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De Oorzaken der Malaise. 
(:Slot) . 

In Tew-York ving de cns1s nan en over 
geheel Europa behalve Frunkrijk, dat te uit
geput was om nau <le nlgemeene b~weg~ng deel 
te nemen, st1;rtten zc•owel de oude hmzen als 
de nieuwe onclernemingen rn. De zeepbel was 
gebarsten en de r~kdom vim jaren rn enkele 
ruaanden verspild . .i\feer dan 80 spoorwegen in 
Amerika stnakten de betalincr van renten en 
di videndeu. V olgens de schatters in New-York 
be<lroeg het totaal van den persoonlijken e1-
gendorn, dus zonder het onroerentl vermogen 
rn 1873 43 mil. pond sterling -- in 1876 
uog slecbts 26-7 mil. 

Het crediet was nu verloren en tegen hoo
ge rente geen kapitaal te vinden. Industrie 
en scheepvaart voe/den weldra den terugslag, 
de vraag naar nooddruft-en weeltleartikelen 
rnrminderde. Het eerst vielen de groote hui
zen, later nog '\'"eel meer die vnn den k.lein
hnndel. De prijzen daalden bijnn de geheele lijst 
van waren langs en evenzoo de arbeidsloonen. 

Y roeger ontstonden de werkstakingen om 
hooger loon te bedingen, tbans om vermin
dering van loon tegen te gaan, terwijl de on
dernemers zelve toch alleen door vermindering 
vatl productiekosteu konden hopeu staande te 
blijven. 

Bij sommige waren bleef, zooals bii suiker, 
bet gebruik, met vrii sterk:e scborumelingen in 
enkele jaren, tamelijk standva;;tig: over het ge
heel nam de algemeene welvaart af. Te!5enover 
zeer geringe vermeerdering van het eene arti
kel stand eene doorgaande vermindering van 
het andere. De drie groote industrie11 van ka
toen, ijzer en steenkool leden bet meest. 

Yan de 698 hoogovens in Amerika in 1878 
stonden er 446 ]edig. De verliezen in de ka
toen troffen voornamelijk spinners en wevers, 
<loch nan de steenkolenindustrie kwam bet ten 
goede, dat men algemeen op brandstof wilde 
bezuinigen, d. I. bet dure bout verving door 
den goedkoopen steenkool. 

Enkele artikelen werden in groote hoeveel
heden in de magazijnen opeengehoopt, zoo m 
Engeland de suiker en ruw ijzer, ten einde den 
slechten tijden volhardend het hoofd te bieden. 

Het muntwezen stond op losse scbroeven en 
de regeeringen, die scbatten geleend hadden, 
'l'urkije, Egypte, Peru, Mexico enz. ei.ndigden 
met hunne crediteuren in den steek te laten. 

Maar terwijl het onweder overal de sporen 
zijner verwoestingen had acbtergefaten, had 

F e u i 11 e t o n. 
ALS COMMENSAAL 

EEX YERTELLING 

IN NEGEN HOOFDSTUKKEN. 

Y!ERDE HooFDSTUK. 

(l'e1·volg.) 

Teen op den Westertoren eindelijk het uur sloeg, 
waarop "Willem ,. ~rmoedde, dat zijne daml' versch\j
nen moest, had hij al twintig minuten ongeduldig 
op den uitkijk gestaan: m: been en wcrr wandelcnd, 
u1rn weer stilstaand en droomend naar de waterplas
jes starendl', waario het lantaarn licht griJlig tcrug
flikkerde; tcrwijl hij hij dat alles zijn parapluie trouw 
uoven het l1oofd hield uitgesprcid, ofschooo daartoe 
wegenaamd geen aanleiding meer was, zoorlat menig 

voorbijganger hem reeds met bcvrcemding had aan
gckeken. 

Eindclijk zag hij , op ongeveer vijftig passen afstands, 
<le langverwachte van den stoep tredeo. Hij moest 
aanvaukelijk zorgen een weinig voor tc blijven, doch 
kuienlc slechts langzaam voort, zoodat zij hem spoe
dig moest inhalen. 

Het was ongevee1 b1J de Hartenstraat dat hij be-
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bet tevens den dampkring gezui verd. De weel
de:uucht bij a.lie klitssen, de roekeloosheid der 
ondernemers, de overdreven eiscbeu der werk
lieden, d11t u.Iles was met geweld weer binnen 
de natuurlijke perken teruggedrongen, eveneens 
de specnhtiegeest. 

In 1879 werden de bewijzen dnarntn we
derorn waargenomeu. Daarbii kwam een over
vloed nan voediugsmiddelen tot dalende pry
zen, eerste gezegende vrucht van de meuwe 
verkeerswegeu. De stroom van arbeiders, Ill 

bet oosten van Arnerika ontslagen, verhuisde 
nnar bet westen, bebouwde er een maagdelij
ken grond en produceerde in 1878-79 2437 
miljoen schepels graan. Zuid Amerika, Ou.na
da en Austrn.lie exporteerden vleesch in 1:1teeds 
toenemende hoeveelheid. W nar in zake spoor
wegbou w de particuliere ondernemingsgeest 
was, daar sloeg in vele landen de staat de 
hand nan 't werk. Ook de handelshrnrine 
gi11g vooruit: de zeilvloot verminderde steeds, 
maar veel sneller vermeerderde die der stoom
schepen. 

Tegen het einde van 1879, in een tijdsver
loop van we1mge maanden veranderde de 11tand 
van zaken. De kooporders uit Amerika, m 
de eerste plaats van lizer, kwamen weer aan 
de Engelsche J..Carkt. Spoorwegen, telcgrafen 
en stoomschepen kwamen a.llerwege in annbouw. 
De meerdere vraag naar arbeid deed hopen 
op betere prijzen, <loch als gewoonlijk werkte 
Ill dit tijdsgewricht de prikkel tot productie 
zoo hevig, dat weldra aan de vermeerderde 
vraag was "oldaan en de voorrnden zich be
gonnen op te hoopen. Er ontstond overpro
ductie van katoen, van suiker en ko:ffie. De 
suikervoorraad, nlleen in Groot Britannie, steeg 
van 134000 ton rn 1878 tot 365000 ton rn 
1883. De prijzen daalclen rn evenredigbeid. 
Voor eene wijle had de maatschappelijke pols
slag sneller geklopt, om weldra onder den 
druk van overproductie en bovenmatige con
currentie te verfiauwen. 

In 1883 kwam het keerpunt en voordat de 
normale betrekkingen ZJJD hersteld, meuwe 
markten zijn gevonden, de railing op breede
ren grondsiag is gevestigd moet er tijd ver
loopen, moeten tal van individuen den strijd 
opgeven. 

Dezelfde geschiedenis van 1873 herhaalde 
zich. Spoorwegen '!taakten de betaling van di
videnden en Coupons, ijzer-en steenkoolmijnen 
werden gesloten, werklieden ontslagen, de groote 
scbeepstirumerwcrven bleven zonder bestellin
gen, de op speculatie gebou wde h uizeu in de 
groote steden stonden ledig. Alleen het ver-

dnm1me1't en met een hoorbaar kloppcncl hart zijn 
le~je oplas. 

Het meisje keek hem eYen, zichtbaar venvonrlerrl, 
aan, doch antwoordde niet. 

Toen ·\\'illem zijn aanzoek nogmaals begon voor te 
dragen, zeide zij koel: 

)) Het regent immers niet, mijnheer I" 
Als "Willem plotseling door een onzichtbare hand 

ware getroffen geworden, had hij geen !:neer verbijs
terd figuur kunnen ruaken. 

>i Niets ?" riep hij uit en hielrl 1.ijn parapluie op zij, 
tcvens met band en gezicht proberende nog een en
kel druppeltje op te vangen, om haar te kunnen lo
genstraJlen, doch te vergeefs ! 

"He, inderdaacl, u heeft gelijk." stottercle hij, ter
wijl hij zijn parapluie dicht d1ied; >J ik kan u iritus
schen stellig vcrzekeren, mejufvrouw ! <lat het zooevcn 
nog vrij hard regende. 

>iDat zal we] zoo zijn, mijnbeer ! maar u ziet zelf 
<lat het nu droog is." 

)) 1\fam· bet kan ierlP.r oogenblik weer beginnen te 
regenen, rn uw wPg is Jang ." 

i> lk maak dien weg dagelijks alleen, mijnhcer ! en 
wil u rlns nu ook gc<;>n overlast aandoen." 

Zij hart intu schen haar schreden vcrhaast, zicht
baar met het doc! een einde aan dit ooderhoud te 
maken. 

>J !Iet zou mij integendeet een innig genoegen ge
wecst zij n, " hervatte \Villem weder. »lk ga immers 
denzelfden weg. Daai·om al111en ook waagde :k het, 
als bLturman u mi·n dienst aan te bierlcn." 
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nietigeud beursspel, de vermenigvuldigiug van 
allerlei ondemerningen gelijk rn 1874 heeft 
zich niet i11 die mate herhaald en een geld
crisi& is dim ook tot dusver achterwege gebleven. 

In vero-elii kin o- met 187 4 is de toestnnd van 
~ ti 0 • 

1884 niet ougunstig, al kan memand voor-
zeo-cren welken invloed stoornissen in het munt
w~z~n, politieke gebeurtenissen, enz. zullen 
uitoefeuen, al is de rnogelijkheid van moeie
lijke jaren geenszins uitgesloten. 

De oorzaak van de malaise ligt voor een 
a-root deel in de wan verhoucling tusschen vast 
kapitanl en bedrijfsku.pitaal, eene ziekte die 
hare eigene genezing met zich brengt. Terwijl 
wij overal een betrekkelijken stilstand outwa
re11, gaat de natuur haren rnsteloozen gang. 
De leeruten, door de stormen in de haudels
doot geslagen, moeten aangevul<l worden. 
W aar ruijnschachten vol water loopen, hoog
ovens verni.Ilen, daar zullen de overblijvenden 
met betere vooruitzichteu worden bewerkt. La
ge tarieven en vracbten zullen hct graan uit 
de voorraadscburen lokken. De zwakken gaan 
ten oncler, urnar die staan blijven gaan met 
meer kracht de toekomst tegemoet en over 
ru'inen en verslngenen been schrijdt de maat
schappij voort tot beter en gezonder leven. 

De Comrnunicatie middelen, wier te snelle 
wasdoru een der oorzaken van de malaise was, 
zijn tot stand gekomen en de oogsttijd moet 
voor hen komen. Iederen spoorweg heeft men 
niet zonder grond genoemd: een productief 
lichaarn, dat bijdraarrt tot den rijkdom van het 
geheele land en in •f bizonder van de streek die 
er door worrlt doorsnecfon. Zij openen de ge
legenheid tot rttiling, verleenen verbruikswaar
de aan talrijke tot nu toe waardelooze zaken 
en banen den weg tot kapitaalvor~ing. 

De uitbreiding van de verkeersm1ddelen moet 
ll!L korter of langer tijd, wanneer eenmaal het 
vertrouwen terugkeert, wanneer de . liquidatie 
gehPel is geeindigd, wanneer industne en han
del zich bewust beginnen te worden van de 
voordeelen der nieuwe gemeenschapswegen, een 
intensiteit van handel en verkeer teweegbren
gen als WlJ ons nu ternauwernood kunnen 
voorstellen. 

