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Go<lsilienstoefening Zomhtg den 23 dezer des 
morgeus ten 8 nre 

Pa toor F. H. DE BRUIJN. 

\Voensdn,CY mo,.cren, volo·ens de fortklok, 3'uist 0 ... t:'I b 

twee minuten voor half vijf ure, hoorde men 
in Soerakartit een zware knal, al-· het schot 
van een vienntwintigponder. in de omuichle
lijke nabijheid gelost, 'l'oen genoemde klok hiilf 
vijf 'll0eg. was de ti reuning, door den knal ver
oorzaakt nog merkbanr, m111w wit:! :t.eer spoe
dig clirnrop verclwenen. 'onnuige deuren en ven
sters. voornamelijk clie van boven vercliepingen. 
fril<lel! hoorbtinr, mnar van mmL drn<lcliug was 
niets te Le'penreu, zoo:ils eeo .d11artoe ingericht, 
zeer gevoelig in. trurnent duidelijk aanwees. 

F e u i 11 e t o n. 
J AC U U ES DAM 0 U R. 

XA.\R IlET FRA:'.\SCH 

I. 

Als Jacques Damour, daai· vcr te ~oumea (f) , de 
Jedige horizon bornn de zee zag, verbceldrle ~1ij zicl1 
soms zijn geschierlenis. de ellendc van het ueleg, de 
woerle• ,·an de Commune tc zien, "·at gm·olgd werd 
door rle herinne1~ng aan het lo~scheuren ,·an zijne 
farnilic, dat hen1 gcheel ter nedergcslagen, zoover 
weer gewo1·pen har!. !let was gecii cluirlelijk visiof'n 
m1Jt terngkeercndP. <lenkhC'clden, waarin hij zich vcr
heugde of berlrocfcl wcnl, maar een . dolfe lwrhaliag 
van hctO'cen geheurd was, in ccn venluistcrdcn geesL, 
die allc~n enkele feiwn helder deed nitkom'en, terwijl 
al bet anderc· in ecn schemcl'ing bleef. 

'To.en Jacque:; zes en twintig jaar oml was, had hij 
zich door het huwelijk vcrbonrlen aan Felicia, cen 
groot, mooi mcisjc van achttien jaren, de nicht van 
een fn,ltvruuw te In Yillette, die hem ccn irnmei; ver
huurd had. Hij was grarnur op mclalen en verdiende 
tot twaalf fra!1cs per dng; zij was eei·st naaister ge-

(f) Noumea li~ . in Nieuw Calcdonie. 
Vmn. 

De Soernkffrtusclte Cournnt ver
schijnt tweelllnal 's weeks: D£n.tJ<lng en 
,-,. {j<lll g. uitgezomlenl fecstLlagen. 

'lechts we1mo·e11 hcbbeu een j uiste wMrne
miwr kuuuen tkieu, Ll1mr num teu half vijf ge-

~ t A woonlijk nog in ~forpheus. armen ms . a,"?--
vimkelijk ( Kmk1tfau ligt uog zoo vers~h m 
het <relu:uc··eu) <litcht men tlitt de :.Iernp1 11cte 

o n h 't de presence 11111akte, uurnr weldn1 kwn,m et m 
di1t men met een meteoor toi cloeu lrncl. Zoo
als een ooo·o·etni!re 011s verklm1nh: kwitlll de on ~ 

vuurbal op i11 het Zuid-"\Vesten g1t1mde niLitr 
het • oonl-Oosten en hn,d de grootte van een 
111enscheuhoofd. Bij den horizon gekomen spat
te hij uit r.lkamler en vnn c111nr den lnud. 

l~'.~se 11011 1·er/e,·i schrijft ons cfot hii den 
rneteoor pret:it:l · fon 4 ure ;50 minnten wanr
nam. Zijne mede leding over opkomst en ver
dwijning stemt overeen met het bovenst<tam~e 
maar volgens hem wn.s d·3 bol ongeveer dne 
nwal arooter dnn de volle ·maan. <Jedurende 
en na ~le ontploffing heeft hij duiJelijk een 
sterke luchtbevina 01wemerkt en vol

0
aens hem 

"' 0 is de meteoor zeker twee minuten aan den he-
mel zichtbn.ar g~wee t en was slechts op een 
beti·ekkeli1k aerinaen nJstand van de aarde. 

" 0 0 
De J avanen ondersche:i<len de ruetcoren in 

clrie soorten: 
le D .rnoE, de groot-.:te soort die bolrond is. 
2c 'rEr.ooa BuonJo, tweede soort in grootte en 

langwerpig r?nd. · 
3c PoJ~LOXG-, klem. te soort bolroucl en ter 

arootte van een ono·eschilJe k.liLppernoot. 0 . 0 

Vallende Sterren· geven zij den ii.aam van 
BIBXTA....\G- NGll.EII. 

W aarin alle WfLarnemers overeenstemmen, is 
dat de kleur, van dell W oensclag morgen ge-

' observeerclen meteoor, roodnchtig geel wa.s en 
dnt hij een buitengewoon helderen glans had, . 
r.oodat, zoolang hii aan den hemel was, het 
even helder a1s blj dilig wn.s. 

Uit de buurt van Ampel schrijft men om;: 
- . 'l'oevallig w11.ren enkelen onzer heden 

» mora~n reeds ten -! uur bij de himd en 
» claar~foor aetuiaen 'vnn een pmchtig natuur
»verschijnscl. E en rneteoor doork~iefde het 
»firmament en verspreidde ·ee:n hcht, zoo 
»prnchtig wit en helcler, da~ wij. Cl' verbn,asd 
»van opkeken en aanv1rnkelijk met bcgrepen 
»Witt er ·uan de hand W1l.S. {\°1igenoeg 2 a 3 
» minuten l11ter kw«tm <;erst de knnl; cfaarop 
:.> h1Ldden wij niet meer gerekernl ei:i sc~rok,l~en 
»ter dege, - te mecr c11Mr hct gelmcl rmm eene 
»minuut aanhield. De richtiug vun clen metP
»oor w1is vim Noord-\Ve .. t ten \Yesten naar 
:.> Zuid-Ocst ten Oosten. 

» Natuurl~jk dt1chteu allen eerst aan cen 

weest; rnaar aangezicn zij darl elijk een zoon krecg. 
had zij nlleen tijd om dicn jongcn t e rnerlen en Yoor 
hct. h11iihouden t e zorgcn. Eugene gt·oeide flink @p. 
-:\ccreu jaren later kwam e1· ee11 meisje en deze, 
Lo~ise, bleef zoolang erg zwak, dat zij vcAl aan dok . 
ter en apoihekcr moestrm Yerteeren. Evenwel was 
het huisgezin niet ongelukkig. Damour hield wel een~, 
een langcn Zondag: mnar hij "·as clan toch altoo. 
behoorlijk. ging slapen als hij te vecl gcdronken had 
en ging Dinsclng wccler aan het werk , het land aan 
zichzclvcn hehhcndc. Op den ouderdo~n van twaalf 
jnren moest Eugene aau het werk. Jle snuite1· kon 
teL· Hauwernoorl lezcn en schrijven of' hij moa:;t aan 
den ad>eirl. Felicia, cen nette vrouw, bestuurJe het 
huis behcndig en voorzichtig, mi .. schien wat hondsch, 
zooals dn vader uewcerde, omdat zij meer groenicn 
dan vlecsch te eten gaf, om tegen een ongrluk, dnt 

, komen kon altons ccnige stnive1·s in voorraad tc heb
ben. DaL wa~ bun beste tijrf. Zij bewoonclen te Me
nilmontant, rnc des Envicrgcs eon vo1·biijf, beslaande 
uit drie kamcrs: die van vrule1· en moeder, dia V!l-11 
Eugene en ceu eetzaal, die tcvells werkpla:i.ts was, 
zonder rlr keuken en een kabinetje van Louise te rc
ltcncrt. Het kwnm uit ~r ccn achte1·plaats, n'laar zij 
hadden Jucht gcnoeg, want hunne venstcrs zagen uit 
op een werf vol afbraak, waar den geheelcn dag door 
karrcn kwamen, heladen met stukkcn hont en oude 
plan ken. 

Toen de oorloO' uit1Jt·ak woonrlc de familie Damour 
0 • 

reeds tien jaretJ in de rne des Envierges. Ilocwel ze 
al naar de veertig liep bleef Felicia altoos jong, ze 

Aclvertentickosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 plimtsingen f' 1.

elke volgenrle plllatsing de helft. 

Inzencling der Atlvertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

» boosaardiD'en morQ"enoToet v11n cle Merit pi, doch 
1 

ter niet uiteengespat en er was ook geen ge-
o '" 0 'd »met een zekeren wellust lrnn ik u de verze- lm vernomen. 

»leering geven, dat Zijne Hoogheid zich fot- De slag was zoo zwuar als het ~chot uit 
:.> so1.mlijk houclt." een vierentwintig-poncler, in de onmiddelijke na

In rle Matarmn leest men: 
EK\ }fETJmon.. In den morgen vim Dinsdag 

op W oensdag omstreelrs half vijf ure, werden 
de ir gezetenen dezer plaats in hunnen shrnp 
opg-esehrikt door een geluid als van drie ach
eeuvolgende zwilre schoten. Men dacht natnur
lijk d1tdelijk aa.a. een uitbarsting Vitn een der 
Vnlbuen. Later bleek ons echter, door de mede
<leeling van cenige personen die op chi.t vroege 
morg1muur reeds buiten waren, clat men eene 
heldere, grot>te meteoor had gezien gilande van 
het W esteu nimr bet Oosten. Drie a vier mi
nuteu na dat men de meteoor had gezien wer
clen de schoten gehoo1·cl, witarschijnlij k dus veroor
zaakt door h0t springau van genoemd he
mellic hiu.un. 

