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EL Ö__ W%.*3» i - f_K, .IQ. ïL, .*%Si B? _
Nabetrachting van het

politieschandaal.
{Slot.)

Ik wil nogmaals op dan voorgrond
steHen, dat vele van de feiten die de
Schrijver in het Soer. Hblad opsomt,
®aar zjjn, er toestanden heerschen,

o„,_n zoowel de justitie, het B. B.
"et gevangeniswezen, alscok de ambte-
tla Hjn der politie met kracht optreden

He pogingen in het werk stellen
0lï* daarin verbetering te brengen,
doch personeelsgebrek—een gevolg
v«*n de hanteering van het bezuini-
S'fgs snoßimes—is de oorzaak, dat
verbetering slechts zeer langzaam
Waarneembaar is, en dan nog, aüeen
Merkbaar vóór, of gewaardeerd dóór'"eden, die' elke verbetering weten te
waardeeren. Doch meerdere der opge-
somde feiten zijn zóó overdreven, zoo
onjuist en tendentieus, daf men haast
zou moeten gaan gelooven aan het
voeren van een zelfde soort actie als
waarvan de heer Boon het slachtoffer
werd. En dan zou deze actie gericht
zijn tegen,—ja, tegen wie? Laten we
«-aar zeggen, tegen enkele leden van
het politie korps, die de promotie van
anderen in den weg staan. De tijd zal
Wel leeren of ik gelijk heb.

Ik zal niet alle artikelen punt voor
Punt nagaan; de voornaamste werden
reeds door mij belicht, zoodat ik mij
zal bepalen tot het doen van enkele
fifenen uit den rijk voorzienen voor-
raad.

Laat dit echter voor den schrijver geen
aanleidmg zijn om te meenen, dat al
het overige absoluut juist is ; integen-
deel, elk punt is aanvechtbaar.

In het eerste artikel maakt de schrij-
ver er melding van, dat geroutineerde
rimboe-officieren weigerden, bij de
veldpolitie over te gaan, omdat de
bezoldiging onvoldoende, en de toe-
komst nïèt voldoende geregeld was.

Wij zijn den schrijver dankbaar
voor deze erkenning, ten aanzien waar-
van zich twee vragen kunnen voor-
doen, n.l. le. wordt het superieur
personeel der politie onderbetaald, of,
2e, wordt het korps officieren over-
betaald ? En dan is mijn antwoord
hierop, dat beide vragen bevestigend
dienen te worden beantwoord, n.l. in
dien zin, dat beide categorieën van
ambteraren naar assimilatie van rang
gelijkelijk worden betaald, en dus
feitelijk het verschil samen gedeeld
dient te worden. Ook de pensioenen
van beide categorieën rust- en orde-
bewaarders dienen gelijk te zijn.

De druk der verantwoordelijkheid
is voor een commissaris van politie
grooter, dan voor een lsten of 2den
luitenant.

Htt is feitelijk jammer, dat de
schrijver van de artikelen-reeks destijds
niet werd belast met de oprichting
van de korpsen Gewapende- en Veld-
politie ; dan hadden wij nu misschien
model korpsen gehad, of, lagen
ze ergens op den bodem der zee. Hij
(of zijne zegslieden) schijnen kundiger
officieren te zijn (of te zijn geweest)
dan de heeren Hoorweg, Von Hom-
bracht en Posno.

Het ware ondertusschen te wen-
schen, dat het politiekorps een „eigen"
korps, met „eigen" autoriteit ware,
waarin geen inmenging van militaire
zijde werd geduld.

Dat de hoofdcommissarissen op de
hoofdplaatsen tevens belast werden
met de betrekking van gewestelijk
leider van de Veldpolitie, is heusch
niet hun eigen wensch geweest, doch
een uitvloeisel van de bezuiniging.
Het is van algemeene bekendheid, dat
zij herhaaldelijk moeite deden om dat
baantje kwijt te raken, doch te ver-
geefs. Ook zij zouden" zich liever ge-
heel aan hun eigen taak geven. Hier
móest dus alles worden overgelaten
aan de veel te jeugdige en niet vol-
doende ervaren adjunct-gewestelijke
leiders. .

En dan wordt verder weer die
kwestie van de aanschaffing van mo-
torrijwielen, waarover destijds reeds
zooveel geschreven is, weer in den
breede uitgesponnen, om toch maar
vooral zooveel mogelijk te kunnen
hekelen.

Gebeuren er bij de militaire admi-
nistratie en de Intendance nimmer
zulke dingen? Of worden die maar

f^el kalm doodgezwegen ? Mij is eene
kwestie bekend, van zeer reeenten
return, die het geval met de motor-
rijwielen nog verre overtreft.. Een zekere groote militaire inricht-
'n_. op een zekere groote hoofdplaatsvan zeker groot eiland in den archi-

Pc'> betrekt de voor die inrichting
er'Oodigde minerale wateren bij dui-

zend.r. flesschen tegelijk.
a .„ zou men zo° denken, dat bij

mame van een dergelijk groot kwan-
utn' de meest voordeeligste leverings-
oorwaarden zouden worden bedongen,

g°als iedere particulier dat zou doen.
d^n verstandig koopman zou deze
Qfanken rechtstreeks van de ter plaatse
eeveshgde fabriek betrekken, en denmsschenhandel uitschakelen,en dan

een nog billijker prijs trachtten te be-
dingen dan voor particulieren gok!.
Niet echter alzoo onze onvolprezen
leger-administratie. Daar het bij hel
leger op een paar dubbeltjes meer of
minder blijkbaar toch niet aankomt,
werden de minerale wateren betrokken
van een Chïneeschen leverancier, en
wel tegen een prijs, die zoo ongeveer
60 pCt. hooger was dan die, waarvoor
de fabrikant van die zelfde minerale
wateren ze kon leveren. Toen een
particulier de betrokken autoriteit hier-
op opmerkzaam maakte, kreeg hij ten
antwoord : „Ja, maar de fabriek heeft
niet altijd zooveel in voorraad", eene
uitlating, die mij zoo doet denken aan
eene bepaling in de vroegere contrac-
ten van de leveranciers voor de daga-
lijksche levensmiddelen aan de ména-ges, die luidde, dat van de te leveren
kleine lomboks een bepaald percentage
groen, en de rest rood moest zijn, eene
bepaling, die niet onvoordeelig was,
d. w. z. niet voor den leverancier.

De autoriteiten werden met een en
ander in kennis gesteld, doch het re-
sultaat was, dat „Leger" toch zijn zin
doordreef, en, naar ik meen, slechts
enkele maanden geleden het contract
met den bewusten Chineeschen leve-
rancier vernieuwde. Er moet over deze
kwestie een omvangrijke bundel cor-
respondentie bestaan.

Alweer niet oppermachtig, geachteschrijver? Moet ook hier niet drin-
gend noodzakelijk gereorganiseerd
worden, en wordt het niet lijd, datde accountantsdienst zich ook eens
met dezen diensttak bemoeit ? Maardit is de bekende kwestie «. an de balk
en den splinter, nietwaar?

Wat de import van krachten uit
Holland betreft, zeer zeker is deze
ailertreurigst geweest, maar het was
het politiekorps zelve, dat daarover
het eerst zijne verontwaardiging uit
sprak en trachtte, de slechse elemen-
ten ten spoedigste verwijderd te krij-
gen, hetgeen ten .lotte dan ook getukte.
Het is ook ons bekend, dat vele, beter
geschikte, sollicitanten werden afgewe-
zen. Men ziet alweer, dat het korps
niet bang was, de hand in eigen boe-
zem te steken ter uitvoering van het zui-
veringsproces. Is dit in het leger wel
ooit geschied ?

De meeste menschen, de Neder-lander in het bizonder, hebben een
hekel aan alles wat maar eensgszins
met politie in verband staat. Vandaar
dan ook, tot zelfs in de gulden jaren,
het getreuzel der autoriteiten om het
politiewezen te verbeteren. Ware in
1912 krachtig doorgezet en de reor-
ganisatie volkomen ten uitvoer ge-
bracht, de toestanden zouden tbaus
geheel anders wezen. Men vreesde
toen teveel de tegenwerking van het
Inlandsch bestuur. En die vrees was
niet ongegrond, want aan insiders is
het algemeen bekend, dat verscheide-
ne Inlandsche hoofden, de goeden
niet te na gesproken, alle pogingen in
het werk stelden (en nog wel stellen),
om de ontwikkeling van eene goede
politie te belemmeren.

Dat de Veldpolitie ook zelfs in de
groote steden krachtig preventief werkt,
kan b.v. de statistiek der misdrijven
van de Sectie Passar Baroe te Batavia
aantoonen. Toen ik daar gedurende
ongeveer een jaar lang des nachts de
beschikking had over eene patrouille
van zes man veldpolitie, die om 8
uur 's avonds optrokken — na tevoren
per rijwiel den afstand van hun kam-
pement tot Passar Baroe, 13 paal, te
nebben afgelegd — en dan bleven pa
trouilleeren tot 4 uur's morgens, waar-
na de 13 paal wederom per rijwiel
moesten worden afgelegd, sloeg den
bandieten de schrik om het hart. Het
aantal misdrijven — die, welke . als
regel gedurende, den nacht gepleegd
worden — verminderde snel, en een
ongekende tijd van rust en veiligheid
trad in. Toen deze patrouille werd
ingetrokken, steeg bedoeld cijfer we-
der onmiddellijk.

Wat de medewerker van het Soer.
Hblad schrijft over dien commis-
saris Iste klasse, thans adjunct-
hoofdcommissaris te Batavia, die door
zijn naar Indië uitgezond.n ouden
kennis als commissaris Iste klasse in
het korps zou zijn gebracht, raakt kant
noch wal. Bedoelde comrrt'ssaris was
reeds twee jaren vóór de uitzending
van dien ouden kennis in Indischen
politiedienst, op een tijdstip, dat er
van poütie-reorganisatie nog feitelijk
niet definitief sprake was. Ook de ge-
breken die schr. dien ambtenaar aan-
wrijft, bezit deze gelukkig niet. Of
het moest dan zijn, dat hij Oost-
Indisch dool. bleek voor het drijven
van zekere zijde.

Het geval met den commissaris die
geschorst is naar aanleiding van ge
knoei met revolvers 'is ook onjuist
weergegeven.Bedoelde ambtenaar werd
het slachtoffer zijner jeugdige oner-
varenheid en van het niet op de
hoogte zijn van de gemeene trucs van
enkele Chineezen.

Ook de kwestie van den Chineeschen
hoofdrechercheur Thio Bok Seng wordt
in een verkeerd daglicht gesteld. Die

man is allerminst mede-eigenaar, nö_
zelfs aandeelhouder van te Batav;a
gevestigde vermakelijkheids-perken.

Waarom toch geeft de schrijver in
hat Soer. Hblad de feiten niet weer,
zooals ze werkelijk zijo ? Wsarom
mot alles worden opgeschroefd?
Werd de waarschuwing, voorkomende
in den aanhef van hat eerste artikel:
„Het is mogelijk, dat hier en daar
eene overigen, onbeleekenende fines-
se (sic?) voor eene andere lezing vat-
baar is" soms gesebreven met het
vooropgezette doel, om naar hartelust
te kunnen be'eedi^en of bont te mak_n,
om dan eventu.el later, wanneer de
onjuiste beschuldigingen niet maar zoo
door de beleedi£den zouden blijsen
te worden verdragen, zich daarachter
te kunnen dekken? Het lijkt er waar
lijk veel op !

Dat er „semethingrotten" is bij ver-
schillende takken van dienst geef ik
voin_ond:g toe, maar dan had de arti-
kelen reeks een anderen tiiel moeten
hebben, en niet een, die de eer van
een geheel korps aanta .t. Wat hebban
toch de ongewenschte toestanden bij
justitie, gevangeniswezen enz. te ma-
ken met httgeen door een enkeling te
Batavia is misdreven?

En dan die mooie opgave va . op
gemaakte processen-verbaal, die schr.
als maatstaf bezigt ter beoord._-.ing
van het zoo krachtig en succesvol
optreden der marechaussee. Zoo op
het eerste gezicht ziet het er wel be-
te, kenisvol uit, en de drie eerste rij
fers doen heel wat veronderstellen.
Maar hoofdelijk omgeslagen, blijven
de resultaten toch verre beneden die,
door de algemeene politic bereikt,

D. vijf detachementen a vier briga
des van 22 man hebben dus, behalve
het kader, ee_ie totale sterkte van 440
manschappen. Hieruit volgt, dat in 16
maanden gemiddeld per hoofd nog
niet één zaak werd aangebracht. Mijns
inziens een poover resultaat, waarop
nu nitt zoo bizonder te pochen valt.
En dan is het aantal werk.lijke mis
drijven, het grootste aantal is overtre-
ding, nog niet eens zoo groot als men
van zulk een. kranig en duur korps
zou mogen verwachten. Had het ka-
der bestaan uit goed onderlegd poli-
tiepersoneel, dan zouden de praestaties
zeker driemaal grookr geweest zijn.
Waarmee ik maar wil zeggen: „Schoen-
maker, 'nou je bii je leest!"

Dat er aan onze rechtspraak nog
veel Hapert, is juist, doch als de offi-
cieren even slecht bezoldigd werden
als de rechterlijke ambtenaren, zou
ook bij het leger hef incompleet ge-
stadig toenemen, en dat leger ook
impotent worden,

In het voorloopig slo.artik._l, begint
de schrijver dan eerstalles af te kam-
men, wat maar eenigszins mot * gezag
bekleed is, behalve natuurlijk de uit-
verkorenen.

Indien men dien aanhef goed leest,
zou zeKs de regeering moeten verdwij-
nen ! Alleen de Ueber Mensch is be-
trouwbaar en tot regeeren in staat.

Het is te waardeeren, dat war.'oe-
standen aan het licht gebracht worden,
maar laakbaar is, dat ds regeenng en
hare betrouwbare en plichtsgetrouwe
dienaren 200 worde _ neergehaald als
in bedoeld slotartikel. Ik ben thans Zó

jaar onafgebroken in Indischen gouver-
nementsdienst, heb nog nooit verlof
noodig g-had of wegens ziekte of om
particuliere redenen gevraagd, en stel
er een eer in, dat ik tot heden toe
nog niet aan zrl.verhe rlijking of—
Tropenkoller lijd.

Ik geloof dan ook, dat zoovel de
Procureur Generaal als de andere auto-
riteiten bij het lezen der reclame-
artikelen de schouders, zullen ophalen,
en eens minachtend zullen glimachen
over zooveel waanwijsheid.

De schrijver neemt a priori aan
dat de militaire rapporten welke wer-
den ingediend, hoogst betrouwbaar
waren. O. ze dit in werkelijkheid zijn,
moet ik ia twijfel trekken. En die
twijfel is bij mij ontstaan bij het lezen
van bedoelde s.rie reclame artikelen.

Ook ik roep met den schrijver uit:
„Weg met al die strebers de het goed
van :*.et land en do rust en veiligheid
van ds I.iaad.che bevolking van plan
zijn op te off-ren aan persoonlijke
ijdelheid en baantjesjacht"; doch ik
bedoei dit anders

Zooals een andere schrijver in zijn
antwoord op vorenstaande reclame-
artikelèn, getiteld „Reorganisatie der
Po'itie", opgenomen in de plaatselijke
bladen van Soerabaja van 13 Novem-
ber j!. terecht opmerkte, zal men an
alle*höchstér Stelle weinig met de her-
vorming; n van den „Junkera'rtig." aan-
gelegden schrijver zijn ingenomen, en
ik vermoed, dat men hem niet „au
série.tx" r*eemt.

In afwachting van oadere aanvallen
en reclame-artikehn, zoomede opeen
invoeren van eene uit den boezem
van het politiekorps voortgesproten
reorganisatie, welke reorganisatie zeer
zéker vetl goedkooper en practischer
zal _-jn dan het ontvouwde militaire-
systeem, s-uitik deze artikelenreeks.

B. K. Noorman

Uit het Hertogspark.

Het is begrijpelijk, dat de Volks-
raad zich het recht op zijn zwanen-
zang niet wilde lat. n ontnemen door
een regering, d;e even zuinig is met
dei. tijd als met het geld. Want —
d--ze afscheidszang van den s'erven*
den zwaan moest tevens sijn de si-
ren eoMig* ter verlokking van be-
sluifelooze kiezers, wien van de
publieke tribune af nog eens exfra-
du'd.üjk eigen partij voortreffelijk-

l en anderer feilen kon worden
aangetoond.

N *, méér dan we anders gewoon
stonden dus de algemeene be-

schc v i->gen ditmaal in het teeken
der partij-politiek :de tegenstanders
in e.3 buiten d_n Volksraad werden
in 45 minuten tijd grondig geslacht
en in mooten gesneden. Het waren
de hoogste goden, de partijbonzen,
die dit werkje thans eigenmoodig ver-
richten.

Doch daarover straks — eerst zuil _n

we ons verpoozen in den lusthof der
la'sachen, alvorens we de woestijn
der theoriën binnentrekken.

Al dadelijk zetten zich voor ons
neer, om het eerst onder de oogen
gezien te worden, 's lands financ;ën
en de Vloot wet. De ex-vlootwet, gelijk
de heer Bürer met zekere restrictie
erkende te betreuren. Zijn rede lag
vrijwsi geheel op het water ; als droe-
vig aanloopje om daar te komen,
vertelde hij eerst aan den Raad dat
zijne beraadslagingen den lande in
twee maanden iij_.s wel ee^ ton kosten.'
Aan ztith-gsgelden en decoraties al-
leen. D n heer Van GHderen, hoofd
van de Statistiek, zij het overgelaten
om nu te berekenen, hoeveel dat per
onnoodig uitgesproken woord is. Ik
w.et bet wel, maar durf het niet
zegden, omdat ik dan een proces
wegens haatzaaien tegen een nuttige
groep ingezetenen aan mijn pantalon
zou krijgen.

Dus de vloot, weke de heer Burer
zoo gaarne had willen hebben, gelijk
hij al in 1921" verklaarde. Maar nu
niet meer met zooveel spoed; de
tijden hadden hem wijzer gemaakt,
zoodat hij den druk van de vloot-
eischsn te zwaar achtte voor Indië
en dus voor een langzamer tempo was

telen, In di mtijd
immers was er in den fsnancïeele_
toestand zooveel veranderd, dat daar-
door zijn enthousiasme wel wat afge-
koeld was. Er zijn groo'e bezuinigingen
doorgevoerd ; de nivelleeringsvoorstel-
len, in 1922 nog door den regeerings-
gemachtigde voor onaantastbaar ver-
klaard, zijn desondanks toch van de
baan geraakt, en men is zelfs moeten
overgaan tot het verminderen van den
duurtetoeslag. Om die redenen zag hij
nu ook hoog tegen de kosten van de
vloot op.

Naar mijne meening is de heer
Burer hiermede op een verkeerd spoor
geraakt. Het oordeel of dekosten voor
de vloot opgebracht kunnen worden,
is niet afhankelijk van het salaris-
vraagstuk. Het gaat daarmede om een
hoog landsbelang : de veiligheid. Acht
men die niet voldoende verzekerd,
dan is het plicht, om te overwegen of'
het land in staat is die, desnoods ten
koste van groote offers, wèl te ver-
zekeren. Het gaat niet aar., en ik houd
mij overtuigd, dat géén verstandig
ambtenaar, die zich tevens staatsbur-
ger voelt, dat niet evenzoo voelt, om
te redeneeren: de vloot is noodig,
maar de kosten ervan krijgt ge pas als
onze salarissen ook verbeterd zijn.
Wcrdt de vloot noodig geoordeeld
— de meeningen zijn erover verdeeld
— dan beschouwe men het kosten-
vraagt-tuk los van alle nevenkwesties.

Dus alleen : is het mogelijk, de
daarvoor noodige offers aan de Indi-
sche gemeenschap op te leggen, en
zoo ja, hoc ? En pas in dit stadium
komt dan weer het salarisvraagstuk
op den voorgrond. Omdat de ambte-
naar ook kan eischen, dat het salaris-
vraagstuk los vau de vlootkwestie
worde beschouwd. Dat dus niet gezegd
wordt: we moeten een vioot hebben,
en dat zullen wc maar bereiken door
flink op je'ui salarissen te gaan po-
tongen, of niet meer te luisteren naar
billijke rechten. De vloot vraagt of-
fers vau de volle gemeenschap, dus
ook van den ambtenaar evenveel als
van ieder ander. Niet extra van hem,
omdat het van hem zoo gemakkelijk te
krijgen is en omdat machtige niet arnb-
tenaarlijke, dus moeilijker te bereiken
groepen zich tegen hun aandeel in
de o-ters verzetten.

Beide rédeneeringen zijn verkeerd ;
men zegge niet: wei ecu vloot, dus
betaalt de ambtenaar daarvan maar
het grootste deel uit zijn salarissen, —
maar evenmin : géén vloot, want wij
hebben ook geen salarisverbetering
kunnen krijgen.— Van de vloot naar den algemeenen
toestand van 's lands financiën is maar
een kleine stap De heer Kies nam
deze in beschouwing en wees er op,
dat een feitelijk extra tekort op de
begrooting 1923 van 13 millioen was
weggewerkt door een belastingmee-
valler van 90 millioen. Dat kan het
volgende jaar niet meer, dus zullen
we nog meer de puntjes op de i's
moeten zetten om het huishoudboekje
kloppend te krijgen. En daarvoor

beval hij, naast de vele andere din-
gen, welke hij de verdienste had
gehad om te bedenken en die hij
allemaal opsomde (wat heel gemak-
kelijk is voor de verkiezings-propa-
ganda), nu nogmaals aan : de verka-

g dtr departementen, waardoor
een meer rationeele en economische
wijze van arbeiden zal worden ver-
kregen, 't Zal geld kosten, verzet zich
de regeering, maar dat geld zal be-
zuiniging en vooral meer praestaties
brengen, en dat is in deze periode
van versobering ook wel wat waard.
Waar de heer Kies nog niet zoon on-
gelijk mee bad.

Behalve deze spr. ontpopte de heer
Kroon zich in zijn begin-en slotzang
tegelijk als f nancieele specialist. De
regeering moest zuiniger worden, niet
alleen door te eischen van anderen,
maar ook door zelf na te laten, wat na-
gelaten kon worden. Het beste was
maar om het heele bezuinigingskan-
toor af te schaffen en daarvoor in de
plaats een luitenant gouverneur-gene-
raal voor de bezuiniging te benoemen ;
een soort van opperste bezuinigings-
dictator.

t Was niet aardig van den heer
Kroon, wat 't is nu eenmaal aange-
nomen, dat op dictatoriale en dergelijke
fascistische voois!- Hen het aujeutsrecht
van den heer Kies rust. De her
Bodenhausen schudde beslist: „Neen,"
op het schoone voorstel van den heer
Kroon, — hij had ai gauw uitgerekend,
dat voor één luitenant G.G. een heel
beeuinigingskantccr betaald kan wor-
den — en daar heb je lang niet zoon
last van.

De heer Aay kwam voor den draad
met een stevige philippia tegen den
demissionairen minister van Koloniën.
Als we hem goed begrepen hehben,
is hij niet »rg gesteld op het aanblijven
van Min. De Graaff, omdat deze den
Volksraad altijd stelselmatig in een

heeft gezet. Behoefde da
nog gezegd te worden door den heer
Aay ? Dat weet iedereen al: wanneer
in den Vqiksraad maar even de naam
De Graaff genoemd wordt, gaan on-
willekeurig slje duimen naar omlaag,
en kijken de leden eikaar met ech'e
K!;u Kux Klan-gezichten aan. Voor de
leeuwen met hem ! leest men in hun-
ne sombere blikken.

Persstemmen.

Ambtenaren B.B. in den
Volksraad.

De Sum. Post schrijft naar aanleiding
van de candidaatstelling door de
Vereeniging van Ambtenaren B. B.
o. m.:

't Is een mooi verschijnsel geweest dat
in die qualiteit, niet dus els bestuurs-
ambtenaar doch als vertrouwensman der ge-
meenschap, voor en na verscheidene ambte-
naren van het binnenlandsch bestuur door
de Volksraadskiezers afgevaardigd zijn naar
den Volksraad. Doch deze opvatting van het
karakter eener verkiezing van een amb-
tenaar B. B. tot Volksraadslid moet dan ook
hóóg gehouden worden in 't belang van het
prestige van het corps B. B. als deel der
Indische gemeenschap, in de eerste plaats
dus : door het corps-B. B. zelve.

Als bestuursambtenaar is en blijve
de ambtenaar 8.8. de vertegenwoordiger van
het uitvoerend bewind, staande en han-
delende buiten en boven alle politieke stroo-
mingen binnen het raam der plichten tegen-
over de regeering, welke vertrouwensman de
bestuursambtenaar is. Als benoemd lid
van den Volksraad blijft de ambtenaar de
vertrouwensman der regeering ; als g e k o z e n
Volksraadslid echter*.* hij de vertrouwensman
der kiezers, zijne de officieele stem-
uitbrengers der Indische gemeenschap. Dit
onderscheid moet naar onze meening wèl in
't oog worden gehouden, ook dus door die-
genen die een bestuursambtenaar candidaat
stellen voor den Volksrsad.

Wat nu het derde motief der Indische
commissie van de Vereeniging van Ambte-
naren-B. B. betreft: 't Is volkomen juist, dat
er onder de Volksrasdskiezers personen kun-
nen zijn wier politiek geweten zich verzet
tegen het uitbrengen van hun stem op een
of meer candidaten van de een of andere
thans bestaande politieke partij in Indië.
Dat zijn diegenen, die p.ls Volksraadsk'ezers
„wilde" kiezers zouden willen zijn ; en 't is
evenzeer juist,dat de stemmen dezer Volks-
raadskiez.rs, onder vigeur van ons huidig
stelsel van quasi-evenredige vertegenwoordi-
ging, geheel te loor zouden gaan, tenzij
hun de gelegenheid werd geopend, hunne
stem gezamenlijk te geven aan „wilde" can-
didaten. 't Is verder mogelijk en aannemelijk,
dat ook zeker aantal ambtenaren Binnen-
landsch Bestuur — Volksraadskiezers behoefte
zouden kunnen gevoelen aan een lijst van
„wilde ' candidaten. Maar, indien dan een
of andere lijst van „wilde" candidaten aan
de kiezers wordt aangeboden, behoort die
lijst uit te gaan, niet van ambtenaren-8.8.
in hunne qualiteit doch van ambtenaren of
particulieren, of beiden gezamenlijk, als inge-
zetenen van Nederlandseh-Indiëen behooren
de op die lijst gebrachte personen ook zuiver-
en-alleen te worden voorgedragen als candi-
daten, staande buiten alle politieke partijen.

Een afzonderlijke candidatuur van B. 8.-
-ambtenaren in hunne qualiteit als zoodanig,
gesteld door collega's, eveneens als zoodanig,
is niet in overeenstemming met het staat-
kundig karakter van den Volksraad noch
met den aard van het instituut der Volks-
raadsverkiezing.

Ned.-Indië.

Colijn — en de Waarheid!
Een telegram meldde ons, dat

EconomischStatistische Berichten de
verklaringen van den heer Colijn over
Indië's -inanueelen toestand aan
scherpe critiek heeft Onderworpen.
Geen wonder! De thans demissionaire
minister heeft er vrijwel met de muts
naar gegooid !

Bij wat hij in zijn antwoord op de
interpellatie-Troelstra vertelde, kan niet
van een „art de grouper les chif/res"
gesproken worden, neen, hier werden
tastbare onjuistheden met veel aplomb
gedebiteerd.

Of daarbij van verregaande achte-
loosheid in het verzamelen van de
gegevens dan wel van moedwil dient
te worden gesproken, zullen wij in het
midden laten. De lezer moge datzelf
beoordeelen.

Wij zullen de woorden van den
heer Colijn hier laten volgen:

„Wat den toestand in Indië betreft, die is.
voor zooveel het sluitend maken van het
budget betreft, op dip- oogenblik zeker niet
ongunstiger dan die voor Nederland. Terwijl
van het jaar 19.8 af tot en met 1921 de
tekorten op den gewonen dienst van de In-
dische begrootingen voortdurend aangroeiden
-het was 36.6 millioen in 1913, 52/2 mil-lioen in 1919, 125.3 millioen in 1920 en123,6 millioen in 1921-begint met het jaar
1922 de kentering, Terwijl toch voor het jaar1922 het tekort geraamd was op 118/5 mil-lioen, heeft het in werkelijkheid bedragen15,7 millioen "
De minister van Financiën deelde

dus aan de Kamer mede, dat het te-kort op den gewonen diensX voor 1922
bedragen heeft f 15.7 millioen, waarbij
wij terloops willen opmerken, dat hij
zweeg over den buitengewonen dienst,

aienst der ..ootuitbreiding en den
ist der voedselvoorziening.

Stellen wij nu tegenover dit cijfer
het in de algemeene memorie van toe-
lichting op de regularisatie-ontwerpen
voor 1922 (Bijlagen Volksraad, 2de
gew. zitt. 1923, Ond. 3 stuk 3,a) ge-
noemde tekort op den gewonen dienst,
nl. f 23.576 000, dan meenen wij —ons voorzichtig uitdrukkend*-— .te mo-
gen zeggen, dat de heer Colijn het

cijfer niet al te dicht benaderde.En waarom zweeg de minister vande tekorten voor dat jaar op den bui-
tengewonen dienst.de vlootuitbreiding
en de voedselvoorziening ad. resof93.303.000, f7.363.000 In f 1.069?Enne.... had het geen aanbevelingverdiend even aan te stippen, dat het
resultaat ook hierom gunstiger wasdan zich aanvankelijk liet ramen, om-dat de ontvangsten ruim f22.000.000
meevielen, welke meevaller voor lateredien_.ijar.o — althans na 1923 — wel
eens achterwege zou kunnen blijven?

Hoe dit onk zij, de minister zweeg
daarover en vervolgde:

„Terwijl voor het jaar 1923 het tekortop den gewonen dienst geraamd was op98.7 millioen, is de rechtmatige verwachting,dat het budget voor 1923 zal sluiten."
Naar men ziet, 's heeren Colijn op-

timisme is steeds stijgend .' Maar was
dat wel gerechtvaardigd ? ? Mag men
„rechtmatig" voor 1923 een sluitendebegroeting verwachten ?? ? ?

Om dit na te gaan, kan men hetbest de memorie van antwoord inzake
de Iste afdeelir>g der Indische aan-
vuUbgsbegrocting voor 1924 raadple-
gen (Bijlagen Volksraad, 2de .gew.
zitt. 1923, Ond. 1-Afd. I stuk 2,
blz. 4 en 8).

