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:\aor de ond•'1·rnlgendc 
plaat~cn. 

Goendih . PoL'l'\YOdadie, (Gro
bogan) Karang~ono, .K<'dong
djati en Semarang. 

Klntten, Djocdja. 
' Klatt en. Djocdja. 
Gu~nclih. Kedongcljati. Se

mar:rng, Salatii:ra .• \mbamwa . 
(re~irlentien Kl·rloe. Ba!!elen. 
Bai joerna~.) 

K latmi. Djo,.dj:1. 
S1~17en. :\fadioen. plagetan. 

Ponorogu. Patjitan, :\gand;oek
1 

Kcrto,ono, Djombong) Kc liri. 
Tneloeng-agoPng, Blitar (\Yli 
ugic) jJodjokt'•'tu (Prambon) 
Sidhoarrljo (\\a roe. Porrong) 
Soerahaja (re~identii'n )[oluk-

1 

ken z. eri 0. atll. Borneo) 
llan.!!il (Lawang, Sin_gosarje. 
j[~1lang) Paso •roean (re,id •n-

1
. tii·n Pi ob11lingD. Be,ockie. Halie 

c'n Lorn! ok). 
Jln ljoke1-'to. "idlrnard·o, Soe

ra hap. '\g-a 11 i. 
S1·agen, ~ga wi .• Haclioen. 

· F e u i 11 e t o n. -. 
TOI:'.\--.ETTJ<~ 

\ 

tu. 
Kanrsen en vuur. 

l'l'l'VO/[!. 

- Dank, Toinette, gij zijt cen goed meisje l 
- 0, graaf, te Parijs zult g ij nooit zov gelukkig 

zijn als hier. Blijf, blijf. ik smeek er u om! \\"an1· 
zal l!Jen u zoo liefhebben. 

- lk vraag u niet om marl, zci rle jongman met 
bardheid; maar de handen van de gouYcrnante g rij
pende vervo]<•de hij nwt •~en streelende stem: 

. ·-'Goede '?foincttc, er zijn za;.en die gij niet kunt 
begrijpen. 

Dr oo:zen rnn het meiaje schoten stralen, zij Yer-
bleekte en stamcl<le: ' 

- 0, ja graaf, ik bcgrijp 11 we!, rnaar gij zijt het, 
clie mij ni~t begrijpt. 

En bet leven kwam op de wa11ge11 van de bruine 
en g1•esti:zr guuvernantc t1•rug, haar oog stond weder 
vruolijk en hare lippen trilden onder de slechts half 
uitgesproken woonlrn. 

Op dat oogenblik ging de dcnr open ,..n rle oucle 
graaf de Langei Yerscheen op den drempel, het pur
peren gelaat verlicht door de ,·lamrnen van den haard 
en scherp afstekende tegen het duister van den gang 

De Soel'f1l;t1rtasclle C:>111·1111f ,·er
sch~int tweeumal ·s weekR: Di 1uat1g en 
1·1·ij<lt1g. uitgezonder<l feestdagen. 

Dn;;l'lijJ01 te onh'nn;;cn postpnl<lcettl'n. 
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Khttten, Djocclja. 
Semarang, ,\111bamwa. Sa

latiga. Kedo11gd.iati, Goendih. 
Poenvodadi<\ (Grobo1rnn.) 

Klatten, Djocclja. 
Semarnng, Kerlongcljati, Ka-

rang;:ono, Goeml ih. 
I\latten, Ojocdja. · 
Sragen, :\larlioen. 
Toeloeng. agoeng. Kedirie, 

:\[odjokerto, ::falhoardjo en Soe
tabaja; • ·l?awi. 

10 S/S. 4.50 ~ragen, )fotlioen, Blitar. J3an~ 
gil, Pa,-oeroeaq. 

:\. B. :\fot trcin S1V. Xl•. 6 ten I 11. 53 m. wordt>n 
alhier alJ,;en pakketten ontvangen. w;1rnwe1· rte westpo$t 
te Samarang niet tijtlig gPno<'g a:inkomt, om nog 
met den trei11 rnn 6u 50m te kumwn mcegaau. 

s,v. s.rn,\R.\l\G Y011STE:\L.\:\DE:\. 
SSISTA.\TSSPOOR. 

Soerakarta. 
Eolllllli:>s<Lrissen voor de mnnwl Juli. 
Plnntselijke Schoolkommissie 
tle heer: H. K. H. WILK.EX,"'. 

"'l'rzor~in~s~e!lticht 

de heer: P. W. U. HOUT. 

T,tbel aantoouende tic tlatnms Y:lll vertrek en vermoe
clelijke aankoni>'t der bi·ievenmalen vau en nac11· .Vecle1·
land orer de 11manden .Juli en .Augustns 1884. 

Yermoetlelijke aankomst 

!t' 13at.nia. Yel'ti·ek rnn Bataria. 

:\. 6 Juli. ,) .Juli. 
F. n id. . E. 6 HJ.. 
E. 14 irl. l·'. 11- i<l. 
~. 17 iii. 10 icl. 
F. 23 id E. 20 id. 

". ~7 i1l. 2(j id. 
J•:. 28 irl. F. 28 icl. .. 

i • \ llQ'llS(U~. E. 3 Au'."ustus . 
r (j id. :\. (i id. 
r:. ·11 id F. -11 irl. 

Ii i I Hi id. 
I'. 20 id E. -17 id. 
E. ') --·> i l. •1-_ .) id. 
N. ~g id. F. '-27 iii. 

E. :ll iii. 

:\. IL l>e letters X. E. F. d11id·m resp1•ctievelijk de 
S etlr-l'lrn11lsc!tc. E11gelsc/ie en F1·u 11sclte brierenma
len n\1ni 

gelcek l1et op een dn1iprnd gchrarlen stuk y]ecsch. 
ln zijnc on1~teltcni~ kon hij alleen stotteren: 
- J\ltllr,en en rn11r I wat beteekent dat? · 
-- Dat hetcckcnt. zui ToinPttc dapper, rlat cle graaf 

ziek is Gij hchandclt hem ook zoo h:inl, rlie arnie 
jongrn. Die~ paar blokken hont en die takk1)hossen 
zullrn n tuch niet anm;r makcn. 

!1001· rleze 1YoordPn gaf Toinette wetlerori1 afleiding 
aan ren he1 igen storm: tot groot<m spijt van rlen 
scboliel', bepaalde de oom er zich toe, met te zeg
gen: 

IIet is nu niet noodig om in mijne kamer een 
kaars aan te steken, omdat er hier toch al branden. 

En 1laa1"op g'ng hij rno1· het 1·uu1· zitten. 
Toinette bleef oplettend, vl'e<'zendc dat er een on

aangeRanie \'erklaring zou Yolgen, maar onder hun 
driecn heerschtr ee'1 sti lte zooals e1· grwoon lijk be
staat onrler mrnschen die elkantler niets te W(<gcn 
hebbrn en zich onded ing ook ni,,t V<'Jfangen fJczig 
te bourlen. 

Toen hct uur van slapen gekomcn was scheid<l.e 
men. 

IV. 

De vogel is gevlor;en. 

To'nettc kon niet slapen. lfot bego11 ter nauwer
noud te ~chenieren toen zij reeds uit het bed sprong 
en, 011gernst als zij was, kloP,te zij aan de cleur van 
den jongcn graaf. Zij ontring geen antwool'd. Zij 
krceg argwaan en klopte toen aau de dew· van den 

• 

\,l.,..rhnti·•],r-:tcu LL 1 I L z·~·el n>or 

elke J 0 woortlcn voor :2 pb.Ltsingen , 
elke volgencle phLn,tsing· de helfr. 

N.tar wij veme-nen is de op publieke rc•n
dutie verkocMe 'rab1\ks en Indigo on lerneming 
'rer\Jan voor de de som van f 30.0JO a1tnge
kocht door de Heeren H oEX en K. vV ElJN CHENK. 
en znl de Heer .B!!:nm:l'TY binnenkort als Aa
ministrateur <lier onderneming optre"den. 

Door vriendelijke inlichting zijn wij in staat 
het volgende ruedetedeelen omtrent den diefstnl, 
welke op den lsten dezer b!j den Ji .. el' K. 
te Ngawie plaats vond. • 

Den dader van dit feit, waarbij een bnuk-
biljet van f 1000 en eene partij brill11.nten ter 
wanrde van circa f 9000 werden ontvrtlemd, 
is m,,n thans op het spoor en zijne gangen 
warden nauwkeurig bewaakt door de polic ie, 
die, ten einde zekerheid te krijgen, hem voor
loopig buiten hechtenis laat. 

Hij is een opgezetene v11n Sambirobbiong en 
hood de'n eestolene zijne persoonlijke diensten aan 
tot opsporing van den dief. Het wekte echter 
achterdocht dat, instede van er op uittegaan, 
onze man al zijn tijd in amfioenkitten zoek 
bracht. Men wist hem. aan 't praten te krijgen 
en herhaaldelijk door anderen gei:nterviewd praat
te hij zich meer clan eens vast. Aldus is men 
te weten gekomen dat het gestolene, 't welk 
gL:borgen is in een Chubbtrommeltje door <lrie 
grootere omsl-0ten, ergens in het bosch is ver
stopt. 

De man zegt gaarne de uitgeloofde premie 
van f 500 te willen verdienen. Hopen wij dat 
hij spoedig in de fuik loope. 

, I 

Van dezelfde welwillende hand ontvingen wij 
het· bericht dat op 11 dezer zestien karbou wen
handelaars uit het district Der& bij Ngawi, 
welke met eene SOlll van ca. f 6000 zich uit 
het .Madioensche naar de omstreken van Bo
djonegoro begaven om btrbouwen te koopen, 
tegen + a 5 ure 's middags in het bosch bij 
laatstgenoemde plaats overv11llen werfl.en door 
eene gewapende bendie V'an naar gissing 40 a 
50 roovers. Viin de veehandelaars werden vier 
op de plaats doodgeslagen. terw~jl een ;vijfde bet 
waarschijnlijk mede besterven zal. 

Terwijl de bannieten be11ig waren hu~ne slacht
offers te doorzoeken kwam er hulp. waiirdoor 
de bende h11ar prooi, de f 6000, moest in den 
steek la.ten en in het bosch wegvluchtte. 

Naar men ·zegt is de policie hen echter op 
het spoor. 

grijsmml. Dczelfdl~ stilte. Het was nict mogrlijk om 
den 011.len grnaf c.le Langei wakker tl' krijgcm a.ls 
zijµ eten nog 11iet geheel verteerd was. tcnAi lwm 
de een of a1J1lcre ziekte kwelde: dt1:11· zij de planken 
niet wil.le stukslaan. ging zij ook maa1· Ileen. 

.\[aar di} jo11ge g-raaf was stellig vertrokken en 
llJOt~"t al een •heel eind ver 'zijn. :\laar we I ken \\'l'g 

bad bij geJ10111en ? Zij heriunenle zich toe11 ecn zekcre 
bres in den muu1· van het park, wel b~k1rnd nan de 
stroopers Daar was hij zcker doorgegaan. En waar
lijk, het spoor Yan zij'ne 1oeten was zichlhaar 01· r 
een Jang grasperk, cla t een lie hte ijzel bedekt had 
De deserteur moest cen g rooten on'nveg maken. 
door wijngaardcn en pas geploegde 1elden voo1· hij 
aan den grooten wcg k warn. Uct was dus nog mo
gr,l\jk om hem op tr rnn~en. Toinette had alle sleu
te ls bij zich, zij ging rl e groote poort uit, Yolgrlc den 
groott>n weg en de jon:znmn was niet weinig- vcnvon
de1·d toen h\j, na !wt omtrekken van een bo.:chje, de 
jonge gouvernante vonrl. 

Het rneisje met loshangende hairen waann nog 
s lechts cen wein'g pnedcr 1·an den vorigl'n dag was 
overgebleven, met een skchts trn halve geslotcn hals
rl.oek, li1•p op hem toe en riep uit: 

- Gaat g ij dan toch been? , 
- Zee1· Zl~i.CI', ik l:reb het u gezegd. Ik ga mijrn>: 

goerle pecttante opzoPken. 
- ,\ ch hlijf b\j ons, hct is nu nog t ij cl. 
~ Jlaar gij zijt krankzi11njg. 
- Blijf, riep Toinette, 0~7eduldig met den Yoet 

starnpcncle; en met tranen in haar ,stem en een g lim-

• 

fnzi>nJing ,Jer . \ti,·enentien tot op dei. 

thtg der uitga'.'e v66r 10 uur. 

G e me n g de B e r i c h t e n. 
D>:l rndj11 rnn Teuum heeft den heer Max

wdl het fr:igm 0 nt Vlln een brief gestumd, 
W<taruit zou blij keu diLt tle ass. res.! vau Langen 
a:111 bet hoof<l 'l'oek@e Mernh gelast had, om 
te.~~n een blo~dµr\js v11n 1000 doll dE! schip
br~ukeliugen v1m de Ni8ero te vermoorden. 
D1it frngwent bestMt nu slechts uit de eerste 
twee regels, de gewone bdeefdheidsforruule 
v1m een urnleischen brief behelzende en draagt 
tbtum noch aclre,. De heer Maxwell zendt se
ri e!1s het bericht over eu lord Granville drukt 
het af onder de officieele bescheiden.- Dus 
iets ·oortgd[jks ab indertijd inet de '11mnsv11al
hi:;;torie, toen de boenm itbsoluat kafferkiride
ren verbmml moesteu hebben. Dmagt Enge
lMtl niet terech t den mLILm van het pufide 
Aluio11'.J 

De Pena11u Times intusschen is meer on
bevooroordeekl. Het schrijft: 

» Het tlenkbeeltl om eene zending aftevaar
»digen mm deu Sultan 1>rm 4t:jeh is uiterst 
»naief en stelt de onweten<lheid ten toon van 
»de Britsche Regeering o>ntrent een personnage 
»uat 11iel uesll1al. 

