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Ingezonden. 
HET KERSTFEE:::i'l' 1870 I FRA .. NKRIJK 

uit het dagboek van een Duitscher, 
door een mcdeu.'erher. 

In het tegenwoordige Frtmkrijk vormen zich 
steeds meer partijen en clubs, o·ebrek aan een ge
zintlheid heerscht oncler de republikei neu! eene 
jacht n11nr alle mogelijke ambte1rnarsbaantjes. 
veel ijdelheid en een groote aanmatiging in 
woorden en geschriften zijn aan de orde vn.n den 
dag! ' 

iettegenstiiande <Ll deie gebreken geef ik, 
mijue eigene rnitie er buiten gelateu, de voor
keur tian de Fmnsche. 

~Iijne voorliefde tot het volk in wiens mid
den ik: foef, tbteert van h!!t jmir 1 70. 

'l'oeu ik <le tijd' te Pti.rij' ingeslot n wn.s, be
leef<le ik eene Kerstmis z66 treurig ~n en z66 stil 
als er wellicht nooit. in Frimkrijks an,Jera zoo 
levendige boofdstatl was gevierd. 

och in de woningen, noch in de straten 
was er drukte of beweging; de zoo alom be
kende Fr11.nsche vrolijkheid was gewaken om 
plaa~ te maken voor cliepen rouw. 

Droefgeestige gedaohten vervulden aller har
ten, gepaard tevens aan ijdele hoop, waardoor 
de bevolkir:.g alle feiten mede ~rachtte te looche
nen! 

V eel eerder zoude men gezworen hebben 
dat zwart wit was dat bij iedere nederlaag eene 
overwinning was behaald, dan de naakte waar
heid t.e erkennen. 

Nog op den huidigen dag liggen nieuwspa
pieren v66r ml.i van elke kleur en gezindheid, 
gedurende het beleg verschenen. 

Merkwaardig is het, deze door te bladeren! 
Daarin heerscht een toon van overtui!ring die 
verwonderlijk is, ter elfder ure zelfs toen men 
aanstalten roaakte tot de Capitulatie en de 
voorraadsschuren bijna ledig waren! Toen zelfs 
verkondigde men den volke: Keizer Wilhelm's 
verbazing was ten top gestegen over den ge
weldigen weerstand def Franschen, het nieuwe 
jaar zou den dag der revanche de Sedan ZlJn 
enz. enz. 
> Hoop doet 's menschen hart leven," zoo 
ook met de Fransi;:hen. W eU.icht dat zulks de 
eenige uitkomst der gedrukte gemoederen was, 
want wat is het leven zonder hoop? 

V ersch ligt mij nog de wandeling langs de 
boulevards in 't geheugen van 24 December 
1870. 

\Vaar men zijn ~lik wendde-alles even ont
moedigend. 

De kerken waren leeg-geene godsclienst
~ 

F e u i 11 e t o n. 
Kapitcin Thomas. 

EE:\ GESCHIEDE:\IS "·.\.ARBIJ DE:-< LEZER DE ILUREN TE 

BERGE KUXXE:\ RIJZEN. 

(Vervolg) 
Maa!' alles we! bcschouwd was' het, zooals een ze

ker dichter zegt. beter bemind d::in verloren te heb
ben, beter de zwakste van alle gekken te zijn clan 
de middelen te verliezen om gck tc worden ! bcter 
cle dwna~te droom op dcze wereld, dun dat wijze ont
wakcn, <lat ons aan het verstaml brengt clal' er voor 
ons niet meer te droomen valt. \'andaar ct::it ten dnt
te. ik zeer in mijn schik was dat Rose-Mathilde m1j 
aangenomen ha.cl en daarom kopht ik nog dienzelf
den dag !'en ring met briljanien bij Demon den goml
smicl Pn des avonrb 8tak ik haar clien aan den vin
ger. Dit gebeurdc onrler het thcedrinken. 

Zoo wn.ren wij rlan verloofd. Ik had cen huis ge
huurd c1i het gemeubileerd naar den sm&<i.k rnn mij
ne aanstaancle schoonmocder. De clag van ons huwe
lijk was 1.Jepaidd. Wat moe$t in December plaatf heb
hen en ,rij waren in ro\·eml.Jcr; ja wij waren in die 
mu·e maand," die• droefheid aanl.Jrengt en tot zelf-
1111or1l aanzct, tocn ik vot>r de eerste maal zijn naam 
1oorrle. rlen naam van mijn onl.Jekcnde en gelukkige 

mededingcr; den naam van het ~wczcn, waartcgen ik 
·erscheidenc maanden mijns !evens stille vervloe-

De Soel'al£111·tasclie Ooul"ant ver-
~ 

sclDjnt twecJJmal 's weeks: Jlinsdag en 
"Jr1·ijdag, uitgezomlerd feestdagen. 

' 

plechtigheid, geene orgeltonen, die den bezoe
ker ·eertijds het oor streelden en hem deden 
insteromen met de goed geloovig gezinde ge
nwente in het ,,halleluljah en het love den 
Heere." 

Sneeuwjiteht en nijpende vor t waren het 
eenige wat u deed herinneren aa.n het jaarge
tijcle. 

De behoeai~en wn.ren niettegenstaande al 
de ellende niet vergeten! Hun werden dubbele 
rations pa.ardenvleesch, rijst enz. als ,,etrennes" 
toegewezen. 

De geringc m1m nam zulks dankend aan, 
wiint de nood was ten top gestegen! Oven•l 
niets cfan bleeke vermagerde tronies onder de 
behoeftigen. 

Een poos ln.ter zag ik een ambulance-trein. 
De weinige voetgangers oni ingeltlen dezen, 

nieuwsgierig om de berichten m te w1nnen. 
De wagehs stonden stil voor het ,, Grand 

Hotel" destijds tot hospitaal ingericht. 
De geevacueerden, bij honderdtallen aan

gebracht, waren stervenden en half bevroren 
soldaten. 

Het grootste aantal, meestal van het jon
gere geslacht hadden alle raadgevingen van 
het gezondheids-comite in den wind ge slagen. 

Niet gewend aan ontberingen en aan de 
nijpende koude, twee voor hen zoo schade
lijke invloeden, werd oud enjong weggemaaid 
en ontviel aan Frankrijk de kern van z:gn 
Leger. · 

Ook onder de kinderen heerschte eene groo
te sterfte, zoodat pas~borene.n, na een kort
stondig lijden weder aan den schoot der aar
de moesten worden toevertrouwd. 

Het beeld der belegerde stad staat m:g nog 
duidelijk voor den geest! 

Yijf maanden lang door belegering geteis
terd en hard op de proef gesteld. 

Dan eens blonk een schim va.n hoop als 
een flikkerende ster aan den horizon, om 
spoeclig daarna te worden vernietigd, ter neer 
geslagen, verpletterd door nieuwe o.ntmoedigende 
hopelooze berichten: van het tooneel des oorlogs. 

De straten verlaten, in diepe duisterni.s ge
hu,ld bij gebrek aan gas, alle winkels gesloten 
en voor het verkeer met de buitenwereld ver
sperd, 

Alle gemeenschap met de buitenwereld ver
broken, slechts nu en dan gaande gehouden 
door luchtballons en postduiven. 

N og zie ik de angstige zwijgencle volksmas
sa met omhoog opgerichte blikken, die een 
patriot nastaart zittende m een· luchtballon 
van waar hij der verbaasde menigte nog 
troostende woorden toespreekt, die helaas 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

thans niet meer onder de levemlen behoort! 
E~nige dagen later verschijnt een postbrief 

met de gelukkige tijding: ,,Gambetta heeft 
te Montdidier voet aan wal gezet." 

Uitbundige vreug<le van het volk! ! 
Tot het laatst gaf Gambetta de hoop niet 

op v11n de bevrijding des vaderlands, en het 
volk zwelgde in dit enthousiasme en aanbad 
den held. 

Schrik en angst bezielde een ieder, toen 
den tweeden kerstdag de eerste granaten in 
de stt1d vielen. 

Wie nog den moed had, de zaak van een 
boertige zijde te beschouwen, bestempelde die 
met: ,,etrennes des Prussiens." 

N og zie ik voor mij een troep opgewonden 
volk, een ongelukkige omsingelende, die tij
dens het verraad de hoofdi·ol speelde, onder 
den uitroep: ,,a bas l'espion!" Men wilde 
hem in stukken hakken omdat men vermeen
de gezien te hebben, dat hij van voor zlJn 
dakvenster had. been en weer geloopen met 
een brandende kaars. 

Uit deze handeling mee;nde men den mou
chard te herkennen, die met den vijand heul
de en hem signalen overbracht. 

Ik zie voor mu honden bij dozijnen aan 
touw~n langs de straat gesleurd op weg naar 
het slacht.huis en later op de markt te koop 
aangeuuu1::11. 

Alles zie ik nog duidelijk v66r mij als m 
eep. · verwa:rde zinsbegoocheling! 

Wat een onderscheid van toen en nu! 
Zie ik Parijs thans in zijn feest hoe luide 

het jubelt ook zelfs bij de strerigste winter
kou om het einde des jaars en het 'beginnende 
nieuwe te vieren, dan sta ik verbaasd hoe 
men in staat is, in een korte spanne tijds 
menschen en feiten te vergeten, en moet IIllJ 
zelven afvragen: Zijn er werkelijk pas veer
tien jaren verstreken sint.<i de 

,,annee terrible"?? 

Solo, 3 Maart 1884-. 
Geachte Redacteur ! 

