rijzen er dan ook protesten op.
Waar wij straks zooveel meer belasting
zullen betalen, welke door arbeid moeten opgebracht worden, daar mag toch'
wel aanspraak gemaakt worden op de
tijdschoten, die juist de arbeid moeten
regelen. Spr. wilde daarom de Gouverneur uitnoodigen de tijdschoten niet af
te schaffen en desnoods een suppletoire
begrooting indienen om ze ook voor 1917
te behouden, 'for. dient vervolgens de
volgende motie in:

_

te kennen dat de heer Kraan van de
Staten geen klachtenbureau wil maken.
De heer Kraan heeft anders zelf het
voorbeeld gegeven. Ten aanzien van het
al of niet intimideeren zegt Spr. dat na
al hetgeen hij heden avond heeft aangevoerd hij gelooft dat het heele college
overtuigd van is dat er intimidatie wel
degelijk plaats gehad heeft.
De heer Thomson bevreemdt het ook
dat de heer Kraan van de Staten geen
„De Koloniale Staten overwegende dat
klachten-bureau wenscht te maken. Hij afschaffen der tijdschoten de geregelde
is er anders mee begonnen met de gang van het leven te Paramaribo en
politieklachten.
omstreken zou verstoren.
Overwegende dat op de voorloopig
sluiting
vergadering
Vóór de
van de
vraagt de heer van Ommeren nog het vastgestelde huishoudelijke begrooting
woord. Spr. vangt aan met de Gouv. voor het dienstjaar 1917 geen gelden
Secretaris te bedanken voor het inwilli- voor het lossen der tijdschoten gedurengen van zijn verzoek om r.og wat te de dat dienstjaar zijn uitgetrokken —
noodigen den Gouverneur uit de tijdblijven, daar Spr. gaarne over twee zaken
schoten
te blijven lossen zoolang het
spreken,
zou willen
welke hij aan de Goudaarvoor
bestemde credïet reikt en inmidovergebracht
wenscht
Yerneur
te zien.
dels stappen te nemen om ook voor den
Nog versch ligt in aller geheugen, al- vervolge de tijdschoten te benoude
dus Spr., de spanning tusschen handel en gaan over tot de'orde van den
en recherche. De recherche is zenuwach- dag."
tig en schept hierdoor moeilijkheden
Dc v voorzitter stelt voor de motie op
voor de handel meer dan de'strengste
een
nader te bepalen datum te behanplichtvervulling eischt. Spr. zal niet in
delen.
De voorsteller verlangt dadelijke
bijzonderheden treden. Binnenkort toch behandeling.
De voorzitter' wijst hem er
zal een rapport de Gouverneur bereiken
op
dat
dit
niet
kan aangezien er verwaarin tal van grieven zijn neergelegdschillende
leden
zijn en de Gouafwezig
De spanning loste zich op in een boksop
verneur
er
ook
niet
voorbereid
was.
partij, die tot gevolg had een vergadering
De heer Kraan zegt dat de heer Van
van kooplieden. De Gouverneur zag toen
in, dat de toestand onhoudbaar was. Hij Ommeren meent een nieuw symptoom te
liet de betrokkenen bij zich komen ten hebben ontdekt bij de recherche. Voor
einde ze te verzoenen. Bij die gelegen- het optreden van de recherche zijn er
heid zal de Gouverneur aan de recherche bijzondere oorzaken aanwezig. Spr. ,s
duidelijk gemaakt hebben, 'dit denkt Spr. niet geroepen om de recherche in betenminste, om haar plicht zoo streng scherming te nemen, maar als het opmogelijk te doen, doch zonder onnoodige treden van de recherche ontactvol is dan
is het ter- berde brengen van deze zaak
plagerijen en zonder te prikkelen.
Wat zien wij echter gebeuren ? Kort hier heden avond ook niet tactvol. Spr.
na dit geval wordt een vooraanstaande heeft vernomen dat de betrokkene zich
koopman door de recherche gescandali- tot den Gouverneur beeft gewend met
seerd. De Maraval kwam Zondag binnen een aanklacht. Spr. acht deze weg de
met de bewuste koopman aanboord. juiste.
De tijdschoten-kwestie heeft bij Spr.
Waar er een visitatiekamer bestaat werd
de bagage van betrokkene in ; het meer sympathie. In een der locale blaopenbaar onderzocht; tot zijn intiemste den (Suriname) heeft een stuk van de
kleedingstukken werden in tegenwoor- heer Thomson gestaan waarin gewezen
digheid van een talrijk publiek uitge- wordt dat de Staten altijd tegen de af
haald en doorzocht. Daarenboven, de schaffing vande tijdschoten zijn geweest.
bewuste koopman is ook lid van dit col- Het verwerpen van het amendement is
lege en wordt door de wet omringd met in een onbewaakt oogenblik geschied.
zekere waarborgen tegen noodelooze Degenen die tegenstemden schonken meer

FEUILLETON.
Leugen en waarheid.
naar het Duitsch door J. H.

mevrouw Wenzel niet voor haar meesteres
durven verschijnen, wierp Berlha tegen.
De moeder bleef ontzet voor haar staan
en rimpelde het voorhoofd, aisof zij moeite
had deze gedachten te verwerken.
—Als je maar op geen grooten voet leeft,
zei ze toornig, zul je iets kunnen wegleggen,
zoo is het altijd gegaan. Hij was r.iets opgeblazen. Maar zij. Toen we nog met hem
in één huis woonden, zij op de bel-etage
en wij op de derde verdieping hadden ze
ook reeds zooveel verwaandheid en de salarissen waren toen nog heel klein.
Hoe bewonderden wij aitijd Irma's princesse-kleedjes en zelfs Wilhelm droeg alle
dagen witte kousen en lakschoentjes.'
Weet je nog welke spelletje jullie altijd
speelden ? Goede hemel waar blijft de tijd!
Later zijn we geheel uiteen gegaan
hoe
weet ik niet. Je vader stierf en wij trokken
naar de goedkoope voorstad. Wenzel werd
oberregierungsrat er. trok naar de dure wijk.
Nu werpt mevrouw Wenzel daar met volle
handen het geld op straat, waar jullie van
zouden kunnen leven. En jullie arme kinderen, zul! wel moeten wachten tot Wilhelm
kapitein is. Een lange verkeering. Ik geloof
dat hij je op de dansschool reeds trouw
zwoer en nu ben je vier-en-twintig. Doch
wanhoop niet, hoogere hulp zal je bijstaan.
Bertha schudde het hoofd.
—leder moet zelf het pad vinden dat hem
naar zijn doel leidt.
Ik weet heel goed dat wij nu op een verkeerden weg zijn. 1!: zou steeds willen roepen, Halt I Doch ik weet nog niet hoe wij
op den goe^n weg moeten komen en zoo
gaat het al» ve,-lammend, troosteloos verder.
Want het is niet zooals het zou moeten zijn
—ook onze heimelijke verloving niet, vervolgde zij, terwijl haar helder oogen verduisterden en een gevoel van gekrenkten
trots haar wangen donker kleurde,
- De lieden in het huis zien mij van terzijde aan wanneer Wilhelm komt. zijn kameraden glimlachen bij ontmoetingen op

Ik houd deze meubelen. Deze tafel heeft
je grootvader nog uit den populier laten
maken, waarin de bliksem geslagen is, die
moet in eere gehouden worden.
En voorzichtig wreef zij met eer. zachten
doek het gepolitoerde hout.
Goede Moeder, antwoordde Bertha geroerd, gij wilt gaarne ieder offer brengen,
zij zuchtte diep en voegde eraan
doch
toe: het helpt ons allemaal niets.
Wilhelm wordt toch gauw eerste luitenant, wierp de Moeder tegen. Groote sprongen kunnen jullie natuurlijk niet maken,
doch jonge lieden kunnen het toch wel volhouden. En zijn vader zal hem wel steunen
wanneer Wilhelm zijn ouders maar eerst
alles uiteengezet heeft.
Die leven in overvloed en zullen een
aardige penning overgespaard hebben.
Bertha schudde het hoofd.
Wilhelm bedriegt me niet en hij zegt,
dat zijn ouders hem niets kunnen geven. Die
komen zelf nauwelijks uit.
De Moeder lachte, terwijl zij de koffie
voor den volgenden morgen in orde maakte
en geld voor melk aftelde.
Overdrijf toch niet zoo, zei ze. Gij
hebt officiers-dames voor oogen, die er
keukenmeiden, huismeisjes, waschvrouwen
en strijksters op na houden. Hun costumes
in de grootste zaken laten maken. Die zul.
je eens foonen wat een practische vrouw
voor haar man kan uitsparen.
Zij maakte met de tong een smakkend
geluid, als om de verbazing uit te drukken
die de wereld Voor Bertha's huisvrouwelijke
kunststukken aan den dag zou leggen.
Je maakt b.v. alles zelf. Dat kost je
alvast niets.
Met dit opgeknapte japonnetje uit gekeerde stof, zou zelfs de kamenierster van straat.