»De verschijuiug van een 
»vloot op de lrnst V1Lll Tt11vw. 
»va.n den radjn. ver:;toren om 
»met ons te bro uilleren. 

gecornbineerde 
, •11 • 

'l.U Ll ue lHtl;s_: 

de Hollanders 

Niet onaardig is het te hooren hoe een st,em 
uit de gelederen, die van Peerke in het ».Atjeh 
geklete" van het B. H. B.. zich over de .zaak 
uit. Hij schrijft: 

De Pega us is weer ter !'eede Yan Oleh-ich. Zou 
men in :\ederlantl' en minister Sprenger Yan Eijk .in 
de eerste plaats, Wl'rkelijk geloo.rnn dat men met 11

/2 

millioen voor blokkade de schipbreukelingen van de 
Sise1;0 vrij kt-ijgt? 

Met -! 112 millioen wel', zel rs met minder. maar inet 
11

12 millioen Yoor blokka le? ,iamais! 
Pe:'rke dl'nkt dit:. or men lllOf)(, die men~cbenleYens 

Yan cl1"1 $f1Jeber. die rarlja Yan Tenom lwet, .koopeu 
i>:' men m.iet henl' <lo,w 1·1·ee.< 1·oor \'Crschrikkelijk, 
s1 raf cl wiugeu uit angst die ongel ukkige schipbreu
kelingen m~der uit te leveren., 

In \ e"rste µ• 1·al ge'f'g<'i l, tracht l>te tawarren." 
docb •1iet m~.e~· ab. uwe eer 11 toc!aat. (') 

In t tw )eie g'<)\':tf rertoo11 n clan oµ zijn rec niet 
llJ.~t iJl'Omill"'dt' ell ~llclrkcn1le prnl'iamatien a ]a VOil 

)fiinchht111sl.!n-111aar m~t p,~,1 111aclit z66 OYenveldi
µ-end groot, dat l\Lle schJt)ljl' .. er kippemel rnn krijgt. 

Do )t lJij in 't laat,-te gernJ binnen een 'minimum 
\':lll t1j-l 11i 't. 11"1t lll"ll wc:N:h• .. du$ levert h\j de 
g"vangc'll"ol nie/ uit. (bn ook geen kwartier verkend, 
clan . . . . rlit hesef en bctreur ik ...... · zullen de 
arme ongelukkige si:l1cpelingc11 een wreeden dood ster· 
ven. doch clan ook, figuurlijk gcsproken, geen 

Jach op de lippen. hel'lrnalde zij: .,blijf1" 
- :\een, hier mu ik sterrnn. 

En daar zu]t gij JIW<' ziel Yerliezen. 
- Du$, rnanvel ! 
- jJijnhcer de graaf, Zf'I de gouvemantc, terwijl 

ziJ rle mat:~:ere arh11•n \'~111 den :jo11gman met hare 
~terkc hanrlen grcep en steeds ghmlachenrfo tusscben 
hare tranen het•n, "·e1~t gij \\·el, dat ik u zou kun
nen tegenhouden, al~ ik Blecht8 wilde '? Ik ben stei·
ker dan gij . 

- Gij zourlt toch niet met mij willen worstelen, 
maar mijne armc Toinette, welk belang hebt gU e1· 
bij dat ik blijf? 

- Welk bclang ik c1· bij heh? vervolgrle bet meis
, je, bevend om zich heen zierrtle .. '. .... ik heh u lief! 

- Dat wret ik we!, riep de graaf uit. Gij zijt een 
brave nouw. Gij hebt mij waarl\jk a ls een moede1· lief . 

- Zoo nirt l riep Toinette onstuimig. ' 
- .\!;; het zqo nil't is, hoe is het clan? Ilebt gij 

soms spijt rnn uw ge lil? 
Toinette sprong op a lsof een slang .haar gebeten 

had en ricp uit: · · 
- Vertrek, vert1·ek; g ij hebt gelijk ! 
De graaf vloog Toinette om den hals en bleef daar

arm hangen. Zij rlreigde onder bet gewicht te bc
zwijken, zij die tuch zoo sterk was. Na een minuut 
liet hiJ los en zingenrle ging h\j den wcg naar Pa1-ijs op. 

Wat Toinette aangiug, zoolang zij k11n volgde zij 
hem met de oogen en klom op ecn heuvel van waar 
men de vlakte kon 0Ye1·zien en toen een bocht .van 
den weg hem had doen verdwijnen, sloeg zij de oogen 

• 

• 

• 
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-11•e11 op den a11derc11 geh1te11 t'IJ. ik ht'1·hn11l hct ct.111 
1101' 11iemanli g•'Spaanl. 

'.\foal' Yan w11n1· moet de knwht. de maeht en de 
P11e1·gic komen orn z 10 id~ tl'11 nil \'Ot't' te on'ngcu. 
Yan onze tllarinel Yn11 h1'1 g-t'<lcprimet•r1l lndi~ch-leger? 

11:'.'\ah! ml'nheer' ::;hnl ik .ie wat z<'ghen? Zie een 
nccoorclj<' tr maken .met rlien radja. Sh:1I hij toch 
niPt ougeYO<'lig zijn rnor ~1t1ee1" ls e1· loch in de 
!ll'f!C1•e11 01usfanili!.dwdt•n niks nhienh'ndal nndern tc 
doen." 

Zoo zou een sc!rnchcl'aa1· mad ge\'Cn 1 en hij God 
111ijnht>••1·! 't is zoo \el' gekomen clat WP zoo'n schn
d1e1·ua1•:< raad rn..ieten hool'en niet alleen. ma::i1· el' 
na::ir moeten luistercn zonde1· zoo'n ..,chmoel een 
kaak~lag te d111·yrn ge\'en. 

_\rm ::\ederhtwl! arnie Jan Compagni<', wat rnankt 
ge .edert ·J 873 Utll' friste figure! 

( ')Hoeveel is dat wcl 
Rerl. 

; 

De Loe. geeft llltn de Bat.avia<sehe bureaucm
ten, die zieh ergeren over de publiciteit. welke 
besluiten, benoemingen enz. buiten hen 001 

erlungen, den volgenden miilicieusen nt~td_ 

_\[en late aan het hoofd rnn alle mis'i \'PS. die niet 
i.n "ont11ct met de buiten\\'erehl tno!?en Immen. h tit 
\\ Oordje »gehcim " 1wg. 0;in i~ Ct' k;lll<. dat zij a<lll 
de a.rnilacht der pers on,11appen. 

)focht men er echte1· op ge~teltl zijn den inhotlll 
~poc lig g-c>publicc"rtl te zien, Hlt'tl P."'l'C tle aanwijzing 
:et•,· gelrnim. .\l~ cle inlrnu.l in dnt g1'1·al 8lechl · 
<'Cnig,zins del' moeite l'::tll het 01 t>rdrukken waa!'1l is 
ell l1et up1rnbaar nrnken niet mel 's hrnds bclang1'1l 
strijdt, dan zullen de geYulgen niet uitblij1·cn. 

Vat heeft men er nrn zich 1n ll<'l'Plt.'n tc hullen, 
wat toch uog altUd Pen g•'lief koo~ile uit~panning van 
ht't ambtelijkn lernn i~. 

De .\m:<terdamsche briefschl'ijver 1an het Il. H . .Q. 
doct een n::u·dig verhaaltje van het IIaarl•·m~ch ra::id~lid 

'llijscrinck, den huidenier-u1illionail', wiens dochter 
g,1;1t tl'ouwcn met tlen heel' Tl'omp, ex-secl'et<Ll'is Yan 
µresident Bm·ge1·~. De hecr Dyscrinck. die 1neer gel1l 
cLin tal,t . chijnt ti' hebben, begon tut Krnger met 
!of O\'Ct' Theo:!. Tro111p te <prekl'n, wturop de Pre
>id1'nt, tot algcrnet'nc nnt:teltt'nis, uitriep: nDie Tl'omp 
is cen leugt•1war: hj heeft een burk g0>chreef, rlat 
hij rnoet tcrugtrek: een hoek 1·01 0111rn;lrheed." Toen 
llL• hl'er Dy,-erinck het t[,1a1·op waagde tc ze;.rgen, 
dtlt de h•'Cl' Tn•mp zijn aanst.aande schoonzoon was, 
herna1n Krnger: nK::tn mij 11ict schelc; >'choonzoon of 
nict. hij moet bock terugtrek of andet» is een ~lecht 
tnensch." 

Het i1ile1·vic!I', vermeld in de jongste tele
grammen van de Loe tusschen fden gouver
neur der straits-settlements (th11.ns in Londen) 
en den correspondent der X. R. C. kom£ op 
het volgende neer: 

Zijne Excellentie zeide dat de toestancl te A tjeh 
allel'rritiekst is. De ~erlerlanders hebben daar thans 
tienrnaal meer gewapenrle Yijanden dan vool'heen. 
Sil' F. \Veld bescbouwt dit als het gevolg onzer A-

tjeh-polltiek, welke de pepel'havens sloot, waal'door 
ieder inlandsche belanghebbende bij den pllperhandt.ll 
in een rebef herschapen werd. Zijne Excellentie voor
spelt geen betel'schap zondcl' l'alirale 1·erandering on
rer A.tjeh-politiek; hij zeide dit roml uit onzen Gou
ve1·n.,u1'-Genemal, Sil' F. \Yeld deelt niet in de be
ducbtheid onzer Indische Regeel'ing. dat de wijhan
del 1ien smokkelhanrlel ,·an wapcnen en ammunitie 
zal be\'Ord~ren; integcndeel mecnt hij clat het tegtin
'~'oordige restrictie stelsel dien be1-onlel't. 

l'e1·betui11g van slecht p11fwale1' - Profes~or E
delmann be,·eelt in een Duitsch blad rle rnlgende 
een1·oudige behanrleling aan. ~fen neme go3d door
gebrande houtskolen, grorn slukken, en binde daa1·
Yan een 20tnl in een bunclel. Dl'ie 1·an die bunrlels 
worden ieder met een zakje. waarin een kilogram 
keukenzout en ecn kei~teen, te zamen in den welpnt 
naal' den bodem gr"aten. Na vel'loop van drie dagen 
is het water k1·i talhelrler en rnn de be~te h'Jedanig
heid, De houtskool moet 3 a 4 malen 's jaars, \'OOr
al in 't voo1jaar, vernieuwl WOl'den. :'llen behlileft e1· 
slechts eens in 't jaar zout in te weq1rn, als men 
een klr1mp stcenzont net'mt. D" hnutskool zuigt al hct 
vnil, het salpeter, de kalk, het gtps. enz, op, en 

naal' den lwmel. alsof zij wilde zeggcn: 
- \Yij zien toch nog t.lezclfdc wolken ! 
Daan·p wruol'g zij bet gelaat in hare handen 

uitroepcnde: 
- Dat kind heeft geen ha.rt! Dat kinrl hceft geen 

hart! 
Daa1'.op keerde zij naar het kasteel tcrug. 

\". 

Dl'iemaal gcstoorde spijn,erteering. 

Het ve1 tl'ek van den jongen graaf de Langei ver
oorzaakte den ourlen man de grootste droefheid. Hij 

Yerbood echtcr dat rle naam van zijn neef in het 
ka,ted genoemd wm·d. 

En Toinette. zij vet liet de kamel', die haal' jongen 
meester hewoond had, bijna niet. Den geheelen dag 
werkte zij aan de oude behangsels, welrlra vol gestop
te gaten, die de personen, die er op ge~chil.lerd wa
ren Yc1·bol'gen. De ongelijke vloel' was geboend en 
de meubcls blonken als spiegels. Zij ging zoove1· dat 
zij ,·an tijd tot tijd cen warme beddepan oncler de 
dekens st ak : 

- Hij mocht van avond eens terug komen, zeide 
zij dan. 

Het had wel iets van hankzinni?heid, maal' een 
voorwerp kcnrclc zij vooral hare bewondering waar
dig. Ilet was een tafel, die vlak bij bet venstel' 
stond, de tafel waaraan de scholier gewcrkt had. 
Pennen en papie1· waren nog op de plaats waar hij 

wordt daardoor zoo z waa1· als - stcenkool. Men doet 
be~t die op den bodem te laten liggen, waar zij uls 
1•en liltel' wel'kt. 

In 1876 trouwde zekel'e vrouw in eene friesche 
gemeente tegelijk nwt eene hare)' dochters, tel'wijl 
zij zich nu opnieuw in den ee>ht liet verbinrlen op 
dt>rtzl'lfdl)n dag-, dat een h«rel' zoons in het htiwei\jks
boolje tratl. Toen men haar Ol'er d1•ze zelilzanmheid 
sprnk, gaf zij ten antwoonl in het Fl'iesch: .,In doe
befr bl'i/t.ij't, 11w rirn d1'okte." (Eene dubbele brni-
loft, maa1· eene cln1kte). (U. D.) 

De Daily Tele171·aph melclt uit Kafro, dat de Mah-
1li El Obt'id verliet en met zijne vrouwen en zijne 
schatkist terngtrok naal' de bi,jkans ongen:i.akbare 
bergvesting Telelgatlit·, vijf mijlen bezuiden EIObeid. 
De invloed van den MahJi heet sterk vel'mindel'd. 

Tot de bijzonrlere vool'werpen op een der wagens
in de histori . che optncht van het Duitsche schoenma
ke1·sverbornl behoo1·de eene laars, die l'eecls 800 jaar 
ourl en in eene familie van geslacht tot geslacbt t1·ouw 
bew:la1·cl was. · 

Door de politie is te A1mterdam aangehouden J .n. 
\Yijtm,tn, commissionair in effocten, thans is staat van 
failli<semenL llij wo1·dt 1·erdacht van ve1·duiste1·ing 
van e1'n aanzienlijk beilrag aan efTecten ten naclee!e 
zijnel' crediteuren. Kort na zijn fail!issemcnt heeft hij 
getracht zich bet !even te benemen, cloch de won
den zijn genezen. 