De Locomotief schrijft: 
EE~ :\IETEOOlL Hedenmorgen omstreeks halt 

vijf w.ts er op betrekkeJijk geringe hoogte bo
ven ,-'euum:mg, een mete~or waar te nemen, 
ter grootte van een klapper ongeveer, die zich 
bewoog in de richting v11u West naar Oost. 
Het versd1ijnsel vertoonde een sehitterend roocl
achtiggele ldeur. Met een zw1tren slag als van 
een ku.nonschot is dete meteoor, naar gissing 
op den Oenarang, uiteengesp11t. 

De inlanders voorspellen, na.ar aanleiding 
van- dit verschijnsel een naderenclen oorlog. 
Met het oog op Atjeh is die voorspelling nog 
al niet gewaagcl. 

Uit Solo ontvangen wij heden nog het vol
gende schrijven, op deze zaak betrekking heb
bende: 

Heden morgen, juist clrie minuten voor half 
vijf, hoorden wij een zwaren .slag, vergezeld 
van een gedreun, dat twee minuten en zeven
tien seconden aanhield. . De verdieping boven 
de bijgebouwen vt1n mijn hnis trilde, er was 
echter geen aardbeving, wat ik kon zien aan het 
stilli.ange:n vau een kogel aan een langen drnad. 
X aar buiten komende, vernam ik, dat er in 
het N oord- \ V esten van de hoofdplants, een 
meteoor te zien Wits geweest, oogenschijnlijk 
ter grnot te v11n een menschenhoofd, die op den 
genoemden tijd uitecn gespitt was. 
• ~en man· uit het wuchthuis aan den ingnng 
v~m dei1 Krnton vertelde, dut er den gehee
le1~ nacht van die v1Lllende sterren in het r oord
westen t.e :zieu wuren geweest; deze waren ech-

was wat dikkcr geworden en bez:!t een rondhcic! van 
sclw Hier =< en hcupen, die van !mar de schoonste wouw 
, .,m de gehcelc wijk maaktcn. Daarentegeu was Jac
ques al~ uitgedroogd en hocwel zij slcchts acht jaren 
vcrschilt.len, was hij bij haar vergeleken reeds oud. 
Louise ofachoon buiten gcvaar, maar steeds tcnger, 
geleck op den vader; terwijl Eugene, toen negenticn 
jaar oud, de hooge gesta.ltc en de breede schourlcr~ 
zijncr moeder had. Zij lccfclen altoos te zamen, be
halvc de enkcle zon- en maandagen als vadcr en 
zoon zich in het wijnlrnis v~faat haclden. Felicia 
mokte clan, k waad zijnde over het opglimaakic geld. 
Zelfa tw11e of drie 111alen vochten zij, maar rh1t had 
gecn gcvolgen, want de wijri kreeg den schulcl en 
ovel'igens bestond er geen ordelijke1· familie. IIIen 
stelrle zc zclfs iot voorbeeld. Toen de Pruis en op 
Parijs aanrukten en het werk gestaakt werd, bcr.atrm 
iij nwer clan duizenrl francs, belegcn in de spaarbank. 
Da.t was 11cel mooi voor werkliedcn, die twee kiade
rcn hadden groot gebracht. 

De cerste muanden van bet belog vielon dan ook 
nfot harrl. fo dfl eetr.aal; waar de ge1·eedschappen in 
stillc rust lagcn were! nog wit brood en vleesch ge
gcLen. Damour kon zelfs nog we! eens weldadig zijn 
en anderen tc ctcn gc ven. Geroenl door de ellende 
van een buurman, een gl'oote kcrel, een ·schildcr en 
die bijna van bongcr stierf, ma.akte hij van hem een 
knmeraad, die des morgens en des avonds aankwam. 
Ifot was een gmppenmaker, di~ iedercen kon Jaten 
lachen, wat hij zoo goed deed, dat hij Felicia, eerst 
balsturig tegen dien grooten man, die de beste 

bijheic\ afgevuurd. 

Men deelt ons mecle dl1t Mejufvrouw Vis
scher van Gaasbeek, hulponderwijzeres nan 
de .Meisjesschool, is overaeplaatst nuar de 

• 0 

derde lagcre sch.ool alhier, . zoodat er aan de 
meisjessbhool een geheele veranderin()' van 
hulponderwijzeressen plaats heeft, iets wat 
trouwens wal te verwachten was. 

Wij onthouclen ons van verdere uitweiding 
over deze zaak. 

Aan het Soembaiasch Handelsblad werd 21e 
l\faart uit Blitar geschreven~ 

Heel.en morgen tusschen 9 en 11 ure een 
twintigtul knallen dnidelijk gehoord, met onre
gelmatige tusschenpoozen; .de geluiden waren 
precies als tiiclens de uitbarsting Krakatau, 
cloch minder sterk. Richting van bier W. N. W. 
Lucht den geheelen dag bewolkt, met matigen 
doch aanhoudenclen regen. Reden avond kon 
ik echter geen gloed of flikkeringen bespeu
ren, zooals in Augustus. Ook tusschen 2 en 3 
uren 'snamiddags een paa.r knallen. Is Krakatau 
soms daaraan debet? Zoo niet, misschien de 
Laboe of' Merah- apie. 

Een belanghebbende verzoekt ons om p.et 
bestuur er op ie wijzen, dn,t de doodkisten 
der le klasse, die van ucht koperen hengsels 
moeten voorzien zijn, er slechts zes hebben. 
V olgens hem zijn, door de goede zorgen van den 
gewezen Resident Keuchenius, die kisten reeds 
zoo duur, dat men waarachtig niet voor twee 
koperen hengsels behoeft te kort geclaan te 
worden. 

. 
Aanstaanden Maandag zal op de Aloon-

~Uoon albier bet doodvonnis voltrokken wor
den aan vier ketjoes, die reeds een gerhi
men tijcl daarop wachten. 

Het blijkt dat men ook in Soerakarta met 
oude adats begint te breken. Vroeger werden 
de doodvonuissen steeds voltrokken op Donder
dag, terwijl zulks t,hans op Maandag plaats 
heeft. 

De koe1jen arm den Rijksbestuurder ontsto
Ien zijn t eruggevonclen en wel verleden Dins
dag. De politie was zoo gelukkig de dieven 
in te rekenen. 

stukken verzwolg, ontwapende. Des avonds speelde 
men kaart, onde1· het schelden op de Prnisscn.-Ber
ru, de schilder, ren Yadcrlander, sprnk van het . 
graven van mijnen, van ondemardsche gangen in den 
omstrcek, om ondcr hunne batterijen te komen en 
rlie clan in de lucht te Jaten springen. Dan had hij 
het over hct Gouvcrnement, een hoop laaghartigen, 
die, om Henri V ( t) forug te brcngen, de poor
ten van Parijs voor Bismarck wilderi opr:men. 
Zulk ecn republiek van verrade1·s deed hem de 
schouders ophalen. Ah de Republiek! En met beide 
elleuoogcn op de tafol, de korte pijp in den mond, 
Jegde hij aan Damour uit hoe zijn eigen Goi.lverne-

• mP.nt was, alien waren broeders, alien vrij, de rijk..: 
dorn bchoorde aan ieder, recht en gclijkheid heersch
ten overal. 
- Zooals in 93, vocgclc hij er vierkant bij, zon
dcr het eigcnlijk goed tc weten. 

Damour bleef ernstig. Ilij was ook republikein, 
omdat van zijne wieg af aan, hij ho01'de zeggen dat 
de Republiek een gloriedag zoude brnngen voor den 
werkman en het algemeen geluk moest kornen. Maar 
hij had er geen juist denkbeeld van hoe dat moest 

· toegaan. Ilij heorde clan ook aandachtig naar Borru, 
van oot·deel zijnde dat •hij zeer goed redeneerde en 
<lat er we! cens een tijd zou komen, dat e1· een rc
publiek bestond, zooals hij die beschreef. Hij wond 
zich dan op en geloofde waarlijk dat als geheel 
Parijs, mannen, vrouwerr en kinderen, de Mat•seillaise 

( t) Chambor~l. • 



Onze parlemenfaire terminologie is weder 
met eeu woonl verrijkt. De hcer i::lchaeprnan 
heeft het .. ,1w·ve111i11111 ·' ingevoerd. 'l'ot onze 
'Charnle moeten Wt' belijtlen voor het eer:;t vnn 
ons leYen dat woord gehoonl te hebben. De 
eenige troost is, dnt we ook omler de zes-en· 
tiiehtig letlen der Ktnner wcl loto·cuooten zui-• 0 

len teUen. 

VPrzoek om pensioen, over twee maanden in 
te gitan, ingcwilligd is. 

Bal- llndbl. 

IIet examen voor iidju uct-iuspecteur b~j tlen 
Post- qn 'l'elegmafdicnst zal niwr men ons 
bericht phrnts hebben :in de miiimd Mei a. s. 

Wij herinner@ ou:; hoe Uroeu van Prins
terer eeus het woortl ,.[llll i1wcl ie" in het de bat 
>Yierp 'en hoe tal vun lcden ellrnuder a1mza.~en 
en noegen: w~tt <lit was. tottl11t Heemskerk ~ 
Bystern:won tle oph 'ing g11f, die terstoml ;tl · ~ 
een get1uisterd cousigne door de banken en 
rijeu tler leclen zich versprcidde. 

. .1/y. l!bl. 