Door die allerweo-e geopende wegen worden 
alle werelddeelen h~e lano-er hoe meer in het 
algemeene ruil verkeer betr~kken en h_et is blijk
baar dat wij ons beginnen in te nch~en . op 
een veel grooter arbei<l, op een veel mmger 
arbeidsverdeeling, op een veel kracht1ger wed
ijver en dat bet gevolg van dit alles moet 
zijn een algemeene verhooging vim het peil 
der wel vaart. 

ii lk ·wil u dao wel clank zeggcn voor die beleefcle 
intentic, maar zooals u ziet, alle aanleiding is ver
vallen en dus .... " 

J)En als ik clan als een gunst, als cen zeer bijzon
dere gunst verzocbt. mij niet te wcigeren, dat ik u 
een eind weegs vergezelle en mij een onderl10ud te 
schenken ?" 'Toeg hij met eenigszins bewogen stem. 

>)Ik weet niet wat u mij kan te zeggen hebben, 
ma:ir op dit oogenblik moet ik u op mijn beurt als 
een zeer bijzondere gun st verzoPken mij niet .... kort
om, mijnheer ! ik wcnscbte vrij te zijn, mijn 'veg 
alfocn te vervolgen." 

»lk zal uw wensch respecteren, mejufvrouw ! Ver
gun mij alJeen nog u te zeggen, dat u klaarblijke
lijk rnijn bedoelingen gebeel verkeerd opvat. Hoe 
gaarne zou ik u overtuigen clat.. .. " 

»lk heb OYE\J" uwe bedoelingen in 't geheel niet na
gedacht, rnijnl1ecr ! Maar als er u iets aan gelegen 
is, dat mijne opinie zoo gunstig zal zijn, als in clit 
geval mogelijk is, clan behocft u allcen, zooals u zei, 
mijn wensch te respecteren." 

J>lk zal dan een anderen Wl'g kiezcn, m~jufvrouw !" 
zeicle Willem, ter"ijl hij zich boog tot afscheid, be
leefd maar terwijl hem daai·bij tevens iets als ijs 
t•ver het hart voer. 

Het meisje beantwool'dcle z~n groet met ecn Jigte 
hoofdbuigiog, gepaard met een iets minder koele uit
drukking van gelaat dan ze tot dusver getoond had. 

Willem keerde nu wcrkelijk op zijn schrerlen terug 
en vijf minuten later b~gon op nieuw de regen te 
vallen, harder bijna dan het dien middag nog gc-
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Semarang-Solo 

Solo-Semarang 

G.50 v. m. sneltrein , welke 
te Solo aaosluit aan den snel 
tre~n, die om 10.30 v. m 
van daa1· naai· Soerabaja ver 
trekt. Verder 8.3·1 v. m. 1.11 
n. m. 
7.2 1·. m. 10.30 I'. m. 2.16 
n. m. soeltrein, welke aan 
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera 
baja wrtrekt. 

Semarar.g-KedoogDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8.12 v. m. 
Sernarang-Djokja 6.50 v. m. 8.3'1 v. m. 
Djokja -Semarang 7 .'l 5 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m 1 L.25 

Sok -Djokja 
n. m . 3.55 n. m. 
7.13 v. m. 10 v m. 1.53 
n. m. 3.36 n. m. 

'Villem I--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

Solo Djebres--Sot'rabaja-6.9 aaok. Soerabaja 3.20 
'10. 41 ( sneltrein) aank. Soe

rabaja 6.-
2.35-aank . Madioen 5.52. 

· Soernbaja-Solo Dj cbrcs 6.20 (sneltrein) a'.lnk . Solo 
Dj. 1.28 

8.25 aank. Solo Dj. 6.
H.57 aank. Madioen 5.51 

(Tijdsopgaren volgens rnidclelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nnr>ut verschil met Solo; 12 uur Soerabaja:::: 11.5'1 
Solo.) 

daan had. 
Hij kon dus de voldoen'.ng smaken, dat het mei~je 

ter dege gestraft was, zijn vriendelijk aanbod zoo 
smarlclijk van de hand te hchben gewezen. 

Zonder op zijn weg acht te slaan, ctwaalde hij rnn 
straa t tot straa t, en 't was ruim elf uur toen hij op 
zijo kamer teruggekomen was, waar zijn souper hem 
nog steeds stond te wachten en zijn theewate1· op 
eeo lnlf vcrgaan kooltje een klagencl lied stond te 
zingen. 

Alles was stil. Een blik overtuigde hem, dat op 
het achterkarnertje volslagen duisternis heerschte. 

»Zou ze ziek zijn? " 'ie weet misschien doornat 
geworden !" 

II et medelijrleo bchoefde niet Jang met het » plai 
sir des Dirux" te worstelen. ·Willem maakte zich in 
crnst bezorgd. 

Ook den anderen morgen weder dezelfde stilt~ . 
IIij had al woegtijdig geluisterd of hij niet eenig 
teekeu van ]even zou vernemen. 

Op zijne vraag aan IIeintje of de »oude jufvrouw" 
niet wel was, kreeg hij ten antwoord, dat cl<." juf
vrouw al Jang uit was. 

Van waar dan die stilte en gisteren aYond die 
duisternis? Welk geheimzinnig air had die meid nu 
weer toen ze zei, clat de jufvrouw uit was? 

Plotseling lnvam hem de gedachte door den geest 
gevlogen, dat hij vel'raden kon zijn. Zou Z<' hem ge
kenrt bebben? Zou het misschicn 011dek! zijn, op welke 
wijze hij de eenzaamheid van zijn buurmeisje had 
kunnen bespieden? 0. hoe onkiesch, hoe onedel, hoe 



F 11 di'· t!'lld1ttp \; na ·ht:< <le mnur vnn 
het bure;tn YHll e1·u dcr geemploijecnlen op de 
ornkrnemiug . : ;iuoon npe11tPhrPb'11 l'll lrn11 
dnnrin n • l.; ct•u g·ro1>t. gnt gcu11wkt, to~n h\ j 
door 1lit>11 h•er {l;1 1rnd1tel!jke roude :.-\jn<lt'. m'r1l 
OJ!•"l'tlll'l'kt. itek11 •1 L'l1l en :•:m 1fo Politic 01·er
g~kv r<l. 

' 111!,h,..; ,Ltt cle diet' iu z\jn voomemen 
.u1enl is gc\\'Onlen, clnnr in dat knntonr 

Ct;ll vrij :uwzic1:l~jk beclrng a:tn g1~hl;;w1umle 
I llliW<'Zlg' W!lS. 

Een bekel in t1c afdeeling Knrtnsoera. nam 
nu rui1u e •n .i• ar g1•leL1eu, de n1ihei1l om de 
lei 1j 11g1u 11plaut Y: n een Zlincr colleµ<•s voor 
z'c 1 tc doPll OL'" ·kn. l'll 1lit:>u<le de 1·ernllge
l. t~ 0Ye1 dt ~dnui• ... cigL•uluukeJijke l i.L

', 'pg: k rcd1t Yer.tllll'd . Ct:,,n unulJncht b\j d,, 
d' rie. · o:· ie in . 

lJe z.' 1 k ". nl a'. toen ter loops oml('rzoclit. 
mo • 1 cli er tut Ji, ! n no.:..: niet t':· bPre<'hti ..; 
vour de l'n.J·t·, 1 ·'irm:ht. ll'aar bij <l' lllin
dcrc H iof I 11 ln 11!._cn le gebleven ziin . wauruit 
o. n. op!,!etu takt lrnu wonl .. 11 dat eeue vlng-• e 
r •dth]H'1utk in dt' \" or,.,tenlun.len niet <thij1l 
toegepa:-;t wonlr. 

Op de p11snr Ho•n hen gun , 1Yerd giste1\•1 -
ochtend een' inl.t11<ler et'll portcmo11111tiL' waar
in ori~evecr f ;>.- u;t <le :zak "fan z~jn lm
tljoC', lloor e,•n 0·1nrn dief ontt'nt:ehl. De di..:f 
Wl'rd niet gepnl~t doch meu zag hem we~·
loo pen. 

~treng politietoezicht op de pa.'ar,; blijU 
nu de geopen11e .'poonveg-cowmnnicn.ties nog 
meer dnn uoeger. zPer noodig. 

Gister0 11iwon<l cn·ca () ure kwnm een ledige 
l111un1·ug-ei1 wnarnlll de ]\(,et:;icr nergeus te 
zien w·i,:::, Ile '\"t'g' van P'Ver\Yo;'arie afgehoLI. 
. udn.t ~cnip;e uib-•talliugen onn-er gereden 
wnr n. 1,onclen <le panr1leu op Lolljit•-\Yoeroong 
odr eenige toesch1eteJHle Janrnen tot stnnn 

w hrncht "·onlen en v r:--:d1een <le koebiier cer.-t 
t•e11 goed klnntier later. Deze op een ymchtj<> 
"<tc'.h,ntle. was Y<Lll Jeu bok a(~cstegP.n. h:ttl 
ziL h iu ecn warong tc eten gczet en de panr
llen a.m lrnn lot overgel.tfon. 

.\.1m <leu h('er de (; rn.nf. gewezen opzichtt>r 
op de konieouderneming ~oeutiirn, i.:; door Z. 
b. tlen liou 1·en1eur- f ienernnl remissie ran stmf 
verll'Clt i nrn ;; cl ·r zes mann len gev1tngenis. 
w111~rtoe I ii bij rnnnis rnn <leu Haad rnn J us
titit· te ~emarnng, wegens het tnec1ieucn Yau 
c e11igc· k1nppen 1ulll e~n 01 gez~le1ie I' :m d1tt 
l unrbrnl. Yeroordeehl \\"!li'. 

Etn ha l.iie en z~in hediencle een jongeu 
nm 0111 .. trcek!'> l i j..i.r '11, reisdPn eergisteren per 
~p ,r i..1,ar .. ~am:.;·ung en stcgen ge<lurende 
Pell.d•' co_:ul likkrn te Djenkilon uit den wng
~011. Dt• prit stl'r verloor den becliende uit bet oog 
11 E .. ' c e ;·e:;; nlken H1ort. Terngkeerernle 
!•'"' b j op genoerutlc b,i.lte nn vrnge nnar 
dn1 'L 1·lorenen. l"enrnm toeu dat men uit de 
ri ;er n·n _jeug,1ig-e inlander Im.cl opgevisc!1t 
\\ narin hii zijn volgeling herkeU1l·~ cu dieu hij 
tt r a: rri. .... cLl l be:tel'eu. 

l>c' ver 11 e ukte moet d:tnr de ririer hoog 
gezwollen w .. ,. ui ges·leclen en jau1mer:~j:, O'ngc
ko111e11 z~1n . 