JTet Arnst. Hands. Bl.van 11 Juni meldt, dat aldaal' 
binnen weinige clagen de insch1·ijving zou worden 

opengesteld op ee11e le!!ning \'an vijftien millioen gul
dun, uit te geven doo1· eene ~et.lcl'lanclsche )[aatsch~p
pij vOOI' spoonvegaanleg in de Zuid-Afrikaansche Re
publirk, i·en\e 1\rngen<le a 5 pct., wrlke rente door 
de Transv,1alsche regeering is gewaa1·borgd. 

In de grme1mt \Vestwoud gaat eene lijst rond, 
(aangeboclen dool' den gemeenteveldwachtel') om lland
teekeningen te ve1·kl'ijgen tege11 eene tramverbincling. 

De R evue Geor;1·uphi:qi'te leve1t thahs eene reeks 
belangl'ijke a1·tikelen van prins Roland Bonaparte ove1· 
de eer:;te l'eizPn de1· ~e lel'landers naar -Oost-Indie. 
De onde1·zoekingen, wier uitslag de Pr-in> medl'.ieelt, 
zijn een gevolg mn zijn bezoek aan rlc internationale 
tentoon._ telling te Amstel'dam, ten \'ol'igen jare. De 
pl'ins wil in zijne opstellen het bewijs leveren, dat de 
bew•}ging. welkc teg.in hct eimle r!e1· ·16de eeuw in 
~Bderhnd zich openbaarde om vel're zeetochten te 
ondernemen en te bevordel'en, ;s geweest eene na
tionale beweging. 

_,Arnhem bezit een \'Ct'Ol'clening, waarluj verbo
den j, honclen als tl'ekrlieren te bezigen. Een ve1·
nuftig ommegaand koopman hl'eft et' op gevonrlen. 
zijn hond te doen cl1uve11. Oncleraan den wagen is 
een toestel, waa1tegcn de hand zijn borst drukt, zooclra 
zijn baas zich gereecl maakt clien in beweging te 
brengen. 

De,;wege bekeul'd, is de koopman in hooger beroep 
gekomen en in laatste re Ol't liceft de Hoage R,tad 
hem van l'echtsvervolging ontslagen. omdat de bond 
niet t1·ok m:-iar dnwde. Loe. 

IlLIJKEXS UET UIT\'OERJG jaan·c1·slag van de Dil'ec
tie der Internationale Crediet en Handelsvcrcpniging 
Rotte1·dam, wordt aan de aandeelhouders een divi
clencl rnn 6 pCt. uitgekecrrl. 

Het ag1rntsch·1p SdtTI'U'ang had in '1883. een ver
koop ann importa1t'.lwlcn tot een cijfer van bijna 
twee mil!ioen: aan Yel'lie" op rlebiteuren 1·iel ongeveer 
ze,·entig mille af te schrijren van de win t daarop 
behaald. 

D.i cultuuronrlememingen gaven wedel'om teleur
stelling; rle hontaankap ondernemingen daarcntegen 
stof tot teweclenheid 

De Dit'»ctie eindigf mpt rlen wem ch, dat volgende 
boekjaren wede1· bctere resultaten zullen. oplewren I. V 

Verspreide berich ten. 
'Jlen is te Amstel'rlam bezig h~t tPntoonstellings

terrein in 01fl.e te makpn voor eene J11ndbouw1Jxposi
tie, met renb:tan, stallen enz.- De Keizerin van 
Oo..;tenrijk heefl bij \.L:ta1· vertrek uit Am'iterd:im eene 
nitcleeling uit haar bijouterie-kistje gehowien aan ~poor
w ~gbJambt.'n. hotelh~m lei's. e:l7..- Te S1:ht1GnhJvl!n 
h::t l l~n ernstigt) volks)pluJpen plaats naal' aanleiding 

zc gelaten had; alleen lagen el' kleine stePntjes op 
die ze belctt-en om met rlen wiml \Wg te waaien. 
Daal' was het dat Toinette zat te weenen. 

Zoo gingen er zes maanden vool'bij. Na dien tijd 
zag men ecn gro.:ite verandering in de manieren ,·an 
de gouvcm:-inte. Op hare rliepc neer~lachtight'id \'Olg
de een vrncmrle ~tanrlvastigbeirl, die vcrraclen werd 
door icts afgcmcLC'ns in hare bewegingen en een groo
te onstuimigheid in haren blik. 

Op een a1·011d Yel'toonde zij aan rlen ouden graaf 
cen bl'ief, diewzij beweerde Yan Parijs orltvangen te 

hebben, Ecn 011de tante ricp haar aan het stel'fbed. 
' inctte vertrok. 

De 4t,uai des Cclestins. 

Eenigen tijd na het vel'tt'ek van Toinette, op een 
mistigeu arond liep een jongman de Quai rles Celes
tins op, '':aa1· gcen anclel' licltt was, dan d11t van een , 
straaUantaren, waarin ecn mager oliclampje brandt.le, 

!let was dus zoo goed als donker, onze held gleed 
als cen schaduw langs de 11Uizen, een vcrgelijking 
des te juister omdat, daar de straat ongeplaveid was, 
men het geluid \'an zijne sfappen nict hoorde. Hij 
nelll·iecle een menuet toen hij een pum· passen van 
zich af zware grcrniels hoorde schuiven. Er verscheen 
een oude vrouw met een lantarcn, die zij op de 
hoogte van hare oogen hiel1l, in de hand. Maal' de 
mist, die haar wit gazen sluijer gespreid had, belet-

mn ern grheimzinnig sterfgeval, waal'bij het j11stitie
om\e1·zoek tot geen VOOJ' de openbn1·e rneening bJrre
digrn1l 001·1leel leide. De m ~nigte nnest lllllt cln1-gi·~ 
met geveld gewee1· worclen uiteeng..idl'eVt'n.- P,i~tew· 
za.l een SfJJ.)l'W •g-:11nbtenaa1', di·~ d.0 H' ecn 1lolle'i lDn l 
were! geheten, m t vet·z wakt vi1·u~ \'a n h in l<>ltJlh 'i,l 
ine11ten.- Dr. OJ;tp)-<t ' '1·a:igt of mP.11 1lt111 ch11 le,:
tienen handel in mei.;jes te Sam::trang niet lrnn \'er
p<tchten ! C'est une it! ie ! - D.\n 13..in dew1· w..i1"cl 
de nien we jongen<ch,,o] tl! SJe1·alnja ~..iop •n I nwt e 'll 
to '~pl'nak van dlln ht1e1· Sluite;-.- T,, S u1111">1n~ en 
S1ic1·alhja m 1ken de kape:me~ste1" 17»11ve: di1i van de 
schnttP1·ij op de eerstg.rno.'m 1,1 pl-tat~ (Oll\'l'ijwillig) 
en de heel' Cal:'tti te Sue1·;t.lnja.- Te ~Lthlllg is hl' t 
zoo kourl geweest, clat men e1-, on lei· tw ~·~ rlikke 
wo!len dekens, zir.h no~ huiverig gevoel le.- !fat S. H. 
Bl. verlnalt een histol'ietjr. van ecn lijfoap die, zeJr 
bevreesd zijnde \'OOI' het afschieten van nH11·w·1pP.!Hln, 
toen hij toevallig el)n catnlogus v:tn cen w1p0nfibrie
k:10t in lnnrlen kt-eeg, di1m tel'st.on l liet va.IJJn en 
wegliep. Oo!t was zijn afach•1w voo1· shtngon zoo 
grnot, cbt hij zplfs vijanchch:1p ko3sterde tegen gas
pijpen.- In de1nelfden trant vcl'h ialt Ent>11111-; in 
het A. D. iets van een tamm-:i11 kangal'Ue, die z;jn 
meeste1· steer!~ nrra.1· rle spedtafol Ye1·gf\z >]le. Toen 
het dam· ge\'iel d;it e1· gel,[ zoek w.H en de n.'lnw.'
zigen hunne zakken 0111lrnerd,•11 hJorde men, b:j eene 
beweging van h :~t 1lier. het verlo:1•n geld ramm1~!en. 
jlen had niet IJe,lacht d:it de kan~od1·oe el!n bnid.'l
dir'I' is en vcrgetcn ook h'm zij~e z:tklrnn te laten 
omkeernn.- Aan d!!n boom te S:1marung zijn 3i9 
chineesche brievPn, wrborrren in !wt hoofdkus~Pn van 
ecn chin. passagiel' van Singapore korn end•\ aange
haald.- lfot B. II. B. geeft cent' gec,t1lrifholll' b.l-
8ChrijYing \'an lwt consel't al laar doo1· m cl'I'. JJ,ill, 
welke van plan zou zij11 23 clezel' na.u- Enropa te 
1·ertrekktm, om ilaal' den Clll'CUS aan eun con-<Cr\'a
toin~ te volgen.- Te Batavia b ree.I~ een agent rnn 
\\'il8on's cil'cus aangekomen. llet gezds.,Ji-tp vlf \'O!gt 
spoetlig.- Het 00-;te11rijk->che Ol'kest, d1'n ·J .),}n van 
BataYia n,tar S:rnnrang vel'trokken, d1rnkt. O\'l'r SJ!o 
en Djokj:i. nan.I' Soernb:1j11 tc g,Htn. De Wieneriniien 
moeten g1·eat atl1•cictions zijn. 

Na lat de artcsi~che p11tbo1·ing te Nieuw Anje1· 
mis1nkt WilS, zijn de inla11cl1}1's er· thans in g~s'aagr! 
de oude wate1·a:rnvo ,'rk:111:1 1en we ler eenig<zins b1·nik
baa1· te maken.- In de 1·esid.·n~ie B1njoewa1gie wl
len eene suikel'jabrit>k en twee koffJon lemem:ngen 
wol'llen opgericht.- De Sem 'ro~ i> stee Is m~1·kcnd 
en biedt cloo1· den nachtelijkcn YUUl'g-lnd op den t)p 
aan omwo·iers <'en fraai gezicht. - In Int .\I:dan ·~ 
sche wordt we lei· ve•ll wed• geniaakt Vttn d1' tab:1k, 
zoomedll rnn '11} suikertedt.- De route d•'I' _\J\j. l'\1.'
derLind is verleg-.1 ove1· l\apels, wegJns de cholera
epidemie te l'.lhrse:Jle. 

1:-Id IP.get' van de11 llhh1li m·wt oiet mee1· dan 
40.000 man sterk zijn, tenvijl bij mBt clrie in!and
sch<l vijand.m hlleft te rlo ~ n, die den koD1·tl van n'.l
b2staarlen bebben te w1·elrnn - De hr.er K. \V. Gi·;1s-;
hoff ptibliceert in het Ini. Va.cl .. een al'tikel stnlk
kende om he{. nat.leel van Bub 's s~o:ikov1m en ]Pt 

· vool'deel van een under 8yste11m in het licht te stel
len. - Br'ltllaagh vel'koll'ligt de stelling dat hoe mtlel' 
he:t athei~me toencemt, hoe eerdel' de wijm~tselarij 
haa1· rlo··l bereikt zal hebben. 

De Daily - N.Jws, D.i ily C111·onicle, 1.Ianchosfe» 
G1cardian, Echo en anclere en7elsche blade11 fulmi
nel'en eendrnchtiglijk tegen Ho'hmd i. z. de Tenom
quaestie.- Volgens den Parijschen briefschrijl'er van 
de Straits Times is ic elk geval Holland, erenals 
Hambul'g, bestemrl om in d(•n nrnil van Duitscbland 
te Yallen en met Nederland tevens Luxembu1·g C!t de 
Kolonien.--- De :.Ueiwetten in Duitschland zijn afge
schaft. (Dus toch naal' Ca.nossa!)--- Tuen een inlandel' 
te Bataria, wiens been onder een spoortl'ein verp!et
terd was, na oprnune en \·erpleging in bet stadc<vel'
band geuaagd bij werd of bij ook el'g P118 trek in 
harl, antwoordde onmidr]Plijk: minta doewit.--- Het 
blijkt dat de Xise1•0, doo1· DUmmle1· & Co. te Bata
via met. suiker bevracht aan de consignatie l'an Hse,,.
lingel' & Co, zoo geheel b11iten zijn route was, rlat h~t 
schip bezuiden of ten westen van Ceijlon had rnoe
ten zijn, toen men te Batavia de s.tranding op de 
Tenomknst rnrnam - President Kruger 'chijnt tea
totalle1· en vegetal'ier tegelijk te zijn; bij o!licieele 
toasten klinkt hij met zijn gla~:e tnPlk tegen de 
champagne:·oemel's. - Docto1 i\Iezgel' rrtOP,t ve,.kla:wd 
hebben van rlc keizcrin van Oostenr\jk, dat han1· (nu 
k<'nnen we haal' k waaltje) pees knoop ratlikaal genezen is. 

D1' 'Jfeppeter Co~irnnt he~ft ontdl'kt rlat "To.,koe 
Cohen "te \Vannep~n·een !wt eerste le\·enslicht lteeft 
aanschouwd. \Velgelukznlig oonl! - Op de au liP11tir 
bij den Keizel' Yan Duitschiancl h~eft president Krli
gel', de vertegenwoorcliger van het "klein klornp~e 

te haar om iets te zien. Toen kwam e1· een jong mei~jJ:) 
\TO 1lijk bij haar, 'vloog haar om den lrnls , Penigc on
verstaanbare woo1·clpn lluisterenrle. Een bewontlerens
Wtlanlige taillc teek0ml•! zich b'j het onzeker~ licht 
van den lantarnn af, maar dat was alle . IIet g<'
laat bll'ef in de ~chaduw. Toen knarsten rlc zwarn 
grendels op nienw en htit werd werler nacht. 

Het meisje liep met rnstberarlenh<)id, to»n zij nan8t 
zich een stem hoor,Je en zoo nabij tbt clc aclcm 
baar wang raakte. 

--- Gopden nacht, schoon kin1l. 
IIct anne mei-;,;e, scbreeuw.ie Yat;t angst en liep 

sneller. tllaal' hij die ha::tt· Yolgde l'egtJ! le zijne stap
pen unar de hare, va-;tlJO·fllen I, m::iar zu;1del' eenip: 
gelnid. Geen eukel lie ht a:l't rle ve l'ite1·~ Q,'1!..i:1 l'O t'p~ r 
in <'en rler booten. Het was sch,.ikwcklrnnd. 

