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j De Soeralrarf11Jt<•he 

! dricm2.nl 's weeks: Dinsdng.f, Don<lerd<igs en 

Co 11 rant vcr:;c h ij n t Ad vertentiekosten behn.lve het zegel voor 
elke 10 woorilcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgenrle plaatsing de helft. 

Wie ' 
IS 

I 
de Tulahdi? leen ouvolledig, rnn,ar dikw~jls tegeustrijdig fa

vens. 
Aau den eenen lrnut wordt verzekerd <ln.t 

Het 1JPl'!i11c1· T<1!J1'ul. spreekt in den lan.t- hjj tot e,rne erke.n,le vorstel\jk:e fomilie nit Soe
steu ti.1'd niet :'lleer nw den .i\IabLli tlnch vnn d:rn behoort, eene 7.0r<rvuldi,re onvoe lino- ont-
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den ,\lachtli. en moet hiermede, volgens eeu ving- en tl1Lt liij, hoewel voot· e.me geestel~jke 
bevoeg-tl beoonleehrnr. dichter de ware uitsprnak b')tliening O[) rdeitl, nlrns crrnote cr~neio·Jheid 
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vtiu den _\.nibi,chen naam mt,lcren. Da;Lr de VdtTie l vo;Jr ltet militaire leven. Z~jne eerste 
<lmger van dien mrnm tlums een gewichtig wnpenfeiten be;;tomlen m eene reeks v1tn schit
persoou gewoi-.len 1s, zegt genoerud blacJ. 1s ter~nd overwiuniu;seu op de tegen hem af
het misschien interes::mut te weten clut de naam gezonden Ecryptische troepen. De voornn.amste 
eigenlii k x J.fa-he-di" of, als dit te omslachtig daarrnn was <le totnle veruietiging vnn het 
is. }) ... ech,li" behoonle ie luitlen. IIet woor,l is leger vnu genemal Hicks, dnt uit tiendnizend 
afg·eleid van eeu werkwoonl » hetle" - nan voe- welgewapen,le mn.unen bestoud, de keur van 
re~1 - en beteekent <le annvoerdt>r. de wecrw~j- de troep0111u:tcht van den Khedive en ouder Eri
z.er. liet J::; een ti tel die door Arnbische rebel- gelsche en A merilrnitnsche officieren creoefoncl. 
leu tegen hPt kLalifMt dikwjjJ,; is anugeno- Terwijl Hicks-pach11. geforceenle marsch~n nur.:1k
rnen en di.~ ecu hovcnrnLLUurlijke zeucling JU te om z(jn tegenstander t-e overrorupelen en 
zich .::luit. Als de Islam vcrzwukt eu de reo-ee- het gebrek nan wattlr zich nijpencl deed ge
rencle Klw.lif niet upgew.1sse11 blijkt 'l"O Or ~iJn voelen, wenl h~j door een V"erraderlijken gids 
taak, wonlt h~j. volgens de O\"erlevering, door 111 een llefile gevoerd. waar de Mahdi hem met 
den re<ldenclen i\lecbtli verrnugen. overweldigernle macht op het l(jf viel en alleu, 

De tegeuwoordige »wegwijzer" is geen Ara- tot den 1::rntsten man toe, over de kling joeg. 
bier doch een kleurling uit Barbarijsch- en Door geheel J~gypte bmcht de t(jding een ont
_ T egerbloed evenals de meeste zijuer aanhan- zett~nclen indruk te weeg eu kolouel Yalenti
gers die de Eugcllschen dus ten onrecLte n.llen ne Baker (B1dcer p11.cha) werd terstond aan het 
»Arnb-'' noeruen. Evenals alle meer beschMf- hootd van eeu nieuw leger tegen het Arabiscb 
de liedeu uit die streken spreekt h~j ecLter, legerhooftl 11.fgezondeu. Doch ook dit werd 
beha1 ve <le fandstaal. ook Arnbisch, dut uit bet verslagen en Baker pn.c ha met zijn staf sla11.g
zuiden van .Bgypte irn.ar Soudnn is door,j·Jtlron- tlen er slechts ter nauwernood in te outvluchten. 
gen eu dat te sneller vorderingen nrnakt, daur · Daarop wierpen z.ich de ~Iu.hdi en zyn be
>:ioudan ook aan de andere zijtle n.an een Se- velhebber Osman Digna op de garniz.oenen en 
mit1sch sprekcn<l ln.nd - Abessynie - grenst. forten lnngs den :N'ijl, welke allen, Tokar, Shen-