Daarin wordt medegedeeld, dat het
tekort voor 1923 minder zal bedragen
dan aanvankelijk geraamd werd en
óók hoeveel minder, zoodat, indien
met dat „aanvankelijk geraamd" te-
kort het tekort der hoofdbegrooting
met nota van wijzigingen wordt be-
doeld, raadpleging van stukR van diebegrooting kan leeren, welk nadeelig
saldo thans voor 1923 verwacht wordt:
voor den gewonen dienst f4.541.191,
voor den buitengewonen dienst
f 7.8.239.100, voor de vlootuitbreiding
f 6.955.360, en voor den geheelen
dienst dus

Aannemende, dat de heer Colijn
met zijn „rechtmatige" verwachting op
het punt van sluitend-zijn den ge-
wonen dienst op het oog had, vragen
wij ons af: Waarom negeerde hij het
hierop te verwachten tekort van ruim
f 4,5 millioen ?

En een vraag, die daarop onmid-
dellijk volgt, is: Zou, bij een tekort
op den geheelen dienst van bijna f 90
millioen, in dit geval — immers, het
tekort op den gewonen dienst is „slechts"
f 4,5 millioen — dan toch wel van een
„bijna sluitend budget" mogen zijn
gesproken ?

Een vraag, die de heer Colijn, in het
belang van de vlootwet, vermoedelijk
bevestigend zou hebben beantwoord!

ALUfOL ZEÉPm^l
tegen ROODE HOND



Hoe die paar (85) millioentjes op bui-
tengewonen dienst en vlootuitbreiding
gevonden moeten worden, daarover
beho.ft niet te worden gepraat!! De
heer Marchant zou zeggen : „Die krij-
gen we cadeau" .. zooals dit lid
t.a.v. dekasvoorschotten vanhetvloot-
fonds opmerkte.

En een nog klemmender vraag is
Waarom deelde de minister niet mede,
dat het meevallen van het nadeelig
saldo op den gewonen dienst voor
1923 met f 92.689.600 voor het over-
groote deel te danken is aan een meer-
dere ontvangst aan belastingen va .
f 105.635.000??

Als wij dan ook verder lezen :
Voor 1924, ge'ijk blijkt uit de begrooting,

die binnenkort de Kamer zal bereiken, is
het tekort op de gewone -uitgaven geraamd
op 22.8 millioen, maar wanneer dezelfde
ervaring, zij het in mindere mate, wordt
opgedaan als in de twee voorafgaande jaren,
dan zou het geen verwondering behoeven te
baren, wanneer de uitkomsten ook voor 1924
gunstiger waren dan thans geraamd is.

dan staat het, waar zoon meevaller
van 106 millioen thans niet meer te
verwachten is, voor ons vast, dat het
opdoen van een dergelijke ervaring
voor 1924 wèl, en zelfs zeer veel,
verwondering zou moeten baren.

En óók is het voor ons niet aan
twijfel onderhevig, dat, werd zoon
ervaring — mirabile dictu — tóch op-
gedaan, de heer Colijn zelf het meest
verwonderd zou zijn !

De aspecten, die de begrooting voor
1924 thans in werkelijkheid biedt, en
enkele door minister Colijn verstrekte
cijfers omtrent de vermeerdering van
uitgaven voor de marine, welke van
een invoering der vlootwet het gevolg
zou zijn, stellen wij ons Toor, in
het tweede deel van dit artikel te
bespreken.

De Strop.
In den Volksraad heeft de heer

Kies, sprekende over de politie, onder
meer gezegd:

Ik betreur het, dat de regeering, telkenmale
wanneer er gevraagd wordt om herziening
in de groote lijn der organisatie van een of
anderen dienst, zoo weinig tegemoetkomend
daar tegenoverstaat. Want mijns inziens is
in den laatsten tijd steeds meer de juistheid
gebleken van wat ik reeds meer hier te
berde bracht, namelijk dat de organisaties
van verschillende deeien van ons staatsbeheer
te zeer incidenteel zijn uitgegroeid, en
daardoor dan cok geworden zijn wezens met
waterhoofden.

Wij zijn reeds geruimen tijd aan het
bezuinigen en versoberen in alle richtingen.
Terecht, want er was op veel punten overdaad
ontstaan.

Maar wat nog niet gebeurde is: bezui-
nigingen in de groote lijn, n. 1. door
herziening der organisaties van verschilleude
diensten.

Wij zijn 't met den heer Kies vol-
maakt eens.

Maar 't wil ons voorkomen, dat hij
wel in de allerlaatste plaats mag
spreken over wezens met waterhoof-
den en bezuiniging in grooten stijl. .

Want niet 't minst aan zijn drijven
in den Volksraad is 't te wijten, dat
de mogelijkheid om bij het leger in
de groote lijn te bezuinigen, werd
afgesneden, en dat Indië thans kan
bogen op een armee, welke eerst
recht den naam van „wezen met een
waterhoofd"—zoo niet met vele water-
hoofden—verdient.

's Heeren Kiè_ vermetelheid is wèl
groot, dat hij—hij—dit onderwerp dorst
aan te roeren.

Ook hem moet 't toch bekend zijn,
dat in het huis van den gehangene
't liefst niet over den strop gesproken
wordt!

De Ondernemersbond.
Van bevoegde zijde vernemen wij,

dat de Ned.-Indische Ondernemers-
bond voornemens is om zijn bestuur
een reorganisatie te doen ondergaan.

De voorzitter, de heer J. L. van
Houten, president van de Factorij, zal
met betoog opzijn drukke werkzaam-
heden, aftreden.

Het voornemen bestaat dan om
een bezoldigd voorzitter van den bond
te benoemen.

Het bestuur meent voor deze functie
over een geschikten candidaat te be
schikken, doch gevreesd wordt, dat
deze door verschillende omstandig-
heden het voorzitterschap niet zal
kunnen aanvaarden.

In dit verband werd als candidaat
ook genoemd de heer E. P. Wellen-
stein, vice-voorzitter van de belasting-
herzieningscommissie, doch bij nadere
informatie te bevoegder plaatse bleek
van een eventueele benoeming van
den heer Weiienstein geen sprake te
zijn.

In een vergadering van het bestuur
van den Ondernemersbond, devolgen-
de week te houden, zulien bedoelde
reorganisatie-plannen nader worden
overwogen en besproken.

Het 25.jarng Jubileum van den
Malangschen Regent.

Zaterdag den 24en jl. herdacht, zoo
schrijft onze redacteur-correspondent
te Malang, de regent van Malang R.
A. A. Soerio-Adiningrat den dag, waar-
op hij vijfentwintig jaren geledenzijne
benoeming tot zijn tegenwoordige hooge
ambt kreeg. Geboren in 1868 als eenige
zoon van den toenmaligen regent van
Bangil en in rechte lijn afstammende
van het vorstenhuis Mataram, was
Soerio-Adiningrat juist 30 jaar oud
geworden, toen hij zijn benoeming ont-
ving.

De regeering heeft zijn trouw en
beleid weten te waardeeren, en van de
zijde der burgerij, de Inlandsche zoo
wel als de Europeesche, is deze dag
niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zater-
dagavond werd de Dalem van den
regent gevuld met Malangsche inge-
zetenen, die de regentenfamilie kwa-
men feliciteeren ; onder de aanwezigen
bemerkten wij, behalve den resident
van Pasoeroean, den burgemeester den

heer Bussemaker, den plaatselijk com-
mandant overste Nolen, den chef van
het militair hospitaal overste dr. Van
Haeften, den president van den land-
raad Mr. Boukema, den beer Wins
van do Malangtram, den regent van
Pasoeroean, den patih van Malang,
de gemeenteraadsleden, verscheidene
controleurs en vele andere ingezetenen
met hunne dames.

De woning van den jubilaris was
schitterend electrisch versierd en prach-
tige bloemstukken vulden de pendoppo.

De resident van Pasoeroean hield
ecu toespraak, waarin hij namens de
regeering de hartelijke gelukwenschen
aan den jubilaris overbracht. Het is
vrijwel een unicum, zei spreker, dat
een regent zoon lange periode in de
zelfde functie blijft. Malang was onder
den tegenwoordigen regent van een
kleine plaats een groote stad gewor-
den. De jubilaris heeft den grooten
bloei van deze gemeente en vau het
geheele gewest medegemaakt en zou
heel wat hiervan kunnen vertellen.
Uit de groote opkomst van belangstel
lenden bleek, dat de regent in alle
kringen gezien is. De resident bood
daarop den regent zijne gelukwer schen
aan en hoopte, dat het den jubilaris
gegeven mocht zijn, r.eg vele jaren aan
het bestuur te blijven.

Daarop werd het woord gevoerd
door den heer Bussemaker, die in ge-
lijken zin als de resident woorden van
waardeering vond voor den jubilaris.

De heer Wins van de Malangtram
gaf vervolgens een historisch overzicht
van het werkzaam aaud.el, dat de
regentenfamilie in den bloei van deze
plaat 9heeft gehad.

De patih hield ten 9loUe in hoog
Javaansch een toespraak en bood daar-
bij den regent een zilveren theeservies
aan.

Namens de gemeente-ambtenaren
werd den regent een oorkonde, bevat-
tende den stamboom der regentenfa-
milie en een album met bandteeke-
ningen van de schenkers van het hul
deblijk, dat zal bestaan uit een zilve-
ren presenteerblad, hetwelk nog niet
uit Holand is gearriveerd, aangeboden.

Delische Politeschandalen.
De Deli-Crt;, meldende, dat vijf van

de destijds overgeplaatste Medansche
politie-opzieners niet eervol uit den
dienst zijn ontslagen, voegt hieraan toe :
De zesde is met verlof naar Europa
vertrokken en kon daarom niet onder
dit ontslag worden begrepen. Vermoe-
delijk echter zal hij op dezelfde wijze
in Holland door bemiddeling van Ko
loniën worden ontslagen. Er is hier
ten minste geer, reden bekend waarom
voor hem een uitzondering gemaakt
zou worden.

Dit onstlag maakt ook de positie
van den toenmaligen e;, sedert op
Java ontslagen adj. hoofdcommissaris
Lenderink nog minder gelukkig, want
hij was het die deze lieden de hand
boven het hoofd hield en van een
onderzoek niets weten wilde. Zelfs ging
hij de op deze wijze overgeplaat&ten
persoonlijk naar Belawan uitgeleide
doen, waardoor hij zich als het ware
solidair met hen verklaarde.

Nu de regeering in dit opzicht met
kracht heeft doorgetast dringen wij
erop.aan, vervolgt het blad, dat nu
eindelijk ook eens in de andere nog
aanhangige, zaken een beslissing valt,
met name in dekwestie tegen een pol.-
opziener op een der klei acre plaatsen
ter Oostkust. Dat onderzoek loopt nu
al maanden. Hoe dat overigens ook
moge afloopen, in elk gcal dringen
wij erop aan en het geschiedt met
klem, dat die ambtenaar naar elders
wordt overgeplaatst en hem een zelf-
standige positie wordt ontnomen. Want
daar bestaat toch alle aanleiding voor
ook in verband met het ontslag der
andere opzieners.

De Arakstokerijen.
Het rijk der groote arak koningen

te Medan moet, schrijft de Dcli Crt.
volgens de politie thans wel geëindigd
zijn en gevolgd door een .régime",
als we 't zoo eens mogen noemen, van
kleinere sraks.okerijen, die voor de
politie schier onvindbaar zijn. De
schrik onder de heeren arakstokers
schijnt er in te zitten. Maar ze heb-
ben 't niet opgegeven en .. zijn naar
buiten getrokken. Elke arakstokerij is
namelijk een kongsi, met eenige dui-
zende guldens kapitaal. Wordt het be-
drijf in Medan door de politie over-
vallen, dan weigeren de rakkers perti-
ment den naam van den taukeh te
noemen, die meestal nog „branches"
heeft in den omtrek. Vooral het res-
sort Bindjai schijnt thans een gelief-
koosde verblijfplaats voor de uit Medan '
verjaagde arakstokers te zijn.

De nog in Medan aan den dans
ontsnapte stokerijen zijn de kleinste
—en de moeilijkst vindbare. Want
de Chineezen in die kleine stokerijen
weten zich maar al te goed voor de
politie te verbergen: zij zijn zoo wijs,
ten koste van een grooteren omzet,
eiken nacht b. v. slechts één petro-
leumblik met arak te stoken en dan
de heele boel, installatie incluis op
te bergen !

De zaak-Hengst
Men schrijft ons uit Weltevreden
Heden eischte de officier van justitie

bij den raad van justitie alhier tegen
den beklaagde P.H. Hrngst, terzake
van verduistering, drie maal gepleegd,
en oplichting, zeven maal gepleegd,
veroordeeling tot drie jaar gevangenis-
straf onder aftrek van den tijd, in pre-
ventieve hechtenis doorgebracht.

Uitspraak over 8 dagen

Kastanjes in Indië.
Naar aanleiding van enkele berich-.

ten over het voorkomen van een soort
kastanje hier op Sumatra, die doet

denken aan de tamme ka -tat je van
Nederland, zond de administrateur
der Tapanoelische cnoutchouc-maat-
schappijen te Batang Toroe aan de
Dcli Crt. een pakketje van die vruch-

die daar in de bosscheo vrij vee!
voorkomen en door de bevolking ge-
kookt of gepoft gegeten wordeu. De
vrucht is kleiner en iets lichter van
kleur dan de Hoiiandsche kastanje,
heeft r.iet het typische pluimpje a. n
het puntje en heeft een dikker en
harder schaal.

Evenals in Europa, zoo schrijft de
heer d'Ancona ons, zijn de kastanjes
hier rijp in October, terwijl de boomen
met bun ka'jes ongeveer in de maand
Juni bloeien. De bevolking noemt de
vrucht barangan.

Freanger-varia.
De Schakelcommissie, waarin devoor-

naamste vereenigingen van . tendoeng
vertegenwoordigd zijn, protesteerde bij
den raad opnieuw tegen de overplaatsing
van den gemeente-ontvanger naar een
kantoor buiten de stad. In acht maanden
van dit jaar was het aantal betalingen
daar 11.000; dat is 40 . menschen per
werkdag, die den langen weg moeten
afleggen. Woensdag beslist de raad.

Het Bandoengsch passarbedrijf had
over het derde kwartaal 1923 aan inkom-
sten f 101.810,54; verleden jaar over
deze periode f 100.613,79.

Aan den raad wordt een verordening
voorgesteld om de bij de gemeente in
beheer zijnde Eur., Chin. en Moh. be-
graafplaatsen voortaan afzonderlijk te
beheeren onder den naam „gemeente-
lijk begraafplaatsbedrijf."

De uitkomsten van het Bandoengsch
grondbedrijf over 1923 blijven ver boven
de raming, die dan ook optimistisch was.

De sociëteit „Concordia" te Bandoeng
wordt uitgebouwd; het terrasje aan den
Bragaweg wordt doorgetrokken langs den
Postweg.

De sociëteiten „Ons Genoegen" en
„Concordia" te Bandoeng organiseeren
Sint Nlcolaasfeesten voor de kinderen
harer leden.

In September werd te Oedjoeng Be-
roeng een man door een tijger gedood;
dezer dagen werd daareen tijgergescho-
ten. Vooral in Inlandsche wijken aan de
Oostzijde van Bandoeng, waar Oedjoeng
Beroeng aan grenst, gaan voortdurend
verhalen over waargenomen tijgers.

De Malangsche Renvereeniging.
Onze redacteur-correspondent te Ma-

lang schrijftons:
Op de aanstaande vergadering van den

Malartgschen gemeenteraad zal een rekest
van de Malangsche renvereeniging in

■ideling worden genomen, eene ge-
beurtenis, die, alhoewel niet wereldschok-
kend, misschien toch een onverwacht
relief zal krijgen na debekendmaking van
minder faire handelingen van renveree-
nigingsleden tijdens de laatsteraces.

De gemeenteraad heeft op de voor-
laatste zitting besloten om eene belasting
van 20 pCt. te heffen van de entreékaar-
ten, die verkocht worden a f 10.- per
dag en die toegang geven tot de bacca-
ratzalen. De motieven van de gemeente-
raadsleden om hiervoor te stemmen —het voorstel werd met alle stemmen aan-
genomen — waren verschillend: sommi-
gen meenden, dat de gemeentebillijkheids-
halveverplicht was eene vermakelijkheids-
belasting hiervan te heffen en overwogen,
dat twee gulden meer of minder geen
rasechten dobbelaar, die met kapitalen
ging rekenen, kon deren, anderen waren
van opinie, dat hiermedeuiting kon wor-
den gegeven aan een zekeren lust tot
belemmering van het zoo welig tierend
hazardspel. Het besluit werd wet, en de
renvereeniging stortte bij de voorlaatste
races f 1700,- in de gemeentekas. Stem-
men, die nu in de renvereeniging op-
gingen, dat een dergelijke belasting op
een zoo streng geballoteerd besloten ge-
zelschap onwettig was, werden gesmoord,
en de pogingen om restitutie der gelden
te erlangen werden over een anderen
boeg gegooid. In een schrijven aan den
raad werd te kennen gegeven, dat deze
f 1700,- den dood van derenvereeniging
zouden beteekenen. De eventueele te-
rugbetaling van dezen som, ingevolge een
vernietiging van 's raads vroeger eenstem-
mig besluit.is besproken in de finantieele
en de wetgevende commissie, en heeft
deze kwestie de leden in twee groepen
verdeeld.

Hoe de einduitslag zal worden, kunnen
wij slechts raden, maar wij vernemen,
dat het onderstaande waarschijnlijk niet
zonder invloed _ai zijn op de stemming.

Op de laatste races gebeurde het dan,
dat verschillende personen zich erover
kwamen beklagen bij den commissaris
van politie, dat hen de gewonnen inzet-
ten in de roulettezaal van dien en den
voorgaanden dag niet werden uitbetaald
door den bankhouder. De comm. van
politie heeft toen, in kwaliteit van lid,
den secretaris en vervolgens den pre-
sident der renvereeniging gewezen op
hun plicht tot nakomen van deze ver-
schuldigde uitbetalingen en liet, toen de
zaal om 4 uur 's morgens werd gesloten,
het totaal tekort van den bankier, f 900-,
door de renvereeniging uitbetalen aan de
anders gedupeerde spelers.

Deze omstandigheid, dat bona-fide-
gokkers niet verzekerd zijn van hunne
winst, en verder de omstandigheid, dat
er hier menschen rondloopen, die nog
geen uitbetalingen hebben gekregen van
de voorlaatste races, heeft de hoogere
politie-autoriteiten doen overwegen om
ingeval van herhaling de Mrdangsche
renvereeniging haar vergunning tot ha-
zardspel te ontnemen. Dat hiermede de
renvereeniging haar doodsteek krijgt en
de stad Malang een ernstig verlies zal
komen te lijden dooreene liquidatie en

ontbinding derrenvereeniging, wordt zeer
zeker beseft, doch zullen bij deze auto*'
riteiten geen doorslag mogen geven.

Fotersenbelasting.
Vrij nieuw voor Indië is, meenen wij,

de gemeentelijke forensen-belasting. al-
dus onze corr. te Bandoeng. Blijkens
mededeeling van burgemeester Coops aan
den gemeenteraad is inmiddels de in-
stelling van eene gemeentelijke forensen-
belasting in voorbereiding.

Nuttig is die te Bandoeng voorzeker.
Velen wonen immers juist even buiten
de gemeente en betalen dus niets aan de
gemeentekas, terwijl zij toch steeds
binnen de gemeente vertoeven, ook al
hebben zij daar hun kantoor niet. Zoo
wonen bijvoorbeeld aan den Dagoweg
verscheidene menschen, die alleen aan
gouvernement en gewest belalen en die
toch praktisch binnen de gemeente
wonen.

Inmiddels zal het zaak zijn de grenzen
dezer forensenbelasting nauwkeurig te
trekken. Er wonen, ifl Boeahbatoe, Sang-
koeriang, Tjimahi etc. ook menschen, die
vrijwel nimmer in de gemeente Bandoeng
komen, al hebben zij er soms zaken.

Telegrammen.

Buitenland.
Malabar-Radiodienst

Bordeaux, 27 November.
De nieuwe Duitsche Gezant in

de Vereenigde Staten.
De benoeming van het gewezen

hoofd van het bureau voor propaganda
tot gezant te Washington veroorzaakte
zekere verlegenheid in Amerikaansche
kringen in Berlijn.

Bordeaux, 27 November.
Het Accoord.

De bepalingen van het aceoord tus-
schen de Franschen en Belgen eener*
zijds en de Duitsche industriëelen
anderzijds gelden tot 15 April 1924
De leveringen ten behoeve van de
commissie van herstel geschieden
overeenkomstig het verdrag van Ver-
sailles. Duitschland wordt met de
waarde der leveringen gecrediteerd.
De heffing van belastingen in het
Roergebied dient tot het terugvinden
van de bezettingskosten.

De Roe-bladen meenen, dat dit
Rijnlandsche aceoord de mogelijkheid
van ongeregeldheden vermindert. Het
Koelner lageblatt spreekt van een over-
winning van Poincaré. De meening
van het blad, dnt de Roerbezetting
later een bron van inkomsten voor
de geallieerden wordt, wordt bevestigd
door het feit, dat de productie der
mijnen in het Roergebied maandelijks
twee millioen ton bedraagt ter waar.
de van tachtig millioen francs. ,

Bordeaux, 27 November.
Frankrijk's buitenlandsche

Politiek.
De commissie voor buitenlandsche

zaken uit den Senaat hoorde eene
uiteenzeting van Poincaré over de
buitenlandsche situatie, speciaal met
betrekking tot de Roerpolitiek.

Bordeaux, 27 November.
Technische Conferentie.

De Fransche minister van Openbare
Werken opende de tweede internatio-
nale conferentie voor leiders van elec-
trische hoogspanningsceutrales, waar
21 naties vertegenwoordigd zijn.

Bordeaux, 27 November.
Het nieuwe Duitsche Ministerie.

De nieuwe Duitsche rijkskanselier
Albert, schijnt het door hem gevormde
ministerie-Aïbert niet veel anders te
oriënteeren dan het ministerie Strese-
mann.

Bordeaux, 27 November.
Duitschland's Betalingscapaciteit.

De bladen melden, dat Dinsdag op
de conferentie der commissie van her-
stel met de Duitsche deskundigen het
Fransche vocstel tot benoeming van
eene commissie, welke belast zou wor-
den met bet onderzoek ter plaatse
naar de huidige betalingscapaciteit
van Duitschland, onderzocht zal wor-
den.

Bordeaux, 27 November.
Een Rijnlandsche Emissiebank.

Havas meldt, dat de onderhande-
lingen (e Bonn tusschen Fransche en
Belgische financieele groepen eener-
zijds en Duitsche groepen anderzijds
tot stichting van een Rijnlandsche
emissiebank een gunstig verioop heb-
ben.

Bordeaux, 27 November.
De Moord op Luitenant Graff.
Aangezien de boete, welke geëischt

werd wegens den moord op den Bel-
gischen luitenant Graff door Duitsch-
land nog niet betaald werd, namen de
Belgische autoriteiten te Duisburg en
Haborn rolltnd materieel in beslag.

Nederland.
(Spec. Ind. Crt. dienst)

Amsterdam, 26 November.
Necrologie.

Overleden zijn de zendingsco
Gunning e._ de bekende Amsterdam-
sche architect De Klerk.

Amsterdam, 26 November.
Inbraak.

In het correspondentschap Kampen
der Nederlandsche Bank werd inge-
broken. De brandkasten werden ge-
forceerd. Een bedrag van f75.000
wordt vermist.

Amsterdam, 26 November.
Uitsluiting.

Maandag is de uitsluiting in het
textielbedrijf te Enschede begonnen,
waarbij 10.000 arbeiders van 19 fa-
brieken betrokken zijn. Tevoren had-
den herhaalde besprekingen plaats.

Amsterdam, 26 November.
Taxistaking.

De taxi-staking te Amsterdam duurt
voort.

Financiën en Handel
Amsterdam, 27 November 1923.

Amsterdam-koereen:
Handelsbank 125 i-
H.V.A. 511 ■+- 5
Kol. Bank 188+2
Unie 116 + 1
Poerworedjo 119 +2
Ceri. N.H.M. 129 + 1
Redjang Lebong 120 — 3
Koninklijke Olie 398 + 8
Escompto 80
K. P. M. 124
Japanlijn 81 — 1
Lindeteves 69
Nederland 137 - 1
Rott. Lloyd 122+2

Batavia, 27 Nov. 1923.
Batavia-koersen.

Slotkoerc Vraag Aanbod
Javasche back — — 360 365

lel Mij, 132V4 132
Handelsb. nk 176.2-27 — —■' . —«.olontale «_ck 190-1/* 190 — —Amsterd. liank — — 110 115
Esc. Mij. aand. — 83 84
Cert. Escü: 84 — — —Uniebai — — 26 28
Internatk* - 193 202
-Jndeteve; Stokvis — — 72 74
Aniem 145 — — —Band, Kinine — — 180 200

idem pref. — - U 5 1181/,
Hvg. Amsterdam 521 521-20 - —Scheepvaart Unie 117/4 — — —Japan-lijn — — 8ï 85
K. P. M. 127 - - -
N. I. S. - — 163 170
Doli Spoor — — 119 122
SC. S. — - 1217, 1227,
S. J. S. - - 123 130
Redjang Leboujj 12574-126 — — —Sirosu — — 386 390
ïnaulinde Olie 3'/. — —Oil Milis — 1 17,
Poe.woredjo 119'/, 119',/j —Gas Mij. —. — 170 173

Wisselkoersen.
van ds

Nederlandsche Hand el*Maatschap pij
Aj.utich-p Soerabaie

Verkoop
Amsicrden. { Ï.T. Ned. Crt. f 96 3/ 4
Rotterdam < zicht ~ ~ ~ 97 —s-Gravenhage ( 6 m/dato „ „ „ 93 5/_
Andere plaat-en ie Nederland 7a % duurder.

London |t.T. lad/Crt.. 11.86=/,
f zicht „ „ ~ 11,83 3/4

Au.t-ali» ITX Ind* Grt* l I2M '/«

New-York \ T.T. Ind. Crt. f 272 —San Francisco f zicht ~ „ „ 271 l/3
_, , ' . T.T. lad. Crt. f 153/4Frankrijk ( aicht ,55,.

f.el|iB richt led. Crt. . 13 3/4
Zwitaerland 3 d/slcht „ „ „ 48 3/4

ï T.T. Ind. Crt. _
Itsti-S 1 „icht „ „ „ 13—

i T.T* Ind. Crt. fStockholm | licht >t ~ M 74 _
J T.T. Ind. Crt. f

Chrlttlum* | 3lcht 44-
-$ T.T. Ind. Crt. f

Soerabaia-Koersen
NA-CALL DDO. 26 NOVEMBER 1923.

Handelsbank 126'/.
Kol. Bank. -87!/a-190V_ maand 1911/*
H. V. A. 520 Si9'/_
572% Doll. Lg. 99Vi

i CALL.
PROMPT

ï 1 8l-5 _ 2?*** _? < 5

OBUGATIEi
Indië 1915 95

1916 92
1917 90 92
1919 100 10074
1921 A 104
1921 B 1027«

A,ANDEEI-Ë_..

Cert. N.H.M. 130
Aand. Escorapto 82

F.scompto -3 84
N.. .- 126 1267» 126.12674

188 Ï8974
ben- " 25 28

H.V. 55 517 518-516
Internatio 185
.laraniiin 81
Unie 117 120
Soer. Veem 10 15
Pref. idem 20 40
Jahor '0
N.I.S. 166 170
Lindeteve. 727. 73 7.-»/,
Aniem HO 145
Strooh. Vsen_ 110 113
Poerworedjo 18 119 118
Braat 12
Ijsfabrieken 108
6% idem 99
Redj. Lebong 125 127
Insulinde Olie 3 37»

MAAND
Indië 1916 91
Cert. N. H. M. 130 133
Handels-ank 1267, 127
Kol. Bank 188Va 190 l»9'/i
H. V. Ara-terds-i 516'/a 5177, 5187,
Poerworedjo l!8'/« 120
Redj. Lebong 1257, 128

Onder den ongunstigen invloed der
lagere suikerprijzen, zoowel te Londen
als te New-York als hier was de prijs
flink en retraite, had de fondsen.narkt
een ongeanimeerd verloop. Winstne-
mingen dtuk.en bovendien de markt,
terwijl de arbitrage slechts tot terug-
gaande koersen geneigd was om fonds
op le nemen.

Men deed als volgt af:
Handelsbank 126126 1/.. Koloniale

Bank 1887» pCt, H. V. A. 518-516,
Poerworedjo 118. De markt sluit aan-
geboden. Van Diversen werd voor
aand. Lindeteves 723/« pCt. in eigen
boezem afgedaan. Staatsfondsen iets
meer in vraag,

De buitenlandsche Suikermarkten.

Men seint uit New-York de volgen-
de suikernoteeringen :

Spot 6.00 verkoopers, Terminals:
December 5.83, Maart 4;65, Mei 4.78.

Markt zwak.
Uit London seint men :
Terminals : December 30/9, Maart

28/7'/a, Mei 28/6, Augustus 27/9 shil-
ling. Markt kalm.

Singapore Rubber Veiling van 21 November 1923.
Bericht van de Firma Hooglandt & Co.

In de afgeloopen verslagweek heeft de rubberr_arkt haar vast aanzien behouden. De hoogste
noteering was 5072 dollarcenis per lb., welke prijs zich echter slechts kort kon handhaven.

Op de heden gehouden veiling bestond goede belangstelling voor de verschillende soorten.
Standaard Ribbed Smoked Sheet weid verkoch! tegen 49'/j dollarcent per lb., terwijl Standaard
Pale Ccepe onderhands werd afgedaan tegen s_7< dollarcenis per lb. Voor goede „off" kwalitei-
ten Sheets en Crepes wfs een levendige vraag. „Browns" en de mindere «oorten waren eveneen*
gezocht, en behaalden ongeveer dezelfjde ptijzen als op de vorige veiling.

Het slot der veiling wa 9vast.

Van de gecatalogiseerde ho«T_«lb-id va» 520 toa, ward 162 toa aangabodta _» 296 t«_

verkocht.
Dollar cents per lk Guldea cents per '/. kilo.

Sheet Ribbed Smoked Standard 0.497* doll. - fl. 0751/,
off qualitf 0,45 doll. - 0,4974 doll. - fl. 0,683/4 - fl. 0,757<

Crepe Pale Standard quality — — —off quality 0,4574 „ - 0,493/4 „ - _ 0,69 - „ 0,76„ Brown Fir.*. 0,43 „ - 0,457*. . - „ 0,65/3 -- „ 0,69V_
0,413., „ - 0,423/4 „ - ■ 0,633/4 _ . 0,657-

-„ Dark 0,397. . - 0,42/4 . - . 0,607. - „ 0,64'/»
„ Rark 0,387, doll. - _ 0,5»74

Koers: 158*/.

Het aangewezen adres
voor

Aanleg en Reparatie

*" van
Waterleiding

en
Sanitaire installatie..

is bij
Holvast Wetzei & Cc.
Telf. 3064 N. Societeitstr. 21

310 be
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't.;,WATTAf. 7 SOERABAIA
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802 b d f
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Ingezonden -¥_ededee__r_gen.

IR ECLAMECURSUS I
To. 5 December a. s. bestaat er gelegenheid tot inschrijving.