\'t'1·rl11iveJ.I, wat zijt gij sch11w, wat lo~p t. gij 
hat·d 1 Zijt gij stom, lieYe kieine? A 15 !wt no~ 1111al' 
lichte maan was <Inn z,1uden uwe oogen Yoor n kun
nen antwoo1·den. 

:'IIijnheer, zeide het rnei.je met een 0•1ti'ot'1'de stem, 
ik bid u, laat mij met rust, ik hen u niet. 

--- \rat zou dat, wij znllen we! kcnnis rnaken. 
~Ien moet immees zoo we! beginnen. 

--- ~Iijnhetfr ...... . 
D<l jouge man kwam zoo rlicht bij de schoonc, dat 

zij zijn geborduurrl ldcecl \'Oelde. 
--- Mijnheer, gij bedriegt u zekel'; laat mij met 

rust. ik wil terugkeenm. 

• 

b.oe1'1'n" Duitschantl het moederland der Trnnsvalers 
geno~n1 l. ZoJ kin hj nog bj Fmnkrijk, Portugal 
en !LJlbn1l tnrecht. 

Aange.slagen vendutien. 
Oti :\Ia1ntbg d1v1 21 Juli ·1834 ten huize van den 

[J ,)e1· A. O~t te l'o»rb tjan van tokogoederen. 

Op Dil) 1sd:1g d~a ':l2 Juli 18.H te WMo:rng Pdlem 

van d.m inbJ.' l •I v:rn d .rn C!tiuet" Si Tjin !Io. 

C1J \VJ.J l~,Li.J: cl e:1 ':l3 Juli 1834 in het tJkolocaal 

van rlc!l tre~r B. \V. V;ln llogezand van commissie 

goe.lel'en. 

Op Donderdag den ':l'J, Juli 1881, rnol'·het residentie 

kauto0r van verklan.l'd verbeurde verklaacle. 

De \' endumeester, 

H. C. Fisser. 

A d v e r t e n ti e n. 

op Dln.silag 2.2 Juli as., 
zullen wij in da buurt van 

Waroong Pelem 
vendutie houden van: 

Al de wiLJens en P•Lttden, uitnu,kenie de 
wa.genverhuuderij, toeb.:ihoorende a11n den Chi
nees 8IE TJIN HO; 

en ven1er van: 
vier melkgevemle koilien, ied r met een kalf, 
Vier stier.m, W1taronJer e.fa. prnehtige b1istaard 
Europeesche en tien p11,ren <ij;tm moentiimt. 

'l'e bezic\tig,:m in genoemJe w11ge11verhuur
derij op ZonJ11g 20 clezclr. 

(183) SOE3:\IA°N° & Co. 

o~~~b~~~ v~::~~~9~ 
Op Z;-..terflag 19 Juli tSS! 

des voonuidcLtgs te hitlf tien uren, 

ten oversta.nn en in het loen.i.11 

van het V ernludepartement 
te Semarang, van: 

ne hnnr1·echteri op de gronden gele-
gen in de ahleeling Boijoblie, residentie 

Soemkarta, hebbende eene uitgestrektheid van 
31 211., djo nken, wa.arop gedreven wordt de 

Uofliea~ulerneJni~g bekend onder den 
naam vtm J'ABA..NG, wet de aanplanting 
en, gebouwen en invent11ris, die onderneming 
uitrnakend. 

Nadere informatien te b"!komen bij den 
administmteur en b~j den ondergeteekende. 

Mr. M. H. 0. VA~ 00.3TERZEE. 
qq. de Erven H. W. J: A. GASTER.. 

(155) 

o~~n~~~~ v~~k~~p:i 
Op ~atm·da:.;- JD Juli JS~! 

des voormidclitgs te tien uren, ten 
overstiuin en in het locanJ van 

het Y endudep<Lrte.ment te 
Seumrung, v11n: 

H et e~n tler•le on vercleeld aandeel in 
de h1Hn·1·evhte:l op het complex vnn 

gronclep. gelegen cleels in de Resiclentie Djok
j,i.lrnrt!t, H.egentschap K1d1tssau. en bekend oncler 
den naarn van B 1i..Gf J) BE GB.Kl¥TI~G, 
en deels in de residentie 8oemlrnrta, 11.fcleeling 
Klatten, en bekend omler den nnam van 
'.l.'.Jr~~Jl E §E'V .G.E, hebbencle die 

gronden eene gesmne.ntlijke uitgestrektheid van 
149'/,. djonken of~ 18 l '/" Uouvernewents bou ws, 
waarop getlrev.Jn wordt de §ulk.eronde1·· 
ru~Jnl:~i!;' bekeml oncler de bovenstnande 
g·ecombine~rde nnmen vn.n Br~~ .D l} .E 
GHE~JJI'l:¥G en '1.'.J1 ~ J)1E §E• 
'V.l}E, ell het e:m dede ouvJrJeel,l aaucleel 
in de gebou w0n, dJ vitste en los.>e in ventitris 
en nJ w,it die on lerneming uitn11L1tkt en d1turtoe 
bJhoort, fle oo.;st vitn het loap.:in,l jtLM d111tron 
der begrepen. 

Nitdere infornrnti-iin te bekornen bij den ad
ministmtJur en b;j den ondergde~;ceucle.. 

.Mr. .M:. JI. u VA"" oo.::rl'J<.:RlEE qq. 

(156) 

- unoor omstandigheden verhinderd 
persoonl!j k ufscheid te nemen 

doen wij zulks bij dew. 
S.1.ROLEA. en echtgenoote. 

SOLO, 17 Juli 1884. (182) 
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'~ lL • i j <L~ • :f,.,?.-

Telegra.mnien v a n de Lo c o:r.n.otief . 
lJit I3~:ttnvia. ·1.-> .Tttli. 

in::<pect.eur bij d·:in posr
-C•~ Rn.ta ·i;..-.. aa11gc ·v·.n .. 1~ge1'\_ 

l It...-...t. .~_ -::-t..1J.-l.L~t1 ,-oot.· 
Pn teleg-1·aat"<lic:-n-;t 

Ze,-: cnndirlnten h.ehben :zich a.nngeineld. 

a.djunct
i,,. heclen 

l_)p ecr:"i:e luitenant..-k., vnetieL·:rr:i.ee::<tei- Blnnkenstein 
z·t l l>ij de ·ijrde at'd,~elinp: van b.Pi: dt'p.n i·tenient ....-an 
<._H-:>t."'l<">g- ,,-or,fer1 g :io.1_,,lna..t::-;t _ 

.l>e t'vcL•tle luitPnn n .t-J,,, . ._l.L'tie1Tn.ee:-<t.e1· .Julius ,,-ordt. 
in ,-e-1-,-c..'l.n~ing , ... :.l.Tl. t..le11 t , ,-ee,ler-.. lt.1.i"t. ~11;:~r1t-Ic~""~a.1"'tiei~-
111 ......... L)o~tt.?~1."' "\.-ri~~s .. g-L-.j>l:.l.~t.t~t. l"li_j <le cori.-i-.:i:1i~sie tot lie1"'zie-
1iir1p.- "·ari. 1-i<.~r. :.."l. <l111ir-ii~t.eati "'"-1.-eg-lcn:te1l.t .. 

I>.:- aru l>tenoaL· op non-actiYireiT 13 -.nler. is geslaagtl 
, n lier. g1·oot notnri~c:-. nro.en. 

Ileclen. zijn. pe1· '"'t•">01nscl:tip Ca, >noPta 
l'l..o..-i.:...tr ~t:!rt.-ic..Lt"!l.ng- ert Soe1-:..'"l..h::.-.j::.~. , . cl.·teokl'-.erl. 
Ji.-.:l.rHler.1.l>t1 r-g-. llnl b .. ~1·t"'ll.l.U. ,,\..Lei. nu ' ""-
IYlC"'le11 _ 1:--"' _re~j flll t•g... ~ '"l"'it-ig- J1,--;gt...-...J.. ~t:~~fl ... 
'"-...l'l t1"l.C,-1. .. 4. .. )ll''-- S .LllI"l}lJ\": 

1l.;-..a1- Sot.~rall.:.:ijn : 

van Batavia 
de heeren: 
"\-an Drin:i

YOn Humert 

(t.~ 11ee1·e11 : dt.' 11.ooij. KJna,___ D.i.jk,,.tra. Dick, de 
l3•·itt" en hP~ C ~'"'tenrijkscl1 rn.ttziel-;;:gezel>"'ch.ap ....-an Sicg·L 

lieden. zijn ~>e.- >"'l.oou1scl1ip Corn,pfa "·an Batavia 
tu .. 1n.1· Set"ll.~t1·ar1p: <'t""l. So ~l:'";."l.bclj!."""l. ,-e1·trol'l'-cr1 .. de beei·en: 
l')riC"s:,;<-n. Yan '\- 1..-u1:Pll. ::\Ictn1an. van. llen:iert. Holle, 
Pr_ ' C ... lllnt. Ililling;. Sch.-ok. .:\ l ac Xeil.t- en <le Stu1·
Jer: de c.lnn.1e~ DckkPr·. n-.C" .. .-r·ou'v S.-elig en 11et ge-
.,"'•lsL"l1np Bellring-ers: 

naar !:::o:oeral>aja. : 
de J-iee.-<o>n : Bo>vier. Laba~ri<le. .'\.bt·aa,:;. Pabst, 

B~·ondgee~t- 1-3Pitink. _ {art<"'n~. 'T"rorTl p. Pr·uijs: en B1·ug
r:nan : 

dt.~ dan'le,-; Greve en Plantenga. 
-,_, Lan<l,.. a1gc1neene ont,·ange1· t<"' Batavia. de heer 

I3os (__')ttcn. i~ a.an bekon-ien brand '>Yontlen ove1·leden. 
J<~ervol ox1t,,..lagen. op ,·erzoek. de corn r:nies der rler

clc klas..--<e bij rlen post- en teleg1·a.n.f"dienst. Reijneken. 
Benoein<l tot be,vn.a rrler· d e1· t,, .. ~ede k lasse bij het 

kadaster_ Be1·c:khout: 
tot:. lnitenant cler- hineezen te R:'l.n~kalan. Lie ~,.,.,,.ie 

'Ling. 
Dt2'vortlerd to ccr·,__t: ~y::i. luiteuaut bij l1et -.,,-upeY::t der 

a1·till"'•rie d • L'veede lnitennnt"' de ~.~,-e_ Peltzer, Be-
1·enosbe1·µ. _'\. LbPrti. llnt'f'"1nnn. K1·onoue1·. van Za dcJhoff 
Pll. l·-1·i.~bart. 

o .. ~ Lottie>Ho;•e '"" .... an nje:r nn.a.r Semarang ver-
t'rok l- ~n 

Dcrieln:eu uit: _'\_tjt.•li t">penLl·· t:Ol.. 1 0 Juli melde:n 
dnt: op u1ilitair gehi.:id nief'. ~ hijzoude1·,., i~ YO<:>L·ge...-a.llen . . 

De 'r'iv1·e~-tt·attSil01·-i:e11 '"·8.1·derl.. r-ii•:!t Ucr-.'1.ot=-ilijkt. 
·re (.H·~b-lel1 zijn van -:.ien. aanneu::i.e.- t .... ...-n.'l.lI !:>la.clit-

>""""en gcstoler1 t )._• k.c•e,Yucl-it:.er ,,-~·rd- t.loo1· de <..lie 
--.n g-e,,-ond. 
·r .... vee 1~andel>-'reiz1.!.!"el'"'- · 1.-o<lci- en Hor-

'l.:lian~ die z.<:>11<-f.er p-t.__..,.,Y:.tj •PtJt <2-tl. S )or-i.elop r:tn.a.1."' 
'\.I<-..n.tn~ik fi..!"i r1g ... :-.11 _ ''"" t...!t"' lt.:!tl. c.luc.,1· <.lcr1 ,·1j:."l.r111 a..::l.. n_gc,·allen -

I~>e l'l.cc1· Sclu-,;1_le1· 've1·d ....-e.-n1001·d: <le l'l.eer Ilof
rnan ~ve1·<..l li ht.. •rc,,·ond <'tl. ,...,-i.._t. te or:i.tko1-i1en. 

·roel.;ooc (>e1un -~ l1eL·i·r .,.-,•.-raacl µ;epleegd. 
:\.let de oot"lo!:.!:''"'-""t >on::i.er Benhoelen reizcntle. liet 

hij ziL"l:t te I ~ n111he'"'i a~-u:i. ,....-al z<.•tt..en. [>e i :n.andoer en 
::-t.cl1t !:'-I<",,, .. l'l "Ot.!'it)o 1·~ ,,-er·c_l<-~tl. <Yt"l. ,-e1·,,·:.._'lc I 1t.~ ;,..t.3-nue,-a..JJen en. 
g-edo,,,f ot" µ-e,,-,)11<l. !::3-1<,.cll.t,~ t,,- _ .. <-"'" 11-i.a.11 l..;..ce;~clcn Z'\.,-aa.i.· 

~e'-"'--Olld ~"l_:._--._Jl llU(.ll"<l tt"'":l"l.lJ..:!. 

_\..c-l'lt. beuuruonrg.-,...-e1·e1:1 c:r1 eeu revo)Yer vieleY::t den 
'~janrl ctaa1·hij in 11:-.nden. 

l i 
["">t~ ,-ct·~t~'t11cll1(>•1rli11µ· tt.i.:-:.~cht.!t:t <..le ,-,).1·~-rc"'n ,-.._-...Tl.. Pang
, ... Il. KlLlt1,p.·J,on.µ- t~ 111 i't"l(lcr g1._11"l~ti.f.Y-

I.><c> c-onl..1-."•leu.- LiL·f·.-inck t:t·;.1cll.tre het µ:escl::i.il in der 
1a"l.i1s :r1e t..c?· ~c...::l-iil'-.l'- <..,.I"l.-

-ro't dnclelijkll.eden ,,.. h .eL nog niet: ~ekor.o.c:n. 