·,al' v;ij PI'llE'llH:'H is <11 nr <1°11 .\<lu1ini,;h"L
te t ·im i"tt kof.i,•l. l 1 ~-~cnimvl · to b:::hoo-
1' ·t . · :.1 n /,. JI. den p, 1 g( ran _\rlip: tie !Inr:o 
ln lt .. lt;' \\'1 l<IO. l}l <

0

lll \l <~E'1.<'l' Cl'll 

I .,.,(. L'00iP ~l.ltlt! 1i_"g<·1· "'" <ilf;'il, 

' n u1 t l.• " <' o , di, i .n 
1,11.:; I\, 1:;, I . i ,. tC';· ~t 1le 

L11 , ... lt Ii. ot 1
1 l'.--.\l'l' j))'} !C'I' C"~ or Z<'h\-erwijt !l!S 

, "11•.<•l i1zirr't• '•'lfP1in,: """''lit\\'f l1ad , 
ck l 1·111 r ·1 z.Ji' l'h:h>i .i 1; PNl unlit i t:,.it g .• ·at1n1t·-

1~·k, \\;J.~ t' dl' re':0 1
r!,1' l Zt.:U (), ,\ l!p:!!t.a:.1111 \\"tlrPn. kun 

li~t l.uC•U\\ "'I n·,. ui I ii.1" It. 

£,.11 kiuPk Ii •,:lui1 W<'kt1• !1.,111 rcn \Yt'inig uil zUne 
delft: 11 .Pd ·loo l eid np. lfi.i zc1t1 •·Prr nn 11'1'1' k:1111cr 
zo~k1•11. l itw:1,i1 "i1d•• hij ,:11·rk 1i,111. 1;rh,1k l1ij µi,;1rr 
:n.11 I :,.rout1r.1.1• lig er 1a11 lt:id n( czi1•JJ, l11•t 111l'i-:je 
\'Ctd1•1· . wrgl'ZCllPll, 'zoo ZOll hij !Ill z'1·h z ·tr Hij-
\Yi Lg \t?l l1a11rw.1. _ 
Toi"\ hij rl1•11 hong1'll .-toPp af,:l,l}'h' \tel zijn oog lr.•t'

vallil! op l1l'l }'rtS nallf.:""lag<'11 h1n11 linnlj1· . 11:1k 11~ta>'t 
d<'ll "'''il"fhJ~t, \\"J:ll'Of' rnl't kupiL1h;11 fr l".t II ~tot11I: 

c;u;TOJT 1·:1;n11.: I\ u:r-:1: n; lllTI'. 

Jleh1n ·! te i<mt du~ . Zi.J Zf'lf hnrl n•pcl,: h~1,1r kn1t1er 
opg"z ~I. 

!lit \\':\ de reel en, 'rn~u·o111 ' ' ij onzrn l1elrl zoo 
g-cd1 ukt. zno l1•rn11~.i1<>i· op st runt z:1grn 1·n11ddre11tc
l1•11, zourkr trc'k 1.ot IJl'i•'r~ch bi1'1' 11r1ch lii\1:1nl>'pl'I. 

• ·a nu \onr dez1•n. dau YUIJI' geurn wit \\I• \ de uit · 
1-,e luld1) fr:rnijighedcn, >"ehij11l1aar md f!"~pnnnen 
:ia11dacht, doc!i indenlaa l met g1•hPcl af.Yc·1.ige zin 
lll'll te hebben a.rnµc,,taanl. i~ 1i;.i op <l1•n l .un g'L'<li'-

1 iveerd en reelb i11 ih'.J:tg .., .. • 0111 11 do.i;· ecn zoon 
1·an .\brak11n, die in lu.~it,11.rid:j· doct. 

n;1•11s di'iilo ·~1 C.1 l"I,' •:1 !, ':';'I' \','I!•:!) t)indclij k 
to(•h tr• 1·errelcn. zootlat hij gemrlijk uilrocpt: 

·Ecui;..:·e inlitrnl;;l·he hoof tl en liebben het plnn I en de roocllmr ige Germn1msehe reuzen, die hun-
opg't'\ <Lt om i 11 <le buurt \'Hll Uemblckan eene n e lnnµ;e pieken zwan.ien . 
pa1"iiL·11lien• inlantlsehe sebool ophri d 1te11 voo t· Hct tl\'ec<le tn.frred clot-t lt<•t g-roote nmpl1i-
ec>11 y\jftigtal leerli11ge11, en z\jn re0th in on der- theater te Borne zien . Heclds de ld'ilC'rl\ike loge. I 
lrn11<1eli11g om nldimr eeu h uis en erf a m t te koopen li nks de chlevoud ige pylon, tlie het rn ithlelj1u11t ' 
w:l'·n 0L1r 1•en vrii hoog bod· gellnan wel'll. Die d<>r nn•nn. am1gnf; terz ij1le het. ,;poli1tri11m, wanr 
::H:hool wndt· g·eher.J op <lcn voet cler Uo nver- de li jkeu ltt>eng •slcept wenlen . 111 bet mu phi-
1wm il-<:-dwlen ingerie:ht wonleu en Ollller 1wt r t heiiter heeft ee11 g('vecht Yim glndiatoren plant::;. 
Lesbltu· ],n111en tc stnnu v1rn eeu gepensionueenl Zestien seher11rn1u·ster,; znl1e11 de bloedige spelen 
inland,.,eh ornlenvjjzer wien liet noodige h ulp- der Lfomeinen vertooucn ; men rnl ook de re-
prnwueel zonile wortlcu tocgevot>gd. tinrius zien met z~jn drietand en ziju net ruet 

lht vcel lrn11::i tot slagen beshwt. dnar vnu looden kogels; als cle strij cl afgeloopen is, wonlt 
b m<>n overtnig11. er op de aren1L goudzaml gt>r.1mill om de spo-

gevallen . U un tlq sch\jut een hoog e opvo.tting 
van r.\in n it'Uw bllrO•'P t e hebben , want bij 
heefr, ee n 1un11 il'Pst uitgevn1m1ig d en gezonden 
11n11r de regeeri11g cle r Y ereenig<le S tnten, waur
in hij tle hoop uitsprcekt <lat het go uverne
lllt'nt. <le rechten <>n v rjj hed<'ll der Tndinnen za.l 
erkennen. Ook IJCeft hij ecn kroon en een ko-
11ingsmantel in Lonrl ell best eld, t en einde zich 
iii;.; ko11 ing te lnttn kronen. 

Ve rs p rei cl e Berich ten. 
ren van I.et bloed te bedekken . -- ---

de .Ta- M Dau Yolgt Messalinn.'s bondoir ; dim.nm. eene fl, Eni:rekhe11 trrkken in Soerlan t m w en wordt dit D1Hli' het iulani1sch BPstnur is ann 
1·, l U,' ·~ ' ~!'l'llll'l'llfo den last nitgevnardiµ·d Olli r l' ' } ' } t J ·11 .. ft •· "' .01ue11i. c ie org1e, nan r 10 ,'r 11 ueq] viin \..OU- 1h,or de I n\a n <l~che ~tammt' ll n's een i·lncht be~cbouwd. 
bimw l t\\intii~· <hgen de pa,£trrern l1111mer t l i· 1 l I 11 t 1>1. • ·-· nre, ver (·VI']]( 1gc l 001" een Ht e vt u r uem- !11 Umwn !lignu's k1 mp wer< I der.r t ijding met 
l r 1 t lnu ~·s dc'l1 \\'<:'!! aan lewitten en zi1 t.rnLn l l l l , · sc.H' ~nJr, • 1Ln~et·s. groote \'l'~ugdc ,·er11011 en. De op,:tnndl' li11gcn mak(){l 
l E 1 l 

0 

l'l' <'ll dn:tr reeds dru k danrwede be1.i_,1_r . 'l i · · .1 es. H lll!L wordt getloo(l en het lantste tnfe- ztch nld:1ar g1•t l.'Pd om de Enge \:'cllcn te 11nt1·ange11. 
LI,· i~ \\el jam111er d itt niet tel"eliS b1'1"olcn reel vocrt l'budins' triomftocht. tt'n tooueele. Ouk te Co11~1,u tinop ·I were! de Yitl 1r11 1 J\ artboem als 

' , rd 0m lh op VPle pliwtiH'll onoogel;jk..i ver- Men ziet hct forum en de hellino- die nn.ar het <'•'11 heuglijk fe i t i11 dB rnusl.ee11 lwrdacht, ze ke1· uit 
vi.ll..,11 pno· ··er;;, t1oor uien \°"ve te tloen Yerrn.n- Kapitool leiclt, hetwelk men op d~n achtcrgroncl . ·~nnkbn:1rlw i d 1o~r de hulµ die> Engclun<l in den 
r.r , I\ n. r,\uor aan netbeid vecl zoutle g<rn·ou- b It t ·· .1 · .. 1 t' 

11 
h.n1noo, l1H:; nan 1 urkrn v1'rl"P111fo.-·- De znken tns-

llc'll , or:e l. eruer' '.me ,zn?e ~ui euqJen en l en empe sch·'n F "~nkrijk en Cbin1i hehben \\'Cllt!1' kaos van 
VIL!l Ju111~er lapituhnus . .. . in 01·de tc ko;nl'11 . A l~ <J ,, Yre.Ie gps}oten wordt zal 

Y\j rernemeu 1bt zich in de lrnwpoong So- De_ ]('grneneu trekken voorblj. gele1d door Frn11k1 ijk For111osa ,·rrlntt:>n. Forrnosn is ook al een 
rn;... \ut•n celli' l. E. llumc lllet deu vcr koop van de tr1buneu met hnnue stan<1:mrtlen, en \'OOr- ' bt'zittit1g \'1111 l\t•derlau,l gewet>sl , dat den weg van 
c\;t1!th. tiene opinm onlellig lwudt eu daarin nfgegaitn door de Vlll'<'i 1w-b!tLwrs; clan komen zouv1'i·.' X1•1le1·1a11 d ~cho bezitlingen is opgeg:HJn.- De 
CPI! ntir 11 mi<ldel Yilll lwsbrnn Yinclt. de tro<>peu der schatplichtiµ;e 'Tolken : Gnl!iers, !Jeer 11i\Jo~t heeft hP.L Yoo1·stP I g,•daa u om het aanlal 

Ool in de clesn I\nnwg-- Asem <m dcr Deton , Gennaneu met lauge blo~de lokken, lrnune ikr nfg·l'\n:mligclen tt> bepa l<' n .. 11 u1u· dat der kiezPrs 
i:rnet eem' \Yellnwe verbl\if horn1eu <lie zoo wel · knodsc>n zwaaiend ~nmidiers met roode man- f l'll 11 1.-!t nanr hl'l U<'l"o\kingsciJfer. De rornmis~ie in 

tel ~, ''1·1"eJ,·•>n lLtet '·zor1cle 1 · ! 1· '.1<~e l1e'l111n11 . p,L1·tbe11, . zake dtin .'-'c1·H.li11. de listc . hl't' fi het Pcltt er vc rwot·· b 'i' id,le ,tb onbcrcilhle tt11 1tioc11. arm liefhebbers ' v ~ · ' ,- . 
..,11·.1·t. Etrnskers olifo11ten di;~ to~·ens stormrammen prn.- Ile rrClll\'i·t,tPnii·et 18 echte l' 111 et 1()8 tegen 
u • . • ' . • ' ' • ':20 Htemm<'n doo r 1kn ~Pnna l aan!!Cll ornen .- ln Du1tsch-

en sh~1gerwerktmgeu clrngcn; ten _lotte Yolgt land zag de Hegeering, un kde harer rnorslellen 
_\ n11 reparnlie vnn den boog iu den wcg 

nm Pasar Pou mrnr ' ~'jo\joetlan is men tot he
llen nog niet begonucn , tot groot ongerief <ler 
pt>r-<onen die zich nanr die buur t£n per ns 
willen bege>en. 