Cursus Boekhoud?n voor begint„ers
Engelsch

Duur van clen cursus één jaar (volledige opieid'ng)
Het lesgeld voor den geheelen cursus bedraagt slechts
DERTIG GULD IS N

Betalingsvoorwaarden :

f 10.— na 3 maanden
Toezending der lessen wekelijks

IN3T! T Ii U T „! NTEÖRITAS»
(Aid : Schriftelijke Cursu»sen)

Gang Pasar Biroe 3!, Tel. 1993 Weltevreden.
Opleiding Notariaat .

Vraagt'onze speciale condities. 7166

CERGLE ARTISQOE
Coming, ftom Shanghai

2 first ciass
JASZ MUSSCIANS

I 234 b d f



Society-Nieows.
Bevallen:

Mevr. Lebert " Goedhart (dochter),
Soerabaia.

Merr. Smelt-Blanfy Davidson (dochter),
Soerabaia.

Mevr. Hölzenspies - Stem (dochter),
Soerabaia.

Verloofd:
C. N«af_-A. J. v. d. Heyden, Amtterdam.

Getrouwd:
J. Siphes-M. E. I. Samuels,Welterrede».

Overleden:
MeTr. de Wed. TanBoen Hie, Soer«bai«.
M«Tr. H. Bennink-Muntinga, Hilveriuaa.

1. H. Schaay, Loemadjang.
M»vr. E. Kokke-Mispetblom Bey«*,

Weltevreden.

I GOEDKOOPE-WEfK l
§ VAN PRISSJ- II Houa__s._B-_iga.en I
1 SPOTPRIJZEN |

FILIAALe LHIUFI.bJ
253-2 SOERABAIA.

I BROODFABRIEK

DE RUITER
fTSLEFOON 1© ZUID. fi

Dr_ SALfIH
ARTS.

Genteng 47—48
in het bijzonder voor Tropische
ziekten.

Spreekuren Genteng 47—48
's Morgens 7-30 - 9-30 uur.
's Middags 5 —6-30 .

ZONDAG geen Spreekuur.
Telf. 1392 Z. 789

Dr. W. NAESSENS
Kmder-Arts

fALMENLAAi. SI

Spreekuren. 7 1/,—9 vat.

Telf. 1898 S.
fB2O

¥ S R H IS E S O. |
Dr. C BAKKER

ARTS |
Spec;»!isl uitsluitend voor huid- on |

geslachtsziekten.
(Vroeger hul'darls te Weltevreden |

Tanah Abang)
naar KAJ 0 O H 5 bij Simpang ■Telsf. 1078 Z

Sp.3___re_ dag. 7-9 en 5-7
{..uiilaii.' Syplii is .l_.__ii_e.z___.

K, M. Ch. HERZBERQ.
Röntgenoloog en Zenuwarts.
Inrichting voorS-raBer.be-

-.andeüng en Electro-The-
rapie van Inwendige Ziekten
en Zenuw/.iekten.

Röntgenstralen (Onderzoek
en Behandeling), Dialhermie
Kunstmatige Hoogtezen, enz. enz.

Spreekuur: v. m* 7—9 uur.
n. m. 5—6 uur.

Zondags geen spreekuur.
Pregollan 2 hoek Tegalsari.

Telefoon 2510 Z.
449 b e

Q-.6__-_.--_<_<_(a_--k->óA----A6_-------g
iDr a E.A.SCHRECKER§

.Chirurg £>
<J leeraar chirurgie N.I.A.S. P
| EMBONG WOENGOE 28 g
g 'ieieioonZ. 2821 t><$ Spreekurtn werkdagen 5 — 6 of &
% volgens afspraak. ?

I FAM^Li^BERieHTEi. ___
a_aac qp_.--oD-aapasnoonn-iij

De Heer en Mevrouw
riISOMOAN-VISMANS

geven hiermede bericht van de ▼""_-

-spoedige geboorte vau hunne docktwr
FRANCISCA JOHANNA

Soerabaia, 24 November 1923
Eenige en algemeene kennisgav*.

7_hYL
D« Heer en Mevrouw

F. W. van SWAM-Dutrie»-.
gaven hierbij kennis van _" gabsarta
van hun zoon

FRANS, FERDINAND
S. 4. Seboroh \, ,
—i
, 25 Novembar 1924

tuai-aan
7164-------- i ' i i _—_—__

detrouwd.
V. L. KRUYSBOOM

en
H. M. RO-ISK

Walt-tTre-ÜB, 21/11-1923
7163

Vendukanioo
G. WIERING

74 Passer Bong 74
Elksn Zateriiag Com: VersjSutle
VOORSCHOTTENworden ver-
strekt op te houden biiisvenduties.

Goederen kunnen dagelijks
worden bijgebracht.

Tel. N. 574. Z. 2650 en 2204.
Vendu- en Com. kantoor

45. B.W.e.lng s_i JMoll.

Vendu-Kantoor
K. v. MV. T. V. D. 2,

1. 1. TIMP SE Pil I k
(Oudst© Adröö)

N. 117 - 2= 23 - 2, C
r...b

Commissie Vendutie
«Uo Donderdageis

in onze vendulocalen
Oude Keri_hofwe_i No. 3.
Goederen kunnen dagelijks

worden bijgebracht.
N. V. MV. T. V. O. Z. V.

G. W. Tromp <_*. Han> & Co.
551

Tweedehandscb Meubelfliagazijn
41 PASSAR BONG 41
Wie zich goedkoop wil inrichten,
verzuime niet het Tweede-
faa__d_c_- Meubel-__a_.a__iji_, Pas
sar Bong te bezoeken.
Concurreerende prijzen

Beleefd aanbevelend
KROOK van HARPEN.

c 277 a.e.f.

PRO3EERT ONZE

TAFELBESCHUiT
i 360 iff -_. mm,.i———— ....
VESEEHiGDE TJiSA3OEAEG.SE

__E__E__E_
Agentschap

HUIZE JOKAI-NA
Lemahpoet.ro No. 5 Tel. 1509 Z
Leveren losse bloemen en bloem-
stukken tegen zeer lage prijzen.

.Abonnementen yoor losse bloe-
men 2Xp* week van af f 5.—
en f 7.50 526 cf

Dr. SOEWARNO
LEii_l.AA_3 in oogheelkunde */d

_%» la Ai <_§■

Uitsluitend voor oog9.ee_kuni_e
SPREEKUREN: 7-10

LEMAH POETRO 10
444 ad Telefoon 2067 Z

Gr. [ mmm.
Kafiasin 45 Telf. 1987 Z

Chirurg, Vrouwenarts,
Uroloog.

Spreekuren
7-B'/a v.m. en 4-''l3-6 n.rn.
KLl__!£K voor chirurgische
patiënten en kraamvrouwen,

c 499

B. A. S. GERUHGAf.
ARTS.

Plampitan 57, hoek Oendaan.
Telf. 2424 Z. - Soerabaia.

Spreekuren 8-9 v. m.
en 4.30 — 6 n. m.

Voor algemeene praktijk, meer
speciaal voor inwendige en vene-
rische ziekten. 865

foOKTEf.I ORoTi^
Uitsluitend voor verloskunde en gynaecologie

Leeraar verloskunde en gynaecologie_r..enschool |
Spreekuren werkdagen 5-6 of volgens afspraak. 1
S.era.aia Teil. 1115 Z. Palmen!..!). 22

\ 882 bc. _§

VERHUISD
naar

_____.agoe_-.__ Ne. 16
T«l. No. 3628 Noord.
Y. OKAB E

ARTS.
Speciaal voor Interne-, Kinde»
en geslachtsziekten.
Spreekuren 's morgens 7'/s-10 u.
's middags 4-6 u.
Behalve Zondag. 913 bd

| S, l idmjnistratiekantoor JersiÉs" I
gevestigd te Soerabaia g

I Of BEBiCHT S iANU&Rt 1817 I,
t n 'nanszaa

I -ACCOUNTANTS-: [I
■— ~—' ' ■*

importeurs:
H__ira'sa©Ssver'e©__ißs_r»s tt€) &ST- 3 të ___■ I ___"

Batavis-Cher-feon«Se!m_-ra-_g-soeraba.a. 704 b

I^-BBROCKWAY
VRACHTAUTO'SI!!!

MET SPECIALE TROPEN-RADIATOR

GROOTE VOORRAAD ONDERDEELEN J
N. V. SOERABAYASCHE M >CHI N ENHANDEi

voorheen OIECSi€IE ft & CS©- jl

a'ssn Tjontong 3 fl
rEESTEN
n collectie

VIOLEN
i* prijzen van :

i 15-
-f 25- t/m f2oo—

E Prijs!ï|stop aanvraag Gratis verkrijgbaar. Maak uw I
eigen opnamen thuis cp een kod.sk _. f 1.75 per pSaat. jf

f _____ _ . _^

i

__■_ ____ &L Ir
MET

„RECLAtëE"
IN ELK PAKJE.
I

* a a
■ *

EENIG IMPORTEUR
«j. KRUYS.
TEL. I. 3807 :- 326 -: lIIUOSTIMT

Dr. WALTER
Interne ca Kinderziekten

Jul.ana Boulevard 11
Telf. 50 Z.

Soreekun-n 7-9 en 4!/s -6 uur.
861 be

, i c r i ii__M-_-i______i..nM ■l_Miiwr»_i_-»-_iP___-_l-_iii » m_r »■__■_ "_. itr^wm___.i i■ ■ ■■ ■ "■— i ■ ■ ■_■■_-■-__..-

égi^ Al|eTj;r.ste 'é&*&
6 cyNnders

"VALVE IN HEAD" j
Boschmagneet

5 Draadwielen met 5 Cord-Banden
Fijnste k«ra.iteit leder voor teekleeding.
Voorzten van alle luxe en comfort welke men op Üe j

duurste wagens aantreft.
Geheel compleet

f 3950.-
Import-Mij. P. J. JANSSEN & Co.
SOERABAIA — WELTEVREDEN — SEMARANG
Genteng 70 Mentensr t9Bodion?

fONZEj
1 PRIJSLIJST van SPEELGOED §
g Kerst en Scherfsarfëkelen en geschenken B
I is verschenen en wordt op aanvraag m
M franco toegezonden. B
I EEN GREEP UIT 1
I F. W. KRAPP'S I

Geweldige voorraad
W»ll«nbeea!e« f ".__. f 1.25 f 1.95 f 2.65 | Bootjes met stoom f5.25 f 10.75 f 16.50

en hooger .Duw bellen f 1.40 t 3.45 f 4.95
Pyramièea f 0.15 f 0.30 f045 fO.oS f 0.95 Trek bellen f 0.50 f 0.85 f 1.15 f 1.25 f 1.90

§|8 Blokkendooze» f 0.60 io._s f 0.75 f 0.85 Keuk.ï.Jefei v/ aluminium
f 1.10 f 1.45 f 1,65 f 2.50 f 0.75 f 0.90 f 1.45 f 1.85 f 2,10

Gekleurde ballen f 0.30 f 0.40 f 0.50 f 0.60 idem v/ emaiüe f 1.85 f 2,10 f 3.10
f 0.75 f0.85 f 0.95 f 1.50 f2.50 f 3.50 Theeserviesje van aardewerk f 1.75 f 1.85

Bromtollen f 0.75 f 0.85 f 1.10 f 1.30 f 1.45. idem van emaille f 3.10 f3.95 f 4 85
Vliegende tollea f0.90 f 1.20 f 1.45 f 1.55 idem van aluminium f 1.60 f2.25 f 2.35

f 1.60 f 1.80 f2.10 f 2.95 K.aler-doosjes f0.15 f 0.25 f 0.35 f 0.40
f 1.25 f 1.40 f 1.70 f 2.40 Fröbeldoosjes fü.l2 f 0.15 f 0.45 f 0.50

Verfdso-je- f 8.25 f 0.35 f 0.45 f 0.65 f 0.90 Vliegende Hollanders f] 5,75 f 18.75 f 24.50
f 0.95 f 1.10 f 1.55 en duurder Driewielige fietsen f 17.50 f 18.25 f 19.50

Auto's met y_«r f2.50 f 3.50 14.50 f 5.50 Tweewielij». :'i_t_ea f 19.50
Sabels f 1.55 f 3.25 f 3.60 Sportkarren f19.25 f22.50
Fornuize* fl. 25 f 1.75 f 3,95 f 4 50 Poppenwagens.

en duurder Hobbelpaarden f 17.75 f 18.75 f 19.75 f 22.50
580 bdf f Mecano's f 2.90 f 5.80 f 10.90 f 17.50

m _ Muzukk!ol_je; speelt een aardige

CTZiJ-M_~ IJsen.mertjefl7.se Züy Schakelarmband f 4.50 -

f 10.-p.p_tr li krt' f 1 ■ Zegelring goud f27.59 Goud hartje f 6.50 _B

1 G. MAGER 1
JUWELIERS, HORLOGEMAKERS,

PASSER BESAR 45, Telefoon 2566 Z. SOERABAIA
H Vraagt Prii^cGurant 211 bf.

I— . ________ !N DE HOOFDROLLEN —:—■ ■ ■■■ — aanvang 9'/_ UUR

Mien Duymaer v. Twist en Anten Verheyen § ENTREE F 4,-, F 3,- en F 2,50 H. BEI. j PUATSBESPBERIKB 2 i,T?-"i£ïi



■ Waarom mPATR i A en geen ander horloge B
lnz.i-.ding van Mevr. A. BOOGAARD. — Sf. Peterongan.

Moeder, weet U wat ik droomde
Gisteren in den zwoelen nacht ?
Dat Sint Nicolaas me opzocht
En een fijn geschenk me bracht.
Het maantje gluurde door het venster,
Een nachtuil vloog verschrikt voorbij.
De oude Sint zag ik heel duid'lijk
En zwarte Piet was er ook bij.
Langzaam trad Sint tot me nader
En hij keek mij lachend aan.
„Beste jongen" zei hij vriend'lijk
.Nu moét je me goed verstaan."
Het geschenk dat ik je meebreng,
Rond van vorm en klein van stuk,
Is iets voor je heele leven
Een bron van uitkomst en geluk.
En ik zag bij 't heldere maanlicht
Als een kleinen gouden krans
In Sint Nicolaas handen flonkeren
Het geschenk met schoonen glans.
Dit cadeautje is iets degelijks.
lets waar oud en jong naar haakt,
Dat de menschen die het bezitten
Daarom ook gelukkig maakt.
't Is een uurwerk; 't loopt zoo zuiver,
Het fabrikaat alom vermaard,
Even als een chronométre
ZIJN GEWICHT IN GOUD WEL WAARD!
Te bekomen bij een tirma,
Die coulant is en geacht,
Door haar degelijke artikelen
Menigeen in verrukking bracht.
„O ik weet!" riep lachend moeder "„Nu begrijp ik 't, ja, ja
Vanochtend vroeg toen ik je wekte,
Droomde je hardop: „PATRIA". 643 b c f

Inzendingen worden tot de 15 December ingewacht.

ARNOSCHÖNÜANN
Soerabaja ——■ Juwelier ■—— Gemb.ongan.

■■■■__%£_.£-_.__3_3_-.--S2-3£ ..-B___2_-.

f Vacante Betrekkinqeri 1
e f_ :-.-Sfe-Sad.BH_---3é.8,_ -a_3BBB-88sS__,_.a-ii_i_-.-_SHBB_;_____3i_iS.B_.-_

TIJDELIJKE HULP:
Familie te Soerabaia zoekt voor

verzorging van 4 kinderen een
dame. Salaris f5- per dag en alles
vrij.

Brieven onder No. 2072 aan
Aneta-kantoor, Soerabaia. 7168

Biedt zich aan:
Speciaal ter verpleging van

kraamvrouwen in Sidoardjo en
omstreken.
Mevr: S. J. de Jong-Gales
311 c S. f. ïanggoelangin.

B "-._*SBaB8BBBaBBBBBa__B____BB»B_-__ESBBBB_---B- I i S_s_i_-B

!te koop aangeboden!
■B£_-E_-BSSB-_sasa sst-Sssa rasßßi .
Het Indische Woonhuis

van Hoogendorplaan 23
Tel. 2509 Z.
Te koop

Solied gebouwde huizen in
verschillende gunstig gelegen
gedeelten deï stad. Prijzen
vanaf f 12.000.-s-
-BEMAKKELIJ..E VOORWAA .DEN.

620 b

Te koop wegens vertrek

Een 1 Cylinder Harley gega-
randeerd goedioopend, deskundig
onderzoek toegestaan, prijs f4OO
cash.

Een zuiver schietend Mauser
achtcarabijn cal 11 m.M. Prijs
275*— cash. Brieven onder no.

7152 bureau Ind. Cour:

H.H. Administrateurs Suikerfabrieken Jdoet uw voordeel

Vrachtauto's en Trailers uit den voorraad der gefailleerde
N. V. AUTOHANDEL EN TECHNISCH BUREAU
WOLSELEY PALACE v/h. TASCHE 3 Co.

TEGEN LAGE PRIJZEN.
DE LASTHEBBERS

7127 N. V. VELODROME

a«aBaßßßaßßaaaßaEaa*B«Bßs&sE_.BS_.Bß__ai-a_-i-aa._BB9BB

f TE HUUR AANGEBODEN!
■ a aßsaaa_aaaßßßa«aa«aEs-_:^_-i-__s-3_i'_;:.Jß_.ï_si.B_i-aB3-_.__i_ _.__.- _*a_a's
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Het Indische Woonhuis
van Hoogendorplaan 23

Tel 2509 Z.
Te Huur

Nieuw gebouwde huizen op
Ketabang. Huurprijs vanaf i 125.—
per maand

Deze huizen zijn begin O
gereed gekomen en zijn th_ins
reeds van een totaal van 57
huizen er 48 verhuurd, hetgeen
een bewijs is dat deze huizen
bijzonder gewild zijn.

Verder huizen en paviljoens,
gelegen Kemoeningweg, Baud-
straat en Speelmanstraat tegen
verminderde huurprijzen. 620 a

TE HUUR:
De nieuwe, keurig afgewerkte

woningen van diverse type der,
Nuts ■ Spaarbank op Darmo
bezuiden le Suikerscbool.
Direct te aanvaarden.
Inlichtingen te bekomen bij de

NUTS - SPAARBANK
Willemskade 14 — Soerabaia.

5299

Te huur:
Paviljoenkamer voor Heer of

schoolgaanden, met of zonder
kost. Inlichtingen : Retoiersz
Boulevard No. 21. 7076

HOTEL PENSION SCHEFFER.
Sumatrastraat 43-45-47-49 -:- Telefoon 927 Z. Soerabaia.

3 min. gaans van Station Goebeng
H__.-lar_e_3__.t__ beheer -Prima keuken.

Ruime frissche kamers
met vrije zitjes 1 pers. vanaf f 110.— 2 pers. vanaf f 2qo—Dagtarief vanaf f 5.— p. pers.

Levert eten buitenshuis. 987 a.b._.

MEVROUW P. NEUHAUS.
DAENDELSSTRAAT No. 4 SOERABAIA.

GEDIPLOMEERD COUPEUSE.
Cursuslessen .... f 15.— per maand.
Privaatlessen ..... 20.— _ . v I
Lessen aan huis .25 — . . 2_m

LIJST VAN VACANTE BETREKKINGEN
sW-_j__i-.*------__--_-----»M _mnm___t__

BETREKKING. VEKEISCKTEN BRIEVEN AAN:

Boekhouder ) Condities nader overeen te Soer. Kan ie.-.blad met op-
Ass. Boekhouder komen. gave van verlangd salaris
Typist-Stenografist ) onder No. )399ia.

Rustend Apotheker op een Als boven. Aneta, Soerabaja onder
gezonde binnenplaats. No. 2044.

Kinderjuffrouw. Eenige kennis van fröhe- Soer. Handelsblad onder
24

,i len, genegen in de huis- No. 13911a.
houding behulpzaam te zijn
en in Ap : Mei l t*2'! mede
naar Holland te gaan.

Geroutineerd tuingeërnplo- Indiensttreding 1 Janunri F. H. Gruyter, Banjoewangi
yeert'.e voor 2Ü ~ a.s. Goed mei werkvolk onder motto: Sollicitatie.
ko.fieondern. kunnende omgaan en Ma*

dpereesch sprekend. Voor-
waarden nader overeen te
komen.

d d mi SL "icöuAsf[[sï

______
_»_________._____—___. 7 69 .

KAPPER
KALIASSIN No. 1 SOERABAJA

514 be

Bloemenhandel „De Orchidee"
Embong Tandjöng 27, telefoon 2201 Zuid.

SOERABAJA.
HET adres voor BLOEMENSTUKKEN en KRANSEN.

812 e.

SIND:5IND: KRUIDEN | | MEDECIiHEH I
van J

J. A_ NIEMEYER
KEDONGDORO No. 10 «%

1 tegen: Berri-Berri f s*— Darmbloeding f 5.— |
Influenza f 5.— Vetzucht ~ 5.— Ongereg. Menstruatie „ 5.— j
Spaansche ziekte ~ 5 — Hartvervetting „ 5.— Pijnlijke „ „ 5.~- |
Malaria „ 5.— Bronchitis „ S.'— Wittevloed „ 5.— I
Diarrhoea „ 5.— Keelaandoeningen ~ 5.~ Excema „ 7.50 H
Dysentrie „ 5.— Pleuris ~ 5.— Bloedvloeïngen „ 7.50 1
Galsteen „ 5.— Tering „ 5.— Bloedstortingen „ 7.50 1
Niersteen „ 5.— Maagcatarrh ~ 5.— Kanteling „ 7.50 H
Nierziekte „ 5.— Maagkramp „ S— Verzakking „ 7.50 E
Suikerziekte „ 5.— Misselijkheid ~ 5.— Impotentia \ Prijs op B
Chronische Hoofdpijn „ 5.- Maagzweren ~ 5.- S.x. Neurastenie ) aanvraag §
Waterzucht „ 5.— Darmcatarrh „ 5.—
DEZE MEDICIJNEN ZIJN GEGARANDEERD ZUIVER EN ONDER

DESKUNDIG TOEZICHT BEREID.
i 592 e _..-, ,_,.__ W

ORANJE ÏÏOtTl
=-== Zondag i___s_ —-: DINER DANSANT :-

-513 E.

B. L. TAN ö Co.
KAMP. BAROE .-. SOERABAIA

Telf. 1930 N. 1486 N. 1057 N. Na 5 uurTelf. 2147 N. en 225 Z
Telefoon Zuid Zuid3oo6 Hulpbureau.

Malielaars en Commissionairs. Speciaal in Producten
c 990 d

f ,
HANDELSVEREENIGING:

„ONDERLING BELANG"
PASAR BËSAR -:- SOERABAIA.

Speelgoederen ! Luxe-Artikelen!
VOOR :

St, - Nicolaas - Cadeaux !
Ongeëvenaarde Sorteering! Prima Kwaliteiten !

Uiterst Billijke Prijzen!!
Feestcommissies geven wij nog eene Extra Korting op de

reeds zeer voordeelige prijzen!
Bezoekt onze magadjnen alvorens Uwe inkoopen te doen li!

- Alle maten weder voorhanden
Onze bekende Stroohoeden, solide kwaliteit,
zeer fijn stroo, extra licht gewicht, prima afwerking. 5.75

Vilth.eden, enorme sortee.ing, elegante modellen.
prijzen : F. 7.50. F. 10—, F. 14.50

\ /
Onze Zaak is evenals vorige
jaren op Zondag a.s. 2 De-
cember 1923 van des mor-
gens 8 uur tot 12 uur

geopend.
596 b

/ \
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Vergadering Houthandelaren
Op verzoek van eenige hout-

handelaren zal op Donderdag
29 November a. s. des avonds
om acht uur in het vendu-lokaal
te Tjepoe (Sorogo) eene verga-
dering worden gehouden.

PUNT VAN BEHANDELING:
Verandering in de wijze van

houtverkoop op de gouverne-
ments-vendut'es.

Keiwich c. Duveen, Semarang
7154

HOTEL VICTORIA
Telefoon Zuid 912
BON BOEKJES
30 Lunches f 35
30 Di n ers f 40

De boekjes zijn onbepaalden tijd geldig.
375 b

Verkoop- en Commissiskantoor
E. HAVERKAMP & Co.

Chineesche Voorstraat No. 13
t/h De Ned. Handelmaatschappij.

Houden eiken Vrijdag com-
missievendutie.
Goederen kunnen dagelijks wor-
den bijgebracht.

Huisvenduties met gagaran-
deerde minimum opbrengst.

Verkooper F. A. Voogd. _ f.
923 N. c 467 b d

De ondervolgende medi-
cijnen worden onder volle
garantie verkocht. Bij ge-

bleken ondeugdelijkheid
wordt het kostende geresti-
tueerd.

Dr. Glazers Pijnbalsem.
Beroemd onovertroffen pijn-
stillend geneesmiddel. Ge-
neest binnen eenige dagen,
Hoofd, tand, en kiespijn,
builen, kneuzingen, wonden
brandwonden, Aambeien,
Rhemnathiek, enz. Prijs per
potje f 3.

Sabina Zalf. Onfeilbaar
middel te^en alle soorten
Huidziekten zonder iidtee-
kens achter te laten. Prijs
per potje f 3.

Aurora Schoonheids be-
dak. Verwijdert alle sproe.
ten enz. Verhoogt ten
zeerste de schoonheid. Per
doos f 2.10.

Divina Zalf voor kraam-
vrouwen. Het uitwendig
gebruik van deze onschade-
lijke zalf, garandeert eene
bijna pijnlooze bevalling.
Prijs perzalfpotje a 60 gram
f 8,40.

Sirene kruiden tegen Go-
norrhoea. Geneest genoem-
de ziekten binnen 14 dagen.

Medicijnen voor het ge-
bruik gedurende 7 dagen
f 7,20.

Syphila zalf. Voor ge-
heime ziekten. Geneest
genoemde ziekten binnen
een week. Prijs per potje
f 4,80.

Verder uitstekende medi-
cijnen te "bekomen tegen
alle interne ziekten. Alle
soorten koorts en Maag en
darm_ziekten „Longziekten,

kerziekte, enz.
Bij bestelling uitvoerige

omschrijving aard der ziek-
ten. Prijs medicijnen voor
het gebruik gedurende 15
dagen f 15. Bij bestelling
medicijnen van f 15
daar boven wordt 10 pCt.
reductie verleend.

Uitsluitend verkrijgbaar.

I . F. Th. van der KOLK
Magnetiseur,

Rangkasbst-ißns —Res. Bantam.
906
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l_ L 3CHGLTZ S

f Bedienaar t_r bsgrafeni.
Grafkappen, grafhekken,

enz, enz.
De néri gegarandeerd

-an bü.ijken prijs.
Bssmstraat, i, |7 11,

LESSEN AJ-r-OEBQDEN
in moderne dansen

door Engelsche Miss
Speciaal voor kindaren

leeftijd van 6 tot 15 jaar f 5.—
per kind per maand voor 1 lesuur
per week.

Van Deventerlaan No. 8
516 b.f. Telf. 2495 Z.

B|ï©SBe__©_B©_.©S.->-.©_B©-ï©_aS| VEN DUTIES
-.SC-aOE-Oi JC-8->BS-»8S68->g--il_C-i*tf3

Vendutie
Woensdag 28 November 192-»!— door —N.V. MIJ T. V.D. Z V.
G. W. Tromp de Haas & Ol

t/h v/d. WdEd : Geb. Heer
H. FOLLER I

ItVgeni.ur. Embong Plosso 7
Van een completen inboedel

w. o. rottan en houten _
bloempotten boeken, leg, en 1
kasten en spiegelkasten m/rfl*
waschtafels m/ spiegel. Vieuge'
(Bechstein), bedden (witgclafet)
(groot en klein), buffet, theekastje
Singer trapmachine, tooneelkijker
2 Schrijfmachines, 3 pits ga*
comfoor, houten tuinzitje, etc etc!

Kijkavond Dinsdag 6 7'/a ure'l
7116
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§„F-N" ÉÉN-CYLiNDER.
1 „Het onverwoestbare Motorrijwiel met naam" model 1923,
j —: kleppen in kop, schitterend afgewerkt. : —

De zuinige, betrouwbare diensteer.
f 800.— geheel compleet.

Uitgebreide stock onderdeelen voor ~H-D", ~R-S", „F-N" §
j—: en andera bekende merken. :— ,*

Reparatie Atelier. Sch.lderinrichting
Specialiteiten op het repareeren van Motorrijwielen

JSOERABAIASCHE MOTOREN HANDELI Kaliasin 49 — Soerabaia, — Telf. 191 Z.

SCHOEN IW AKER IJ

YE n m_& M & Co.
TOENDJOENGAN 9.

Alle soorten Dames en Heeren Schoenen
Ie klas maatwerk. 902 e Concu.ree.ende pr.__._n

HOTEL BRUNET
KALIASSÏN 8 :-; SOERABAJA.

Telefoon Zuid 1643 en Zuid 2397
De Administrateur,

c. 367 E. M. van DORSSEN

HANDELMAATSCHAPPIJ A. VAN RAVENSBERG e. Co.
Bodjong 20 Telefoon 317 Semarang.

I I 111 I ■ ___mm ■II .-Ij—ll IM_ ■« | | L. I - _______ l_____-11-_-'l-riTT-n ~~ I■!I 111 ■■ lIT' ~

Chemicaliënhandel. Opticiens. Instrumentmaker!].
Verwachten binnenkort groote sorteering monturen voor

brillen & pince nez.
In goud, zilver & nikkel. 981 e

IJ. Semaranisch Administratie- en Incasso - bureau,
KAR^£NWEGI4S. Tel. No. 2112,

Met bekend succes en gunstige voorwaarden
c. 976 a.d. F. Ad. SMIT H.

Inenting tegen Pokken
is noodzakelijk maar niet minder

noodzakelijk om
POKKEN en andere ziekten te WEREN

is het huis en bijgebouwen geregeld te
BESPROEIEN met

LOTOL
het beproefd en onfeilbare middel tegen alle ongedierten.
Verkrijgbaar in ..esschen , . , è f 1.50
in alle voornaamste APOTHEKEN,

of in Drums van 22/2 Liter bij de
Alleenvertegenwoordiger

The Anglo-Dutch Estates Agency Lid.
Soerabaia, " 421 e

1 _* SI. NSCOLAAS CAOBAUX a |
VERGELIJK onze PRIJZEN en KWALITEIT

MET DIE VAN ANDEREN

1 POPPEN met ECHTE PRUIKEN |"7 IT7:'||
FOTO ALBUMS 24 biadig van af 2.50

( VOETBALLERS. BOKSERS TENNIS KEGELEN ENZ.
SPORTBEELDJES \ VAN AF 6.50 tot f2O ALLEN OP( MARMEREN VOETSTUKKEN.
Bedakdoozen in de nieuwste dessins van af f 5— Vapo de nieuwste odeurspuit van fijn
kristal f 5.75; Chique teacosy met elegant gekapte dameskopjes geheel met oude kant ge-
garneerd; hoogst moderne Lampenkappen inde fraaiste kleuren en modellen;zijden kussens
met modern borbuursel van af f 20.*— Het nieuwste Parijsche modeparfum „Mirurgya"
in chique flacons geschikt voor toiletstellen en kapdoozen in alle mogelijke vormen en
prijzen, cadeau; Baby garnituren en uitzet'en; prijsraadsel (Emcdeeemageszetijendeezetoen-

geeembeeloengeaen) Wat staat hier? Oplossingen in te zenden vóór 15 December e.k.
Gemblongan WP% Wgm *mm g^ gyi DEN HAAG

SOERABAIA mmtW Km Mm %éf WW_ AMSTERDAM.

un _me huik i e_
Marmer en ©Jas

in aile soorten

.-oper- en ijzerwerken

Slomprcttan 73 Soerabaia.

f 192
P\_^n^__y%^_^ék^^ék^_^_-nth^ IWm. H. MULLER & C0.,!

