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b~1 vooruitbetaling. 

Een bezoek aan Dnitscblands jon[ste kolonien. 

Een re1Z1ger, I. E. l\Iu ldock, b schrijft ids 
vol gt bet bezoek door hew gebrnch aan :::\ ieu w 
Ierlu.nd en Xienw Britaunie, waiir het pbuten 
vnn de Duitscbe rijk dag zooveel opzien lieeft 
gebaard en wnardoor onze eigc11e kolonie-eene 
kolonie in naam voornlsnog--den kolossus van 
het Toor•len tot nn.buur heeft gekregen. 

Toen wij bet strand nm L'ienw Jµ,rland nn-
erden wns ons chip welhnnst omringd door 

ho11derden van lrnnos met nnakte wilden bezet. 
Z\j wn.ren gewiipernl ruet speeren. borrea en 
pijlen en char hun1h3 homling ons bet limden 
scheen te willen betwi teu, zoo werd bet voor
zichtiger geacht wetlerom zee te kiezen. Gedu
rende eeu panr tl1Lgen dreef een znchte br!es 
ons langs de kust. totd1tt wij door eee.e wind
dilte overvallen werden. die ous va!Lrtnig on
bewegel\jk liet. in eenc hoefijzervormige baai. 
"\Vij lieten er bet anker vallen en annstonds 
verzamelden zich duizende inboorlingen op het 
trand en de omringende rotsen. Daa.rop kwa

men verscheidene kanos met hunne naakte be
manning op ons af met oorverdoovende kreten 
en ruruoer. Hoewel ze allen gewnpend waren 
wns hunne houdiug nogbtas vreedzanm genoeg 
om ons te doen besluiten eene boot te vieren 
en nftll.r het strnnd te gaan. Duar ontmoetten 
wij een zestnl nmnnen die in mug boven de 
ovetige inboorlingen schenen te stnan en waar
van een ons als het opperhoofcl werd aange
wezen. Hij wns ienrn.nd van krnchtigen lichaams
bou w met roodgekleurde tantlen en versierselen 
van krn.len en scbelpen om zijne nrruen, enkels 
en hals maar overigens in pui·is natu1·alibus, 
zooals God hem gesch11pen had. Ik bracht de
zen persoon mijne hulde en daur ik zag dnt 
een groot znkmes, 't welk ik opzettelijk bij mij 
had gestoken, zijne nnnd1.::ht trok, haastte ik 
mij hem dat aan te bi.,den. Danrruee scheen 
hii zeer in ziju schik en gaf mij t~ekens om 
met hem mecle te gmm waaraan ik aanstonds 
gevolg gaf, in weerwil van de vertoogen mij
ner medgezellen. Ik was gewapencl met een Colt
revol ver en met een rotting met looden kn op. 
Ik liep aan den rechterhan<l van bet opper
hoofd, de anderen achter ons en zoo kwaruen 
wij na omstreeks vier mijlen geloopen te hebben 
aau eene open plek, waar een dorp stond met 
geboomte omringd. l\Iijne aankomst daar deed 
de geheele bevolkiug, mannen, vrou 1Ten en 
kinderen, buiten hunne ·hutten komen. Zij 
drongen Olli mu henen, onderzochten mu ann 
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l\Ien zict, dat, zoo onze held straks eenige Jicht
zinnige opwelling~n bad, hij echtee niet tot een Lo
velace in de wieg was gelegd, en er reecls weder 
een reactie \an sentimentaliteit ove!· hem was ge
komen. Trouwcns, het ootbrak hem nict ann oogen
blikken, waarin zijn brter ik bovenk wnm <>n hem 
tot een crnstiger opvatting van bet !even tnti.ande. 
ungelukkig eehter drcef het geb1·ek nan ecrn vrien
clelijk te huis of nan een enkel ernstig vriend, wnar
door dit> goe le bewogingen stenn en leicling konden 
verkrijgen, hem telk1.ms werlt3r in 't gczel:;ch:1p van 
jonge lie icn, die, elk voor zich mis ·chien niet slech
ter dan hij, toch als ze bij elkaat· waren slcchts in 
clkaoders minrlr~1· goede eigenschappcn punten van 
aanrnking mccnden te vinden. De d waze vrees, Of 
een brave Hendrik, Of cen pedant betwetet· te schij
nen, doet trouwens in de meeste kringen van jonge 
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alle k11nteu, maakten elkan\1er hunne op1uer
kingen cu !tieveu eeu helsch geschreeu w nn.n. 
Het opperhoofd bnande zich een "\Teo- nnar een 
grnote hut, die nnar ik ms bernerkt~..,tot mad~
gebou w diende, wanr alle opcnbnre zaken van 
den stam b~bnndeld werdeu. Het dnk was nm 
palrubladeu eu met een soort van geklenrd 
grns afgezet. H et werd door stammen van 
pnlmboomen gesteund en de wanden bestonden 
uit riet met leem overpleisterd. De groud wns 
bedekt wet geelkleurig matwerk en nnnr een 
vreemdsoortig patroon opgesierd door het ineen
vlechten van verscbillend gekleurde rietsoorten. 
Bii den hoofdingaug was een hooge bamboe
, tuak in den grand gepl11.11 t en op den top 
dnnrrnu een menschelijke scltedel. Het was het 
hoofd vuu eeu mnchtig opperhoofJ van een 
vijitndigen t11tln, in den krijrr gedood, hetwelk 
thans nls zegeteekeu werd liewaard. Den drem
pel over"chrijdeudC' ontwn.arde ik met genoe
ge?- dat de groote mnssn. der inboorlingen er 
buiten werd gebouden door met stokken gewn
pencle mannen. die itiet aarzelcleu toe te sluan 
zoodni zich ieurnucl door zijne nieu wsgierigheicl 
liet verleiden om te dichtbij te komen. Het 
wns er vol met mL1skieten, zandvhegc:n en au
dere insccten zoodat het opperhoofd, ziende 
welkcn last ik er van had, oen zijner volge
lingen n.chter mij zette met een waaier van 
palmbladen a::in een limgen sterl. N n.dat bij 
mij hncl uitgenoodigd op mijne hurken nanst 
hem t~ gnan zitten, werden er toebereidselen 
gemankt tot een maaltijd. Iu houten bakken 
werden thans opgedieud geroosterde yams. brood
vruchten, kokosnoten, suikerriet, bananen, 
vleesch van wilde vnrkens en een soort visch 
in bladeren gebakken; verder kalebasseu met 
kristalbelder water gevuid. 

Na afloop van den maaltiid werden de over
blijfselen aan de menigte buiten uitgedeeld. 

1k beduiclde het op&crhoofd daarna door tee
kens dnt ik gaarne h~t clorp wenschte te zien, 
w.aarop hij onmiddelijk opstond en mij voor
gmg. 

De hutten waren gebonwd in groepen en 
bestonclen uit kuilen in den grond waarboven 
een dak was geruaakt van stokken en blade
ren. De wanden waren met klei bestreken wel
ke, in de zon droogende, nls cement dieust 
deed. In alle hutten waarbinnen ik een kijkje 
nam zn.g ik eene groote hoeveelheid wapenen, 
welke voor het krijgszuchtig karakter van <lit 
volk getuigden. Het was er binnen zeer koel, 
wnt eene aangename afwisseling gaf van de 
brnndende hitte daarbuiten. De hut van het 
opperhoofd was geheel gelijk aan de overige, 

Jicdcn den toon der gesprekken dikwijls lager zinken, 
dnn aan elk 1·001· zich lief is, althans op rlcn dunr. 

Doch thans was Willem alleen, en hij kon zich 
derhalve de voldoening gunnen, in een geur van 
rnlkomen braafbrid ter rnst~ te gaan . 't Zij tot 
loon hien-001·, 't z\j dat hij nog de schade van den 
vorigen nacht had in te halen, hij sliep weldra l'US

tig en vast. 

DERDE HooFDSTUK. 

De eerste blik, dien \Villf!m Frankman den ancle
ren morgen door de half geopcnde gordijnen van zijn 
legerstee in de karner wierp, bracht hr.m zij11e veel
om1·attencle stmlieplannen weer ic binncn, die giste
ren avond een weinig bru~k in bun cerste vaart 
gcst1;it waren. 

n~ tutgP.paktc boeken lagen nog over den grond 
ven;preid, als st ille doch welsprekencle verwij ten, en 
011tlok ten hem een zncht, tenvijl hij zich in zijn bed 
ovcr0i11d zPtte. Aan den gcdnchi.enloop, die met de
zen zucht wen! ingeleid, de herinnering buiten te 
sluiten aan het arn11tuur1je van den '01·igen avonrl, 
zou niet we! docnlijk. geweest zijn. Geen wonder 
dus dat zijn geest, nu in de eene clan in de andere 
richting wcgrlwalendc, allengs punten van verzoe
ning tusschen beiden moest gaan opzoek.en, en cin
delijk tot de i:dotsom gebracht were!, dat alles op 
de beste wijze samen kon gaan. De studie namelijk 
en .... nu ja, heel duidelijk gaf hij zich ,iuist geen 
rekenschap van de gewaanvordingen, die hem al 

Ad1Tcrtemiekosren behnlve het zeg-e1 voor 

elke l 0 woordcn voor ~ pl11.atsi1wen f 1.
elke volgende plaatsing de helft. 

Lloc:h veel grooter en in drir. n.±lleelingen ve.r
deeld. H ij had hier ouderscheidene vrou wen en 
kinderen; eeu van de eerste, met schelpen en 
vederen versiercl, zag er zeer goed uit. De 
veelwijverij is hier in zwnng: vnn de vrouwen 
r.ijn vcle krijgsgernugencu. 

Een uitsbipje in bet binnenlnnd brncht ons 
te mi1lden vnu deu tropischen plautengroei. 
W ij zngen vele schitt.erend geklenrde vogels en 
groote groene lrngedissen, ook slangen scht•nen 
bier veelvultlig. Geheele Yluchten van eeu soort 
patrijzen trokkeu over ons heen, een enkele 
nrnal vertoonde zich een peccn.ri of wild zwijn. 
Dezelfde vrucbten die bij de11 mnnltijLl waren 
opgediencl zng ik hier iu het wild, venler vele 
soorten die ik niet kende. Ik overtuigcle mij 
<lat het eihrnd tapiocn. -voortbracht, suikerriet, 
sn.go, rijst, katoen, koffie, mais en eene lange 
buigznme grassoort, waarvn.n de inboorlingen 
huu touw vervanrdigden. Ver cheidene rivier
tjes cloorstroomen het land en in eeu fuik werd 
mij de visch getoond, die anu den mual
tijd n,eds rnijne nien wsgierigheid had opge
wek t wegens den. voortreffelijken smaak, eene 
barbeelsoort die gedroogd wordt, in een blad 
gewikkelcl dat een bitter plantensap inhoudt 
en aldns op heete steenen geroosterd wordt. In 
Engeland had ik nimmer iets geproefd van zoo 
fijnen smnttk 

Het inwendige van bet eiluncl was met dichte 
bosschen overclekt, waarboven zich vulkanische 
bergtoppen verhieven. Zeewan.rts bn.d men het 
gezicht op de kleinere eilnnden cler groep en 
op de bergen van Tieuw Brittanie. 