Een schooljongen alhier heeft onlangs een 
boekje van zijn onderwijzer gekaapt, dat hij 
aan zijn kameraad verruilde voor een cilinder
vormig ijzer, dat deze bij gelegenheid van den 
laatst plaaw gehad hebbende bandjir in eene 
goot had geTonden, en wel onder uitdrukke
lijke belofte, mocht men somwijlen vragen, 
hoe hij daaraan gekomen was, kameraad ruaar 
moest vertellen »het boekje van den onderwij
zer gekregen" te hebben; want dat al dat ge
vraag toch niets anders zou wezen dim om 

kingcn heb ""eslingel'd en waarop ik alle haat gc- dt< kleinste nietigheden op) dat ik mijzelven afvroeg 
stapcld heb, clie uit een, tot nog toe zo(I bcctaard, breirt of de knecht zich den volgenden dag van dre over
kan YOodkomen. Het was bij de volgcncle gelegen- blijfselen zou bedienen, om bet vuur weder aan te 
heid: \\"ij waren in de komeclie gcweest, wij hadden stek\!n, clan we! of hij ze achte1• op het erf zou weg
ccn klucht zicn opvoeren, waarvan ik den titcl ver- werpcn, tofiln mevrouw Pockfmgton tot mij zeide: >>Gij 
geten heb, maar µ<. herinner mij, <lat de beer Buck- schijnt veel van visch te houden, mijnheer Strothers." 
stone daarin zijn rok wordt opengereten en wcl van Ik dacht dat het een hatelijkbeid was, omdat ik er 
boven tot onder en dat er een becll'ijf in voorkomt, tweemalen ''an genomen had; met deze bedoeling 
waal'in de pel'soncn elkander niet herkennen. Mis- was de insinuatie al zeer klein, want de oeste1·s hact 
scbien clat uit de opsomming ·an deze bijzonderhe- ik hen gcschonken en kwamen uit een vaatje dat 
den, de lezcr de klucht zal herkennen. \Vij waren zij aangenomen had. »Gij schijnt veel van visch te 
dan jn de komedie gewcest en ik was met de Pock- houden? Rosette, hield kapitein Thomas ook niet 
lingtons mcde naar huis · gegaan om te soupeeren; zooveel van visch ? 
wij haclden gemarincerde oesters;- men bcdiende mij IIet zwaard was gevallen,- de bliksem was ge
er twee malen van en de gebottelde ale schcen mij slingerd, de dondergod stak zijne hamlen in den 
heedijk toe. Dien :woncl was mijn !even als een schit- zak en ging in zijncn luijerstoel uitrusten.-De slag 
terende en gulden droom . Ik dacbt wcinig aan het was toegebracht ! De kapitein Thomas! 
zwaard van Damokles, dat op bet oogenblik boven Zeer natuurlijk zal de lezer de volgende opmer
mijn hoofd was opgehangen, met een zijclen draad king maken: » Welnu en wat zou het dan. \Velnu 
beve1>tigd aan den haak in het midden van het me- wat bijzonrlers was er dan gelegen in het vermel
daillon, dat tcgen het plafond was aangebracht. Het den van den naam van kapitein Thomas: er Jigt 
1,wam niet in mij op, dat de dondergoct de bliksem zelfs niets vreemds in <lat de kapitein Thomas veel 
reeds in de hand had, om die te slingeren naar het van visch hield." Maar ik voor mij geloof dat er we! 
vcrdoekte hoofd van Dl'njamin Strothers. Mijn vork cl<.'.gelijk wat vreemds in gelegen was, daar Rose-Ma
had j~'.ist de hclft van den weg van rnijn bord naar thilde op l:et hooren van rlien naam, overijld op
mijn rnond afgelegd,- de moderateur brandde schit- stond, haar zakdock vooi· de oogen hield en bu'iten 
tercncl,- ik kon v66r mij een jon~ rneisje in b~l'in- ~e kamer vloeg. 
nenko~tunrn in een gouden lijst, beschouwcn,- het - Gevoelig kind! zei mevrouw Pocklington, het 
vum· branclde helder en vroolijk,- de :tscb viel in is zcer wndcrling, maar wij mogen dien naam niet 
den ascbbak, ik herinner mij (in alle indrnk n'laken- · voor haar uitspreken. Het was ook zulk.ccn buiten gc
de oogenblikk.en van ons leven bemerken wij alles, zelfs wone· gehechtheid. 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

a~n zijne nieuwsgierigheid te voldoen. 
De vinder van het ijzer van geen kwaad 

bewust en de woorden indachtig dat >liegen 
om bestwi~ geen zonde" is, deed zijn woord 
gestand ; doch tuen de diefs'tal later uitlekte en 
den onschuldige kameraad, die voor den dader 
gehouden werd, zijne belofte verbra.k en a.Iles 
bekende, in weerwil dat de schuldige de rui
ling hardnekkig bleef ontkehnen, werd door 
den onderwijzer inspectie gehouden onder zij
ne papieren en bij die gelegenheid bevonden, 
dat er nog meer boeken verloren waren. 

Dit gebeurde zal een kleine verklaring kun
nen geven, hoe van tijd tot tijd mooie boekjes 
op de klitikan voor een spotprijs verkocht 
worden. 

Den jeugdigen steler goed a faire te nemen 
om hem voor verder bederf te behoeden, zal 
voor den onderwijzer een edele taak wezen en 
zijn andere leerlingen tot nadenken aansporen. 
»De kromme tak die jong en teer niet zoet
jes aan wordt rechtgebogen, verliest zijn boch
ten nimmer meer." Dit zal de onderwijzer met 
den kinderdich ter wel willen instemmen. 

Achtend 

W d. Dw. diene.ar, 

H. 

Soerakarta. 

Maam1tand. 

. 

Dinsdag 4 Maart E. K., Woem;dag 12 Maart V. ~., 
Donderdag 20 Maart L. K., Donderdag 27 Ma:wt 
N. M. 

Tabel aantoonende de datums van vertrek en ve!'· 
moe<lelijke aankomst der briev enmalen van en naa1· 
Nederland over de maand Ma.art 1884. 

Vermoedelijk aankomst 

te Batavia. Vertrek van Batavia. 

N. 2 Maart. N. 1 Maart. 
F. 6 id, E. 6 I<l. 
E. 10 id. N. 12 id. 
N. 13 id. F. 13 id. 
F. 20 id. E. 20 id. , 

N. 23 id. N. 22 id. 
F ,, 24 id. F. 27 id. 

J. B. De letters N. E. F. duiden respectievelijk de 
Nederlandsche, Engelsche, en F1·ansche brievenma
len aan . 

Een buitengewone gehechtheid ! Dit was zeker zeer 
aangenaam voor mij, niet waar? 

- En ik bid u mevrouw, zeide ik, op een toon 
niet geheel wij van een zckere strengheid, zal bet 
mij vergund wezcm, ik drukte wat sardonisch op 
het woord vei·guitd, te mogen wcten wie, (weder 
iets sardonisch, bij het uitspreken van wie, toen mij 
mijn adem begaf) is die kapitein Thomas? 

- 0 ! antwoordde mevrouw Pocklington, dat is 
11et aanbiddelijkste schepsel ! Hij was ..... . 

En ze zeide niet wat hij was, want op dat oogen
blik kwam clezelfde Rose-Mathilde met roode oogen 
wedcr binnen. 

- Vergeef mij, bcste Benjamin van zoo mal te 
zijn, stotterde zij; ik weet, dat het een groote zwak
heid en een kinclerachtigheid zonder naam is, maar 
hij had mij zoo lief, arme dierbare .... en ik . . . . ik 
(nieuwe tranenvloed) .... Hij was zoolang de l'Oijne 
geweest. 

Hij was :wolang de hare geweest ! hij zou toch 
niet . . . . . maar dat zou al te verschrikkelijk zijn ! 
En dan een kapitein - een krijgsman - een man op 
leeftijd, - zeker, een geliefcl minnaar, wiens oesters, 
voor mijne komst, zeker door mevronw Pocklington 
en !mar bedrie~ter van een dochter, werden verzwolgen. 

Maar nu, wat moest er gerlaan worden? Het en
gagement met Rose - Mathilrle afbreken en met den 
meubelhandelaar overeen komen om hetgeen ik ge
kocht had, met ''erlies van mijnen kant, terug te ne
men, zooals een zeker lichtzinnig ht>ld in een roman 
van Paul de Kock, die aanhoudend ap~artementen 
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l\ornmiss;ni.::sen 'foor de maawl '\fonrt. 
Plant"IC'lij {t.' §ehoolkouuni!'lsir 

de hl'er: ~T. YAX Klui.\'Eltl';LT. 
tl(' hL·er: .l. n. :\I. A. ( 'AllLlELt 

tl, hl'.'r: H. \\'. Pf~'l'Ol{Il'~. 

De ' 'rg1ulering <lllor d • \' ere:'niµ;ing Yim 
Lan<1huur,lers. uitgPschreven op \\\1en:(bg Lleu 
;ie ~b;Lrt il, was nii gl>etl · bezoeht. voontl a.ls 
men in amnnerking neamt, tlat er juist tlien 
tlag te D.i1)kj;i, e n p;irtij \\'<LS bij deu Pimg2-
mu :\fong;koe Boeruie en n:len. die 1um <len 
P1mgem1~ hun woonl g pnsseed hit<l<len, niet 
ko1lll.'n \'erschijnen. lu 'het o·eheel wttren er 
-1 !l tOinpar.mte~. zeker uiet ~llen irnliµ;opbn
tc>rs. witnt meu n11t1l er ook kooplietleu, sui
h•rhoereu. kollilcmh: en thrnr;-;kijkers, ma1tr <le 
tl' heli:tmleleu kwe~tie was nm nlgemeeu bc
Lm~· en '''"t \·an de indigo besproken Wt'rd, 
kan ook nm tocpiis'ing zijn. rnor autlere 
c:ultures. 

Kwnrticr ornr tieuen Llpendc tlc president, 
de heer .Thr. \\'. D. van ~·is pen de 'erg.ule
ring, lichtte het dool, wmutoe men bijeen w1t:> 
gekomeu. toe, nn.rneltjk: de besprekiug vim d n 
'erknop nm Indigo te :Samarang zooctls di 
tlrnrn; gesehietlt en bet recht van preforentie. 
R[j zeide de verg11.dering b\j.:en geroep,m te 
hebben op Yerzoek v1m den he::-r l:::ichnlkwiik 
nm Namamng, hier cumwezig. dia de zn.ak zdf 
zou voor<lr«1.gen en w1i.artoe hij hem het woorLl 
g11.f. 