Afdeeiinsg Ferrost-aal, I
AANLEG VAN RAILBANEN. I

957 b P*mrmm_m___»________w____w_-_m___m



Oost-Java Editie

Blad Dinsdag 27 November 1923

De Indische Courant.
Parijsche Brieven.
( Van onzen correspondent.)

De Rijnrepubliek—Zit-
ten de Franschen er-ach-
ter ? -Deckers en Dorten
—De bom barst te vroeg—Duitschland brokkelt af
—De economische narig-
heid — Hoche, Mangin
en Tardieu — Frankrijk's
veiligheid — Germania
irredenta.

De Rijnrepubliek is het onderwerp
van den dag, de kranten staan er vol
van. Weliswaar i3ze nog in staat van
geboorte, niemand weet, of ze deze
eerste crisis zal te boven komen.

Het verwijt, dat de Franschen hier-
achter zitten, ligt voor de hand. Deze
zelf voeren er het gebrek aan organi-
satie en voorbereiding evenals aan
gezag bij de protagonisten tegen aan.
Meneer Deckers te Aken schijnt een
braaf man, iemand om een zoo ingrij-
penden ommekeer door te zetten
is hij niet. Zelfs had hij zich in het
Belgische Montmédy gevestigd. Met
Dorten, den Johannes den Dooper
der beweging tot afscheiding heeft hij
ruzie gehad. De heer Deckers toch is
een O. W.-er, die een handel in ge-
neesmiddelen dreef of wilde opzetten
en zich daartoe in Nederland verlangde
neer te zetten of er inderdaad gewoond
heeft.

Naar Nederland, evenals naar België
en Frankrijk, oriënteert zich hun
actie. De laatste dagen zag het er
bedenkelijk mee uit, Deckers leek te
capituleeren. Correspondenten, tot hem
toegelaten, beschreven zijn holle oogen
en verwelkte gelaatskleur. De beide
groote voorstanders van een onafhan-
kelijk, althans zich zelf besturend
Rijnland, Dorten en Smeets, houden
zich nog op de vlakte. Zelfs is onbe-
kend, of ze het een of het ander wen-
schen. Dorten heeft dit voorbehoud
aannemelijk gemaakt. Afgesproken was,
dat zij 28 dezer de Rijnrepubliek zou-
den uitroepen. De geallieerde over-
heid in het bezette gebied hielden ze
daar buiten, deze moest voor een uit-
gemaakte zaak worden gesteld. Zoo-
doende wilden ze zelfs den schijn
vermijden, op aanstichten dier groo-
te buren gehandeld te hebben en
tegelijk hun regeeringen vrijwa-
ren van hei verwijt, bij een zoo in-
grijpend initiatief ten koste van
een andere mogendheid, zij het ook
Duitschland, slechts met het eigen
belang rekening gehouden te hebben.

Dit laatste hebben ze niet Voorko-
men, al speelt de Fransche binnenland-
sche oppositie dit minder scherp tegen

Poincaré uit dan men had verwacht.
In dit opzicht staat decommunistische
Humanité alleen. Het blad laat het
voorkomen, of die agitatoren aan den
Rijn door de Franschen worden gestopt
en bejegent hen deswege met minach-
ting. De vorige brief bereidde op deze
mogelijkheden voor en kenschetste
Frankrijks houding tegenover die zeif-
standigheidsaauvechtingen als schich-
tig. Met andere woorden : een groot

deel der openbare meening wil wel
en een deel van de regeering stellig
evenzeer, maar ze durven niet wegens
de onafzienbare gevolgen voor het
overige Duitschland ten opzichte der
kwijting van de vergoeding evenals
de houding van Engeland en Amerika.

Vandaar de ijver, te laten uitko-
men dat Parijs aan deze ontkieming
part noch deel heeft. De geallieerde
hooge commissarissen zouden er
pas uit de kranten kennis van heb*
ben genomen. Dorten was aanvan-
kelijk ontstemd, dat Deckers zich niet
aan de overeenkomst, hetbetrokken de-
creet 28 October uit te vaardigen, ge
houden heeft. Die boosheid zal pas ver-
dwijnen, als derepubliek voor zoo lang
als het duurt geyestigd is. In dit geval
toch gaat die onbekende pilledraaier
uit Aken met de eer strijken. Kijk
hem op de portretten eens aan : de
brave burger moet de verdenking
wekken, slechts stooman te zijn en
machtiger heeren of groepen achter
zich te hebben. Nu wordt hij com-
missaris te Aken.

Voor 't overige is volstrekt niet
gezegd, dat hij slechts door eer-
zucht gedreven werd. Het is de
vraag, of hij de beweging in han-
den had. Menig door het toeval op
den politieken voorgrond gedrongen
man meent te schuiven, doch wordt
zelf geschoven. Blijkbaar wilde hij
Beieren en Saksen voor zijn, die vol-
gens geruchten op het punt stonden,
zich van Pruisen los te maken. Hier-
mee schijnt het niet zoon vaart te
loopen, de Franschman met begrip ziet
wel in, dat bepaalde gedeelten van Bis-
marck's rijk den onderlingen band los-
ser knoopen, als de nood aan den man
komt, d. w. z. als opnieuw oorlog met
Frankrijk dreigt, ze zich tegen den
gemeenschappelijken vijand aaneen
zullen sluiten.

Het komt erop aan, te weten, waar-
om die landen uit het rijksverband
willen treden. In het Rijnland geven
economische factoren den doorslag.
De menschen hebben er nauwelijks
te eten. Eiken dag wordt de toekomst
somberder naarmate de mark verderden afgrond in-rolt. Spoedig zijn bil-
jetten van een biljoen mark te wachten.
De bevolking is lichamelijk en gees-
telijk uitgemergeld. Met de Franschenen Belgen kunnen ze wel opschieten.

Van vriendschap behoeft volstrekt
geen sprake te zijn ; Pruisen zijn het
niet en voor het samengaan van dat
gebied met de machtige buren bestaan
historische precedenten. Hoche, de
groote generaal van de Fransch- re
volutie, wist in het eind van de acht-
tiende eeuw de onafhankelijkheid voor
die republiek te verkrijgen. Hij was
er warm bemind : pas 29 jaar oud
overleden, is hij bij Koblenz begra-
ven, door de Fransche en de Rijn-
vlag gedekt. Weliswaar was dit het
eenige verschijnsel van bestaan dier
republiek, ze was ook 't eenige mid-
del, waarmee ze zich kon laten gelden.

Eea opvolger van Hoche, een der
aanvoerders uit den grooten oorlog,
generaal Mangin, heeft op die stroo-
mingen denzelfden kijk. Na het slui
ten van den wapenstilstand werd hij
met het opperbevel over de Fransche
Rijn-troepen belast. Dorten deelde
hem in Mei 1919 mee, op dien et-

dien dag de Rijnrepubliek te willen
uitroepen. Mangin bereidde den Brit
schen en den Amerikaanschen gene*
raal erop voor. Tardieu beschuldigt
hem nu, dit niet den toermialigen
president van den ministerraad, tevens
voorzitter der vredescon.erentie, Cfé
menceau, gedaan te hebben. Volgens
Tardieu, die naar men weet, aan die
vredesbesprekingen een werkzaam aan-
deel nam, had die onvoorzichtigheid
ernstige gevolgen. Lloyd George en
Wiison verweten hem daarom dub-
belhartigheid. Zelfs stond daarna ge-
ruimen tijd de concessie der geallieer-
de bezetting aan den Rijn op
losse schroeven. Opnieuw moest
Clémenceau er bard door vechten.
Mangin spreekt dit tegen, Clémen-
ceau zou zijn gedrag gestadig heb-
ben gevolgd en goedgekeurd. Door
bemiddeling van Jeanneney, onder-
staatssecretaris aan het presidentschap
van den ministerraad, bleef hij met
hem in betrekking. Tardieu toont
echter met de stukken aan, dat ge-
neraal Mangins geheugen hem in den
steek laat.

Voor Frankrijk zijn de gevaren, uit
een onafhankelijk-verklaring van het
Rijnland dreigend, overduidelijk. Dcc
kers zelf heeft in gesprekken laten uitko-
men, van de geallieerden tegemoetko-
ming te verwachten op het stuk van
vergoeding tegenover de thans, aldus
Deckers, voor goed gewaarborgde
veiligheid. Nieuw gemarchandeer zou
in dien hoek losbreken. De Rijnlanders
kunnen zich beroepen op het voor-
beeld van Tsjecho Slowaken, Kroaten
en Polen, die, mede geallieerden gewor-
den, van herstelbetaling werden vrij-
gesteld.

In plaats van geld of goederen te
krijgen, zou Frankrijk moeten begin-
nen, in den zak te tasten. Een onaf-
hankelijk Rijnland toch behoeft een
begrooting. Om aan geld te komen,
moet het een leening sluiten. Een
pomp pleegt men op gang te brengen
door er- water in te gieten. Dit zou
van de geallieerden, dat wil zegen:
van een geallieerd bankconsortium
moeten komen. Bovendien geven ze
Berlijn [dan het argument in han-
den, wegens de afscheiding van dit
nijverheidsgebied de vergoeding onmo-
gelijk te kunnen voldoen.

Dat Frankrijks veiligheid met die
regeling gewaarborgd zou zijn, staat
volstrekt niet vast. Die nieuwe repu-
bliek behoeft een leger. In geval van
een nieuwen oorlog moet dit partij
kiezen. Het gevaar i' 3 niet denkbeel-
dig, dat het dan geheel of gedeeltelijk
tegen het Fransche stelling neemt.
Rijnland, heet het, zou een statuut
willen bezitten als België of Luxem-
burg vóór den oorlog, dus neutraal
onder waarborg der buren. Het Belgi-
sche voorbeeld heeft geleerd, dat dit
niet afdoende is. In inwonersaantal
en blijkbaar ook in economische be-
teekenis zou het dit la«d zelfs nog te
boven gaan. Naar de berekeningen
der voorgangers zou het 15 millioen
bewoners tellen. Er tegenover staat,
dat het geen uitgang naar zee heeft.
Dit gemis moet de economische ont-
wikkeling knotten.

Voor bufferstaat is het dus niet
onvoorwaardelijk aangewezen. De
Fransche nationalisten zien hun heil
in Duitschiands verbrokkeling. Deze
politieke en economische ontwrich-
ting grijpt eiken dag verder om
zich. Parijs werkt dit door de be-
sprekingen met eenige groote in-
dustrieelen in de Roer in de hand.
Op die manier is het op weg, hen in
de plaats van het rijk te stellen, wat
herstelbetaling betreft. Dat overleg
schijnt resultaat te hebben, één Roer
in de hand is beter dan 10 Berlijns in de
lucht. Kolen en cokes worden aldus
in de eerste plaats aangevoerd.

In de Roer staan niettemin nog
moeilijkheden te wachten. Dj Duit-
sche regeering heeft haar werklozen-
steun geslaakt. Dit gaf tot de uitroe-
ping van de Rijnrepubliek den stoot
Verscheiden arbeiders schijnen weer
met de geallieerden te willen samen-
werken, maar het werk in mijn fa-
briek en bij de sporen kan niet op
staanden voet hervat. Stinnes sluit nu
zelfs de poorten zijner ondernemingen
Dit beteekent, dat de Franschen ver
der voor de levensmiddel-voorziening
daar te zorgen hebben. In een zoo
geladen atmosfeer kunnen licht op-
stootjes uitbreken.

Daarbij zouden de geallieerden moe-
ten ingrijpen, gelijk ze nu doen, als
in verband met de afkondiging van
het zelfstandige Rijnland de orde
wordt verstoord. Berlijn zou daarmee
gebaat kunnen zijn.

Aldus brokkelt hetrijk als een sneeuw-
pop uiteen ; wat een organische een-
heid leek, wordt een vormlooze klomp.
Gelijk Elzas Lotharingen tot den oor-
log onderpand dier eenheid was, kun-
nen stukken daarvan, na zich te
hebben losgerukt, een Germania irre-
denta vormen, dat de landen, welke
tezamen bleven, te hechter aan-
eéo.meedt en des te feller doet
broeden op wraak, des te stugger naar
wederaanhechting die verloren broe-
ders doet haken, naarmate ze zelf tot
politieke en economische onmacht zijn
gedoemd. Op 't oogenblik is het een
land zonder centraal zenuwstelsel, op
geen enkele plek kan aanraking een
reactie teweegbrengen, gelijk aan
die, ha den oorlog van '70 door
de Duitsche bezetting en den eisch
tot betaling van een schatting op Frank-
rijk toegepast.

Ten slïotte een nieuwtje. Volgende
maand komt mr. M. W. F. Treub voor
het nieuwe genootschap France Jara
een lezing houden over de groote
cultures in Indië.

Tafereelen uit het Leven
in Rusland.

Onderstaand tafereellje is aan de
hwestia, het officieele orgaan van de
Russische regeering, octleend :

Ik zit ia den trein van Moskou
naar Sabastopol. Op ieder station
hoor ik een klagende item, die be-
delt: „Meneertje, geef me een stukje
brood !"

En telkens zag ik denzelfden bede-
laar, een in lompen gekleeden jongen
van een jaar of tien. Eerst dacht ik,
dat het gezichtsbedrog was, dat de
ellende en de honger op de gezichten
van al deze zwervers een stempel heb-
ben gedrukt, dat hen zoozeer op el-
kaar doet lijken. Maar neen, het is
beslist dezelfde jongen. Dat zie ik aan
zijn lompen — een onmogelijk gele
blouse en verscheurde broek — en het
gelaat.

Hoe kan echter die jongen de dure
reis betalen ? Het geval begon me te
inter.sseeren en ik vatte post bij het
open raam. De trein zette zich in be-
weging. De jongen holde naast onzen
coupé ca plotseling verdween hij onder
den wagon. Ik s!aakte een kreet van
ontzetting. Arme kleine! Honger en
ellende hebben hem tot vertwijfeling
gebracht en tot zelfmoord gedreven.

Ik bleef bij het open raam staan en
peinsde o.er het droevige lot van den
zelfmoordenaar. Doch, toen de trein
het volgende station naderde, ver-
scheen plotseling van onder den wa-
gon een met roet ingesmeerd snuitje,
dat ondeugend lachte. Nauwelijks
hield de trein stil of de gele blouse
vertoonde zich opnieuw onder het
raam van mijn coupé en een klagend
stemmetje bedelde :

„Meneertje, geef me een stukje
brood !"

Geïnteresseerd, verliet ik mijn coupé
om de zaak te onderzoeken. Het
bleek eenvoudig en diep treurig.

Onder iederen wagon zijn twee
kisten vastgemaakt. Waarvoor 'zij
eigenlijk bestemd zijn, is mij niet
duidelijk, maar de reizende kleine
bedelaars maken er dankbaar gebruik
van. Een volwassene zou in deze
kisten moeilijk kunnen liggen ; een
jongen van een jaar of tien echter
wel. Zoodra de trein een station na-
dert, springen dekleine vagebonden uit
hun „coupé's" en mengen zich on-
der de menigte. Zet de trein zich in
beweging, dan hollen zij naast de wa-
gons en' op het geschikte oogenblik
springen zij in hun kisten. De kisten
bevinden zich in het midden van den
wagon zoodat de jongens onder het
rijden voor den woedenden conduc-
teur onbereikbaar zijn.

Hoe zuidelijker wij kwamen, hoe
grooter het aantal dezer eigenaardige
passagiers werd en ten slotte moesten
zij met hun drieën een „coupé" dee-
len. Nu en dan verliet een der jon-
gens op een groot station den trein
om den nacht ergens onder de strui-
ken of achter een houtmijt door te
brengen. Een volgenden dag zette hij
met een anderen trein de reis voort.
Soms brengt een achtergeblevene op
een plaats een heelen dag door, be-
delend en stelend, proviand voor de
verdere reis verzamelend.

Ergens bij Charkow is het naij ge-
lukt, ten koste van een watermeloen,
met eender zwervers een gesprek aan
te knoopen.

„Waar kom je vandaan ?"
„Uit Kokask."
„Waarheen reis je?"
„N-.ar de warme streken."
„En wat denk je daar te doen?"
„Ik weet het niet. Daar is het warm."
De jongen was barrevoets en had

geen muts op. Op mijn vraag, waar
zijn muts was, antwoordde hij :

„Die heeftKoljka (Klaas) van mijn
hoofd geslagen. Zoon ploert!"

Zijn hemd was vol gaten. Papieren
had hij natuurlijk niet.

„Leven je ouders nog?"
„Neen, zij zijn reeds lang dood."
Ons gesprek werd onderbroken door

de komst van „Koljka". Tusschen de
twee iongens ontspon zich een twist,
waarbij de tienjarige knapen uitdruk-
kingen gebruikten, die zelfs een dragon-
der zouden doen blozen.

Op het volgende station probeerde
ik opnieuw in gesprek met hun te
treden, doch zij herkenden mij niet
en beweerden, dat zij vluchtelingen
uit het hongergebied waren.

Een passagier wierp een eindje
cigaret weg en de heele troep haastte
zich dezen begeerlijken buit machtig
te worden.

Ik wendde mij tot den conducteur
cc vroeg hem naar die zwervettjes.
De conducteur begon zich te bekla-
gen.

„Zij maken mij het leven zuur.
Zoodra een passagier iets onbeheerd
laat staan, „stibbitsen" zij het in een
oogwenk. Als zij klagen krijg jezoon
medelijden met hen ; geef je hun
echter wat, dan schelden ze je uit en
roepen „geef nog wat". En dan be-
staat het gevaar, dat zij overreden
worden. Gebeurt zoo iets, dan krijgen
wij er de schuld van, want wij moes-
ten zorgen, dat zoo iets niet zou ge-
beuren, en wat kunnen wij doen?"

„Gaan zij vaak met den trein mee?"
„Sfeeds. Onze trein rijdt haast door

geheel Rusland en altijd gaan er mee.
Het kan hun immers niet schelen,
waarheen zij reizen."

„En wat doen zij 's winters?"
„'s Winters kunnen zijnatuurlijk in

de kist niet liggen. TJ ziet toch zelf,
dat zij geen schoenen en haast geen
kleeren hebben. En waar komen zij
toch vandaan ?"

Ten slotte is het mij gelukt vast te
stellen, waar zij vandaan kwamen.
Het waren inderdaad vluchtelingen
uit het hongergebied aan de Wolga.
De honger is reeds voorbij, maar zijn
gevolgen nog lang niet.

De honger heeft duizenden kinderen
door geheel Rusland verspreid en nu
zwerven zij door het land. Van het
verleden is voor hen niets overgeble-
ven en hun toekomst is donker. Zij
reizen, zonder te weten waarheen en
waarvoor. Honger en doorstane ellende
hebben al het goede in hen gedood
en veranderden hen in wilde dieren,
die klaar zijn ieder oogenblik hun
vijand te bespringen — en vijanden
zijn voor hen alle menschen, zelfs
bun eigen kameraden.

Wat kan er van hen worden ? In
het gunstigste geval dieven, maar waar-
schijnlijker roovers en moordenaars.
En het is een leger van vele duizen-
den.

Telegrammen.

Buitenland.
(Uit andere bladen)

Londen, 25 Nov. (Loc, S.H.)
Als een Kaartenhuis.

Een ernstige beroering werd in di-
plomatieke kringen veroorzaakt door
het bericht van Stresemann&'s val, wel-
ke op dramatische wijze samenvalt
met de groote meerderheid, waarmee
vertrouwen in Poincaré werd uitge-
sproken. De geheele Europeesche si-
tuatie is daardoor weer in de smelt-
kroes geworpen op een tijdstip, toen
er zooveel hoopgevende teekenen
waren als de overeenkomst der ge-
zantenconferenties te Parijs, de ver-
schijning der Duitsche delegatie voor
de co."missie van herstel en de aan-
kondiging van een overeenkomst tus-
schen Frankrijk en de Roer-industriëe-
len.

Londen, 25 Nov. (Loc, S.H.)

De 50 Millioen-leening.
Er werden veel beschouwingen ge-

houden in verband met Stresemann's
uitlating van Donderdag over een lee-
ning van 50 millioen pond. Er is
geen bevestiging, dat deze in hooge
financieele kringen verzekerd kon
worden.

De Berlijnsche correspondent van
de Daily lelegraph meldt, dat Stre-
semann in een mededeeling aan
journalisten na zijn nederlaag zeide,
aan de conservatieven te zullen be-
wijzen, dat inderdaad onderhandelin-
gen over de leening werden gevoerd.
Dien morgen zond hij aan het secre-
tariaat hunner partij volledige stukken,
daarop betrekking hebbend. Hij voeg-
de er aan toe, dat hij zijn best zou
doen, de leening te doen slagen, wat,
naar hij hoopte, niet door dit aftreden
zou mislukken.

Stresemann voelde, dat het kabinet,
zonder steun van een ondubbelzinnige
meerderheid in den Rijksdag, niet
sterk zou staan in de onderhandelin-
gen met vreemde mogendheden. Daar-
om had hij den openlijken strijd
gezocht.

Hij stond lang stil bij den terug-
keer van den ex-kroonprins, „van
wien in het buitenland veel kwaad
gesproken was. Hij was inderdaad
een man van natuurlijke intelligentie
en een sterk gevoel van verantwoor-
delijkheid."

Parijs, 25 Nov. (Loc, S.H.)

Ontploffing aan Boord.
Aan boord van de Ottcburn, lig-

gende aan den buitensten havendam
te Marseille, gereed om met daglicht
te vertrekken, kwam een ontploffing
voor.

Er zijn meer dan twintig dooden.
Men zegt, dat er vijftien „blinde"
passagiers aan boord waren, die Ame-
rika hoopten te bereiken.

Deze zijn allen omgekomen
Sommigen schrijven de oorzaak van

den brand aan hen toe, in de ver-
onderstelling, dat zij in hun schuil-
plaatsen beneden rookten.

New-York, 25 Nov. (Loc, S.H.).

Gekochte Titels.
Het verkoopen van doktersdiploma's

toont aan, dat men te doen heeft met
een verreikend systeem van omkoo-
ping van ambtenaren en andere
autoriteiten.

Naar schatting zijn in het geheele
land 12.000 patiënten gestorven, ge-
durende de laatste vijf jaar, die behan-
deld waren door deze bedriegers.

Parijs, 23 Nov. (Reuter).
De Herstelkwestie.

De Duitsche afgevaardigde Ischer,
zich richtend» tot de commitsi» van

herstel, bleef er bij, dat slechts herstel
van Duitschlands economische eenheid
het land in staat zou kunnen stellen,
zijn financiën ingezonden toestand te
brengen en zijn. bataling.capaciteit te
herstellen. Tenslotte overhandigde hij
de commissie een memorandum be-
treffende het Belgische schema voor
herstel als een mogelijke basis voor
onderhandelingen.

Keulen, 23 Nov. (Reuter).

De Situatie aan de Roer.
De toestand in het Roergebied

wordt erger. Slecht vier van de 57
mijnen werken.

Berlijn, 23 Nov. (Reuter).
De Kainbetscrisis.

President Ebert aanvaardde het ont-
slag van het kabinet en verzocht Stre-
semann, ad interim voort te gaan.

Berlijn, 23 Nov. (Reuter).
Aan Albert, die lid was van het ka-

binet-Bauer, is de vorming van een ka-
binet opgedragen.

Londen, 23 Nov. (Reuter)

De Kolenleveranties.
De recalcitrante industriëelen uit het

Roergebied, onder leiding van Stinnes,
kwamen ten slotte tot overeenstem-
ming met de Fransche en Belgische
autoriteiten, waarbij zij, overeenkom-
stig het bepaalde te Dusseldorf, 279
millioen francs achterstand in de ko-
lenbelasting betalen en voortaan aan
de Geallieerden 18 pCt. van hun net-
to- steenkoolproductie leveren en ook
tien franc per ton verkochte steenkool
betalen, terwijl de voorraden eigen-
dom blijven van de Geallieerden.

Nederland.

Handeldrijvende Ambtenaren.
Waar 't veelvuldig voorkomt dat

ambtenaren, in dienst van rijk of ge-
meente eigen zaken drijven,(in dezen
omtrek komen de combinaties kantoor-
houder bij de posterijen, tevens kleer-
maker en brievenbesteller-rijwielhandel
voor!) heeft de Kamer van Koop-
handel voor West-Friesland zich tot
de gemeentebesturen in haar 'ressort
gewend om inlichtingen dienaangaan-
de, ten einde maatregelen te kunnen
beramen om aan dezen toestand een
einde te maken.

Hoteldief gepakt.
De höeldief, die in het hotel De

Oude Graaf in de Kalverstraat te
Amsterdam uit de jas van een logeer-
gast een portefeuille met coupons,
f 400 aan bankpa pier, enz. heef? ge-
stolen, is te Delft gearresteerd.
Het is J. de V., zoou van den hotel-
houder. Hij stond op het punt.in een
autobus Delft te verlaten. Een gedeelte
van het gesrolene is in zijn bezit ge-
vonden, en de rest is de politie op
het spoor.

Na een langdurig verhoor heeft hij
voor den commissaris van politie eene
volledige bekentenis afgelegd.

Feuilletonprijsvraag van „De
Amsterdammer”.

Het nummer van 20 October van
De Amsterdammer, weekblad voor Ne-
derland, bevatte den volledigen uitslag
van de leuilletonprijsvraag. 108 auteurs
hebben werk ingezonden. De jury
bestaande uit Cyriel Buysse, A. H. v.
d. Feen (F: de Sindair) en H. Salo-
monson heeft de volgende uitspraak
gedaan: *

Eerste prijs: Si-Lanoe, de gebo-
chelde, ingezonden door W. van Exter,
Tjimahi (N. O. I.).

Tweede prijs: Jean, ingezonden
door Jan Boom, Brussel-Eisene.

Derde prijs :De Weduwe, ingezon-
den door G. A. v. Boyene, Bandoeng
(N. O. I).

Vierde prijs : De Vreemdeling, in-
gezonden door Dr. Carel J. Brensa,
Amsterdam.

Vijfde prijs: Rietjes Grafje, ingezon-
den door N. van Oostveen-Odekerken,
Amsterdam.

Zesde prijs : Vrienden, ingezonden
door W. M. Ebbing, 's Gravenhage.

Zevende prijs: Het Portret, ingezon-
den door H. van Raalte—Simons,
Amsterdam.

Achtste prijs: Uit mijn verpleeg,
sterleerjaren, ingezonden door M. M.
Westerbeek van Eerten—Faure, Hum-
melo.

Negende prijs: De Gelaatskundigen,
ingezonden door Paul Denver, s'-Gra-
venhage.

Tiende prijs: 't Verhaal van de
oude Brakveld, ingezonden door E. C.
Moolenaar, Dcli (Sum. O. K.).

Eifde prijs: Suikerlipjes gestoorde
bruiloft, ingezonden door Maurits Wa-
genvoort, 's-Gravenhage.

Twaalf Je prijs: Gortje, ingezonden
door Carl Hotto, Rotterdam.

Dertiende prijs: De gezegende ver-
gissing, ingezonden door Frans Slagers,
Vught.

Buitenland.
Pacifisme in Japan.

In deze dagen is het van belang te
letten op de toenemende anti milïtairis-
tische gezindheid in zekere kringen
in Japan. De Tokiosche correspondent
van de North China Herald vertelt
dsarvan in een brief aan zijn blad:

De Japansche regeering had, zoo
schrijft hij, een plan ontworpen om
studenten der Waseda Universiteit,
een onderwijsinstelling te Tokio met
meer dan 10.000 leerlingen, militaire
training te laten doormaken. Een
militaire vertooning werd daartoe dezen

zomer georganiseerd op het terrein
van de universiteit en in paradepas en
in hun fraaiste uniformen marcheerden
de troepen langs de studenten, wier
ijver en geestdrift voor het nieuwe plan
hierdoor moesten worden opgewekt.
Maar in plaats van met gejuich, werden
zij met gejouw ontvangen. Geroep
van: „Kijk, wat een moordenaars!".
„Weg met de militairisten !" weerklonk
en de officieren en professoren die
zich met het plan hadden ingelaten,
werden openlijk gehoond. Het gevolg
was dat nog geen dertigtal studenten
aan den oproep, te worden gedrild,
gehoor gaven.

De correspondent wijst erop dat
deze gebeurtenis meer dan plaatselijke
beteekenis heeft. Militairisme is ook
aan het tanen in Japan. In plaats van
als een eer, wordt het als een schande
beschouwd officier te zijn. Officieren
reizen niet gaarne meer in uniform,
maar vertoonen zich in het publiek
bij voorkeur in burger. Zelfs de ma-
rine ondervindt de grootste moeilijk-
heden bij het werven van adelborsten
en matrozen. Reusachtige aanplakbil-
jetten zijn noodig geworden ; de sol-
dijen moeten worden verhoogd. De
bekoring van de uniform is weg, de
glorie voor zijn vaderland te mogen
sterven, heeft geen aantrekkingskracht
meer. Toen tijdens de bezetting van
Siberië de Kanazawadivisie zou wor-
den uitgezonden, smeekten ouders en
familieleden van de soldaten de auto-
riteiten hen toch niet te laten gaan.
En dat terwijl nog enkele jaren gele-
den sommigen zelfmoord verkozen
boven de schande niet voor hun land
te kunnen vechten !

Washington heeft veel gedaan om
dezen anti-militairischen geest onder
de jongeren te versterken. De Japan-
ners zijn zeer vatbaar voor leuzen en
grootsche idealen, zij zijn ook graag
„bij" met wat zij beschouwen als den
geest van de beschaafde wereld. Na
Washington is de kreet: Weg mét het
militairisme !

De Opening van de Gsntsche
Universiteit.