Ongedeercl bereikte ik weder bet strand en 
van daar het schip, wan.r miine tocbtgenooten 
mij verwelkomden als iemand, die uit de lrn
ken des doods is teruggekeerd. Ik deelde huu 
mede wat ik van het eilancl gezien bad. 'rhans 
nog in barbn.n.rschheid verzonken scheen het 
mij toe nogtans de elementen te bezitten voor 
eene rijke kolonie der toekomst en als eene 
belangrijke aanwinst voor het rijk vn.n den 
clubbelen adelaar. 

So er aka rt a. 
Ve1.·zo1.·gin~!!igestich t 
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weer deden denken aan bet winkelhankje in het 
clem·behangsel. 

Ilij oYerlegcle allef'n bij zicb zelf, hocYeel gemak
k1>lijker en aangenarnel' het hem zijn zou, zich op 
zijn kamer en bij zijn boeken te hourlen, nu hij wi~t 
zulk een beminnelijk b11urmei~je te hebben. Zoo zou 
immers ook in oogcnblikken vnn pauze zijn gerst cen 
aangename afleiding binnen;;huis kunncn Yinden. 

Een beetje eentoonig dreigde dat nu op den dL1ur 
wrl te wordeo, maar wie weet, mis,chien ~langde 

hij e1· in, langzamcrband met hnar in kcnnis te ko
men? Doch hoc en waar? In huis niet, d:rnr Yer
zette zich alles tegrn: de welYoegelijkl1eid zoo1Yel 
als de Yoo1·zichtigheid. \Yas bet niet wanrschijnlijk, 
als ze zich binnen !mar eigen woning hct doc! zng 
1·nn de op1nerkzaamheiLI V<lll iemand, die haal' ge
heel Heemd was, of erger nog, dien ze mis~chien nu 
reeds als een lichtzinnig en onsoliecl jong mcn~ch 
kendc, clat ze clan onmirldelijk naar eene nndere 
woning zou omzien? Daarrnn kon dus nir.ts komen. 
Buitenshni·; mocst hij haar nu en clan zien te ont
moeten, schijnbaar t<?ernllig natuurlijk. en z[ch tc 
huis YOOI' haar gehcel onzichtbaar hourlen. Dit plan 
lachtc hem om het geheimzinoige rn runrnneske nog 
fo mee1· toe en werd als hct ecnig ware vast.gc
stelrl. 

"Willem hiclcl deze overleggingen, terwijl hij nog 
altijrl nn b us t e op zijn legel'sice trounrle. Ee11ig 
ge\uid, dat hij thans in het achtcrkamer1je boonle, 
deed hem haastig cloch behoedzaam vercler opstaan. 
Tocn hij zich zoo stil mogelijk aangekleed had, 

Inzen<ling der A.cl vertcntiifo tot op den 

dag dcr nitg-1tve voor 10 uur. 
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Fr. 5- 19 - 30 
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Snlo - S1•111:ira11g 

G.30 Y. 111. sneltrein , Wl'lke 
te Solo nan>luit nan den snel
t1·<';11, dit> 0111 •10.80 v. Ill. 

1·nn clanr nnar SoPrabaja ver
t1·rkt. . \"crder .:11 Y. 111. ·I. I l 
n. m. 
7.~ '" m. ·JO.;-'!Q ' " m. 2. IG 
n. 111. :11cltrei11, \\'elkc aun
sluit aan den sneltrein, die 
0111 U.~() \'. 111. Y:tll .. oern
baja Yertrekt. 

Semarn1~g-KeclongDjnti 2.55 n. 111. 

Kcclong-Djnti - Sen1nrnng 8:1 ~ v n1. 

Se111arang- 1Jjukja u.30 '" Ill. 8.31 '"HI. 

Dj•1kjn - Sernara11g 7.15 '" m. '12.23 v. m. 
Djokja-Solo 7.15 v. 111. !J.4 v. m t J.25 

ll. Ill. ~.3-5 ll. Ill. 

Sok -Djokja 7:13 v. rn. 10 v rn . 1..5:-3 
n. m. ::l.36 n. m. 

'\Yillem 1--E.edong-Djati (j v. m. 2 n. m. 
Krdong--Djn!i-Willem I. 8.5 '" rn. 4.H n. rn. 

Solo Dj11bres - SoPrabaja- G.!J annk. S0ernbaja 3.20 
10.41 (;;ncl!rein) aank. Soe

rnbnjn G.-
2.33-nnnk. i\Iadioen 5.52 . 

Soerab!1jn-~olo Djebres G.20 (~11eltrein) n·rnk. Solo 
Dj. 1.28 

8.25 aank. Solo Dj. G.
·11.57 aank. ~Iadioen 3.31 

(Tijcl~opgavcn Yolgens middelb. tijd Soerabnja: 9 rni-
01wut rnr;;rhil met Solo; 12 uur Soerabaja:::: 1 l .5'1 
Solo.) 

'l'er politierol werclen gisteren gestraft we-
i:sens bet bezit van clnndestiene opiuru: 

Glondong . met 14 d. kmkal. 
Bok Towidjojo. » 8 » » 
V\T egens het niet doen afteekenen vn.n hun 

pas binnen 2 11 uren na aaukomst : 
'l'iug Ing Sowan en Oei 'rjin Hong elk 

met f l 0. - boete. 
W egens beleediging: 

'jonjah 'l:jue Binn Toe met f 3.- boete 
Als beschulcligd van ln.nclJooperij werden Liem 
'l'jan en Liem "\Yie nnn.r den H.esidentieraad 
verwezen en als beschuldigd van het toebrengen 
van slngen werd Kwik Tjin Tiong, vrijgespro
ken. 

kwam c\e gerlachte bij hem op: »Zon i!' nu niet 
een rnkden blik wagen ?" Het antwoord op deze 
Haag Jiet zich cerrigcn tij1l ·wachten, want de kiesch
heid strecd met de nieuw;;gierigheicl en scheP.n voo1·
Joopig de 01·erha11d tc hebben. 1'faa1·, kun hij rlan 
niet c1 en zicn. ot hij zich gistercn a 1'onri 111et bc
drogen had, toen hij h::t:11· rnor zoo schoon hicld? 
Deze 01·c1·weging deed plotseling de schaal ovcrs!aan, 
want hirn11e{) rnoest alleti, 1vat hij gccl1·oomd haJ, 
staan of va llrn. 

In twee s13conclen had hij h1~t oog voor de kleinP. 
opening gebracht en gczien, dat het meiaje !war 
werk reeds wedrr hail opgevat. En tcrnns. met niet 
geringe v1·eugde, dnt hc>t lamplicl1t hem geen be
clriegelijk bcelcl h:;id YOorgrtoo\'C~nl. Zij kwam hem 
zoo nwgr.lijk nog schooner voor clan g1stcren. Ilij kon 
het niPt van zich vcrkrijgcn zoo aantilonds zij11 ob- · 
sc!'l'atorinm tc Ycriaten. 

llcL geluid rnn \\'illems penclu lc deed het 1neisje 
opzicn, en toen ze de zeYen slngen gctt>lcl harl 
hanstig haar nnai wed• opvou wen en wegbergen. Een 
oogr11blik later 7ag \Yillern haar wede1· te Yoorscbijn 
konir•n rnet ecn hoedje in de hand, dat ze rnor l1et 
~piegeltje ncvens het venstcr ging opZPtl\'11. Ilet 
voile morgeolicht viel haar ·llll in 't gelaat, en \Vil
lcm kon dit, in den spiegel ternggckaatst, rl11idclijk 
waarnP.mcri. Twee zachte blauwe oogen onder Jangn 
donkere wimper;;, kckcn zicl1 zclf rustig en zoncler 
zweem Yan kuket zelfbelrngen aan. Als rlic g,edachtc 
zich nict reeds hrng schuw op den achtergroncl te
rug getrokken had, rlan kon Willem zich bij clicn 



l it J u;j:t. !Ud lt mt•n. Z•)onls Lekewl, is het 
q ip 1jikie spel wnt reeds honclenle buisgezi.nnen 
t) , ,1 ·n Ii · IPI~ taf gebrncht heeft, over geheel 
J :t\ ,• Yerh i leu. 

1 > t ·tt· winr 1'.nlb l'.ich n.f eu toe in het ge
h ·i n Vt' rt <l .rnt, wor lt hd m 'G krncht door de 
P iltt ie t 'J,"e 11~»2:1t:tn ''11 wonlen de per;;oueu 
l i • LL·u-.t:tn tl ~eln1tmen zw1t1tr ge>tr1ift.. 

T '•11 iu. L.S) i het rJcht tot het houtlen vnn 
l 0;1l: lHm antlei·e spelen te Scum.mug wert1 
nit .JJ <tee l, ,,1il l~ ,le tocnmn.li~e b1tndar f 5000 
·. j t ,n HJ •er p:teht.:;chnt betalen, wirnneer het 
G,1•1n'rn etlle11t toesternmi11g wihle ge,en het tj:tp
< j ., i · ,inder <le >er.ruud0 splll•·n opte11emen. Dit 
w,•r 1 ni •t :1.tnireH0111en. 

Lch~er mo:{ zie11 in het geopende speelhuis 
. 1 ru r ook een tj.q> l_jikiet:tfel b.~vinden, wnr..r
' :m Vt~e l o·ebrnik o·et11n1tkt wordt eu w1rnrv1tn 
I d !~t· ,· ol~ lrnn zJn d1Lt Chi nee1.e11 vnn nude
r • 1•b :Lt-<en, zich op het voorb ·ell vnu Joµ"j:t 
1 e1'"l\ le11d•·. eveneeirn toe.>teurn1iug t t hot hou· 
1,e 1 ,·an d1Lt lrnz1Lnlsµe l vr1bgen zullen, natuur
l j k ten verJerV'e rnu speler;;. 

E en der te Semamng versch1jnende Maleische 
l t 1 ·n. ttl:t:tk te in z\ju :Xuu11Jer vn.B drn le 

J pri l j l. melding. clat in tle de a Li1·p1tw1> 
n •ti l1et Z"e:s •mnd dier Hesidentie. door eenige 
y[,sehtrs t: en lrnitengewoou vreemd;;oortig dier 
. - 0' :u i g-.~ n w :L., in de getlanute van eo':ln sbng. 
111 •t v 1 unuoJe oogen en omstrecks 30 i\leters 
l .1 g'. 

... iL·t nlleeu cbt 0enige nndere bla<leu dat en
lrt"filet ovenmrn eo. mnnr de g ocllg,. loovigo in
] Lmk .: he ea Ui:i i.ueesclte g·emeentl) n.lda;tr ~oog 
d ·11 ~ tJ dezer met honcl erJtallen op bet pad, 
doch kontle na uri>n iang zoekeu en nn Hage 
m1L:1 r uiet te weten kou;ea w,.r.,,· irenoemde d'e
• ·t l<L-!' . niemand "i:t inforumties - te geven, zoo 
ch t z\j ·lecht gemutst hnuuo penn.tes wet!er 
opzo ·ltten. 

Ilet l"<LIL lsel wer,l cchter opgehelderd toen 
de li eLl 1tc t ' Ur in zijn bliul merledeelde, d11t hij 
een on,J H olliindsc \:i e g<~woonte volgenr1e, der 
gnJ gemeente een koopje hatl doeu suappeu, 
d a :ll' tie de ·u Lfrp11 Jll'<' van nchteren uf gele-
zen . ...... ee 11 . tp1·il i . . 