—
—

—

—

—
—

...

—

nut.
De heer Thomson gaat aceoord met de
heer Kraan betreffende het ter sprake
brengen van de recherche kwestie.
Ten aanzien van de tijdschoten doelt
Spr. mede dat hij eens op een [receptie
van Gouverneur Idenburg zijnde deze
hem vroeg of de bevolking zooveel gaf
om de tijdschoten. Spr. kan zich het antwoord dat hij de Gouverneur toen gaf
nog woordelijk heugen. Excellentie
antwoordde toen Spr., de Gouverneur
die de tijdschoten zou afschaffen, zou
bij de bevolking do moest impopulaire
zijn.
De heer Van Ommeren zegt dat hij
de recherche-kwestie niet in details heeft
besproken doch in het algemeen. Er
kunnen geen omstandigheden bestaan
die vexatoir. optreden kunnen rechtvaardigen. De heer Kraan zou toch b.v. niet
goedkeuren dat iemand die door de Politie opgebracht wordt door deze noggeschopt wordt. De heer Kraan zeide
dat Spr. in het gebeurde een nieuw
symptoom ■ zag. Maardat is niet zoo.
Het is een symptoom van de herleving der oude kabal.
Betreffende de tijdschoten zou Spr. de
Gouverneur willen verzoeken niet over
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ons wordt betwijfeld, dan zijn de vol
gende feiten in het oog te houden:
De heer Bueno heeft reeds gedurende
zijn lidmaatschap van de Kol. Staten getoond hoe zijn opvatting is van de op
zich genomen taak van Volksvertegenwoordiger.
Van de heer Leys moet dit nog blijken
De heer Bueno staat als rechterlijk
ambtenaar in een zeer onafhankelijke
positie tegenover het Bestuur. Een, dezer
dagen niet genoeg te waardeeren factor
voor het goed vervullen van het Statenlidmaatschap.
De heer Leys daarentegen heeft als
landbouwleeraar niet die onafhankelijke
positie en staat als vervanger van de
Directeur van de Landbouw in te nauw
verband met het Landbouwdepartement,
een departement waarover nogal wat te
zeggen valt.
Bovendien heeft men te overwegen dat
de heer Bueno, gelijk uit zijn bedankbrief
blijkt, heeft willen protesteeren tegen
de houding van de Voorzitter bij het incident B u e n o-D ragtenof DragenBueno.

welke onmiskenbaar het karakter droegen van een voelen van de sterkte
van de tegenstander. Dat er zwakke
punten moesten zijn,
was duidelijk. De onderneming bij Verdun, de
versterking van het front in Rusland
konden niet zonder invloed zijn op de
sterkte der andere punten.
Dit offensief is hoofdzakelijk oen Engelsch offensief met Fransche steun.
Het strekte zich voorloopig over een
front van 40 K.M. nog niet het derde
deel van de lijn door fle Engelschen

een gelijk geval zich voordeed in de
Ile. Kamer in Nederland, wij bedoelen
de motie- van de Commissie van Rapporteurs bij de begrooting van Suriname voor 1916.
Welk een verschil van opvatting bij de
leidingdaatginds en hier!

De Engelschen op hun beurt hebben
de hoogte van Vimy in handen, welke
de vlakte van Lens beheerscht; hierdoor
wordt een der belangrijkste concentratiepunten der Duitschers bedreigd.
Een gelukkige doorbraak op enkele
punten, kan een geheel ander aspect
geven aan de strijd. De vraag is of het

't Was al dadelijk een succes. De
eerste loopgravenlinie der Duitschers
werd over het geheele aanvalsfront veroverd en op verscheidene punten de

—

tweede bereikt.
Zooals de aanval ondernomen is, schijnt
het dat de Fransch-Engelsche legers het
Duitsche dat tusschen de Aisne en de
Somme, tusschen Lihons en N. van Soissons een saillant maakt, een nog scherper boog daar wil doen maken, door het
Noordelijke been van de boog meer naar
En dat hiertoe alle redenen bestaan het andere te drukken, waardoor de
zijn wij volkomen eens met de heer Duitschers genoodzaakt zullen zijn, dit
zij anders
Bueno; de wijze waarop [in de laatste saillant in te trekken, daar
zouden
bloot
staan.
tijd de openbare zittingen der Kol. Sta- aan flankaanvallen
de
op
belangrijke
moet
Men
ook letten
ten worden geleid, geeft o. i. aanleiding
sthategische posities door de Entente
tot gegionde klachten.
Een fraai staal van de wijze van lei- genomen. Ten eerste vorderen de Franding was de avondzitting van 29 Juni jl. schen Noord van Tahure enkomen daarwaarin de Voorzitter aan een gedele- door dichterbij de spoorweg Cliallerangeerde van de Gouverneur de gelegen- ge-Bazancourt.
Hebben ze deze in hun bereik, dan
heid ontnam om, naar aanleiding van
wordt
de verbinding der Duitsche legers
hetgeen door het Statenlid C u r i el in verArgonnen en Champagne afgevan
de
band met een ingetrokken motie werd te
snoden
en
zullen zij verplicht zijn kiloberde georacht, iets te zeggen.
metersterug
te trekken.
Het is toch niet zoolang geleden dat

Daar gelaten nog het voortrekken van
bepaalde leden bij het geven van het Fransch-Engelsche offensief doorgezet zal
woord, alsmede het geven van teekenen worden tot een beslissend succes.
van gded- of afkeuringen wanneer de Rond
leden spreken.
Verdun
Naar aanleiding van de geruchten, schijnen de Franschen ook uit hun
welke ons bereikten, willen wij hier sloffen te schieten. Thiaumont is na
openlijk verklaren dat met de candi- eenige malen van handen verwisseld te
daatstelling van de heer Buenb geens hebben, thans weer geheel in hun bezit.
zins bedoeld is een actie tegen de heer Niettegenstaande zware artillerie-actie in
deze streek, lijkt het of de Duitsche inJ. A. Dragten.
fanterie
aanvallen verlamd zijn onder
Hiertoe zouden wij nooit medewerken
yan het nieuwe Fransch-Ende
indruk
wij
omdat
niet tusschen de heeren D. ca
B. zouden kunnen of willen kiezen.
Wij hebben ons ook eerst met deze verkiezing ingelaten, nadat wij ons overtuigd
hadden dat onze vriend Dragten, die te
breed denkt voor zulk klein gedoe, in de
herkiezing van de heer Bueno geen demonstratie tegeh zich zou zien. Integendeel heeft hij ons persoonlijk verklaard
dat hij de heer Bueno een goed Statenlid weet en er niets is tegen een vruchtbare samenwerking met hem was.
Het is dus een praatje dat eene eventueele verkiezing van de heer Bueno een
uittreden uit de Staten van de heer
Dragten tengevolge zal hebben en zij die
dit praatje uitstrooien, trachten de kiezers iets onjuists wijs te maken.

te gaan tot de afschaffing voordat de
discussies' over de motie hebben plaats
gehad.
De heer Curiel is van tegenstander voorstander geworden van de tijdschoten. Spr. wist niet dat er zooveel
werd als
om de tijdschoten gegeven
hem in de laatste dagen gebleken is.
De heer Kraan bedankt nog het Bestuur voor de vervulling van de gedane
toezegging om de Politieagenten voedingsmiddelen uit de militaire magazijMedeburgers wees dus op uwe hoede
nen te doen betrekken. Alhoewel'de zaak
nog niet rijp is voor bespreking hoopt en laat U geen knollen voor citroenen
Spr. dat wanneer er nog praktische be- verkoopen.
zwaren mochten zijn het Bestuur die
P. A. M.
uit do weg zal willen ruimen.

Aan de Kiezers.

De Oorlog.

Medeburgers! Over eenige dagen zult
gij geroepen zijn weder ter stembusse
op te gaan om uw stem uit te brengen
op een der candidaten, de heeren Mr. A.