De heer .~chalkw\jk' deeltle tlrnn.' mede w11.t 
eigenlijl- bet recht van preforcintie w.i:-<, en hoe 
(ht te Snmimmg lJ!j de veiling-en van Indigo, 
cliu C.:JllS in de 1 ::> dag;m phtats lrntltlen toe
rT1'11~1st wenl. BiJ. die Yeilin<rcin u<ihield de fir-t'°" • ('."'I 

mn, tli' de Indigo 1mn de markt gebmcht hitd, 
zich het recht 'oor om het bod van den hoogsten 
hiellcr over te nemw. w1tn.rJoor die hoogste bie
d •r nooit zeker Wit , of hij de geveiltle Imli
go n.ls zijn eigendmn kon be,;chouw,m of_niet. 
Hij betoogd dat dez wuz vim lrnllllelen en 
vnor reflecbmten L~n voor de produc nten rnt
<leelig was en stdde voor om die af te schaf-
fen. • 

Ve heer ~Iirnndolle 'OH le hiertegen Mn. dat 
d planters, die hunne Indigos nan zijne firma 
(Uorrepaal ,·Co) consigneenlen. altuos de hoog
ste prljzen gehnnl<l hn laen en ve1:khrnrd11 <lat 
hij volstrekt niet vun het rcicht van preferen
tie afahm1l wildedoen. Hij beweerde te1ens dat de 
helmndeling hienan nief in deze vergu.dering t 
huis behoor<le. 

De heer Scbnlkwijk toonde u.n.n cfo.t het 
recht >an preferentie, dooclend is voor elke con 
currentie en zeker in het nadecl >an 1lcn plan
ter moest wezen. Hij haalde een voorheeld 11an. 
Y oor een partij wordt g-eboden f -J-. 20, door 
een reflecbnt: de firma die ze mm de markt 
bracht. bied f -J-.21. de r<!flet:taut f-J-.:2:2. de fir
nm f .J-.:2:~. de retJectnnt f -l.:2-J-. Xu gwtt ecli
ter de firrna niet Yer,ler. \Lts zij Yenler ge
gium. refiectnnt had wellie:ht J10oger ge-boden. 
Een paitr dngen lr..ter bJijkt het. dat de fir
ma vm1 hnnr red1t vim preforentie gebruik heeft 
gem~mkt en de pnrtij gekncht be0ft tegen f 4,2-J
het pond, terwjjl als <lat recht niet bestaun 
had. de firm~t gedwongen W<Lr~ geweest om hoo
ger te bieden of ze te lnten. waarJoor de pro
ducent stdlig gebirnt zoude zjjn. Sprcker stond 
op <lit punt niet n.llcen; ook de presitlent rnn 
de H1tncL1svereenigii:ig te s~turn.r1tng WilS het 
geheel met hem eens eu teu bewjjze tfan.rrnn 
las de hetr Schalkwijk een brief >oor >an den 
heer ''m den Berg. wam·in gezegcl wen!," <fat 
cle laatste niet de vergmlering kou hijwonen. 
mnar dat de hcer Ndmlk"ldjk · ~emachtigcl wcnl 
nm zijne (mu det~ B"rg 's) opinie mecle te dce
len. 

~\.J:-;noµ- rnPrcb1 hct woonl tle hccr Pijunc
hr Horclijk. Breijrn1m. vnn <ler Burg. de pr'
si l •nt. ::\Ir. 'fhurkow, Boers. Engelbert:,:. en 13er
voets. 

mcub:keriiL' en ze 11.ik aanh rnd ·n l \YCrl••r n"·kocht. 
::\•en de \UOr:ic·hti!!lici1! d111' l rnij inzit' 1. cl.tt ik dool' 
clew 1.',llNtcLP tc \e,•l zo11 YCl'ii1•1cn c·1 rlan .... ik 
lwl ltt1>' - .:ira.h;'.da li1~r. lliP kapikin Thnm,1:.;, die 
oftkier. al rnur 11w11 ,.,jl \<lll di~ mc'rinr of Yan he 
!Pgcr. wa< t<>ch ~Ice ht:.; cen wcz 'Il uiL rh~n wrledC!l 
tijd. Jk ""1" de n,·cn,·im1:1·•r en inrn~rlijk 1kcd ik cc11 
eccl, dat als ik ecui11aal met foisc -Jfothil le g<'lrnwd 
\rn:.;. ik wl'I zorg Z<'I' drag"n li,1:1r crn.;tip:<'!' rcdciien 
tc bczorp:cn 0111 l't.JO le uogc'n te krij.~cn, Lian de :.;rhirn 
;ill1'P.ll rnn ckn kapitein Tlto1ua:.;. 

Zooch1t ik 1l:1t clan :.;{ il lid rnurhij p:aan rn ll<l !wt 
:.;onp' drollk ik \Yarmr. grog. Ho:.;c-:llatliildP l1'[1t'ldc 
nit llfijn ;!la.· 'll hra11rlde ntijnc k1n1! met hc't wn 1·n1P 
Je1wltjl'. c11lin. wij .t;1'<lroc~en 011:.; nls cPn paar e1'n
Yowtigc tortcld11il'ell, aan wicn Ycrdrict, trancn en ook 
de kapilein Thnrna:.; \TPcrncl \\·arf'Il. 

!k hPh m1 gcze!!' I liij w<'lk1~ gclegPnheirl rle naam 
Yan clPn k<1pitc~n het. rp1·st g1~noe11Hl \\·crd; zichicr 
wanrwP1' hci •oor de l w1•edc maul was. 

011:.; lrnis wns g-cmrnuilccnl en op P•'n al'htrnnicl
clap: zonrlcn wij lwt C.'ns hczneken. ll<'t Ylocrklecd 
was in rle :.;alun l-!"t'le;:1! en IH't l!l'h<mg:;cl in rlc C"tzaal 
opgi·ltanp:cn. .\lies n-wr drn s111a.1k \<Ill mcYronw 
Pu1·ldi11;...rton. \\":1t mij aangaat ik ho1H! ni1)f rnn hc-
1ncblJlauwc J'07.C11 rip e1.'I1 J>OI1CCrlll FOOUCll gronrl, lllaar 
zij hiP!.! ·er Yan en daarom moest liet ta11ijt ook zoo 
1vrzen. DiP Yan d'e twee1le wrcl.icpinp; had ecn cen
rnudigPr 111oclel, het 011-<d11dclip:stc d.1t 1w•11 zicn k::rn. 
Zij gi>lekcn. Yermccn ik, op grn~ maar zc hadclcn mrcr 
•·an grocne vermiccllic, dcden echtcr de witte gonlij-

' 

vY\j gclooven 11ict, ttnt het nooLlig is om 
woonl voor woord l\'eller te geven. wnt g·enoem
de he·"J\'ll elk gc':t.l'g'll hebbeu. W\j willcn alleen 
meJeLleden, dnt tle heer '..\limmlolle vnoro>tekle 
nm, als er v1tll het r 't•ht vim preferenti.:. ge
brnik wn g·emimkt wonlen. dP reflecfant in de 
gelegenhcill te Rtellen ow op de volgernle veiling 
llOg' lwoger te UieLlen ell Ll<tn gehouden 7.011 

:1.ijn •tim het 111.tttste bod van u voriae. 
'De heer ~chnlkwijk, diP zcitle metweinfg s:ttis

fadie 1rnar huis te g1tnn. verhmgtle chtt de verg1t-
1lering r.on verklnren, dnt het recht vn.n preferen
tie hij een gewmle concn;:rentie onbestan.nb:t1i.r 
is en bep:mlll wonlen, tlitt het ter imtrkt 
gebr11chte t1.1tn Llcn hoogsteu bieder. t ij·le11~ de 
l'r'i/i11u. Z<Ll worclen toegewezen, behouclens het 
r cht vim den phint r, om de pnrtij <11 clan 
niet te g·tumen. 

Pe heor Tlrnrkow merkte hierop 1mn, cl1tt de 
opiuie V•tn hen, die de verg1tLleriug bij ~vonen, 
tot niet::; verbond en i?telcle J1t1trom voor de 
'oor;;tellcn nm de heeren Thlimndolle en 
Sdrnkwijk buiten bespreking te hten. 

De h er P(jnttcker zeille <lat, Llaar deze z11.ak 
in dezo verg1tdering niet te lmis bchoorde, er 
niet behocflle gostem l te wortlen. Er viel toch 
niets definitief te beslissen. Het beste cla:trom 
zou wczcn, d1tt de vereenigingen der Land
hnllr<ler' te :::lolo en Djokj1t in eigen boezern 
het omlerhavige besprnken en het resulfaat ann 
cle Hamlel.'vereeniging te Sam<trnng mededeel
den. 

\t nog eenige discu,;sies wenl het voor
stel van den heer Thurkow het eerst in stem
ming gebni.cM w1it door opst;Ln.n of blijven 
zitten geschietlJe. Het wer l 1i,m..;euJ.nen, w1t1tr
door de voorstellen vim de heeren ..\Iir1mclolle 
en :::lc.halkwijk van zelf vervielen. 

lets over een ure sloot de president de ver
gitderiug, nadat hij de aanwezigen be lankt had 
voor de goede opkornst, de heer ..\Erandolle 
zgn dank uitte voor de beLrn,;;;telli lJ en de 
hecr 'clrnlkwijk gezegLl had dat, ab plnnters 
en hn udel te amen hand aan h1rn l giugen, 
Java een schoone toekomst te gemoet ging. 

Zeker ligt er in alles wat door 'den heer 
Sclrn.lkwjjk atmge1oercl werJ zeer veel wanrs. 
V rije concurrentie toch znl ten u.llen tjjde en Yoor 
reflectanten en VOOr de pln.nters niet !1.nclers 
d1tu voordeelig kunnen zijn; maar men vergete 
niet, <lat het den geld,chieter uij stan.t de 
conditien die hem convenieereu, en dus ook het 
reoht van preferentie. vast te stellen. Vrije con
currentie zal dus alleen mogelijk wezen voor 
hen, die oncler geen druk gebukt gaan. ~W~j 
vr.:iezen dat er in l:lolo en Djokdj11. slechts wei
nigen zijn, die zich zoo gelukkig kunnen re
kenen· 

In alle gernllen is er 'eel en gezond ge
spro ken en ziin wij er van overtuigd chit voor 
rnenigeen veel licht is opgegann. A.l i: men 
duR niet tot een directe condusie gekomen, 
stellig zal de verg11.dering van 5 Manrt jl. niet ge
houclen zijn zonder rlat z~ goede vruchten u.fwerpt. 

In 'fongking (Cruna) i erg gemoord. De 
slachtoffers waren 2::W C'hristenen. 103 gebou
wen vitu zendelingen zijn verwoest. 