Door den inlander \ V nngs0dikrom6, kudji
nernan v1tn de suikerfabriek Gom1ang. af<lee
lin g Klatten, wen1en drie inla1ulers op heeter 
ck lll bcltmpt toen z\j bezig wareu nit de tui
neu dier outlerneming riet te stelen, met het 
duel die op de pasar.3 in de binuenlanden te 
>er koopen. Zij werden ann de Politie ovcrge
!1»enl en verklanrden van het distrikt Ge
sikun afkorustig te zijn. 

De woningen nan.st den heer D, op Kril.
pinh, werden eergistereu nacht zoonls reeds 
n oeger herhaaldel~j k gescbied is, met steeneu 
geb Hubanleerd, t ot groot ongerief der bewo
ner;; van die bu·u t . Tot heden mocht nog niet 
gel u kken de daders op te Rporen. 

l\Ien >ermoed dnt inlnndsche mili.tairen dnar 
meer van afweten, d1tar vele huishoudsters 
\ , n Am boneesc!ie soldn.ten in die knmpong bun 
>erblijf Louden. 

Door Z. H. den Soesoehoenan is tot wd. 
. Hooflip1mgoeloe in de pluats van w~jlen den 
overleden titniaris }las Tapsir Auo:u benoemd 
g"t:mm len. de ond te Jlas Ketib Iman >an de 
~l e><j i Li nlbier. 

Op de >oor.Jntcht stonden ;\fas Mohn.mad 
Taha r, Jl:ts jfoharnad Daroem, Jlas T1tpsir Iwau 
eu riaLi Abdul S1tlm11, Pengoeloe van de Ke
p .. tian. 

Dondenlag jl. wercl in de clulem van Z. H. i 
Prl'Q"Hun Ari0 Haugnbeii· eene tooneelvoor- ~ 
.-tLin o- ( w "j1t11~ ornng) gegeven. Houdenle ~ 
fop. e .ou \\·er:; WtLr<' n da:Lr tegc:nvoonli)!, w:inr- ~~ 
011 h r e<'lle i111'Ln dsd1e n·uuw ni.t de <l1·sn ::\o-ln
w1~n 11 , Yi .: r palen af, tan<is •an de stail <lie iu 
Hot-ger~ jnren door et!n ongd nkkig toeval hare 

~---~ w.;u:: 

c1 kPl1•11 aa: L~ i k on•1t 11igl'11. rlat di t ,QC't ' ll nH' i".ie was, 
,. ;1:1 111 ed e <'t,11° lidi :zi1 11ii: aY011 ti.n r was nan te lrn lcr1. 

lJvcli zij ~ch. 1' 1! t c wil 'l' tl 11 \ c :l:PJ. \\"a:1 1·n111 zou 
hj d•' ~eJ ,..Q·t'rd1t • id. lrna r op ~ tr:1a t t1 ' Oil truoctcn. 
tLet an 11!'-t<u1 d =-- t •"! ba:.1t rH 1n e11 ? 

ll 1,1 ~ }'rn~d ic z;c iJ, de la:t U'le 11:11111 aan zij n toilet 
c l·'gg"". II j wa~ Ii it' I'll I<' " :1:rn \l"L'l ijks h:1lf i1aar 

g<'nu.;g1• 11 g-en ll i. l O•' ll hij op h,, t achterk:unertje 
de:l ~le11td !wonk «m<lniaien. de dcur openen en 
\\'l'"r ~J11itt:n, en c H'll daarna e1·n JichtP.ll zich Yer
"'l.J icrc11d1•n ~tnp op den oYerloop en de trappen 
liU.I \\':Wl'llClll f' ll . 

beiLle beenen verloor Op hare knieen wa zi1 
door nieuwsgierigheicl gedrongcn derwaart.s ge
kropen om het fee ·t bijtewonen; l'.ii wer1l door 
vele iul1L1ttlsche Urooten uk1aar tegenwoordig, 
ruim met geld bedacht. 

lTit .\.mbarnwa schr!jlt men: De gezond
hcid,,toestnnd mag bier nls l'.eer i?;llnstig nnn
gemerkt wor,len, ofschoon het over dag snik:
heet is c,1 de nnchten koucl z~jn. - Iu de 
litn.tste veertien dagen lrndden w~j bier geen 
re.:ren, dit kornt den dcsaman die reeds met 
pttdisn!j Jen begounen is, zeer ten goede. 

Yan diefst1tlleu hoort men hi.Pr weing·; een 
inhudcr wei-.1 ouhngs bestoleu, eu ,.;as de 
dad~L· ean Ihdjic uit de deso. Djoenggoel, die 
d1rnrvoor met vier jitren d wnngarbeid gestrnft 
WP!"LJ. 

Door <1 en Orng-11anclen rechter werden drie 
roovers die in Tove1uber 1884 in de de. it 
l\lo~r.drnn geketjoed bebben, tot .den dooJ:straf 
veroord0eld; meu wacht op bekrachtigiog vau 
het vonuis die rnn B1tt1L\' i1L korneu iuoet. 

De gevolg n der runderpest ten uwcnt on
der l" in.l n ook wij hier, d1t1tr door bet v0rbo.l 
op hl!t vervoer ntn >ee, de shtchters en voor
al lever1111eiers van het garuizoeu groot gebrek 
irnn slachtbeesten hebben; zij moeten zieh llll 

vau uit .'.\Ltgelitng voorzi.en, w1rnrdoor de 
prij1.en enorm gestcgeu ztju . 

Uit Ba.nda. Na.al' wij vernemcn heeft de 
P11nger11n Pono1·oao, vroegcr Pa11gei-a n Amot 
gcm!larrnl, die thaus te Ambon in de lrnrnpong 
Batoc-Gadjah verblijf houdt, 11.1t11 Z. H. den 
S0eso,~hoeun.n van :::loerakn.rta ven;uuning ge
vrnag,1 orn het grnf van w~jlen '!,. H. deu Soe
soehoenrm Bangoentopo. nlclanr overleden, te 
mogeu doen herst~ll~n-hetgeen dan ook zeer 
uoodig moet z~j n. 

A.au hnlp ?:al het niet outbrekeo, danr de 
in deze contrijen gevestigcle J11vanen als orn 
strij (l dMrtoe hd hunne znllen bijdrngen. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
Yan den lantsten keunorst van Hessen

Kassel wordt verlumld dat, toen hern ter oore 
k mtm dat >elen eene vuorstelling van 8chiller's 
Don Ccn·los, zonder verkortingen, zoudan 
willeu bijwonen, hij dien wensch op e1genuar
dige wijze vervnlcle. 

» Zij mil en bun zin hebben" zeide hij boos
aanlig lachende, en gnf den directeur van het 
hof-thei1ter bevel het drama woord voor woord 
te doen opvoeren. 

De scbonwburg was eivol; het eer~te bedqjf 
duunl bnger clan een uur -eu na het tweede 
wcrLleu zeer velen onge<luldig en nnderen · be
gonuen te gti.pJn. S.)mmigei;i. wildeu den inner
lijken mens~h, gedur~ncle de pnuze, in eeu nn.
burig resLu.urnat ver~terken, eu de opv0eren -
den wilden personeu wegzenden om bier te
gn.au halen, nrnar - 8chrikkelijk noodlot - alle 
uirg11ngen bleken gesloten te zijn en van de 
1~udere zijde er van weerklouk dof, gelijk in 
Mozart's »Zauberflote" bet barsche woord: Te
ru g ! 

Onderti:anchen zn.t de keurvorst in zijn loge 
n.n.n een scbitterenci souper en toen dit afge
loopen was ging hij, ruet Schiller's dmrua in 
de hand, den verdereu loop der voorstelling 
na, mw.r b!j hij nuu w lettend toekeek of er bij 
gernl 11iet iets wenl overgesln.gen. 

IIet werd rnidclernp,cht en nog was de voor
stelliug uiet nfgeloopen, eerst eenigen tijcl later 
sloeg bet uur der bevrijding. Seclert die dagen 
is er in l\:nssel nooit iemand meer te vinden 
geweest die naar eene cowpleete opvoering van 
Don Cw·lus haakte. 

Den 1:3cleu ~ovember van bet vonge Jaar 
werclen te Ka,,an b~j e:me opgm Ting in de ves
tingwerkeu ecuige meu cheubeenderen gevon
d111. 

r.l:!a besloot om dit overschot wecler nan de 
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aarde toe te vertromven, mn.ar men stiet op I ging onmiddellii k nan.r bet verloren ~clmn.p 
ruoeie1ijkheden, d oonlien de wet voorschrii ft, ?.oeken. 
dat in het register van het kerkhof vnn ieclere · Eenskl:tps ?.ag zij i1et op een dirnn n1t11.st 
begmving annte0lrnni.ng moet worden gehouden. I eene anclere mama liggen; zii wenl woctlend 

Men wi.st zich rnmr de H'olshski H'eMnik, ~ gel~jk eene leeuwin die men hau.r j0ng heeft 
op de volgende wijze te retlden: ontroofd, en zeicle: »Pardon, dit is de b nquet 

In de rubriek <loop- en folllilie1rnnm vim den mijner clochter." 
overlcclenc, geslacht, stand, en z. schreef men: ~ »Met n w verlof," n.ntwoordde de aange
., menschel~j ke beenrleren ni.t de vestiugcourtine I sprolrnue, ,,bet bchoort m~jne dochter, ik heb 
stand onbekend, geloof nanr bet schij ut ort.hodox, l zel ve gczien dnt lrnar d11nser bet :!:mar gu.f." 
geslncht niet te bepalen". t » Wie is die heer dnu?" vroeg nmma num-

Iu de ruuriek oorzaak vna het overlijden, p mer een; ik moet de bouquet terug ontvan~;en, 
heette het: ,,in den groncl gevouden". Het : wimt hij i.,; van mijue sofa weggenumen." 
eigenaurdig document werd door een pri.ester i l\laurn nummer twee was ernstig beleedigd, 
en een di1iken ouderteekend. ~ verzocht vim uitdrukkingen verschoond te blii-

1 - • B ven die 11iet op een elite-bul thnis behooren, 
'len voordeele van h~t 0r phelmat . dPs ~rts · en riep eenskliLps: »dun.r is de beer die mtjne 