Cland11~s, op eenr- zegewagen met vier pnarden. o1ntrent de 1·orhooging del' grnanrechten, door den 
In cltt lnat te tnfereel znl men zevenhondercl i1ijksrlng Yc1·worpcn . l.lij cle d1•bnUcn Iiet r! c hee r Yon 

fignranten en dnnseressen tegelijk 0p bet too- Gismarrk zich op zccr 1·ijand igcn toon ~ege n de libc-
neel zien . rnle partij uit.-- Prius Orl" ll, de Ilussische gllznnt te 

--- - - Herlijn beeft on1 gezor1dheids1·edcnrn zi~n ontslag ge-
1\Ievron w Lina 1::'.clmeider had VO<H' bare zes - nang1l:- Op het u1'1·icbt, r!a t de Frnnsche sr.hceps-

dc lezi11g, .in Fe/i.c Jfr1·iti.~ gehomlcn. tot on~ g ben'\hebbers al11• H<'cmde schepen in rle C'hineesche 
der wcrp gekozen .,De Duitse:be en de l\eder- ' watercn "i~itePrf'n . hcbben de gciag ,·01·rcle1·s m n eeni
ln.ncl-::che letterkum1e". .Meer in Let bijzoncler ge ,·chrp1'11 die te llnn1burg met kunonnen en ammuuitie 
flprn.k tle h:enhche dnme, clie iu ons land bur- \'Ou t· Ch ina geL1dr n Jig-gen , ge\\'eigcrd tc Yert rekken.
gerrecht g'ILll.t krijg-eu, over de .l T ellerlm1dsche nc behnndeling in l1 ppel rnn bet proces t nssclwn dn 
en Duitschc tlichteressen. Ann de \'Oon)rn.cht Egypti,:che Beg-curing " 11 rlr comm issie dn ,.Ca i se" 

'urn de :\1. :N"egar a.nsche zijde is die weg ter 
voorkon1ing van ongclnkkeu n:fgesloten, zoo 
ook o,i den viersprong van Tioijoednn. J\.w1utd
wilhg1m h•'bben nldaar echter de bamboezen 
slni tin:)' geaePltel !jk weggcnomen . ten ge1·olge 
w:t rrnn gi:tercn 1uic'.1t een Cliinees met zij n 
d '~c:ir nit tie des:L komemlc, opturnde, zoo-
i1: t d • mnn nit ztjn voertuig gcslingenl werd. vnn eenige proeven vnn vrouweJijke dicbters 

,...._,_...._=----=-----~-~~~----- H uit beide bmlen ging eene iuleiding voornf, 

is op ni1'Ll\\' uitgt'st!'ld. Husland en Dui tschland heb
ben hun11e vel'tegr11\1·ourdigo1·l:i in rleze comm is,ie thans 
henoemd . Yoor de eerstgenoemclo t rcedt de heer 
:Jlorcusi, Yoo1· Duit,clthind de l1ecr Richthofen op. ~RICHT£N H die Let karnkter en den geest cler .. Dichterin -

tld _"' ____ ' __ uen", tegenover d1" eigcnschnppen cler dichters, 

Pe heereu Grnfte en Pernet hebben, blij 
k1!ns het 1\ ·ce/;v/wl l'00 1' Jlhar))lacie, ann de 
Frnnsc.he Acndewie een - medecleeling genaan 
over d-:• vent11rlering, die thermollleters onder
g1utn . wmmeer zjj gedurende lnngen tijcl aan 
gr• ,otc hitte zjj n blootgesteld. 

In boek<lrul~kers-zwartselfabrieken, wnar zij 
rn.!en1ere dageu Jang op een hitte van 270 ° C. 
worclt gehomlen, veninderen dikwijls de nau w
keuri~~t~ thermometers zooduoig, dnt zij fou
ten y .. 11 10 gnn.len en meer aanwijzen. 

De heer J . Sal!erou ruankt opmerkzaarn op 
een gelijke verarn1eriug van thermomete rs bij 
no!!,' bgere ternperntuur chm de bovengenoemde. 

De <ireorneters in suikerrnffin nder jjen , wna r 
rnelr..~se floor osmose behaucleld wordt, lrnn gen 
g~dureud8 1ersc-heiden dagen j u de vloeistof bij 
cen teurncrntum van 85 tot 95 ° C. ; niette
geusbuu;cle dcze 'rnrmtegrnad nog benede11 het 
kookpunt van water ligt. is hij toch voldoende 
om de in~tnuuenten gcheel te verandert>n en 
h1·t glas zoo week te maken , dnt danrdoor on
nan v.-kearige aau wijzingen ontstar.n . 

het E le11-Theittre te lY1Lriis heeft een nieu w 
ballPt iu voorliereidi11g. Jfes~olina, eene schil
cl rin}.;· 1.m Home in ~den vcnlorven Keizersttid. 

In 1871 were! te Home ecn <lrn!:!.!a in verzen, 
vnn Pietro Cussn. opgol"oerd, dnt een enorm 
:.;unce Lnd. Ilet l1re±t getlienrl tot sn111enstelli11g 
v:,11 dit halld, wanrrnn het J•~dPn - 'l'ltertt re cen 

1itt ·rl'll le \l'Cl'lle1 op. btu<ling rnn het oude 
Hc '1 • mal,l'n wil. 

I. t eerste tnr'erecl •ertonnt den ruo0n1. op 
( . : u n ft'. >l ( g11. ~f •n 'i n<lt Chu dins in het 
k i1. ·l~ik p1 l i"" VPrhnrgen eu roept hem tot 
J,ci t.r nit. Pr:Lchtig derih: van de pretoriaucn 

<'ch I 01n. ,1ood! Ja,1t me mrt rnst.'' 
l1h,1f !f"ZU!lli. menct>r!" nnt\\Oordr\e rle aldus ~f

P.• Wt·~· n,, C'p OttY<'rlllindenl Yl'iettcl<' l\jken too1 , <lnar 
lii.i. Wll'" v.111 dt> houp om re11 b1·ie(je te w: koopc>n 
tc 111 I IJl'n op7egey,•n . die 1,a;; \001· !!:OPd \ OrldC' O[lt
v ak1 1. 1,u ltij zijn rnan tot spt·cken gebracht had. 

li!t.1f g"'/Olld. rnt.!nPci-!" zt•I hij. )){;:en .four\ is torh 
nok et'I\ m1·11~clL :\l0<'t ik niet 1nijn best doen om een 
' t1kjt' brood to Yerrlie11en?" 

>i:.;11 j,1, 111nar j1~ hehoeft het dnarom Pen antler 
Z(lO 1:1,tiz niet tP 111akP1i.'' 

>• \\"1.1ro1t1 ncc·m jc nit•L ecn brie(jP? Dan ben je 
i111111 .. rs itd i;n11w~tc Yar1 lll1' at, en je hcbt mC'teen 
de knn,: .. , 

)):\Pt'O, ik Ill'C l ll nic!:-.::.' 1 

ii:'\i,•t? .h~ bent trg1'l\ je Zl•lf, rnijn hcer! Ii:ijk, wnt 
rr•n uo1111w•r! E•.'11 ceht ,:taart110 111 1ul'r, dat zie je wcl, 
! [(,ti.l. Dat kut1tt \\'anrnchtig l!iet all1 • dag 1·001'!'' 

"il!1•111 ant1ro:Jrddc \\'el•1· niet. 
>)S111ijt jc fort11i11 11 i,.t weg," ging r\,~ kooprnan 

rnort . ],: 't ~cl11k d:rn 11 iet \'OOr iedereen?" 
»\'our 111ij niet, 11er11 1" 

,,Uo1l zrg-c•n jc>. tn<'l1Cl'r! 1!01> k·1n je zoo spreken? 
Dnn is mcneer zcker erg gcl11k kig in rl e liefcl e, rfat 
liij zno Zl'krr wed niet te z11 llcn win nen." 

lid wuot·d »licfde" drerl rl"n jongrn man plotse
li11g een ,.,.1·lJolgP11 hlik op d ~n babbelcnrl en .Jood 
\\'C'rJll'l1. 

J [.;,; 11101't niel k\\'aacl 1\·c1rrlen, meneet'! .Te kent 
1.ocl1 hef '!Heekwoord: »ongel nk kig in ' t spel, gP lnk
ki:; in de liefd1• ." <.lekheid, 11 iet waar'? Er.n men~ch 

uiteenzeite en verklanrde. Vr.ouwen urnuten 
1oornameljjk uit iu het Iyrische genre: zich 
i n eene klr-iuere -wereld bewcgen<l, weten Zli 

. die rn.ak zcer juist in beelcl te geveu, zonder 
danmchter uog de grootere de11kbeolden, de 
grootere i\·erel<l, voor bet ong des bescbou wer'3 
te kunnen brengen. In uiterl\jke mwrde harer 
poezie trel'en r.\j den dichters ter zij<1e, iu 
liet uitdrukkeu nm innig diep gevoel stnnn 
zij sorus hooger ; mnnr cle~ drnurntischen gloecl, 
de. OYenv_~ldigenJ.le krncbt~ en ook den humor, 
w1sse11 z~J . 

lfovrouw Bdrneider noemdc uit oudere da
geH. voor zoover ons land betreft, Anna en 
_;_\foria Tesselsclrnde Yisscher. ·wolff eu Deken 
en Yrouwe Bilderclijk; uit o~zen tijd de Love
ling 's Helene Swarlh, Louise Strate.nus en 
Geertrnidn l'nrelo::,'11. Yun Yirginie Loveling 
wen! ,Jn 't voorbjjga1rn ' ', in het Duitsch over-

. gezet, ten beste gegeven : >an Helene Swarth 
een sorinet, zan Louise !:3trnten ns bet (bekroon
de) rnlksli•;tl. en mu Gt·ertrnide Carelsen den 
bi ·kernlen groet nirn bet jonggeboren Prinsesje . 

Ook cenigc Duitsche notrn·cn nlll onze da
geu "·erclt>n genoerntl nls l"ertolksters van \\'a
re poetische gednchten of iunige gew11arwor
<li11g1:11. Zoo Anna Kuhlmann, Catlwrine Dieh, 
Adelheid \Ou ~tolzcnfel~ . Annette von Droste 
lliilshoff en gm\ in Hahn. Halm. Ook vnn deze 
<lichtere:-sen g1•f rnevr. 'ciineidl•r eenige proe
Hll. cJie clOOl' de sdare ioe!Joorden•:.;sen ruet 
onl'enleelde a:mdacht "·erdeu nnngelword. 