Verspreide berich ten. 
'Tc Garncren zijn bij den !:111dbunwe1· G.C'. de 

Ge11s 's naehts ,·an twee pntchtig-e p:1ardcn dl' ~ta:ir
ten afgesne1lcn·-Tc· \\'oc>rden was ePn Ollllc1·wijzer 
1·crmist sedcrt den 27stcn fanuari. Zij1i lijk j;< den 
7on FPbrnari uit de g1"i1cht opg-evischt.-- ln Zwitser
lancl z\jn 11icuwe pnslzcg<'b i11i;evocrrl. Uc 01tdL\ n:t 
onbruikbaar gc111:1:1kt te zijn, wonl•'n p11lilick vPrkorht. 
'.\kn sd1ijnt danr ook µ-chi nollclig- te heblH'n. - Te 
K1'rli1·ir is bij cen lnbrnll'1· ,R"l'l"U!ldcn Pen gourkn 
horlogc. 11·aarrnn ltij de hcrkom<;t lliet. kon 1inntoo
IH'11.-Te Probolingo is op ce11 kofliondcrm~mi11g Cl'll 
tijgcr gc~diotcn van 8 YO<' t lengte. Ilet !lier had pas 
een man, cen \TOUW en ccn pikolpaanl vers!ondcn. 
Een gczegcnde cetlust.-Te Sa11u1rang g:u111 er nog 
altoos Chim'l'zen roncl llie i1m•ltl'n v11or Cl1inee~clw 
spclen Y<tll Inla11dP1·s in ont.l"ang~t to ncmen. Een Y:tn 
die lie1lcn is door de politie inge1·eke11rl. - llL't pro-. 
gramm•t voor den ontrnngsi v1rn den nieuw.)n Uou
vcrneur Chrner,1al is gupublicccrd .-Door ccn Gouvcr
nementsboslnit zijn Yastgestclrl tie roonrnardcn 
waarop door particulieren gebruik zal mogen worrlcn 
gemankt van het dijnamiet, lout en slaghoedjesnrnga· 
zijn in bet fort .\n~jal tc Uatavi:L--ln ~foxico be
staat cen ras Y1lll Indi:rnen lll<'t witte plckken op 
hun zwartc huirl. Dit is een soort Y:rn rnelaatschbciLL 
De olifaut van Bnmum 1'oe11y 'l'alven.1 wordt 1·er· 
clacht van zulk cen 1n1liaan omler de becstcn te zijn. 
De gehcele olijfant sr.hijnt e1~n duur be.lrog te zijn.
Men kan maar nict slagen in de benoeming Ynn een 
algemecne Secretaris. sommigen zcggeu 1lat hij reeds 
benoemd is. maar men een rcden hed"t om 01· niet 
mede voo1· den dag te komen. 

_cu weet rni,.;schi~u iedcr wat pnlinodic is. 
cu Yoorbwn znl ook iedcr weten cbt .. pn.roc
minm" spreekwoonl beteekent. ,\Vaarom echtcr 
een ucdcrlamlsch volksvertcgenwnorcliger ecn 
Urielrnch woord. van een lat~jn ·chen uitga.n~ 
voor?ien, invoert en zid1 nict bcdient v1tn het 
sprcelnrnonl.-cht weten we nuo· niet en clat 
woord z<Ll meu rnis:;chien "\\'el n~~it te weten 
koruen. 

In het jn.ar 187 ~ had de toemnnligc lle
dakteur van .,de \ orstenlamleu de tcrmenolo
gie rnn het publiek: ook met een ;morel verrijkt 
.f1111s.~r· 111·rc 111·<111 ijiw111. Dit woonl wekte hoege
namwl geen verwomlering, een ietler begreep 
wat het beduicltle: een nf anderc tekortkoming 
v11n den Post-en 'l'elegnrnfdienst omler den heer 
Jn11~i:;en v:m lfanij uls hoofdinspecteur v1m 
tlien dienst, Na het vertrek van Javn van 
den heer Jan . en van H1taij is bovengenoemd 
wo'ord in onbruik gern.akt en daar bet door 
gcen antler vervangen is, moet men bet er voor 
houden, dat de tekortkomingen van den Post 
eu fl'elegra1tfdienst er niet op vermeerderd, mis
scl~~qn wel op verminderd zijn. 

Het zoogenaarncl groot-mnbtenn.ar '-ex21.men 
zal. nMr w1j met zekcrheid veruomen hebben, 
den 23ten J uni a. s. een arm rnng nemen. 

J. B. 

~raar wij vernemen zijn uit 's lands maga
zijnen aan den radja van Edi wecler verstrekt 
200 trompbad- en 100 nidergeweren, met 
bijbehoorende munitie. 

Hoewel de bedoelde l«idja bekend staat als 
een trouwe VTiend van het gouvernement, ach
ten wij de vertrekking van zulk een groot 
aantul wapens altijd een bedenkelijke zaak. 

\Vie toch waarborgt ons den trouw val). de 
liede1i, mm wfo die VUlll'WaEeneu wo!:_de_n in_ 
handeu gegeven '? 

cen verwonding op zich zelf reeds on
aanuenaam, de pijn moet niet geduldiger ge
dragen worden, als rle ver lagene betlenl-t, dat 
de hem geraakt bebbende kogel is geschoten 
uit eeu geweer, afkornstig uit onz~ eigene ar
senalen. 

Juua Boele. 

\ 'olgens de Jantste volkstelli::g in Enµ- ·!.rnd waren 
rr ·l mo\liste 011 ;~7 vrouwen en ·I k \!e l"llmkcr op 
79 mnnnen.- Uij deftige kinrlcn"n in .\ 11rnrika is het 
tcgenwoonlig rno1le om de poppen ic l:lten photogrn
fceren. Tc S.llln heeft zich zulk een g-evttl -0ok rl'cils 
voo1·gedaan.-Te P11rijs is con 1·cuL;11 Ol"erleden. Zij 
hectte )farie Elise \\'edde en had ecn lengte rnn 8 
voet 2 duim.-In ::\ieuw Caletlonic is in rle maand 
:September rnn het ve1~treken jaar cefl jcugrlig Fransch· 
111:m Thoma~ Ferrij door de inbvorlingen gedood en 
opgei:reten.·-In het ge~ticht voor lepera-lijders te Pe
lntoengan wortlt geklaagd, dat er in geen jaren cen 
dominr to zien is geweest. Zoo vcrhaa lt de Locomp
tief.- In de Parlangsche bornnlanllen hceft een tij 
g-er P.en pcnghoeloe en zijn p:mokawan Yerslonden.
Ook in de de a Pangoong onder Srundol. bij Sema
rang zijnj twee koning. tijgcrs g,,zien .- Reeds noeger 
was ann den beer \Yegencr, than:; Resident Yan Sc
"Jnarang hot algemeen Secretariattt aangebo•.lcn. Hij 
hecft toen echter YOOr de cer be.dank t.- De tram 
te Batavia is door ornrladi11g blijvcn stckcn.- .Bet 
stoomschip Zf'eland, dat te Soe1:abttia op publiekc ,·cn
clntie verkocht i~. heeft slccht<; { 20.GOO.· Q,pge
bracht. \\'aarBehijnlijk zal bet gesloopt worden. De 
kooper was een .\rabier.-In bet micl1fon van J1 ni 
hoopt men de spoorwcglijn Sragcn-S,)e1·akar ta voo1· het 
publiek verkeer open te stcllen.-- '.\let de lllolukkc'Tl
boot is een Djokdjaschc Radhen naar J\Ienado terog 
gezonden. IIij was van daar gekomen met e~n pa ' 
van de Ratoc Kcrlaton, hij had zeker niet veel goeds 
in den zin. 

})1' Vl)[J,• ,JiglH•id Pll rle l10l'll1H]e OlltWikJrnJing 
's 1111•11scl1e11 l1~di•111,1le11, stattt in .evcnretlighL'itl 
tit' wuaniL' zijns levrns. 

Spnnr w:t! [,_• n•n hreft. 

Neem in ncht rle mensch n in icder opzichL 
Jig z\j, en gc1•n di1'1' of plant to dootlcn, tenzij 
gebiedPtll[ noodzi1 k1) lijk is. • 

van 
tot 

hei
dat 

Bijna ;tile ha1tstorhtcn hebben hunnc oorzaken, 
hunne g\\ilt!11,g·h'n. allcen vloeken nict~ cilieve zpg 
mij, w:1aro1n Y[o<'kca clan zoo algcmeen en 
ha1·ts1 o .. htplijk? 

ne ];1~1l'1·:in1· rlo ·t den ken aatl den knaap, die met 
alle lll"ll"h t i11 de gloeiendc asch bl,1ast, Loldat; :t,;l;h 
en \"011k<'n he111 rle oogcn Ycrblinrlcn. 

lh~11kt oc>k ecns aan de rampcn, die niet it heb
b en gelrollcn. 

TL•g-en,tclling- mogc aantl'ekkcn, 
stenuning lH>ULlt bijecn. 

a Ileen Ol'crcrn. 

Di) grootste fo11t der schcrpzinnigheid is, 
vceltil hct dol!I rnorbij skceft. 

rlat zij 

D1·a1tg- rlen na::un. die gij rlraagt met. eerc, hij zij 
u eon kwijt - geen schuldbrief. 

E~'Se 11on Vede1·i. 

IDl'ie ziekteverschijnselen. 

Stond 1ian viinkelijk de koffiebladziekte oo
genschij nlijk op zich zelf en dat was reeds 
erg genoeg - nu vetnemen wij ook orntrent 
de s e r e h of suikerrietziekte, terwijl de worm 
in de Irn.ligo-pbnt alleen in Djokdjakarta 
naar men zegt over 1888 een schade heeft 
veroorzi1akt van f -W0,000 . En is dat alles 
zoo maur in eens uit de lucht komen vallen·? 

V oorzeker niet. Korteren of langeren tijd 
is nooclig geweest tot ontwikkeling en versprei
cling eu bij de koffie tnl vu.n jaren. 

Een zorgvulflig onderzoek en om·ermoeiden 
strijd is thans meer dan nooclig, · om bij allen 
de ziekte te besttijden en te vernietigen, om 
eindelii k w'imneer men too · ver is gevorderd, 
;~aartoe de mogelijkheid bestaat indien de 
zMk:_ krachtig wordt begonnen, het zorgvuldig 
bespieden, met het gewapend oog, v1m _plant 
en gewas om verdere onheilen te voorkomen. 

Het is niet gewaagd te durven bewereu tht 
de nu r~eds in aantocht zijnde kentering een 
ongestad1gen droogen moeson voornfgaat met 
nfwisselend r0gen en droogte in welk geval 
de koffieplanters het meest zijn te bcklncr~m, 
omd1tt zi.ch dim de He.mileia Vast'atl'i..c 

0

het 
best ontwikkelt en verspreidt. 