\~erd ~eze week te P1tq]s _m bet Hotel Con- dochter de bouquet g:if." 
trnentul ceu baz11r georg11ms_)erd, wn.1br ~en an.~- »Dnt is m[jn :r.oon" riep mama nummer een 
tn.l cl er meest bcil~e~ ile act1·1ces de wrn keltJeS met k Ii n tmende vcrb,~zing. 
en bnffet_ten adrn1mstr~enleu. De z1tnl was vol Het ,ionge mensch were! iu verhoor genomen, 
vreemdehngen en PitqJZCll1L!l.rs, te meer dnar . o-eru.nkte in verwarrino· ontkende nlles en be
alles ,. vnste priizen"' en niet zoo ovenlreven , ~eert!e ,rezien te hebb~~ dnt een blond heer 
duur als an~ers was. De groo~ste toeloop w_its dien ht( lt!LltWeP.s, den ruiker . aan de jonge da~ 
weder voor t)arnh 13ernhanlt, die, door de sch1l- me had geo-even. 
tleres _:'11110 Abb~mn b~jgest:mn, ~htz_en port en Hij bled'? bij die bewering zelfs toen de doch
broodJeS met pale verkocht. Bemge oogen- ter van nrnmn nummer twee mededeelde dat 
bl_i~rken was de mc?igte zoo diclit_, <lat me_n htj werkelijk de schenker was geweest. , 
voor- noch a~htermt kon, en eeu_ JOnge nctr~: De blonde jongeman wien het ter oore kwam 
ce v11n Sarah s thenter het noodig vornl, blJ dat men hem van ruiker-diefst.nl bescbuldicrde 
wtjze van politieagent rond te gnan, en te vatte de z1t11.k zecr euvel op en daao-de de1~ 
roepen: ,,Circulez, messieurs! Circulez rnesda- zoon van mama Jrnmmer een uit die meer 
mes!'' Sarnh droeg ceu jncquet ~au v1•1rn e lit- vrees voor m111uu. en zuster d1tn ~oor kogels 
ken, met een grooten bund_~l senngPu en. ro- blerk te hebbeu, want h\j weigerrle zijne be
zen mm hct knoopsgRt: Z~J droeg het naar werino-en in te trekke11. 
wild gekroescl ~n :i;onder eenig ver ierscl. Vee! Het duel vond werke1jjk in een boschje in 
geld w<:;rcl ook. ge~:~aakt. met. _het ·. ve.:lrnopcn I ?e uabijhci<l van PP.st phmts; m~ar ~ot n~gtoe 
van de photogrnph1en dei veikoop,,fet;:;. is de vrn1w onopO'elost o-eblven wie z1ch eJO'en-
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I S 1 tl d 1 f·t ht h "d"l t I" lijk nan bloernenroof heeft schuldig gemaukt. n c io rm me eene ec sc e1 mg p aa s · 
gehnd vn.u een paar dnt 35 jaar getronwd was 
en vijftien kinderen had. Het berouw kwam bier WA. B I A. 

------ . vYij, Nederlanders, hebben, nanr IDIJll be-
d us tamelij k laat. I 

'rwee Port-Elizabetsche zustcrs, Charlotte en sc:heicleu meeui.no-, n11n niets drinO'ender be-
'arali Boo\j, zoo verhnalt de . Zllicl-Af!'ilwc111, hoefte clan aan ;rikkels, r'.ie wekke~, die op

wareu v~:oeger voor den l\fo_g1strnat_ gcwee~t, . scherpen, die geen rust In.ten. Verreg11.ande 
omdat ZIJ een man - zoo ~IJ ons met verg1s- ona.andoenlijkheid is onze nntionale hoofllzonde. 
sen was bet haar eigen vuder - gebeten had- , A. Prnnsox. 
den; maar thans had Sarnh Charlotte met een ,, 1\Ien moet eten en van den boom der ken-
m_es ge~token en !nsge]\jks _een r,.te~k uan Jack lllS en VfLU den boom des )r.vens: het leven 
T1yo, che baar _beideu sche1tle11 mlde, toege- toch corrigeert de eenzijcligheid van het weten. 
bmchr.. De twist tusschen de zusters betrof O. PRUYS , A:X . DER HoEYEN. 
niet, zooals nlle regelen van natuur en knnst Elk s<;hoon o·ewrocht is ook in waarheid 
eischen, een ,.young mn.n," nrnar Kafferbier. · zedefrk omd11t

0

lv~t de lmrmonie uitclrukt tus
De ni~sprnnk is nog niet ge_volgd, dn.nr Char- sch~n::.1 de clenkenclc wereld en haren echepper. 
latte m het ho~p1tnal hgt, en de clist.ricts-ge- Dn.ardoor heeft het zijn pluat;; iu het even wicht 
necsheer nog met heeft nagegnan hoe diep de der dino-en is het een kort beo-rip van de 
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ste en gegaan ZIJU. albezielende Orde. EDGAR QUINF.T. 

Op een bal, dat onlangs te Budapest gege
ven werd, ontvingen de heeren pracbtige bou
quetten 0111 die nan hnnne dunseressen ter lrnnd 
te stelleu. 

Daar de bouquetten zeer duur waren en bet 
bnl zeer druk werd bezocbt, was het a:i.ntnl 
ervan te klein en niet ieder beer was in staat 
om zijne dame een ruiker te overhundigen. 
Zij, die gelukkig grnoeg war1~n er een te ont
vungen, bes<:hou wclen di.t dns a.ls eene bijzon
dere onderscheidiug . 

Eene zeer schoone jonge dame had het voor
rech·t twee bouquetten te ontvangen, wnn.rvan 
de een grootendeels nit byn.cinthen bestond; zij 
was overgelukkig en brncht de bloemeu 1111.n 
mam11, met verzoek om er toch voornl goed 
op te passen en ging toen weder an.n lret dnnsen. 

De nrnnm pnrntte met eenige dames en hee
ren en ontdekte op zeker oogenblik met schrik 
d1Lt de frnaif\ byacinthen-bouquet verdweneu 
Wtl.S. 

Het is ecn Iiekend feit dnt niet enkel ge
trou wde urnuuen, nrnar ook de moeders van 
,iouge dames die bals bezoekcn, oncler den pan
toffel zit.ten, Pll tlit sd1 een met de wnmit in 
quaestie bljzornler het gev1Ll te zbn; want z!i 

Het vroorn gemoed ziet in de Natuur bet 
sp:)Qr vn.n Gods voetstnppen; doch danrbij te 
blijven stnnn en alleen in de stoffelijke sch-<lp
ping den Schepper te zien, 1\jkt ruij een arrue
lijk en ouvolledig werk; meeut ge den Koning 
te eeren, wanneer gii' de mooie uniform, die 
hii drnagt, bewondert? J. G. HAi\IAKN. 

Een godsdienst, die geen moruaJ is, heeft 
nog minder waarde clan een mon1nl die geen 
godsdienst is. A. V1:xET. 

Verspreide Eerich ten. 

lllllllatuli hePft ges~hrcven: Er ligt er,n roofstaat 
tu~schen Oost-Frie. land en de Scheide." Nederlarnl 
scilijnt er prij: op ie Rtellen rle waa1 hr.id daarvan te 
bevestigen. i\u ei· lliet veel mePr' te rooYen ,·alt heb
beu de i\ederla11rl>cha visschrrs C'en wonrlerkuil uit· 
geYonde11, die ook we! moonlkuil genaamd wordt. In 
die kuil \\·ordt 'i~ch geroofd, die nog niE't de l'er
langde grootte uercikt hreft. Men moet gecn visch bene
rlen de mnat "·cgF!Pepen, orndat de visch dn.n spoedig 
grcx1P1minerrd zoude wezen, maar bet schGnt dat 
de ~cdeil:rnth•clw 'i~ Fclwrs zich dnarnan weinig sto
ren.- DH prij~ van het g-as is door de \.Vagening
schc Gas\'c1 lichling-nwat>chappij met een cent per 

Yo lbrach1 had en den ho1~k van laat. tgt•noe:nrle gracht »Lornp1irt!" dumfo liij, toen zijn ~cl10one rnorbij ruimde rn den d:1g flnnren•nde op strnat. doorbracbt, 
,,n1kr voot·,,·end>el, een andern karner te zoeken. Ilij 
slaagde er 1~rr>nwe l niet m icts te vinden, rlat aan 
aile ci,chen Yolde1'd. 

\\'1•,!r 0111 -loeg, wa s het rnei~je nog e•'ll doliju hui- was, rlt:n zakkt>mnn toe. 
ze 11 rnn lu•r11 n•rwijd1•rd .. \ll't eer1 ldoppr11d hurt ( niet »Zoo, ben ik dan nog lomper ::tis jij! \\'aar heb 
"lil\1!l rnn ht> t loopt'll) z,1g- hij haar nadercn. jij jr ooge•t?" repliceerde dt>ze, zich ou1kPerende. 

lk \\'l'<)t 11i t• t of "iJ. u de tintelirw in den ' arm l \\"ille1u bar\, !w1~ 1wl \YOPdend. 1och ni1!t te luid 
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kunt w orstrl len, die men gc,·o"lt. als me!l het er grspl'OkPn, n1aal' zijn trgcunmn , di1· er volstl'ekt gPcn 
~tellig op g .:zet br.ert. zeer b1·!cel<I of ePrbicd:g iemancl bel:ing lJij had zijn opinic te verbergPn, spl'ak zoo 
t e g1.,mten. die er op d..1t oog<'nlilik oumogelijk op .h:tl'd llij kon .. '•Jg in ' t hcengaan rnompelcle cu bl'omcle 
l;edacbt k<lll zijn, dit be,,·ijs van we!opgevoeclbeid van hij een en :rnder, dat \Yillem niel meer ·verstaan kon. 
ons te 011trnngrn en gelwel nrgeloos \'OOrtloopt. Zulk Deze wenl nog woedender,. "·ant de man hep in 
l'<'l1 grod rnlt zelden zeer naluurlijk uit. Die van dl'zelfde ricbting :ils de jonge dame, en zij hoorcle 
\\'illem mi~ e<'n ecbte ge~childPrde grort, zoo nls gi:wis mu woord tot woord alle gr0fhedn11 en anl'-. 
1nPn zc op bet doek of op lwl tooneel niet gracieu- tlighrdcn , die er nog Yolgen zoudcn. 
st>r kan cloen zien, 'vat metct>n wil zeggen, al wer Ann verclerc voortzetting van bet arn11Luur Yiel 
cng-e woon . nu we! niet 111ccr te denken. 

\Y1•l ro11d hij tlaarentegen in de 1'Pstauratie zUn 
wiend Karel, dien hij beluren moest des a 1·oncls ten 
negen 11u1· te k·•rnen n.fbalen om tc saruen uit te gaan, 
wat hij zich ook stcllig vooi·rrnm te znllen docn. 

lij ijldt! naar !Jct Yc11 -tc1· orn v :111 achtcr 1le op
h1algorihj11en t,! zi1' n, in \\·clkc rn:hting bet mei-je 
zich zou n!r wij d ·~ rc 11. liij 11101'~( c1·en\\'cl nog wel 
t\Yintig minn'en \un pijnlUk ongetluld duorbrcng1'n, 
Per lnj ho1:u· het de ;t11•11 trnpje, li:jge11aa111d ho'Jg L' 
~t<H' f. zag af:.- tnpl't' ll en de Prins.:ngracht np:;aan i 1 
d • r 1c lJt 111g \ ,111 de L1 ~ id sd1e. · traa1. 

~ llct mei+• keek clPn groetcndc cer~t met ren blik 
I ,·an onvcr,chilligr venvondering nan, rloch juist tor.n 

' 

Wille1ns buiging haa1· diep5le h:td bereikt en de af
geno111en hoed do•)r den bP.rnili.'.\' gckrom1!en r,•chter
nrm hPt \"t! l"i t van hem verwijderd wa', kll':t1n hij 
plotse ling in zeer onz<tclitr. aanrnki11g met een kerel, 

Toen l\"illem op zijn kamer terugk\\'am, irnm hij 
de 0111~tandighei1l dat zijn therwa(Pr nog nict g•~rcecl 
stond grctig tc baat om di> mrid ecn \Teeselijke 
schrobbrcring te gen•n; iets wat nog nooit gebcurd 
was. t:n da t !outer om zijn hart eens lucht te gc· 
vrn, \Vant lll'i lllll', waarop hij gewoon was zijn ont
bijt te gebruiken, was er nog niet. 