Dl:l journnli . .:;t :°'tanl17 Huntley tc ::::tauding 
Ho ·k h.:ef, na ckn doo<l v;m d('ll vorigen , 
honf'duwn. Hle jon!!,'e An ti lope", zich d..i kens "j 
ntn opperl oc.f<l d< r ~:-ioux- Imlita1e11 lnten wel- I 

mo~t ztjn :.Jui- op alll' n~nnie1·cn prob:•ren . Xeem u I 
grr11st t'en l1rit-(jc· Y<lll Joe." 

llet 0001· den .To<Jd p-Pciteenfo ~prrrk\\'oon l h:i d 
\\'illen1 f11r:h p1•i.1z,•ncl gen1aakt . ,, \Is e1· ru 1upe11sat ie 
j-; hi '~cl1e11 sp~I en liefde." dacht hij, .. rl:1u beh1wf 
ik 1111 niet l:ut;;1• r to wat:hten incl mijn fo1·tu!n te 
proberen ." . 

De .Tood hnd die weif'eling rcPds opgl'111erkt, C' n 
zij11 1Jlinkrude. ~li111111c oogen ~trnn l den zoo ~ertroum~n 

inboczrn1c11d ni1•mlclijk, da~, rn:1cbi11cia l, \\ i l lel!l~ hn1lll 
11an1· zijn }'OI terno1111aie scheen t" 1Yi l!<'n tn,:f1'11; on
derwij l de koop1nnn hem ec11 nll1•nncrkwna di ..(",;t ge
,·a l Yertl'l•k \311 e<' n jong 111cn,;clt, die, n11g kort gc
led•rn, c1•n ti1~11de rnn d1• h 1nderdc\11izend La I g1•\\·un
ne11, en tor n PL'll mouic zank hacl opgezcot, en 1. uen 
no2-· ecn mc i".ie met g1'l1l had gP kreg<'n, 11·,iarnanr 
lwintig anclrre 111eded ingl'rs stonden. 
• Kortmn, onzc j<•nge nienrl g i11g een cluk!tton mi n

rlc1· rijk den Daill ::if clan hij c1· op gekomon w:1H. 

!Ict grvn l lwd, in de gege"cn umstandig li e> cl en, 
althans dcze guecle zijclc, clat hct den doo1· minneloe1l 
Yan ]11,:t en rn~t berooftlPn jonge ling een igc aflciding 
1·e1·schn ft e. En de hoop begon werler a \s altijrl op de 
11og rook.ende pu111boopcn nieuwe toovP, rkasteclcn op 
te trekkcn. 

Tocn ·Wille m na rcnige uren rondloopens, onder 
\'OOt'\Y<'nd~r l l"an knmcr~ zoeken,wee r huiswaa t'ls ge
kcerd en 'Jjl stocp bczig was zij n huiss lentcl t1 il. dc~ n 
znk te halen, wen! j t1ist de elem· rn n lnnn rn open
ge<laan. Gehcel onvo,wzirns bevon<l hij zich nez-a-nez 
met zijr gewezen kame1 buurmrisjP. 

De Jfll'lt Bode zegt in zijn mai low~rz i cht rnn den 
8c .\ pril: Ef:RST.E K\\'.IHTIEH Z. E . n:• rt rekt Yan Bui
ti>nzorg. \'OLJ.F. Jl.\.\X ll ij Yer1o~ft te Batal"ia L.\ ATSTE 

KW.\R'Flf:n . 11\j Yerlrekt. ]\rnC\YE :'IL\.\ :\ . Hij is onz icht
bnar . -- Te Uuiten. org hef'ft con 'choone Inbnrlsche 
H OUw, genoemcl F enot. woncnde in de kampoong 
1)it1ent, getrncht zich hrt ]p\·t'n te benrrnen. Zij 
lwos d::wrtoe een ~chrrp piso-nllit . 11·an rmPde zij 7ich 
in <kn llnl> stak. Gclukk ig hnclden hare ouders de 
dnnd ontuekt, wannloor ~i.i g•!red \\·en!. - De Java 
Bode rnndt rle Datnl"ia,·che pol iLi1• aau . om als zij 
eens ern goerlen dng wil hebbcn, een bezoek te 
l>i·en;en bij zekeren ChinL~Cs te Hoendang Di11 (Pa
rnpattan) . \Ynn r zij niet nlicen spclen<le wou \\'en, mna:·
cr ook 11og rn n t""ijfL'lncht iger alloo i Yi nden kan. Ilet 
'Pel gaat daa r tcgen YJ' ij grooten inzet , want elk 
n~rlies wordt er streds \\'Cd er goer! gc m:rn kt door rle 
,,·elbPldamll1eid \ an de bijafl'a ire . De Java B ode 
rneent te weten, dat becloelde Cbiners, ab houder 
dezer geheimziw1ige in richtmg. geen pn lent betnalt, 
zood< t hij nl dadelijk rn\L onrle r de catrgorie Yan 
be\;1stingontd 111kers : te1'Yij l ltet blad met zekere 
hatht durt1, ue\\'cerrn, dat de politic claa r behalve 
dien bebs1.ingontrluiker nog w rsclie iden andrre over
trrdcrs cit' !' wettclijke brpalingen zal knn ncn macht ig 
\\'Or<kn .·- De de1tnrnnrdt'rs zu llen pe r schcrp gelegen
heicl Y::1ll de L\\"eede klns~e en pe r spoor \'an de derde 
kln»f'C modt>n gebn1ik ma ken . lndien zu lk cen open
banr mi,\rlel \'fill YPr\"Or t· ontbreekt. \1·orclt de nitge
geH•n lrnnrprijs rnor hrt minst kostba1·e middel van 
wno•.'I' in rekcning gell1acht . l'e clc 11 t'\Yn:11 'dcrs zul
l<•n ttll nirt mcl'r rijk \\'Orden. -- Tc Bntn,·ia ktrn11 en 
d·~ l'rtt ticulierl'll des Zondags ~ei>n kPttinggangers 
kt·\jgPn. mnar de Ch i nee~l'he pachtcr ,·an clll schut
~lui~ op Tar1gk ie 1Ycl. Zon rlan rrn n ook smeer de oor
zaak ,,·ez1'11~J - :\lPn 1s thnn~ hrzig om de goede ge
lltf'l'lllc in Eu10pa 1\ijs tP llJa kPn. dat de :Jlarlhi Gal
liH·h blocd iu rle adl'rcn lie!'ft . Y\"ar,rtoe dergelijke 
aarrli~heclc>n di1•m•o is nit•t rct: ht cl1 tidel ij k, maar ze 
zijn stl•rd,: gl.'\Ytld. lnderlijd "·i lde nirn Arabi Pacha 
,:i:cc1 ,:,-j,•,eli,1k 1·oor Spanjanrd . le i· , It:il iaan en Fransch
lllfl! t Jaten doorgaan.-· 

Hi.i Yoelile zich kleuren dat de ooren er hem van 
gloeiden. Een gernel Yan schaa mte be let te hem bij
nn de oogcn op te ~hrnn . Sleehts even wn agde hij 
het een u\i k 1.nt !ma r op tt• befl'en . 

Doch, 'mt zag hij? 
"\\'el kleur<le ook zij erentjes, 1naa1· toorn of straf

he id 1Yas in hna r gelaat niet op te merken. Zelfs 
k wnm liet \\.i ll lem rnor, dat ze een vlu r. btig glim
lachjr en ee n lir htr• !J nofrlb uiging Yoo1· hem O\'PI' had, 
nog eer hij genoeg tot zij n bezinning was gekomen , 
om haar tc groclen. 

Ilna r nn tc ij lcn, zich te discn lpcrcn zoo ' ·eel in 
z\jn rermogen wns, nogmn ::tls dat zo1rnestraaltje in die 
dicpe donkerblauwe oogen te zien fl ikk~ re n, hoe gaar
ne zo u h\j het gcrlaa n hPbben ! Doch hij bad dPn 
moecl nict. Te zcer n eesde bij zich bed rogrn te heb
ben en tr n derrlen ma le ecnc lt> lem,,,te!ling te zullen 
ondervi11dcn. lTet beetj e hoop dnt bij hnrl opgcdaan 
was hem te dierl•anr 0111 het nu annstonds werr op 
het opt>! te zetten . 

En tocl1, nu moest hij handelen. 

ffo1·dt vr·i· volgd . 



• 'iell1'gen~f a:rn1le ile hen:11·1lc lina •11 · c ·le LlmsL111d ig
l1eden . wa:11'i11 de :\edll:l,111th cl1,• l\olo11it'11 zieh 111•
\ imll'n, ~chijnl er mot• soumiig\! z:1k 'll, ti:l' l'l'll gr
woon 111tJ11sch op lid 1?0!.:·<'11lilik 111i11dL•1· 111·odz:1k.•lijk 
arht, tuch \\'el gel1l dispo111l>,·l lL' ,:1j11. Zoo l11•ef'L dtJ 
Ht'i!;Ct•r ing \ 001' lt1't j:t<ll' 188U 1•1•11 ~Olli \Hll r :100. -
t l>L~gl ~l:lao, al~ t.·g1111i.1.,•! k 1111i11g i 1 cJ,\ knstt~n nu i 
lieu PrP1L'sln111st.:h.· 1 opt•11li:1re11 J.:,•n'ditai1s( t1~ Sa la
tiga. - Up .leu l 711 d,•zt•r z"I IH't nfl<chnm·l~]k 
Fc hu1t1\')<JH' i, d:tl zil'l1 .i.t:t1'11jks h<'rhn:ill, rloor 1k Clii
Jleesche be\''>lki11g· op 1..-t l:ind I\ n1111t1t Tn11dj.)11g \1·or
<len \' ertoond. • ! lit is d1\ t·11ul'/1·u1111t•1·ij. \\'tl:\1"1<111 do 
Chin<'ezen, die e1·11 g1·k•i'tc g1•lLHtll ht•bbl'n dt'1•1i11•111<'11. 
!let i~ llll'Cl'lnah·n g··beur.1 . clat tle 11111rtrnppers, 
tenJ0 YOlµr van b1lk111: 1'11 hrn11d\Yv11dei1 1 ~til~l'\'t'll. -

Te Bat:\\'iH is ee11 t' ·r:._1k dos-i1-dos\·Ol'l'lh'1' 0111,lt'l\l. 
llet rnertuiµ is gt'lllt.!1 !, '.\l. C. '\o. :!!l. llij wn•"'i'
de _ ee11 cl:1111l' n:1:1r h1::;i1:1l !'11 t w11 hij da:1rna le 
huts k\\'lllll, be1tJL'l'kt,• [\jiuc11 (zot> l11•t>t de 111t111) dat 
u11L[\.>: <'•~ll dl•r kw;s ·11,; Yan hel n1ert11ig- een wit 
pakje YL•1·borgcn Ing. \1·:rn1·in z:ch 1•,•11 p:1a·1-. di 1!11:u1-
ten g·~\\'l\11g,; <'ll t't':i clitu lmrsl:-f'L'i l bernnd1'll. llij 
i~. lla:u·or u:wr de d.1111c g-1·;.;•1:111 c11 tuPn zij u}• 
ZIJlll' naag : or 1ij ook ids \'I) ·io:·c11 ha.J. UC\t!Sli~entl 
nntwo1H·d·k . gaf hij h:1a1· liL•t p:1kje tc,·l!g, \Y::larnp 
hij t' Ill.- b1•!ooni11g 011t\i11~. \\:1. ztd d,, l11~er des 
• \murie Yan cl1·1· lloe1en uit dit <'i1k<lil'. <•ehe,•l o•i . n 1 
z1chzelf sl:t;l!HI foit. Yuo1· zljn1' lm.i11t' lll'o~dt'l'S een 
rn11nt in de 'l'\\' ·ede k,w.e1· d1•r st<lll'n C.+"11l~rnal 
,,ban. lh! ci,·i1·le g«'Z'.1g1·0,•rdL•1· op Flurc,; heel'~ 

eenu\ ont•lag nit 's Lands Li'1eust :1:1ngt'Yrnngd. -
Te St·ond11l\ 011 fer Snuutrang-, k!n~ ... "'·t dl' op.!.tezL\tf•n1-n 
O\er d1• ""le kl1ni11g1<tij""r". die d.1:11· i11 ltd bo>rh 
roml;,1Ycnr11. i 'es 11:1chts konH·n zi,1 in d1' d1'sas .en 
~t>'len honden, kipJ'u.1, g1•ite11. k<li\'l'll t>n b:dl't·ls rnn 
de LoYO~kmg-, wnd~r d:1l it'uia11,[ 11:ia1· Lnitcn ~lur.t 
ie gaal!. 