Naar aanleiding v/d telegrammen

R. Bueno en J. J. Leys.
In dit geval zal de keuze niet moeilijk zijn voor U, naar wij hopen ; want
aangenomen dat beide candidaten gelijke
geschiktheid bezitten om als Volksvertegenwoordiger op te treden, wat door

bezet.

gelsche offensief in hot Noorden.
Het succes in Zuid Galicie, de Boekowina en meer in het Zuiden blijft aan-

houden. Kolomea, een belangrijke spoorwegknooppunt in Zuid Galicie en Obertyn iets ten Noorden vielen de Russen
in handen. De weg is naar Stanislau,
van waar uit Lemberg, als het intusscheïi
niet voor een aanval uit het Noorden
bezweken is, van uit het Zuiden zal worden bestookt. En tevens gaat de omvattende beweging vooruit.
Oostelijk front.

In het Noorden bij de Pripjet-moerassen staan de operaties niet geheel stil
de Russen hebben daar tegenover zich

een sterke vijand, maar toch drukken zij
die terug, langzaam maar toch niet geheel onmerkbaar.
Het aantal krijgsgevangenen door generaal Brussilof van af 14 Juni, dus in
een halve maand, gemaakt bedraagt al
217000, man of meer dan vijf legercorpsen.

Westelijk front.

Zou het nu komen, het groote offensief der Verbondenen op het Westelijk
front? Reeds eenige dagen waren er

Rekent men de dooden en andere
buitengevecht gestelden daarbij, dan moet
men de verliezen der Oostenrijkers doodelijkvoor hun krijgsmacht achten.
Zuidelijk

front.

De Italianen blijven profiteeren van
teekênen die wezen op iets in aantocht. het Russ. offensief. Snel rukken zij voorHet artillerie-vuur was hevig en uit in Trentino en in de sector van
onophoudelijk ; Franschen en Engelschen de Pasina.
BALKAN.
deden raids naar de Duitsche linies,
schijnt
weer hooge spanning tusEr
De Moeder doofde de lamp en ging met Reckwitz langs de buitenwegen naar het schen Bulgarije en Roemenie te bestaan.

den blaker in de hand voor naar de aangrenzende slaapkamer.
Terwijl zij de witte nachtmuts opzette,
wond zij zich op over de slechte wereld.
—Niemand kan van jou iets zeggen schold
zij. Jij was steeds de eerste van J2klasse
en werd als toonbeeld van zedigheid gesteld
en morgen zal ik der. lieden in het huis
mijn meening eens zeggen.
—Doe dat niet, moedertje, verzocht Bertha
zacht doch ernstig, terwijl zij haar haren in
twee lange vlechten tezamen bond. Die
menschen hebben niet geheel ongelijk. Ik
heb me reeds meermalen afgevraagd of ik
Wilhelm van me moest wegzenden.
De moeder zonk In de zachte witte kussens en sloot de oogen.
—Welke overspannen ideeën zul je vanavond nog krijgen, zei ze slaperig. Dank den
hemel dat je een goeden man gevonden hebtZe zijn tegenwoordig anders dan in mijn
jeugd. Het is toch eenmaal vooreen meisje
de bestemming om te trouwen.
Ik kan het ook niet over mijn hart verkrijgen, zuchtte Bertha.
Hoe standvastig ik anders ben ik kan hem
niet zeggen dat wij scheiden moeten.
—Hm, kuchte de Moeder.
—Misschien, voegde Bertha er langzaam
aan toe, heb ik hem juist daarom zoo, lief,
omdat hij zoo zwak is.
Zij kreeg geen antwoord. De Moeder met
haar goed geweten en offervaardigheid,
haar onbekendheid met de wereld en godsdienstig vertrouwen, was ingeslapen.
peinsde wat er
Bertha lag en peinsde
gebeuren.
gaan
nu zou
Het klokje tikte rusteloos door zonder dat
zij een uitweg vond.
Het dreunde 'in haar hoofd en het was
maar alsof de koekoek steeds luider schreeuwde en telkens na gedanen arbeid met meer
woede de deurwachter zich dichtwierp.

—

HOOFDSTUK V.
Den volgenden morgen schreed Von*

landgoed der "Blumenthals.
Hij wist wel dat op dit uur Jacob op de
beurs was. Niet onder de schreeuwende
handelsmenschen, doch onder de soliede
beursvorsten. die hun zaken laten bezorgen
door employés terwijl zij rustig op hunne
banken zaten en zich bezig hielden met besprekingen over een schilderij, dat door een
hunner gevonden was en over de echtheid
daarvan, welke door een jury van kunsteen
historici beoordeeld zou worden, en over
met
had
een
liaison die één der bekenden
danseres, wier oogen. tanden en lichaamsdeelen becritiseerd werden, alsof er over een
raspaard sprake was.
Neen, Heinrich's bezoek gold ditmaal niet
zoozeer zijn vriendHij wist wel dat deze direct zou toestemmen wanneer Rosa zijn „uitverkorene" huwde.
Hij wilde deze zelf een bezoek brengen.
Het voorwendsel was de terugkeer van zijn
reis, de eigenlijke grond was, in 't geheim
uit te vorschen of het doel dat hij zich voor
oogen gesteld had, niet onbereikbaar was.
Gelukte het hem, ook haar de verbintenis
met Vrijheer Von Reckwitz aannemelijk te
maken, dan kon hij, veilig verschanst achter
zijn millioenen rustig de woede der familie
Wenzel afwachten. Zulke rijke lieden geeft
men niet spoedig „een duw". Hun finantieefe toestand is eerder voor de Staat een
aansporing hem op een representatieven post
te beroepen.
In deze gedachten verzonken liep hij voort
onder de donkere boomen welke de breede
oprijlaan overschaduwden. Het geschitter der
verkeerswegen bleef achter hem terug
slechts het ruischen der boomen verbrak de
stilte.
Dit trof hem als een vertrouwelijke groet
uit zijn kindsheid.

—

De Bulgaren nemen voorzorgen tegen de
Roemeensche aanval en de Roemeniers
schijnen zich klaar te maken ... voor wat?

Medina.
stammen
hebben zich meesgemaakt

Arabische

ster
van Medina, een der heilige
plaatsen van de Islam, gelegen in Oostelijk Egypte aan de Hedsja spoorwegen
staande onder Turksche heerschappij.
Dat is iets waarop de Engelsche lang
gehoopt hadden.
Daarmede krijgen zij de Arabieren tot
bondgenooten en wordt de Turksche bedreiging tegen Egypte nog meer verminderd.

VAN STAD EN
Paramaribo, 3

LAND.

Juli

1916.

Verfhout.
Aan het slot van een artikel over
Verfhout, vraagt de Haagsche Post of
er in de Surinaamsche bosschen geen
geschikt verfhout te vinden zou zijn.
Op deze vraag kan bevestigend geantwoord worden. Er is waardevol verfhout

in onze bosschen, waarmede welgeslaagde proeven genomen zijn door Caph A.
Faey. In het Voorloopig Verslag op de
begrooting 1917 is door de Staten daarop gewezen.

Adolf Nassy.
Door een vriendenschaar uitgeleid, vertrok de heer Adolf Nassy gisteren per
Fransche Mail terug naar de Ver. Staten,
waar hij, naast het eigen belang, ook voor
het belang der kolonie met succes werkzaam is.

De heer Nassy is vol lof over de houding der zakenmenschen in Amerika, die
zich stellen boven de praatjes en het klein
gedoe, waarmede men van hieruit elke
Surinamer die voor de kolonie in de
vreemde werkzaam is, achtervolg! en
tracht te handicappen.
De heer Nassy hoopt binnenkort terug
te keeren met kostbare resultaten voor
de kolonie.

TELEGRAMMEN

detachementen onder kolonel Grembezky

Westelijk front.
Londen 21. Offlc. Over een groot deel van
het front zetten de Engelschen het bombardement voort. De correspondent van
de Associaled Press bezocht het 120
KM. lange front en merkte dezelfde artillerie bedrijvigheid op in de laatste

ongemerkt de etablissementen van Covbane kunnen naderen en zich er meester
van maken alsook van het dorp zelf,
waar de bezetting aan de bajonet geregen werd.
Petrograd 1 Juli 's morgens. Officieel
wordt gemeld dat de troepen van generaal Brussiloff zich van Kolomëa. het
belangrijkste spoorweg knooppunt van
Zuid Galicie heeft meester gemaakt.