Nu was claartegen eYen we! cen. bezwaar; want 
D}et den inhoud zijne1· pol'te- monnaie was het niet 
zeel' YOordeelig gesteld. l~ehe el binnenstijds had hij 
de Letrt>kking bij zijn patroon verlaten, en hij had 
dus recbtens geer1 aansprnak op zijn maandgeld kun
nen maken. Tot coupons knippcn was het ook nog 
tc vroeg en de huur rnn zijn buisje ontving hij 
>:1eclits om de drie maande 

Op zijn kamcr evenwel had hij nog een oud-mo
cli ~ch horlogekett ingjr, ecn zill'eren potloodhourler e,n 
cenigc nnclcre kleirw Yoorweq:cn, die kon hj voor
Joopig te g<'lclc maken. liij zou toch ook voor d~ge
lijkschc hehueften iets in voorraa<l moetcn l:lebben. 

Fl 1. ks u11g e\·en P- rn <..ng in den ~pirgc l grworpen, 
d 1 -tnk I'll }i ;1 rcn nog t'V<'ll ct:n" k! ,' ine terel'l1 twij
z.11.; du' 1 0!111 ·1·'"a;;11 en \\" ·g snl'ld•' oo!\ hij. 

11• 11 1 •i ",jt• k n1 h,• m on~<·vc·!r hon k•nl scl1red,,n 
,.,) •rn it ZJll , 1.1e?1 hj de ~ lrn : tt lrnrPikl1~. llij wachttt~ 

f'l't: ll , 0 .. 1 tr zic 11 ·of ze de dwarsstraat 7011 inslaan. 
~ee. 1, z:j gin:; rechtnit. llij 11101), t du, , wilde hij 
lt.1,1r t<~Jc111ne t' komen, die ~ trnat ingaan, clan met 
Yersr1 el.l1•n ><tap de Keiz1)r,gracht 01·er, om rloor d,! 
e~r :-; tl'olgen r l » dwars~traat rle pri11scngrnclit weder l•i 
bereikeu. 

Toen hij, ni,•t zondrr inspanning. dil knnstst1rk 

die. rnnt een zwarcn zak op h t honfd, hem pardoes 
teg«.,n hct lij! liep en zijn bot)i[ op den grond deed 
t11irnPl1•1J. 

IJ11idl!!ijk kon \\'illem zicn, hoe bovcngenoemde uit
drnkking op bet gelaat van hut jonge meisje in een 
niet te verbergcn glimla"h ornrging, en hoezeer h~j 
er ilet g,mot doar won het ander.· rustige en fiere 
kopje ·rnn schalk .. che ondeugendbeid een oogenblik te 
zicn stralen, was hij daar in rlezc omst.indigheid 
volstrekt niPt dankbaar voo1·. · 

\Vat nu met zijn dag uangernngcn? Studeeren, 
daar sloncl liem waarlijk het hoofd niet uaar. \\'el 
bescl10uwd zou dat op deze kan1e1· toch ook nirt 
veel om 't lijf hebben; want ik wect we!, reuenccr
de Willem, ik ben zuo kindr.rachtig, dat ik mij door 
iedere dislractie laat afleiden. u kon altij1! die ope
ning in het behangsel wel worckn dtchlge.plak t, maar 
dat w:1s toch ook maar een hah·e maatregel. 

Zoo lat onze helrl \'Oor!oopig zijn boeken wn.I op-

Toen bet donker begon te worden, ornstree s half 
negcn, bcgaf hU zich naar huis om genoemde snuis
tcrijen hij elkander le zoeken. 

Torn hij daarmede bezig wa~, verbeeldde hij zich 
op de achterlmmer teekenen van !even te hoorcn. 

I 1VoNll Vf'l'volgd.J 



kubieke melt>r ve1 minder,l 1'11 alzoo up ell centen 
/J.Cbn1t•ht.-- :'\aar men 1 l'l'lle,•rnt z11! LIL• J\:irncl' nrn 
Koophandl'! Pn F.d.>ril'l\en te .\1111•rsf'oorl et'll krncl1tig 
betoog le1·eren teg,•11 !wt wt't~on t ""''rp 1 ot hef'litng 
van een lwlasting op d,• laliak. l>it is l.i1•1.:n1ld ren 
dood vnn zelfrnrloocheni111!, d:iar llll'll ZPPr gord knn 
m.gaun, dill lwt lit'fnog 10!"\1 llil'ts z:d h1•l11 1• 1i. --- 01 
d1•n ~Wen Felinrnri hel'i°I d1• :\!i11iste1· ''111 .lustiti e te 
's (1ra ven bngc Wt'dl~ro111 f'l~ll gast 1n~n I gPgl'Ycn, "·:i-.1 r-
1oe wrschillcnde ha 1111• dt•dt•11 waren uitgL'11oodigd. 
Te I\raliPgen is t•cn go.•d bezl'tle 1crgat!Pri11g gehou
den 1an ingezetc11Pn, die zirh 1ood1Jopig- hadden lat<'n 
inschrij1en n!s lid 1an t't'11 nldnar op til rirh1Pn hard
dr:nerU\'l'reeniging. lli·· wrreniµ-ing telt tllnns 49 
Iden en de contrihutie is np f ~.50 µer jaa1· en p<'r 
lid bt>pnnld. Ook i~ liij het gemcente-bP»\11ur rnn 
diczelfde plaat8 e•'n :111111T:1ag ing1•lrn1nen vnn den hcl'r 
Brunner om e1·n co11cessi1• YO\lr !wt nanlrp-g-en van 
een watcrlt•iding.- Op de w·ldlePning 1·: :11 !wt wa
t ... rscbnp Uldarnlit, g1«1ot f 51000.-, 1ljndt• ·le :k 
~erie rnn cf,, h•cning rnn f 1 J ll.000 is ing-e~chreren 

voor· cen bl•drng 1n11 f ~8--..0oO. rn zijn cle langslc 
rn. chrij1ingl'l1 g• pl>rntst 1rnar dt•n koc· s Yan f J 00 'i .40 
per nandc,·t· 

te , " 'pJtcwPde11 i ~ bebst de hePr .J. P . J. C. Yan 
Str11i~. tltnns kan1oorchel le Clteribo11. 

l\ll'l het l>ehePr Yan hrt post- rn frl~grnafkantoor 
tr Cl11•rihon is bela~t de hcr r ll. n .. \. Wolff. 

Te l'robolinl-!·go i$ gL'}•l:wfat de controletH· 
e•'rste kl:1~se, ,\ . 1:111 der \"c.>n ; 

le '.\!l'natlo, d•• ro nt1oll•ur clcr eerstc kla ,sC' , 
I\. L. !\raft 1:111 Ennel ; 

cle1· 

\\'. 

te 1Jrukoek11, rl1~ colltrolcnr c!P1' l'l'r~tc kin ,;. c \ \'. 
J. Larin\ onln11gs 1:111 n·1fof tt•r11g:gek1•t>1·d. 

De Hesitle11t mn Prnholingg-o liceft 1oorgPstrltl tit> 
betrckking rnn pntih 1e Kraksnii11 l'll r 0 'llHHljnng op 
te hc'ff~n en d:1an~1ttl'gt•n ill't tr:1ctl'nH.'llt v:rn dt•n 
11:r1ih kr hooitlplnnt~ Jlrobolinggo k l>re11ge11 np f :iOO 
's mnnnds . 

. ·aturnlisntie 1Prl••t•nd nan drn officit•r 1·n n gezoncl
lwid d,,r Pe1Ac klassc, Y. Kol.iler. 

T"·c,•jarig 1c1 lt'f n:rlecnd aan den rerst<'n commies 
l>ij d,! algcmel'ne> k:1s tr Scmanrng. II. E. A. HPdc
kcr. 

01:lsbg-1'11: Ct'l"\\>I. op 1·erznek, de rutlitairc nmbk-
1i:w1· dt• 1· twct!de l\1,1 ,.:s<>, F. /\ . A. Ot•g-en: 

tit' m:ijon1·- ;11t1•11.!a11t .\ . .T. l'ochi11". 
l.len 11•1111!: tot co11l1i1k11r ch>r c"r~til kl:i ,~e, d•! ron-

troleur dt>r t w,!,•,lf' kl:t,sl\ f". Fockens: 
tot !t:1 n·111necstct· t•) 'J'.j il:1 tjn p, \\'. UackL•r: 
te tlleh-l l'h, li. Ter Poo1·te11; 
tc Hionw, ll. Jl. ll11lt. 
tP 1'011ti:111nk, \\'. Po,;th1m111,-: 
ti• B:tnjocwangi, D. E. F. 1·a 11 de r:irii•rt•: 
ttit tij<l.-lijk ha1en1neestrr \1• Hot•ll'le118", jiu·. de Jfci 

1-:rn ( 'cor1q•11: 
tot c.i111111i,,s bij hct hnrnndep;1rlr1111•nt tc SLwr:1-

lx1,in, YL'n;rL't'gh . · 

ll11L•r "" HL•gecri11µ is IJ,•ph:1hl. dat cle h11!po11t1.·~·
wi izen':-.:~t'll l't'll bez~)ltlicri11g· zullL'll genietcn ran f' l ::3 
's ;11:rn11tl s rn<'l 1 il'r dt·t'i,~1.1;·!iJkschP ,:,•rhuogi11ge11, icde r 
\llll [ :_:.·J ;:111:lflllds, belll'\"CJ:S nije \\"Ollillg Of J 1t1 i~

ht1llr-i11cle11111 i I eil. 
I li• b1•st:1:1nde bep.tling>'11 0111t1·e11l ti e Yvurloopif::C 

het.:hle11i,; en de tcrcchtstdling rnn inh11Hler,;, zuJIP;l 
nan <'•'ll herzieni11g wonl •m onderworpc11. 

\"olgens dL) 11ic1mc e>:-ga11isa tic rnn bet p1•1·:;011e1'I 
tlt•r Hurgerlijke 01ienl>a1·c \Y('rkcn z11lle11 e1· t1n•e 
hoofdi11ge11ieurs rll'r eer~tc kbs,:e zijn, twee hoofdin
geni»ur,; rler twcedc kln.s~t'. cir ingcnieurs der e<'r
ste klns:>c. 11·ertie11 i11g()llil'urs cler tweede kln:::s,._ 1ij! 
i11geniN11"' dt~r dcnll' klns,.:e, 1ijf aspirnnt-iugcnieurs, 
nPgen archilPcten d·' r eer,te kla ~>e, negrn ar<'hilec
ten der twcetlP kla""e. t1wei·n-1eed ig opzichtL~rs tfp1 · 
Pt"rste kla,.:,:e, ncblcn1·ccrtig opztchtcrs der twc<)de 
kl:<~~t:'. t'n achlc'll\"<'t•rlig opzichten; der dercle kln s,;e . 

Ut•pla:1tst h' l1rn·uol inggo de contri1lL'11r cler ce• ste 
klns>e , .\. 1·an dL' r Yen. 

01ergepla:it~t van Benkoelen naar j[ennclo d•' ron
tr6le11r dtlr ecr"te klas~e. \\'. I\. L. Kraft rnn Emil'!. 