Telegramrnen van de .ldocomotief. 
l.iit ll:1t<nia , 11 .\ pril. Lo11d1'11, l :! .\ pril. De oor

lug is nog niet ,·erklaard, rnan1· E1 gl'!<1ntl !weft na:11· 
annlei l:ng \an E.tllnarufl·s nnund op de Afgh:rnen 
~nan d1>!:111d) ntu 11pheldenng- gt•ffan;;il. · 

Pw·(i:<, l 3 .\pril. Yolgcns het ttt,,rJien Frnnkrijk 
en China 'onrg1'sil'lde YL'nlrag . zt:llen cJ,, ChinP•'8Chl' 
tl'Oel'cn 'fongkinf! L'n do Fi"u1,ch\! tl'Oepc11 in het ci11d 
Yan Mei FL>rmu'a 'crl:1 te11. 

Ontsl:t7L'll eenol. op \t'l'ZUPk. de huof':1nibt<'naar 
op wachtgt'ld l'. F. L1g-ing 'fohia'" lantsteliJk gou
wrnrur l'!lil .\ tjPh en <.lnded1nori"li1'dt'll. 

lfo11uet11d tot rc1llt1 <>;•'ti I' 1h'r t 11·l'ed1! k lasse. ilc ns
pirant-cu11t1 l1leur, C. E. rnn l\nl'l"'ll: 

tut ll'pirant-cu11t1 Olt'UI', \'<111 der )[uure. 
Oniheven, Pe1·Yol, Yan zijn belrekking nls k"mman

d'.tnt dcr zcc1:1acl1t in rl" \latcren \:lll .\tji·h, 1te k<l

p1tern-te1·z"c C. ll. Do;.!"1l'rt. onder dankbetuiging roor 
d<' in die betrekking be,vezt'n dit'nstcn. 

Si11uapo1·e . 14 .\p1·il. In antwoonl op de \Tancr om 
• 0 

OJ>heldenng deelde Hu~lantl nu>tlr, dnt rnlgens tele-
grnphis1: he bt>richten rnn l\om.aroff hot geH'cht nood
zakt>lijk \W1'<l ge111aakt door een weiµermg de:· -\ tg!:m
llf'll om de Y<'l'~chansinr:-en te \'Crbtl'n. ter\\'ijl zij 
het nw1· oprndcn. 

De kapitein dcr artillerie, J. II. ,\. \·an \Yyhr . is 
bc11ocmrl tot directeur mn de pyrotechnische werk
pl"ast, terens inspectcur dc1· huskruitfabrikage, te 
Soerab:ija. 

()e lrnpitcin de1· infanterie (T. IJ . IIooijer, chef cener 
opnemingsbrigade rnn den topogrnfi~chen rlienst, heeft 
herplaats ing hij zijn wnpen nangeYl'nagd. 

\YISSELKOER Tl~ BATA \"L\. 

.·edorl. bank . 6.'m <lato f ·10!1., 
it!. foctorij 6irn n 1OL1i; 
id. partic. l:ijm » 10'2 1

/ 2 
i1\ partic. ::i1m " ·J 0 J 1 

2 
Eug. bank o'm >) '11.UU 

id partic. 61m " 11.35 5 a ·11. 83 
Singapore bank zicht 2.'16 

Hongkong id. id. >> 2.16 
Amoy id. id. >) 2.18 
Ont.iagen: nit de bPtrekking \'[l,ll opziene1· der der

<le kl:i~~e bij hrt bosch i.vezen. C. Douwes. 
Bcnoernd tot opzil~ner tier derdc kln>'se bij bet bosch

wezen Eberlijn . met standplant« Pekalongan. 
Geplaat"t: te Kediri, de contnileur der el'r~tc klas

se, J. P. Swaab; 
tc Mena1lo , de contr6lcur der i \\'eede kla~se, D. C. 

R:etbergen: 
te Pa~oer11ean, <le adjunct-landmcter d1~1· denle 

k las~e. I\ rnon . 
01'crgcpltrnbt: Yan Soernbnja naar Pas11eroean, de 

asjJirant-contrble11r. J. _\. rnn der llrl'go-en: 
Yan Pnsorroean naar Soerabaja , de nspirant-contr6-

lem E. Kamp: 
rnn Bagelcn naar Brrnjoema", de a~pirant-contr6 -

leur, \"p1·wijck: 
van Rcnibang naar Semarnng, cle a~pirant-contr6-

lct:r \'~11\ \ \"ijk; 
van Pasoeroean naar Tega], de adjnnctla-ndmeter 

der derde klasse . \\". Ilroers. 
Yierent\\'intig per. onen zijn wcgens bet jongste 

verzet in de Padang~che bo\'enlanden te Solok in 
arrest gesteld. 

De opvntting rnn den hoofdopstandeling Toeako 
D1tahing werd tc Yergeef~ch bPp1·oefd. 
-.Oe rust wen! niet vercler vrrstoord. 

Dc·1 11 den <lt.'zcr was de rnst ie Tuba herstPld. 
De ,\.CLkrspannige hoofrlrn hcuhrn zich ondenrnrpcn 

en vcrgiffeni~ geuaagd. 
Di' p;eroofde knrli's : ijn uitgclernrcl. 
Uit llatavia, J .) .\pril. Ann den Directrur mn Fi

nancii;n is opgctlrage n \'Oo1·stellen in tc d1enen, tot 
aanv111:·ng ran hrt ::-tcwts'1lucl van , 'e,l. Indic voor 
·1862, no. 1 ~H, (houdende Yoonvaarden drr pacht 
v.'ln de bclasling op hP-t graYcn van gond of diaman
ten er: hct wasschen van gond-en dia11rnntho11dende 
grondl'n in de westcrnfdeel ing vari Borneo en w~ 
in die ll geest, clat de nieuwe ucpalingcn niet toepas
sclij k zullen zijn op concessicn voo1· mijnontg-inn ing' 
doo r het gpuverncment verleend. 

O"ergcplaatst van Makasscr naar !\faros de opzich
ter clei· ctonle klasse Lij den watersta:tt, V. A. 
de Witte. 

Ben.;emcl tot assistent-resirlcnt Yan Sidajoe C l\Inn
tenda111, on langs van verlof teruggekeerd. 

I n(' _ <'l'l'Sll' l11i!e11:111t dl't' arti ll c1·jp Jo'. \\'. II. Tijdr-

1 

lll:111 1>< ''."'L'. den knpi~ei11sr:111g \'001'gl•dr:~g1•11. 
]),• kap1t~ll\ der rntanten' l'. vau fl1.1k hrl'f't een 

l\\'p1·i:1ri" Y1•rli11' n:ia1· Europa ·1·1n•"P\'l"\~o-d 
lJ~t ~lti.1111,cliip Xot•1·rl/10li1;11;/ is. ~ist~'ren ucz 

grpa~~l~Prd . 

I fl'[ stl1on1,chip T't 1·1 c!it i~ ti' 11t>ltcnl:tm nnngcko-
11 l l'll. 

llij dt• H•'rt'ering is IH't d1·nkhl't'id in O\'l'r\\'eglng 
0111 :irtikL'i .-> 1a11 ·"t1wfsll/11rl 18U:\ 111·. :->7, in te 
tndd\L'll. (1) 

(I) llit artikel luiclt: 
Hl't lwof'd 1':111 g•'Wl'~lt'lijk bc>tuur is nit•t he1·org<l 

:wu \'l'CC'tnde Otl><,c.-lingl'n, di1• op µ-ro111l v:rn arlikcl 
2 . ~<' lid, ,.,.rgunuiug \'1'rkn'g'<'11 hcl>lwn , of krnch 
t•'lls artikt>I .j. dl'Z<'r Yf'ronle11i1:µ- be\'ocgd z\j11. z"ch 
h11it1'11 d<' \'Oo1· hrn be~ll'tlldc ,,·1;ken tc \'C~ti~··n. te 
µ1•J,1stP11 111111 \!'1·uli1f <il'I'\\ ::inrt>< ~i,·rr le br '11...:en,. 

lngcdPPid : bij ltt:t elide ln1hillnn te ;\ft'l~>~r Cor
neli>< d1• 1't'rs1t• l11iit'nnnt dl'r i11t':111!Pric .T. :!l l. .I. L. 
I l11 h1>i~. o?d:111gs \:lll \<'I inf' t1•rnµ·g·pk1'1'1·d. 

' clriE' <linman lt1n he1rnl:;knoopcn, 
'en gotll1l'll hnwhc nH.'t 70 hrillm1tPn en 

fliarn·mh'n, 
con puu 1· gornlen armbanckn. 

0Jg"<'1ijk" to lic1 zichtig·l'll bij 

(88) SOESMAN & Uo. 

Dorrepaalsche Bank 
de1~ Vorstenlanden. 

In ufmLc-h ti ug van nn.dere l't>O'elintYen is de 
HePr JHL P . J·. -,;an den JI~-. ~.B(; he<len 
opgelreden als •• [P·!,~-Ageut ller B1tnk alhier. 

On·1·g;•pl:1at,t: t1' Tjilatjt1Jl de ,,,,1·;;te lnitcnant. rle1· 1 

\' oor nllc stnkken vnn het Agnntscltap uit
gniinclc en verbindtcuisscn op hv·iitiµgen l>e
vnttenile is de hatH1teekeuing \ 1rn twee cl er 
Agentt~n vereiscLt. 

inl:111krir C . • • . .I. T\t> 1ip<'r: 
te ll;rnjtwLirn,• 1k tw,,;•do 1t.itc1H\11l-k\\lll'licrrnees

t1'I'. .\. ,\ lJ,•!s. 

.l. -:Lruens 11e Direclie der 
Dorrcpaalsche Bnnk l1er Vorsteul1tut1en . 