Den 16en October om half zes
had te Gent de plechtige opening
plaats van de gedeeltelijk verneder-
landschte universiteit. Van vijf uur af
reeds was de heele stad, naar het
heet, wegens een defect in de electrische
centrale in duisternis gedompeld, zoo-
dat ook in de meeste weverijen en
spinnerijen het werk moest worden
gestaakt. Voor het door de politie
bewaakte universiteitsgebouw verdrong
zich een vrij dichte menigte, die
echter zeer kalm bleef en zonder
moeite op behoorlijken afstand kon
worden gehouden. De plechtigheid
z If gebeurde bij het weifelend licht
van kaarsen. Toen te half zes de rector
en een dertigtal professoren en genoo-
digden binnen traden, was de aula
nogal goed bezet. Naast rector Hey-
mans namen plaats graaf deKerchove
de Dcnte g^em, gouverneur van de pro-
vincie Oost - Vlaanderen, Vanderste-
gen, burgemeester van Gent, oud-mi-
nister Anseele, de Kamerleden Siffer en
Huyshauwer en een drietal wethouders,
waaronder wethouder De Saegher, een
der verwoedste tegenstanders van de
vervlaamsching, prof. Vercoullie, enz.
Prof. Dealï was afwezig. In de zaal
merkte men verscheidene Vlaamsche
leiders vau de gematigde richting op,
doch slechts weinig studenten. Nadat
allen binnengetreden waren, nam rec-
tor Heymans onmiddellijk het woord
in het Vlaamsch. Hij bracht in de
eerste plaats hulde aan de nagedach-
tenis van de in den oorlog gesneuvelde
studenten en aan koning Albert. In
speciale, u allen bekende omstandig-
heden, zeide hij verder, heb ik op
mijne schouders de zware taak geladen
onze Alma Mater in haar nieuwe
baan te leiden. Het beoogde doel
zullen wij bereiken, als wij het willen,
Geestesvrede en rust zijn door onze
werkzaamheid onontbeerlijk.

Vervolgens sprak de nieuwe rector
de aangekondigde rede over: „Hoe wij
leeren en ontdekken" uit. Na voorle-
zing van het academisch jaarverslag
door den secretaris, hield rector Hey-
mans nog een korte toespraak tot de
autoriteiten en belangstellenden. Uwe
aanwezigheid vandaag, zeide hij, heeft
een speciale beteekenis, welke zij inandere omstandigheden niet had. Zij
bewijst, dat in ons democratisch Bel-
gië de wet wet is en wet moet blijven.
Daarna verklaarde hij onder het ap-
plaus der aanwezigen het Academisch
jaar 1923—1924 voor geopend. Een
strijkje voerde de Memlingmarsch en
vervolgens de Brabanconne uit. Zonder
incidenten liep de zaal weer leeg en ook
buiten, waar de menigte nog was aan-
groeid, bleef alles rustig.

Tijdens de plechtigheid in de uni-
versiteit hielden de Vlaamschgezinde
studenten een druk bezochte bijeen-
komst in de casinozaal, waar advocaat
Hillen uit Antwerpen en dr. Leuridau,
een der leiders van de Vlaamsche
oud-strijders het woord voerden. Ver-
volgens trokken de Vlamingen met
het muziekkorps der oud strijders voor-
op door de stad. In den stoet werd
een doek meegedragen met het op-
schrift : „Wij willen geen halve hooge-
school, weg met de Nolf-universiteit."
Incidenten kwamen nergens voor.
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Luitenant Rossbach.
Men .meldt uit Leipzig aan de A.

R. Crt., dat de Saksische regeering,
nadat het staatsgerechtshof Rossbach
op vrije voeten had gesteld, aan de
politie te Liepzig bevel heeft gege-
ven den luitenant opnieuw aan te
houden. Dit beteekent een geschil
tusschen Saksen en het rijk. De aan-
houding heeft evenwel niet plaats ge-
had, daar Rossbach zich reeds te
Berlijn bevond.

Men meldde nog uit Berlijn dd
16 October:

Zaterdag laatstleden is luitenant
Rossbach uit de gevangenis van het
staatsgerechtshof te Leipzig ontslagen
en thans wordt hij weer door alle
mogelijke autoriteiten gezocht. De
rechters, die den bekenden Duitsch
nationalen leider in vrijheid stelden,
deden zulks om redenen van juridi-
scheh aard. Zij meenden, dat er geen
gevaar was voor een vlucht van Ros-
bach naar het buitenland, en dat
het daarom geen kwaad kon hem al
thans voorloopig uit de gevangenis te
ontslaan. Zaterdagmiddag, kort nadat
Rossbach in vrijheid was gesteld, kreeg
het staatsgerechtshof te Liepzig twee
telegrammen, het eene van de Saksi-
sche regsering en het andere van dr.
Gessier, den rijksminister van Verde-
diging, welke beiden, zonder el-
kaar te hebben geraadpleegd, ver-
langden, dat Rossbach opgesloten
zou blijven. Dr. Gessier meende, dat
zulks noodzakelijk was aangezien de
luitenant als gevaarlijk voor de orde
en de rast in het binnenland kon
worden beschouwd, en het dus in het
belang van het volk was als hij voor-
loopig achter slot en grendel bleef. De
Saksische regeering had Zaterdagmid-
dag enkele minuten na 3 uur verno
men, dat het staatsgerechtshof besloten
had Rossbach in vrijheid te stellen.
Per draadloos telegram verzocht zij
daarop der politie van Leipzig Ross
bach opnieuw voor haar rekening in
hechtenis te nemen. Toen de politie
van Leipzig dit relegram ontving, was
Rossbach echter reeds ontslagen, zon-
der dat iemand wist waar hij vertoef-
de. Alle pogingen van de politie om
zijn verblijf te ontdekken zijn tot nog
toe vruchteloos gebleven. Uit het on-
derzoek is gebleken, dat Rossbach Zk-
terdag onmiddellijk van Leipzig naar
Berlijn is vertrokken. Te Berlijn-Wann-
see bezit hij een klein huis waar hij
enkele oogenblikken heeft vertoefd.
Vervolgens is hij weer verdwenen.

De Berlijnsche politie is ook ge-
mobiliseerd. Zij heeft echter tot nog
toe geen enkel spoor van den vluch-
teling, die zonder borgtocht is vrijge-
laten, gevonden.

Het eerste Reddingswerk in
Japan.

Aan een brief van een Hollandsch
zeekapitein aan zijn moeder ontleent
het HBld het volgende:

Kobe, 8 September.
Dank, duizendmaal dank voor het

lichaam, dat u mij gegeven heeft.
Duizenden menschen zijn u dankbaar.
Wat een verschrikking! Drie minuten
en een geheele stad met tweehonderd-
duizend menschen weg. Minstens de
helft dood of gewond en bekneld.
En die niet loopen konden, zijn allen
levend verbrand. Er passeerde juist
een typhoon en het woei hard. Omdat
ik bang was voor een vloedgolf, he/D
ik eerst het schip verstoomd en toen
het commando aan den 1 en stuurman
gegeven. Ben met den dokter M. C
Crane, een Amerikaan en een reuze-
kerel, den 4en officier A. C. Zondag
en den 4en officier Ed. Berner, be-
nevens vijf Chineezen, met de motor-
boot den wal op gegaan om te zien
wat we doen konden. Moeder, dat
was leven! Een oogenblikje was ik
bang voor ons benzinetankj., omdat
het water rondom ons brandde. Dat
wil zeggen, de olie en het wrakhout
wat er dreef en zonder benzine kon
den we niets doen. We waren er God
zij dank vlug door. Alle menschen
die op de Bunt nog leefden, stonden in
het water onder den kaaimuur, omdat
derook daar overheen woei en ze daar
lucht hadden, 't Was er lucht naar!
't Leek wel vuur, wat je inzoog. In
minder dan geen tijd hadden we de
boot vol vrouwen .en kinderen. Om
de menschen gerust te stellen,
dat we terugkwamen om de lei-
ding te nemen, is de 4e-offcier
Eduard Berner, een Zwitser, zoon
van den havenmeester te Basel, bij
hen in 't water gebleven en toen be-
gon het werk. Steeds heen en weer
racen naar de dichstbijzijnde schepen
en steeds maar bidden dat de motor
het zou blijven doen. Na de derde
reis kreeg ik hulp van de „Benglo",
een Engelsche boot. Ze gaven me
een sloep, bemand met J. P. Drum-
mond, leoff., Davidson, cadet, Camp-
bell, cadet, Thornpson, able seaman,
en nog een matroos, waarvan ik den
naam niet weet. Jongens van Jan de
Wit met harten als goud. Tot twee
uur 's nachts hebben we samen ge-
werkt en toen waren we bek-af. Om
4 uur 's middags, toen de stad zoo
begon te branden, en de dokter en
de 4e-stuurman het alleen wel afkon-
den, ben ik met Berner de stad inge-
gaan om te zien of we den agent en
zijn familie konden redden. Ik heb
het nog nooit zoo warm gehad en die
vreeselijke lucht van brandend vleesch.
Alles wat we tegenkwamen hebber|
we naar de haven gestuurd. Veel
menschen dachten dat ze daar niet
komen zouden. Overal waar het maar
een beetje uit te houden was, zaten
ze. Het kerkhof heeft er veel gered.
Telkens was je neus verstopt en leek
bet of je van binnen in brand stond als
je door je mond ademde. Ik heb nog
nooit zoon pijn aan mijn oogen ge-
had, 't Wit van onze oogen was vuur-
rood en er was geen water om ze te
betten.

We hebben den agent niet gevon
den, maar hoorden dat hij in leven
was. Toen zijn we weer teruggegaan
met wat kinderen om de matrozen te
halen om de menschen met gebroken
beenen te halen. Daar zijn we tot
diep in den nacht mee bezig g-weest.
Hoeveel armen en beenen onze dok-
ter gezet heeft, weet ik niet. Gelukkig,
dat hij zoon hoop materiaal
had meegebracht. Hij is ook op
den 2en Juli geboren. Wat ik lam
vond is dat schudden. Den ge-
heelen dag en nacht had je kleinere
schokken en dan volgden om precies
weer twaalf uur een harde, 't Is een
miserabel gevoel, als Hollander ben je
dat niet gewend. Het schip zwiepte

de pest en ik* dacht eerst, dat het
eea aanvaring was, dat was bij de
groote schok. Toen zag ik de stad in
mekaar vallen en begreep wat dat
worden moest met dien wind. Heb
direkt den dokter order gegeven om
alles klaar te maken. Gelukkig dat ik
nogal levelheaded ben en Yokohama
kende. Geen mensch scheen te be-
grijpen wat het gevolg zou zijn en ze
deden niets. Hi.lden hun sloepen
aan boord, totdat de menschen van
den wal het hun kwamen vertellen.
Heb zelfs twee pakjes cigaretten mee-
genomen, want ik wist wel dat het
iaat zou worden en als je rooken
kunt, doet dat goed, maakt je kalm.
Dat ik Fransch, Duitsch en Engelsch
sprak, is me ook goed te pas geko-
men. Ik hoop dat u n!et in ang*st ge-
zeten heeft. We zijn nu veilig in
Kobe. Alles is nu gelukkig achter den
rug

Yokohama is weg, alles is weg.
Geen huis, niets meer. En de meeste
huizen waren van hout. Moeder ik
ben trotsch Hollander te zijn. Holland
was weer vooraan en mijn jongens
hebben getoond, dat de geest van on-
ze voorvaderen nog steeds leeft en
hun voorbeeld niet voor niets is ge-
weest. Zeelui zijn het. En nu ga ik
eindigen. Ik schrijf niet over wat ge-
beurd is of wat ik gezien heb. Het
was te erg en ik kan er nog niet aan
denken, zonder beroerd te worden.

De Duurterel Setjes in Duitschland.
Men meldt d.d. 16 Oct. uit Berlijn

aan de A. R. Crt.
Levensmiddelenrelletjes van ernsti-

gen aard zijn vandaag te Berlijn voor-
gevallen. In den loop van den ochtend
trokken dichte drommen werkloozen
uit het Oostelijke gedeelte van de stad
en uit de voorsteden Lichtenberg,
Neu Koeln en Weisensee naar het
centrum.- Onderweg werden enkele
dezer optochten door de schupo uit
elkaar gedreven, maar de meeste be-
toogers slaagde erin tot het Berlijnsche
stadhuis door te dringen. Terwijl een
deputatie met het gemeentebestuur
onderhandelde, poogde de wachtende
menigte het gebouw te bestormen. De
politie die intusschen versterking bad
ontvangen, moest van de wapens ge-
bruik maken. Een aantal personen
werd hierbij min of meer ernstig ge-
wond.

In de in het centrum gelegen Ros
strasse, moesten de agenten zich
gewapenderhand tegen de uit Neu
Koeln komende betoogers verdedigen.
Nadat zij eerst enkele schoten in de
lucht hadden gelost, waren zij ge-
dwongen te schieten op de menigte,
die hen te lijf ging. Ook hierbij werd
een drietal personen gewond. Zij
werden door de brandweer naar een
ziekenhuis getransporteerd.

Te Schoeneber^ hebben derelletjes
zich heden herhaald. De politie slaagde
er opnieuw in de menigte van het
voor het stadhuis gelegen plein te
verwijderen. Hierbij moest gelukkig
ditmaal niet van de wapens gebruik
worden gemaakt.

Vermelden wij voorts nog dat eeo
aantal befoogers geprobeerd heeft de
Berlijnsche beurs binnen te dringen.
Ook trachtte men de voor het gebouw
staande particuliere auto's in de Spree
te werpen. Met de blanke sabel wer-
den de betoo^ers hier door de schu-
poagenten teruggedreven.

In verband met deze gebeurtenissen
was de Wilhelmstrasse vanochtend
afgezet. Wie zich niet voldoend.? kon
legimiteeren, werd niet doorgelaten.

De meeste vandaag gehouden be-
toogingen gingen van de communis-
ten uit. Voor de beurs werd de me-
nigte door anti semitisc'ie propagan-
disten opgehitst.

De deputatie van werkloozen, die
door de vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur werd ontvangen,
eischte voor eiken werklooze een on-
middelijke ondersteuning van 10 mil-
liard mark, voorts 2 broodcn, 5
centenaars kolen, een kubieken meter
hout, 2 pond vet, enz. Zij verlangden
voorts instelling van graties keukens
voor onbemiddelden en hulp voor
dakloozen.

De burgemeester zeide in zijn ant-
woord o.a. dat het gemeentebestuur
niet in staat was aan deze eischen te
voldoen. Woensdag zal de gemeente-
raad echter den toestand van de^werk-
loozen bespreken en dan zeker
besluiten de noodlijdende bevolking
zooveel mogelijk te steunen. De stad,
voegde hij eraan toe, is zelf op den
steun van het rijk aangewezen. Maan-
dag zullen er lokalen worden geopend
waar aan kinderen en moeders voed-
sel zal worden verstrekt.

Men meldt uit Leipzig dd. 16 Oc-
tober.

De duurte relletjes van vandaag
hebben een sterk anti-semietisch ka-
rakter gedragen. Zij zijn door het
krachtig optreden van de politie on-
derdrukt. Ouk te Dresden ongeregeld-
heden en plunderingen van winkels
met levensmiddelen.

Daar het verbod van proletarische
honderdschappen en comité 's van
actie op tegenstand van decommunis-
ten stuit, heeft de militaire gouverneur

van Saksen de landspolitie onderzijn
bevelen gesteld en gedreigd het verzet
met dé gewapende macht te breken.

De Confiscatie der Kerkschatten.
Zooals onzen lezers wel bekend zal

zijn leggen de bolsjewistische autori-
teiten beslag op alle kerkschatten en
kostbaarheden, die gedurende vele
eeuwen in de beroemde kloosters zijn
verzameld. Oorspronkelijk heette het,
dat deze schatten moesten dienen voor
steunverleening aan de hongerlijden-
den doch ondanks de officieele ver-
klaring, dat er geen hongersnood meer
in Rusland bestaat, gaan dé bolsje-
wistische autoriteiten voor met opspo-
ring en inbeslagneming van verborgen
kerkschatten. Van een dergelijke in-
beslagneming vinden wij in de „Iz-
westia" de volgende beschrijving.

De kostbaarheden waren verborgen
in diepe onderaardsche gangen, die
onder het klooster gegraven zijn. De-
ze gangen zijn zóó smal, dat een man
met moeite zich er door wringen kan.

De monniken beweren, dat de gan-
gen voor verwarmingsdoeleinden moe-
ten dienen, doch ik geloof er niets
van. Hoe het ook zij, de monniken
hebben goed gebruik van den aanleg
gemaakt. Op verschillende plekken
waren in de vloeren der gangen lange
spleten gemaakt, die toegang gaven
tot kuilen en daarin waren de kost-
baarheden op kunstige wijze verbor-
gen. De monniken geloofden, dat nie-
mand op het idee zou komen daar
hun schatten te zoeken en tot op ze-
kere hoogte hebben zij ook gelijk gehad.

Ik probeerde mij door de gangen
te wringen, doch op een plek was
de doorgang zóó smal, dat ik er in
bleef steken en niet dan na veel moeite
is het mij gelukt mij uit de benarde
positie te bevrijden.

Mijn kameraden hebben bij het
zoeken naar de verborgen schatten
veel moeilijkheden moeten overwinnen.
Zij moesten door de nauwe spleten
in de kuilen kruipen, hetgeen niet
slechts moeilijk, doch ook levensgevaar-
lijk was. Hun kleeren hingen daarna
aan flarden, hun ellebogen en knieën
waren met bloed bedekt en zij zaten
dik onder de modder en stof.

Op verschillende plekken waren
gedeelten van de gangen dichtgemet-
seld en daarachter kostbaarheden
verstopt. Wij moesten dus alle muren
met houweelen bekloppen om naar
het geluid te kunnen bepalen, of het
een echten muur of een afgesloten
gang was.

Zooals de kranten (de Russische)
reeds hebben bericht, was ons hard
werken beloond : wij vonden 5 poed
(pl.m. 81 K.G.) goud en 25 po.d
(pl.m. 409 K. G.) zilver. Maar wat de
kranten niet wisten i', dat behalve
goud en zilver, wij ook een groote
hoeveelheid kostbare edelsteenen heb-
ben gevonden. Op verschillende
plaatsen waren begraven zakjes met
diamanten, paarlen, robijnen, enz.

Om ons om den tuin te leiden
hebben de monniken de edelsteenen
uit de kazuivels en kronen der heili-
genbeelden gebaald en ze in hun
onderaardsche gangen begraven, ter-
wijl op de heiligenbeelden nagemaakte
steenen werden gezet.

Behalve het bovenvermelde hebben
wij nog gevonden: veel gouden en
zilveren munten, emmers met tsaren-
roebels en een groote hoeveelheid
effecten.

Elck Wat Wils.
Amoebendysanterie in Frankrijk.

L'Oeuvre meldt, dat in het departe-
ment van het nauw van Calais een
aantal gevailen van amoebendysenterie
zijn geconstateerd, een ziekte waarvan
men totdusver aannam dat zij bijna
uitsluitend in warme landen voorkwam
en waarvan vroeger slechts enkele
zeldzame gevallen in Frankrijk waar-
genomen waren. Men vermoedt, dat
zij overgebracht is door de talrijke
gekleurde inboorlingen die in het
verwoeste gebied werken en dat de
amoeben zich aan het Europeesche
klimaat gewend hebben.

In de streek van Billy- Montigr.y,
Salaumines en Rouvroy zijn 30 geval-
len ontdekt, waarvan 7 een doodelijken
afloop hebben gehad. Op het oogen-
blik, nu het kouder is geworden,
schijnt de epidemie tot staan te zijn
gekomen, maar men vreest voor haren
terugkeer in het warme jaargetijde.

Weer een Ongeluk bij Saint-Sauveur.
Een auto met een uit veertien per-

sonen bestaand koor, dat zich van
B*gnères-de-Bigarre naar Sain. Sauveur
had begeven, om er een mis te zingen,
is even vóór Gers op den rechteroever
van de Gave omgekanteld. De auto
stortte gelukkig niet naar beneden. De
inzittenden werden echter alle min of
meer ernstig gewond.

De Paling als Muggenverdelger.
Dubois heeft voor dé Fransche

Akademie van Wetenschappen een
lezing gehouden over het nut dat
jonge aal kan hebben voor de mug-
genverdelging in verband met het
malariavraagstuk. De jonge palingen
zijn buitengewoon overvloedig in de
monden der rivieren en de brakke
poelen aan dekunst; in Maart en April
trekken zij in gesloten colonnes de
rivieren op (speciaal deRhóne) en kan
men ze in grooten getale vangen. Zij
hebben een buitengewoon groot weer-
standsvermogen. Baudrillard h._eft reeds
kunnen vaststellen dat ze maanden en
zelfs jaren in het leven bleven in de
modder van uitgedroogde poelen en
in de gaten en holen van afgedamde
rivierbeddingen. Ook kunnen zij in

buitengewoon stetk ve;or..re;n:gd riool-
water leven en zeer grocte afstanden
over land afleggen. Men beweert, dat
ze zich onderweg voeden met insecten
en wormen. Gedurende den winterslaap
eten ze niet, maar bij het ontwaken
in het voorjaar leggen ze een buiten-
gewone vraatzucht aan den dag. Du-
bois nu merkte op, dat in de groote
aquaria waarin hij zijn proefdieren
had, nooit muggeniarven te vinden
waren nadat hij er zijn aaltjes in
gebracht had, terwijl de larven daarin
voor dien tijd in grooten getale voor-
kwamen. De boeren in Provence doen
daarom altijd een paar palingen in
hun waterputten. De vreetlust dezer
dieren zou precies zijn hoogtepunt

j bereikt hebben in den tijd waarin de
larven bijna rijp zijn.

Erna Rubinst in.
Erna Rubinstein heeft op 5 October

j.l. in de Groote Redoutenzaal te Boe-
dapest die. tot de laatste plaats was
uitverkocht, een afscheidsconcert gege-
ven. Toen Erna na afloop van het
coocert met hare moeder, die steeds
haar trouwe gezellin is, huiswaarts
keerden, vonden beide alles ordc-rste-
boven. Inbrekers hadden van beider
afwezigheid gebruik gemaakt om hun
slag te slaan. Verschillende kostbaar
heden, alles wat de Rubinsteins aan
waarde bezaten, zijn gestolen. Zelfs de
passen, waarmede beiden zich naar
het birfenland moesten begeven, wer-
den ontvreemd.

Puccini.
De eerste voorstelling van Puccini's

Manon Lescaut in de Staats Opera te
Weenen — in 1908 heeft de Volksopera
aldaar het werk reeds vertoond — is
met succes bekroond geworden. De
componist die voor de première over-
gekomen was, is met den dirigent
Franz Schalk, zeer gehuldigd. Eenige
critici meenen, dat dit werk van Puc-
cini niet op het repertoire zal blijven ;
want in den concurrentiestrijd met
Massenet heeft de Italiaan het onder-
spit gedolven. Massenet's Manon is
ongetwijfeld rijk aan lyrische schoon-
heden.

De roode Lap.
De wetenschap stoort zich niet aan

overleveringen.
Zij ruimt eeuwenoude tradities op

als dat haar noodig lijkt en zoo zullen
we dan naar 't schijnt afsfand moeten
doen van een oude waarheid, die nu
opeens niet meer waar blijkt te zijn,
dat namelijk een stier dooreen roode
lap tot woede geprikkeld zou worden.
Een Amerikaansch psycholoog, dr. G.
M. Stratton, professor aan de Califor-
nia-universiteit, is na een lange reeks
proefnemingen tot de wetenschap ge-
komen, dat stieren en ook andere
beesten, niet door de roode kleur van
een of ander voorwerp beïnvloed v. or-
den. Ze nemen integendeel ten op
zichte van kleuren een „neutrale"
houding aan, maar worden onrustig,
wanneer doeken heen en weer ge-
zwaaid worden. Een in den wind
wapperende witte doek bracht een
heele kudde runderen in de hevigste
beroering. De geleerde onderzoeker
heeft bovendien van zes -en - zestig
veehouders hun meening gevraagd en
van dezen verklaarden er drie en-vijf-
tig, dat de ervaring hun geleerd had,
dat een stier maling heeft aan rood.

Wat zeggen de Spaansche matadors
er van t

Het noodlottige Gebit.
Te Lewisham is een vrouw onder

den invloed van een slaapmiddel op
nood'ott^ge wijze om het leven g. ko-
men. Haar echtgenoot verk!.arde dat
zij niet gezond was en door verscheide-
ne artsen behandeld werd. Een hunner
schreef haar een slaapmiddel voor en
op zekeren avond naai zij eenige
poeders tegelijk in met het gevolg,
dat zij nog sliep toen haar man naar
zijn werk ging. Ook bij zijn thuiskomst
des avonds was zij nog niet ontwaakt.

Op de opmerking, dat zij dus 20
uur achtereen had geslapen, verklaarde
de man, dat zij; vrouw eenmaal twee
dagen aan èè« stuk door had geslapen,
eveneens ten gevolge .an de werking
van slaappoe

Des avonds zag hij dat zijn vrouw
stervende w_s. Een dokter werd ge-
haaid, die constateerde dat de dood
veroorzaakt was doordat het plaatje
van haar geoit de keelopening had
afgesloten. De vrouw, die voor baar
inslapen veronal had gebruikt, heeft
hiervan niets kunnen merken.

Verhooging van den Bierprijs in
België.

In België overweegt men op het
oogenbiik, den bierprijs vrij wat te
verhoogen. Een tijdlang zal het bier
nog op den ouden prijs gehouden
worden, doch vóór het einde dezer
maand reeds zal een definitieve be-
slissing genomen worden omtrent de
verhooging, welke men van plan is
door te voeren. Deze prijsvermeerde-
ring zal tusschen de 8 en 13 francs
per H.L. zijn.

„Indien ik blosmenkoopman was,
zou ik mischien hetzelfde

doen”.
Mr. Forbes Lankester, een politie-

rechter in West Londen, heeft dezer
dagen op duidelijke wijze uiting gegeven
aan zijn sympathie met de straatver-
koopers van bloemen aldaar. Een
29 jarig bloemenkoopman stond n.l.
voor hem terecht wegens ernstige ver-
keersbelemmering in Highsir.et (Ken-
sington). De agent die hem geverba-
liseerd had, verklaarde, dat de man
geweigerd bad zich te verwijderen uit
de buurt van een stopplaats der auto-
bus, en dat de menschen moeite
hadden hem bij in- en uitstappen te
passeeren.

En ik zeg, verklaarde mr. Forbes
Lankester, dat het niet te pas komt,
menschen, die een eerlijk stuk brood
trachten te verdienen, als misdadigers
te behandelen.

Maar deze man stoorde zich niet
aan het bevel van de politie, inter-
rumpeerde de agent.

Het kan mij niet schelen, antwoord
de de rechter, ik zou misschien het-
zelfde doen, als er wat te verdienen
was. In ieder geval wil ik hem niet
straffen. De politie dient ook niet te
dikwijls hier met zulke zaakjes aan te
komen. Ik houd er niet van, en het
zal mij aangenaam zijn als zij in den
vervolge met wat meer tact te werk
wil gaan.

De Wijnbouwers van Parijs.
Reeds in de directe omgeving vanParijs wordt wijn veibouwd. 'Te

Argenteuil bijv. wonen tal van wijn-
boeren en in 1920 waren er in het
departement der Seine nog 99 wijn-
bouwers, die te zamen nog 20 hecsaren
wijngaard bezaten met een opbrengst
in dat jaar van 446 hectoliter, tar waar-
de van 52,600 frank. Het aantal wijn-
boeren in het departement net mi
echter elk jaar af. Een oude wijn-
bouwer uit Argenteuil heeft aan een
Parijschen journalist verteld, dat de
oorlog daaraan schuld heeft. Toen het
oorlog was en de mannen vetrokkenwaren, moesten de.vrouwen het werkin de wijngaarden doen, wat voor
haar te zwaar was. En de jongelui
van tegenwoordig, zeide de oude, hou-den niet meer ervan op het land te
werken en zich te bukken. Zij zi;n
eiken dag gekleed alsof het Zondag
is en ze houden niet meer van een
glas jongen wijn; ze drinken belegen
wijn of ze nemen een borrel ....

Veel oude wijnboeren zijn ook
groenten, boonijes en tomaten gaan
verbouwen omdat dat winstgevender is.

Een Furie op de Planken.

Vier keer „knock-out"
ge si a ge n.

Menigeen zal zich de vermakelijkehistorie herinneren, die door de Fran-
sche komische schrijvers Max en AlexFischer voor het nageslacht is vastge-
legd: hoe de „beroemde" Engelsche
acteur Harvey Shavenchin zijn rol als
Hamlet in het stuk van dien naam met
zoo groote overgave speelde, dat bij,
op liet moment dat bij door bet tapijt
heen Polonius moet doodcn, onder het
roepen van „Een rat! Een rat!", den
acteur, die Polonius verbeeldde, werke-
lijk met een mes een doodclyken steek
toebracht. Met de verwikkelingen, die
dat incident ten gevolge bad.

Het is niet erg, Polo'nhts in schijn,
op het toonecl, dood te steken, als het
maar geen ernst wordt. Het is even-
min erg, van bet vertelsel der beide
Franschen een kleine opvoering te ver-
toonen. maar ook dat mag in 's hemels-
naam niet tot bloedvergieten aanlei-
ding geven.

We weten niet, of de lieftallige
Amerikaansche actrice, miss Marshall,
die in het Garrick-théater te Londen
optreedt in een stuk getiteld „Am-
liush", de malligheid der beide
Fischer's heeft genoten. Maar zij maakt
hun, gedachte tot praetijk. Ze. speelt
in het genoemde stuk de rol van. de
heldin die, na een heftige scène, haar
man een oorvijg toedient.

Was miss Marshall nu wat te goed
„in" haar rol. Was het feu sacré van
kunstenares haar zenuwen de baas1?
Of had ze werkelijk herrie gebad niet
haar partner? Hoe bet zy, een der da-
g-_n van de vorige maand tracteerde ze
den „echtgenoot" op zulk een van har-
te gemeenden draai om de ooren, dat
het linkeroor van den man de helft van
zijn aanheehtingspunten met het hoofd
verloor. Den volgenden dag timmerde
ze hem een zijner oogen dicht. Den der-
den dag bezorgde ze hem een hevig
gespleten onderlip. En Vrijdagavond
eindelijk bokste deze Megaera haar
kunstbroeder ettelijke zijner tanden
uit den mond.

Ofschoo-i het stuk weldra van het
repertoire 'zou verdwijnen, liet de ge-
ranselde „echtgenoot" het er niet bij
zitten. Daarvoor kwamen de klappen
te gevoelig aan. II ij gaf aan
zijn directeur te kennen, dat hij
tooneelspelen eiï_ niet boksen bad
geleerd, dat hij niet, gezien zijn
onkunde in laatstgenoemde sport,
avond aan avond knock-out wilde ge:
slagen worden, en dat de directeur voor
de nog twee voorstellingen moest kie-

zen tusschen zijn begaafde maar te tem-
peramentvolle actrice en zijn gemarty-
riseerden acteur. Een enquête werd ge-
houden, en de directie besloot miss
Marshall beleefd maar dringend te ver-
zoeken, het oord te verlaten dat zij tenonrechte voor een bokskring hield.Haar taak werd nu ter hand genomen
door een andere dame, die zich voort-
aan beijverde, haar partner louter teaaien.

Miss Marshall heeft zich de moeitegetroost, zich voor haar vertrek nogte rechtvaardigen. Ze zegt, nietskwaads te hebben voorgehad met haartegenstander. „De scène in kwestie".beweert ze, „is nu eenmaal erg harts-tochtelijk. De vent die den slag moetmcasseerdn verloor er zijn koelbloedig-
heid bij en sloeg terug. Dat staat hee-lemaal met in het stuk. l\\j en niet ikheeft dus de situatie bedorven."