Yolo-ens cen pa1 ticnlicr tele<•1-:t?n nit. Y\\)ellell nan 
<le F1~m/;(01·ICI' Zeit11nr1 is dt~ to1•lnt;ng nn Hood,•
l\ruisl•'ten in oo~Lemijk llongarije \Crboden.- Tc 
D1·t>sden doet En1il Fis~ch1•1-, g1•lij!; 1Toeg-.i1· zoo rnak 
te Rotterdam, zijn kostl'lijk talent. nu l"ll d:in ten 
goeJe k•Hnen unn c,•n 1n•idndig doe!. 01il:111g!'; zong 
hij op t'en c,nH·ert ten b 1t1~ tier· Yincentius Ycre"-
11igit 1g de Seneclwl nrin uit .Toh:inn V<lll 1':1ris. lwnc-
1e11 el'nig" liederen rn.11 llohne en Srhuhl'1 t.- In 
A rncrikn. zijn rnn• llll'll'l'h l'll . l :t'n ,\ mer·ik:wnsch p:1' 
gchll\nl pn<11' woond,• na hij h<'t Bois tl1• B<ntlog11e 
nabiJ P<lrijs. Dt> 111:rn 1·011tl """ bril'f w:1:11 i11 de t11111-
man ilft>YrOliW rnorstt>ltle lt> z:1111<•n i:n:rr .\ 111erik:t 1e 
gnan. 111::rnr C\!r't cl1•11 eclrtµenoot door ,·,•n<ii' 11il dt>n 
wf'g t•· ruimcn. lle~ llYOJhi s Z•'(lt' 2\leHnu11· I IYC•) µln
zcn ,uiken1··1kr khtar: kur m:in 1-.•rwcl1t lr:l:it· hi 111 
E'en zt>ker u1on1erp a:in tP gl'Yl"ll. wat aehte1· h:1a r 
lag en rnn cl .. t oo~l'nl>lik rn:inkll' hi.i ~ehrnik om lrct 
blar\ •net dl' glazcn om !1• tlra:iien. HeirJ,•n rlronkt·n 
g<>lijktijdig den i1.houtl op en jlrHOll \\" :::to1·tte cl<1n l 
•er ll:lrt!e. De CChtgent10t en dt• tllilllll;lll Wt•nien in 
h1,rht('ni~ ;;rnomcn.- lfot i. nu uitgekon.en dnl G•>r
clon ofchoon ct•n g:rool ge11eranl. to..J1 ee11 slel'ht 
financier 1va;: . llo.• laat,te rekP11i11gen toonen nan 
d:1t er zeven rnilliocn pond en :::tc1 ling 111ce1· door 
hem r.ijn uitgegeYen clan unt1:lllgPn. J"11u111•1· dtll die 
mn.n g-esnt'111eJ,l i,- want vnor • -.. clerla11tlsl'l1 Indi·~ 

70tllle ·hij een uit,tekt·rnl l.li1·edc11r 1:rn l"tnnntien g<'
wee. t zijn.- Git lht:l':ia wonlt ann het Ind i.<<"11 l'a
ile1·/crn/ gcschn'H'n dat :\fr. 'Y. A. Engelbrecltl~. op 
rt>is van :\ctlt>rlnnd na:1r .la\':1. 1·ct•l k:ub hl•eft om 
tut prP~itlc11t Y:t l den Jbad rnn Ju~titie tc Sama.rang 
bl'noemcl le worden in plants inn :lfr. SpC'clit Gr\jp. ll1'hlst, tijtlelijk, nwt rle bc.>trekking Y:ll1 chef rn11 

I het hoof<lk:rntoor ran <lt>n post- en te!egraafdien,-t te 
j \\" elteHeden, .T. P. J. C. Yn.n Sleni,:: 
f mel de betrekking nin. ~hef rnn het knntoor te 

Te ~am:1ran!!" heeft <le Jarnan Rono rnn kt1111poong 
Baroe el'n der koeien 1an dPn lwer S. met een ver
giftige kris in de bor~t 1enrnnd, tengen>lgC' "·n:rr
mn het geheele lichna'.Il i~ opg«•z 11·ol!f'n. De wreeJ,iar
clio-e Inlander wo!'dt rnor clea pol it ir1 .. ~chter !!"· 
tr~kken. - De Jarnnn .\bLlullah Jie te S.ilnti!!a 
vProorcleeid wen! tot vijf jaren clw:rngal'be!cl in 
dt>n ketting en 11n.::w Palembang wn~ npg1•zn1irle n. 
wa~ ,·an daar onl\\ucht. Te .... arnar:111g a:mgrko
men heeft hij dadelijk op Pc:k0cljan ccn rol drill 
gestolen. Hij went cchter door clPn hoofdop1ia~~L'r 
ere vat.- Cit Djokdjn. sch1·ijl t mPn :-.an bet btdtsch 
~·aderlatid clat de schutterij claar t•) wei11ip· - di cnst 
doet en .te 1·eel contributie betnnhl. De Snaabaia 
Cot11·a11/ verklaart. dat hrt 1crschrikkelUk mon:;trr 
wa t zoonls het Indisc!i radt'1·la11rl n:>rmelcfde Lirpa 
nec beetle een z1•e l:rng of pieul"!'e is. Een antler, 
minrler geleerd zoiiloog cfraaide Lirpanee om en kreeg I 
tnen Eenapril.- Tt! Sa!atign. haspelt mel'l nog :iltoos 
tegen de rnepest, ofschoon bet er met den veestnpel 
zee1· treurig gesteld i en er bijna geen beesten meer 
zijn. Koemelk uit het Bojolalische nwg de ;rcns met 
me<'r passeeren en er zull<'n schutlers gepostecnl worcfen 
om vogel;: die ownliegen ncdcr te $Chieten . IJet 
mankeert er nog mnar mrn dat er schut~els geplaatst 
worden om den \Vind tegen te liouden.·- Twee Chi
nenen. de ren koopman in ko!Tic, dP. and~r uic.>nboe:· 
kregen het te Sarnarnn()" op :Minten. Jor aan den stok. 
Natlat zij elkander goed met den p1kolan hn.riden toe
o-etn.keld. werclen zij door den Joerah gearresteerd en 
;an de politie 01-.!rgeleverd.- Ilet rijtuirr nrn den 
Resident van , amarang is in l>otsing gewpest met 
dat vn.n <len beer V. vlak rnor de woning van den 
Genera.al, n fdeelinggko!11mnndant. 

I
• Chcnbon. ii. D. ,\. de \1 olll. 

00 contr6leur dcr ccrste klassc ,\ .. J. Lnrive, 0·1-
l Jang~ rnn 1erlvf teruggckt>enl, is ie Bcukoclen ge-

plnalst. 
Op Jbli i3 tic cholera uitgebrnken. 
Op llatjn.n hecr:;d1cn de pokki:n eµidemisch. 

Burgerlijke stand. 

Re,itlentie Soeraknrta nin 1 t/m 31 Maart J 885. 

GETROU\YD: 

Carl Frirdr1 icli Handt en Maria ,\driana Cocnrnnd. 

GE800RTE:\": 
Chnr!JUP Auguste \\"ilkens. 
Elodine Caroline rnn rler IIeijde. 
Maria jfargaretha Eschweilr.r. 
.Alidn. Petronella. Boon . 
Robbertina Gera1·dina Smith. 
jJaria Arendina Jacobu Goudr iaan. 

STERFGEY.\.LLE:\: 

Josepli Thomas Coc11raad, oud 27 1/ 2 maand. 
Elisabeth S1rnab, oud 79 jaren. 
Hendrik Geerath~, our! G9 jaren. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Dinsdag dr.n ·14c Apri l ·1885 ten huize mn 
Dr. Th. Eisinge:· te Poerb:ijnn, rnn ZEds. inboeclrl. 

A,mster~amsoha Apctlleek. 

Leue1r,Lvote1i· 
(290)* A. J.\lACI-IIELSE. 

Eenige u.ren beschikbaar 
tot het g-cYcn Ynn on<1enieht iu het 

HANDTEEI{ENEN. 

(79) HOTEL SCHOLTE ... T. 

SALON DE COIFFURE 
Jf eC' rf 11 .~f rnat-Sol o. 

· Heeft pas ontv~ ... 11ge11: 

Verkr~jgbaar: 
Loten voor de c+e!dlotcrii te f::111nn.rn.11g ten 

be]10cve van heb Roomsch Kntholiek W Ct'Hhui. 
en van het Jlnlpfonds van ;:)t. Yincentius ii. 
Paulo te Snmarirng- groot f 300,000. 

1 prus 
l » 

DB PLUJZEN ZIJN : 
vnn / 100.000 

» )) ~0.000 

~ pr1p-:en » » 10. 000 

10 
10 

100 
100 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

> » 5.000 
» )) 1.000 
» » .)00 
» )) 100 
)) » 50 

• 

ILoten ziin tegeH contante betaling en op 
frnnco aanvrnge a f' 10 hct lot verkrijgbaar, 
bij 1urn vTnge per post onder im:ending van een 

I post:i:cgel it 10 cents voor frnnkeering. 

1 De nag· der trek king znl nnder worclen nan-
l gekoncligd. 

'l'ITOOFT & KALFF en 
(57) SOE:::3:\IAN" & Co. 

E.·tra lnY1t li tci t zw~utc Yiltcn hoeden I De ondergeteekende, 
\ 'Hll af f 7 .-; GL'ijzc viltcn zo11nchoe- i bel:Lst zich met den in- en verkoop van pro
dcn; zw,utc en fantni.siL' tln~-n:n, ki"<l9,'en, l du~-:yen t

1
c ~emnrnng. 

f 1 ersc intt werkk1q1it1ml ann Laudbonwon-

1 
herndt'n, sokkcn, h1rnt1dockcn rnn af J 2.- ' 

1 clernemi11gen eH vcrlt•eut 1·oornc 10tte11 op pro
. tot f' 1-±.- spon:cn, kanrnll'n, warn1cl- ! tlukten. 

stokb"n, lwE'rrn-c1n mes c:n ki nc10rsc hoc non I Eeu en nudn tegen nacler oveeeen te ko-
in nllt' ,nnrtPn. I men couditien . 

Pmfomcrien Yfm Ed. Pirnrncl, Y eloutine (~:3:3) L. C'. SC'lIA.LKWIJK. 

Cll»·, F,1ic, OriJ.::a be tee, I foeren glace lrnnd- ,. • 
schoencn cnz. Op n1euw ontvang~n: 

~\.llc soortcn Yan \Yijn.en en likeurcn. I 
t 

(GJ) J. B . ·AUTIIIER. 

,.,. erkrijgbaar 
Btappe-1\an.rt v11n Java 
'l'opogrnph .l\1rnrt nm ~oernkartn 

111. » njok.in.lrnrta 
Pr:i.chtnlhmns 
Merl -en stcrnpeliu kt 
R111ul.~clu·i(t penneu 
Dmngbare copieerpersPn 
BiLlboekjes 
Gou pil-grnvures 
lvoreu dui1ustokken 
Pe1·1·u-scbaren 
Bi cnit beclcljes 
Orillon passer;; 
Kookboeken 
Signretten papier 
Fu.her 's boodscbapleitjes 

En:i:. 

(3) THOOFT & KALFF. 