('.YAX LJ·;:c-ljP. 

' 

V erkrijgbaar: 
1 

Loten voor de UPtt1lotcrii te >Simrnmng ten 
· behoeve vnn het Hoomseh h.atho!iek \V ee,.;hni. 
f en van het II ulpfond~ Villi ·St. \7 incPutins a 

Panlo te i::l1Lnrnrnllg :·-rout 1· :JOO~OOO. 

I DJ~ J>HI.1%.l!i ZIJX : 
prii'4 rn11 / ! 00.000 

l » » » ~0 . 000 
J ~ prjjzcn » » ] 0.000 
1 ~{ » » » G.000 

1Ll )) » )) 1.000 
10 )) )) )) .->00 

100 » - )) » l 00 
1 oo ,, » » rio 
H-'oten :r.ijn fpgcu confonte betaling en op 

f1:~l1CO flllllVl'llgc lt /' J@ het lot Yerkr\jglmar, 
bu 1urnvrngc per post onder i1rnending van een 
postzegel ~t HO cents voor frnnkeeriug. 

De il:1g der trekki11g ml uader wor(1en n.an
gekoudigd . 

THOOFT & KA.LFF en 
Tn l:11rnl':1 1.ijn t\:llH!'.l'ku111t'll d1' 'ol.!!•'lldo zl'ii'<'hC'pr;1: 

l\tl/,•1•1111. Lou is1>, I>o11U'JJ frn, Crn·/11m1s/r•cl. Dir111u. 
f'a1·lo1'1'. i·i/;01'. Jf,•111/i-ilosc;z, J!rr1·cl1i11, Lolos, De- SaID1t!'1Lng-, 9 _\ pril 1885. 
f""-'r>>'. fli11111'1'J', l\"i/lia111. !Jo1·ylrilil. I 

(G7l SOE3.\L\~ & Co . 

(91) I--~----~-----
Tt' .\n\l'I' i" t1n11gekumen Your ordPr~ \wt z<'il:<chip .. _ . _ 

R'111~'01.1_r' . ll\L'( p<'lrn_leum \flll • "cw-York. ! B~J ttd('n clcl. :.> .Maart ] 880 on<lor no. 
De 011dergeteekende, 

belast r.ich met tlen in- en verkoop \'!m pro-
, _ 1i,, !Hll~:o:1-t1m<'il1n!! 1~ ':1stgL•s!l'ld op ~!l .\pril, ;) 'n -t Yoor don Notnris Tn. B. YA:N' 
2J Jn111. _D .\ng11stus. ~n s"J'!l'111b1'1· <'ll 2'1· D•'rem
h1'r 1 ~I';, l'll "!' 2;, Febr11;1ri <'11 2~ Ajlril 1886. j 

duktcn te Senmrnng. 
\' crsclrnft werklrnpit1~nl 11.n.n Lnudbonwon

dernemi11geu cu Yel'leent \'OOrschotten op pro
dukteu. J,ondr•11. ·11 .\jlril. ne llation:1list1'll hl'lihen 1kn 

1wins en do prin,;es \':Ill \\"all's in d1• strntrn Y:ln 
Co1·k 11!tg1'.io11\\'d. 

C1tlc1£ltu . J 'i .\pril. Jlt} Emir \Ull ,\fe!h:ini,tnn kwmn 
ou1 d<'n < lnde1 koniug tc Lep:roeten. 

l le ond1•rhnndr!i11gcn tu~sd1en Enp•l:111d en .\ f-
g ha n i~tan zij n tut gt'nuegL'll atg·L·lnopen. 
~~do~ ~.~·=·~·..-.=::i~•~•~·f~S~~"--~::="""''~S.:Z>::r.:!==:c=:.= 

Advertentien. 
Op 

u111 DJ1ui!ag 2§ .dlprU l.~~.5 

1Pn hnize Y::in dr'n Iker 

ln1 nun gut•de1·en u·onln1 bijgein'<H·ht 

l'll zullen ·wij ook Yorkoopcn: 

E 
., f §i;a~eHrnnd 

ene [roote partIJ I lEnu de Co10..,·ne en 
l Z~·nrte l\"llS. 

(89) SOES).J.A:N & Co. 

,.,.. endutie ,yegens Yerhuizen 
OP oorrnERDAG, 23 APRIL 1885 

ten huiz rnn cl on \Y el Ed Ge._ tr . Heer 

J. VAN DEB LOF 
Pasar ![liwon. 

Y,m ZE<lG\; compleete en ncttcn in
boeclel be::-foancle uit: 

Eone Piauino, Rmken w·ip-, luier- en 
gcwon0 toelen ronde tafels met rnarme
ren blad, knaapjcs, spiegcl on Rchilcle
rijen, eon rond tapijt, ijzeren on houten 
hrne- on eon persoon. leclik:anten, linnen
en di. pens-ka ten, kroon-, hang- en staan
<le lampen, wa ·chtafels met marmeren 
blad, porcelein- en glaswerk, ecne collec
tio fraaie bloomen in pottcn, enz . enz. 
zullcnde bij .:trooibillet verder worden 
Om::;chreYen. 

Da.1gs te ·nH'cn te bczichtigcn. 

90 SOES}IA ... :r & Co. 

Commissie Vendutie 
Op Vrijdag, :n. Mei 1.SS5. 

in m1i~ T~t~-l~tal~n 
Goederen lmnne>i zrorclen bijgebmcltf. 

(8 7) SO ES MAN & Co. 

OD OilZB Gommissie-V BndutiB 
0Il "'\'ri,jdag·, 1 JG.ei t§S5. 

Zullen wij nog )t tout prix" vcrkoopen 
voor r 'kcning van bclanghehbcnclen : 
ccn paar goudcn armbandcn met 48 bril
lanten, 
een paar gouden haarpennon mot 22 bril
lantcn, 
eon fluweele hal::;band met 10 diamanten, 
een gouclon kctting met 19 cliamanten, 
cen goudcn ring met cen brillant a jour, 
een goucl<'n ring met een brilliant<'n har tje, 
dric brillanten kabaiaknoopcn, 

SO EST tc' 1.rrtlat i!Jrt Ycrlcdcn, hceft de Heer 
11. ,J. ScllOI/l'E .. : LngCilH'nth.rnrlt-'r rn \Va
gon rnrhuunll'r tl' 8of'rokr1J·ta lijj zijn wr
trek n:rnr Xed('}'/all(l ge1wrnk Yt)lmacht 
Yerlcentl arm ztjuc echtgcnoote :Mc' rouw 
::\1. K SC'HOLTE~- en den Heer F. H. DF 

Bois h' ,<..,'oemkarfa aangcst<'l<l ah; zijn 
bijzomlerC' 9-·emachtig1le Yoor nlles wi1t het 
Il6tel en clc \Ynge11\'crhnurclcrij lwtreft. 

°'~ <"rkri.j~;bnar: 

DJatihl'andhont le smn·t. 
fabriela:sbi·andhont. 

( G) 

~ Bostdling 1 n op bitlkcn (bkribbcn, prn

latten en sirnppcn wordcn tcgcn billijke 
prijz~n aaugcnomon en top spocdig::;to af-

golcYercl. 
BERTilO CARLI. 

(85) Adiwicljajan. 

Amsterdamsoha A potheek. 

Le oerrtva-f etr 
(296)* A. MACIIIELSE. 

Een en n.11 <ler 
mcu conditien. 

(833) 

tegen nader overeeu te ko-

L. C. SC'IL\.LKWIJK. 

Op ontvangen: 
Het e('hte Leverwatcr, t1at oeeu 11.aubeve

ling behoeft, door zijne kw,direit al~rn bekend. en 
slechts verkrjjghanr bij 

per fl. f 1.% 
» dot.. fl. f l :2.-

V LA 8 BL O.i\I. 
(30 l )* Sclwell makel'. 

Toko- Authier 
HEERE.._\-'TlL\.AT-SOLO, 

hee/1 ont1-angen: 
Een f actuur damesartikelen bestaande nit: 

Afgepaste wollen - en zephjr japon
nen, cachemiren, .·atijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de n.ieuwste soort 
dameshoe1len, bloernon, ruches, corsetten, 
jongens- en mei jeskousen, dames witte 

~__,,.._.,,.,,.. ______ -==-=-----~- A. AUTHIER_ I 
glace-handschoenen enz. 

Eenig~ uren beschikb~ar 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKENEN 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

~ ALON IlE COIFFURE 
Heerenstraat-Solo. 

H eeft pas ontvangen: 

Extra kwalitrit zwarte \iltcn hoeden 
van af f 7 .-; Grijze Yi1t<'n zonnohoe
den; zwarte en fantn.isie dasscn, kragen, 

; hemclon, sokk:en, hancldockcn nm af f 12 . -
, tot f 14.-- sponscn, kammen, wandel-
1 stokken, hecrcn-dames en kindcrschoenen 

I in alle soortcn. 
Pal'fumerien van Ed. Pinau<l, Veloutine 

Cles, Faie, Oriza lactce, Heeren glace hand
schoenen enz. 

Alle soortcn van \Vijnen en likeuren . 

(6 1) J. B. A UT HIER. 

~(.~jjJS~.£ ... \...N a.~ Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis- en Co1-n1nissie,·endutien 

(28) 

( 47) J.1f odiste. 

f E~-3iiif~~ii~~~:o 
··~ri------- --
~~11 ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 1i 
llOOJJI ~ I 
1m1 Jl. ~ A®@1~~s1].. 

1 11 HOTEL SLIER. 326 I I 

[lllL~~~~~~~~~ii~~ 

1J1s~ R~U~t !Jl~ ~1~1r~]~~ 
IKeeren.tfNu1t Solo, 

Bevedt zich heleefd nan tot het ma
ken van Bruicls- \Vandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) .T. B. AU1'II1ER. 

in v1Lten, blik ken en flesschen 
verkrijgbnar bij 

263 SOES:.\IA.N & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Cnh·an~en: 

Een. 1nntijt.je exqnise -..vitte 
po1·ti;.\)'.i.ju, minder zoet vnn snrnnk dnn de 
ot nu toe anngevoerde. 

( 286 ). * 

~ S ~SEl:RIN ~a ~A ~~AN A~~SN 
MET 

"\'OOr 1~§5 

Slee/ifs eenige Exempltiren ontvangen doo1· 

(32) THOOFT & KALFF. 



rkrijgbaa r 
l Lppe-h.irnrt van ,Jn va 

l' r onT1•11h. I . art Ynn 8oernlrnrbi 
Id. ~ Djokjnlrnrbi 

P1 ehhdbums 
• rb.-ell stempdinkt 
H I ,/ llt1·if I Pl'lUH'll 

llr t•wbnre copiet>1·1wr>:<>n 
l, boekjes 
u< 1eil-grn.vure::i 
I\ rcu duiw::;tokkt>11 
Pe ,·u-;;clinren 
Bi ·nit beclLlje;; 

r lou passers 
l I Loe] en 

i• an•tten papier 
's Lood:iclrnpleitjes 

Ent. . 
'rHOOFT & KALFP. 