In de Indische Opmerker X113 wordt au.n
getoon<l, ditt Witte Pep1~1· en Zwcli'te Pepe1· 
Llezelftle vrucht zijn, de eerste is alleen vu.n 
de zw,trte schil ontLhan. De zwarte peper is 
goeJkooper chm de witte, omcfot de kooplie
tlen de schillen der witte met de zwarte ver-
nrnngd hebben. . 
Het phmten >an peper zou altoos nog een 
voonleelige - zaak zijn. 

In het Inrfi,ch 1·atle!'f111Hl van den 3e 
:\fan.rt komt, overgenomen uit het ~Yie11 m· 
1·r1n r/1'11 ilr1u. het vervolg voor van: EE:-i 

GOJ:;llKOOPE YOEDLC\USWYZE. 
Er wtmlt d<t1iriu bcweerd, 

of l71'esche.l'lmct zeer goed als 
dn.t Ro11illon 

genotmiddel te 

ncn ~oc.J uitko11H'n cYcn a Is dat porccleinwe1·k md 
g-ow!eu h:1•znn I'll de k:1:.;t nm notenlnomeulw\Jt 1net 
,;picp-Pl en pJrt:.•:L•i11en knoppen <UHi c!L' laden . .\fcwouw 
Pockl'ngton ?eidc. 1lat het huis ecn \\'<utr j11wL1eltjP 
wa,, <'ll thit d,, twee >ch,ittcn die zij YflOr on:.; gc,·on
den ln l als c 'n kenkenutPid en ee11 \\·crkm..:irl. zich 
µ:ue.l gPtlrngen zouden. ""rn1· zij we! rnol' zo11 zorgcn. 
( lk ze;d" daarnp: .. d,rnk u" in 111ijn 1Jinucl11:.;tc bet 
hcil'g lr-sl11it ncn1enrlc om nil!ts <1001· hare hcmi lclP
ling :1.m tc nemen . maar hct kon gecn kwna1l Olll: 
.. <hlllk 11" tc zcggcn .) \\'ij zo111len hl't bc,;t ingerich
tc h11is Yan \\'e,;l- End l1clibcn. \\'ij brYonden ous 
in C:1qdt'lll-to\\·n maar zij zeiclc \YcM-End. Wij wnrcn 
dall in 1tc salon, wij hn•l1!Pn a lies be1\·ond1•nl en 
Hu,e-'.\luthil1le liet n.ij allc ladcu Op<'n trekken. zon ook 
allc cl!'lll'l'll: zij gingcn strorf', ik. deed m~nP h:inrlcn 
zccr: lfl<l<11' wij warrn nng nid grtro11wd, ik kon rl11s 
O!lk nog nil'L dl' lo111pllci1l h1)bhcn Y<lll te weigcrcn;
wij ztnulcn jllist heeng-aan tocn ~Ic1·1·011w Pocklington 
op ccns gctroffon wen.l door hl't gciicht van !tet al
Jrnticf rno1· den lrnanl. 

- IIet wa:.; zoo mulliO' en dan rlie a<tnbiddelijke 
ve1·geetmij11ieljes' (DP bla~wc rozcn warcn rle l'e1·geet-
111ij11i1·(jes.) Dat a lkatief wa~ zoo sl!la<1kvol ja hoc 
zomlc zij het nocmeu,-zoo \'Ol porsic; bet \\'as alsof 
lllCn op Ycrzcn rnn \"\ctor IIugo wanrlcldc. Jiet schcen 
haur toe rla.t, ab zij zulk ccn uitdrukking mocht gc
brniken, de he111cl in staat zou zijn om nccler te da
lcn en plant~ tr nrrncn a.an rlen h~rnnl. 

Jk zeidc: ,.0 1 .\ h 1 \Ve! ~rkcr ! zonder dat ik cigen
lijk. wist wat zij vcrtchl har1 1 toen Rose - ~fathilde 

gebruiken is, ru:w.r dnt z\j vob.>trakt niet voe- • de tevreclenlieitlsbetuiginwm om uiet gegeven 
deml of versterken l zijn, omtlat, 1tl:-i het eu vnor de soernt biworo n.1.n de rolitio moet 
vlt>esch met water is uitgetrnkken, het beste be:anld warden. 
g·etleelte. het eiwit, nls schnim nnar boven De onveiligheicl is in die streken in den laitt
kowt en w •ggeworpon wonlt. Het is mngel[jk stJu tijd dan ook erg toegenomen er, mag men 
tlnt cle verw!jdering nm ei wit cle voeLlende be- wel nls de voormta.mste reclen d1tarvan au.n
sbt1ultleclen nm tl, bouillon of h •t deeseh- merkeu, de overtuigiug die de schurken heb
ex:tmct z1tl vermirnloreu, m.tnr thtt zij itls vot'- beu, van altoos stntffeloos hun slag te kunnen 
dingsmidclel gernst lrnnuen weggel1tten wor- sla.itJL. 
Jen, vJrmcen ik: te moet n tege1rnpr.:ikeu. 
~iet dat ik ovJr wii.terpercentoi1, eiwit, vet 
en koolh1jtlmten z1tl Rpreken, mtnr ik wi.l 
eJu voorb8eM mmlrnlen, iets Witt te Soe
mlrnrbt gebeurcl is en wnt men stellig nl::; bew~js 
k1m 11.annerneu, d1Lt goede bouill n en goed 
vleescbextrncten wel degelijk versterkend en 
voedzaam z~jn. ~len lette er wel op, tlitt ik 
\T<tll !J(l<'c/e bouillon en Vttn !]OCd Yleeschextrnct 
spreek. 

Een aanlig jongetje v1tn clrie j1\reu mts hu.nl 
ziek geweest, w 1 geuezeu rnttar kon niet 
we.~r op z!jn verht1.1tl kornen. Het veatje bleef 
urnger en was zoo sl11p d;it het niet loopen 
kou. De docter h.id eijeren, melk en ook 
bouillon nnugeraden, m1mr toen hij geen voor
uitg1mg r.1•g, kwam bij op het ide0 om de 
voeding v1m bet kind nu.u wkeu~:ig nn. te 
g1tn.n. H0t bleek m1 tfat de melk en de eije
ren behoorlijk wMden toege,liencl. maar de 
bouillon bleef gewoonlijk acht rw Jge, ornclat 
zoo1tls de tiinte, ( Lle varler Wits weclnwnan.r) 
beweenle, het zoo lastig wits om elken dag 
bouillon en cbn nog wel van die krnchtige 
bouillon te nm.ken. De dokter spmk den va
der, bevttl ton sterkste het aanhondeml gebruik 
van bouillon an.n en mcdtle om ten itllen tij
de ean potje met Liehigs Vleeschextract in 
huis te hebben, om als soms, door toevu.llige 
omstlmdigheden, de bouillon rno(;ht ontbreken 
of beclorven z\jn, lbt e:xtrnct te gebruiken. 

Dltl1r P<tp<t zijn zuster op de vingers keek, 
kreeg het kind t.hans krnchtige bouillon, soms 
vleeschextmct en reeds mt veertien du.gen 
wed de goede uitwerkiuo· zichtbaar. Het 
ventje kreeg een betere kleur, bet wertl vroo
lijk, hu.fl eetlust en mt verloop van zes weken 
was het op de been, alsof er mets gebeurcl wns. 

\Vij gelooven met het boven tu.uncle genoeg
mn.m an.ngetoond te hebben, dat bouillon en 
vlee chextrnct wel degelijk voedzan.m zijn. Er 
is echter eene mits: zij mogen niet te veel 
water bevatten. Ik wijs hierop, orndn.t de 
l::lolosche kokkins het geheirn kennen van een 
kunstbewerking. waarcloor u.u.n Bouillon en 
:::Joep een zeer rijk watergehu.lte worJt mede
gedeeld. 

Aaiigeboden. 

In de buurt van I\:11.rang Pandu.n worclt we
derom veel gestolen en ook de Europeauen 
bl~jven niet vrij. Op de onderneming Gadoengan 
zijn er in deze rnnnnd reeds twee pa1trden gestolen 
en is er beproef<l om door tlen riugmuur om 
het heerenhuis te breken. Deze toeleg is Scch
ter niet gelukt. Wat langer geleden braken 
de dieven te l\emoening in en des schurken 
waren hier gelukkiger w::mt hun tocleg geluk
te volkomen en kregen zij een buit, b stn.u.n
de uit: clrie zadels met hoofclstellen, met chn.
brnkken en siugels compleet. Berichtgever 
kbagt over de buwheid de politie v:1n K1t
rnng-unj~Lr en Karnng-P1tnhn die beden nog 
n.l op bun gemak gestelcl zijn, w1i.ardQ.or van 
gestolen goed bijna nooit iets terecht komt. 

J~n geen wonder! \V ordt er au.ngifte v1rn 
een diefstal geda.an. clan stnnt de politie zclf 
niet op om de zimk tot hel<lerheicl te brengen 
en cle dieven of inbrekers te vatten. r een zij 
blijft tilletjes thuis eu de bestolene ontvitngt 
een scerat biworo. waarmetle hij nu zelf kan 
g1rnn zoebm, waarin hij zoo goed nls uooit 
slimgt. De politie i,; met soernt biworo b1j1rn 
even zoo gul als de Hegeeri11g met hare tevre
deuheidsbetuiging'.:!n. Tusscheu dezen beshmt 
echter een belangrijk verschil, nmnelijk dat 

s11cl s111·ckrnclP. - hf.t 1rns een g-cbrck Yan Rosc
:\fathilde Yll'1 zcc1· Yiuµ- te sprcken, inricl. 
-· 0! wama! .... muma 1 .... zou kapiteinTlio-

1uas hier ook niP.t g1•lukkig gt>wcwst zijn? 
Up mijn woorrl ! ik sto111l bij cen sofa met spring

YeL'ren, ik lict er mij als YcrplettP1'en lop vallen. lk .... 
ik ha.I het Jmis g2mcnhileenl. lk hail hct mc1~st 
mocten Ycnlrap:en V<tn de al'zcttcrijcn Yan cloic af,;cl111-
wclijke kooplierlcn . .\Ierruuw Pocklinglon hetaalde rte 
1·ekcningcn YOCIJ' mij met mijn geld en op ecn goecleu 
dag· hcmct·ktc ik in hrw 1' "~lflon op .\lol'llingt on-Place 
cen 11icu wn kanap•', \Yaa1·,·a11 ik de lwrkomst nict 
kon ontdckken. lk Jm,[ dat allcs gcdaan en nu vcr
teld1' men rnij hoc gclukkig lrnpitnin Thomas zondc 
wl'zcn in ecn Jrnis rlat doo1· mij gPrnc11bilcenl "·as. 
lk bcn rnlstrckt nlet iernand, die zicl1 :urn het gc
hrnik ran bc•,·ige t::lal scltul1lig maakt., maar ik. kon 
111ij toch niet \\'ccrhou len '"lll in 111ijzelrn tn zngg.~n: 
,.0 ! maar clat 1le clunrlergod 11 ;r.cgenc, hij schijnt 
met rnij n~>g nict ge1laan le hchbcn." 