SociBtB Gle de Produits .Alimentairss 
E.1PJT.1.1L 3 :\J1LLlOE'.'i Frro1:-:cs 

Di1·eclew·e11 DISAST en ALLCAIUJ 

GO!JDE'.'i i\foD.\lLLE PARIJS 1878 

Gor;nE'.'i MEDAILLE A~ISTEHDA~J 1883 

PARIJS LONDON 
H. i ch e 1-, 23 ·101, L eadenhallst i·eet. 

Bote1· van Normandie 
Zon<ler eenig mcng,el, de beste boter van Frankrijk. 

Di1·erse groenten, tPu/Jels, sw·dines, pciles de 

fi•ie g1·as, enz. 

ORDERS TE RICllTK\' AA:\ ALLE DJI'ORTEURS 

YA~ ~UllOPA. 

Men eische op elk blik ·~el merk met de twee boerinnetjes 

IIOLLANDSCllE PHI.JSCOUR.\0:TE:\ WOI1DEN 

i 
Bet eeha c Le1cnrnter. diLt geen nan beve

ling bel10eft, door zijne lnv11 Meit n.lom bekend, en 
slecbts verkrijgbn.ur bij 

l1er fl.. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM. 
(~301 )* Schoen maker. 

Authier 
HEEHENSTRAAT-SOLO, 

ltee/t ontcangen: . 

Een f actuur damesartikelen lrnstaande nit: 
A fgepastc wollen - en zephir japon

nen, caehemiren, satijnen zcphir en tar
lat<ms in allc kleuren, de nieuwste soort 
c1ameshoerle11, bloemcn, ruches, corsetten, 
jongens- 011 meisjcskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz . 

( 47) 
A . .A.UTHIER 

Jllodiste. 

J1Kee1·e1ut1·nat Solo, 

Telegrammen van de-Locomotief. 

Uit Iktta1ia. 9 April. Door den kolonel cir. J. J. "-_ 

Op " 'oensdng d1·n ·15e /\p1·il 1885 op bet nchter
el'f rnn dt>n If Per J. P. Schultz in de ko1estraat al- ~ 

bier, rnn h0utwerken. 

OP AAN\"TIAAG TOl<.:GEZO:\DE:\ 

Dcveelt zich beleefd aan tot het ma
ken vn.n Druids- \Vandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. D. .A. U'l'HlER. 

E. Yan Rit•m:;dijk, chef Yan den milit<iiren genres
kundigen clit'nst, is eenol ontslag uit 's lan<ls clirnst 
gevrn.ngd. 

De militaire ape>tlwkcr dr.r tweede klas'e II. \V. 
J. Cowan, is \'Oorgeilragen om bennemr! te wo1·den 
tot militairen apoth1~ker rler eerste kla,sc . 

De zeilscheµen RIJat Fo1·ss , Em·ichetta Deca111 e, 
Baw·n, Hecla, At•ng11cla, H'umii·ma enHanah Diidley 
zijn in Eurnprt aang•·lrninrn. 

Ilet stoomscbip P11i11s IIencll'ik is <len 8sten de
zer te Suez aangekomen. 

Ilet zeilscbip Valkg1·een is tc Anje1· anngP.komr.n 
voo1· orders, met Pen lading steenkolcn van Shield,. 

Aan den heer \Y C'gener, Directenr van Binnenlandsch 
Bestuur, is opgedragen ecn wijziging voor te stel
len in de veepnt-ordonnancie. 

De Regeering wenscl1t cen einde tn maken an.n 
allc geldl'erspilling en ook de macht dcr hoof den \'a n 
gcwe. lclijk bestuur in dcze an.ngelege_nheid meer n.an 
l.ianden tc leggen. 

Geplaatst bij bet negendc bn.taillon, di) kapitein de1· 
infantcrie, P, A. van dcr Loe ff; 

te Palembang, rlc eerste Juitenant de1· infanteriP., 
w. matt. 

Uit Batavia, 10 April. De Holland. che mail, met 
berichten Joopende tot 3 :\faart, is gisteren per 
sloomschip Madnl'Ct te Ilatavi11 aangekomen. 

Galmlla, 10 April. Berichten van de Afgha:rnsche 
grens houden in, dnt de Russen de ,\fgbanen met 
groot verlies geslagcn lrnbben. 

fot het beheer van het post- en telegraafkantoor 

Op Dondt!rrlag den 1Ge April 1885 ell's voormid
dag-.· t"n ·l 0 11re, in het l"ranl rnn het Yencfulrnn
toor alhie1· van een plan ken huis gelegen te l\ecfo<'ng
loembor. den Heer A. A. de Rqode toebehoorende 
(rnor afbrn.ak. ) 

De >~ndumeester, 

U. C. Fisser. 

A d v er ten tie n. 

Wordt gevraagd: 
Voor cen uitgebreide landelijke onder

nerning op midden Java eenEuropeesch 
en l'en J a vaansch landmeter op een 
vast maandclijksch salaris later ovcreen 
te komen. 

De ti tel van gezworen landmet8r is 
gecn bepaald vcreischte. 

Nauwkeurigc opgaven worden mge
wacht. 

Brieven franco ndres letter .A.. S. bu
reau van dit blad. 

(L\4) 

-y erkrijgbaar 

bij THOOFT & !(ALFF 
263 

in vnten, blikken en fiesschen 
verkrijgbaar bij 

SOESl\lAN & Co. 
~ blanco aan,·ragen tot geleide· 
billet ,·oor , -ervoer ,·an koCii,j, 
1net onh·angstbe~vi.js Toor kof·-
fijpas. (193) INDISCHE-BODEGA. 

Onh·angen: 
SOJ:l-:J~:1'LAN 4._~ Co. 

belasten zioh steeds met het houden van 
Hnis· en CoJn:nfis~ieYendutien 

(28) 

Ee:n 1•art~jtje exquise -witte 
po1·t'\\.16.T~jn, minder zoet vnn smuak clan de 
ot nu toe uangevoercle. 

( 286 ). * 

~SCl:S:Bl2:tN~S~A ~~A!i A~R:SN 
MET 

VOOI' 1S§o 

Slee/its eenige Exemplaren ontvangen door 
(32) THOOFT & KALFF. 

• 

• 



• 

• 

Gezondheid voor iedereen. 

llull~way's Z~.Jf en Pillen 
JtE PILI.EN 

Zui.\'cren t.et bloed t>ll he1·stelle11 alle ongeregclLibedcn 

Y:tn de 

1.--,·er. 1n1u,~, i. i(•t·cn en in~ewnndcn. 

Z1,, r --:en krat.:l1t l'll gezo11d 11ei<l \\'l'(lrr <:Wit \"Ct'Z\\'ilk
te C, ,;:LI Jen. L'll zij11 on11aanlcerh:rnr kr o·c11ezi1w 
Y<lll :-tilt> Kw:1lt•11 t'i~('!l a.rn l1et Yn.Hrn·elijk ;t,,;lacht 
omerschillig '<tn ll'dke11 il't't'tijd. En nnbPtaalhaar 
YOOr Ki.Hderen 1mn 1wlken outlerdont . 

DE ZALi!' 
1• een ouf,,illniar genee,;micldel roor k\\'ade Bt'enen, 
Zll'erentle lkirsll'll. Yeroudcnle ~",111cle11, ·~weren en 
Ette1·builcn. lfo t i.;; beruen1tl t-.:r gt>nczin" 1un Jicht 
n1iu111atiek. ('ll lll\\'Ll'gelijk h<l:\l' \'00.1' .\.amborstigheid 

.Ji:cclpijn, b1·onchitis, ycrkoudltcid en 

hOC§t. 

l'er genezing vnn Kl1ergt•z ll'el len en alle soorten van 
luirli:iekten lte1'ft zij g-ecn mcile,linger en genee,;t 

UetocJ\·enmd, ~:1<tmg1•trokken l'II stijl'C ne\\'riclltPn. 
lfoeu be re id in Prnfo,~01· HOLLO\\',\,.,, Etabli>sement, 

78. New Oxford street. Lon den 
Yoor11een 63:J O:d'ortl street. 

Eu wonlen Yerkoeht in f'0Lt1m en Doozcn rnn l s . 1 ' ,LJ., 
'.2~. Vd .. \.,, Ud, u ~ .. 2:.!s., en 3:l~. <'II 1·erk rijgb:1ar 

hij :tile lllt'<lieijnen-Ycrkuopers dour de ebeele 11·ereld. 
Koopers gelieven hel Etiqu e t van edere Doos en 

PJl le onderzoeken . lndien he t adres, 533, Oxford Street, re 
niet slaat, zoo is hel bedroa . 

( 130) 

·na -Laroche 
h de ee11i~e die ee11e belooning ver\\'on•en 
LL• ft van hct frn n .. che Gouvernement van 
I . , o fr. en Lie cenige die de gouden 
medailla YCrkregen heeft . 

rE I.:~IlTE FRAt1SCHE QUINA-LAROCHE 
J '· :t op de \\'cc11er tentoon:;telling van 
l 1<:11 ,pacc11ti,;cl1c producten f!chonden in 1883 
\Vi.:dcrom Lk gouden medaille rnrkregen. 

rE E''IlTE FnANSCIIE QUINA-LAROCHE 
l:' (•t •l roedend, krachtherstellend en 
l oortswcrend mi.ltlcl onulat het alleen 
l.l'l cx.:·ai.:t bu\'al tier Jrie kinasoorten. 

i · !, · l •'.11~c n11Jdel te;;eu verzvvakking , 
Lls[;:,zucht. langzame en moeijelijke 
~pi j ;;v ertering, gebrek aa11 eetl ust, gevol · 
a~~1 va11 het kra:imbed' vroegtijdige 
~ ~!·1z.tting, kritische leeftijd, tering, 
J 1' :Ji:' 1· 1 boosaardige kc ors ten zooals door 
6<::1 1.1 nin~e Certificaten bewezen is. 

D~ E'~ii7E FR 0 1;s HS QUINA-LAROCHE 
l •( tl t 11. li;1:;i:; e:n \,r,1cl1Ligcn spaanschen wijn, 
die ! u~ zij 11e llerstellingskrach t verhoogt· 

D~ ECHTE FiL\NSCHE QUINA-LAROCHE 
b '".L' ·,, 1 1·~ ·ii,:,akt ltetzij door de Apothe
hcrs di,· :ii: iJ 11111 n eigen preparaat aanbevelen 
of e .. 11~ uocdkoope•'e soort Jaarvoor aanbie
dc11 : n 1 111 l'l d 1,.: Hculs de echte fransche 
QUINA-Li.!1JCHE ei ·ciien ~ NJ 
C:'~ p:o:-p c:tu;; 11"1ar- ~ 6 . _ -' _ 
vp 1,e;·e1~•ta:tndP - ~C//1_,f: 
ha II d le(.:\, L 11 g ~c:=:~;;;;;::::::>:>;;>-----~ 

staa•, als111ede liet maatglaasje nagen met 
dl'I 11aam LAlWCilE 111 een woord. 

C~ fC!lTE FRANSCHE QUINA 1..AROCHE 
b.:v•t l j iedi:;rc fipsclt eene complete ge
li!'tcik~a .i111 i zing in negen talen die franco 
toe;;ezo1 Lle11 wordt aan ieder. 