Op het plateau der Zeven gemeenten
zijn
wij nu in aanraking met de vijand.
gevangen
San Antonio {Texas) 28. Do
geVooruitgegaan
in de Fellavallei en naar
nomen Amerik. soldaten zijn door de
Serbach.
Mexicanen vrijgelaten.

Amerika-Mexico.

Balkan.
Spanje.
Athene
1.
De
NationaleBank van GrieMadrid 1. Gevechten in Marokko tusschen Spaansche troepen en rebellen. kenland is gemachtigd de circulatie van
Deze zijn verslagen. Groote verliezen aan papiergeld met 50 miljoen drachma's te
verhoogen, zonder meerdere gouddekking.
weerszijden.
twee dagen in de streek van de Somme
De regeering heeft opnieuw de eischen
Weg Onverwacht—Onoribo.
evengoed langs de hoogte van Vimy.
der
Verbondenen ingewilligd en erin
LAATSTE BERICHTEN.
Van verschillende zijden bereiken ons *' Onder dekking van een hevig bomZuidelijk front.
toegestemd dat de volledige demobilisaklachten ovir de slechte toestand van de bardement hebben de Engelsche raids
tie tegen eind Juli plaats heeft.
Westelijk front.
weg Onverwacht—Onoribo. De aandacht uitgevoerd in de vijandelijke loopgraven Rome 25. De Italianen deden de OosParijs 2. offic. 11 u. N. en Z. van de
hier- en brachten groepen krijgsgevangenen tenrijkers op het Zuidelijk front verder
Amerika-Mexico.
van de betrokken autoriteit
Caviogo-bergen
wijken.
De
Somme
Gramondo-en
hebben de Fransen Engelsche
voor gevraagd.
terug. Zij hebben op zekere punten van
30. Uit Mexico wordt geWashington
gassen gebruik gemaakt. werden genomen tusschen Posina -en troepen na een lange artillerie vooi be- meld dat generaal Carranza en zijn raadsverstikkende
K. W. I. M.
Assico.
reiding over een front van een veertigtal lieden
hebben de order van
29. offic. 3 u. In Champagne
Op het Assiago plateau vooruitgegaan, K.M. het offensief genomen. In de loop generaalbesloten
Het vertrek naar Europa van het s.s. Parij's
gced te keuren om de
Treviuo
richting van Tahure en W. van de Zuidzijde van het Assa vallei bezet van de dag hebben de Verbondenen zich
„Prins der Nederlanden" dat heden ver- in de
Troepen
Amerik.
aan te vallen als ztj
hoogte
van Mesnil veegden wij de en de hellingen van de Rassa-Interroto- meester gemaakt van de eerste loopwacht wordt, is nader bepaald op Dins- de
grenzen
verder
over
gaan en dat men
de
vijandelijke
loopgraven
van de Ie linie en Mosciaglibergen bezet. De Colomba- gravenlinie der Duitschers over de ge- geen
dag 4 Juli a.s,, des namiddags 6 uur.
middel ziet om een breuk met de
schoon en drongen zelfs in de 2e door. caberg is veroverd en de Italianen gin heele uitgestrektheid
van dit front.
De agent meldt ons:
Ver. Staten te voorkomen. Een deel van
Pary's 29. Offic. 3 uur. Op de linker- gen in de Galamavia-vallei vooruit.
N. v/d Somme hebben de Fransche het
Wij ontvingen heden van Curacao de
Mèxic.-kabinet zou de aanneming Tan
Rome 29. Offic. Tusschen de Adige en troepen zich neergezet bij de dorpen een krachtige houding hebben aangeraden
telegrafische mededeeling, dat het ss. oever in de sector van 304, artilleriePrins Frederik Hendrik van daar op ca. duel. Op de rechteroever na een hevig de Brenta zetten wij ondanks de ver- Hardecourt en Curla, waar het gevecht door in de nota aan de Ver. St. opnieuw
bombardement een krachtige aanval te- meerderde tegenstand des vijands, die voortduurt. Z. v/d Somme zijn de dor- de eisch te stellen van onmiddellijke
12 Juli zal vertrekken.
gen onze stellingen N.-W. van de werken zijn te voren gereed gemaakte stellingen pen Dompienes, Becquincourt en Tay in
wij
In verband hiermede verwachten
terugroeping van alle Amerik. troepen
van
onze handen gevallen. Meer dan 3500 die zich thans op Mexic.
Thiaumont door ons vuur tot staan heeft 'bereikt, voort.
dat dit schip hier ongeveer 21 .Juli
bodem bevinden.
In hst Assadal het fortMattasone stor- ongewonde Duitsche soldaten zijn in
zal aankomen op de reis naar Holland. gebracht.
Mexico 30. De Minister van Buitenl.
In de streek van Chenois gedurende menderhand genomen en de Capaila hoog- deze streek alloen in handen der FranPlantage Guadeloupe
gevallen.
de nacht zeer levendig bombardement.
schen
Zaken
heeft een memorandum gepublite.
werd heden ten kantore Van notaris
waarin wordt gewezen op de
Op
11 uur. In Champage de vijandelijke
ceerd,
de
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ondergaat
de
streek
van
deed
Maasoever
de
In
Zugna
de^vijand heele
Da Costa openbaar verkocht. Kooper organisatie van Têtie, Mesnilhoogte en een heftige tegenaanval
onjuistheden
van de beweringen van
van
streek
ie
en
heuonze
Morthomme
opom
was do Britsch Indiër Ramharuch N. van Tahure in elkaar geschoten.
Washington.
een
vel
304
tegen
hevig
marsen'
te
met
bombardement.
hij
werd
houden,
Upadhia voor f 10200.—
—De vijand viel na een hevig bom- zware verliezen afgeslagen. Op de PaOp de rechteroever hebben onze troebardement onze stellingen W. van 304 serbio loopgraven bij Magna Comagno pen een nieuwe aanval gedaan op ThiauOverland.
hij werd afgeslagen.
genomen. Langs de linie van de Posina mont en deze heroverd.
De Overland auto waarmede wij on- aan;
Op' de rechteroever intens bombarde- is onze opmarsch door de terreingesteldHevig bombardement.
langs een toertje maakten, was niet
Vliegoperaties en bommen geworpen
sectors van Fleury, Vaux heid en het vuur van het zwaar geschut
ment
in
de
een model 75, maar 83
het nieuwop vijandelijke werken. Bij een verkenChapitre
vertraagd.
en
de
bosschen
van
en
Chenois.
ste model Overland en ook de nieuwste
De vijand van de rotsen verjaagd, Gri- ning werd een onzer viegeniers aangeHeden overleed tot onze
Parijs 29. Rente 3<y0 : 62,25; 5<y0 :
constructie- in de kolonie aanwezig.
vallen door een Fokker; ofschoon gewond
so
en
de
de
MaBetto-stelling
op
bereikt
diepe
droefheid onze geVan dit model verwacht de heer Cor 89.—; Pd. st. 28.14V3 ; Doll. 5.91.
jo-berg genomen. In de Astico vallei Pen- sloeg hij zijn tegenstander neer. "Terugliefde
behuwdmoemoeder,
rea nog 3, meldt hij ons.
24
uren
Londen 29. Offlc. De laatste
keerende werd hij door een tweedekker
descala bereikt.
der,
grootmoeder
zijn vele van onze soldaten bij hun veren beOp het plateau der Zeven-gemeenteu aangevallen en een tweede maal gewond.
punof
raids
op
kenningen
verschillende
huwdgrootmoeder,
Mevr.
RECLAME.
Hij ontkwam echter veilig
heeft de vijand het N. gedeelte der hoogten van het front in de vijandelijke ten van de
de
Wed.
vallei van Galmara versterkt, Londen 1. hoofdkwartier. Engelsch leHebt gij ooit krampen gehad ? loopgraven gedrongen. Wij bereikten ons in deze moeilijke
en boschrijke streek ger in Frankrijk. Hedenmorgen om 7 u.
Het is verschrikkelijk 's middernachts doel, zware verliezen werden de vijand behield de vijand zijn stellingen door zijn 30 ging de Engelsche infanterie na een
kron te liggen van krampen. Houd Ner- toegebracht en gevangenen gemaakt en mitrailleurs, terwijl hun zwaar geschut
artillerie-voorbereiding van 5 dagen, einin den ouderdom van 92
viline bij de hand. Tien droppels bedaren munitiedepots bemachtigd.
terrein waarop wij ons voortbewo- digende met een allerhevigst bombardehet
de krampen onmiddellijk. Nu en dan Door gebruikmaking van verstikkende gen, schoon veegde. De 23e 650 gevange- ment tot de aanval over op de Duitsche
jaar.
gebruikt, voorkomt Nerviline deze pijnen gassen hebben wij de vijand gedwongen nen, w. o. 21 offic.
stellingen op een front van 40 KM. van
geheel. Van Steatford Ont. schrijft Wur 'zijn batterijen te ontblooten. De vyandeParamaribo, 29 Juni 1916.
eenige KM. ? Z. van Arras
offic.