- Zcke1· zourlu hij hicr zcc1· gelukkig gewccst zijn, 
antwoorrlrle de onrle slang van een schoomnocrlcr, 
die lie mijnc mocst 'Yorclcn, wat zoudc hij dat alka
ticf gcwHarrleercl hcbbcn ! lk gelouf rlat hij hct meet' 
op JH·ijs zomlc gcstcld hchhcn rlan u, mtjnhcer ~trothcrs ! 

llit W"ts ongetwijfehl CPU hatclijkheitl gericht tegcn 
mijn gebrck aan smaak. De kapitcin Thomas zou 
zekc1· de b~locling van Ilic bla11wc mishakscls op het 
alkaticf begrcpen hebbcn, zc warcn zoo groot als 
i!Jeeschotel tj c~. 

-- Ja, mama, want ik. zoude hem hier gebracht, 

De waarnemencl schout Goestee heeft het 
speelhol bij het station van den Stau.tsspoor 
overvallen. Hii w11s echter alleen en d1ta.:·door 
kon de bankier en de spelers ontsnappen, met 
nchterlating vim roulette, tableitu, een lamp, 
tien gnlclen aan geld en een p;tar mlitten. 

IV el zijn er een panr vcnlach"te liecleri gevan
gen genomeu, :u;rnar bewijzen Wttren er niet 
tegen hen en z!j ontkenden stokstijf, dat zij 
vau iets af zouden weten. De spelers weten 
nu d11.t zij vervolgd worden en zullen voort
ann op hunue hoecle zijn. Het is echter niet 
te verwachten dn.t zii het. spelen zullen sta
ken, zoocfat de politie nog clienaangau.nde wel 
een goeden slag zal kunnen doen. 

Er zijn wederom vnlsche halve guldens in 
omloop. Men vertoonde er ons een. Hij was 
goed nageruau.kt en. alleen de klu.nk verried 
dat men met geen echt goecl te doen had. 
Men spreekt oo k van valsche rijksdnalders; 
het zitl dtt1wom zauk wezen om, bij het ont
v1mgen van geld,altoos op zijne hoede te zijn. 

De Radhen Ngabebi DjoiohandoO'O, zoon van 
den H.ijksbestuurder Sosronagoro, "'tot nu toe 
pu.newoe gowong, is bevorderd tot onderregent 
van Moenkong, onder Sragen en zu.l voortau.n 
den naarn voeren van R.rnHEX NG.A.BEHI SosRo
lI.:.\.XDOGO. Hij kornt in plau.ts van Radhen 
Ngabchi Ronggo Ku.rtowijrio. 

H.ad hen mas Sn.lirn1 zoon van den PanO'eran 
Ario Soeriobrotto. is benoemd tot onden~O'ent 

t . "' man ne ab.om clitlu.rn, met den nu.n.m Yan Ra-
dhen Ngitbehi SosRO.A.'f)fODJO. Hg vervanO't Ra-
dhen mas Onggo di Ningmt. "' 

Ver s pre id e B er i ch t en. 
Yoor de betl'ekk ing Yan vcrificateur bij de belas

tingen in \\"est lndie hccft zich nicmand aangerneld. 
- De heer Elios hr.eft aan de Regeering Yerzocht 
te Pr0bolingo een papiet'fa.brick tc mogcn oprichten. 
Zeker ccn nuttige fabriek bij de thans hcerschendc 
schrijfwoede. - Kossuth. de behndc IIongaarsche 
volksleillcl', onhing- van Donatus Szakmarrij, de ei
genaar van het ba<l Lucsiana, vier Oesschcn Tokc~jer, 
gebotteld in het berocmde wijnjaar -181".l, toen e1· 
een grnote kumeet aan den hcmcl was. Kossuth 
heefL er cen ne~ch rnn nit vingerhoedglaasjcs op
gcclronkcn en op rlc anclcren geschrcven, rlat zij pas 
OYer 28 jaar, als de wijn 100 jaar oul:l zal zijn, 
mogcn geopend worden. - Te Chicago onthaalt cen 
winkelicr in manufacturen de dames. die voo1· de 
waardc van rninstcns cen rijksdaaldcr bij hem koo
pcn, op cen ontbijt met koll'ic, en ocstcrsoep. - Het 
nicnwc paleis van .Tusiitie tc Brnssel beantwoord 
Yoh:trckt ajct aaan de ontzachlijkc som, die het gc
bomv kosttc. Het gaat daannede net als met het 
grootc huis te Samarang, 'rnar men de slimheid 
had. om de gaUerijen binuen en de lokalen buiten, 
in phtttts van omg,'lrnenl, aan te leggen. - De 
p<tchtcr rnn de pho- en tophospelen in Soerabaia zou 
nu 1·eeds approximatief de schade kunnen berc
kenen, die de kong-sie zal te lijden hebben. Al zijnc 
[h>!-!"ingen om ged,rnn tc krijgeil, dat er een rnnuomd 
(jcip dji ki spel en \rel met do!Jbelsteencn zou mogen 
wu.-den gehorn!en, zijn op den onwil rlcl' Regeering 
afge,;tuit - De Spoorweglijn Kecliric-BE.;ar nadcrt 
hare voltoc•ijing. -

S pr9kl~eling·cu. 
Elk Je,·en is arm, als cle gcestdrift ontbreckt, om 

naar ltet hoogerc tc $ireYcn. 

* * * 
Toon steeds eerliier! Yoor 'rnrc groothcirl, en zi't 

ten alien tijclc gerecrl, cigen ongelijk te crkenuen. 

rlie armc lic,·clrng en wij zo1idcn hem niet verlorcn 
hcliben, hcrnam llo,;c - .\fathilclc . (fij k un_+ best be
grij pen dat gij hem nict voo1· u a Ileen zouclt hourlen . 

U ! nu g»rnn ze sprckcn van .. . . . i\Iijn God waar 
nvet tLtt hcen . . . . . . ccn gcdeelc! bczit rnn kapitcin 
Thoma' tus:.;chcn moeder en rlochtcr ! .:iiaar in den 
Ycrfoc1elijken tijcl, clat Rome op zijn rliepst gczonkcn 
wa>, toen \ 'itcllins den Tiber in branrl stak en tcr
\l'ijl hij ,·]amdc op rte ,·iool speckle, tocn Julius Cezar 
.\tl1enc Yerlichttc met rle brandstapcls van Grickci1, 
toen h<Hl men zelf.; gcen schandaal ge\'Onden, als 
<lat wat zich thans Yoo1·dec1l. 

Ik zci : .\ch, .\ch! Ik kon gccn woonl uitcn en 
daarom zci ik: Ach, .\ch ! 

- Die licveling, Ycr\'Olgtle zij, de wonw, die de 
mijnc mocst worden, Benjamin, gij zoudt hem ook 
zoo lie[' gchad hebhcn. 

lk, Benjamin, ik zoude hem lief gelmcl hehbcn ! 
- 0 ! neen, zeidc ik, ncen mevrouw, ik wil gccn 

Jrnpitcin Thoma~. Ik ..... ik . . . . . omrlat clc zaak 
a l zoornr door i~, omrlat hct lmis ecnrnaal gcmcubi
foe1·1 is en <lat ik mijn trouwrok al ontvangen heb, 
zal ik er niet mecr op tf'rugkomcn; maai· gccn lrn
pitcin Thomas i11e1· in !mi~. Neen ! dat nooit ! 

- Ilo 11 rlt gij clan nict. van hem? zcidc zij, wat is 
<lat· Hcemd ! 

(Wordt vei·volgd .J 



Die allcen naar b('gin~ck l .;andelt, ht'engt zicb 
zelven in tle werehl vercler. 

llet !even is tlihvijls naar het uitcrlijkc clrocYig 
en tl'eurig, nitrnr die zijn bpo-inselen niet verzaakt, 
kenmerkt zich door w~1~«'n zi~leu.1dd. 

* * * 
De stil:Pn in den lnmlc, clil' naar opcnlJarc w:rnr

deering niet jagcn, wor<lL'll slechts zel!len opgcmPrkt. 

* * * 
Allc mcnschen zondcr oncler,;eheid, zijn ijdel; al wa-

re ht;, daarop, tbt zij hcL niet zijn. 

Gelukkig hij clic zijn eigen niend !\an zijn, zon
dcr te rnoetcn huichclcn. 

Geniale m:mncn, zijn al>< cle ditmmnt, die slechts 
door zijns gelijken kan gcslepen warden. N"iets be-

• ru·oevenc!Pr dan ccn gccstig mensch in g:ezebchap 
Yan onbeduidcndcn en bekrompcncn. 

.. 
Erlcle geYoelcns beduidcn nict vccl wanncer zij niet 

tot .edcle daden lrid('n. 

Het oog, tlat tt'n hcmcl gcslagcn wot'dt, is altijd 

~choon. 

Is het ]cyen u lief zoo rnrlics gcen tijd, want dt>
ze vormt de slt•f waarmn het gcwernn is. 

Een weinig zorg en inspanning is noodznkclijk ook 
voor het genot van de rust. 

* •• 
Es. c non Yederi. 

TELEGRAM:MEN. 
Uit Batavia, 4 Maart. 

Officieel 
Tweejarigverlof verleend aan den post

commies Hupp. 
E e r v o 1 o n t s ] a g e n, als lid der commissie 

tot ondersteuning nn behoeftige Ch.ristenen te 
Soerabaja, Driessen 
Beno em d, tot eersten luitenant-auditeur bij 
de schutterij te Padang, Smits. Bev order d 
tot eersten luitenant bij de schutterij te Padang, 
Maurer; 
tot tweeden luitenant. Alexander; 
tot tweMen luitenant bij de schutterij te Menado, 
Londt; 

tot eersten luitenant, Dunki Jacobs. 
Ver gun d de uniform te blijven d.ragen aan 

.. den gegageP.rden adjudant onderofficier Cramer. 