Een algemeene zaak moel algemeen bevor
derJ worden en daarom is het noodig dat men 
hierin algemeen zonder uitzondering moet 
medewerkell. Hoe zuiver het artesi ch putw11ter ook mo

ge zijn, schijnt het be tanddeelen te bevcitten, 
die voor zoover w1j weten niet in regenwater 
voorkomen. Zoo blijkt nit ecri. onderzoek in 
het ( 'itemisch bborntorium alhier van het water, 
afkomstig uit den put no -J te 'l'agal, cfo.t he"t, 
behalvs kiezelzuur. zwavelzure lrnlk, zwavelzu
re natron en kvolznre natron. nog zwavelzure 
magne~i1t en chloorn11trinru (keukeuzout) beYat. 
Y oornl ;um het voorlaatste besbudcleel schijnt 
het artc,;isch pntwder zij n eigena;mligen srnuak 

S prokkelin.g e u... 

Beclrnk gij rnoet kunnen lezen. voor en alccr 
mogeu schrijwn of oordeelen. 

E~n doel is aller doel en wel het terug-drin
gen der ziekte binuen han.r eigen grenzen 
en chi.t kim bereikt worden, wunncer slechts 

te de wil dmutoe bestaiit. 

. te duukcn te hebben. J. B. 

Xnnr 11 ii vernemcu, heeft het litl in den 
Ha;Ld ;·au l ~ . I. .Jh. ~ ederburg-h ccn paar 
ditgun g ·l~den het berid1t ontvangeu . tht :tiin 

ne llll'll!ichcn vergc1·en l1et zoo zclden, clat men 
hun ict.s te Ycrgcrnn lieeft. 

,\ls ge C1)11 kruipenrl 'YOrmpjc ziet, 
O! rnrt:«tp <'11 pla:\g het niet. 

n,, llh~l'St1' !11Cll'Ch('l1 zijn ma:·ivnnettcn J11tn 1lCl" 
zc1fl11cht. want dczc rnaakt, cn'n als de liefi!P, bli nd . 

; Over die ziekte is reeds genoeg geschreven, 
I w11arom het billijk is, ook de aandacht te 

schenken aan de Se1·eh of suikerrietziekte, 
waarorotrent de wctenschap ons het volgende 
bericht: 

I 

»De ziekte is niet te zoeken in p 1 an ha r
~ dig e of rlierlijke parasieten; 01mflmn
»kelijke Y1Lll de groi;i.dbemesting en kli
»ru <L <1 t. \V11nrsrhijnlijk (du s no g n iet z r> k er) 
»overerfel ijken nanstekelijk.Is heteen 
»infectie-ver:;c.;hijnsel. .. ? 

Everntls bij de koffie schijnt de wetensclrnp 

nog niets te kunnen verklaren en wacht een 
natler omlerzock at'-

i1t1 . dun het le3kenverstand d:~per willen 
doonlrmgen om de levensvormin<Y en vernieti
ging · door de scheppende levensk~acht die door 
niem11ud wo1\lt begrepen te willen . be~pieden? 

D11t te willen zou aan w11anzinniO'heid [)"ren-o b 
zeu, m1t11r nmtr de oorziiken te zoeken en mid-
deleu aan te wendcn, die voor den plant on
sch1tdelij k zijn is plichtmatig. 

Geimikkelijker zal hct wellicht zijn om de 
worm in de lmligoplant te vernietigen eu toch · 
schijnt ook dat u,an bezwaren . verbonLlen te 
wezen, 11nclers zou het verlies niet zoo oToot 
kunnen zijn. Of heeft men ook hier te 
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doen 
met een voor de wetenschap onverkla~trbu.u.r 
verschijnsel? 

l\fag een leek met gepaste bescheidenheid de 
wetenschap een aanwijzing doen, dan moeten 
de oorzitkeu bij koffie, suikerriet en Inclicro 
gezocht worden in de tegenstrevende macht~n 
n,ls vijrmcleu der planten - die overnl besfaan 
en wiiartegen thans den vervol

0
aino·soorJo(J' CJ"C-

d.k l 0 "' 0 pre 1 t w~:c t· , 
Ret zou lllij uiet voegen de rni.ddelen aan 

te wijzen di.e in dczen strijd als de eeni(J' 
geschikte ~oeten worden aangewend. Kan h;t 
echter nuttig en noodig wezen clan wil ik ze 
gaarne mededeelen in 't algemeen belang, opdat 
het ook nu weer mogen blijken dat bierin een-
1•01tdiglieid liet :.egel det waarheid dmagt. 

Met het recht dat mij een onafgebroken be
langloos streven van het Yierdedeel eener Eeuw 
ten behoeve van den lndischen landbouw tQe.,. .. 
kent, ncem ik de vrijheid heeren koffieplanters 
te ·wijzen op de enorme ve·rspeiding der ziekte, 
die ~t jaar met grooter verwoesting clreigt dan 
ooit te voren. 

Het gemeenschappelijk belang van de Koffie, 
Suikerriet en Indigo-Cultuur ieder voor zich, 
dulclt geen uitstel maar eischt direct handeleud 
optreden; en daarin wil ik mecle'ferken en be
scheiden voorgaan. 

Daarvoor een eisch te stellen acht ik on
gepast en strijaig met mijn beginsel en verzoek 
allcen aan het werk gesteld ~ worden, opdat 
de resultaten uitspraak zullen doen. 

Ve1beteriug van bouwgrond en cultuur staat 
op den vc,orgrond. 

Mocht aan dit schrijven eenige waarde wor
den toegekend, clan verzoek ik beleefd in 't al
gemeen behmg, ov~rname in andere bladen enz • . 

Semimmg. 3 Maart 1884. 
P. ZWAGER. • 

GEI~ENGDE BERICHTEN 
Lynchwetten in Rusla.nd. - Ann de oevers 

van de zee van Azof wordt nog steeds een 
afschnwelijke soort van lynch-stmfoefening toe
gepitst O!J iemandl\ dien men O[J heeterdaad op 
diefatiLl betrnpt. Die strnf heet »oncler het ijs 
doorgMm" In het !is worden 2 giiten gehouwen 
op een nfataml vim l 0 pas vitn elkauder; dan 
worclt de schuklige mm een touw o·ebonden, in 0 , 

cen der gaten gesmeten en, onder het ijs door-
geslecpt. uit het imdere gitt opgetrokken. Dik
wijls is het touw niet sterk genoeg en ver
driukt tle schuldige. l\leestal volgt een typhus 
of ;1Udere heYige ziekte. Bovendi n wordt den 
sc.;huldigc al bet hoofdh:mr nJgebr11nt1. - In 
Gloegot werd oulangs iemitncl, die een bonten 
j<Ls gestoleu had, voor een vergarlcring Vll.ll 

' boeren gebmc.;ht, gepre1>icleerd door den stnrost 
(hoofrl van het boerengerecbt in ecn du rp ). Eerst 
werd h.ij tluchtig afgemnseld en toen zeer ln.ng
zuarn gewo1wl. ~<L deze stmfoefeniHg g11f men 
hem als lijk aan de politic over . 

Ten bewijzc vrrn hct .mrnwe vcrbancl tus
suheu het rnrnideu vnn bos.;;chen en het ge
v;mr Yoor ovcrstroomin15en, deel~ de \Viener 
Huntb;hnu for Ueoo·nwp.lJie cenicre Lelano·wek-o. o o o 
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zi11g1'111i•' rnLn· YPrsailli's warrn opf!ern kt. men de 
Pl"llis,i•n tc:1 01Hlcr~t•' l>tJ\"\':1 zou g-cworpcn lwlibcu. 
de l1:1n·I ann •le pn11 inrii•n g-en•ikt ca gccindig-ii ziju 
ml't ck .la:trstclling Y:lll een Yolksrn.~« cring. die den 
IH1t",!.!°('"s µ"t..H'd" .rent.en i11oest l1ezorµ-cn. 

- Pa' op. z·~irlc Fclici;t m1~l "·antroum.m, clat z:tl 
rneC u11· ll1•1-r11 ~lecht allo;:ipcn. \"oe1l bem als irij 
d:t:u·i,c g<'nn1'!!en hcbt. ma<tr laat heru al!een ga:m 
0111 ziclt 1·011r den kop tc httcn schicten .. 

Zij 1crfang-1lc· ook naar de n'pnhliPk. ln 48 was 
lt:1a1 · vadt'I' l•p et'n harl'ibde gesnenvPld. Alleen in 
plaats v;\n liaar 011 ie winrlen maakte rli<' hcrinnc
l'ing !mar bcrbard1~r. In de plaats vrrn bet rnlk, 
zoo swak zij-, zij bcgrccp het zeer goPd, zo11 zij hot 
(~ou1·crncmcnt wel 1lwingcn olll rct:htvaanlig te 
ztjn en zij zon het goe:l rcgecrcn. De pra:i.tjc.; V•tn 

B1~rrn n~ront"»i.ar<ligdea en bcang,tigdcn !mar, omdat. 
ze niet eerlijk warcn. Zij zag <.lat Damour veran
dcrrle, l~Cn air a'lnnam en woordcn bezigdc, die lmm· 
ang~t aanjoegen. ~[aar zij was nog ongerustcr over 
rleu fhkkerenden hlik waarmcdi~ haar zoon Eugene 
naar Bcrrn lui~tcrdc. Des avonds, ab Louise op de 
tafcl in slaap ~crnlten wa$. kruistc Eugi'ne de arn.ien 
en dronk laugzaam klcinc glaasjcs cognac, zonder te 
~prcken, de oogcn strak gcn~tigrl ·op den schilder, 
die altoos ccn buitcngewonc gcschiadeni8 van ve1-ra,td 
van Parijs mcdcbracht. De BuonPpartisten gavcr: sci
ncn van Jfontmartre aan de Duit;;chers: of wel bad
dcn zakken met mecl en vaatjes met buskruid in de 
Seine geworpen, om de !'tad c~s te poetligcr tc 
kunnrn ovet"levercn. 

• 

- lla t is m~nr kw:1adsprckl' · zci I-\'licirr tot haai· 
zoon, ~ls B•'tTll einclclijk was h•)"'"gegann. L:iat u 
bet lwofd nil'~ op hol maken. GiJ · )t wcl dnt hij li1~gt. 