Gomecourt
Rome-30.
Tusschen Brenta en
Die : .Niets dat ik ken, geeft zulke snelle lijke loopgraven zijn op verscheidene
Adige hebben wij thans de voornaamste tot Tay. Dadelijk maakten de Engelschen
Uit aller naam
verlichting bij krampen, koliek of maag- plaatsen beschadigd.
van de vijand, waarin zich meester van de eerste vjj andelijko
pijn, als Nerviline.
Havre 29. Intense artillerie-actie over verdedigingslijn
hij zich sterk
heeft met tal- verdedigingslinie en bereikteri de tweede,
J. C. JUDA.
Als gij u spoedig misselijk of ziek het geheele fiont vooral bij Ramscappelle rijke batterijenverschanst
zich meester makende van het gehucht
mitrailleurs
bereikt.
Het
gevoelt, i,zijn 10 droppels Nerviline in en Steenstraete.
Rouwbezoeken kunnen niet
Morbiadal in de Assa vallei bezet. Gri- Serre, Z. O. van Hebuterne en van de
water juist voldoende om u een minuut Parijs 30. Offic. 3 u. Een Duitsche so genomen.
dorpen Boiselle. Cotantalmaison en Monafgewacht worden.
daarna weer wel te doen gevoelen".
aanval op onze saillant bij de weg Op de MontMaggio de Zuravallei ge- tanban.
Denk aan de bescherming en verlich- Nieuwpoort—Lombartzijde leidde tot geen nomen. In de Suganavallei de
hellingen In de loop v/d dag Werden de Duitting die een flesch Nerviline van een resultaat.
schers dieTricourt verdedigden bijna ge,van Mont Civarone bereikt.
De familie JOHAN A. DUURgulden bevat en koop het vandaag bij
Sterke Duitsche verkenningen tusschen
174 gevangenen en veel oorlogsbuit. heel ingesloten en de dorpen -Thiepval
J. G. KAÉRSENHOUT.
VOORT dankt oprecht voor de
Oise en Aisne afgeslagen.
Aan de Boven Fello tot Leopoldskerchen en Gomme Court worden met hetzelfde lot
Op
vijand
Maasoever
heeft
de
gekomen
de
linker
en
de
spreekt.
bedreigd.
strijd
namiddag
Voornaam fabrikant
De
Gramndaberg.
werd in de
vele blijken van belangstelling
Bij San Michel en San Marterio del heftiger vooral N. vair Lancre.
1500
In VanleekHill, Ont. is niemandbeter zijn aanvallen vermenigvuldigd tegen de
dezer dagen ondervonden.
bekend dan Geo S. Watson. Wanneer voornaamste uitspringende deelen van Carso vijandelijke aanvallen met gas af- gevangenen zijn reeds achter het front
onze
het
aangekomen
bosch van Avocourt geslagen ; 403 gevangenen gemaakt. .
en elk oogenblik komen er
Paro., 29 Juni 1916. ■
hij zegt: „Catarrhozone is een goed ge- tot linie van
304.
Deze
aanvallen
werden
met
meer.
hoogte
De
70 en 104 in de sector
Het Fransche leger aan de rechneesmiddel", vertrouw erop dat het zoo zware vorliezen voor de vijand gebroken.
Monfalcome veroverd. 660 gevangenen en tervleugel van het Engelsche werkte
is. „Mijn vrouw", schiijft hij, „leed aan
Die te vorderen hebben van,
O. van 304 alleen gelukte het de vijand oorlogsbuit.
mee. Het weer was prachtig.
hevige aanvallen van keelontsteking en
of verschuldigd zijn aan de onbronchitis. Vele geneesmiddelen werden ha vele vergeefsche pogingen zich van
1.
Havre
Wij
offic.
bombardeerden opder het voorrecht van boedelbeBalkan.
beproefd, maar weinigen bleken nuttig. een versterkte werk van onze Ie linie
nieuw
met
succes
de
Duitsche
werken
schrijving,
aanvaarde nalatenKoning
Athene 28.
Constantijn heeft bij Dixmuyden.
Met Catarrhozone was het anders. Het meester te maken; waarvan het gar- het
schap
van
decreet tot mobilisatie geteekend en
schijnt regelrecht naar de zeere.plek te nizoen door het bombardement letterlijk
Londen, hoofdkwartier in Frankrijk 1.
gaan en geeft snel verlichting. Wij hebben begraven was geworden. Door een noemt maatregelen tot uitvoering van Een Engelsche
Dr. G. J. VANIER, Arts.
luchteskader heeft met
schitterende tegenaanval hernamen wij de eischen der Entente. Een Venezelist
Catarrhozone leeren kennen als een ab- het
worden verzocht binnen zes
tegen de morgen.
Dymbrakakis, is politie-prefect geworden.- succes het station van Rijssel gebombarsoluut geneesmiddel voor bronchitis en
deerd.
Bij
terugkeer
zij
werden
door
20
weken na heden, opgave en
Op
levendig
de rechteroever zeer
bomAmsterdam 27. De Duitsche posterijen Fokkers aangevallen.
catarrh." Niets geneest sneller, koop het
sloegen
2
Zij
neer
bardement
in
de sectors van Souville en hebben bericht dat de postgemeenschap
aanzuivering te doen bij
daarom vandaag. Verkrijgbaar in twee
en
keerden
alle
terug.
behouden
Tavannes.
tusschen Duitschland en Griekenland
grootten van f 0.75 en f 2.50 bij J. G.
Wed. L. G. VANIER—
Londen 2. offic. avond. Onze troepen
geschorst is.
Parijs 30. Offic. 11 uur.
KAÉRSENHOUT.
Seiler.
hebben zich meester gemaakt van FriOp de linker Maasoever is het bomLonden
29.
Een
bericht
uit
Boekarest,
vraag
die men telkens doet. bardement bij 304 voortgezet.
Een
Execut. testament.
waarvan een groot gedeelte door de court.
Waarom voelen velen zich na het inOp de rechteroever in de sector van censuur is geschrapt, gezonden via Parijs 2. Offic. 11 u.
Paramaribo, 4 Juli 1916.
nemen van pillen zich slechter dan te Thiaumont verwoede gevechten. Ondanks Athene, zegt, dat Bulgarije de grens met
N. v/d Somme duurde het gevecht in
voren? Het ligt hierin dat drastische een uiterst hevig vuur namen wij de Roemenie gesloten heeft en Bulgaarsche ons voordeel in de streek van Hardepil'en gebruikt worden. Geen genezende werken van Thia-umont van morgen troepen langs de Roemeensche grens court en Curlie; O. van dit dorp hebben
werking wordt verkregen, de darmen 10 uur, in de namiddag hernam de zijn geconcentreerd. Volgens een bericht wij een zeer krachtig versterkte steenDe Notaris A.J. DA COSTA zal
worden geprikkeld en verschrikkelijke vijand ze weer, maar leed belangrijke aan de Evening Post uit Boekarest heeft groeve. Z.
kregen
wij
Somme
vaste
v/d
Maandag 10 Juli 1916
verstopping volgt daarop.
verliezen; P/s uur later echter ver- het Roemeensch kabinet eenige maat- voet op tal van plaatsen van de tweede,
Wanneer gij Dr. Hamilton's pillen ge- dreven wij hem weer opnieuw en be- regelen genomen naar aanleiding van tusschen de rivier en Asse-villers.
vm. 9 uur te zijnen kantore krachbruikt, wordt gy ternauwernood gewaar zetten de werken thans geheel.
Bulgarije's houding.
Het dorp Frase in onze handen eventens art. 1207 B. W. verkoopen:
dat gij medicijn hebt ingenomen. OfLonden 30. offic. Onze patrouille blijDe Ministerraad, waarin het besluit als het bosch Merancourt meer t. O.
schoon zeer mild, regelen Dr. Hamilton's ven actief en drongen in de Duitsche daartoe genomen werd,-was bijgewoond Het aantal valiede gevangenen bedraagt
pillen de darmen, wekken een normale loopgraven, gevangenen makende. Mijn- door de Roemoensche generaals.
meer dan 6000, waarvan minstens 150
actie van de klieren op en veroorzaken operaties van beide zijden. De zware D.
offic.
Kanonnen en veel oorlogsmateriaal
Saloniki 1. Aan beide zijde artillerie
noch walging, noch snijdingen, noch artillerie was bedrijvig tusschen Souchez
ook in onze handen.
vielen
luchtoperaties.
bedrijvigheid en
hevige uitwerking. Voor gal, slechte spijs- en de redoute Hohenzollern.
zij onze artillerievoorbereiding
Dank
aan de Saramaccastraat, E No. 12
vertering, maag-, lever- en nierkwalen
Medina.
en het elan van onze troepen zijn onze
Parijs 1. offic. 3 u. Levendig gevecht
aank. boedel H. C COOKE.
gewaarborgd. Voor eem betrouwbaar
gering.
de Maas en hoogte 304. Na twee
verliezen
tusschen
Cairo
29.
De
Arabische
die
stammen,
famiiie pil, vertrouw op die van Dr. aantallen met bloedige
Veilconditien en eigendomsbeOp het front N. van Verdun, geen inverliezen afgesla- tegen de Turksche regeering zijn opgeHamilton f 0.75 per fl. verkrijgbaar bij J. gen, nam de vijand