,-un Ren ler. I<"> .T11l i. Pru·~j.-:. 1 4 Jttli. De Fra:nsche 
Regeering liet~f"c ann (.'hina een tet·rnijn gesteltl ....-an. 
:1-cht cl<.If!'Cl.1- 0111 zich e ,-er-ce-n i~Prt t-L1et de gc .. v:r.·aa.gde 
jn.den-.niteit. alYore=,.- zij rl<• hand zal l<>ggcn. op ma-
1. p1·ieele '"aa1·Loz-gen _ 

_ '.-eu·- ~-o,·l.:. ·J ~ Juli. J)e dcrn.ocrutisclH'' conve:ntie 
h.,ef"t ClcYeland Ilen•l1·ic->< p:Pknzett :-.Is h:-.a1· ca.ntlitlaat 
'<H. •1- < 1("'!"1 i ·vi ct_>-l> t"'<..,.~icle1-it:-:z£ ... t: t~ 1-

l -it. Tiat:l.Yia. 1 () .Tnli. Geplaa'l"'t. t.e 

zicl11:.t"'r cl""'L"' l~ ""t•ecle 1,1.a. :-::c.:::.e l.>ij tl•'rl 
[1a lldong cle op

"'··at:e1·staut. van. 
l~nl;!.!""•l('l~- -

( ),-t-..r~t"f>i:._t:..l.tst 

'iei- t.""(_"'1-~t:..<"' l.;,_l.o.1_~~t· 

11:tal" l~allµ,il. 

•}(.'I a ·~ ... ,-c.l1:t'"'r ~t:.lo.l t. .. 

tl.c..l:-:t 1- 1->.._1 r10.1._I'- ( .. ......:l"'1-::i l":l;...!") cl~ 

, ... ::111 cle·11 ,,- ntc~r-:--.;t::'l:.lt _ J>ietet-s 

d<' Oj>Zichl..•.!l" <Je1· 1 '"L'('d•· 
de Y\'aa I. 

opzichr.c.-s 
Pn Grebo.: 
klnsse bij 

\- t~r-le ( :.:t c l Cl~l1- t_''eej~-.i·i~ .. Ye1·lof' :r1nar 
kl~l.;-",,_P hij t}t' 

Elli-opa a.an 
,ft'"'!l i11~1cl1ini:-;t tl•~1- 1,,-.. . e cft..;.. ,-;t:.a.a, tsspoor,:-
,,- .. .--'!'f.!°t._"11 _ I ... t't"'f'l.i.~ t"l!..!"-

.J->, .. ; ~,...:: Fit:.• J1<_l1-.i/ .. - i.......;. .!.!"i~t:. ....... L-er..l or-. .zij11 
~t.ei.-ti:.tl1-1. l t_lo ='-In.1· .-:eillL~ c...lt1-l"l . .!...!"t';],Ol.l'l.("l")._ 

I le• D1-::t11t.i,,-:.l.::l1-l'lot·g--:-ocit.:"""t.l.'"'it: ~......::r~c11,-.it~r.....; te Ila.l..n,·ia 
kP<'t•'l C'(,>Jl <liYid<'lltl -,nil j(), J·C~ .. ui1. 

l h' u1njt>ot· ti•·•· inl·:u•T.<'l"i•• t.r'"'"'cl of,• Scheppc1· is 
'CH>1·g.,· 1 f1·n.f:!:C"'ll._ 

kol<ntt·I. 
t•.,.. ''"-1. '1·1 l,- r1 1_. )l_ ) Llitetl..tl.t"'l.T-

1 )1" t_,,-<"t• IL"' lt1iL•'!110111t. cl..-~t· i11f"4t.r1t..c1·i,.a:. , . .._,_l._1 5,, .. ie"t.en is 
.!.repl;.tn.t-<T hij h .• •t. <lepa1·1,et1«·11t Y~tn ()01-I<>.,r,. 

L-11 l~at.a,· ia. ·lG .lttli. T11µ-.·rlet.•ld hij liL•'L 18e bn.tail
lon i11 ·E1n1 ,~1·ic>. d .- P<'t . .._,f P l 1 ti I Pn•_i nt -a • l_j 1 u l a,111 "\""\Tilli nk 
J.;:: Pt,j Ptl: 

l>i.1 hel 1 flt• h:tta"ilio11 i1d";;1n1<>1·i<>. 
hij 1-i<>t :>e l>ataillnn inl'ant<'r-i•• <I<· 

de1· int'nttt.t·rie. d.- J~ cH•v,•r-. 

<_; eplan ts1 1. e I ~•l.1 a' i:t. d •' k •~pi t.ei 11 

,-11 l l t·<~J:J.. 

()\.-t'"1 -:_.ret ... l"-t::l.L't: 1t<-l.~1-1- r;.tt;1,·ia ti,· 
}'- ·v\.'::.l...t'"t it.~t·ti:-iel"":-;1:-er·... cl<'"' Tl:.t_:::t rl. 

i. l-:- (-"'fl( l !"""l..11-t .. 

In i 1.<:n::i.a n 1 -

~-an RPut.c1·. I 7 .T11li. ·,.,_(;rrrvr•nhof/'·· J ,-, Juli. De 
Reµ;ecring 11ecft, l~ij <1 Pl• l ia :1 t1 v-n n :::-; ta Le' een ~vet.::<
...-oo r·st.Pl inp;edienrL ,,-,uu·bi_j Han l l. .:\I. de 'L1~gcn,voo1·
r l ig-0 ko1-i._ i J.1g-it1 l"JPL 1·e.i.!"4~r1t~cJ1~l.l> '"-or(lt_ <>Jl_!:?;Cclr·:..:t..g<~r1 .. '1-ooe 
hct ge...-al dnt J >i·in'"''''"' Y\-ilhclrn.inn ....-<H.-H· 1-.aai- i:ucer
rlP1:jnrigl1cirl koni11g·in .n1orh1 ,,-0,-<l<'rt 

.l~Pnoen:.cl t,oL inge11it•1t1· de.- ec1·st'-' 
,....-atc1·staa cl<~ ingenjcn1·s <ler t'vcel.le klnsse 
<.lienst, de .:\.Ieijie.- en <iutteling: 

bij 
bij 

den 
<lien 

1:ot ingc1ii<.,u1- <lcL· t'veer l<> I~Ja,..se bij den 'l.Vat.e1·si.;.1nt 
de in•rcnien1·.-; cle>r <lei·de kla"'"'e l::>ij <lien <..lienst. J fpi n 
J I:eijnln-g. ~icu>-.... <•nh 11~js en d<~ Gijzclau.r; 

tot ingP11iel.1.r der dc1-cle kla'"'se h:j clPn -........-a1· •. ~1·s1nat, 
<le a>"pi1·.c'l.ut-ingcnicn1·s bij di<•n. <lien.st. '.'1.-Pijs, ScheC-
:Jcr c :i ·van E::o:: 

tot, as1>i1·ant-ingcn icnr,,_, 
'an J\.InrJe e:ri l'::Jenhnn,,.,. 

hij 

T3<l'Yo1·dPt"<l i.oi, 0e.-,__1-cn l11ircnn111, hij hc:-'t ..... vap •n d<>1· 
µ:enic ,1, ... -t ·v\-t.~f><_lc· J,1ite11:1r11..~ Pc1""J.(_'fJc.u~111.. l"-1·c1J.J· r-1 (' 11 

·r.a ncl: 
i.nt Jnit ~unnt-knlonol hij ht•i ,,•apen de1· inf:1ntt.•ri<!, 

d•:! .1na_joor ...,, s-.o:rl <I n Scl1c-1>1'•'1·. 
'l.'ot Oili"-flllfrCl"'"' 1:•· l~ni~l.' ia zijn. Yoo•·µ:<'tlrn:-"••11 i~·1·n11l 

,~•.a. ( -j.<..'lr1gg;1 .. j j I>. 
L)0 l T f;•cr· / 11 l '- rle1:. j(lclen .T1tli nn ~nnt. thnrn11l<'>rt 

-<•rtt·ol I· e.1.1. 

~<>-

I>e rit1uc ~,.;tcr 1_le1· c~:t ,·nlt.•ri..- ()"-.Pnan1· i,.: , -nn l ~:tta

via :nan.- :::3alatiga ovc.-g;cpl::t.<l.t,,..t,_ 
L~ij de escatlron'"' te l~atn' ia ''"' µ;eplaat~t- •le r·it

I.l.lt."'C~t.. ci.- }3J. .. :L..."l.:-:;~. 

Eene eerste steen-leh~ing. 
Illijkens de nndere be1·ichten. omi.r 'nt het lcggcu 

van clPn eer'"'ten ,,_tee1'l. ....-un bet g •bol.l. ' v ....-ooL· c.ten 
Rijksdag 'verd. de plechtigheid niet doo1· rnooi ''"edL.,,,
beg·un::<tig;ci. Reeds Yoor <.len nci.n....-nng , , -a,'"' cl<.~ luchr 
.z"'·~~::.1.i· bc·ti."'ol"l-ccr:i <..~Jl. vicl c1- ecn -fij1tt.~ stol.t-ep; e:r1., <-lie 
ein. ( lclijl'-. in <. ... ,,,11 flinl~er"l. i·t.:!geri. <..>'-·~2\~-~·i11g. rreg-t._'rl l""'l:..1Ir 
2 '"·:.."'t.t·e11 <.le 1xieeste -feL~"t.g-enoo1:on. op li.e1.. 1e1·i-t~i.1:r. lr1 
de keizeL·lijke tent sto1::i.de?::!. de l:i.eet"cu en cla1nes van 
bet hot". 'rei- rPchte1·zijde daa1·.,.-an de I=tijk'"'kan>"eliPr. 
de: ....-eldn1cia1·scli.:'1..lk. ~Io! t.ke_ de µ;enerna I"' l~l u1i'lcni.hal. · 
·r ~er·ko>-..- en Schacl1t ine,ye.-. al'"' ri. lders cl.:i.- C>i·• l<" 'n.n 
<..leil. z,vnet.en. ,,\. d .eJa;.11•: Y001·t,-: de JeLlPll der gL'rl.<.'l"<l.ltt°l"it,_ 
cic i.-cg;iril..L"'c1ts-l.c.011:i.trl. :.. l.rl. r l:."l..r:it. 'n.. <..ier· g·ar11izo'-~n~ """ .c.-i.r1 l~c"'1·Jij~1-
PL">'t>"cla1i::i.. Sp~:tnd.au: Lle led.en YHll tler1 n.~1i.1_lsrn..ul l u 
t,,.~~ :r·1Jt.:!t.l: cr-C!:-:;;cl1 t"l.<..l.l'"«..l.,. .ll.""l. _t,. <_le• , -- c...:> rzi t t... ~cs ... :-.:c.__~ri·et.:.--..r-i~st......•r1 

en qn:::t.•'-<to.1.~n Y~1n den Tiijk~d,l.~. 'J:et· link•'rzijde de1· 
te11t scha:'l..t·den zicl'l. de :r::i.1ini~t.er:-". <le li.oof'"den <1£"1· 
rij ksl~nrenux' <.le 13 'll. vco11111-ii~si ~ <'tl. <le btc0itle a i·cl:ti
tecter-.. In een halven kri11g link."' et1 1·e ·ht,-: va1::i. dc-zt• 
!."Ltl..to1·it.cite1:i cri. pct·s.<....'lrlP~r.i. RtOTl.llt"'rl. <l' o,-,prig-e l"J..oogt~ 

be-au-. ht.ell van I>rui~en en l:tet i·ijk. tllCt de dep11tat..ii<11 
uit l::i.et. !"ted.elijk. l3e,c:tunL-. de 1.l'.ni,· e1·sii.eit. cl Ye1·tegPn.
'voo1·dige1·s ,•ar'l. de1'l. hand.et""st,nuc.l e11z.. bPJ:1cv~ns d<> 
geest~lijken 'va.a.t·onLle1· ook de katl1oliek<' <h:nnp1·00,__'t -
..:~f'"zonde1·Jijk in de na.bijhcid de1· tent groepee1·clc-tt :zich 
ook nog een aautnl leclen van hPt co1·ps diploniatique. 
cle Tcans....-aulsche Depu1:atie en ve.-~cl"leid<-'DC lcLlc-11 Ynn 
<len ·Rijksdag Het spr·eekt van z<.'ll. <l~'lt er op d~ t1·i
bun~s YOOL" liet publiek n-een plan'L,,.je onbczet blceC 

.:S-a-iat <.le Keizet· o ·ndt~· de f"anf"ar·cs -..·an <len .. , . 01·s-
1:engl'oec"' de tent 'vas binneng·eleid, .µ-evolp:d <..loot· den 
Kr·o np1·in::-'. de p1·i1:1o-<en '-'l.~ilhP ln.'l. en J<'redH1·ik 1..;::,n1·el, 
ont....-in= •ie Rijksk.n.nselie1· bevel otn <.le plcc11t igl:i.c-i<.l 
te <loet'l. open.en. L1it gesch~edde n-ict cene 1..1.itvo1..~1·ing 
...-nn •. Lobel. cl. e n Fie 1·r,z a lie La >l rle"". ''"~1a1·na de l{ijk'"'-
1~.:._.._n~eli """'1.'" de. 001-l,or1 cle ,-o i:!~--i.~... c.lit..'"' iil. c_le1i. st.cer.i. 11.i.<>L~....:;t. 

'vo1-clen ge-<Iotcn. J:)it ,,;tuk lui cl1le ~:tl,.; ,-ol~ 
.. "\ ·u. "'•ilheh:n. bij cl' p;t·atie L'iL><l'"' 11ui.t,.,cb. l..;::,~iz"'t ' . 