- lk 1vcct wat ik 11·11, an ' wo..i1·ddc E11gi·n.e me 
Pelt drcig-eml gebaar. 

Ti~µ: 'II het midrl en Yan De1 · 1fie: · bad 1le fami' 
Da1uonr, ltetgecn zij ge>1mard lu l, rnrtecrrl. Ie la 
oogc,ib!ik, were! er een netleriaag ·au de Pruis,en, 
in 1lc l'rol"incie gclcden vcrknndigd. ccn uitrnl rnn 
Pari.is zou de ;;tad ontzetteu: en hot hui~g<)t.in was 
Y001·rerst nict be1Teescl. hopcndc het work we! W•~iler 
zon beginnrn. Felicia rlet¥i wonrlcren, men lccfde 
vnn rleu ecnon rlag tot rlen anr!ercn van he t zwa1'te. 
belcg1\ring,;brood, dat Louise' allecn nict kon rnrdrn· 
gen . nan maaktcn, zooals de moedcr zeidc, Damour 
en E11gi'ne elkander do!. Yan 's morgcns tot 's avonds 
niets 11itvoerentle, uit bun g~wonr! rloen gcraakt, met 
versl:i pte armen, sedert zij nict mecr werktcn, lccf· 
rlen zij in ecn ongezonden toestand, in een verblin
dinµ: waarin zij slechts blocdige visioeuen kregen. 
Bcirlen warnn zij we! ingedeeld bij eon veldbataillon, 
maa1· <lat b:1taillon, zooals zoovele anderen, kwam 
zclfs nict buiten de vestingwerken en was gckascr· 
neerd op cen post, w;tar de manschappcn den gchee· 
!en rlag kaartspcelden. Daar was het clat Damour, 
met c>cn ledige maag en bet hart te zamcn gesnocrd 
door de geclachte aan de ellemle die bij hem mtn 
hu!s hecrschtc, door hct aanhoorcn rnn allerlei ge· 
sprckken, tot de overtuiging kwam, rlat het gouvet'
ncrncnt gcz ·orcn had om het Yolk to rnrdelgen, om 
mee•:ter rnn dr. Republiek t,, zijn. Bct'l·u had gelijk; 

d bet was :ian nicmand onbckcnd . <lat lienri V te Sai11t hct gcbeurde met rlc kanonncn van Mont martre. 
4 Gemn1in 'vas en in con huis, waar, bo1·c11 ccn witte '. Overal 11·enfon barrikadcn opgc1·icht .. het volk zou 

vlag 11appcrdc, 11·oonclc. Jfaat daar zou eon cinde cindelijk z11geprale11 e.1 hij km1m Damour afhalen. 
aan konicn. Een dezcr dagcn zou men zcop gewctr· zeggencle 1bt men alle goede burgers noorlig hart." 
scboten vcrgasten, die ellemlelingen, die de werldie· fo11no11r Ycrlirt zijn 1rnrkplaats, 11iettcgcnst.t:mdc het 
den lieten dood~chicten, alleen 0111 de plants gerecd ter nc lcr gu;;hlgcn gelaat nm Felicia. 
te maken Yoor de adclijkcn en de pricstcrs. Ab, De Commune was bpgonneu. 
koortsig nm opgcwondcnl1eid, Damour en Eug-ene Toon volgLlcn de dagen rnn :\faart, .\.1kil en l\Ici. 
t.J lrnis k wamen, sprakcn zij ,·oor clc blcrkc en zwij- ,\ b Damour nwc wa~ en zijnc wouw hem bad om 
gcndc Felicia, die de kleinc Louise, wcrlcr zick ge- tc hui:; tc blijn~n, antwoorrlclc hij: 
wordcn, door hot slechte voedsel 1 verzorgt!c, slechts - En mijn dcrtig stuiYrrs clan? \Vie zal ons brood 
1·an rloocl en verderf. geveu? 

.Ma;1r er kwam ccn cinde aan het beJeg1 de wapcn· Felicia hoog bet hoofd. Om te cten hadclcn zij niet 
stibtand wenl gesloten en de Pruisscn ctrfilccrclcn .auders dan de dertig stuivcr:; Yan den vader en <le 
door de Champs· Elijsees. In de rue rlcs Emicrgc:; d.ertig stuivers van den zoon, clc hl'taling die zij ont· 
at men wittcbrood, dat Felicie te Saint Denis was vingcn a ls nationalc garde, die soms vb·groot werd 
gaan halen. Maar onder den maaltijrl wa.- h~t som· rloor uitrlcclingen van wijn en gczo::tcn vleesch. D&ar
ber. Eugene, die de Prnissen had willen zicn, gaf bij was Damour van zijn recht overtuigd, hij schoot 
inlichtingPn, toen Damow-, mP.t een vork in de hand, op .de mannen van Versailles, zooal::; hij op de Pruis-
uitricp, dat men alle generaals moest guillotineeren. sen zou hcbben gcschoten, vcrzekerd zijndc dat hij 
Felicia werd boos en ontrukte hem de vork. De vol· de repuhliek redde en het geluk des volks bevestig· 
gr.nde dagen, r,laar er. buiten geen werk te krijgcn rle. Na de vermoeienissen en de cllenden van hr.t 
>fas, bc$loot hij zijnc machines voor eigen rekcning bclcg deer! de burgeroorlog hem !even in een voort- • 
in ordc to maken; hij had nog cenige gegotcn stuk- durr,ndc nachtmcl'L"ie OYer vcrdrukking, waarin hij 
ken, zooali:. kamlelaars, die hij w~de .bcwerkcn in de vocht als, cen vcrborgcn held, vast besloten om zoo noo-
hoop van ze te k.unnen verkoopen. Eugene, die niet dig to stcrven voor de vcrclcdiging cler vrijhcitl. IJij 
op zijn pla:.Lt8 kon blijven, vetliet na vedoop van een bemocirlc zich niet met de zamcngestckle theorien 
mu· het werk. vYat lletTU aangaat, hij was Yerdwe· van de communalisten. 
nen scdert den wapcnstilstand; waar8chijnlijk had bij 
elders een betere tafel gevonden. Maar op een mor
gen kwam hij stormachtig aanzctLcn, hij vertclde 

(Wp~·dt vervolgd.J 



'.":Ordt ui; een lU1\tigen regen '..W"•u VILU het WIL- 0 ffi cie el. 
kemle opguyen mede. y olgens" Dr,. Eberm11ycr, I Uit Batn.viu, 19 Maurt. 

ter .in de kl.linen. der boomen in de bosschen- Betnig<l, de tevredenhcid der regeel'ing unn 
opu·t'v1m1Ye11. Even zooveel w1Lter \Yonlt cloor den adjunct-bouwkun<lige Hamilton, wegeris de 
het mos 
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en de dorre bladeron ingozogen en goecle oordeelkundige L)prichting vn,n het km1st
dient m de L>rmu1en te rnm,1,i1•n, i11 plmits Ynn- licht-ctablissement der eerste or<le, op Poeloe 
weg- tc t'troomen. \" olgens Dr. -~bleitner. lwb- l\Ie<l1i1rns. 
ben <le dcnncuhosdieu een biizonclere aantrek- Ber vol on ts lag en, de kapitcin der Boe-
ki11g::<kr;Lcht voor regenwolken. V oor l hoe- gineezen te tlemurang. 
tare boscb. die men op ee·n berghclling opof- ~·---

fort. geeft lllcn 10 l,e;.;bre aag gelegcn bouw- Tot c01nruies bij hct residentie-lmntoor te 
l:i.ml prij,. Hembang- zjjn voorgedmgen, vim der W oullc 

en D1trrit:1Lr~rc. 
Br1Lndnetcl-socp. Yolgensllle<ledecliug~n De Gouverneur van A~jeh en omlerhoorig--

vnu y.;rs-.:hil10ml•' Lmt.·n. \'Oor:~unwmle m i 1 l l · 1 • l\l t 1 

.-.;1 •• 111 w1·1•i1·,·11s en mulcrc bhtLleu drns \Ol'i!.!en_- ·' l) 1, · · t'"' t l' t 1· 
- '" c 1'u11s11::: is g1::; eren .e \.O ar<Ll J<t nnnge-

, hcden RPiut ou< er . l ;t<»tec -:emng v. n~l .., i <L<Lr : 1· 

jimr,<. vindcn gc:tuohle jongc brnrnlnetels we1- komeu. 
niu- of o-ceu Yl\Or,,tan<lers. - T udlbns kmmcn De hl'er .Jfoxwell Pu 1le komm:tndu.nt Bick- I 
zc G~j sct'i,t:trsd1tc van verse.: he groentcu _in 't ford lll'l>bcn dric (hgcn b!j Toekoe I1rntu 
vl:ocge voo1:j.wr r.ccr goell (heust doeu lll do Moetb vcrtocfll. 
·ot•p. Hedeu ten <lagc leven er in ~le g;;neente De gev11ngenen zijn gezond. 
\Vatergmitfame·~:i; nog mcuschen, di~ voor een De ei chen YILll den H.>Ldj1t zijn nog onmo-
40tal jaren. gedure1Hle enkele _YOl11]1utrsweken. gelijker clan vroeger. 
een mooicn stuiver gelds verchen~en aim het De Peg1 1 s 11 .~ zitl rntar 'l'enom terugkeeren, 
zeeYolk der :'\oor::;che hc1nt-ichepcn m de hiivens ter mededeeling <ler concessies, die de Gouver
vau A1msterd1tui. met de leverimtie 1:m mud- neur doen wil. 
z1tkken vol · oepo-rueuten, besbitmle uit jonge Toekot: Oelllar wil zich onderwerpen. 
bnmductel ·, de"' cerste jonge bln.clnitspruit::;els 
Yitn den o-ewonen vlierheester 1 :::)(111tUllc11i; 11 iy1·a I 
en <le ee::'st outspruitende blmLdje::; vim het 1.dom 
op be,chiiduwde pl111ttsen en tusschen het lrnk
hout YOorkomende onkrnid .Eyopodi11111 poda
yml'ia, bij het volk bekencl omler nen m_uuu , 
<l.rieLl>Ld of voo·elpoot". ?llen roelllde de hiervan 
bereide soep ~l' uiternrnte bloedzuivereml ~n 
als een specifiek middel tegen de scheurbmk. 