Uit Batavia, 5 Maart. 
Officieel. 

G e s t e l d in commissie tot het afnemen 
van het Eindexamen der hoogere burgerscho
len in 18 4 

als president, Hoorweg ; 
al secretaris, Onnen ; 
als leden, van Scbouwenburg, Bonemeijer, 

·van Ruijven, c'i.·etier, van der Kolk. van der 
Maaten, Terlinden, Haver Droeze, ten Brink, 
Me:tens, Op fie Coul, Lohmann, Hardeman, 
Holterman, van Velzen, Verwey, Valk, ,Kol
ling en Wijrgaard. 

Officieel. 

0 v e r g e p 1 a a ts t. JJ.aar Batavia, de eerste 
luitenu.nt d er artillerie van Bockom Maas; 

naar Bn.nda, de eer te luitenant der artillerie 
Oster.. ; 

nan :i'lfakassar, de tweede luitenant cler ar-
tillerie Kronouer : 

de eerste 1uitenant der infanterie W esterbeek; 
van Soern,-;;:arta naar Ba.nda Ieira, de on

derwijzeres mej. der Kinderen. 
G e p 1 a a t s t, te Soera.baja, de tweede lui

tenant der genie Heidenrijk. 

De secretaris van den Raad van Nederlandsch 
Indie Hultman. de ritmeester der kavallerie 
van Bothnia .A.ndreaeen de contr6leur der 
tweede klasse Buysman hebben, wegens ziekte, 
een tweejarig verlof gevraagd. 

Maaudag heeft er te Meester Cornelis een 
ke~joepartij plaats gehad. 

De bewoner van het huis is vermoord. 

Uit Bandoeng, 5 Maart. 
De afl.oop der heclen gehouden kinaveiling 

te Bn.ndoeng is als volgt : 
oorspronkelijke Leclgeriana, twintig gram, 

vijftig; 
afstammelingen, vijftig gram, vijftig; 
succuruba, vijftig gram, tien. 

Z· E. de Guverneur-General heeft de proces
stukken van Bufl.o opgevraagd. 

Volgens een betrouwbaar gerucht st:11:m er 
belrnlve de firmn. Martin Dyce, die haar betaliu
gen staakte, nog twee nnclere firma's vrij slecht. 

Du.ling in <le saikerprijzen heeft cleze catas
trophe veroorznakt. 

Uit Bithwia. ii Manrt 
WIS8ELKOEHS 'l'E BATAVIA. 

Neclerl. bnnk. ll1m clato f 101•1, 
id. fo.ct0rij ,, 10 l 'l , 

id. partic. G 1m clato ,, 101 '/• 
Eng. bank. ,, 11.90. 

partic. ,, 11.825 a 11.85 
tlingnpore zicht ,, 2.24 
Hungkung id. ,, 2.24 
Amoy id. ,, 2.24 

llie1· is eeu Hollandsche mail an.n met be
richten tot ~9 J anuari. 

De Necle1:bndsche consul te Konstantinopcl 
heeft zich niet van het leven beroofd, zooals 
vorige mailberichten melclen. 

De student, hoofdaanvoercler van den aan
val op de meisjeskostschool te Baarn is ver
oordeeld tot een gevungenisstrnf van acht da
gen. 

De heeren va:ri Rhijn en Korver zijn be
noemd tot officier van gezondhei<l der eerste 
klasse bij de rn[l.rine. 

Het vonnis over J aantje Struijk en van 
Zutphen gevelcl, is in hooger beroep bevestigd. 

De heer J orissen heeft de cand.idatuur voor 
den volksraad van Pretoria aanvaard. 

In Mei zullen HH. MM. onze Koning en 
Koningin het voorgenomen bezoek te Brussel 
afleggen. 

Y errnlg der mailberichten, loopende tot 29 
Januari. 

De woning van Hans Makart te W eenen 
is afgebrand. 

'l'e Chan-koff is op 26 J anuari een officier 
der gencln.rmerie verwoord. 

In B.uslancl is weder een nihilistische samen-
zwering o ntdekt. 

Het koopvaardijschip Juno is den 28 Janu
ari in de monding van de Mersey gezonken. 

N an.r aanleiding van de sosialistische woe
linD"en in den laatsten tijd zal de Oostenrijksche 
reg°eering een beslnit nemen waarbij geschorst 
wordt: 

het recht van vereeniging; 
de vrijheid van drukpers, 
de rechtspraak met een jury, 
de onschendbaarheid van bet brievengeheim. 
De Gouverneur der Straits Settlements seinde 

naar Europ1t, dat de Racljah van 'l'enom goecle 
zorg clraagt voor de schipbreukelingen van de 
Xisero. (!) 

.Als consul generaal voor Belgie te Batavin, 
is de beer Scribe aangesteld en er kend. 

0vergep1 a at st naar Pontianak, de kapi
tein-intendant Brouwer. 

De officier van gezonclheid Cornelissen heeft 
om overplaatsing naar Atjeh verzocht. 

Het stoomschip Gelderland kwam 4 Maart te 
Marseille aii.n. 

Met zekerheid kunnen wij melden, dat be
hal ve de firma Martin Dyce en Co. nog een 
andere. zeer geachte Duitsche firma te Batavia 
haar betalingen gestn.akt beeft. 

Uit Solo 5 Maart. 
Het bestnur der vereeniging vnn land h uur

ders te Djokja heeft voorgesteld, de quaestie 
van een verkoop van indigo te Semarang nader 
in b3hn.ndeling te . nemen, na!_!:r aanleicling cler 
voorstellen van de beeren :.Vfo:auclolle en Schalk
wijk, en de Handelsvereeniging te Semarang 
te lnten beslissen. 

Deze voorste11en zijn met eenparige stemmen 
aangenomen. 

Van Reuter 5 Maart. 
's- Grnvenlwge, 4 Maart. De Tweede ~n.mer 

nam een wet Mn waarbij machtiging verleend 
wordt tot ontnmnting voor een waarde van 
f 25.000.000, als clit nood.ig mocht blijken. 

Offi cieel. 
Tweej n.rige verlof verle.end aan den 

adjunct-inspecteur cler in- en mtvoerrechten 
en ac cijn,,;en, Mackenzie. . 

'I' i j cl e 1 i j k b e l n s t mat de waarnenung 
der betrekking van adjunct-inspecteur der in 
en uitvoer rechten en accijnzen Putman Cramer; 

met de functien van bnitengewoon substr
tuut, officier van Justitie te Aatavia, Toxopens. 

T e r b e s c h i k k i n g g e s t e 1 cl van den 
oragaand rechter in de eerste afdeeling van 
Java en Madoera, Pieters. 

B e tu i g t de bijzondere tevredenheid der 
Regeering aan den Resident van Bali ei;i. Lom
bok, Hoos, wegens het. vreedzaam ten eincle 
brengen der grensgesch1llen, 

V e r l e e n cl een verlof van zes maanden 
naar Penang, aan den luitenn.nt der Chmezen 
te Priaman, Tjia Khe Ting. 

0vei· gop1a11 ts t, n1111r Tjilatjap de 
tweerle luiteuant ~er infaufarie .l\foran.dant· 

b ' 
nn.nr .. \V eltevreclen, d.e tweede luitenant-

kwu.rtiermee~ter Genzken; 
unar Pontianak, de kapitein-intendant 

Brouwer; 
mmr 'l'elok Beton(J' de officier van gezoncl-

heid Stort; t:i' 

naar \Velt1wrednn, df) officier van gezond
heid Boczes; 

. van .Poerwokerto nn.ar Banjoemas, de as-
1nrant-mgeneur 8altet; 

G e p 1 a a ts t, ter nadere indeelinO' te 
.A.tjeh de kil.p"itein der infanterie Pieklrn~~·t; 

de tweede 1nitenant der infonterie Uhlen
beek. 

Mr "\V· .A.. Brill. officier van Justitie te Ba
tavia heeft een tweeja.rig ver1of, wegens ziekte, 
gevrnngd. • 

'l'?t zijn vervanger is voorgeclragen de vice
pres1dent van den H.aa.d van Justitie te Bntavin. 
mr Veenstra. ' 

Uit Batavia, 5 ]\hart, 
Behalve den heer de Gelder is tot lid in den 

Raad van Ind.ie benoemd de heer 
J. H, PAN EKOEK. 

Het stoomschip D1·enlhe is gisteren te Suez 
aangekomen. 

In Europa is heden an.ngekomen de },Jina. 

Van Reuter 6 Maart. 
Kafro ? Mm~~·t. De Britsche troepen ruarchee

ren onmrddell.yk naar Suakim. 
W an~eer de veiligheid. van die plaats ver

zekerd is, zal de expeditie be.eincligcl zijn. 
Loe. 

Correspondentie. 

Daar h et ons. bell.end is welke drijfrneren voorge
zetcn hebben br.J het sehrijven uit Salatiga, gericht 
tegcn. den ag'mt der "\Vccskarncr aldaar en bet al
Jeen l~: 6tc toi de !ii., que je m'y mette, nemen ,vij 
hct met op. 

Aan hct vcrlangen van .P. wordt in d1t nummer 
voldaan. 

A.angeslagen vendutien. 
Op ~Iaandag den 10~ Maart 1884 des voormid

?ags ten 9 Ul'e ten huize van den Heer G. 1V. Winter 
m. de aclnerstraat alhier Yan de Jnndelijk onderne
mm~ ~entan benernns om cenige gebollwen (vo0r 
afbiaak) allen staande te Lcmah-bancr 

_Op W~ensdag den '12e i\faart ten° huize van den 
chmce SiaCt Tjing Jen te Balong van losse goede
ren. 

Op Donnt'rrlng den 13c 1\faart ten huize van den 
Iker L. J. Nt1 se tc Balong van houtwerkcn. 

De Vendnmeesle1·, 
H. C. FISSER. 

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

ATTENTIE. 
De .A.gentuur der Onderneming 

ae~tja,~ W1ilQ.,toong 
te Solo, is op 1 Man.rt 1'1. overD"eD"aan van • b b 

den Heer GUSTA.AF WINTER, op 

(83) M.J. THOOFT. 