Alles goed en wel. Maar, zoo merkthel „Journal", waaraan dit verhaalontleend is, blijkbaar met een herinne-ring aan de vertelling der Fiseher's
op, „wa_nneer de juffrouw in een vol-gende rol een messteek moet toebren-
gen, mag de acteur, die dien moei ont-
vangen, zich van te voren wel in een
maliënkolder steken. Tenzjj hy het ten
minste al een gc.not vindt, door zooschoone band te sterven "

De Pruim.
In „La Presse Médicale" wordt een

lang artikel gewijd aan de pruim. Deze
vrucht met baar heerlijk sappig, zoet
vruchtvleeseh werd in de oudste tijden
in Syrië gekweekt, vooral in Dainas-kus, vanwaar zy weldra over geheel
Zuid-Europa werd verspreid. Langza-
merhand nam het aantal soorten toe.Op het oogenblik zijn er ongeveer 300
verschillende soorten bekend. Een van
de meest geliefde is wel de „Reine
Claude", die haar naam dankt aan de
te vroegjl gestorven Ivoningih Claude
van Frankrijk, de dochter van Lode-
wijk XII en de' eerste vrouw van
Frans I, van wie de geschiedschrijvers
vertellen, dat zij „de bloem en de parel
was van alle vrouwen uit haar tijd,
een toonbeeld van goedheid, zonder
één fout en die zeer werd betreurd."

Wanneer men de pruim door de ver-
schillende tijden heen bestudeert, dan
ziet men, dat z;j reeds in de Oudheid
in diëeten werd voorgeschreven en als
geneesmiddel werd toegepast. De
(..rieken schreven baar een laxeerende
werking toe. Wel is waar is er langen
tijd strijd over geweest tusschen Dios-
corides en Galenus, waarvan de eerste
beweerde, „dat de pruimen van Syrië,
vooral die' van. Damaskus, gedroogd
uitstekend waren voor de maag en
stoppend werkten." Galenus kreeg
tenslotte gelijk: doktoren en pharma-
cologen waren het er alleh over eens,
dat de pruim gerangschikt moest wor-
den onder de „geschenken, die de Na-
tuur den mensch gegeven heeft om den
inhoud van zijn ingewanden zacht en
vloeibaar te makaHi."

Ook b\) de Arabieren was de pruim
beleend als laxeerend middel. Ibn
Massouih zegt, dat zij den buik slap
maakt en de gal verwijdert. Ishak Ibn
Soleiman roemt de laxeerend** werking-
van een aftreksel van pruimen met
suiker of honing. De groote hoeveel-
heid suiker e_i koolhydraten, die de
l-inimen bevatten, maakt dat zij uitste-
kend dienst; doen in al die gevallen,
waarbij het dieet slechts weinig stik-
stof mag bevatten; zij kunnen dus deel
uitmaken van het dieet vvw den lijder
aal- rbe.umatiek, aan jicht of aan
.lagaderverkalking en van den nierpa-
t-ent. Voor dezen is dan tevens de
diuretische werking van belang, welke
door de organische zuren van de pruim
\vordt opgewekt en de laxeerende we "-
king, die het gevolg is vai_ de groote
hoeveelheid cellulose, welke de priuin
bevat. Rauw op de nuchtere maag ge-
geten mci roggebrood helpen pruimen
li.in.-i in alle gevallen van constipatie.
Degenen die dit niet verdragen kun-
nen, dbein beter ze als compöte of als
jam te gebruiken. Gedroogde pruimen
zijn ook zeer gemakkelijk verteerbaar
en werken ook zeer- laxeerend. De ver-
schillende soorten laxeerpillen helpen
uitstekend voor één, twee of drie keer,
maar daarna wordt de constipatie des
te erger. Pruimen daarentegen zijn
niet alleen een licht verteerbaar voed-
sel, maar ■/.]_ laxeeren en bewerken bo-
vendien, dat langzamerhand de inge-
wanden weer vanzelf goei] gaan wer-
ken.

De pruim is inderdaad een vrucht,
die in eere gehouden dient te worden.

Scheepvaartberichten.
Soerabaia, den 25-26 November 1923
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TE __.-iWAC._TEN SCHEPEN
27 I Ned. I Rutnphiu» I Semarang I K. P. M.
„I „ I Chosen mam I Besoeki j O. S. K.

AANSEKOKtZN SCHEPEN
24 Ned. Sawahloento J. H. Faber 1831 Semarang J. C. J. L.
25 „ Buysfce. A. Werner 965 Bawean >-.. P. M
„ „ Loudon H. P. v. Roojen 1128 Macassar K. P. M.
„ ' „ Anjer J. J. Jager 3743 Probolinggo R. L.
„ „ Swaerdecroon K. H. Hemkes 902 Bandjermasin K. P. M.„ Jap. Semaracg maru S. Nakamura 2447 Semarang Fraser Eaton

26 Ned. Both J. G. A. Wilhelmus 827 Boeleleng K. P. M.
J. H. Menten H. J. Coersen 180 Balikpapan B. P. M.

. ,»T_ü_».._ SCHEPEN
24 Ned. Mossel A. van den Blink 1218 Semarang K. P. M.„ „ Camphuy» M. Botman 1696 id K. P. M.

Dcli T. Tj. de Boer 4366 id R. L.
25 Dut. Freiburg B. Voss 3097 Banjoewangi D. A. D. G.
24 Ned. Ban Ho Guan C. van den Berg 831 id Tio Wan Kie„ Am. Seima City E. F. Oekeman 3450 Semarang H. Broas„ Jap. Meijo maru S. luawje 3292 id Van Rossen
„ Br. Troilus J. Davie 4774 Pasoeroean Fraser lïston

26 Ned. Tarakan T. Grool 983 Balikpapan K. P. M.
TE V£_T___K-_ SOHCPEK

26 Ned. SI. v. d. Beele I M. W. v. B. Lensink 1809 Boeleleng K P M
27 „ de Weert |J. v. Duyen 965 Semarang K. P. M

Loudon I HP. v. Roojen 1128 Macassar K. P. M
Buyake» |A. Werner 965 S...g_n K. P. M.
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N ELK ARTIKEL UIT ONS MAGAZIJN H
i Ü IS EEN WELKOM |§
If Sint Nicolaas Cadeaux. g§

Vanaf Heden Op alle Goederen __
.* 15% Korfing *
*| VOILE JAPONNEN f 9.90 ffl

Ifi Modemagazijn Soerabaia. §|
2abdf

„ Heiman IM-^l^—ff m_____________^...-r___-r-_ n_-t,_-_^________m^-— _
►---i mm .mm _m ■■■■

Chemicalienhandel
„De Concurrent"
v/d. Soschlaan 21
Telefoon 2629 Z
:-: Verkrijgbaar :-:

Patentmedicijnen en ver
bandstoffen enz. Laborato
rivm voor onderzoek, mcdi-

' cijnen voor langdurige weg-
blijving dermaandstoringen.

321 b e

WJ„,-1J...,._, I

IHQNDEwIHALSBANDEN, MUILKORVEN

LY-MEN (teder) KETTINGEN, H
ZEEP, BORSTELS, KAMMEN,
TONDEUSES, BORSTTUIGEN.
KRACHTVOER (GECONCEN-

11BUTTEWEG _ Co. 1
soerabaia!

— "" " '"**"*~*"" ""

Wanneer gij het geringste
gevoel van keelpijn hebt— neem dan Formamint.
Ziektekiemen zijn overal aanwezig,
en vooral in het stof. Zij dringen
mond en keel binnen, vermenig-
vuldigen zich daar en veroorzaken
Keelpijn en besmettelijke ziekten,
zooals Influenza, Angina, Roodvonk,
Diphteritis, Typhus, enz.
Formamint bevat een outsmettings-
stof, die in het speeksel opgelost,
overal doordringt en alle ziekte-kiemen in mond en keel vernietigt.
Verkrijgbaar in alle apotheken e*
'oko's. Eischt verpakking met Ho.
landSch etiket
Weigert elke andere.

rormamini
beschermt tegen Besmetti-Xg.

fF Alweer iets Nieuws^
en

iets beters!
PLANTINE

BOTEROLIE
geheel reukeioos!

NA JéL^

"" /^,'?^4^ bMkken

LI 1
______!

Overal verkrijgbaar
importeurs

OOST-INDIË^S_K___ 704

""PA~R K^HOTEL
Bueboetan-Soerabaia. Telephoon Nr. Z. 2124

onder NIEUW beheer, Keuhen onder
& DIRECTE LEIDING van een ü

EUROPEESCKEN CHEF'- KOK
Ruime luchtige kamers. Vlugge nette bediening.
Autobus aan het S.&tion. Beleefd aanbevelend,
118 c E. SPIERO.

I Importeurs: GEO WEHRY &Co. I

§ VOORRADIG i1 rENTRIFUGAAL POMPAGGREGATEM I
**_*___¥ 'm____W1 $>m 4 MODERNE TWEETAKT MOTOR $>®4 1

| ZONDER WATERINJECTIE I

|Mjj. t. v. d. z. RUHAAK 4 Co. 1

__an_______M___________________________w___________________M
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«g» Spoortreinen met veer f 2,55 tot f 43,50 Poppen ongekleed f 2,75 tot f 16,25
S " >< » stoom » 25.50 » - 83.50 » êekleed » 225 -* .. 33,75 §g
S h „ elec: „ 52,59 „ „97 50 „ celluloid „ 1,15 „ „ 10,75 Sg Stoommachines , 330 , „ 53,50 „ huizen „ 1*,50 „ „ 19,75 gg
SS Auto's „ 1,15 „ „ 24,50 „ ameublement „ 2,60 „ „ 17,50 £
gg '?1 Tooverlantaarns , 1,90 ~ „ 16,75 Fornuizen „ 1,90 „ „36,75 gg
ra ajffflL Kinomatografen , 2,90 , „ 38,50 Thee Serviezen „ 1,55 „ „ 11,75 S
¥1 WËÊ*ÈÊk____t * Constructiebouwdoozen „ 2 25. „,, 32.75 Eet Serviezen „ 1,55 _, „22,50 Êg
ra _-__P____l W__t - Houlen Bouwdoozen H 220 -ii 6*30 Keukengerei Doozen „ 1,25 ~ „ 6,85 §§
M m_\_M I Fl êuur7-aa*i Doozen .. 225 - » 19<25 Borduurdoozen „ 1,. __ ~ H.25 gj
ra _ft__r?l Timrnerdoozen „ 0,90 „ „ 42,50 Kralen-Handwerkdoozen „ 2.70 „,, 9,50 SS
_s «fr- H Ven'doozen „ 1,85 „ „ 6.75 Peluchen Dieren „1.90 „„80,50 □□
S all Blokkendoozen „ 0,95 ~ „ 8,25 Doozen met Dieren (1 -,95 n__ 15,50 egWi *i__. 1f|Jffi^_ mgen met TraPeze » B'7ö8'7ö Handwerkdoozen „ 1,70 „ „ 9,70 oc

ü WW'WQ) Vraagt onze v i
S Jjr jT Prijscourant van Speelgoederen met prijsraadsel. in

1 J H T__S£ HOFFMAN 1
iH % Passer Besar 911 Soerabaia. £
0 —! ®
_g@fg®-g®B®S®ffi@lMa.S@-B@_fi@-i®S^

DELICATESSEHHANDEL
Kaliasin 11 Telf. 2543 Z. Soerabaia.

Handel in fijne Vleeschwaren
Steeds voorhanden

VRIESKAMER ARTIKELEN.
Voor de a.s. St. NICOLAAS

Marsepijn, Chocolade en Suikerwerken-
Prachtige tafel.

Beleefd aanbevelend
484 M. HOLTHAUSEN

RSI ___
e Latest Novelties For Your Ford g
g>j Stopseinachterlamp (werkt op de rem). . f 7.50 |<g
0 Benzlne-meter tevens vulapparaat . . . „ 20.— ®
E2Schokbrekers per stel (voor en achter) . „ 50.— _3
H Stuurkolomversterkers . " , 3.— ||M Zeer praktische socksleutels per stel van 5 „ 15.— gj
I N.V.Java Ford ImportCompany-Soerabaia. |
_2_3_3_3-3-3g_g_-3-_._3--_---BltS_-S--Sg-------B--

IST. nicolaas!
Wij Ontvingen een pracht sorteering |p

'Chocolade werken, g
Marsepijn, 1

Speculaas,
B Suiker werken. B
1 TOKO PIET. |B _______ ______________ 758 f ___________ B

PRIJSLIJST VAN KLEPPEN
Merk Merk

The Ford Clark The Trindl
NAAM 3-. ~—

Nummer Nummer
P* stuk p. stuk

Harley Davidson — f650 — f _
Overland 13592 „ 4.- 162 ~ 4.-
Overland 300323 „ 5.- 161 „ 5.-
Overland — - — 116 - 5.--
Overland 75 13931 „ 5,— — „ —
Briscoe 19 » 3.— — „ —
Studebaker 32090 „ 4.50 172 „ 4.50
Maxwell 5003 . 3.50 155 „ 3.50
Essex 5008 „ 6.- 129 , 6.-
Essex — .. — I^o „ 6.~
Chandler 11*51 „ 5.- 116 _. 6.-
Buick 21750 .4— 113 „ 4.50
Biuck - - - 109 „ 4.50
Dodge 196 .2 50 128 . 2.75
Nash 38292 .5- 157 „ 5.-
Hudson 13041 » 6.— 242 „6 —Columbia _ „ _ 119 . 6*50
Abbott 44 - ,"

_ _ , 650
Empire 70 - „ _ - 6.50
Moon 48 — „ — — 6.50
Paterson 45-46 47 — „ — — „ 6.50
Velie 22 27-28 38 - "_ — - _, 6.50
Westcott4l 17-S-18 — - — — _ 650
Packard Ix6 — „ — 165 _.—

Packard 2x6 — „ — 165 „ 6,—
Cadillac - _ - 114 6.-
Mannon — » — 15^ _ 6.—
Chevrolet — « — , " 3's°
Chalmers — » — 191 „ 5.—
Chalmers — ". — 190 „ 5.-
Hupmobiel — » — 145 „ 6.—
Oakland ~ " ~ 159 4-~

RUWE KLEPPEN.
, Diameter Diameter

tPandjang cylinder as. Kap

oi> 3/8" 11/2" l

THE TRINDL COMPANY
Sole Agent for D.E.I.

„LOETIONGYAN" SOERABAJA
Passar-Besar 39 Telefoon 1166 en

«**"*'»"" Interlocaal 1018 Z. 270

BELANGRIJK ÜS BELANGRIJK !!!
ENORME PRIJSVERLAGING I
6 witte drilcostumes _ f 80. — .fp
6 „ „ superieure kwaliteit ~ 90.—

S Khaki beige, per costuum „ 18.—
Pyama's vanaf ~ B.—
Europeescha Reiscostumss tegen uiterst lage prijzen.

/ J. A. W. VEELINGS \Civiel en Militair tailleur Oendaan 2i> Soerabaja telf. 1984 Z
Voor H. H. in de binnenlanden is toezending van geslo-
ten pak voldoende om alle gewènschtekleeding te makenI 23^e

TOKO H. CHASSAN
GEMBLONGAK 44 SOERABAIA
IJZEREN Ledikanten (zwart en gele streep) compleet met Bultzak, (dikte 15 c. m.Rol-Hoofdkussens Rottanmat en Koperen Knoppen, Eerste Kwaliteit.

Groot 2 per». Bed. No. 1 br.: 190, lengte 230, hg. 244 cM. F 94 —Klein 2 „ „ No. 2 „ 164, „ ..20. „ 232 cM. F' 84.—
Groot 1 „ „ No. 3 „ 133, „ 220, ~ 232 cM. F 64—K'ein 1 „ „ Nof 4 „ 103, „ 200, „ 222 cM. F 54.-Groot kinderledikant, br. 100, lg, i6O, met hekw. bg. 45 cM. F 50.—
Prijzen voor witte Bultzak; Rol-Hoo.dkussen, Rot. mat voor Ledikant. No. 1,f 50.— No. 2, f 43.- No. 3, f 31.— No. 4 f 27.- No. 5, f 19.-Prijzen voor Gestreept klamboe met val en hemel: No 1 f27— No. 2, f25.—

No. 3, t' 22,— No. 4, f 19,— No. 5, f 17.—
Stoelen voorzien van veeren, vierkante en ronde modellen prijs a f 29.—Emballage en kceli.'oon elk bed F 4.— prijzen uitsluitend a Contant of order

Rembours. 594 f

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
1 —1 ♦

\ Wegens opheffing der zaken, totale uitverkoop. \X 25 toi 50 pCt. korting. | X
X Voile Toiletten, hoeden, tint, tule, J
♦ iaiton, hoedengaas.stroD, bloemen enz. ♦

I I MAISON DI PARIS. L I
♦ | Sumatrastraat No. 60. 195 f Tel. No. 1383 Zuid. ♦t I ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«"♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦. ♦♦♦♦«.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*
■_-_-_-------_-_----___-_--__-____|i'i_lllllli_ill_i !■!_■ ll_M_l._---i--Élll.l-r_lil,_________________M.MMßi^B_l^HW^ai^i

MAISON SCHARWACHTER
TOENDJOENGAN 19 ■■ TEL 337 Z. ■■ SOERABAIA.

Wij hebben ontvangen: Witte Vilt-
hoeden en Regenhoeden a f 7.50

per stuk. 245 e

■■«■■■■''^■■■■M*iMH------------_----_i

I K. V. JEMBONG-BENTAR" Soerabaia, I
82 heeft hare fabrieken te H2
| Probolinggo, Samarang, Djocja. |
| Prima Bouwmaterialen. |
§ Concurreerende prijzen. j|
O Vraagt prijsopgaaf aan onze fabrieken ®
E3539 f ®
_a__2S__3S_3-3_3_3_2___i_3_3_3_a_3_a_a_3_3_3_3!a_3S

I TOKO NANYO I
Gemblongan 30, Soerabaja Telf. 1824 Z.

I RECLAME PRIJZEN I
berekenen wij voor onze

I St. NICOLAAS-CADEAUX I
Onze etalages zijn gereed,
zeer groote verscheidenheid
in St. NICOLAAS CADEAUX

voor oud en jong.
a 49i f b



lampenmagazdh FirmaJOSEPHRUTE, soerabaia
DE NULITE No. 10

BLIJFT AAN DE SPITS
Complete lamp mei witte kap .25,-
Compleit lamp mei gedecoreerdekap 1 28.-8
Reserve kousjes per stuk i 0,12
De Kuiiti No. 10 lalellampen worden compleet
geleverd met pomp, spiritusllesch en insectenscherm
HuiiteHo. 210 talellamp (kleiner dan Ho. 10 doch
van gelijke lichtsterkte) met witte kap* I 20»
met gedecoreerde kap. f 21.--
Ho. 210 tafellamp wordt geleverd met pomp

I en insectenscherm.I ___£___ 1 764 b

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦"♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦|SSS_Sii BILJARTFABRÏEK „EMMA" |Rïï. %♦♦♦♦»♦♦»♦♦♦♦♦♦♦»♦♦ OPGERICHT 1900 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦_>»♦-*

Fabriek van Pool- en Carambolebiljarten. Steeds in voorraad
prima Engelsch biljartlaken, biljartballen, pomeransen, krijt,
pomeransklemmen, queues, pomeranslijm, cocosloopers.

Kegels en Kegelballen
Verder alle benoodigdheden voor Sociëteiten. Repareeren
van biljarten, vernieuwen van biljartbanden, afdraaien van

oude ivoren ballen.
Monteurs naar alle plaatsen te ontbieden.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
«"♦♦♦♦fr ♦♦ ♦♦♦♦♦♦".♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦«"♦4
Vraagt gratis toezending van lakenmoi. siersen gei 11. prijscourant

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦-»♦

782 b e

HOTEL VILLA GEORGINA
DERMO 4 -j- Tel. No. 2479 Z.

Gelegen in onmiddelijke nabijheid Eiectrische tram.

DAGTARIEF vanaf f6- per persoon
S/Saandkamers met aanzienlijke reductie.

c 298 b.d.t.
WsimmÊk»-»mmmmmÊÊ_mumwÊmaasmm»^^

B Beauty Sigaretten
HET SUCCES

Nanyang Brothers Tab. Cy.
Tjantian 83 :-: Soerabaia.; c 329 b d j

■ incasso- & Administratiekantoor m
J Boomstraat 18 (nst Boekhandel Lectura) Telf. 3447 N. J
NMst uitgebreide staf van betrouwbare en geroutineerde oud, I

rekeningloopers van de Soerab. Incasso - Spaar - & Hulpbank I
Gegarandeerd vlugge incasseering met dagelijksche verrekening, I*-.

Billijk tarief!

932 b. F. FÉROUGE & Co.

DANSLESSEN
Begin December Opening

DANSCURSUS
Voor Kinderen leeftijd 7-16 jaar

te houden boven K. K. KNIES.
Zeer billijk tarief
NI. VAN DEN ENOH.

392 b. f. adres Pasiran E. 18 Oedjong tel. 3811 N.

NUTS - SPAARBANK.
Opgericht in 1859 door de

Maatschappij tot Nut van liet Algemeen te Soerabaia.
Kantoor: Wiilemskade 14, Telegram-adres: NUT Soerabaia.

Gelegenheid tot het deponeeren van gelden op Spaarbankrekening
Minimum-Inleg f 5.— Maximum f 15.000.—

Gegarandeerde rente 4 pCt, p. a. ingaande op den eersten der
maand, volgende op die van inleg.

Kasursn dagelijks (Zon- & feestdagen uitgezonderd:) van 8!/_
uur v. m. tot l/j uur. n. m. Zaterdag B'/_ uur tot 12 uur. v. va.

HET BESTUUf?.
749 be

POERWOKERTO.
,/TRAMHOTEL"
Gunstig gelegen voor reizigers tusschen Batavia — Soerabaia en
omgekee/d. Batavia eipre s arriveert 2.07 n.m. vertrek naar
Soerabaia 10.03 v.m. Soerabaia ex p re s arriveert via Kroja

2.59 n.m. vertrek naar Batavia 11.03 v.m.

Modern ingericht. Prima keuken !
Aanbevelend „TRAMHOTEL"

W\t 805 - - | ||Ëj '

_-»_W^_B-----_-__-W-»_W-W_W_aß-___WW-B»B______M_^ 'J_B___»BB-BM_-_M_I_II-WJ_

Vanaf heden kunnen wij weder aanbieden, onze van ouds bekende

I w.icc. PIANO I
1 PRIJS f IOSO.- Contant §

Het volgende brengen wij omtrent deze piano in herinnering.

DJATIEHOUTEN BUITENKAST. (dus geen Gevaar voor boeboek
TOETSEN me t ECHT IVOOR. ( „ _, imitatie )
Renner REPETITIE mechaniek. (dus het beste ) I

Doorloopende ijzeren PANTSERPLAAT, (dus het nieuwste systeem) Mooie toon, lichte 1
aanslag, solide bouw. ZES JAAR GARANTIE. VRAAGT ONS 12 TOT 20 MAANDEN

BETALINGS - SYSTEEM ! ! ! !

I W. NAESSENS & Co. 1
S.S_SSS£__-__SEX____XM_S__XX-_KKB_SXKMKKH-C_:--XX-_XX_-S.-_

I ____.! N.V.H.MIJ.„UBERTY" \T_rA
SS2SSSSSSS3SSSS63SSSSSSSSSSS TELEFOON 1489 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSgSSSSssssssssss _ ssssssssss

Kgss Onze groote jaarlijksche asajaß
SS __***__ »*, ■ 88
jg Balans-Opruiming n
H is reeds begonnen ! ! |f
| Spotkoopjes in alle artikelen! n
SS SS
88 Japonnen v/a 5,— X Voitestoffen v/a 0,50 88

Bioesen „ 2,50 X Cretonne „ 0,80
|8 Wolmantels „ 12,— X Hoedentulle „ 0,50 ||
38 JumperS " 7'"" X Babyschoentjes „ 0,90 88
86 Dameshoeden „ I,— X 88
ff Corsetten „ 2,~ | Babylijfies „ 1,-- |
88 Bustehouders „ 1,50 ♦ Kousenbanden „ 0,50 gg

Damesschoenen „ 2,50 X Ledertaschen „, I,— ||
86 Heerenschoenen „ 7,50 X Hoedenpennen „ 0,20 88

33X88 XX»
XXXXX XXXXX

XXXXXXX sis f XXXXXXX

» Gij Oogt als Hij ? —
/© -_ao_i«_Kß____e.

Begeleiden üverlandreizen_
i nollana vico ■ VersaGenua .

Onze beproefde geleiders zijn bij aaa-
komsi te Genua enMarseille aanwezig
EN BEGELEIDEN U TOT HOLLAND.

Jt
Verte£e__w_o-_i__r te:

6eDua. Grao-*_l-!e. Mi..mire. 665 "Marseille. Orand-Hot-Hu f o_—> _trfe-B Pft.x.
Agent v.n* .ndie

LAUTENBACH -. Co -MEDAN
B —"— ■
Moj Hotel MONTAGNE.-U-Gunstig gelegen aan
den grooten weg. Aulo aan het
Station Pasoeroean. Degelijk
Pension. Ruime luchtige kamers
met sloten galërijtjes.
Logies : een persoon, per dag,
f 6.— tot f B.—, 14 dagen, f 77.—

105.-, 30 dagen f 150 —
tot f 210.— twee personen: per

14.—, 14 dagen
f i'4o._ tot f 182.—, 30 da
f 270.- to! f 360.-. Kinderen
billijk tarief.
Post- en telegram adres: TOSARI.

Telefoon: TOSARI No. 6.
143 a

-s HOTEL BINNENDIJK :-
Passer Besar Wetan -:- *Telf. 1097 Z. -:- Soerabaia.

Onder nieuw beheer. Speciaal tarief voor
maandabonnementen.

Doortrekkenden f 6.- per dag. c 315 bc.

SS SS SS SS SS SS SS 86 Si SS SS 86 SS SS SS SS
-_-__ ' 'n»*"iw-« __________---_«M_----_-_-_i^"

Neemt proef met
96 Davo Lager-Bier *ss * ss
SS een overheerlijk licht biertje. 91
88 Verkrijgbaar bij: 86

ï T^=° LO & Co. ï
SS __________________J*Km——atßÊÊÊßOimß——t'iiif iimiwin*im—m—mtx»—*rm_miaima________wßMmma_umma

MSË SS Si iq 98 96 ü 16 SSBiüSSBSÜSfiii ü ii ia ü ii ii ii ia ii ü ii ü ia ii
_-BMi-l----B--3-_3a___l__-K_-_____--__t^^

Nï_ _fe

Gontinental Chemische Wasscherij en Vei.erij.
Lemah-Poetro No. 76 Telf. 2809 Z. Simpang 57

SOERABAIA.
Wij specialiseeren voornamelijk in het uitstoomen

en verven van dames- sn heeren kleeding (ook
gewoon wasschen) 767 acf

■_____________. m
nr _-mm_»-_-___m_m__m-_____m__»____w_--m_-f_-_m __ü _m

| De laagste prijzen vindt ü bij: |

i S. SCHUYER & Zn. i
Si 9j
ff Simpang 4 :-: Soerabaja |

H Staande klokken met zwaren gong f 92.50 ||
K Gouden dames Bracelet-horloges ~ 45.— ||
H Nikkelen heeren pols-horloges „ 9.50 ||

Nikkelen heeren zak-horloges „ 10.—
Gouden Camee-ringen „ 7.50 8
Briljanten ringen en leontines „ 45.— SS

■■ ..13 _ ■■SS * ii,"? Ëg

të_4ïZ__iïè_^^

mtsf__ - _
JL m . *^F>f****^%ï■"—'' v"""Hbii i i T"iim É^Jir" ■Hl JflßfiH I

MEUBEL INDUSTRIE VAN WEZEL
Sumatrastraat 1 Telefoon 3104 Zuid.

HEERENKAiER , % Boekenkast
i .„ ~,„. / * Sc.i.ijftafel

\ »£ S Bureaustoel (d; aaiend)
~ Rooktafel

Twee fauteuils (m. veeren)
f 350.-

-___________________ \ a Bu«-
-" 'X "o Spenkast
EETKAMER / \\ |^ta

s
f
t
e
0
l
e!ëiItBChl,i,bear)

f -___..__&O» ■ . . .
e.o

IV * Spiegslkast
SLAAPKAMER \ K w_schtBfei

,„„.,„. „,.„. „,., X __\ Tafel
2 stoelen
Klein 2 persoons bed com-

-4SO a pleet zonder I* iamhoe

_%_&k\WEM _¥_AG_&_____JN
„DE TABAKSPLANT"

Kajoetangan £3 _ Malang — Telefoon 406
levert alle soorten

Sigaren, sigaretten en Rooktabak
zeer bil-ijke prijzen

c 202 e Beleefd aanbevelend

| RECLAME WEEK

Il TOT 8 DECEMBER B
geven wij op al
onze goederen
een GROOTE H

1 PRINCE.. WALES I
B 679 ca J| Sjzk

Hl Sem: Vollsdrogisterij 4 Chemicaliënhandel voorheen Bertoen
== SEMARANQ

f Verjooglngs Kuur Jj. SATYRIN.
■ —,► Beeft Jeugd en Kracht ~<—

Het middel samengesteld naar de Opzienbare Ontdekkingen
der Physologe?: Prof: BRO WN-SÉQUARD te Parijs.

Prof: STEINACH te Weenen.
/Satyrin-Goud* pr ". m |f|U|r f |[] m fSatyrin-Züverl
\voor mannen/ lI IJ. [Is! null. I lU." \voor vrouweni

975 a.

.^■■■""Stoomvaart-Maatschappijen-""""*

IJetisiianiT en „Sotterdamsche Lloyd"
.Eerstvolgende afvaarten van BATAVIA via SUEZ naar HOLLAND

(Wijziging in Vaarbeurtan en Afvaartdata voorbehouden)

i I. „Mirini" s,iotterdamsohe Lloyd"
vla Singapore, Belawan, Sabang.Colombo, via Singapore, Belawan, Sabang,'Colombo,
(facultatief). Genua, Algiers, Southampton (facultatief), Marseille, Tanger, Southamlon

naar Amstai naar Rott.
es. 1823 8, ü. J.o-. der .■ 1 Dec. 1923 s. s. „Kawi"

22 „ „ „ J, 16 „ „Tjarimai"
5 Jan, 1924 „ „V 29 - . . „Tambora"

19 „ , „ „Pr. der Ned." 12 Jan. 1924 „ „Paula"
2 Fsbr. „ „ „Pr. Juliana. 26 „ „ „Goentoar"_ »R.m__i'and_" 9 Febr. „ „ „Tabanan"
1 Maart „ „ „.Jonan de Wit" 23 „ „Rindjani"

12 „ „ „ „Grotius" 8 Maart „ „ „Insulinde"
„ „Kon. der Ned." 18 . . , .Kawi"

9'April „ „ ~J. P. Coen" 2 April „ „ „Tjerimai"
3 „ „ „Vondel". ""-«„_, „Tambora".
7 m „ „ „Pr. der Ned" 3 Mei „ „ „Patril"

21 „ „ „ „Pr. Juliana" 14 „ > „ „Goen'oar"
„ „Tabanan"

SNELVRACHTDIENBT MET PASSAGIERS - ACCOMMODATIE
1 Arnstsrdsrn 'S

via Padang - Marseille ■■„■;,-■"■.— Hamburg. _
° KoUercam SS

Passageprijs Batavia-Marseilie* f 690.—
Amsterdam _ _

Batavia ;— „ 740.—Rotterdam
10 Dcc, 19235. s. „Radja" 3 Dec. i 923 s. s. „Dcli"
7 Jan. 1924 „ „Roepat" 31 . . „Soekaboemi"

28 „ „Merauke".. ■_-
„Rotterdamse.»© Lloyd"

Si.oin.ag.l-._ij. „ÜtBEIUID hum-.
!nteH.-#ona!e Crediet- an Handeie-

Telegramidres niging „SOTTERDAM"
Telegramadres:

SUEZ BOOT-WELTEVREDEN. LLOYDMAIL - WELTEVREDEN.