1~ori.t.rl.g 'ra.1~ P..-11.is<~11 ... d c t: i k t. )fl. l~cll. ~l..p erl. l>l'"C".Il.gc·"'l. t<""t· 
kenn.isst:"., cl.:..-i..t ,,~1j tl..ebben l>~.slt..)te11_ ir-i r1a~1tl.l cl.er ,-ui-·~tc•1 t 

>. e11 ,-cijt.':lo s-re le11 c_l0_, i-ijl~=-= e,n_ it>. g "'tl-i ,.c rl.....:;c}"J ~"'l}.> til.ct d.t..' 
'>,P:-t'On 1,,-t.~ tig· t...~ ,-et·tt.-..g-eriv,- >Oe , lig- l"=--' (lt~~ Dlt.it...:.el-.c~n. _ ,-'-"">11'-.~ 
.,.>rieci. ee-1·=--'te:1 steent c"' lt~g;!..?:e"l. ,-o .. :>a.· et'"'n. g""l"'l_ Lt,, .. .,. ,, . .__"l.a.t'"tn den. 
>")gctne 3 rl. ~ct-ia.1>1>~1 jf.;:er-i ~ :..~1.·fJ0iLl <_lee ,,-<~tg-~' ~11 i e licli.~"l..:t.r.l..eti. 
">eer:i.e ,, .. a3.1-tli.ge 1->l~"tn..t.~ z;..""tl , , -o.t-<.len. l'l ~~re1 c l_ ()1-idet· <le 
')"g-101-ic.1 --i~e ' "-<-1f>Ctl.f't.:!i.te1i. '-ler , ... ei-et~1-.ig-(le _ IJt1it:s .. ...__ 
»•Hen i <lo:::n· Uods beschikkinµ,- l'let l,,)uit,.;cl~ 'l. 
-.-, 110 ')i1.- f- ! lcl.el1te tl.l.4t.cl1t :..11 l10c .. cl1jl'-.l"lt.,ic_f ,-,~J.'"L . f...."!Z~ 

>..:> ~cc_---~t ... if.t de~ ,-oil-"-.~ ~t"'l. uit bet ,,-~cle1-zijcl~cl.i. ,.eJ.-t_r'-''-' .,, L'!rl 

e>der Bond:;:re.;:rt~crin.p:~u is ,-oor Dt.itscl-.l~:tncl dek. r>c'\.C~l.t; on.~
n~t~:t.an ot-ri. zij r1c g·i·o1'1.. 1,.~~c-t 011 r1:..:t..tior1ale or1tv,,.·il~k .. _1~lix1g- ULt.. 
'>-.eig-en "t"'l:lacli. te be~c.l:. ""i.·.r1:l.1->rl. en. cle zo1·g ,-ooi- ZtJil.e '-el 
>~ Yaart zelf te1· l1and te nec:nen. '.-oor ctic be~cl1err1::i.ing er1 
>-..die ,,-,~1, aat-t dier1c <....le a1-l.>ei l in. hct:. g~cbol."'l."'-""'-., ,,-ell-,...:: 
>> ee.-ste steer'l. door Ons ,-..-01·clt gelegd. _let nanI<:.l>ua.1·
:n heid nan (,,'}o r l zien 'vij te1·ug op hctgcen de Boncls
>:> re•reerino·en ~-emeenRcl::i.nppelijk 1net clcn Rijkscag in de 
>:>Ye~loopc~ jn.1~n ...-a1'l. ons I<:.cize.-q·~k be~tuu1· Yo01· Duitsch
» lau liebb.~n tot stand g -el>1·ach t.. en '\""\-ij zien <le toe-

- »l<:.on:i--t l..egem ...,t met cle hoop <"lat oncle1· On,,__ gelijk on
»dee (,')nze opvolger>". <.le getn.•':ll'l'l'"'cliapp lijkc ai-bPi<l voor 
>> l'l.C t va. l-=orlan<.l door ee1-.d1·aclit gesteun<l en t'l.'l.CL zegPn be
» k1·oond ,-..-01· .. le. Die a.-beicl zij Oll Ve1·ande.-lijk gc,vijd a.an 
>><le ot"de. <le v•·ijheid. <le g-c1·echLigheid. de p:<"lijke liefdP 
:>:>voor alle k.-ingen onzc-< voll<:."-'. ~I:o_~e <.le b u'~ Yan 
» tlit .l-:Iuis -...vo1·c.lcn bescl'l.errr1 <.i <..lo or ,-rede n.a::i.t· buiten eri 
>:>binnen,,;lands ! "'\-oor a.Ile latcre t,ijden zij ri.et een zinne
» hceld ....-nn de onverbi-eckbare banden. 'va.n1·dooi- i.n 
-.-.roe:r:n1·ijke dngen de Duit.sche laud.en en. stamr:nen i:r1 
»l::tet Dnitsche rijk Ycreenig- l "v.~1·<len. J .)aa1·toe sn:ieeken 
» ,,-ij God es :zegen ar. 

.. D<>ze oorl.;;oncle hebben "''ij in tvvee exen'l.plu.i-en 
~ .,e-ige1.1l"'l.;_1. nd ig; <•nclc1.·tce.J'-.e1J.(.l e11 ,-f.."l..n.. 01i.~ g-1-oot keize.1 ·
__ lij k :ze!.!;'el doen vo rzieu. 'l.'\-ij bevelen dut Ii.et een<' 
,,e.·ernplaa1· rY'l.et de tlaa.rbij hehoo1·end.c ge>"ci11·if'ten 
. . en i:i-iru::i.ten i:r::i. '-len ee1·sten st.cen va.ri dit gebou, ,
.,,,"-01-cie i:1e'-lc1--gel'2!p;ll .eri l1eL '-"l..t'l.c_lct·c- in OJ.1~ archief~ 
_. 'vo1·cle l>e 'l.Vna.r<.l. 

.• Gegeven in ooze l'l.ooltl-. en re-;identiesta.<l l3c-L·lijn . 
.• d ea U Juni <les ja.a1·s .l 884. ·-

llij <lco oorkoncle 'V<~l'dcn in een u:i.eta.len bu='< gelegd: 
-.I e <.le p1·ocla.rn•'l.tie u.an l'l.ct Du it.,.;cl'l.e -..·olk. 1'1.itgevaar
digtl in het b of'Jk ... v.cu·tic1· te v-e.-,.,ailles. 1 7 ·Januar·i 
'1871. b'-'Lt·ef'rende cl<:> nieu,ve invoet"ing dc1· l<:.eh?;•~t·lijk<' 

,,-a.al· .li~lieid: ~e de g1·ond 'vet <le>" i·iJ '"'"'; 3.:i het Hnn<l
boek cle,.. rijl~~ Y001· 188 ~; 4 ·e cle gescbi.edvnis van h<'t 
ont-<tnn.r::i. 'u, n <.l ~n h :>n 'v: .Jc l<:.aart Yar1 C3erlij n {~c CC"l':t 
vollt•<lig ,..tel van alle rijksn:::i.unten. 

· r.'-r'>vijl de bu-; n1~t <lien inh.oud in eene g1·oet· 
,-n.1~ clc. ,. t stet~11 ,,-~1·cl g-clegrl clcell c_l.e l'n..11z.i1~l' <]<> 

tonc1::i. l::i.o ">1·en Yan <lcn ko1·nalza.ng .,Icl1 bete a>i. €'1.t·e 
.J.\-I((r/l.l de1· Liebr."' 13~j hct:. slot:. van het lied sc.ha.a1·
-clen d c 1-eize.-, de K.-oonpi-ins. de Kro npL·inscs. de 
Groot.he1·t..ogin van lla ' lcn.- 1uet de J>• ·in><en. en p r in
sc-'"'sen van het I~ouinkl._jk. Hnis l>ij den ~i,.-..en. Ve r·
vol.u;"•"''"' t;1·n.< I de Uei<'i-,.;ch..- hon<f,.;gcvolmacht igdc gr-aar 
Le1·c.hL~1•((~Iclt.-J.;::cjse1·ing v<o> .- en hood nn. een. ko1·1.p 
toespraak clou 1.;::cizer het tL"U'-'·ecl a.nn: ~a, de d_au.rop 
p..-c"•oJgtlO. l:>est1·jjl'-.i 11g eti. ~t.fl..nlcg,2;ir1g v:._'l.. 11 ):._~t, $] t.lI..-Ls1..u l..;_ 
cloo•· cle :i1'l.cLst~lua.1-..o; en stePnl:tou,ve1·'"'· na.cle1·t l e de 
v00.-zitLv1· van den J~ijks clag cl<~l1 J..;::,Piz•"'r en hood he1-r:t 
rlen har:ucr a.an. onrlee liet uit'"'1>1·ekcn van zijnc 'ven
scli.en ,-001· «fen zep;et:i ~a.ri. cl~r1 bo1_i.''" ... · 

Daa.-op gnf' de i ..;::,cize.- voor zich zelven. en namens 
c-le l~eize.i·ir1 c.lt~ cl1-ie }-a.4Ln1ei-.:-::. 1a..gen OJ.:> c_ l t_~n st..eer:i, Ot'l.de:r 
bet uit.1.:oepen ....-un: •• In naan:::i. va1'l. God!" ·rot ee1· cle,-: 
rijks! 'l'ot h..:iil d,~,., vaLle1·land,.,!'' cl1t.eL-.~envo l_?.cns "-V~1•d 
tlit. ook Ye1·ricl::i.t. door den K1·oonp1·in>'<, <le K 1·oon[>t"rn
i-<co-<, de Groothertog·in van Ila.rten, de verdc1·e P.-uissi
sc hc p1·inse:i en p1·inse"""'cn, .-lnn Tiijksl<:.nnselie1·, de 
,-~l<f tna~l.rscL1t-i.ll't:~t'l.~ <i L~ g-01-i<'!.l. ... n..al~ c::'l.. ..1.~i l lLl•~1~s rl t.~i.~ (_-""')_1_··1~ 
V<.1.£1. dPl:I Z"l.VU.1·1,en .i\.clel;;,nr. de :,,;t,enlh.L'buenrl1..~ g<"l11<1C}"l.
i .ig l<.~11 ui1 den 13ond . .,; raacl, <..le vo0t·zitt.e.-:-;, '"'ee1·<~t n 1·i'"'
sc11 en q 1.ae,.ot.01·en 'au dcri 1-{ijks<lag, (l..;, P.1.·ui•:-.iscl1<' 
n1iniste1·""· du ll.oc>f'Licu dc . r 1·ijksbu1·eau..· . d

0

e leder:i. de1· 
I3un,vco1r11r1is~ic en de hei<l<' >.'\.1·cl1it.ec Len. 

./\_1l. ~le1·1n:."l.al '·c1-rl dooi- l10t D ,_Hn'<:.001· ccn. zaJc1g na,11-
gel-ievcn, ,,·atLt·1.1.:.t. de op1H~1·l:i.ol.p.·..- lik.c1· dt·- Ko~··l v..:1,:r1 
c.lL'"'t'l <l~l.:.11-IJij gc1>InaL~tc·11 l.;:.tl.tl.~t:!l clen ,,~ jj li11::.r~hcge1-i 11ii
::o:pL':t k. <.)c:1111iddcllijk znnp·cn n.lle ::uin'I. ·ez i g·t~ll gcza1u<:11-
lijJ, < 11 clt'"'l' 1Jc.;2;elcicli1-ig clc1- .111t1~i'-!L'-.. c.lt.! "'- ~c <"'r .... es1 c v-..=·r-
zo11 Yan '11.!i J.....01·nal .. -Vtt,J~ <./a. >llo:ef; ultc <X-ntt!'• lJe 
,.<><.•1·ziLLt. .. 1- , .. ,111.. cl•'!.t"1 It1jl.;,...s L . lg ll.i•'' <ler1 l<.t'"C<..i.-t.. ~.L.1•!,.t"'. cl<..! 
1·<"ize1· ! .. !~. •ttt. di<· clu r nlle1t 01::i.cler <le i .oru~n ""'t.tl. l1eL 

r .-,u - --•i•• <l tuet µ;eest,(ll·it• '·nrd licr·J·aal<l. l)a,arn1t•cl·· 
a -.,; d•· pl•"· hi ig;-heid ,p;e.-lnt ·n. IC < 

~1rcldruh. -- 'J:..iuu.1.<··r & 
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..,.. lemand, grondig bekend met 
administratie, zoekt eene plaatsing 
als boekhouder op eene landelijke 
onderneming. 

lnformatien 
Heer B. A. van 

intewinnen bij den 
der Heijde te Solo 

l 176) 

§PE CI_,~ IL IT IE I 'Jr. 

In~igo-Installa t:ien 
'vor(len ,·oI~·e!U!! de laatste , .el'

betel'in~·e~a. spoedi~ en salide 
uitA·e,·oerd. 

Beter kwnJiteit Intligo, toepitRsing vnn 'toom
kooktoestellen. 

:Kleine Insfollaties worden in den tijd van 
eene man.nd gereed nfgeleV"erd. 

Hierbij wor<lt hoegenmimd ~een metselwerk 
gebruikt en k11n men bet Co])(rens-water bezi
gen tot het aanmeugen vn.n de incligopap. 

. W. ~LL~\\"EL. 
(150) E~GI~El~R.-Jlju<:ja . 

Dool" co11/1·acle1t 111et 1111'1'1' clu11 50 y!"onte 

fnwsc71e fi1u1·ikw1t1•11. 011 l'lh y<'liieil r1111 lu
d1tsl1·ie, bc11 ik i11 slaat a/le 01·tl1'1°..: 1Ho111pt ell 

tot :ee1· voOJ"deeliJC' /Hij:e11 uil le eoe1·e11 . 

Et•t'll al.• 1•1·oe11e1· wliec1• 1111'1l cle IH•.-<tell i 11gl'n 
VOOI' f·omfJOlfl 

0

S. I'll Oji §f•:\'JCOlllUS• 
.Ll.1•iJke!e11 lijrli:J toe te :e/l(lc11. 

Gce11e 1iv,/elli11ye11, H'<ll'<ll'll 11ityet•o1'1'd clan 
t'll'l1':ten i·cu1 tft>kkiny mij <li1·ect toe le :emlen. 

E. ELSBACH, 
rertcgen tt·oo1·clige1· ilc1· S •ii: fod: Pei·s 

HO•'gcr S, Rue .Bilton, S. 

Tha.ns: 107, Rue OrJener, 107 te PARIJS. 
(17~) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansclte en Porlugemlte Wijm. 

bb kroond met 

ZILVEREN MEOAILLts. 