Soci ete G10 de Produits Alimentaires 

... 
c• 

K\P!TUL :1 :\lILLIDE:\' FR.\XCS 

ni1·1•cte111·e11 DISA.\T rn .·lLLC.WD 
l;,)n1Ex :\h:1i.11LLI:: P.1nu::; 1878 

q· 11 F X :'il ED A IL I. IC .\ )l S 1' EH ll A )J 1 8 8 3 

PARIJS 
Rich •1·, ~3 

LONDON 
101, Le(/(le1i/1alls/1•eet . 

Bot er van N ormandie 
, u,1,.r L'L'11ig nw111t'L'I. de beste bucer van Fnrnkrijk. 

• llm.>rse µTol'11tt•n. /1·11/tel.s, sw·di11e.-<, p•iles de 

J°uie u1·ns. enz. 

'EH''· re HlCllTE~ .L\:\' .\LLE DIPORTEURS 
Y \:\' EGROP.\. 

eischo op elk blik '>el merk met de twee boerinnetjes 

l>LL.\:\ ll~C lll ·: PnIJsCOUfL\>:TE:\ \\'ORDE:\ 

!l[> ,\,\. ' \"R.\.\lf TOEGEZO::\UE:\ 

( 141) 

,~ erlu·ijgbaar 

HJ THOOFT & KALFF 
·1 eo aa1n-ragen tot geleide

b- et ,·oor ,·er,·oer , -an kotlij, 
~t onh·augstbeu·ijs ,-oor kot·-
•as. (190) 

HYGIERISCH:~~· p IERRE 
~ - - . F . van do 'leJ1sche aculie1t 

van Parijs. 

~arijs 

15 MEDAILLEN 
Goud, Zilver, Brans 

Allen die aan zielden van de borst, van de 
I hLpijpcn, Of(\Olougen lijdeo; zooals catarreu, 
le mg, "'-'l"klloudeid co hanloekkige l10esl, moe-

1 tcu gcl>ruil>: makcu vau de 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grimault & cie 
wclke siniup se.JcrL jaren door de vornaamste 
gcn"l!~ilccrcn tkr i;eheele 'vereld steeds met 
lwt licsLc gevolg wordl voorgc~cltreven. 

Door Itel V<J<Jt'Ltlur,•nd gcbruik bedaart de 
boest, houdt bet nachtz-weet op, verbetert de 
voeding Rpoedig, hetgeen -weldra merkbaar ia 

I aan toeneming in ge-wicht en gezonder uHzicbt. 
On:e Siroop d'Hypophosphite de Chaux is ros~ 

v m klew·. De /[«Cons lteb/Jen een platten, ovalen 

I vorm 1rnatop /let (u/Jrtek rnerk. met de handteel<e-
11111(1 van GRIMA ULT ET c·, bevestiqd is, oe11ew:ns 
het merhteeken van ket f1·ansche Gouvernement. 

I 
Te mk.rijgen te Parij1, l!!aison GRil!!AULTe C•, 8,r. Vilienn1. 

~N VERD!R Ill ALLI!: VOORllA•E APOTH£K!!I. 

met fl. 1. fjQ 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
'V EBii. TUI GU. UND IGEN. N e d e r 1. I n d i s c h e L e v e n s v e r z e k e r i n ~ 

Handela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

J<~en groote partii I.J. 'I~. 1-1 en Balli.
ijzer in n.lle a.fu1!'tingen. 

L ij t r B n t B M a a t s c B a D D ij 
~taat· eu plaatijzer van alle dikten, 

w1mrbij van o' X 2' X '/,." en 'la" 

TE BATAVIA. 

. 'taat· en plaatkope1· en liO{Jer
d1·aad. 

Iulichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal b~j overlijtlen, lmrner-trekkende verzf' 
keriug;-· ook omtrent die volgens het onhmgs n.nngenomen VEL~LAAGD tn.rief voor \VEE
h rn. I l ~ O?\f DS. worden gn.arne verstrekt door 

Groote- orteeriug-llloerbouten en 
Jilin 1i:nagels. 

> > Jioperen h1·anen 
en StooJnaf'slnite•·s. 

India robber vn.n af •;,." tot en met 
l" dik. 

Gastlijpen met bnlpstnkken tot 
en met -! " 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmo pheren. 

Primn. kw1iliteit Engelsche <lrijfrie
Inen. enkel en dubbel. 

Hand, Centrif"ngaal. Sto01n
po1n 1Je11 eu Drandspniten. 
§n~jge•·eeclscha1l ,·oor ;;-as en 

"Vith~vorthth-aad. 
Alle soorten '

7 

e1·f~traren. 
Boo1· en Ponsinacbines, D1·a.ai-

~tooJnJnach~nes netli:etels <'pern 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrc;;isters en Afstandsbepa-

lin;;en, n.fzonderlijk gebond en. 

Gedrukte Aanteekeningboekjes. 
Nanmlijsten. 
Kleediuglijsten. 
StraCboeken. 
~Ienageboeken met sterkte J.lec;ister. 
Proces-Verbnal. Getuigen Verhooren. 

lleklaagden Verhouren. 
Venduve1·nntwoo1·din~en, e11r.. enz. (4) 

ONTVANGEN: 
en ;chaatbanlien. I 
fuudatief)laat. 
Jiiezel~u h1· COIIl\JOSitie, de beste p r a c ht 1· ~ e 

bekle:ding tegen _ wanute-uitstrnlin~. 
J)tnas (;1·1stall, een meu w soort 

, ·nn1·klei. Van welke laatste artikelen zij 
eenio·e acrenteu voor Ja\f1• zijn. 

0 1 B 0 ~ r a fi B Bil 

\~~rder alle ~util{clen. benoodi;;-d 
, ·001· landelij li:e onderneiniu;;-en. 

Hunne zaak op grooten owzet gebn.seerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billij k en 
beneden concurrentie gesteld. 

lharne belasten zii zich met ioezicht hou
den op Mnnrnak van Jlachinerieen en 
reparaties da1trvan, en nemen bestel
lin;;-en aan op diverse werktuigen. (90) 
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zeer goedkoop. 
'I'HOOF'l.' & UALFF. 

(162) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

,,de Oosterling," 
El\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Bij bet A;-entschap dezer Ma.a.tscha.p

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, gelegenheid tot verzekering 
tei;en brandi;evaa.r, van alle soorteu Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakai·ta. 

(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
So en. kv rta. 

Bayrnin. 1-lJcoholisch -wasch
water. 

(101) :\lACHIELSE. 

AmstBrdamschB Anotheek. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
E:\" 

SI1~0P van Dr. ZED. 
(28) A. l\IACHlELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

,,. ittt> en J.loode 1•01·t ..... / 15.-\ per 
~Ialtl~n,1'Iuscntelc11Vi110Dulce,, 13.5011~ fl 

Eenig depot voor :Soeralrnrta van 

aa.a.piaohe W1ij~e=. .. 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-1 a cont. 

(25) A. MACHIELSE. 
Eeni[e a[enten voor Solo 

THOOFT & I\:ALFF Amsterda1nsche Apotheek 
So er a Tr, art a. 

A1nsterdamsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

C J,50 per pond. (311)* 

Glyli:aline, middel tegen de hoest in 
,/' en '., fleschjes a. f 4.- eu f 2.

:Jligr·aine §tiften f 2.- per stuk. 
356 A. Il1ACHIELSE. 

Tiat ramboet dari toean D0 RICHARDS 
SAKA"A.N\11 OJOEGA 

Roema Toe<ln A.. SEGUIN 
3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara banjak lebi baai per tjat lakas 
ramboet dan djenggoet 

Tida oesah tjoetji ka/oe maoe pAk6, djoeta 
t/da tinga/ nod• di koelit. , 

, J.toe tjat dart toean doekoen ~ 
..., ~ Richards njang Ian las kardja orang boleh :~. 

• ,, ~ -"' ~ lo pake sama djoega per ramboet, kaJil djoega" 
:·'. · ~ ' ~ , • · · per djeuggoet dau tiada sadja kasih lantas ·:, 

~ = ~ .~ dan slamanja njang intero sakali, lapeh djoe~a •· t 
~ - ,.... ... :- " peo£abissan n9n:; trada sakah ber-oebah. ... . 4. ~ 

J:toe t j at dart toe an doekoen :R.lchards tida bckin sakit, sekali dia poenja koewat' uja per pe.kardja-au dari bckin koewat 
soeda pariksa dari hanjak roepa tanda dan paoiksa-an : itoe bekin ramboct lemas _dan _kilap, iloe piara sama dia, orang dia bekin 
koewal dia poenja akar dan kassi koewaL hi.!oep. lloe tjat tingal slamanja seperl1 leb1 doeloe sakah. 
llari segala barang baraJUJ njang hai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie~ di. kotta Bordeaux 

Kita tlioeva ta1·0U inqatan sama ltita oranq poe11ja toean toeun n;anq bat;a 
!Loe obal nama Cepbaline Jari toeau doekoen R.ousseau njang takan nmboet djatoh Jan s~ban boe wal loemboe. . 
lloc obal arnicaline dari Loeao doekoen R.ousseau ajer wangi per tjoelji baai sakali ada banjak sakali obat arnica d1 

dalam. ohal koewal sal\Oli per tahan kaloe orang bakar ataue di fig1l, enz. - lloe bedal< dari Lahore baai sakah dari gcgalla roepa 
bedak. kaluk sauao di 11•~e rocpa moeka Slamaoja tin al ba oes dan moeda uma d'oe a l<usi roe a segar dan aloes 11perl1 orang moeda. 

Llen Agent te Soerakarta 
.J. H. VAN OMMERE:K. 

Steeds voo1·handen: 
POSTTARIEVE r. 
'rELEGRAAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TAH.IEVEN voor KOELIELOONEN bui\.e.a 

de lijn. 
(6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

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

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HANDEL 

in PaDier-, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette <l.flevering ge

gnrandeerd . 
PRIJSCOURANTEN worden steedE gratie 

verstrekt. 

'T e1:•krijg·baar 
bij 

(7) 

TBOOF T & KALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J avan.nsch) 

Pi·ijs f 5.- f1·an co pei- post f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche A po th eek. 
Ontvangen: 

Jieatings Cough Lozen;;-es. 
i\.lidd<\l tegen de hoest. 

( 10 5) }IACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKAR'l'A. 

der BataviascheZee-enBrand-
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MAOHIELSE. 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor 8oerakarta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJNEN: 
}!erk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. i\.IACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Ka.lff- Soera.ka.rta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
E~TVELOPPEN. 

KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
H'l'KTEN, IN 'lEER VELE SOORTEN. 
PRAOHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

1Jr]]@J®)J~1Jr ~ ~~~l~~ ~ 

Hantoor-A.genda'• :l.t!Jt!J.'i. 
Spoorweggidsen. 
Netle1·l<iruls Gescliiedenis en Yolk•leven 

( p1"aclitwe1·k in 4 gr. octavo deei'en) 
de Genestet-Alhiun in p1·aclitband. 

lt<die, doo1· Ger<H·d Heller 11 » 

E/Jn scliilde1·doos, coni,pleet (voor di-
lettt£nt-scliilders.) (249) 

Ste!len zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta, 
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