DE E 1~RTE FRH!SCIIE QUINA-LAROCHE 
W1Jnll 111 t1n,e soorten verkocht de een1·oudirre 
(simple1 u1 Lio Staallwudende (ferrngiueux)."' 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt 111 Fra11krijk Yerkocht tegen GI. 2.50 
de heelc fleseh. 

D:: ECHTE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
is l>ij al le,\ potl1ekers in de geheele wereld ver. 
~rijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-
Ee• && 

:in~ <ailOOI' I LY D' z1.;1> is cen lrn~lbaar 
k;i:!llCl'Cll•l llll•i<l.-1 \'OOl' i;it'<1erl!ll. 
nr~ ,<,fllO~H· J'.t.V I>· ZBI> is onfeilbaar le
g- u l\i~1J..:h0e ... t . 
.1>1·: 1~11. OOP T'.4N .I>' Zl•: D is een radieaal 
ml lt.lul lc,!Cll tic l1 0,;st van teringlijt.lers . 
.Ill~ .<;HlOOP J'..LV D• Zf!:.1Jisc~11zckermid
t.lcl IC;!Cll huc'l verkomlheitl . 
Dl!J i.lltf•OJ' l '.J,,. D' ZED is uitslckend le· 
gen Sl"p<.:looslleid. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 

EN OVERAL IN GEHEEL NEDERLANOSCH INDIE 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
·wEUK'.l'UIGU.UNDIGEN. N e d e r 1. I Il d i s G h B L B v B n s v B r z B k e r i Il ~ 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

El\ 

HEB B EN IN VOORRAAD: 

Een groote part~j I;, T. 1-1 en Dalli:• 
ij ze1· in nlle afmetingeu. 

L ij t r B n t B M a a t s G h a D D ij 
TE BATAVIA. 

..,, taat· en t>laatijzer vnn alle <likten, 
w1mrblj van 6'X~'X' ••" en '!•" 

~·taaf en plaatl.:oper en Uoper
draad. 

Groote- sorteering-Jloerbonten en 
J'linknag·els. 

Inlichtingen omtrent ver;:ekeriugen b. 1-. Kapitanl bij !Werl ijden. lmmer-trekkende verzf' 
kering;- ook omtrent die volge11s het onlauµ;s nang-enomen Y J~ !U, A A<: I) farief voor 'vV l~E
J:ENF0 1 JI)~. warden g11u.rne verstrekt tloor 

> ) Jiope1·en Ji1·anen 
en §t.001naf"slnite1·s. 

J.ndia rubber van af •1,." tot en met 
l'' dik. 

Gal!!!J)ijpen met hnlpstnkken tot 
en met ! " 

Geldonl.:en p~jpen tot 12" dimueter 
geperst op 10 Atrnosphenm. 

Primu. kwnliteit Eugelsche dl"ijfl'ie· 
:men, enkel en dubbel. 

Hand, Centl'ifngaal, Stoo:rn-
pom1,en en Jlrand!!iIHliten. 

§nijg·ereedschat> , -oor gas en 
''\\Tith ~''ortluh·aa.d. 

Alle soorten ' r erfwa.ren. 
Boor en Pons:rnachines, Draai

en ~ehaatba,nlien. 
.'.;;'too:rn1nach~nel!!! netli:etels 0pern I 

:f.indatiet•lant. 
JHezel~u hr co:rn1wsitie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstrnling. 
Diuas Cri!!itall, een 11ieuw soort 

, ·111n·ldei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

Y erder a.Ile artilt:elen, benoodi~d 
, -001· la.ndelijlie onderneini:n~·en. 

Huune z1111k op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebbcn zij huune prijzen zeer billijk en 
beueden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op annmirnk van .;l(achinerieen en 
r e1>a1·aties daarv1m, en nernen bestel
lingen 1.1.an op diver e werktuigen. (90) 
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-.\'ittc cu Uoodc l"ol't ..... f J.:J.-1 per 
Jiabi;;n,JiuMeatel en l ' inoDulce,, l:-3.30rl2 fl 
1•a1c~. Golcl- en Dry-Sheri·y ,, 'I 2.-J a coi.t. 

Eeni[e a[entsn voor Solo 
THOOFT & KALFF 

An1sterdamsche Apothe.ek 
Poeder tegen miltvuur 

f"l,50 per pond. (311)"' 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op annvraag diidelijk 

Schijfschiet1·cgisters en A.t'standMbepn-

lin~en, afzonderlijk gebonrlen. 

GedruJi:te A.autec.kenin~bock_jt>s. 

N aamlijstt>n. 
Ii leedi nglijsten. 
St1·n:fboeken. 
Menageboe.kt'n met sterkte Ile;;h1tel'. 

Proces-Vcrbaal. Getuigen Verhooren. 

Beklangden Ve1·hooreH. 

VendU\' Cl'antlvoordingen, e11z. enz. (4) 

ONTVANGEN: 

pr a G ht i ~ B 0 I B 0 ~ r a fi B Bil 
zeer goedkoop. 

THOOF'J.' & JiAI.JFF. 
(162) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

V -t ,, " er1 as. 
Dij het .~gentscha.p dezer ~Ian.tschap

pijen bestaat .. op zeer aannemelijke voor
wanrden, gelegenheid tot \'erzekerin; 

tegen bra.ndgevaa.r, van alle soorten Gt'

bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkarta. 

(16) J. H. VAK 0Ml\1EREK. 

An1sterdamsche Apotheek. 
Soeri,ka rta. 

Dayrn:rn. "-.lcoholisch '''a.Sch· 

'"ater. 
(101) :\IACHIELSE. 

Amsterdamsche ApothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
E~ 

SIROP van Dr. ZJ~jD. 

(28) A. :\IA.CHIELSE. 

A1nsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soernlrnrta van 

Ra.ape~he ~ijnei~ .. 
(25) -~· i\IACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
Soerakartc1. 

Glylialine, mi<ldel tegen dA hoest in 
, / 1 en 2 2 :fiescbjes lt r 4.- en f 2.

llligTaine §tiften { 2.- per stuk. 
356 A. MACHIELSE. 

~
~T,,..~~;;.. ..... 7,0,.~;i;:;.~Aw~-,,.'it~"'A.,.'·~"';$~'7:. :7~ ~ • ..,-z:.~v,;;:;-~~ ..... v:. . .,.,v;r,.., .... ;,.,.'<J? ..,. .... ~~:;...v.,.~...,,v.A"'?.-~ ,.,, q-c:t. ~A~!.!~VA~~~~~~~LA ..,.,,.,,.._....,,,~~ ~~A.~~~~'Vd"Y'f!'!.._"'4:~~~~~~~0> j 

~~1 ... \~:vvv ~ J JV.J _J \_I /\{\J\JV JJVVVVV v v VVV..f\.f'vV"VV VVv·· J , •• I JVV V\.f'v:::Jr:~~~ 
r9<1j(' . " f!{E5P • D ~~~l'fiflffilI f ~~~"'"1~j 
R.1) e •-as uis Cl 6~ 16/J ~ . &'h1l ~ ~ !ii::~ I ~ l ~ "l ~!) P.A.Ri'JS 1.8, Avenue Parmentier. 1 .S P.A.RIJS c Pl 
~~~. ~ Bckroo~d op allc TenlooJste:lingcn. en laatsl met de Zi vc1 en r.'.cdaiila O? de Tento r. nsle!!ing le Ams:erdam 1883 <~ .b(.1 

~~~ :> • ... .,. ... • l~~I 
A<J) Hetb ;/angr.jk.• tehuisV1n Eurona voor:MENUSvoorDINF.RS, VISITEKAARTJES, OALKAARTJES 1><.'i 
~j) KAARTJE:S IN BLADEN, CHRO \, O KAAP.TJES, KALEND!='RS. S ~ 

~~1~ Oil lllli$ t11aakt zc t've alle Pl1otograptrt; arti.',<:elen . Droog-c Platen . Chemische <I ~~ i 
<) ) Prolu~ten,X.aarten. Bakken (porc1.:ki11en, .A.ppal'eils instanta~es en a11deren._ c.. !>4 

~.~JI) U e., lell111ge 11 vl'rg-czclll vau d•'kkrng op Eurupa te zeutl et1 aau m•in ve rlcgeuwourlltgcr c s.,J 
~ '.:> 111 c:onucr 1·errnelll, or aau 111ij11 liui". c 1(~1 
~ . BELANGRIJKE O P MERKlNG ~ ~~.·~~ Alie A1 .. ·tik.ele11 v ,m ltll)11 llttis clr1111 e11 mijn F11/J1· i e/111zert.. Ch. D. of m1jnen 1t11nm. ~~~li:~~I 
~ ~!~ Monsters en Catalcgnsscn le verkrijgcn bij VOGEL V Al'< DER HEYDEN & Cie , :ioe,.a.karta. ~, ~ 
~v. jX_r.i'A.f\f\ .1 • r.f\J\rv 1\1 ''-"'fV'\f\rvV\rv\f\f\JV\J"V'\f\ Ht'- 'A.f\.f\f'\f\.f\J"V'\f\/'\.f\f\A.f\..•\Af\f\f'J'V\tvv r vv( .. :)\ . ~ 

~~~~..:~:~%~:' .. ~~~~~x~:~::~~~I 

• 

1len Agent te ::)oernlrnrtn 
.J. H. YAN OMMEREK. 

Steeds 'VOorhanden: 
POS'l"l'.A.BIEVEK. 
TELEGRAAF'I'.A.HIEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woonlen. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bmt.cn 

de lijn. 
(6) 'l'HOOF'l' & KAL.F'F. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk nan voor lmnne 

IlrukkBrij Bn Binderij 
en 

HAN .DEL 

in Papier-, SGhruf· en Kantoorbehoet1en. 
Spoedige bediening en nette ~.tl.evering ge

garandeerd. 
P HJJSCO U Li ANT El\' word en steeds gratis 

vertrekt. (7) 

""\T erln.•i,jg·baar 
bij 

~HOOF? & HALFJ1. 
Avonturen 

van 

Baron von Mtinchhausen 
(in het Ju vaansch ) 

Pl'ijs f 5.- (1·a11co pel' post f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough Lozen~es. 
i.\Jidil.0 1 tef,·en de hoest . 

( 10 5) :\IACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAi{A"RTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand-
Assurantie l\Iaatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
wnarclen . 

(l-.l) A. i\1ACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakart11 voor 

zoo gunstig bekende 'Vl.JN EN: 
:\Jerk PLA.'1'0 J & Co . Bnt11via . 

(70) _·L i\IACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BJ.T 

Thooft & Kalff -- Soerakarta 
PAPIEHEN IN DI'.'ERSE SOOR'J'EN. 
ENVELOPPEN. 
KAJ.'\T 'l'OORBE IOODIGDHEDEK. 
INKTE J, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACH'l' ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

lfiOO®®J~W ~ ~~l~lr\ 
Kantoo1·-A genda' s J.fjt!J,i. 
S pooruYegg ids en. 
Necle1·lcnid.r Geschiedenis en Yolksleven 

( pr<iclttwerk in 4 g1·. octavo dee en) 
de Genestet-A.lhtini in p1·achtband. 

Ctalie, cloo1· Ger<H'il Ilelle1· )) » .., 

Een scl1ilde1·doos, cornpleet (voor di· 
lettant-schildus.) (249) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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