Ook wij veroorloofden on eens het genot 
dezer 'partuitnsche soep, doch, zon~er ie_ts op 
han.r voortreffelijke eigen chappen af te drngen, 
noteerLlen we in ons dagboek: ,, L'illl11mtend, 
111am· allethi uoo1· _\'001·sche mugen!" 

De pi·esiclent eener rechtba.uk van gezwore
nen had ul, jongruensch een zeer losbandi(J" le
veu <releitl. en lrnd tot eeu club lichtzinnige 
jong;lietlen behoonl, ~narvnn het me~ de mees
ten nn. verloop Yim t!Jd slecht wus nfgeloopen. 
Op zekeren tlag stond er iemitnJ voor hem te
recht die weaens stri1ntroof mts 1ti.mgekla1tgd. 
De presideut°herkende hem ah; een zijner vroe
gere makkers. Uit nieuwsgierigheid en danr hij 
geloofi:le <lat de man_ . heru niet zou herkennen, 
vroea hij hem naar Z.fJne oude karnemden, waar
OP d~ booswicht met eeni! diepe buiging al 
z~chtend untwoonlde: .,A.ch, mijnbeer de pre
sident. behalve u en mii, bevinden zich allen 
reeds in het tuchthuis." 

In den -laatsten tijd zijn eenige wetgevers op 
midde]en beclacht geweest om de vermeerdering 
van Frankrijks bevolking meer gelijken tred 
te doen houden met di-e in andere landeu van 
Europa. De afgevaa1~digde11 Laroche-.Jonbert, 
Henri de Lacretelle, '\ acher, Je1m Day1d, Levet 
en A.udiffred hebben, elk op hunne beurt, wet~ .. 
ontwerpen bij de . . Kamer ingadiend om cl_en 
aanwas der bevolkrng te bevonleren. Geen dier 
voorstellen is tot nog toe in bernadslaging geko
men. De heer Pieyre heeft er thans zijnerzijds 
een bijgevoegd. De hoo&:lbepi~~g is deze:. het 
successierecht in <le rechte 4Jn zal vernnncle
ren, . naarmate er meer kinderen zijn. en het
zelfde zn,l aeltlen Yoor chenkingen bij het leven. 
De beer P~ue schat <lat deze bepaling in de 
eer te jaren "nan den S_ta.at eene venneerderde 
opbrengst >an 123 mill10en zal geven, w~wt 
hti wil het recht van successie en. :an o~erdrncht 
bij het le,-cn yerboogen voor familien. die slechts 
een ll twee kinderen hebben, en van deze som 
vim I :-):2 ·miUioen wil hij cen bijzoncler fonds 
nrnken t.er uitkcering ViLll premien mm faruilien. 
die m1•t ccn groot itantal kin<kren gezegeJl(l 
zijn. Hij \Yil verder uit <liit f~mtl::; ~e voori~rg:s
kassen stijvcu, oude 'tn a±geleefcle arbe1tlers 
omler:s"teunen. enz. X. H. ('. 

TELEGRA:MMEN. 
uit Bn.tavia, 18 :\foart. 

Het verzoek om ~ervol ontslag uit 's lands 
dienst met toekenning Yan pensioen, door -den 
heer mr Xederburgh tot de Regeering gericht 
is, volgens het Bat. Hbl. :i,ngewilligd. 

De assi tent-resident van Amoentu"i, Klausz, 
heeft een tweejarig verlof, wegens ziekte, ge-
.vraagd. · . 

Uit B11tavia, 20 Manrt. 
De luitcmmt kolonel van Haeften en Eyken 

en k11pitein Chevallereau zullen pensioen 11.!l.ll

vragen. 

De 11.floop der te P11cl11ng gehouden koffievei
ling is al volgt; 

14800 pikols bovenlnndsche 
600 » Ajerbangies 

1800 » Mandh.eling 
1000 ~ Ankolu 

f 44.17; 
)) 51.12; 
)) 03.20; 
)) 50.19; 

600 » Paimm 
Eerate soort gemillllelcl 

)) 39.37; 
f 35.42 

'l'weede » » » 12.93 

Het stoomschip I'1·i 11 .'e> 1l'ilhelmina is eer
aisteren te A.msterclmn rrnnoaekoruen. 
0 ' • 

In Europ11 zijn uangekomen: de Athlet, de 
P1·i11c' E11yPlie, de Oll'boe, de Jfikimipoti en 
de n:e1·1ie1". 

De renk op kapitulen bij de W eeskaruers 
o'Yer 1883 is vastge teld op 6'/, °lo. 

Voor de benoeming tot assistent-resident 
van Billiton, is door den Directeur van Bin
nenlandsch Bestuur voorgedragen, de assistent 
resident van Meester Cornelis, HooghwinkeL 

Tot zijn vervanger is vporgedragen, de re
ferendaris van der Poel. 

Officieel. 
T w e e j a r i g v e .r l o f verleei;id aan den 

ritmeester der cavalerie van Bothma Andreue; 
aan den eersten luitenunt der infanterie Nales. 
'l' ij d e 1 ij k b e l a s t, met de waarn~_miug 

der betrekking viin baas-ketelrnaker bu het 
stoomwezen te Soerabaja, den Hond, 

Yan Reuter. 20 Maart. 
Kait"o. 19 l\fo11rt. Er z~n geen tijdingen 

van Genernal Gordon, sedert 11 l\foart ont
vangen. 

Ynn Reuter. 20 Man.rt. 
Singapol'e, 19 Mua;t. De Fmnschen zijn 

overrblllpeld en geheel op_ de vlucht geslagen. 
De Chineezen hebben z1ch van de wapenen, 

de ammnnitie en zelfs van de vlaggen mees
ter genmakt. 

Ecn eervol ontslag uit 's lands dicnst i<> ge
vnmtrcl door mr. von. Pmncquemont, rechter
J1jk ~n;btemmr, than ' ter besch.ikk_u:g van <l.en 
PrcsiLlcnt van den Haad van Jnstitie te Soern
bajn; 

a.ls z~jn vervnnger wonlt voorgedmge:i '.11r. 
de Y rie:i, rechterlijk ambtenaar ter beschikkrng 
van den president van den landraud van Bon
dowosso. 

'l'ot controlenr cler tweede klasse is voorge
drarren de aspirant controleur lVIull~r; 

t~t zijn vervanger is voorgedrngen de amb
tenaar de Leon. 

.. 

Aangeslagcn vendutit'n. 
Op Di11sd :1g l'll op l\

0

0P11stlu g- dc11 23 l'll '..l!i l\l:tart 
18~4 in hPi !mis gr•oerupPc1·d gm1·c1'st nls ,,lll'Prcn 
Logement" fr P1wrlmija11 alhi1'r. va11 co1111niss1C' goe
dercn. 

De l"l'm!t1!lll'c~ler 
IT. C. l•'issrr. 

Advert en tie n. 
Den 15en l\foart jl., overleed plofaeling 

onze lieveljng R 0 B B E R T, nog geen 
8 jnren outl. 

H. E. J~l.JSSEL, 

0. C. J<.;IJSSEL, 
Latoong (Solo) 

lD -- 3-84. 
l'a 11 G es1wl. 

( !);) ) 

Graata Commtssie ~ Vandutie~ 
op Dinsda[ en W o ensda[ 2 5 en 2 6 Ma art a. s. 
in het hnis naast de Hesidentswoning en 
geoccuµeenl geweeRt als Heeren - Logement, I 
vm1 allerlei .IVilenbilnire goederen, te 
veel om op to noernen, \Y1utronder: veri"cheidene 
ijzeren twee- en eenpersoons JLe•Hkanten 
cqrnpleet; vercler: een partij 'I~afel•en He•l
de~·oed. cu 

Vele Bengnalsche melkgevcnde en bezette 
1'oeien 1net Jioe-en §tie1·kah·e-
1·en. 

Een pmchtige zwarte E~1ropeescbe 
melkgevende .Uoe met Jioe-li.n.h·eren. 
Zondag· en IVllaandag te voren te bezichti-
gen. (91) 

SOESMAN & Co. 

GELDLOTERIJ 
te BATAVIA 

ten behoeve van 
de Gymnnstickschool te Soe1·n.karta 

en 
de Verccnii;ini; tot voorbc1·eidcnd 011-

derricht 1uln Kinderen van 1'Iirn'er-
n1o~e11den in N cdcrln.ndsch-Indie. 

LOTEN 
it f 10.- contant. 
a )) 10.20 » franco eu 
aangeteekerid per post, 

te bekomen bii 
(84-) 'l'HOOFT & BUNING. 

1' 

Sedert 30 jaren, zijn een 
groot a.antal personen, zoowel il1 

Fra,nkrijk uls in vele a,ndere landen 
genezen, of wel zij hehhen hunne 
a-ezond.heid hel10uden door het gere
gelde gehrujk de1• Bloedafleidende 
Pillen van CAUVIN, va.11 de Faculteit 
te pa,rijs. JJit ge11eesmiddel is eene 
zachte en aa.ngena.me purgatie ,· 

gemakkelijk inte11e111e11, stellig
werkend en zee1• goedkoop. 

Overal te koop en te PARiJS 
147, Faubourg St-:e.1is 

Victoria 

:Het adres van ondergetee
kende is thans P AllEE, KEDI· 

RIE. 
1'... D-UBGEJJlEE~TBE. 

(9-1) 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
·1,.v ~ll~ 'I' U·IGJ..i U ND IGJ<JN. 

HanC:.ehi.ren in mlchinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN I N VOORRAAD: 

Eon groote p11rtjj J.J, 'I\ L..J en Balk· 
ijzt•1· in allc nf'mctingen. 