Het Tnrksche bl1Ld Jluuaschi,· bernt eenige dy, Berber, Khartoem enz in zijne hanr1en vie
bijzonderheden omtrent de organi.~atie der strijd- len, terwijl de bewoners met bet zwaard wer
krachten van den :iiahdi. Zooals in al z!ju doen den orugebracht. 
en laten, wa~ i\Iohnmed Acbrne<l ook b(j het De volgelingeu v11.n den »Gids" die na zij
orgamseeren van zun leger er op bedacht om I ne herhnalde overn·inningen een onbepaald ver
zich nnar de oude K:ilifen te regeien en bet trouwen in hem stellen, zien in hern hun pro
door hen gevol!{rle ysteem na te volgeu. Ieder feet, den grooten krijgsrnau wiens optreden 
tien man vormden dus een > broederscha.p", die door bet volksgeloof en de overlevering was 
onder bet kommauclo van den oucl ten bun- voorzegd. 
ner ta11.t. Tien zulke broedersch11.ppen vormen 'iT olgens eene andere lezing is de Mahdi 
een bataljon (of liever compagnie), ann wier een inboorling van Dongola en Mahomet Ach
hoofd. een >ferik'' geplaatst is. Tien bataljons I med genaamd. Z(jn va.der was een timrner
vormen een regiru~nt. wet een emir of diens man, die zijn zo0n in de leer dr.ed bij zijn 
pln.atsrnrvanger aan bet hoofL1. Elk bataljon oom, een scheepsbouwmeester in de buurt van 
Leeft een eigen vaaudel, met het oorlogsteek~n Shendy. X 11 eeue ondergane kastijdillg liep de 
van den Mahdi (twee gekrui te zwnarden) er knaap weg en geraakte op eene school in 
op, <loch v11.n verschillemle kleur. Als de J.fah- E:hn.rtoem, waar inzonderheid van de gods
di zelf kornmn.ndeert, heeft hij tien emir., nan clienst werk werd geuian.kt. Hij voltooide zijue 
zijn zgde, die den generalen bif vormen en geestelijke opvoeding in Berber en trok zich 
tevens als hoocrste krijo-srnttd funaeeren. toen terug op het kleine eila.nd Abba in den 

De nutwoorden op '"'de vrnacr 
0

})wie i de Witten :N'ijl, waar hij een oostersch monnik
:Jfahdi'' welke ::;ind~ de laabte twee jaren her- kenleven leitlde en vele aani.rnngeri om zich 
hnul<lelijk mm de or<le wa" zijn echter niet al- heen verzamelde. 

Feuifleton. 
ALS COMMENSAAL 

EE:-; \'EHTELLl:-;G 

I'S XEGEN :kOO~""D§'I'UKKEN. 

ZE\'E:\DE IIOOFDSTGK. 

( r<'1'L'Ol(/.) 

.idit ziet rlanrop over haa1 bril been onzen \\'il
t'lll cens ter rkg<> doch nict onwicndelijk aan, en 
. r6t, nnar de piano wi.'zend: 

>>~tr.i ks zal 11 er nan moetfo n gclo,JYen. mijnhecr!" 
»Yan hartc gaarne," antwoorrlt \\'illc rn, als hct 

1 g<)n< . ..:gen kan doen. Jufvrouw Anna heeft. bet, mij 
.oocVL'fl ook al nit 11w naam vcrzorht. " 

i>.\<'h zoo! X11, dat z:1l wel helpen. Tk denk <lat 
iok l..iar w1•l de Yinger~ zullcn jeuken, is 't niet. 
d11d?" 

Dit klPinr zijgesprrk scliccn onzen nienrl Ge1Tit 
)irksf' al r~en wcinig te brng te dur1\n. IIij bnd de 

do111ir11)stecncn al cen gr.rnimcn tijd door elkfuu· 
gl'ra111rncl<l en klopte nn met et~n da'.ln·an waar
~chuwcn1l op de tafel. 

,> U rloct immers mec, Nichtje? vroeg hij. 
• ' icbtJe k wam tusschen de IJl'idc pal'rn, dat 1,; 

tu,$chen Gerrit en ~reltjc aan de eenc, en \Villem 
lln Anna aan de andere zijde te zitten. 