Witte en Roo1le Port ..... f ·J 3.-) per. 
:Malaga, i.llu"cntcl en 1-. ino Dulce,, 1 :3.30) l i fl 
Pale-, Gold- en Dl'y-~he1·1·y ,, I i.-1 aco1.l 

AGEXTEX: 

.\.. 1 '. Ii:OL::irc . . . . Banjve1ew1r;ir>. 
L.\.TISE:\ & Co. . . . P1·obol inuo. 
Y,\:\ :\l l.ilJllE:\ & Cu. . •'ur•;•u/J(\ja. 
KROU:\ . . . . Jlotljo/;el'/o. 
STECK ......... Jlolunu. 
DE.:\::\T:\GEll .• '. . . . I\.erliri1'. 
:\!,\\Tl·:f, ........ Jfuilio~11. 
TIIOOFT & EALFF. . So.·1·w·111·tu. 
\".'\.>: l;ORKl.i~l & Co . . D urjocu1·tu. 
E. t" S.\S ........ ·"u111111·1it1[1. 

LE CLEilCl~ ...... 1/Je/)(ln. 
S~IEE'.\l\. ........ Chm'iwn. (I Oi) 

rerlt-rijgbaar b{j 
THOOFT & KALFF. 

N~ P. VAJN DER STOKr 
oud-officier vnn gezondhcid bij bet 0.-I. leger 

II.L\...ND I~ lDID ING-
vnor. 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IX 

Nederla n1lsch-Tntlli!. 
~fet 1 uitslaande platen. 

Ten gebruike op pLtats n w1tnr zich 
geen geneesheer bevindt, voor 

.A.mbtenaren, op pntrouilles. 
enz. enz. (21) 

Pl'ijs f 5.- f1wico pe1· post f 5,50 .. 

V crlu."'ijg·bnnr 
bij 

THOQ'FT1 & KA.LF~F. 
Avonturen 

0. :SE~QEB & Oo. 
~(_) }-1]1~~ \_ llL~IJ .... \_. 

II o ,. o I o g i e - J1/ a It· e r .~ e n II a 11 d e I a r f n 
Hebben de eer het geachtc publiek tc beriL'hteu. tbt z\j tP ,~Uh> genrriveerd ziin, me-

"\'"fill 

Baron von MtinchhansBn 
• debren!.!;euclP ccne groote collectie Gan cl - ~jh·er - lDi1nnn nt~'i·ea·l{en, nlle soor

ten Hurulo~·ies en lln~HIC'ls:;;·ned~n·~n: 

(in het Javmmsch) 

. P1·ij.-< r :i.- /'1'(/llCI) Jlt't' f'OSt r 3.30. 
( 1':2) 

THOOFT & KALFF ~ S~Brakarta. 
leV"eren op nan n-aag dadeltik 

§C'ltijfschietrC'~ister!il en .\.fstandsbepa-
1in~t·n. nf'zun l<!l'lijk p-ebond('!l. 

Gt'drnkte Annteelccnin;;boekjes. 
Naaml:jsten. 
It: leedin~·I ijsten. 
§trafboelien. 

Jlt•na:;ehoelien rnPt stt."rkte Re;:-istC'l'. 
Proct's-u·('l'baal. G t.1i~·e11 'i·e1·bool'en. 
;Jr ilaa~·1lt•n \ ·e1·huo1·t•n. 

'"\)"e1ulu,·e1·antwoo1·din~en. errz.enz. ( j.) 

}" 0 'y LE l{ S 

draa~bare SnoorwB~Bn, 
i\lET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOR 

INDIGO- ONDERNEMINGEN, ENZ., 
wor len met " el succe.:; gebruikt op tle fa
brieken DJ.l..1'I, NGA..NDJOEK, MJ~IUTJA.N, 

. ·P~i.UO.\'GA.X, enz. 

Dit jaar znlle::a e1· hier te D,J!)f; • 
.!l.J _,ti._ :n1ee1· (i;l~ -U.'I,J •' t>aal §vaD1· 

it:~ ;;·elJ1•'Hik ~·efJJ·acht r..·nu·den. 
Eenig .1uent voo1· cle 1'01·ste11/anclell. 

MACHINER!EN-, LOCOMOB!ELEN, KETELS, ENZ· 
YA:\ 

Ru,ston l'r(lcto:r & Cap ts Lincolkt. 
BEf\1100:\D :\IET :\IEEn D.\::\ 200 :IIED.\.ILLES 

YOOR ZJJ:\E llL\.CflI:\EIUE:\ 

§T.\.LEN A§SiEN -...·ooR NIOLE~.§. 
ENZ. EXZ. 

(149) W. }UX\\'ELL, ExGCTEER. 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WEUKTUIGliUNDIGEN. 

Handela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij :D:.., T. L! en Balk
ij zer in ulle afmetingen. 

§taaf en {Jlaati_jzer van alle dikten, 
waarbij vn.n 6'X~'X '.," en '•" 

~taaf eu plaatkupel' en Uotler
draad. 

Groote- sorteering-J[oerbonten en 

Ji li !t li!rn gels. 

i> »' Jt.01w1·e!l Urauen 

en ~ lOJuafslniters. 
)Ecdia rublJe1· v11n af • ... "tot en met 

l" 1lik. • 
Gnst•~JI•en met h11l1•stnli1{en tot 

en 11u.t +" 
Ge .. ila!:ah.e~• t>i.jpen tot 12" diameter 

geper:;t op l 0 Abuospiieren. 
Prima kw.tliteit ~=~~·elsd1e <h·~j frie-

111~:~. eukel eu <lubb•I. 
llila:nd. l'e~~ti'ifun·aal. §tumn• 

1w:upe?:11 en Hr1E~d:>1t>nite!11. 
i;:biJA·e•·e~ds ·h ·l • , ·oor g·as en 

,~-H ,.-.,.·urHulra.a .I. 
) .. lle sourten 1f"e1·;fr .. wa1·e!11. 
U:un· en· 1-o:tS'IUl ·hi:1es, ID1·aai• 

en ~chaatha~alieEt. 
§ta manna eh ·~1es 1netli.etels op een 

f'u::ulatieplaat. 
It iezel~·u !u· com l>OSitie, de beste 

beklee(lrng tegen w1mnte-uitstr,diug. 
JDieuis t.:ristall, een nieuw soort 

, · unl"ldei. Ynn welkc lnntste urtikelen zij 
eenige 11;.;enten vour J 1mt zijn. 

Yenler alte artilielen, be~nucli~d 
yo 01· la,:::uletij Ju~ u~adel'neJni~1~·e~1. 

liunnd ::1t1tk op groot.m 01uzet geb<tseerJ. ziju
de, hebben iii hnnne prijzen zeer billyk en 
bene:len concurrentie gestelJ. 

lhL1Lrne bdbsten zij zich met toezicht hou
den op Mnlllltttk vu.11 J[a,chi:1el'ie~n en 
l'etJaratieS d1LarV1Lll, en newell beSte(• 
ling·en aun op diverse werktuigen. 

(90) 

.• 

Bl'aceletten. B1·ot•h(•s. 1~edailln:as. Hnlizp n. ('ullie1·s. liabnjall
J~a~.a •het -- en 11mlere lietuui>eu. Heeren en D1tmes Harolu;;·iekettingen, 
QJorbelle!:e. Bin~·en e11z. enz. · 

vou<len en zilveren Dam s eu Heeren HOl'Olt>g·ies in differente p1·~jzen: 
voor lwt goe<l loopen wonlt gegamndeenl. 

Yer1ler nlle soorten ailn~die:n, ~nah1uu·hi!1es, i;l1>eeldaoz~n. Schilde
rijen Gala~tel'ie ~ Tare!!l euz. enz. to 1'eel Olll te spcciB.ceren. 

Ouk wor,len bestdliugcn op nieuwe bijovt.:riih1 en reparntien Y11n gouJ werken euz. 
1111u gen omen. 

Znllen slechts 11 tlageu nlhier yerblijrnn. 

van divers 

-----
' 

op 15, 17 en 21 dezer 

den. heer A.. 0 T 'r ta Poerba.jarnr 
hantf elsartikelen al~ : h.1israad eene partij 

De 1Yerel·lberoe.n le KloU.eu welke -!0.) (h.'...\L'll lO<)pJu. groote en kleiue Hegulateurs. 
J .. merika1rnsl:lie h:lokken rnet ;::llag·11·erk. a"ht (LLg·eu loopen le, :>t.tan.lc Awerikaansche l\lok
ken groot en klei:1, ::)_;hw,u-1.w.d ler Koe'., :'-,J.•k'd,J!d;:eu, :'\il:\ ·l 'l\>ibtklokje3, 'IV ekkerklokjes, 
Klokken met dtttnurn1Lil',\·ijier, divel'se suort·~n ~ ':t<Limctchines nieuw systeem. 

~r ER D ~ U: 
Alle soorteu vim Gonrlen, Zilreren Kopere1~, Xickel en \\';Lltlrnm iifass Horloges, Chrono

meters vim John Bennet pateutlever eu l'liron >gr;Lphe; eene groote p1trt~j Gouden, Z:ilveren 
Nikkelen en double Horlog-~kettingen, zeer fmcti0 1·estkettingeu V"oor Iul,rnclsche a111bten11ren, 
Mess.in met zilveren h11.udv;tt, zilveren lep.:11,;, :-lJrvetriuJ.rn, enz. 

Eene pn.rtij tabnkspijpen. 
BorstspelLlen van GJuJ. Zilver en H yloniPt. Oorbdl:m, H ,dssno3ren, A.rmbanden, H1tlskruisjes, 

K1Lb1tj1t knoopen, nlles va.n de fraaiste Roort. 

'1T03RT§ Z1l.1'.J ~l)G \'EBli.UCHI' 'Vl>RDEN: 
Kinderspeelgoecl bij kleine K:tvelingeu, btoen, zjj le, litkeu 
l\lnnillct en H1tvann11, sig1Ll'Hn, kntoen. g;bs cu pon.:ebinwerk, groot3 Spiegels, nieuw soort 

gehlkisjes, Lampen, weegsclmlen . 
Speeldoozeu en drnaiorgel8, poetsolie voor kop3rw Jrk, foin,ie schiltlerijen en vele andere 

artikelen wr.lke kunnen beproef,l wad.in en 1th g .u l ge .v,,L·LrbJqtl. 

hebben ont1rnkt e:::a. oak in cletaH 'l·e1·k1·ijgbaar: 

UNIVERSAL }IETALL POETS POJIADE. 
Het te poetsen met1ia.l worclt m·3t een z1tcht lit;1jt! m~t eemge l' C· MA. DE gewreven, waar

door zeer spoedig r1e zuiv .::re glans te voorschijn kolllt. 
Groote doos f 0,20. 
Kleine » » 0.10. -181-

:n:::>e "'7eloutin.e 
is eene SPeciale jJ(l{.;'DRE UE nrz 

bereid uit Bism11th, l1i,)'J i·oly 11<rn ee11v1t hell:rttnen int'lned v"or de /iuid. 
Z1j lwwll 011 hi;t ti.rot' e:ic!tt en 1s 011:ir'/1tlutar': 

zij gee{t dtts acm tJe luwt ee11e nrll1111d1jke {rischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 0, rne de la f>ni.c, 0 - P~1RIS 

Jlfen neme ~i1·h in acht t·o,w 11nmank en 1•e1·1•alschinq. 
(Oordccl uit;;u~vrokcu door lJet Tribuuaal de: la Sciuc Lku 8 niai 1875) 