§taaf' en plaati.jzer van alle dikten, 
m~rbii 1':1n G'X~'X 1/\6" en '/•" 
~tnaf' en plaatko1ler en n .. oper

draad. 
Urootc- sorteering- l'Vloerbonten en 

1'linluua g·els. 
» » Jiopere.n Hranen 

en §too1nafslniters. 
India rubber vun af '/'" " tot en met 

l" dik. 
Gasp~jpen met hul1•stukJI.en tot 

en niet 4-" 
Geldonla.en pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit En;;·elsche drijfl"ie· 

:rnen, enkel en dubbel. 
Hand, Centrifngaal, §toolll• 

po:nnpen en Brandspuiten. 
§.nijge1·eedscha1• ''oor gas en 

With 11vo1·t!ub·aad. 
Alle soorten 'r erfwaren. 
Boor en Pons1nachines, Draal• 

en §chaafba.nken. 
§toonunachines :met ketels op een 

Cnndatieplaat. 
Jiiezel~·nhr compositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstmling. 
Dinas C1·istall, een nieuw soort 

, ... nr klei. Van welke luatste urtikelen zij 
eenige ugenten voor Java zijn. 

V erder alle artikelen, benoodi"°d 
, ·oor landelijke onde1·ne1ningen. 

Hunne zauk op grooten oruzet gebaseeru zijn
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concuJ:rentie gesteld. 

Gaurne belasten zij zich met toezicht hou
den op nanmaak vun lllachinerieen en 
reparaties danrvan, en nemen bestel• 
lingen aun op diverse werktuigen. 

(90) 

C1
E INDUS11

E des PROCEDES RAOUL PICTET 
15 tot 1500 °K" ijs per Uur 

Nieuw klein ijs Machine 
VAN 5 K"• PER UUR 

Bij toezendi11g gereed om te 
werken.P1·ijs FflAl\CO Batavia 
tegen Wissel op Europa. 

Zondcr drijvcr .... 1500 Gulden 
Met dri.iver . ...... 1000 Gulden 
Met drijvcr (met 

gaz or Stoor.u) .. . 2500 Gulden 

a er, 

ACRES: 

rue Grammont 
PARIS 

Nat u u r 1 ij k .Jf in er a a 1 'v at e r 
uit de 

""\...,...icto:ria l~ron "te Oberlahn~ l< .. in aid. Ri.jn. 
Het minenutlwater cler » YictoritL bronnen" wonlb gcvulcl zooals het uit den schoot der 

aarde ontspringt. 
De Victoria bron is tot nog toe de eenige bekencle volkomen ijzervrije bron en is haar 

wa,ter d1turdoor beter geschikt tot vermenging met bmndij en~. chm eenig ander mineraalwater. 
Verkrijgbaar bij: · 

( 81) 

TOKO 
SOESMAN & Co. 

Siimarang, Solo, Djocja. 
en in nlle Tokos. 

De cont.roleur der eerste klasse Naeff, is tot 
zijn vervanaer voorge<lragen. 
Voorgedr~gen tot commies te Beng kalis Tel

lings. 

Van Reuter, 18 Man.rt. 
Kairo, 17 Muart. In het gevecht bij Sua

kim verloren de Britsche troepen 110 man, 
terwijl 150 gewond werden. 

• 

SQ:il2AEA!itTA~ 

W a :tr o o n g p e 1 e ni. 

Het verlies van den vijand be<lroeg tusschen 
rfo 4300 eu 5000 man. 

Londen. l 7 Man.rt. De Fransche Regeering 
heeft besloten het recht van Souvereiniteit uit 
te oe:enen over Obock in de Roode zee. 

Uit Batuvia, 19 .Maart. 
Uit Penang wordt onder dag~ekening van 

gisteren geseind, dat Muxwell terugge~eercl en 
dat zijn zending vrucht.eloos gebleken is. (93) 

Opening: Woensdag den. 19 Maart. 
Houden zich voor een bezoek aanbevolen 

M. AKOE\iV AN & Co. 
SO:LO-S.!IMA.BA.NQ. 

•. 



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

ten behoern Yan 
De Gymunstiekschool te SoN·n knrta. 

Cit 

. De VerC'eniging tot , ·001°b<'1·eidend on
d<'t'l'ieht 1u1n lriude1·en "\'Un 1'Iin'' e•·

mogenden in Ne1le1·lnrul1"1eh lndU:. 

f 300,000.- 320 prijz~n. -----
Een prijs f 100.000.-· 
1 prijs 
1 (( 

van 
(( 

n pr~1zen « f' .5.000 .-

10 
100 
200 

« (( (( 1.000.-
(( 

(( 

(( 

(( (( 

« (( 
« « 

500.~ 

100.-
50.-

f 20.000.
« 10.000.
(( 10.000.
(( 5.000 .
(( G.000.
« 10.000.
(( 10.000.-

:~':}() prijzcn r ·1 70.000.~ 
LOTE::\ zijn tegen f 10.- COXT,\::\T wrkrijgbaar. 

te Amboin:l bij de hct'i·en .\ . T. Hourn:m & Co. 
« 13antla « den heer (', .T. 13lm1ke1·t. 
« Bandjar1na:<in « « (< J. A. Jansen. 
« Btimlong « <( « C. G. IIeiligers. 
« Ilat.ni:t << de :;\' I E~cornpto :\foat:<chappij. 
« « « den hccr ll. J. :\[eertcn.·. 

(( 

(i. 

<< (( « G. Gchnmg. 
« « (( F. IL Kroon. 

(( 

(( 

(( 

(( 

(\ « Lie J1eer1~n II. ~I. Yan Dorp !\:; Co. 
(( 

f( (\ 

(\ (( 

(( \( 

(( \\ 

(( (( 

(( (( 

« Dengkali · 
<< B nkoelen 
« Bo1'lcleng 
« Ruitrnzorg 
<1 Cheribon 
t( t~ 

« << « Ern:<t. & Co. 
cc « cc Iln1i11ing & Co. 
« << cc OgilYic & Co. 
«· cc cc Yi~:<er & Co. 
« « « Dunlop & Co. 
« den heer Loa Po Seng. 
cc cc << Thio Tjeng Socy. 
cc (< « L. van Hutten. 
cc «. cc C. ,\. Aeckerlin. 
cc « « ::\"ierinckx. 
« « 1< Th .. Jan><z. 
cc cc « .T. J. II. Smeenk. 
« « « .\ . J. \\'olYekamp. 

Cl (\ <1 << « .T. Yan Jiol:<t l'clJ,~lrnnn. 
« Djorjacarta « « « J. J. clc Graaff. 
« « « <1 « II. Buni.ng. 
« « << « \Yeti. Kocken. 
c1 « <1 de heeren ocsman & Co. · 
1< Indramajoc <( den heer .T. Reviu8. 
« ~ (( « (< Chs. Pino. 
1< Krdirie cc cc « F. toltcnhoff. 
~ Kot<t·Tiadja << (( « A. \\' . Kneefe!. 
" l ,aboeau (Deli)(< <( cc J. F. II. •·an Hernch. 
« :\facns~ar « « « \\' . Eckhout.' 
« :JTnuioen (!'. « cc P. E. And1·e><en. 
« :\Iagelang << << << P. Kopprnol. 
« :\Iedan « cc « IY. F. H. Leyting. 
« :\IerMdo cc de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « << cc \Yaldeck & Co. 

'<1 Ptdernbang << « << G. TI. Ruhank. 
" Pa:<0e!'oean « « << H. G. Klunder. 
" << • cc « «. D. P. Erdbrink. 
<< Pattie · « << cc A. ~I. Yarkevisser. 
« Prcalongan << 11 ~ A. \Y. L Ilochardt. 
« « « cc « S. K. Marx. 
« « « de heeren Harm :\Iullemeister & Co. 
« Poerworedjo cc drn hee1· l\L F. Srnet~. 
<< Prnbolingo cc « cc C. G. van Slidrccht. 
« (( cc « (( R. S. Thal Larsen. 
<r. Riouw C( cc << C. Yan Zijp. 
« Re111bang cc << <! P. L. •·an Bodcgorn. 
« ._atatiga << « << Th. B. van Soest. 
« amamng « de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« cc « « « Ravcu:<waay & Co. 
« « cc « cc Arnold "- Co. 
(( (( 

f( (( 

t (( 

« Soerabaia 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Soerakarta 
(( 

« cc « Soesman & Co. 
cc cc « Grh·el & Co. 
cc den heer A. Bis~cbop. 
« « cc Chs. Kock.en. 
cc « cc Y. Clignctt. 
cc de heeren Geb. Gimbcrg. en 
« « cc \'an :Jiuiden & Co. 
cc « « Thieme & Co. 
cc << « Soesman ,'- Co. 
« « « Thooft ,» Bunin!?'. 

Co. 

• 

(( (( << « cc \'ogel Yan dcr Heide & Co.' 
(( (( 

« Tan)?r1·a1ig
<< Tr!rnl 
cc Tt>matc 

cc Tjilntjan 

« den herr L. llaic>1'. 
<1 << « L. .\. :\I. L1•man . 
« « cc I\. T!on!n~ HrrvP \\·zn. 
(( (( (( c. \\'. n. Y[lll Rr1w;:e nm 

D11ijwnborle. 
cc « « I. I. A. Uitcnhagc. de 

:Jfist. 
De trekkinn· O"eschiedt ten Ol'l'tir;taan rnn den ~0-

t:wi-.: LL .T. :JfuEnTE~S tc BataYia als hij aa,uplnk
hilld i~ hekrnd gemaakt. 

De Commisoic arl hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

• THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk 11an voor hunne 

IlrukkBrij Bil BindBrij 
en 

HA TD EL (7) 

in PaDiBr·, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bedierl.ing en nette afievering ge

garnndeerd. 
PlUJSCOUR.AN'rE J worden :-;teeds grntis 

verstrekt. 