Ann voortzetting v:u, zijn privaat gcsprek vie! dus 
voor \Yillem nu nict te denken. Hij \\·as gehouden, 
tegen Anna spreken.ie, den toon der gewone cou r
toi~ic niet te zeer to boYen te gaan en ternns zijn 
attenties te Yel'declen. 

Hf't gelukkig gevolg was, dat hij niet alleen op 
j ,n na en ~ichtjc, mnal' ook op j\;eeltje Yer~pijk op 
den ko0p toe cen goeden indruk maakte en alleen 
Gerrit Di1:kse ecn doom in 't oog was. \\'at zou 
dcze edele jongeling nict gegeven hcbben, als hij 
den weemden indringer CL'ns op de een of anclere 
wijze ter dege ecn Ylieg hurl kunnen afvangen. Yoors
hands concentrcercle hi.i al zijne geest.vrrmogens op 
~ijn spel om \\'illrrn althans hiermedc in de schacl:.:w 
te stellen. Jet.; wat nict moeidijk kon heeten . 

Jets anders namelijk is hct, ter wille van een aar
dig meisje hare tnnte met een hooggestt'md gcdicht 
te \'C1'ja1·e11; icis anders, tus chrn hollen rn stilstaan 
in, den rccht!'n gang in een apart gesprek met dat 
mri~je ie honden: iet~ antler;.; eindelijk in haar bij
zijn of met lrnar, zir.h een degelijk !mart.- of domi
nospelcr tc tooncn. 

Yan gezegrle dric kunststukken is het Iaatstc, 
bn1ten alle vcrho11rling, bet moeijt'lijk~tc. Vooral al$ 
fegen u OYer een Gerrit Dirkse zit, die u al Jang 
mve be~chciden triomfen in de beide eerstc vaar
cligheden mi~gunrl beeft en nu , grinnckend bij uwe 
unhandigheclen, al zijne krachLcn nan dat spel wijdt. 
:\len weet, clat bij soliede menschen het hoofd altijd 

Persoonlijk wordt hij bescbreven als iemand 
van veertig jaar met lichtbruine huidskleur, een 
7.warten baitrd en van eene hooge gestalte. 
H~j geeft zich nit voor den nieuwen profeet 
wiens komst dour 1foborned was voorzegd, 
besterud orn den Islam te hervorruen en tot 
oorspronkelijke zuiverheid terug te brengen. 

Khartoern is de grootste stad van oostelijk 
Soedn.n, gelegen aan de z11rueuvloeijing vn.n den 
'Witten en den Bln.uwen Nijl eu aau den heer
baun vn.n Abijssinie, Sennaar en Kordofan naar 
Egypte. Yan dit centrum uit gaan de karavanen 
met goud, 1voor, specerijen, struisveer~n, giraf
fe-en luipan.rdl"ellen, artsenjjeu, koffie enz over 
Berber en Dongola naar Egypte of door de 
groote .l T ubi che woestijn rnw.r Snn.kim en de 
audere kustpln.atsen van de Roode Zee. De be
vol king der pfaats bestaat uit Turken, Grieken, 
J oden, Egyptenaren, N nbiet·s en tot verse hil
l en de stammen behoorende negers. 

Daar gel~ik gezegd zette hij zijne etudien 
voort, inzonderheid die van den orthodox-Ma
bomedaanschen ritus, waardoor hij later door 
zijn kluizen11.arsleven gebeiligd, een zoo groot 
overwicht op zijne fonatieke landgenooten zou 
bekomen. Terwijl hij hen het heil van den gods
dienst en het geloof in zgne goddelijke zen
ding predikte, ontzag hij geene middelen om 
zijne aardsche bezittingen te vermeerdereu en 
een koopman van Obeid, die weigerde de plan.ts 
an.n te wijzen wan.r hij Z!Jne bezittingen ver
borgen had, werd op zijn hist aan een touw, 
dat om zijne enkels bevestigd werd, voorover 
JU een diepen put neergelaten. Hier begon het 
ineengedraaide koord. zich te ontwindeu, waar
door den piitient het hoo:fd en lich11.am an.n 
alle kanten werd gekneusd en opgereten langs 
de ruwe wanden der put. Volgens dezen man 
nu zouden velen dergenen, die onder de va
nen van den Gids vereenigd zgn, aan diens 
gotldelijke zeuding weinig gP.loof hechten en de 
profeet, die steeds leeft in de vrees vn.n ver
giftigd te zullen worden, voor zune persoon
lijke veiligheid voornarnel(jk a:fhankelijk z~]n 
van eene lijf-vacht van Ara.biereu, die ban lot 
aan het Z!Jne verbonclen hebben. 