GELDLOTERIJ 
te B.A. TA VI.A. 

ten behoeve van 
de Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 
de Vcreeniging tot ' 'oorbereidend on• 

der1·icht n.an Khuleren vnn Minver-
mogenden in Nededandsch-Indie. 

LOTEN 
a f 10.- contant. 
~t > 10.20 :» frn.nco en 
aangeteekend per post, 

te bekom.en bij 
(84) THOOFT & BUNING. 

Handels- en Commissiehuis. 

B .W. V A.N HOGEZAND. 
Vo01·straat-Solo 

Ontvangen: 
Een factuurtje overheerlijke HOL.A.NDSCHE 

SIGAREN in kistjes van 50 stuks en in prij
zen van: 
f 4,-f 4,50 f G,-f 6,-f 7,- en f 8 - per 
ki~~ ioo> 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig .A.gentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekencle "WIJNEN: 
Merk PL.A.TO J & Co. - Batavia. (70) 

Handels- en Commissiehuis. 
B. W. V A.N HOGEZA.ND. 

Vo01·sil'aat- Solo. 
Steeds voorzien van de meest moaeliJ'ke soor-b • 

ten, 
PROVISIEN en DR.ANKEN 

m prima kwaliteit en billijke prijzen. ( 62) 

De Rob Bo""e-r.n~e .. , 
~=== echt gewaarmerkt door de hand tee• 
P.! -====== ~=;;;::;~~~====m:::l!:lll'!!!!l:d!l'll!!fkening, van Dr. GIRAUDEAU van ~ ~ Saint-Gervais, is een p\antaardige 

Siroop van eene gemakkelijl<e ver• 
teering, aangenaam van smaak en 
reuk . Sedert eene eeuw word! zij 
door c:!e geneesheeren van alle lan
den aanbevolcn tcr genezing vau 
ziekten nil sl echt blued of klie1·
stotr,•n vool"lspr11itende. ~Jen wendt 

1 liaar in een grnot aantal hospitalen 
· en lidda tl i ·~ "cslichlen aan. Als 

11. s. fe1 ·k lJ loe~afl~itlend middel ver
. • 11i c•I ig t 'lij de loel"allen door het 
I k\\"ik VCl"OOl"Zelakl di ndpt de na

lll 11· oin zi"h er ,·1111 le bevrijden; 
-.,. I ;i l,med e \all het jouium, wa1111eel' 

; . 111en er le vee\ van genomen heeft. 

, Fab1·ieks111e1·k in Hou.AND gede• 
poneeJ"d. 

General Depot te PARIS, 12, 1'111 
Richer. 

D •pols in de voornaamste apotheke7' 
SA .llAR.ING:'\'annce& "an "'al•C; 
llATAYIA: Jlouta•ij"e & C•; 
Dw1;o1rn: \Vnnnce & C•; 
SornABA'/A: G. Enlnger; 
PADANG: U. "an !Uuyen; 

~~~;!!!!;:;;;~::;;;;:;:~ MACAS~AR: (;b. Brugmaa. 

Het Victoria Natuurlijk :Mineraal Water, 
op J1fidden-Java. 

uitsluitencl cloor inij geimpo1·tee1·d is en gros en en detail, ver• · 
kl'ijg·baar gesteld bij de beeren · 

(78) 

SOESMA.N & Co. 
Semarang, Solo, Djocja, 

en door hun intermed.iair ook m alle 
andere bekencle 'I'oko's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handelsvereeniging 

,,Rotterdam'' te Semarang. 

Ve~~ehe~en: 
(8) 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

netjes ingebonden. over 1884) 
Scheurkalenders 

diverse soorten. 
THOOFT & BUNING. 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BATAVIA, 

il'll iJPJiOl'Yl' Y:\ll 

U~ Gymuastiel{~l.'hool t<- §oeraknrta 
I'll 

Dl' "i"f"veni;:-in~ tot , -001·bei·eiiif"IH( on
d('1Ti<'bt nan J{indeR·en , ·1ut .11Iirn·ei·
mo~·("nden in Nede1·laud~f"h Qrulii:. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 p1·ijs vn.n ( 20.000.-
1 « « « 10.000.-
~ pr~jzen « /' 5.000.- « 10.000.-
f) « « « 1.000.- « 5.000.-

10 « (( « 500.- (( 5.000.-
100 « « « 100.- (( 10.000.-
200 « (( « 50.- (( 10.000.-

320 prijzen f' -1 70.000.-
LOTE~ zijn trii;en f '10.- CO:i\T.\-:\T wrkrijg:baar. 

t e .\rnhti im bij 1lc lw1'1·en .\. T. llutmrnn & Co. 
(( Harnln (( den ht'Cl' r. J. Hl r111kert. 
« lbn tlja rrn::t~in <c 11 cc .T. A. Jan~en. 

'' Ua mltlllg « « « C. G. llciligers. 
c1 ~at ~Hin. « de . • 1 F.~rompto :Jlaat~chappij. 

J< « cl cn hca If. J. :Jlccitens. 
« <1 « « « G. C:oh1·u11g . 
«. 1< « <1 « F . ll. Kroon. 
« « cc clc h cc r.~n H. J\L Yan Dorp & Co. 
« « « << « El'll~t c'· Co. 
« e_ 

(( ((. 

« (( 
(( (( 

« (( 
« « 
« D1•ng-kalis 
u Titlak oelcn 
(( l !t..11'lL'leng 
(\ lluilt' llZOl'g 
<1 t'lwrihon 
« (\ 
« (( 
« Djocj a r arta 
« (( 

(( 

(( « 

" << " Hruining- & Co. 
(( « (\ Og-ill'iO & Cp. 
« « « Yi~se1· &. Co. 
« « « Dunlop & Co. 
« den hecr LM P o Song. • 
« « «. Thio Tjeng Socy. 
« « << L. van Hutten. 
« « « C. \. Aeckorlin. 
« « « , ' ie.rincb :. 
« « « Th . .bnsz. 
« « « J . .J. IT. ~meenk. 

« « « A. J. \\'olrnkamp. 
« cc « J. van Holst Pellekaan. 
« « « J . .T. cle Gra::tff. 
« « (( 11. Buning. 
« « « \\'ed. I<i: oc kcn. 
« de h c<'rrn So~,;man & Co. 

« Tn1l r:1m::tjoe « den hec1· J. Rcxius. 
« « 1 « <1 (< Ch~. Pino. 
« Kctliric « « « F. Stoltrnholf. 
" I\ota- Tiaclja « « « A. \\'. Knt~e fcl. 
« La bocm1 ( Deli)« « (( J. F. JI. van IIemert. 
« i\facassar « cc « \\' . Eekhcmt. 
« :J[adioen « «' « P . E .. \nrlresen. 
cc :Jfag-elang « « « P. Kopprnol. 
« :Jfetlan « « « \Y. F. II. Lcyting. 
« ~fonado « de heeren de Bordes & Co. 
« P a dang- « << « \\"altleck & Co. 
« Palembang « <t « G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean « (< « II. G . .Klunder. 
« « « «, « n. P. Erdbrink. 
« Pattie « « « A. ~I. Ynrkevisscr. 
« Prcalongan cc « a A. \Y. I. Docharclt. 
« « « « cc S. X. :Jforx. 
« « « de h eeren Hana :Jiullem oister & Co. 
cc Poerworecljo « clrn heer :.\I. F. Smet>:. 
er Proholingo « « « C. (~ . , ·an Slidrecht. 
1 •< cc « <1 H. S. Thal Larsen. 
« Riouw 
« P.ernbang 
« Salatiga 
« Sarnarang 
« « 
(( « 
« « 
(( (( 

« I( 

« Soerabaia 
« (( 
« (( 
« (( 
(( « 
« Soerakarta 
(( (( 

« « 
(( (( 

« Tangerang 
« T ega! 
« T ernate 

« Tjila tja r 

« « oc 4:. van Zijp. 
« « « P. L. nm Bodegorn. 
« o.' « Th. B. van Soe$t. 
« de b ccren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« « « Rm cn~waqv & Co. 
« « « Arnold & Co. 
« « « Soesma n & Co. 
« « « Gril'e! & Co. 
« den beer A. Bisschop. 
« « « Chs. Kock.en. 
« « « Y. Clignelt. 
cc de h eeren Geb. Gimbai·g- en Co. 
« « « Yan :.\foiden & Co. 
« « « Thieme & Co. 
« « « Soe>man & Co. 
« « cc Thooft & Ilnning. 
« « « Yog-cl van cler Heide,· Co. 
« ~l en h c<'r L. 13a ier. 
« « ,, L . • \. :J[. L1•man. 
« « « E.. ll ornn' Crrcve \Yzn. 
<< « « C. \\". R. va?1 Rrnc;;e van 

DnijYenbodt'. 
« « « I. I. A. Uitcnhng e dr 

:Jfo:t. 
De trekking gesrhicrlt ten O\'rr~tmm Yflll den Xo

tari~ II. J. :JIEEllTEXS t c Dat:.nia a b l.Jij aatJplak
hillet is hek.end g ema ak t. 

De Co,;unis.<ie or! h nc. 
Mr. N. l'. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk ann voor lrnnne 

Ilrnkkerij en Binderij · 
en 

HA :r DEL (7) 

in Pauier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
•. 'poedige bediening en nette uflevering ge

garn.ncleerd. 
P lU.J;)UOURANTEN worden Hteeds gm tis 

verstrekt. 

SOESl\LAN "-~ Co 
belasten zich steetis met het houden v,an 
Hnis- en C01n1nissie,·e:ndntien 

(28) 

l 

\"" erkrijghaar 
BlJ 

Thooft & :Suning - Soerakarta.. 
PAPmHJ~N LT DrnmsJD sooR'l'EN. 
.BJN\'ELOPPBN. 
l\AN:l'OO GBJ~NOODIG DHBDEN. 
INh:'l'EN, IN" 'l.l1Il1JB, VJ~L~ SOORTEN. 
PHACH'l'A LBU:.\IS. 
DIVEW3E SPELLEN", enz. enz. (5) 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op aanvran.g dade4jk 

§<'hiJfN<'hietr<'gisters rn i\.fstnndsbepa-
lin~en, afzondcl'iijk gcbonden. 

Ge,l1·uktc Aanteekenin;;-boe]{jes. 

Nnamlijsten. 
Jr{ le<'dinglijstcn. 
§tI·aCboeken. 
Nlena~l'boel{en met sterkte Register. 
P1·oees-¥e1·bnal. Gl'tni~en Vcrhooren. 
.DBeli lang,len , . e1·hooreu. 

'
7endu'"·erantwoordin;;en. cnz.cnz. (4) 

Verkrijgbaar bij 
THOOFT & BUN ING. 

N~ P~ VAN' DER S?OH, 
ou<l-Gfficier vn.n gezondheid bij het 0.-L leger 

IIANDLEJ][l.J][.i. G 
YOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
P.< 

Nederlan<lsch-Kn .rnz. 
:i\fet 1 uitslaande pLten. 

'l'en gebruike op phmtsen w1t1u· zich 
geen gen:ee beer bevindt, voor 

Ambtenaren, op p1itrou:lles, 
enz. enz. (21) 

P1·ij.~ f 5.- fmnco pei· post f 5,50. 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van "\V. H. YL'\' EcK & ZoxEx, Aniste1·dam) 
bizonder licht, geschikt om met t wee p n. ii r
d en zoowel als met e en pa a rd, gebruikt te 
worden. 

Te be:ichtigen bij 
(1) 'l'HOOFT & BUNlL~G. 

Steeds voorhanden: 
POSTTr\..RIEVEN. 
TELEGRAAF'rARIEYEN" voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TAlUEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOFT & BUNI TG. 

U it de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf, gelegen t.e 

Djebbrtis. 
Informn.ties bij den beer 

(19) A. MAUHlELSE. 

• • O " : o ~ O < OOOOOD•OOOO•o4+0 

P.\P~T1RIE COOPERATIVE D'f.?iGOULElliE (France) 

. --~-- s1 
I 1 :::r..a;::D~;:'\~ .Qil1A C!:LtJ:!t STAANDE met de GOUDEN ; I 

,• ; l,' E D .\.ILLE weuc ~1s hu nuc Licmoe1111gen ~ 

II J t ~ 1· ''.3thet.eriug- van de i•o~ll.e van hunue werklieden ~ 

-~~~ 0 
,. ~, 

\V:R:<ELIJK KAPITAAL: 4,S00,000 FRANCS ~ ,, ~ 
I· r PAP/Er1sooRTEN VAN TIEN FAGRIEKEl! ~ 

i'; · ( Anor1TrP-~OUDERT & fm] 
!11 ,-;t .l \..1.1..LJJ e;: ; ~ :::: 

I 1 Dcnr de !!<'heel~· wcrnld hekcnd vonr ~ 
: liu11 l1ril'l'pupier vl'/in, ve1·c1!o, qnadrille, i:: 

~. /J.,/ (1 11111" enz. P11picl'S a l'J~'loile (~tel'-~ 
.',j p:1pic·r )' E11re/111•1 ·e11, \'isit ehaartje.~, 
., I ii' 1iste1·~, Cv11icborhen, Sclwol":schl'ij(- EI 
·.: /Jnrl.cn, met of zo11.clcr lijnen, 71.apie :;; 

~ ... 1•n111· cl1•11/;we1•/>, cw·ton, Bnstol_ Pn woor- ~I 
,. :: 1,,,1.ic1•, 71011iel' fil ~c1·ii lie q1wl1tc1t), ]IC·_ 
Ii .... l1ll'e;ic111icr l'll clemi.-pcllll'C JHIJllCI' r1euomd ht 
\ ~ 11f OHf/C'~10111cl (11il e 1·~t fi.jn ', 1>cirhe11wnl 5 
• ;; 11011iel' . Oor!'prnnk eli1k Ste1"s 11till pap:r, 'i: 

,, Ci:;w·etten-1iu11icr1 le sincere, le cumelrn) ~ 
"e11 andcre mcrken. l:l 
~ ------------ ~ 
-~ Beslellingen te richten direkt naar = 

1 .~ ANGOULE~IE 1France) met cheque op Europa of aan ::;> 
'• I i; ,, E. ELSBACH, 8 rue Milton, PAR JS. 
,;; El·::'> r. .11\l\l~T MFT MOl\STl·:llS IJEVl:'>IJT ZICll JJl.I 

H de I!"''""" Wannee ll: Co, TE ll.io1rn.io. 
~•ooooo•••••o•oo••••••o••~•C 

NB dB r 1. I Il disc h B L BY B Il s v B rz 3 kB r in a 
EN 

L ijf rB Il t B M a a t s c h a D D ij 
TE BA.TA. VIA.. 

Inlicht-ingen omtrent verzelrnringen b. v. Ka.pitanl bij overlijden, Immer-trekkende Vdt'z l 

kering;- ook omtrr'nt c.lie vol;~eus net onlangs 11.n.ngenomen VERLAAGD tariefvoor WEE
ZEXFOND~, wonlen g•inrne verstrekt door 

den Agent te Soerakarta 
(17) J. H. VA Ol\1MEREN. 

On<lergeteekenden, eeuige rtgenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben t.en 
ein<le 111m de vele aanvnigen tc kunnen voldoen, en allen suikerfo.briekanten gelegenheid 
te geven om de oven in toep1issing te brengen, 100,000 vuurvi1ste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n cl e pr1jzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
C. DJ:D LIJN. 

H11ndel in HOU'l' en BOUWMATEHIALEN 
SMEDERIJ, KOPERGIETELU.J, WAGEN

MAKEIU.J en Tll\L\'IER'ifANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : )29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meest.en spoed, tegen billijke 
prijzen en met ::i.ccurntesse geeffectueerd. 

DEURBJN en RAi\IEN, houten e~ ijzeren 
KAPP.KN' voor WOONHUIZEX, PAl:HU~KEN 
en LOOD 'EN, warden solide en net afgewerkt, · 
gelevenl en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZ EN en F .A.
BRIEKKN, wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

~ev~o~v.r A,., ~lei:Q. 
1n0.Lli"te .§a1narang. 

is ruim voorzien van fl.uweel, satijn, zijcle, po
pelines, cachemiren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, frnnjes, veeren en alle soor
ten gn.zen, groote keuze dameshoeden, volgens 
lan.tst.e s1iizoen in Europa. Heeft ook voorra
dig een keurige collectie portierreg(o~deren, 
stoffen enz. 3 r) 

Een fo.ctum elegiint.e 
Fransche Schoenen, en Bottines, 

Dames glace Handschoenen met twee en vier 
knoopen. 

EEN J<"A.CTUUU 

prachtige vilten 
HOEDEN VAN" EL\.VOOD & Co. 

diverse Stroohoe<l~n, Overhemden met kra
gen, van f 35 tot f G5 per clozijn enz. enz. 

VLA8BLOM. 

(13) Heerenstraat-Solo. 

Handels· en Commi"ssieh uts. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voorstraat-Solo (35) 
~ltceds belcef'delijk aanbevolen. 

AaE~TscnAP SoERAKARTA. 

de.r Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie 1\faatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op <le gebruikelijke voor
w1.11uJen. 

(14) A. MACHIELSE. 

A.n1sterdan1sche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig deip6t "9"oor Soemkarta van 