SOES~IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
llnis- en CoJDmissievendutien 

(28) 

·v erkr~jgbaar 
BTJ 

Thooft & Buning - Soera.karta.. 
PA PIElrn IN" DI\"EH.3jij SOOH'J'l~X . 
~J~VgLOPPEN. 
KAN''l'OOLWE TQODIUDHJWl~X. 
INK'l'EN, I r Zl~J<m VELl~ :-\OOWl'l~N. 
PHAl 'Tl'l'ALBLTMS. 
DIV.h:U:::JE :::JPELLEN. enz. enz. (;'>) 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op annvrii.ag d~delijk 

Sel1ijfsehiC'tre~·iste1·s rn Afsta111lshcun-
li1tge11. :1i'zonclerlijl\ p:e1Jo11dr·11. ' 

Gc1h•ulcte An ntcl'kcn i n~·boel{jes. 
Nanmlijstcn. 
Rlecdi n~·lijsteu. 
Stt·nfboe]{en. 
1'.ieun:.;cboeken met ste1·lcte lle:.;istcr. 
J.>1·oces-'· c1·bn.n.l. Getu.i:.;cn , . e1·hoore11. 
Beklnag1lcn "l' e1·hooren. 
' 'endu"\·('ra 11twoo1·dln;:en, C11z.enz. e~) 

Verlir(J:qbaa r bij 
THOOFT & SUNING. 

~t P~ VAN DER ST~OKr 
oud-officier van gezondheid bij l10t 0.-I. leger 

:I-IA.NDLEil).I~G 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IX 

Nederl<indsclt-Ln :nP. 

Met 1 uitslaancle pla~en. 
'l'en gebrnike op plun.tsen w:t:Lr zich 

geen genee.:;heer bevindt. voor 

Ambterntren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
P1·ij.~ r 5.-· f1'lll!CO )JCI' post r 5.50. 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van "\V. H. Y.-1.X EcK & Zo~E~, Am~te,·dam) 
bizonder licht, geschikt om met twee P.!t iu'-: 
den zoowel al. met e en pa a r cl, gebruikt te 
worden. 

Te be:-ich ti gen bij 
(1) THOOF'l' & BlJNING. 

SteedS' voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen be-
. rekend tot 200 woorden. · 

TARIEVEN voor KOELIELOO JEN" buiten 
de lijn. 

(6) 'l'HOOFT & BUNING. 

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

Djcbbres. 

Informaties bij den heer 
(19) A. l\1ACIDELSE. 

f' ,-;A;1TE'RI~ CO~P·E;A~i;E~D~A;G~U~-t°M~ trr0

a:Ce) 
0 0 

, 

1i m· i 
\g . ~ 
tJ "-l[/!JUE JJ£ rAll\\\Q.\l1' ~ 

I ~ HORS-CONCOURS A L'EXPOSlTION UNIVERSELLE t 
• DE 1876, ,!l 

I:~ ALS DEEL UITMAKENDE VAN DE JURIJ a 
11'.i El::REDIPLO~.:A GELl~:.HDE met de GOUDEN ~ 

1-; l\.IEDAILLE wcgens hunne bemoei.ingen '°" 
.. tor verhetering van de positie van hunne werklieden ...., 

r1 ~~ ~ 
~ WEf1KELIJK KAPITAAL: 4,500,000 FRANCS ~ 
a PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN ~ 

~ ]XAROCHE-~OUBERT & !~"? 
::i Door de geheele wereld bokend voor :. 
: liun bricl'[l<lpie1· velin, ve1·r11', q1iadl'ille, i:: 
t brtlonne enz. Papiel's d l' Etoile (stcr- :W 
+> ' ' l''.t/ t• 00 pnpiP1 .. ), Ew•clop1ien, isi e ;aar 1es, 
,, llc.1isters, Copieboehen, Schoolschi·\j(- :l 
"" uoe/;en, met of zonder lij nen, papiel' ~ 
~ i·oo1· <lruhwe1·h, cal'ton, B1·istel en ivoor- ~ 
a 7•a1iier, Jlll]liel' fit CCl'tt (1° qualiteit), pe-
... lul'cpapie1· en demi-peltire papicr gegomd ~ 
~ of 011gcr1mnd (u iler•st /ijn), pa1·kement ~ 
., 71apie1·. Oorspronkelijk Ste1·'s·mill paper, f 
~ Ci[Jm'ellen-papie,.r le sincere, le camelin) ~ 
""eu andere merken. ~ 
~ ~ 

~ Beste/Jingen te richten direkt naar : 
;; ANGOULEME (France) met cheque op Europa of aan ;::i 

Cit E. ELSBACH, 8. rue Milton, PARIJS. 11 

~ EEl'i C.\l\1'iET MET l!ONSTEl\S IJEVINUT Zlpi JJIJ 
fl1 de Uccrrn vVannee &: co, TE DJOJ([)JO. 

~O-o-+-0--0-0--0-0-0-0--0- o--o--o-0--0---0-0-0-0-++·0--0-· 0 -

. 
N0d0rl. IndischB Lov0nsv0rzokarina 

EN 

L ijf r B n t B M'a at sch a DD ij 
TE B1\TA VIA. 

Inlichtin.Q",m orntreut verzekeriugen b. v. Kn.pitnnl bij overl~jclen, Innner-trekkemle verze 
k<'ri11g;- ook omtreut die volgens het onl1mgs aangenomen VEH.LAAGD forief~oor WJl]rn
ZK:\ FOXD>). worden gaarne verstrekt door 

den Agent te Soerakarta 
(17) J. H. VAN 01\lMEREN. 

Orulergcteekenden, eenige £Lgenten voor gebeel J av n. van Bub's stookoven, hebben ten 
einde n.nn de vole aanvrngen te kunnen voldoen, en allen suilrnrfabriekanten gelegenheid 

te geven om tle oven in toepassiug te brengen, 100,000 vuurvaste steenen 'Per steamer 

outboden. die zij tot de meest concur re ere n de prijzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
C. DEJ LIJN. 

H1indel in HOU'l' en BOUWMAT~lUALEN 
sm-mElU.J. KOPERGIETER.IJ, WAGEN
MAKElUJ en 'l'IMi\1ERMANSWINKEL

Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : )29) 

Indigo Install a ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen bi.J.4ike 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEUH.E:N en HA.ME , houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONifDJIZEN, FABl~IEKEN 
en LOODt>E r, worden solide en net afgewerkt, 
gelevercl en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BH.IEKEN, wonlt op zeer billijke conditien 
aangenomen en• riitgevoerd. 

~ev~ou~ A"'° ~l~i~ 
1no•liste Sama.rang. 

is ruim voorzien van fiuweel, satijn, zijde, po
}Jelines, cn.chemiren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soor
ten gazen, groote keuze dameshoeden, volgens 
laatste s1Lizoen in Europa. Heeft ook voorra
dig een keqrige collectie portierregoecleren,. 
stoffen enz. (37) 

Een factuur clegn.nte 

Fra.nsche Schoenen, en Bottines, 
Dames glace Handschoenen met twee en vier 
klloopen. 

EEN ~"'ACTUUR 

prachtige vilten 
HOEDEN YAN ELWOOD & Co. 

diverse Stroohoeden, Overhemden met kra
gen, van f 35 tot f (j5 per dozbn enz. enz. 

YLASBLOl\t 

(13) Heerenstraat-Solo. 

Hand els- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

l'oo1·stmat--8olo 
Steeds bclecfdclijk aanbevolen. 

AGB"TSC£Ii\P SoER\KAR'r \. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie ~laatschapp~j. ----- , 

De onclergeteekende sluit verzekeringen te
gen bnmdgeviiar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor 8Q6lrakarta van 

~~e.p~ghe W1ijnen"'° 
(25) A. MACHIELSE. 

V crkrijgbaar 
bij 

~JBQOF!J & BUN !NG. 
Avonturen 

van 

Baron von Mtinchhausen· 
(in het J avaansch) 

P1·ijs f 5.- fm11co pe1' poBt f 5,tlO. 

(82) 

' rAN DER LINDE & TE., TES. 
S.AMARANG. · 

TE .KOOP 
De lndigo-onderneming 

Beside11tie Djocjakarta. 

Informaties te bekomen bij 

te &mamng, den Agent van de Interna
tionale Crediet en Handelsvrg. 
Rotterdam .. 

te Soei·acarta, 
te Djocjacarta, 

C. J. N. ZIM\[ERMA.~X. 
den Administratenr der on
derneming en 

(92) E. LAMMERS q. q. 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende · 'WIJN EN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

ATTENTIE. 
De Agentuur der Onderneming 

ae~~fa,k ~witat~c~g 
te Solo, is op 1 Maart jl. overgegaan van 
den Heer GUS'~AAF WIN'l'ER, op 

(83) M. J. THOOFT. 

Binn.e:nlaudcn.: 

Gouvernanr Gevraa~d 
,·ooral tle~el~jk FIA~O-on•ler· 
~wi.js. 

J;"'linll. sa.lal'is. 
Adres nommer dezes, met copy-certificaten., 

franco. 

(48) THOOFT & BLJNING. 

BRAND-ASSURANTlE MAATSCH7\.PPIJ 
,,de Oo.sterling," 

EX 

BRAND-ASSlJRANTrE MAATSCHAPPIJ 
"T<-"' ·1·...i-.-..= .,, 

'' ~ .l Ll<..9.J~· 

.Jmij het ~:.:;cntsel1iap d~zer J.li'1tnt!i!cltap-
1>ij~n be!!itaat, op zt""Cl' n:anuen1elij.ke voo1·
w a.a1·de11, ;;cle~·enhci•l tot ve1·.zeke1·in;; 
tegen bra.rHl;;e"' 'Ulll', , -nn n.lle !!Oo1·ten. Ge
bou1ven en Goetter en. 

n,~ Aaent t? Soei·aka l'la, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

Zuig en PQrspompen 
voor Indigo-Kookhuiz,en en Badkamers, goed

koop en goed . 

(1.1) 
Te bekomen bij 

C. DE LIJN. 

~(i!v~ou~ A"'° Klei~ 
Inodiste .Sa:rnarang. 

Beveelt zich aan v oor het · opmaken en le
veren van alle toilett.m, welke tot het dames 
modevn.k behooren. (36) 

TE J(OOP. 
Het huis en erf th1 ms geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen big den He~r 

(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoo! ·del\jk ' 'OOr de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - TuOOFT .§' Bmmm - Soeralmrta. 
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