
15 Juni, 21 u. 
z 

96 

DE STERRENHEMEL IN JUNI 
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STERRENGROOTTEN : O en 1 * ,2 -* .3 + ,4 • ;veranderlijk o 

15 Febr. 
5 u. 

GELDIGHEID DER 

15 Mrt. 
3 u. 

15 April 
1 u. 

STERRENKAARTJES : 

15 Mei 15 Juni 
23 u. 21 u. 

15 Juli 
19 u. 

Aan het begin der maand gelden zij één uur later, op het einde der maand één uur vroeger. 
MAANPHASEN.- E.K. 3 Juni; V.M. 9 Juni; L.K. 16 juni; N.M. 25 Juni. 
PLANETEN.- MERCURIUS, is in het begin der maand als avondster te vinden. (Ondergang op 

den 16en te 19.5 u.). 
VENUS, is eveneens avondster en staat aanvankelijk wat lager dan Mercurius (ondergang op den 

16en te 19.1 u .) m aar op het einde der maand belangrijk hooger (ondergang op den 30en te 19.5 u.). 
M"'RS, komt in Juni reeds voor middernacht op (op den laatsten te 23,5 u.). De R. K.loopt van 

22,9 tot 0,0 (Waterman tot Visschen). 
JUPITER (R. K. 4,0 tot 4,4 bij den Kop van den Stier) is pas in de ochtendschemering te zien 

opkomst op den 30en te 3.8 u. 
SATURNUS, (R. K. 3,3 tot 3,5 tusschen Ram en Stier) komt op het einde der maand reeds bijna 

een uur eerder op dan Jupiter : te 2.9 u. 
De Bilt. S. W. VISSER. 

KORTE MEDEDEELIN6 
Vrouwelijke a dj al! ~eschoten bij den Poentjak.- Op 2 Mei jl. ontving het Zoölogisch 

Museum een wijfjes adjag (Cuon javanicus) , die den voorgaanden nacht in een tijgerklem op de 
theeonderneming .,Tjiseureuh" gevangen was. De heer K. PUFKUS. assistent op deze onderneming, 
wist te vertellen, dat er in de dertien j aren , dat hij op de Ond. werkte, nog nooit eerder een adjag 
was geschoten of waargenomen. Deze adjag moet dus Of een zwerver zijn alkomstig van het Gedeh
Pangerango-complex, waar, naar beweerd wordt, nog adjags schijnen voor te komen, of vanaf het 
0., b.v. van Tegalwaroe, zijn afgedwaald. De adjag is een oud, groot ex.: 

tot. lengte 117.7 cm 
staart 26.3 • 
Reeds een week voordat de adj ag gevangen werd, was hij waarschijnlijk al aanwezig. De 

honden van den employé wilden nl. op een gegeven oogenblik niet verder het bosch in , hetgeen 
alleen bij aanwezigheid van panters of adjags gebeurt. 

Toen op 1 M.!i om 5 uur 's middags een koelie zijn oude geit met jong wilde halen, zag hij 
een roodbruin dier bij de aan de buikzijde aangevreten geit wegsluipen. Het jonge geitje van ca 2 
weken oud, was al geheel verorberd. Bij maagonderzoek werden dan ook klauwen en huid (o. a· 
heele ooren), mur weinig beenderen (o .a een rib) gevonden. 

Opmerkenswaard is tenslotte nog, dat de adjag niet zooals panters doen, de tijgerval binnen 
geslopen schijnt te zijn, maar gesprongen moet hebben. De rechter voorpoot zat nl. niet 
beklemd tusschen de tanden van de klem doch tusschen de beugels . Dat kan alleen bij een sprong 
geschieden. A. DE Vos. 