~~~p~ohe ~ijne~ .. 
(25) A. MAl'lILI!JLSE. 

Verkrijgba.ar 
bij 

THQOFT & B'OiNING . 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhaus0n 
(in het J ll.VIL!Lnsch) 

Pi·ijs { 5.- (ranco pe1· post f 5,!JO. 
(82) 

VAN DEB LINDE & TEVES. 
SAMARANG. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. W. VAN HOGEZA.ND. 
Voorsfraat- Solo. 

Ontvang~n: 

Puik puike BOTER merk B. VETH & Co. 
> > HAMMEN wegende pl. m. 6 kilo. 

Heele blikken ERWTENSOEP, 
Engelsche GELEIJEN in potjes (B.anY & Co.) 
ORGEADE- en FRAMBOOZEN STROOP 

'/, en '/, fl. (Tl<JIJSSOXXEAU.) 

VRUCHTEN op WATER en .BRANDE
WIJN w. o. MAOEDOINE ('rEussoNNEAu.) 
--Deugdelijkheid van alles gegarandee1·d, dus 

niet goecl ten1g. 
Prijzen uiterst billijk. ( 63) 

Een jong·1nenscb, Hollander, 
thn.ns te S1ww1·co1g bij den handel werkzaam, 
wenscht eene plaatsing als fabriek of tuinop
zichter, op een Suikerondernerillngin de Vorst.en
landen Adres. Jommer dezes. 

(72) THOOFT & BUNING. 

ere koop gevraagd ! 
Bengaalsche koeijen, 

elk per dag minstcns vier tlesscbeu m~l.k 
gcl'ende en niet ouder dan zes jaren. 

Men adresseere zich bij de uitgevers van tleze Cou~ 
rant oncler het nummer van deze advertentie. 

(44) 

Binn.en.landen: 

Gouvernaur Gevraa~d 
"'\'Ooral degelijk PIANO-onder
~vi.js. 

Ji"link salaris. 
Aclres nommer dezes, met copy-aertificaten., 

fmnco. 

(48) 'l'HOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTJE MAATSCHAFPIJ 
,,de Oosterling," 

E:-1 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
"Ve1.~itas." 

Bij het ~gentscha1> dezc1· llaatschap
pijen bcstnnt, op zee1· an.nnemelijlu~ voor
waa1·den, ;;elc;;euhcid tot ''eirzckerinf!t' 
te;;en bran1l~evnnr, van alle soo1·ten Ge-· 
bouwcn en Gocdcren. 

De Aaent te Soei·art:ai·ta, 
(16) J. H. VAN OMMEH,EN. 

Zuig en Perspompen 
voqr Indigo-Kookhuizen en Badkamers, goed
koop en goed. 

(11) 
Te uelwmen bij 

0. DE LIJN. 

~ev~Q'1,.'IJ.,~ A.., Klein 
modiste §amal'ang. 

Beveelt zich aim voor het opmaken en lc
veren van alle toiletten, welke tot het <lames 
moclevak behooren. (36) 

TE KOOP. 
·Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELS~J. 

St.ellen zich verantwoorrlclijk YOOt' de wet 
DE UJTGEVEHS. 

Sncld.ruk. - TuoOFT §' BuNING - Soerakarta. 
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