wijzen
liggen ter inzage.
bij de derde een ver- staan, hebben zich van Medina meester fanterie-actie. Het bombardement bleef
G. KAÉRSENHOUT.
levendig in de streek van heuvel 304
sterkt werk op de O. helling van " 304, gemaakt.
evenals bij Fleury en Damloop.
maar wij hernamen het weer. Een 4e
Doe afstand van de hinderlijke
slagveld.
Buiten
het
Luchtoperaties. Beifort en Nancy van
werd ook teruggeslagen.
Het leven is een „rush" maar wij aanval
Liebknecht,
Berlijn
28.
uit
de verte gebombardeerd.
■Na verschillende verwoede aanvallen
het hoofd van
(Fabrieksmerk)
kunnen er niet alle tegelijk komen.
de
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heden
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drong
vijand
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totaal
Oostelijk front.
Bijgevolg piekeren wij. Wij kunnen
EEN TONISCH /
maanden dwangarbeid veroordeeld wetedoute Thiaumont.
Petrograd
het niet helpen omdat onze zenuwen vernielde
1. Onze linkervleugel is de
gens
gerechtshof
hoogverraad.
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Wij
zijn
Het
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MIDDEL
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de toegangen.
zwak zijn, onze levenskracht is opgeaangenomen, dat Liebknecht onder in- vijand blijven terugdringen op het front
ziekelijke
&
personen
Voor alle
bruikt en daar is geen blijvende kracht
Oostelijk front.
v/d Dnjester en heeft een groot aanvloed van zijn politiek fanatisme en niet Z.
bloed,
het
Versterkt
het I
pi
/ernieuwt
over. Snijd het hinderlijke deel er uit
gehandeld en tal punten Z. van Kolomea bezet. NW.
Petrograd
anti-patriotisme
lichaamsgestel,
29.
uit
heeft
Geeft
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Litchitsnieuwe
Generaal
's
en bouw op. Laat Ferrozone U helpen. ky
van Kolomea deden wij de vijand wijlevenskracht.
een artillerie-voorbereiding hem daarom de lichtste straftoegekend. ken in de richting
Het is het meest versterkende, voed- de heeft na
van de heuvels bij
Tiet innemen van djt middel na eenig- U
hooger
beroep
gaan.
ondanks
Liebknecht
kan
in
vijand
tegenH e:iei ziekte brengt spoedige.herstelling I
zame tonicum. Vult het bloed en brengt stand een groot een verwoedetusschen Londen 29. Lord Robert Cecil Minister het dorp Madowa en maakten wij ons na
te weeg.
nederlaag
ijzer erin,
een
schitterende aanval meester van een
verschaft
bouwstoffen
voor de Pruth en de Dnjester toegebracht
Lagerhuis
van
het
medeHandel
heefc
in
vei sleten
en
hoogten.
organen, schept die soort van 3 loopgraaf-linies genomen.
Davis &Lawrence Cc, NewVork
gedeeld dat als gevolg van besprekingen te deel dier
vitaliteit dat U tot.daden drijft.
N.
W.
van
Kimpolung
beproefde
de
Parijs
Engelgehouden, de Fransche en
In Wolhynie in de streek van Lineiwis meer helpend ka aan de Stokhod duurt de strijd ver- sche Regeeringen besloten hebben zekere vijand het offensief te nemen maar
vonrlgeneesmiddel
werd teiuggedreven W. van die streek.
vrou^n en kinderen, die woed voort. Op het front van de Dwina gedeelten van de Declaratie van
krachS?,- n '6^
Londen Kort daarop
maakten wij ons meester
sterkte noo(üg hebben. en het bosch Bagaestchinsk en N-W. met betrekking tot de zeehandel op te
Probeei
per
1-50
van
verschillende
versterkte stellingen
flesch b« KreYO viel de vijand aan, maar werd heffen.
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bergen.
de
In
de streek van Lipa
Hij hoopte ook op de medewerking
afgeslagen. Voortdurende gevechten aan
o
blijft
vijand
de
ons
front bombardeeren
de Tohatovitz, zijrivier van de Pruth, van andere Entente Regeeringen.
met
en
grof
veld-geschut.
VOLKSVERGADERING
op
en in de streek van Kuty. Hier leed de
Petrograd 1. De Doema heeft het wetsWij hebben verwoede aanvallen van
MAANDAG 10 JULI 1916 des
vijand zware verliezen. Wij maakten ontwerp dat het gebruik van drank van
Gequaliflceerd: tot buitengewoon kr," gisterenavond
tioepen, die pas aangekomen
avonds te 8 ure precies, in het
7 uur gevangenen 227 offi- meer dan 120/0 alkohol voorgoed verbiedt, Duitsche
mies bij de belastingen in e
zijn,
teruggeslagen
deze
en
zware
vergebouw
en
10.285
„B ell cv u e", Dominébemachtigden
cieren
man en
aangenomen.
Boven-Commewijne en Cottica de o een
liezen toegebracht.
groot aantal mitrailleuzen. Een
D
straat.
Tot nu hebben wij in deze streek 9
station Ephrata gedetacheerde agent van regiment nam
Londen 30. De handel van het Vereeprachtige
door
Als spreker zal optreden de heer
een
nigd
politie Ie kl. J. F. Elmont, tevens is hij charge een battern' van 4 kanonnen met
Koninkrijk ontwikkelt zich trots officieren en 419 mannen gevangen.
J. J. Leys.
aangesteld als deurwaarder voor de inPetrograd 1. 28 en 29 Juni heeft geen e(iuiPage- Sedert 4 Juni de oorlog.
h
xk3ons
genoemde
belastingen
in
De statistieken van de Board ofTrade neraal Letchetzki 305 offic. en 14574 man
vordering der
Onderwerp: „Schoolstrijd of
nebben wij aan gevangenen gemaakt
stellen vast dat gedurendede driemaanden gevangen genomen wat
districten.
meer dan 205000 man. '
Schoolvrede?".
het aantal krijgseindigende 25 Juni de uitvoer 110691000 gevangenen van af 14 Juni op 217000
Onderzoek delfstoffen : J. G. Kaersende"
De lezing vindt plaats naar aan,"??" Een offic- Oostenr. Commu- meer bedragen heeft of 26.090000 meer man brengt. 4 kanonnen en 30 mitrailhout 1000 H.A. t.O. Suriname.
meldt dat de Oostenrijkers ge- dan
van de twee artikelen in
leiding
het vorige jaar.
leurs werden gedurende deze 2 dagen
n Waren
deel
van
n"
front
„Het
,een
Onderwijs" en „Op den
De invoer was 202.123000 of 16.056000 bemachtigd.
m
e °ekoWina en in het
jaar.
vorige
dan
Uitkijk",
getiteld : „Een naderend
SCHEEPSTJDINGEN.
meer
het
Zuid
ev
Zuidelijk front.
en
onheil"
„Te Weer".
Amerika-Oostenrijk.
Petrograd 30 offic. Wij achtervolgen
Binnengekomen.
Rome 1. offic. Onze infanterie heeft
Alle belangstellenden, inzonWashington 28. Door Amerika is een Zanolle in het Assa-dal bezet. Onze voor2 Juli 1916 SS Antilies van Cayenne. de vijand Z. v/d Dnjester. De Oostenrijpaniek
gezonden
kers
door
derheid
de h.h. Kiezers en de
bevangen
pass.
beweging
Geen
heeft over de heele
in zake het waartsche
hebben in nota naar Weenen
talrijke
hun
vlucht
torpedeeren
van
de
de
Posina
cónvooien achtergeTankboot „Pretolite" linie van
Pers, worden bij deze beleefd uitgeduurd, trots het
Vertrokken.
2 Juli 1916 SS Antilies naar Demera- laten. Wij bemachtigden ooriogsmaterieel deor een Oostenrijksche onderzeeër op hevige vuur van de vijandelijke battegenoodigd.
21 11. Amerika eischt van Oostenrijk het rijen van de Borcola-pas. Op de linkerra
en gevangenen.
Vrije toegang !
Vrij debat!!!
Pass. Mevr. Cooke en kind, Adolf
Telegrammen melden dat de stad aanbieden van verontschuldigingen, het vleugel hebben onze troepen de weerN.B. Ter bestrijding der kosNassy, J. G. Hatt, F. J. Rackwell, L. Obertijn veroverd is, alsmede naburige straffen van de commandant der U-boot stand van de vijand gebroken en de top
Ribal en 2 k. L. Richardsch en kind. dorpen N. en Z, N.W. van de samen- en schadevergoeding; verder verlangt het van de Magnidberg bereikt. Zij zetten de
ten zal er gecollecteerd worden.
spoedig
M. da Sllva.
antwoord.
vloeiing van Lipa en de
achtervolging
hebben
van de vyand voort.
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Openbare Verkooping.
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CUR A£AOSCHE HANDEL-MAAI SCHAPPIJ.