Oost-Java Editie
DeIndische Courant.

Derde Blad Dinsdag 27 November 1923
Ned-Indië.

Huurkoop van Gemeente
woningen.

Te Bandoeng wordt het voorstel gedaan
de woningen van het gemeente-woning-
complex Tjihapit in huurkoop uit ie

geven. De Technische Commissie in den
Raad is hier tegen, de Financieele Com-
missie is er voor, de directeur van het
Bouwbedrijf ziet bezwaren, de directeur
van Grond- en Woningzaken voordeden.
De burgemeester beveelt het voorstel aan ;
er is, aldus onze corr., dus een niet ge-
ringe verdeeldheid. Er zijn lange brieven
en prae-adviezen overgeschreven.

Maar de kern van de zaak is leelijk.
De gemeente bouwde kleine woningen

om aan den huizennood van den kleinen
man tegemoet te komen. Door huurkoop
komen daar nu menschen in, die behalve
den h uur-prijs nog eens 100 gld. per
maand aan koop-prijs- kunnen betalen.
Dus een andere categorie. De „kleine
man", voor wien deze bouw bedoeld
was, lijdt schade, ziet zich verjaagd,
doordat degemeente de400.000gld. bouw-
som van Tjihapit terug wil krijgen.
Woensdag komt dit in behandeling.

Met de meeste klem zij daarom hier
het slotwoord van het afwijzend advies
van den directeur van het Bouwbedrijf
I .eetjans herhaald; zeggend : verkoop
van deze woningen is alleen toe te laten
als daartegenover met de vrijkomende
bedragen in de stadskom gelegen
terreinen worden bebouwd.

Dan wordt dus ook aan het transport-
bezwaar tegemoetgekomen. Inderdaad
mag alleen dan de verkoop plaats
hebben. Besluit men anders, dan doet
de gemeente een noodlottigen stap.

Directeur der Javasche Bank.
In eene circulaire van president en di-

recteuren der Javasche Bank wordt be-
kend gemaakt, dat de heer mr. M-A.
Trip, tevoren thesaurier-generaal bij het
ministerie van Financiën en bij besluit
van den gouverneur-generaal van 13
Juni j. 1. tot directeur van de Javasche
Bank benoemd, op 19 dezer zijn nieuwe
functie heeft aanvaard.

Volksraadcandidaten.
De candidaten van de Christelijk-ethi-

sche partij zijn: _
Europeesche groep: mr. C. Cv. Hels-

dingen, N. W. v. Hartingsveld, A. M. Val-
kenburg, V.J.v. Marie, F. Laoh en J. A.
Soselisa.

Inlandsche groep: Moelia (Todong Ge-
lar Soetan Goenoeng), hoofd H. I. school
Kota Nopan; Ponto (Ch.), radja van
Kandhar Taroena te Taroena; en Mas
Wibawa, assist.-wedana Toelangan.

Verbeteringen en nieuwe
Aspecten.

Maanden geleden maakten wij melding
van het feit, dat de dienst van gewes-
telijke werken bezig was Soerabaia—
Grisee te asfalteeren en de langs dien
weg tot Kali-tangi gelegen gewestelijke
ijzeren waterleiding te verwisselen tegen
een eterniet, terwijl de bruggen in dien
weg gelegen werden hersteld.

Heden-morgen namen wij op uitnoodi-
ging van den secretaris van den gewestelij-
ken raad en van den directeur der ge-
westelijke werken een kijkje waarbij ook
Grisee werd bezocht, omdat ook daar
zeer veel is veranderd èn verbeterd.

Het dient erkend, dat door den dienst
van gewestelijke werken in het laatste
jaar heel wat is verricht, veel meer dan
wij vermoeden dat hij instaat zou zijn
te verrichten.

Daar is allereerst de zeer drukke ver-
keersweg tusschen onze stad en Grisee.
ledere Soerabaiaan kent dien weg.

Hij zal er vroeger wel eens langs
zijn gereden en als wij luide heb-
ben geklaagd over den slechten toe-
stand, in den drogen tijd stikte men
haast van de stof welke duimen-dik op
de straat lag en welke er als maar op
bleef liggen omdat zij, hoeveel er van
ook wegwaaide, telkens weer werd ge-
produceerd door het drukke tjikar- en
autovervoer dat de droge kalklaag ver-
pulverde.

In den natten moesson was het al
evenzeer misère; men zakte geregeld in
den een of anderen kuil en had formi-
dabele schokken te verduren, schokken
die zoo slecht zijn voor lever en milt en
wat er nog meer zit in het binnenste
eens menschen.

Niet vergeten mag hierbij de geringe
breedte van den weg op vele punten
welke veel „zeenmanschap" vereischte
bij het passeeren van een tegen-ligger.

Nu is die zelfde weg een mooie heir-
baan geworden van dikwijls meer dan
zes meter breed met een asfalt-dek van
vijf. meter en welk een asfalt-dek I Men
rijdt over een keurig vlakken en harden
bodem en het zal een genot zijn op Zon-
dagen en na de avondtafel op dien weg
een toer te maken.

Als men zich den „ouden" tijd—nau-
welijks een groot jaar achter ons I—her-
innert, dan denkt men ook aan de xes
smalle, ongelukkige bruggen welke men te
passeeren had. Ook die zijn of worden
verbeterd. Met de smalsten is men reeds
bijna klaar zooals die over deKali-Anak
en over de Greges, terwijl over de Kali-
tangi een zeer mooie brug van gewapend
beton is gekomen.

Al de bruggen hebben of krijgen een
breedte van zes meter, zoodat het druk-
ke verkeer er niet door wordt opgehou-
den. Die over de Kali Anak en de Gre-
ges is men nog aan het verbreeden na ze
te hebben voorzien van nieuwe schroef-
palen welke eene grootere lengte hebben
dan de oude en ingedraaid zijn tot op
vasten bodem waardoor het uitgesloten
is dat zij evenals de oude zullen verzak-
ken Het bruggedek zal worden geasfal-
teerd.

De betonbrug bij Kalitangi werd ge-
bouwd door de Hollandsche Betonmij,
die, zooals men weet, wereldvermaardheid

bezit en ook bij den bouw van deze
brug weder haar schitterende reputatie
heeft hoog gehouden. De brug is' 95
meter lang en zes meter breed en
rust op peilers van gewapend beton.
Een eenvoudige en toch sierlijke ba-
lustrade geeft aan het geheel een fraai
beeld. Staat men aan den oever van de
Kali Tarigi dan ziet men, dat de brug
niet symetrisch is. De oploop aan den
Griseeschen kant is langer dan dien van
den Soerabaia-kant zoodat debrug haar
hoogste brugdekpunten niet in het mid-
den heeft, doch meer naar den kant van
den Soerabaia-oever. Aan die zijde is
namelijk de vaargeul, zoodat men om te
voldoen aan de scheepvaarteischen, de
brug a-symetrisch heeft moeten uitvoe-
ren. Met de voorbereidingen mee heeft
de bouw, die geschiedde onder leiding
van den heer Streefkerk van de
Holl. Beton-maatschappij ongeveer tien
maanden geduurd; de kosten bedroe-
gen f 95.000.

Vermelden wij nog, dat voor het asfal-
teeren van den weg B. P. M. - asfalt is
gebruikt, den kunnen wij overgaan - tot
de bespreking van de gewestelijke wa-
terleiding.

Deze waterleiding loopt van de
Heerenstraat tot aan de brug van Kali
Tangi. Zij werd negen jaar geleden on-
geveer gelegd waarbij gebruik werd ge-
maakt van Mannesmann-buizen. De wa-
terleiding krijgt haar water van onze
gemeente en voorziet de aan den weg
gelegen kampongs van dat onontbeerlijke
vocht.

Voor den aanleg der leiding werd het
drinkwater langs de kalis in prauwen op-
gevoerd en moest debevolking het tegen
hoogen prijs koopen waarna vervoer perpikolan over soms groote afstanden konplaats hebben. Die aanleg was dus een
enorme verbetering, doch na eenige jaren
werd het weer misère want de mannes-mann-buizen waren niet bestand tegenhet zoute water in den bodem waarinzij lagen en zoo roestten zij' al ten slotteop vele plaatsen door, ten gevolge waar-
van veel water verloren ging. De aan
het einde der leiding wonende bevol-
king kreeg dan maar al te dikwijls geen
water omdat het onderweg uitgeloopen
was. Hedenmorgen konden wij nog
een lekkende buis zien. Het water
spoot er met een dikken straal uit, een
boog vormende, waarop „manneken pis"
van Brussel jaloersch zou worden.

Langs den weg lagen vele oude man-
nesmann-buizen totaal verroest. Toen
het met de lekkages te bar werd, moest
de dienst van gewestelijke werken uit-
zien naar een middel om algeheele ver-
betering te brengen. IJzeren buizen had-
den bewezen niet geschikt te zijn in een
bodem met brak water; er moest dus
iets anders worden bedacht.

Toen kwam de te Batavia -ge-
vestigde firma De Vries met haar
eterniet-buizen en besloten werd een
leiding met die buizen aan te leggen
omdat de samenstellingdaarvan een aan-
tasting door zout water niet mogelijk
maakt. Bovendien was de prijs beduidendlager dan die van ijzeren buizen. Per
stokkenden meter bij een middeilijn van
10 centimeter bedroeg de prijs f 3.50inclusief de verbindingsstukken, terwijl
voor ijzeren buizen die prijs was f 4.50
zonder de sokken etc.

In afwachting van gouvernementsgel-*
den werd, wijl de nood drong, overge-
gaan tot bestelling van acht kilometer
leiding welke leiding met grooten spoed
werd gelegd.

Er kon snel 'worden gewerkt doordat
de eterniet-buizen licht zijn zoodat het
transport al heel gemakkelijk was en het
aanbrengen der verbindingsstukken zeer
vlug in zijn werk gaat.

Voor het daarstellen der verbindingen
is niets anders noodig dan twee op elkaar
aansluitende buizen te voorzien van een
rubberring welke twee ringen door het
verschuiven vanden sok tenslotte tusschendien sok en de buizen worden vastge-
legd. Tusschen twee buizen laat men eenkleine speelruimte evenals men dat doetbij het leggen van spoor-rails zulks na-tuurlijk voor het uitzetten door hitte.Uit den aard der zaak kunnen wij,
die ons moeten houden binnen het be-
stek van een dagblad, hier slechts eene
populaire uitlegging van een en ander
geven.

De eterniet-buizen houden het drink-
water beduidend koeler dan de dito
van ijzer en aan den Grisseeschen weg
is wel eens een temperatuur waarge-
nomen van 7 graden Celsius lager
dan in het stadsnet. Op het oogen-
blik ligt er langs dien weg ongeveer
7 kilometer eterniet-leiding die haar af-
tappingen heeft in de diverse kampongs.
Het aftappen geschiedt door om een buis
een ijzeren beugel vast te zetten in wel-
ke beugel een aftapkraan wordt gedraaid;
aan den aftapkraan wordt dan de huis-
leiding aangesloten. De distributie van
het water geschiedt als door de water-
verkoopers in onze gemeente. Zij storten
een zekere waarborgsom en bekomen
daar het recht het water aan de bevol-
king te verkoopen tegen drie cent per
picol. Per kubieke meter wordt den ver-
koopers een prijs van f 0,75 berekend.

Op eenige stukken na, welke moeten
komen te liggen bij de in herstelling zijn-
de bruggen is de eterniet-leiding nu ge-
reed tot drie kilometer vóór Kali Tangi
van welkpunt een gegalvaniseerd-ijzeren
blusleiding verder gaat tot aan dierivier.De gegalvaniseerde leiding is nog niet
zoo lang geleden gelegd en zal het ver-
moedelijk nog wel vijf jaar uithouden.
De kosten van de geheele leiding—dus
van eterniet- èn ijzeren leiding zullenbedragen ongeveer f 50.000 v/aarvan, nu
het werk bijna gereed is, de som van
f 30.000 nog niet is betaald..;...

Het wachten is namelijk op de regee-
ring die den dienst der gewestelijke wer-
ken vermoedelijk nog eens wil demon-
streeren, dat de ambtelijke molen zeer
langzaam maalt!

Want reeds geruimen tijd geleden werd
door den gewestelijken raad het verzoek
gedaan om f 30.000 voorschot op het
bedrag ad f 68.000 zijnde verlies op het
waterleiding-bedrijf gedurende 1918, tot

en met 1922, welk verlies door de re-
geering zou worden gerestitueerd.

Dat verlies werd voor het grootste ge-
deelte veroorzaakt door het wegvloeien
van het water uit de doorgeroerste
mannesmann-buizen aan den Grisee-
schen weg.

Door het uitblijven van hetregeerings-
antwoord op hetverzoek om hetvoorschot
ad f 30.000 is de gewestelijke raad niet
in staat om de firma De Vries, de leve-
rancierster ider eterniet-buizen te betalen.

Het is te hopen, dat de regeering spoe-
dig over de brug komt.

Na nog een en ander van de bluslei-
ding te hebben bezichtigd spoedden wijons naar Grisee.

Maar daarover morgen

Schietoefeningen.
De commandant der marine alhier gaf

aan de civiele autoriteiten kennis dat
vanaf Donderdag 29 November a.s. ge-
durende ongeveer een maand op enkele
dagen per week vanaf de kustbatterij
Kedong Tjowèk in de richting Oost ge-
schoten zal worden met geschut van
middelmatig kaliber.

In de aangegeven richting zal het
vaarwater onveilig zijn tot 10.000 meter
van het werk.

Op de dagen dat er geschoten zal wor-
den waait van de batterij vanaf zes uur
's morgens tot de beëindiging der schiet-
oefeningen de roode vlag.

Marine-vaartuigen medevoerende een
roode vlag zullen zich ter waarschuwing
in het vaarwater bevinden.

Het Zendingshospitaal Modjowarno.

"De voorzitter van den gewestelijken
raad van Soerabaja zond den raad een
schrijven dat als volgt luidt:

De Zendingsgemeente te Modjowarno
heeft zich tot Uw College gewend met
het verzoek, een subsidie te verleenen
voor de instandhouding van haar hospi-
taal aldaar. Het verzoek is hierop ge-
grond, dat de werkzaamheden van de
medische zending daar zich voortdurend
uitbreiden, een gevolg van de behoefte,
diede bevolking aan medische hulp blijkt
te hebben, terwijl de inkomsten niet
toenemen, integendeel door de limitee-
ring der Gouvernementssubsidie en ver-
mindering van den duurtetoeslag ver-
minderen.

De begrooting van uitgaven voor dat
hospitaal voor het jaar 1924 bedraagt
f. 76.700.—Daarvan is door subsidie
gedekt f. 27.500.—terwijl aan verpleeg-
gelden en bijdragen (waaronder begrepen
die van eenige suikerfabrieken) een totaal
aan ontvangsten wordt van f. 53.250.—
Het geraamde tekort is dus f. 23.450.—
en de zending is niet bij machte, dat uit
eigen middelen bij te passen.

Om een indruk te geven van het
belang, dat de Inlandsche bevolking bij
dit ziekenhuis heeft, vermeld ik de vol-
gende cijfers:

Aantal poliklinische patiënten in 1918
4334; in 1922 10829.

Aantal kliniekpatienten in 1918 1873;
in 1922 2422.

Aantal operaties in 1918 448; in 1922
783.

Aantal operaties in de eerste tien m
den van 1923 882, niet medegerekend ac
z. g. petite chirurgie van de polikliniek.

In 1922 werden 6833 injecties neosal-
versaii toegediend, terwijl sedert het
bestaan van het hospitaal, dat is in 30
jaar, meer dan 1600 blaassteenoperaties
werden verricht.

Aan het hospitaal zijn 2 Europeesche
en 2 Inlandsche artsen verbonden. Het
leidt Inlandsche verpleegsters op, contro-
leert dengezondheidstoestandvan school-
kinderen, en verleent sedert een jaar op
mijn verzoek ook verloskundige hulp in
de desa bij abnormalen partus.

Uit het bovenstaande moge Uw College
blijken, welk een nut en heil deze in-
richting sticht. Het zou dan ook ten
zeerste te betreuren zijn, indien hare
werkzaamheden moesten worden inge-
krompen.

Het zal Uwen Raad niet onbekend
zijn, dat verschillende andere gewesten
eigen ziekenhuizen exploiteeren ten koste
van groote bedragen, of bestaande hos-
pitalen subsidieëren. Het gewest Soera-
baja heeft tot dusver in het belang der
zieke bevolking niets verricht. Was
dat te excuseeren door het gebrek aan
de noodige middelen, door de invoering
der voertuigenbelasting staan deze er
thans eenigszins gunstiger voor en het
komt mij daarom voor, dat het gewest
zich niet langer onttrekken mag aan zijn
plicht, om althans van zijn goeden wil
te doen blijken. Op grond daarvan geef
ik Uw College in overweging, in overeen-
stemming met definancieele en hygiënische
Commissie van den raad, op de begroo-
ting voor 1924 een bedrag uit te trekken
van f 10,000.— om daarmede het zen-
dingshospitaal te Modjowarno te onder-
steunen.

Het evenwicht in de begrooting zal
daardoor niet verstoord worden. De op-
brengst der voertuigenbelasting wordt
daarop geraamd te' zijn f 100.000.— ; de
ontvangsten over het tweede halfjaar
1923 wijzen echter uit, dat dieraming te
laag is, en zonder bezwaar met f 10.000.—
verhoogd kan worden.

Heeft besloten:
voor het jaar 1924 aan de Zendings-
gemèente te Modjowarno ten behoeve van
haar hospitaal aldaar eene ondersteuning
te verleenen van f 10.000.—

Afschrift te verleenen aan den Resident
van Soerabaja, de Afdeeling Comptabi-
liteit en'belanghebbende.

De Voorzitter van den
Gewestelijken Raad van Soerabaja

Valsche Bankbiljetten.
Het publiek zij gewaarschuwd, dat er

valsche bankbiljetten in omloop zijn,
welke vermoedelijk vervaardigd zijn in
de buurt van Djember. Zij zijn gemak-
kelijk te herkennen aan het gemis van
watermerken.

De Zweminrichting te Tandjong
Perak.

Den velen, die zich hebben opgegeven
als lid voor het zwembad „Soerabaja —Haven" zal het aangenaam zijn te ver-
nemen, dat dr. Van Ouwerkerk, chef van
den Piaatseüjken Gezondheidsdienst zich
bereid verklaard heeft om op te treden
als voorzitter van de commissie van
toezicht en ballotage.

Bij-de bespreki; .'.-plannen
mochten deze, .behoudens .vijzi-
gingèn die dr. v. O. noodig achtte in
verband met hygiënische eischen, geheel
zijne goedkeuring wegdragen.

Zij, die zich persoonlijk overtuigden
van den gang van zaken hij den bouw
van dit zwembad, zullea nu wel de
volle overtuiging met ziel* dragen dat
het zwembad er komt. Vooral des Zon-
dags, is het ter plaatse waar het bad
gebouwd wordt een „va et vient" van be-
langstellenden, als nog nimmer daar ter
plaatse gezien en ook voor hen die geen
auto bezitten is het bad zeer gemakke-
lijk te bereiken met de electrische tram
naar Tandjong Perak, welke eene halte
vlak bij het bad heeft.

Men ga eens naar Tandjong Perak en
overtuige zich van de werkelijkheid die
komen gaat: een zwembad op Soerabaja,
eene gelegenheid om desgewenscht dage-
lijks zich te gaan verfrisschen en te
genieten van de heerlijke zwemsport.

PatriaHorloges.
Wij vestigen de aandacht onzer lezers

op de niet onaardige poëtische ontboe-
zemingen van mevrouw Boogaard, der
s.f. Peterongan, die in een gedicht hulde
brengt (vide onze advertenties) aan het
Patria-horloge derfirma Arno Schönmann.

Als dat niet trekt

Beter laat dan nooit.
Een onzer lezers deelde ons het vol-

gende kostelijke geval van gewetensvolle
plichtsbetrachting van den postdienst
mede.

Den 25en Mei 1914 verzond hij, wo-
nende te Soekaboemi, een brief aan
iemand te Weltevreden. En gisteren ont-
ving hij het schrijven, ongeschonden, te-
rug ; het was voorzien van de aanteeke-
ning: „Onbekend".

Waar de brief af die jaren wortel ge-
schoten heeft is niet na te gaan; de
poststempels vermelden slechts de namen
Soekaboemi, Weltevreden en Medan.

Opsporing gevraagd.
Door de politie te Makassar is opspo-

ring gevraagd van Thio Tjin Ho wegensverduistering van f6167,51 ten nadeele
van de Singer Sewing Machine Cy en
van Thio A Koo wegens verduistering
van f5OO ten nadeele van Thio A Hang.

Gewestelijke Raad.
Suppletoire Agenda

voor de vergadering van den Gewestelijken
Raad van Soerabaja op 30 November 1923.
Te behandelen onderwerpen:

27. Voorstel tot vaststelling van tarieven
voor huurrijtuigen.

28. Voorstel tot het verleenen van buiten-
landsch verlof aan den Opzichter Gewestelijke
Werken G. M. Wagemans.

29. Voorstel inzake den stoom tramx-VgKandangan-Modjokerto.
30. Voorstel om de begrooting van de Ge-

meente Modjokerto voor 1924 niet goed te
keuren.

31. Voorstel tot «übsidieering van het Zen-
dingshospitaal te Modjowarno.

32. Voorstel tot goedkeuring van eene be-
grotingswijziging der Gemeente Modjokerto
voor het dienstjaar 1923.

33. Voorste! tot het aanvragen van order-
steuning voor herstelli_g van de brug Manjar
No. 10 in den weg Grisee-Sidajoe en van de
brug Plosoredjo No 92 in den hoofdweg
Djombang-Kediri.

3. Voorstel tot goedkeuring van twee be-
jziginges der Gcmeea.a So-rabaja

voor 19.'3.
Mededeeling.
35. Mededeeling herbenoeming van periodiek

afgetreden Raadsleden en benoeming van de
heeren L. Elfrink en Tan Oen Liang tot lid
van den Gewestelijken Raad van Soerabaja.

Filmnieuws.
Binnenkort zal in de Rialto-Bioscope alhier

een film vertoond worden die qua technische
volmaaktheid en bocienden inhoud vele andere
producties van dien aard ver overtreft.

Fury is de titel van deze prachtfilm,
waarin Richard 3art__cl_,__s de hoofdrol
vervult. Hij wordt bijgestaan door Dorothy
Gisb, de lieftallige actrice die reeds in vroegere
producties een groote roem verwierf. Fury ia
een verhaal waarvan de ontknooping zich af-
speelt op een schilderachtigen vierroaster, die
als een notendop door de woedende zee wordt
heen en weer geslingerd en eik oogenbïikdreigt
te vergaan met man en muis.

Nooit werd voor een film een grootscher,
indrukwekkender beeld van een onstuimige zee
vervaardigd dan voor Fury.

Ook de intrige van het verhaal zelf is
buitengewoo/i spannend.

De film belooft volle zalen te zuiiten trek-
ken.

Kunst en Letteren.
Tentoonstelling van Schilderwerk.

Onze Djokjasche correspondent schrijft:
Voor de Djokjasche Kunstkring expo-

seerde heden de heer K.J. de Vries met
een groote collectie schilderstukken en
pastelteekeningen. De heer De Vries is
leeraar aan de A. M. S. in teekeven.

Uit het geëxposeerde bleek duidelijk
dat de vervaardiger meer teekenaar dan
schilder is. De pastelteekeningen waren
veel mooier dan de schilderstukken, hoe-
wel dezen laatste ook lang niet onver-
dienstelijk waren.

Tegelijk waren tentoongesteld een ze-
vental pastelteekeningen van Mej. Jaeger
en wat batikwerk van Mevr. Gerber.De
expositie trok veel bezoekers, wat wel
mede in verband zal gestaan hebben
met de hondententoonstelling in den
tuin.

De logezaal was aardig ingerich. met
wat groen en bloemen, waartusschen het
schilderwerk mooi uitkwam. Het geheel
gaf een intiemen indruk.

Oratoriumvereeniging.
De heer Frans Hofman verzoekt ons,

mede te deelen, dat Donderdagavond om
7 uur een repetitie plaats hebben zal
voor dames en heeren, in de zaal der
sociëteit Concordia.

„De Spelers van Stad en
Lande”.

Het gezelschap Verheyen- De Groot zal
hier ter stede de eerste voorstelling ge-
ven op Zaterdag 1 December a.s. Op
dien avond en den volgenden zal instede
van Ban co, opgevoerd worden De
Duivel van Moinar, met Anthon Ver-
heven in de hoofdrol.

De andere rollen zullen worden vervuld
door Mej. W. Duymaer van Twist (Jo-
lante), Elly van Stekelenburg (Mizzi),
Johanna Kok (Else), Paul de Groot (Al-
fred), Adolf Daymard (de schilder).

Het ensemble geeft zijn voorstellingen
hier onder de auspiciën van den Soera-

bajaschen Kunstkring. Zij zullen echter
tegen êntrée ook voor niet-leden van
den Kunstkring toegankelijk zijn.

De voorstellingen zullen plaats hebben
in de concert-zaal der sociëteitConcordia.

De prijzen der plaatsen bedragen: voor
niet-ledenf 4,— f 3,— en f 2,50; voor leden
f 3- en f 2,50, exclusief gemeentebelasting.
Gelegenheid tot plaatsbespreking zal
bestaan van Donderdag a. s. af in het
Logegebouw op Toendjoengan, des och-
tends van 8 tot 12 uur en des middags
van 4 u. 30 tot 6 uur.

Soerabajasche Kunstkring.
Concert Paul Vinogradoff.

Het was de eerste avond, gearrangeerd
onder de auspiciën van het viertal ge-
fuseerden : Kunstkring, Officiers-tooneel-
vereeniging, Oratorium-vereeniging en
C. B. M. S. Men had alleen al op dien
grond mogen verwachten, dat artistiek-
„angehaucht" Soerabaja zn beste beentje
zou voorzetten om in prachtige opkomst
te getuigen van zijn voldoening over
deze concentratie der muse.

Eilacy! Soerabaja bleef zichzelf voor
de zooveelste maal gelijk. Alomme gaap-
ten in de concertzaal sombere leegten
als stuitende getuigen van minachtingvoor
al wat niet is materieele zinnestreeling.
'n Geserreerd stepje en souper van vele
gangen „doen" 't hier beter. Het moet
wel 'n grievende teleurstelling zijn ge-
weest zoowel voor het diligente Kunst-
kringbestuur als voor den knappen vir-
tuoos, dat het auditorium gisteravond
bestond uit anderhalf man plus 1 paar-
dekop.

De geplubliceerde exerpten uit de
West-Java-bladen wettigden deverwach-
ting dat Vinogradoff iets zeer bijzonders
ten gehoore zou brengen. Tusschen waar-
deering, blijkend uit de beschouwing van
Hans van de Wall, die hem zelfs hooger
stelt dan denPoolschen titaan Godowsky,
en die van Van Velthuysen in onze'
West-Java-editie, die hem indeelt bij de
grootsten onder de levende klavierkunste-
naars, gaapt allerminst een klove. En wij, na
hem gehoord te hebben, hebben zonder
restrictie te erkennen, dat Vinogradoff's
spel voor ons een openbaring is geweest,
technisch gaaf en vlekkeloos.

Het is voor ons alleszins begrijpelijk,
dat de critiek bij de beoordeeling van
Vinogradoff als maatstaf het spel van
Godowsky aanlegde en ook Mirovitcb
in het geding brat ht. De herinnering aan
die beiden ligt het meest versch in het
geheugen, werd door den tijd nog nau-
welijks geschonden. Aan de verleiding
om het drietal, allen geweldig, in één
onderlinge vergelijking te betrekken,
hebben ook wij geen weerstand kunnen
bieden.

Vinogradoff is jonger dan de beide
andere kunstenaars, en zijrf'spel draagt
naar ons oordeel het'kenmerk daarvan,
de kwaliteit, maar ook het gebrek. Het
is niet zoo bezonken, niet zoo diep. Bij
Beethoven — wiens „Apassionata" werd
gespeeld, voortreffelijk gespeeld, het zij
erkend — was dat merkbaar en ook bij
Chopin. Maar zijn muzikaliteit en zijn
techniek zijn stellig met de hunne op
één lijn te plaatsen, wellicht zelfs iets
hooger. Uiteraard is dergelijke apprecia-
tie aanvechtbaar en is de invloed van
den overweldigenden indruk, dien Vi-
nogradoff maakte, daaraan niet vreemd.
Maar het is voor ons een open vraag of
Mirovitch dan wel Godowsky in staat
zijn van de „Campanella" van Paga-
nini-Liszt een vertolking te geven als
VinGgradoff deed, zoo gcacheveerd en
met een dergelijke zekerheid stuivend
door een halsbrekende zetting. Uitermate
gevoelig speelde de virtuoos de bekende
„Cathédrale Engloutie" van den mysticus
Debussy, een ragfijn in ijle klanken op-
geloste, uiterst wijdingsvolle stemming.
Naar onzen smaak bereikte hit zijn hoog-
tepunt in een drietal études van zijn
landgenoot Scriabine, aan wiens compo-
sities steeds door ruimer plaats op het
concert-program wordt ingeruimd, met
reden dunkt ons. Zooals hij de sombere
schoonheid daarvan tot haar recht deed
komen, kan dat alleen een groot man.

De Weber-vieugel, afgestaan door den
heer Knies, handhaafde zijn schitterende
reputatie.

De verwachting lijkt ons gerechtigd,
dat de Kunstkring het bij dit eene con-
cert van Vinogradoff niet zal laten. Der-
gelijke gelegenheden om voorname com-
posities op voorname wijze ten gehoore
te doen brengen, zijn te schaarsch dan
dat 't vrijheid zou kunnen vinden Vino-
gradoff aanstonds te laten vertrekken..