De ftol• UoyTf'n'O J,nff~'\fenPj 
eclit gewnarmel'kt dool' de hand tee• 

~~~;~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~ kconi11~, van Dr. G!RAUDEAU van ~ S:u11t-l;ervais, is een plantaardige 
Siroop rnn eene gemakkelijke ver• 
leering-. aangcnaam van smaak en 
rcnk. 'Seder( eene eeuw wordt zij 
door de A'<'lleesheeren van alle lan-

1 dell aanb<•volen tcr genezinji Yan 
zil'iden uit slccht bloed of 1dier
sloll't·n ,·oorlspruilende. ~!en wendt 
liaar in .CPll grool aa11tal hospitalen 
ell liel'dadi~e g-<!slichtell aan. Als 
stl!rk bloedalleidcnd middel rnr
lli,·l i~l 1ij lie tocrall~n door het 
k11ik ,·eroorzaakt u1 ndpt de na· 
tu .r 0111 zich er \an te beniJdcn; 
al,mede van hd jodium, wa1111eer 
111cn er tc vecl vall g-enomen heeft. 

Fab1·ieksmerk in I!OLLAND gede· 
po11,em~J . 

Ge11eml Depot tc PAms, 12, rue 

Vio~o~ia Wa'b~~~ 

N a t u u r 1 ij k M i n e r l a l w a t e r 
uit de 

Victoria Bronte Oberlahn.stein. a'd. Rijn.. 

Het beste der tot nu toe bekende .;\linern11lw11taren, aanbevolen door vele me1ische au

toriteiten. 

(77) 

V erkrjjgbaar bij 

SO l?SMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djoc1ju.;. 

en in alle 'roko's, 

• 



G E L D .. L 0 T E R IJ 
TE BATAVIA_ 

tl'n ht>hOCYl' ya ll -

De Gymnastiekscbool te Soeraknrta 
en 

De Vereenigin;:; tot , -001·bt•reide1ul 011-

derrit"ht nan Jiinderen ' 'nu Miln'er
moi;enden ln Nede1·lnn1b1ch hulii:. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een pr~js f 100.000.-
1 prij. van 
1 • « « 
2 pr~jzen « r 5.ooo.

" « 1.000.
« « 500.
« « 100.
« « ;)0.-

r 20.000.
,( 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
(( 5.000.
(( 10.000.
« 10.000.-

5 « 
LO << 

100 « 
200 « 

:~~O prijzen 

LOTE~ zijn 
tf' i\mboina 
" Banda 

l 170.000.
tegen / 10.- COl\T_\1\T Yerkrijgbaar. 
bij tie heeren \. T. Buu1mm & Co. 

" den heer C. J . Blankert. 
J .• \. Jan~en. Bandja1·uiasin « 

" Bandong 
BataYia 

« « C. G. Heiliger~. 

11 de ~ I E,:compto '.\faat~chappij. 
11 den heer H. J. i\fee rten~. (\ 

., (\ 

1 Ilengkali> 
,, Benkoelen 

" (< G. Gclmmg. 

'" " " F. II. Kroon. 
II de l:ieet'•'n H. l\l. Yan Dorr & ro. 

11 E1·11:>t & Co. 

(( 

" den 

" 
(( 

Bruining , - Co. 
Ogih ic & C'o. 
Visser & Co 

,, Dun!op & Co. 
hter Loa Po Sc>ng. 

Thiu Tjeng . OP\'. 

u L. nlll Il utt<'n. 
C. ,\ .. \eckel'lin. 

.< 13oPleleng " -:-::ierinckx . 
Tit . .Jan~z. ,, Huitcnzorg 

\( 

,, Che1·ibo11 
~ 

fl (.( 

.I .. \. Schussler. 

.T. J . II. S1t1ec11k. 
,\ . .T . \\'ohelrnrnp. 

" Djembcr Bezuekie " 
Djocjacarta 

.I . rnn Holst l'dHrna11 
Brocx . 
.I . J. i1,• to rnafl. 
[J. nuning:. 
\\'ect. l\ucken. 

Indr::unajo•' 

Kedirie 

, dl' hceren ~nc~iuan ~ ( 'o. 
, de11 h<'l'l' .l. Rc\iu,: . 

« Ch~. Pino. 

" I\om-Radja 
Laboeau (Deli)" " 
_\Iacas~ar 

f. StollenhoJl. 
.\. \\·. T\neefel. 
J. F. IL Ya11 Jle11wrr. 
\\'. Eekhout. 

.\fadioen 
;\lagelang 
"Jledan 
:\Ienadu 

P. E. ,\ndre~en . 
P . I'-oppenol. 

" \\·. F. II. Levti11g. 
1\e \1 ec11·11 clc Bordes , · Co. 

Padang « « Yan llonteu.Steffon&Co. 
.I. \Y. ,\!ting Siberg-. « Pad.-Pandjang " " 

< Palembang 
Pasorroean 

G. H. Ruhaak. 
H. G. J{hmder. 
n. P. Enlhink . 

PattiP 
P1•calon7nn 

(( 

PoenYoredj11 
Probolingo 

« 
Riouw 
Rem ban~ 

" Salatiga 
Sama ran):?; 

(( 

« Sockaboemi 
Soerabaia 

« 
((. « 

(\ 

Soerakarta 

(\ ll 

\\ 

" Tangerung
" Tjiandjoer 

Tegal 
Ternate 

Tjilatjap 

_\. '.\l. rarkC\i~>t'I'. 
_\ . \Y . I. Boc-harrlt. 
S. ~- :\Ian. 

de lt<!!'nm llana '.\Iullemei~ter & Co 
den lwer '.\I. F. S1neN<. 

". 

cc C. <-t. 1an Slidrecht. 
R. S. Thal L:1r:::cn. 
(. rnn Zijp. 
P. L Yan 8orlcg-L11·n . 

« · Th. B. rnn Soest. 
,, Ag-cnt -:\. I. E,:cornpto _\Iij. 

" de heeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
Ra \'Cuswaay :\- Cu. 
Arnold &. Co. 

« Soesman & Co 
,, GriYel "- Co. 

,, den heer .\. Bisschop. 
'" (( D . .r. H. Scharer. 

« Agntt ~- I.· E,cumpto :\Iij. 
den heer Ch-. Kuckcn. 

Q « \'. Cl igw•tt. 
I de lt~cn•n Gch. nimbeq; e11 Co. 

« Ynn .\lui<len & !'n. 
<( Thieme & Co. 
,, " Soc,:man & Co. 

Tlwoft. & Kalli. 
({ Yogcl Yan de1· Heide& Co. 

" den lteer L. Baier. 

. 

L. .\. "JI. Leman. 
Jhr. R. HoJz;;chuher Yon 

llardach. 
K. H0Ye11;; Gn•Ye \Vzn. 
C. \\'. R. Ynn Renese Yan 

Duijwnbode. 
1. I. ,\. Uitenhage de 

~fot. 

, \\'onosobo " " D . .I. rnn Ophuijzen. 
De trek.king geschiedt ien overstnnn van den - ·o

t31·is H. J. MEERTE~S le Dat:-1.\·i,t als bij aa11plak
bil1Pt is hckenrl gemnakt. 

De Commissie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12). E. DOUWES DEKKER. 
-----

Ha.ndels· en Commissiehuis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voorsll·nat--Solo (35) 
Steeds bcleeCdelijJc aanbevolen. 

Steeds 'VOorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAFTAlUEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 

ten behoeve van 

De G5'mnn.stiekscbool te Soerakarti1 
()11 

De Yereeniging tot voorbereidend ouderricht 
n.1tn kinderen van :\Iinvermogenden 

in ~.,. ederlandsch-Indie. 

Indien het debiet van l..iflT EN op den te
~ genwoordigen voet bl1jft voortgMn, zal de trek
~ Icing kunnen geschieden op een nader te be
~ palen thtg in het begin v1LU de ma!Lnd 

Augustus a. s. 
De Commissi~ ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(120) E. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Z a.lf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuheren bet bloe1! en hel'stcllen a lle ongeregeldheden 
':an de 

le,•er, n1aa;;, uieren en ingewanden. 

Zij geven kracht en gezonrlheid weder aan Ye1·zwak
te Gcstellen, en zijn onwanl'cleerbaar ter genezing 
van alle Kwalen Pigen aan bet Yl'Ouwelijk geslacht, 
onve1·schillig Yan wt\lken leeftijrl. En onbetaalbaai· 
wor J\.'incleren Yan welken ouderdom. 

DE Z~Ll!~ 
Is ren onfeilbaar geneesmi<ldel l'OOr kwade Beenen, 
Zwerencle Bor,ien, Yerouclerde v·.,mten1 ~weren en· 
Etterbui!Pn. IIet is berol'rnd Lr genezing \an Jicltt, 
Rhurnatiek. Pll cmrergelijkhaar voor Aambor. tigheid, 

keel1>ijn, bronchitis, verkoudbeid en 
boest. 

Tel' genezing rnn Kliergezwellcn en alle soortcn van 
Huidziekten het-lft zij geen mededinge1· en gcneest 

beto0Ye1·end, saamgetrokk,.en en stijve Gewrichten. 
.\Il een bereid in Profes~or 1In1.1.ow.\ y's Etahlissement, 

78, New Oxford street. Londen. 
YOOl'heen 533 OxC01·d. street, 

En wonll'll Yerkocht in Potten en noozen van 1s. 1 '/•d., 
~~- !kl.. '•s. Gd, 11:;.. 22s.. en 33~. en Yerk1·ijgbam· 

bij allc medicijncn·,·crkoopers dool' de geheele wereld. 
... Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos e'n 
Pot te onderzoeken. Indien he! adres. 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 
('l 30) 

Amsterda111sche Apotheek. 
Ontvangen: 

lieatings Cough 1 ... ozen~es. 

( 10 5) 
Jiidrl.el tegen de hoest. 

l\IACIDELSE. 

Amsterdan1sche Apo th eek. 

Bayr.n1n. 
u·ater. 

(101) 

So er a kn, rt a. 
Akoholisch w-asch· 

MACHIELSE. 

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf. gelegen te 

Djebbres. 
Informaties Lij den heer 

(19) A. :\IACHIELSE. 

Societe G1
e de Prodnits Alimentaires 

K.\PITAAL 3 :\1ILLIOEN FRANCS 

Di1·ectei1 n DTYA:ff en ALLCARD 
Goi;oit:-; l\IEDAlLLE P.\RIJS '1878 

Got.:DE:-1 M1rn.\JLLE .-\)!STERDU! 1883 

PARIJS LONDON 
2:~. Riche 1'. ~3 11 10 l. Leadenhnllslr·eet. 

Doter van Norm andie 
Zonder cenig mengsel, de beste buter Yan Frankrijk. 

Oi\·crse groentcn, tl'li/fcls, sa1·dines, pates de 
(oie g1·as, enz. 

ORDERS TE RICHTEN AA~ ALLE HIPORTEURS 

YAN EUROP.\. 
.Men eische op elk blik he! merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PPJJSCOUR,\NTEN WORDEN 
OP AA~\'RAAG TOEGEZO-:-::DF:N 

(14•1) 

Atelier d'Industrie. 
O. DE LIJN. 

Hanclel in HOU'l' en BOUWMATElUALEN 
SMEDERI.J, KOPERGIE'l'ERIJ, WAGEN

MAKEHJJ en 'l'Il\D1E RM ANS WINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk. 

itlsmede op: (29) 

Indigo Installa ti en. 
warden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. __ 

1'ARIEVEN ..-oor KOELIELOONEN buiten 
de 4jn. 

DEUlIBN en RAMEN, houten en lJZeren 
KAPPEN voor IVOONHUIZEN, F ABRIEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
gelevercl en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BRIEKEN, wordt op zeer bill:\jke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. (6) THOOF'l' & KALFF. 

Yan af heden dagelijks verse he Gebakjes enz. Pr~j:>:;ourinten worden tegen franco 
aanvrage frnnco toegezonclen. 

VAN RU UV EN & Co. 

SOLO · 
,Solo, den 23 April 1884. HEERENSTBAA'I~. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden .in den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

NBdBrl. IndischB LBVBnsvBrZBkBrin~ 
EN 

L ij t r B n t B M a a t s c h. a p p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tariefvoor WEE-
7,ENFONDS, worden gaarne versb:ekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrukkBrij Bn HindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrtif· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afievering ge-

garandeerd. 
PRIJSCOURANTEN worden steeds gratis 

venrtrekt. ·---------------...
• [ St -Nicolaasfeest IS 
• nolliET :t •· . • 10, Bue du Pare Hoyal, 10, PA.BIS I 
~
'I Beveelt zich bijzonder aan '~or de lerel'ing va. n 

.Mekanieke ·en Beweer;bare Voor
werpen met en zondel' muziek, uitm(mtend 

• geschikt Yoot· St..Vicoloas-J{el'Smis-en Nietlw- .. 
• jaarsgeschenken. " 
• Bestellingen, gelieYe men, vergezeld van • 
G dekking tijdig te doen toekomen aan den HP.er 
• ROULLEr, :10. 1·ue du Pare Royal, • 
• of aan E. ELSBA.CH, te Parijs, bij 
•

1 

wien, evenals bij onder~taande finna op franco 
• aanvrage, geillustreerde Catalogussen en prijs- I 
fl cournnten te Yerkrijgen zijn. _· _, . , ________________ ...__ 

Te Soerakarta bij THOOF'Il & KALFF. 

(148) 

ONTVANGEN: 

P r a ch ti~ B o 1 B o gr a fi B Bn 
zeer goedkoop. 

'1.'HUOFT & It;ALFF. 
(162) 

bet hnis te PoeI"baijan, laatst be
woond door den Heer OTT. 

'l'e bevrngen b\j 
G. YA:'< BEUNINGEX VA:'< HELSDINGEX, 

(17 4) te Djebbres. 

T,.gen: P.orst.11ek~e n I ongtering, Broncb! t ie, 
Ve1 k0Ulihe1d.Harclnekk1qe hoest .Klter<Jch.tige 
;1a1.<loen11.qera, Hm:lz~ekten , Klleracbt ge 
qezwell~n Ver4'w ,1 kk1nq r11 roora.l ter ,·ent<'rkiug 

. nr. klndereu Jie een zw.ik en teer gestel liebben 

~ien eische op het etiqueL tlea naam Yan HOG\ 
heL ot'est ,.,n clen H' LF:SUt:;UR, cher der Cln• 
n111;d .e werlizaamhf'1len ;1a11 de medisrhe faculteit l 
1',.djs. en het steropel van den transche1 
~t:.l~.t in blauwe inkt. Ott le\'erlraan \· :u 
HOGG wonlt aJlccn mkocht in driekoe/1io 
/i11cons waan·an hel model.bier _n:Jast is G'eplaaun . 
A· o•.h~ek HOGG, 2, rue Castiglione, PARIJS. 

f;
~++++* ............. ~t••• 

r!l1 A AGZD EKT!EN 
loeijelijke Spijmrtcring. l!laag-ontsteking, Maag-on b. uikpijn 

WORDEN SNEl.. GENEZEN DOOR HET 

ELllER TROUE TTE ·PE.HUT 
a ia P.A.P.A.I.N'E 

IPlantaardlg, d• spijsverteering bevorderend mrddelJ 
Generaal Depot: 163 & 1.65. Rue St-Antoine, PARIJS 

e11 in Iril!ie in all ... Apl)theken \erkrij~~aar. 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREI\. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA . 

Ee:nig depot voor Soerakarta van 

KaQ,p~~hie Wijr:.en. 
(25) A. MACHIELSK 

SOESitlAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commissie\.·endntien 

(28) 

Amsterda.insche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende WIJNEN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A . .MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
So ernkarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. KooI"ts
-weI"end liq nenl'. tevens eene zeer aan
gename clmnk. 

( 100) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand M 

Assurantie Maatschappij. 

De onclergeteekencle sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. l\1ACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MA4 TSCHAPPl..i 

,,de Oosterling," 
EX 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPij 

,,Veritas." 
B1_j het A.i;entschnp dezer M:aatscb.ap

pljen 1>est1t,at, op zee1· a:ume1nelijke voor
" a.a 'fien, gcle;;enbeid tot verzekel'i!t;;
tc~ en b1·1uul;;eva,ar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent le Soemkai·ta . 
(16) J. H. VAN OMMEHEN. _, 

TE _KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeercl door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) A. MAOHI:&LSE. 

Stellen zich Yerantwoordelijk voor dp wet 

D.b: UITGE\'ERS. 

Sneldruk - THOOFT tJ- ILv,FF - Soerakarta. 
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