J. G. HAüKiEIHOIf, APOTHEKER Ontvangen:
Herrnhuttersche K?rk.
Telefoon No. 134. vis a
GALVANISCHE
OPTISCHE H A N D E L.
vis

Emmers

Ruime sorteerint?
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Brillen
en
Lorgnetten.

Brillen
en
Lorgnetten.
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Steeds voorradig de volgende W IJF W JE JT:
, .
_.
1} per
. .
BORDEAUX
fper halve
flesch f
flesch r
j
ST. EMILION

EN

ST. lULIEN

J3ekkens

MARGAUX
saUTERNES

».».,.,

,

VIN BLANC DE TDURS
C6TES DE RION
CHATEAU LAFITE

IN DIVERSE GROOTTE.

I. HAAS.

Het best geslepen Is metrope glazen voor alle gevallen
van HYPFRMETROPIE (Verziendheid), MV C P I E (Bijziendheid PRESBYOPIE (om te i.zcn en voor vrouwelijk
handwerk). Alsook : CATARACT- & CONSEkVADe oudste oermensch.
I TIE RILLEN. Brillen op voorschrift van HH. geneesEgyptoloog, prof. Elliot Smitli,
kundigen worden dadelijk geleverd. Brillen voer Spoorreizi^en dieDe zich
bij zijn onderzoekingen
beschutting voor de oogen tegen stof en sintels.
grondig met de overblijfselen van

Per doz ij n flesschen goedkooper.
Voorts: Diverse CHAMPAGNES, RIJN- en MOESELWIJNEN, alsook de echte
SPAANSCHE- en PORTUGEESCHE WIJNEN der Continental Bodega Company.

TE KOOF:

Neemt nota s. v. p.

He gebouwen

MEUBELVEILING.

GOGHEVELS.
OOGHEVELS. menschen van verschillende tijden
uit Egyptische graven heeft bezig staande op het pachterf aan den
gehouden, heeft. nu ook wat ver- Gemeenen Landsweg L F No. 393.
teld over de beteekenis der voor '
Te bevragen aldaar en ten kaneenige maanden in het zuiden van
DA
Engeland gevonden schedels. Dit tore van den notaris A.
COSTA.
naar zijn vindplaats Piltdownschedel genoemde overblijfsel is reeds
"lam so nervous and wretched." "I
M^^aßantW
door andere zaakkundigen voor zoo
\
D. \ fe:.-p |flr|H I eigenaardig verklaard, dat men er
|y
feel asif ï should-fly." How familiar these
are. Little things annoy you Jf fi
Wtf
een geheel nieuw geslacht van de
you
make
irritable. You can't sleep, W /Bk*
and
\Ms>
/MIT
oermensch,' de Goanthropus DawM
burdens,
ordinary
you are unable to lift
v
YM
—o—
soni, van heeft afgeleid. Ook Smith
ZATERVergadering
houdt deze gevolgtrekking voor ge- Algemeene
lat bearing down ser.sation ihelps to
DAG 8
a.s. 's avonds
heel gerechtvaardigd. Uit zijn onSchoolmuseum.
#,1 g
uur
in
het
* You ha,
re and pains low
8
derzoeking
hij
trekt
l!v»».,.
de conclusie,
down in the spin?, pain in top of head, f
"jl dat de oermensch, van Pildowa
f
HET BESTUUR.
ondanks zijn betrekkelijk hooge Jaarverslag.
\
Such a condïti. ï points unerringly /
hersenontwikkeling veel gelijkenis
'"
Verkiezing bestuursleden.
met een aap moet hebben gehad.
gons cut of your^^^^^_
[| Hij zegt, dat dit type het meest Lezing Dr. Bonne :
Jrjapph.
you act in ssason.
life foro\
van alle tot dusver ontdekte d«
Typhus en inenting tegen
voorloopers van het geslacht „hotyphus.
mo" nabijkomt. Verder gelooft hij,
"
l=T mm
J
De Pers wordt uitgenoodigd.
dat de tijd, waarin deze oermensch
leefde, niet al te ver in het verleden ligt en in gen geval deelt hij
F IliDI UET AI/TIJD BI DE HAND 'E
1
nervous
weak■In eeval van nood: Bij oueevallen of I
Spiritus, Cuba. —" I was suffering from extreme
meening, dat zich de tijd des
de
ziekte brengtseeu «Sb7
ness to such an extent that I thought I was affected with neurastbenia I menschelijken gesiachts nog tot in 3 I plotselinsre
ander middel een zoo snelle «£3
■
me,
.treated
anything.
physicians
in
Several
pleasure
|
and could not find
de tertiaire periode, zou kunnen " S uitwerking voort als
jjj'Tj ■
but their medicines did not cure my trouble, and I decided to take Lydia uitstrekken.
Hij gelooft veeleer, dat
E. Pinkham's Vegetable Compound. After taking only one bottle I feit
my
you
picand
ser.d
de
mensch
pleasure
thanking
I
take
in
later
ontstond, dan veel
so relieved that now
my testimonial ook voorzichtige geleerden
ture. I shall always be grateful to you. You can publishCampanionï
verklade
for the benefit of other women who suffer." —Eloisa
ren. Over de beteekenis der yondst
Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritus, Cuba. i
uit zich de onderzoeker tenslotte
lt' you are suffering in this way and want special advice 5 nog beslister inde zin : „Met een
i .vrite to Lydia E. Pinkham Medicine Co. (confidential) Lynn, I zoo hooge graad van waarschijnletter will beopened, read and answered I lijkheid als een vraag der geslachtsII Mass., U.S.A. Your
by a woman and iield in strict confidenr
ontwikkeling in het algemeen kan
worden geantwooid, moet voortaan
Obtainable at al! Druggists and Chemists in voor vast gelden, dat het geslacht
„Goanthropus" de onmiddelijke
this city and at C. A. van Spall's Zwartenhoven- voorvader
jêk
Ontkurk de
is van het geslacht

Overwrought Nerves

of Women
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Vereenigïng tot bevordering v. h.
Onderwijs in Suriname.
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Lydia E. Pinkham's

Vegetable Compound
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flesch
i eerste kenteeken foÊÈ^k
Steeds verkrijgbaar bij | van hoest of
JÊ&^ k
I
>y
verkoudheid
en
Hollandsch=Arnerikaansch=Bioscoop
ltrr*Ë

brugstr., Agent.

„homo"

THALIA.

J, Hssis. '

WOENSDAÖTJULI 1916
Groote voorstelling van twee pra.chtdramas

De Meesterdief van
Eerste en tweede serie.

Een keurige collectie
KLEEDJESÜOED,

CALICO.

KANTFN, BORDUURSELS.
& PASSEMENTEN, aisook
de tekendek kwaliteit VOILE
iin de meest gewilde kleuren,

1. De diefstal van de Parelsnoer 4 dl.!
en
3 dl !enz. enz.
2. De Groote Bankdiefstal.
Mooi.

Sensationeel.
Spannend.
Zie programma.