B.

Sport

Hondententoonstelling.

Onze Djokjasche correspondent schrijft ons
dd. 25 dezer:

De tweede hondententoonstelling, welke Za-
terdag en Zondag te Djokja is gehouden, is
voor de afd. Djokja van de Ned. Ind. Kynologen
Vereeniging een succes geworden. Dit moge reeds
hieruit blijken dat voor deze tentoonstelling
110 honden waren ingeschreven, terwijl dit
aantal het vorig jaar slechts 50 bedroeg.

Het tentoonstellingscomité had zich alle
moeite getroos', den stadstuin zoo pr_etisch
en tevens zoo geiellig mogelijk in te rrehten.
Om den honden een behoorlijk onderdak te
geven, waren een paar flinke loodsen gebouwd
en tevens stonden lsngs bet geheele wandelpad
ijzeren hokken onder een afdak. Verschillende
zitjes, hier en daar in den tuin, noodigden tot
plaatsnemen en aan verversebingen ontbrak het
niet. De bataljonsmuziek hield er een vroolijke
stemming. Het was beide ochtenden dan ook
tamelijk vol in den tuin.

Het tentoonstellingscomité bestond uit de
heeren E. Ch. v. d. Linde, J. W. Geesink,
A. C. A. Heshusius, J. M. Grenzenberg en M.
L. Jansen.

Keurmeesters waren de heeren v.d. Linde en
M.L. Jansen. Commissarissen de heeren Tillema
en Van Affelen van Saemsfoort

De veterinaire dienstwerd waargenomen door
den heer J. A. R. Avis.

De prijsuitdeeling had hedenmorgen om 10 uur
De volgende prijzen cc eervolle vermeldingen

werden toegekend :
Duitsche herders: Ingeschreven 21 eiemplaren.
le^ prijs. Gouden medaille uitgeloofd doordagblad „Mataram" Bodovan Java, eigMevr. v. Affelen van Saemsfooit, Djokja.
2de prijs. Verguld zilveren medaille uitgeloofd

door N. I. K.V, AnkavanCoevorden,
eig. A.C.N. v.d. Stadt, Djokja.

3e prijs. Ziveren medailie uitgeloofd door
Tent. comité, Billo von Erlichtgrund'
eig F. C. Schmidt s.f. Pon. ok, Klaten.

Eervolle vermeldingen verkregen :
Na n dor, eig. W. Schier, Mageiang,
Bill von Marbachtal, eig. C. L. Bur.

gemee-tre, s.f. Gemoe, Kendal.
Roland van Veluwe, eig. A. J. Oase»,

Pekalongan.
Vera, eig. J. W. Hendriks. Mageiang.
Wolff, eig. G.J. v. Bijleveld, Magelaag.
Duitsche _/*_*__ ktnicn. Ingeschreven 13 «x.
le prijs. Goud. tned. uitgeloofd doof Te_if.

comité:
C 4 es ar, eig. J. W. C__r_ng_l, Djokja.

2de prijs. Zilv. mcd. uitgeloofd door N.l R.V
K u ii o, eig. Mej. E. Seffrie, Djokja.
3e prijs. Zilv. mcd. uitgeloofd door Tent.

comité.
Lord, eig. W. G. Vargomr, controleur B. B.

Moentilan.
Eervolle vermeldingen .*
S e n or, «ig. J. de Jong. Sorogedoek.
K i n ny, eig G. Britt, Boroboeder,
Mink», W. G. Vergouw, Moentilan.
M a n u s, eig. id.
Dobermann Pinchere. IngeschreTen 1 2 ei.
iste prijs. Zilv. mcd. uitgeloofd doorN. I. K. V.
Aitor, eig. J. Valk, Kalassan.
2de prijs. Zilv. mcd. uitgeloofd door Tent.

comité.
Puppy, eig. W. L. v. Slooten, Mageiang.
E_rvo!le vermeldingen :
C ir a, J. de Jong, Sorngedoeg,
King, eig. W. L. v. Slooten, Mageiang,
Nelly.eig.J Valk, Xala«san.Airedtle Urritrt.. lag-t-hra.ee 1 ei. en niet

bekroond
Duitsche dotten. Ingeschreven 9 ai.
le prijt. Zilv. mcd. uitgeloofd ___i da Inditche

Boerderij
Nero, H. A. t. i. Heyd», Solo.
2de prijs. Zilv. mcd. uitgeloofd door Tent.

comité.
Thor, L A. Boom, Djokja.
Eervolle vermelding;
R e m o, oig. R. M. Heubarger, Randoegoen-

ting, Djokja.
Eitgelsche Buil d»tt*. Ingeschreven 3 ei.
le prija Zilv. mcd. uitgeloofd door Tent.

comité.
Dinkum Ed.,eig. W. Ch. Sick, Djokja
Eervolle vermelding :
Weatvalian Combo, eig. J. C. G.

Nieuwenbuis, ■. f. Bangak, Solo.
Buil terriërs. Ingeschreven 1 ei. Niet bekroond.
Schotsche Hendtrs. Ingeschreven 1 ei. Niet

bekroond.
Australische rTindhemdes. Ingeschreven 4 ex.Ie prijs Et-in, eig. Z K. _e S_lt_o vanDjokja.
Eervol'e vermelding.
M e n _ e r, eig. idem.

Poedels lagetehrevc ___ 1 dwer|p«»d»l, S Fran-
sche poedelt en . koningtpoedels.

!ste rrijs. Zilv. mcd. uitgeloofd door Tent.
conité :

Ell y, (koningspoedel), «ig. Weitkamp, s f.
Sedajoe, Djokja.

Eervolle vermeldingen :
M i n k a, (Koningsp.), eig.fidem.
Lady (Fransche poadel), «ig. Mevr. Doom*

Stol!, Djokja.
Lord (Fraaseha poedel), eig. Mevr. Duom*

Stoil, Djokja
Dwer_fiinchtrs. Ingeaehrevea i) ex
le prijs. Zilv. (ned. uitgeloofd door Tent.

comité.
Pietje, eig. R. M. Heubarger, e. f. Ran-

doegoenting.
Eervolle vermelding:
Toy, eig Mevr. Roqué, Djokja
2de prijs Zilv. mcd. uitgel door Tent. co-

mité. -
Elly (Ree Pincher), eig. J. Franken, Djokja.
Eervol:
Kfiewel D-rling (id), aig. Vcvr. J.

Roqué, Djokja.
Tóekelt, ingeschreven 2 ex.
Eervol :
Item, eig. T. H. Vermeeren, Djocja.
Diverse kleine riste», ingesebraven 2 Chow-

Chows, 1 Yorksbira tarriar an 2 Griffona
Bruxellois.

le prijs Zilv. «ned. uitgeloofd door Tent
comité.

Tibby (Yorkshira terr) aig. H. v. è Lind»,
Djokja
Eervol:
Black (Chow-Chow), *iq A. j. Versch*.-

lir.g, Djokja.
Beauty (Gr. Brax), <-iq Mevr Geesink,

Djokja.
Verder kwam niet voor bekroning in aan-

merking eer. dr iet»! teer fraaie kruisingen.
Voetbal.

De kantoor-
competitie.

De Indische Spert deelt ons mede, dat de
bekende firma Savelkoul voor de aanstaande
kantoor-competitie «en schittereide wisselbeker
heeft uitgeloofd, die onder den naam „Savel-
koul-beker" verspeeld aai worden en tweemaal
achtereen dan wei driemaal in het geheel zal
moeten worden gewonnen, teneinde definitief
bezit te worden.

Van de firma Savelkoul een sympathieks
geste, die stoor cr.ee kantoor-voetballers zeer
zeker hoog op prijs «al worden gesteld.

Boksen
Een liefdadig-
haids-boksavond

In samenwerking met den N. I. B. B. is het
De Indische Sptrt mogen gelukken een lief-dadigbeids-boktavond te organiseeren op Za-
terdag 1 December as., des avonds 8 uur in
de Royal Standard Bioscope alhier.Lr zuilen 5 amateur-partijen worden verbokst,
waarvan de hoofdpartij _»1 gaan tusschen de
welbekende boks.rs Schwippert en Lazar.

De bijpartijen zullen nog nader worden sa-
mengesteld. Echter kan nu wel reeds als vast-
staand worden aangenomen, dat de boksers
Mulder, Weissig, Baly, T. H. Han (amateur-
kampioen bantamgewicht van Ned -Indië) Tan
Sic Tiet en The Tjin Oen in den ring zullen
komen

De reeetto aal geheel bestemd worden voor
liefdadigheid, in de volgende verhouding:

50% Indisch Bronbeek,
30 */s Marine Sanatorium-fonds,
20 "/" Chineesche vereeniging „Gie Hoo".
Alle partijen zijn aangegaan op vrij gewicht,

5 rondes van 2 minuten, handschoenen 8
ounces.

Waar deea wedstrijden uitsluitend xijn uitge-
schreven voor een li.fdadig doal, hopen wij,
met de promotors, dat do «a_l uitverkocht
sai zijn. ate toegang.prijten zijn uit propagan-
distisch oogpunt sseer laag gesteld, n.l :

ringplaats f. 3.60 ) alles inclusief
.le rang „ 2..0 ) gemeentelijk*

2e_ ~ „ '.20 1 belasting,
Uitslagen :
Zaterdag 24 Nov. Sparta — A. M. S. II 3—o.
Zondag 25 Nov. U. N. I. — Jong-Java 2 0.
In den loop der week laten we een overzicht

van den stand der competitie volgen.

Telegrammen.

Ned.-Indië.

(Spec. Ind. Crt dienst.)

Bandoeng, 27 Nov.
O.A.B.

De afdeeling Bandoeng van O. A. B.
hield gisteren een vergadering. De zaal
was stampvol. Een motie werd aangeno-
men, waarin aan het hoofdbestuur op-
dracht wordt gegeven stappen te doen
bij het legerbestuur tot intrekking van de
vermindering van den duurtetoeslag met
30 pCt.

Tegal, 27 Nov.
Tekort aan Belastinggalden.

Een tekort aan belastinggelden ten be-
drage van f 340 is geconstateerd bij het
desahoofd van Pagerkasih onder Boemi-
djöwa (afd. Tegal).

Djokja, 27 November.
O.A.B. te Ojokja.

Ter vergadering van Óns Aller Belang
te Djokja werd aangedrongen op spoedige
invoering van het lastltuut van georga-
niseerd overleg.

Drinkt D. 0. S. melk.
384-2

'■■■ Ml l-H'IIIW'IMII-MM-11l !■!■ «IWlim

D. 0. S. karnemelk
Is overhderlijk 384_j
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A6EMDA
27 November

Elita Biogra
Het spoor der verschrikking.

Simpang Ttieater.
Op de dakep van New- Vork
Rialto Bioscoop

In het barre Noorden.
„6 Shooter Andy".

Restaurant Hellondoom

-
erdag. 021 Zondagavond

uziek van 7 ! u.
Simpa .g Variétés ê I

rant.
_Clk*.n avond- M

8 tot 12 u.
Cerde Artistique (Simpang)

Uitsluitend voor leden.
Eiken qvond muziek '"'«n 9
tot 1 uur.

Bose's Circus.
Voorstelling om f uur te
Wonokromo.

DAGAGENDA
Aangeslagen Vendutie»

Woensdag 28 November 1923
Door G. W. Tromp de Haas

& Co. ten huize H. Foller Inge-
nieur, Embong Plosso 7 van
meubilair schrijfmachines.

Door het Vendu- en Commis
siekantoor G. Wiering in haar
lokalen Passer Bong 74 van
speelgoed.

Door het Vendu- en Commissie-
kantoor G. Wiering ten huize van
den heer A. H. E, Westendorp.
Kedor gsar e '34 meubilair.
Door het Vendu en Comm'ssie-
ka.toor G. Wiering ten huize van
den h--.rr Sa-elkoui KaJrijjinoe-
laan van meubilair.
Donderdag 29 Nove ■ .ber 1923

Door G. W. Tromp de Haas
& Co. in hare localen op Oude
Kerkhofweg No. 3 van commissie
goedere*..

Door her Vendu* en Commis-
siekantoor G. Wie: ing ten huize
van den ....er Valk, Sumatra-
straat 18 van meubilair.

Door E. Haverkamp & Co.
T/h van den heer L. rOoesmeyer
Regentesse " Dwars'aan 11, vau
meub lair.

Door E. Haverkamp & Co.
Paarden vendutie-Kedongbanger.
Vrijdag 30 November 1923

Docr G. W. Trciri. de Haas
& Co. ineen huis oy 29 Ardjoeno
Boulevard, meubilair.

Door het Vendu- en Commis-
aiekantoor G. W;ering ten huize
van den heer Bosn.ai, Embong
Kedondor.g 3 van meubilair.

Door E. Haverkamp & Co.
Commissie vendutie Chi ;eesche-
voorstraat 13.

door het Vendu en Commissie-
kantoor G. Wiering ten huize van
den heer C. E.N. Sundberg. K. m-
pement 38 van meub:aiir.
Zaterdag 1 December 1923

Door G. W. Tromp d? H_s.
&Co. in hare Stallen opKam ;>or ?
Baroe van Soemb.wa Paarüe».,
eigenaar S. Salim Bab_>.

Door het Vendu-en Commis-
siekantoor G. Wiering in haar
lokalen Passer Bong 74 van com-
missiegoederen.

Door het Vendu en Commis-
siekantoor G. Wiering in een
hu;s van S-.o!istraat 3 van meu-
bilair.
Maandsg 3 December 1923

Door E. Haverkamp & Co.
T/h van den heer Pu', Pasiran
blok E. No. 7, (Oedjoeng)
doo. G. W. Tromp de Haas& Co.
in de oude Concordia op Toen-*
djoeng.n van marmeren beeld-
houwwerken eigenaar en beeld-
houwer Gak ; no. Avond-
Vendutie aanvang 6 ure n.m.

Dinsdag 4 oe. ..*_!_r 1923
Door E. Ha.erkamp & Co.

Paarden vendutie-Kedongbariger.
door GW. Tromp de Haas & Co.
in de Toko „Novi.as" Passar-
Besar No. 3., Speelgoed, fietsen
etc!

Woensdag 5 Dcc mber 1923
door G.W. Trom - de Haas & Co.
Voorzetting vendutie „Novitas"

Vrijdag 7 Decr-mber 1923
Door E. Haverkamp & Co.

Commissie vendu ie Chineesche-
voorstraat 13.

VIOOL - LERAAR■ MUM GHAPiRO
I U.rüni «an ac Kottinklijki Hsegiuho.! 1

ti Berlijn.

Jubiliea Limonade
benevens diverse andere

soorteft Limonade, Aer-
blanda en Siropen

Mineraalwaterfabri

I.C VA! OKOKBELEI
Telefoon No. 736

Filiaal: Van Hogendorplaan No. 73

Mevr. M P. A. HURKEf-S
Tel. Z. 102.

c9l4c

H. M. MASKOER
Handel in ijzeren Ledikanten enbultzakken. Stoelen Enz. E. z
o d PLAMPITAK Mo. 3. o n
° o SOERABAIA. a a

Het joedkoopste «dres voor ij_er,n
Ledikanten, compleet met buit-rak, bantal
goeling on rottan tikers
No. . lengte 230 br. 190 h. 244 f 95—
„2 „ 220 „ 164 „ 234 f 84—
„3 „ 220 „ 133 „ 230 f 65. -„4 „ 195 „ 103 „ 220 f 54—
„ 5 k.bed. 160 „ 69 „ 209 f 50—
„6 „ 110 „ 65 „ 180 f 37.50

Prijzen voor Bultnak, Bantal, Goeling
—: — ' en rottan tiker —i—No. 1 f55- N0.2 f45.— N_.3 f 35. -

~ 4 f3o— „ 5 f23- „ 6 fi7.-
Prijzen Djali* houlan Divan __c.t

Jeraamte voor Klamboe complsai ie».
Buitsak, 2 Bantal 1 Goelin*.

No. 1 Afm. 195 X 105 f 35—. 2 „ 180 X.of 30 -
Prii»en contant of teges R-mboüfs

*».*. -n Ka *..«■'■■-■:!_ f . ' "■*' "

rGELD BESCHIKBAAR
- TEN KANTORE -
LIEMJOETIK
Hoffmanstraat 10 Searabtla.

Telefoon 988 Zuid
- REGELING ALS GEWOONLIJK -

{ 0-12 v.m.
Spreekuren: j a_ 4 n/rt.

74? s

DE GOEDKOOPE lUUI
Bodjong 80 :-: Semarang

Telefoon No. 887
Aanbevolen door COHSUHEfITCW

VEREENIGINB.
Het Goedkoopste Adres:

Dames en Heeren mode artike-
len, Kinderkleeding, Babygoed,
HUISHOUDELIJKE ARTIKE-
LEN, Kantoor banoodigdheden,
Parfumerieën, Zeepen,

enz.

JP^ Elke order, hoe gering ook
wordt met de meeste accuratesse
(ook raar buiten) uitgevoerd.

Beleefd aanbevelend
97? B

Toko H. M A C H A L 1 R
"ENTEN. 3AHBAS kaii _ Na>_t Batat ri.ttri»

30ESABA1A.
UZEKEN _E»IS__TE_ --L-ZAKKEN .ASUEI

HET BESn. EN B_T_OUW_AA-STE ADÏES
ijl-rer» Led-kanten. J-art _ererfd mei g.eie alr_eaeti.
wilt. BullZ-k 4IV!» IS cM.) r_|.i_!._>!c-l_._u...i

"■ rUtM
raat irre! Vob-.';- -.nojj.l.

fir.ol 2r.n _._. I San* .- - brn_ i«l b.a. .1 1. -«. I .5.
11-._2 .. .. i .. 2.9 „ !-" .. 23! *«.-
Gro.t 1 .. S ~ 221 .. 15J .. 2_i .5.*
Hein 1 .... 4 ~ 2M .. 115 .. 12. 5...
_n__-.r__--_et-.---r_.lt. ~ »_ „ »., „ „ !«..

Extra n;isn_ =.» ».r Ledikant Wit Ce.erU ! 5.-
Geitreept. _Ur....i.ü met few _*_» ra! ... hemel, re.r

ladi.a*;! Ko. I 117.- No. 2 t ï..- Na. 3 ( 25.- No. 4
No. 5 I 28.. tule klamboe No. I I 40.- No. 2

1 .... No. 3 f 37.. No. 4 1 35.. No. 5 I 34..
BJfKLEEDS HSOEKkK STOELEN M£T VEEREN
CLUBFAUTEUILS. KLEUREN GROEN E ■ BBUIN

Imta.... leder. ._eri-*_nt o! biürunë ate. 78 X 43 cM.
1 !«(!., Suatbanken t.m. 70 X 17* cM * ! 41.
Dj_itihouten Oiraa mat teraamta T*.r klamboe _p*it

j-ultzak, 2 kuaaena, 1 roikuaeu ata.. 113 X 2.1 ak't
f 4... a!m. .1 X 181 cM. t 35..
T:\rr._ i coitxai ttta«g«. t_a.ka.ri, «ak- keaücleaa
I I aar Ledlkaal. 7H I

ATTEN T I E S
MOOIF GROOTE

AKH.ARBAHAR ARWIBA.-DEf. J4.SO
uit«:eken<i snidd.! tcf>,«n iheum_tiek ca

m_.la.ia. AMBEKOLIE
per fieacbje van t S. - en ■15

Amb**r Eau de Cologne f3.75 perfleach
-XZE-!«-0'.i£.

Genee.t binnen kcrien tijd aüe hard-
nekkige EXZr_.EM, ttiLsiag en
Jionii. Ne_:nt onnr.iddeliiik den jr.aV - .*-;;.... p.-. fieac'n a 150 graai
0..)* w».krl)*j_»_r:

NHF. O RUBITINE
prachtig middel legen pijnen in de ge-

wichten en knoken.
-.ONDE-.BAL.Sf_K.

GssEüi onfeilbaar sile acori wonden
(ool_ge.ii.- cteerde; en wonden ve.ooi-

laskt door insecten, huidabccs.er., pui»
ten en brandwonden.

Mag in geen enk:**' huisgezin o&iu.'ekei.
-"rU* ■ 7.50 7.r po'i» v«ii <SO qr_m

Alleen' bij ons zijn de ECHTE
AMSERBOLLEN

VERKRIJGBAAR f 40. tot t 250.-"
= _ V. AMBRIANA

Ks-ingtjiieiii Oost 3 Tilf. 120. lilt...idis 13!,
Ook Terkrijgbaar bij ..Do Gedeh" en

alle hare fi'selsa. 51 f. _
St. NIOLAAS CAOFAUX.

Fotoalbums vin af f.0,95
Schooltasschen „ „ 2,75
Sigarettcnkokeri „ „ 0,75
Kindergezelschapipcl-n„ » 1,—Siü-renkokers, fijn leder „ 4,50
P-j.tefeuille» , „ 5,50
Portemonai.» „ j- j 2,50
Burëauklokjcß met wekker „ 5,—
Zakhorloge-, |oed !»»p*nd- 4,50
Armbandhorlo|e*. # 5,50
Zeifvuller .Cameron" .10,—
.Eversharp" potloodea „ 5,—
PaiierdooM-n, prima „14,25
Voorti luxe dooaei p#itp«pi»r,

tnt.
HET BO6KHUIS

I S*w*»«itatr_ _k}« 4 Tel-^f. 2_sS ki.
561 f

'-___. _i_3.?s^_>_v..f'*___S^^

27 EN 28 NOVEMBER 192,.
VERVOLG EPISODES VAN DE SERIEFILM
het Spoor der Verschrikking
EPISODE 9 EN 10 BENEVENS EXTRAS.
DONDERDAG 29 NOVEMBER
TOT EN MET 3 DECEMBER,

De Jacht op Groot Wild in Afrika.
(HUNTING BIG GAME IN AFRIKA.)

ONDER LEIDING VAN DE BEROEMDE
AFRiKAANSCHE JAGER H. A. SNOW.
IN 9 DEELEN GEEN SERIE FILM.

KOMT EN OVERTUIGT U, HOE DE FORD AUTO
DEZE JACHT, GROOTE DIENSTEN BEWEES,

DOOR HET WILD IN HINDERLAAG OP FE DRIJVENI ELKE METER FILM DIE GIJ OP HET DOEK ZIET| GING GEPAARD MET GROOT LEVENSGEVAAR-
DE EXPEDITIE DUURDE 2 JAREN EN KOSTTEI DE UNIVERSAL 330,000 DOLLAR.

ISimpiariei Thieaterl
Dinsdag en Woensdag a.s.

Way fVüc. Avoy in de pakkende film:
„Op de Daken van New. Vork."

De liefdesgeschiedenis van een jong m .isje temidden der
verleidingen eener groote stad gebaseerd op geheel

nieuwe en pakkende gebreurienissen.
Attentie! DE GROOTE DAG VOOR Kijk Uit!

SOERABAIA
DONDERDAG 29 NOVEMBER

Begin der voorstellingen van de overweldigend
grootsche Special :

„DE SÏTIaK" I I

Imet RUDOLPH VALENTINO
AGNE S °A YRES

DE SHEIK is een produtie welke unaniem door de Plaat-
selijke Pers geroemd wordt!

DE SHEIK is de eenige film welke in alle vijf deelen een
opzienbare furore heeft verwekt; wrrd 900 malen
achtereen vertoond in het grootste theater van
Sydney.

DE SHEIK: schitterende fotografie en ensceneringen; op-
winding, actie, kleur, spanning, liefde en mysterie;
leest de recensies der plaatselijke pers. welke wij
onverkort in onze strooibiljetten hebben over-
genomen. "Voor DE SMAK gelden verhoogde prijzen: Loge f 3.—;

lste Kl. f 2.40, Teneinde coupon - houders echter niet te
dupeeren, blijven coupons <tien stuks f 18.—in 1. bel.) recht

! geven op Loge; dost dus Uw voordeel en koopt coupons!
Attentie! Vanaf I December: hebben wij een Permanent

Volledig Orkest
_u _____ ■■■■■ lif ,mm ||||I|H||||hhhmi|||||-H||||| -HUtHMW HTt,W«^»i«w*".

I^*mwmm*Ss^ VRAAGT

/ _éSS*^k> \ INLICHTINGEN

\ /lx / over neia^eiriiöwste

V^y PHILOSDOF-BRiL

ËJavasche optisch— JHrSuLUBtKU
—: Passer Besar 25 : —lische Industri» — __-. . * -t- ,_ .nnn -Soerabaia. Telf. 1270 Z

IG WELTEVREDEN BATAVIA
OPGERICHT I9OQ ms bdf

_-___-____________-ii^^

I FONTEYN & Co. |
TOENDJOEHGAN 27 TELEF. 1617 Z. SOERABAIA

\~~ — -/

v^V- fy — /<o
\ A 5 / %/O «*£. V. I Jk -—-/ O A*

<t Q^l_z=__W, *#
671 eb V 7
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£[7cUNSTZAAEL ES3ISON.
p- > <|

Btanchai: Wallßviedan, Medan, Amsterdam, Rotterdam, den Haag.
NIEUWE -MODELLEN - NIEUWE PRIJZEN . .1► Toeitdlea: f 140.- f 225— f 325.- f 425 -

f 500.— f 600.—«n hooger.
4 Platen: f 4.50 f 6.— en f 7.50 en nlat hooger.

► Rolle.: f 2.- f 2.51 f 3.25. *_
Ai «bevel _«J, ...

""■__■!" _£_« lé Fr!.» Sluymers Jr. '|f^
_^

524 cf
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[Dubbei Programma 10 _seelen7| "*

IN HET BARRE NOORDEN
IN DE HOOFDROL

1) DUSTIN FARNUM
Een 5 deelige Wi..iam Fox schlager

Van de Alas^a films gaan een eigenaardige bekoring uit. Niet alleen dat de verhalen ■gewoonlijk hoogst spannend en romantisch zij., maar co*., schitterende natuurtafereel,n

I
werken er toe mede het geheel tot een volmaaktheid te brengen waarbij andere filmdra-ma's gewoonlijk in het niet zinken.

De schetsen uit onze wereld van laster en ijverzucht, uit het leven van ruwe goud-delvers en andere gelukzoekers uit het Barre Noorden, het land van sneeuw en ijs vormeneen aaneensch .kei.ng van de meest verrassend*» sensat-oneele, spannende m «fwisselendetooneelen voor „ELCK WAT WILS" en »_n avond v_.n onv«r_>«j.d genotgsrandeorend

2) TOM-MIX
In de Buitengewone Wiiliam Fox pracht productie,

„6 SHOOTER ANDY" i
(WOH -4AAR -JtrKRtCEN)

IKNMNNHHRNX EEN 5 deelige special üiggtlS62«§fsf§§iSii I
ATTSENTIE VOL_SB»ID _*HOt_._l_i_®tm_h ATTENTJE

Max Linder virsus Charles Chapiin
11 DEELEN in hun b«_te c_ beroemdste creaties . 11 DEELEN
Binnenkort „F U R V" Binnenkort
toet RICHARD BARTHELMESS en DOROTHY GISH in de hoofdrollen. Door D.
:— W. GRIFFITH beoordeeld a!3een der allerbeste producties ooit gemaakt. :

K_«KIK_iKKKKaKS;KKK_-«^KK^_----_I.aHKW^----___i;_^a

lgj*a_*i__*_.*a___ggSß_ftg-_j-^^1 DE STRIJD OM DE.INDISCHE |
| VENNOOTSCHAPSBELASTING fOVERDRUK UIT „DE INDISCHE COURANT" WEST-JAVA EDITIE £

» ANTWOORD VAN J. L VLEMING Jr. «
f- OP DE J8

NADERE BESCHOUWING OVER DE INDISCHE VENNOOT- Si
5 SCHAPSBELASTING DOOR Mr. W. F. TREUB. "j$ PRIJS F 0.40 El
&} VERKRIJGBAAR BIJ: Vsl
IA BOEKH. SLUYTERS. BOEKH. VAN DORP & Co. S
M HET BOEKHUIS. BOEKH. VAN INGEN. 6769 ||

lelectronß
i -
H VUURVAST CEMENT HS GEGARANDEERD TOT .650° CELC.US H
H LEVERING UIT VOORRAAD H
H VERPAKT EN DRUMS VAN 180 K.G. H
H N. V. HET TECHNISCH BUREAU B
I VRAAG en AANBOD H

.IHillS VU OEI LEK
80CIETEIT8TRAAT SOERABAIA

Tal. No. 1843 U. kantoor
„ 1881 M h

Beleefd aanbevolei; voor hes
houden van vendu-it^e. Gued-s-
-.est kv nnen dagelijks worücu
biigebr;:

Eiken Vs 0... da,. Gommis
Vendutie. Directe afrekcn____&i
Ten al.ca tsjd. .iumn-
lande» te óatMeden 651 t

IHQTEL WiLHELMIKAI
Het best gelegen te
BA F. DO ENG
Oprlieuw g.restaureerd

Kamers m.&ï. eigen gemakkin
Matige prijzen

H. C-ürdes
Eigenaar

" 11. d

HUIZE JQHANNA.
Lemahpoetro 5 — Soerabaia.

Telefoon 1509 Z.
Ru i.m e luchtige

m_andkameri disponibel
voor 1 pers. van af
f 100.— tot f 180.
voor 2 pers. van af
f 225.— tot f 300.—

i Prima Hollandsch» A
-: tndische tafei. :-
Levert eten buitenshuis.

Lunch of rijsttafel f 45.— p.md.

I Gecombineerd f 80.— , .
A'les onder Eur«peeee__t beheer.
[ 526 a e

DASVIESÜ
Zoo U te Semarang komt, L.at tot verrassing voor Uw ken-

nissen en tot genoegen voor U-ze!ve Uw haar een permanente
ondulatie geven, welke gegarandeerd 8 a 10 maanden blijven, bij

Mevrouw P. M. van KLEEF
Kerkhofstr. (naast toko Zikel)

96. ef -"elefoon 1327.
oD_iaaaaDaaaapaaaaaaoaaao_iaaaaanoaaanaaan_ioaa_ia__aa

1 H. V. RESTAURANT C. H. HAZES. BANKETBAKKERIJ I
d Dir: Gepr- Parren. -:- JVlai^ng Telf. 240 g
O —————— rj

E Leverai-Ci-r vao Zijne ExrjeSSentie Mr. D. FOCK §
§ Gouverneur Generaal van Ned. Oost Indiè.
□ n
G Abonnement Middageten è f 50.— per maand, Avond g
D eten è f 55.— per maand, bij vooruitbetaling. Alleen □g Europeesche tafel, (geen Indische tafel).
o Het oudste en beste Restaurant ter pieatse. Steeds g
o .gelegenheid voor te Dineren en Souperen.' Specialiteit in D
§ versch» Bonbons. 720 f §
a?agnpasonqnEcnooai--_aagaa;-^
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SCHRIJFMACHINEI F 190-- I
tÊ t£ JA AR GA R_%9f t f'«

_püjnpm '.' '* *-»Ty> Fu-dv__>_-_-__gg^iM^T^o_a^
SQgWABI--A- ' 582 n BAT Wil..