ONTPAKT bij 1. HAAS.
Een groote partij

en niet
Vrijdag 14 Juli '16: Groote Kindervoorstelling GEGALVANISEERDE
GEGALVANISEERDE

Kino=Theater Bellevue.
JULI
BjiLAUWjE

1916

WOENSDAG 5

HET

KRUIT
of
noodlottige brag.

jDe
heer JEAN DAK in

de hoofdrol, de beroemde acteur in
Met de
De Ellendeling en Het geheim van de Wees.
Voor Zaterdag en Zondag Zie programma.

—

LET OP DEN DATUM ! I

Kino-TheaterJCHEURLEN
WOENSDAGAVOND 5 JULI a.s.

Wedervertooning van het prachtfilm

SIJLVIA

SILOMBRA
en

De overstroomingen in Nederland.
In de Hoofdrol de gevierde Hollandsche actrice Mevr. JULIA
CÜIPERS.

VRIJDAG

7

JULI a.

s.

Buitengewone Kindervoorstelling.
Een programma voor jong en oud.

neem een

dosis

>

jsLosidoi?

Vraagt programma. .

Slachterij de Creool.
Hartelijken' dank aan het geacht publiek voor de groote medewerking en steun aan deze Surinaamsche onderneming.
Blijkbaar vallen de rook- en pekelwaren en al wat verder door
ons bereid wordt in den smaak van het publiek.
Mochten de zaken zoo blijven gaan, dan zal ondergeteekende
binnenkort het pereoneel uitbreiden en grooteren voorraad gereed
maken waardoor teleurstelling zal worden voorkomen.

SÜRINAAMSCH ZOUTVLEESCH
bij blokken van 5 tot 10 pond.

.Wil men het voordeeliger gebruik van dit zoutvleesch nagaan,
dan koope men een stuk Surinaamsch zoutvleesch (zonder been)
van 1 K. G. en een even zwaar stuk Amerikaansch zoutvleesch.
Ontdoq dit laatste van het been en het onbruikbare vet, dan zult
ge ondervinden hoe voordeelig ons zoutvleesch is in kwaliteit
en smaak. Onovertreffelijk! Koopt allen van de Slachterij „de
Creool", ook Uw rundvleesch het zal U niet berouwen.
Telefoon No. 60.
Aanbevelend
J. H, JROBJLF.S

Dak- enafmetingen.
Bladde Platen

in diverse

y/sjp- 1»

Glas-, Pors.-en Aardewerk.
Alsmede:

2 prachtige RIJWIELEN,
De goederen zullen te zien zijn
op Zondag 16, Maandag 17 en
Dinsdag 18 Juli 1916 van 9—12
uur 's vm.
Lijsten worden uitgegeven.

in de beste orde.
Te bevragen bij

JOSÉ CORREA.

ZEGT HET VOORT S. V. P.

Koopt steeds van:

TE JfcOOJP:
ïïet Erf met

JOSé RODIRGUES zijn

WMJtT AZIJN éMÊ^S^SL

De beste en goedkoopste aan het Verlengde Molenpad 2de
f 0.22 per literflesch f 2.25 B. W. No. 335c8.
per dozijn litterflesch en 17 c.
Te bevragen ten kantore van
per Liter in vaten van 185
den
notaris A. J. da COSTA.
liters.

CIE. BÉHÉBALETRANSATLANTIQUE.
Met ingang op 1 Juli 1916 zijn onze
passage- en vraclittarieven
verhoogd.
Voor inlichtingen wende men zich tot

Wederom ontvangen :

Dans & Lswrenca Co.. New Vork

Het alom bekende, kleurhoudende

KHAKI DRIL.

Haast u de voorraad is niet groot.
-Ë. F. «f. Bueno.

SURINAM STORE.

*

2 groote partijen

- -—

AUTOBANDEN.

De alombekende QUAKHR en FIRFSTONE TIRES in deverse
30 X3'/ 2 32x3'/2 32x4.
afmetingen, z. a. 30x3
RED TUBES van dezelfde afmetingen.

—
—
BUSJES CEMENT

alles van zeer goede kwaliteit, tegen sterk concurreerende prijzen, alleen verkrijgbaar bij

José Correa

Waterkant A 172

Keizerstraat.

_j£se2_____d
mtMEST ZONDER FALENM^^S^ÊA.

!||

Honderden brieven ' worden entvang-en uit alle
voorschrijven en
landen van bh. dekl :ren <:i

a*

ü J'Pb

lil Jffe?jS^
Cl
iflfv

fl___3s_ipßrftf?

M.__K-fe>s2"£

ËMBÈW
jMuuHWffl
__Sb_i_.
fi'iWÊL\\
tWLWÊ®
"öU_Bftt\l _M^Vlr
|*Fpr"ïtó_l -'-W^wilT'
\fwm~j£fe\ WÊpEh

_____
*?'lf-%
L-JOwB-H - 'ln

BELANGRIJK BERICHT !

|l§gQpjMP«l

BOTER en BRAADVET

iV

"

B-S_^ff_3B
§fll__-v^_l_ /__&"_.
W^ljH^^^^M^stó

_3_B____--^f£^h

■
bereid uit de ons bekende KLAPPA (cocosnoot) voldoen aan
hooggestelde eischen en zijn in eene huishouding onmisbaar. l-^^j-^^B^^g|

Tegen billijken prijs verkrijgbaar gesteld
bij

Adolf A. Samson t& Co.,
Agenten.

B. J. WIJSMAN & ZONET
AMSTERDAM,
blijven hun

Boter
=
==
van

Een Maxwell car

Kromme-elleboogstr'aat.

Bij aandoeningen der keel, longen of i
longpijp waarschuwt U de natuurdoor
hoest. Men verwijdere de corsaak der <
kwaal eer ze wortel schiet en zich tot een
ernstige en eevaarlyke ziekte ontwikkelt.
Allen's Luns Balsam is een onschadelijk,
zeker en snel werkend middel tegen
hoest, dat sedert meer dan vijftig jaren '
met uitstekenden uktslag wordt gebruikt,
en overal waar het is ingevoerd algemeen <
naar waarde wordt geschat.
t
| Kleine en groote flesschjcn In alle
apotheken verkrijgbaar.

en in de UNIQUE GARAGE, Klipsteenstraat.

3acqs. 3* Cobato»
Te Koop:

AQENTF.N.

(Allen's Longbalsem) i

*
*

bü

Meubels,

Allen's

Lung Balsam
►

J. B. L. NASSY,
Auctionriair,
zal op DINSDAG 18 JULI 1916
en volgende dagen, telkens des
namiddags 4 uur, ten huize van
den WelEd. Gestr. Heer J. J. C.
GAYMANS, aan den Waterkant,
verkooping houden van zeer
prachtige, welonderhouden

Tumblers,
Tumblers,
Tumblers,

COMPTOIRS HESSE & CIE.

I*as ontvangen :

AUTOBANDEN !

.

onvervalschte prima kwaliteit
bij het

Publiek aanbevelen.

J

I.

.

Dr. E_sc_!o Coronas, Poaee,
ochrijït 11 Dee. 1908.:
P R
Plaats woon"lemand la dezegezondheid
erg
_c_tio en weir
hadt door koortsen

neleden

toen zlg _ij«a niet
kwam tot mij
bcgegen. Het
voort
kon
meer
geval van hardnekklscheen een want
alle medicijnen
Oc malaria
waren ln gebraik geweest zonder
gevolg. Ik schrecl Pam-Ala voor
en na een paar dagen kwam ze
terug zonder koorts. Waar alle
andere middelen laaiden daar
keelt Pam-Ala genezing gebraebt
en bewezen odfellbar te zijn."
Verkrijgbaar in de voornaamste apotheken in
PfIVIS &

LAWRENCE COMPANY

Vêrzending.huls, New Vork.

Bevoordeelt de Holl, Industrie

„H E L I A'

het beste, reinste en goedkoopste
vloeibaar poetsextract in blikken busjes
a f 0,20 en

f 0,35.

„HELI A"
is zindelijk en onschadelijk staat onder voortdurende
Controle van het Chem. Lab. van Dr. van Hamel Roos
& Harmens.

„HELI A»

zilver, brons, zoowel andere metalen in
enkele seconden spiegelblank.

poetst koper, nickel,

Verkrijgbaar bij

H. .1. de Vries
SARAMACCASTRAAT E 4.