De Iahdi heeft een soort van heiligdom 
waarbinnen hij zicb veelvuldig terugtrekt om, 
woats hij voorgeeft. geme1mschap te oefenen 
met »El Hadra" of de Heilige Geest, die hem 
voorlichting en mad verschaft bij n.l zyn on
dernemingc-m. De bijgeloovige Arabieren ver
clringen zich in' dronuuen om dit gebouw om 
door den mond van den heiligen m11.n de uit
spraken van het orakel te vernemen en -deze 
schroorut geeue vrome kunstjes om hen in bet 

koud genoeg blijft, ook al popelt daarl:linnen een 
hartstochtjr, om geen enkel \'an hun kleine handig
heirljes ongebruikt te, laten. 

Den geheelen a\'Ond bad Gerrit er nog zoo verge
noegcl niet u1tgezien en hij liet geene gelegenheid 
,·oorbijgaan, om met geveinsde bonhomie telkens \Vil
lc m te bnduiden hoe hij we! had moeten spelen. 

En nog best'fte hij niet den vollen omvang van 
zijn O\'Crwinning, al zag hij ook d."lt bij ieder nieuw 
spel zijn slachtoffer minder spraakzaam en minder 
opgcwekt werd. 

\Villem had bij den aamang nonchalant weg een 
hoopje ceuten voo1· zich neergelegcl. Al had hij niet 
juist geweten, dat het zijn Jaatstc achttien waren, 
nn hij van zijn rijksdaalrler geen geld terug gewild 
had, dan nog zou hij ze misschien niet geteld heb
ben. Jets wat een solied mensch ongetwijfeld doet 
om bij het einde van het spcl behoorlijk .zijn salrio 
te kunnen opmaken. 

Het was ten laatste zoo ver gekomen, dat zijn 
eenige hoop nog maar gevestigd was op den laatsten 
van gcnoemde achttien koperlingen. Helaas ! hoe ook 
de inspanning koude zwcctdropp~ltjes op zijn '!Oorhoofcl 
bracbt, ook deze volgde zijn zeventiPn broeders en 
'Willem had, als hem het hoofd naar poezie gestaan 
had, met van der Hoop's speler, een beeije gewij
zigd, kunnrn ui troepen : 

l\1ijn Ia:i.tste hoop verdween ! Narlat ik achttien malen, 
Mijn cent dorst wagen, zag ik Gerrit zegepralen ! 
Doch zijn toestand was te akelig prozaiscb om of 

spot of klacht in hem te doen opkomen. 

Inzending der Ad vertentien tot op den 

dag tler nitgave v60r 10 uur. 

geloof te versterken. Van tijd tot tijd vertoont 
hij zich aan bet volk met het zeggen dat de 
Geest hem bevoleu heeft om 11.l zijne aardsche 
bezittiugen te storten in den »Bn.it el Mal," 
de offerkist, waaruit de HeiliO'e oorloo- crevoerd 
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worclt. De geloovigen dienen een zoo schitte-
rend voorbeeld ,lnn wel te volo-en. Zijn er O'e
scltillen waarb~j vronwen of goederen m het 
spel Z.tJll, dn.n verhuizen in den regel de eerste 
11aar den h11.rom en de lu.atste naar de offerkist 
v11.11 den profeet. 

'.!.'oen rn J anuari 1880 generaal Gordon zijn 
umbt nls gou verneur v ~ u Soedan neerleade 
was het land betrekkel~jk in rust ,en de schat~ 
kist in een bevredigrmdeu toestand. Hjj wise 
de ve.r lerfel~jke inmeuging vim de Egyptische 
regeering uf te weren en de bureaucratie van 
Cairo op eeu 11.fataud te houclen. Zoodra was 
G orLlon niet weg of het landsbestuur gmg 
weer den verkeerden weg op, zontl pluuderzieke 
belastinggaurders gesteund door eene halfwol!ste 
soldittenbeude en z.1taicle de kiemen van ver
deel<lheid en v!jimdschap. Dit verklaart waarom 
de Mahdi zooveel bij val vond toen hij in Juli 
1881 ten zuiden van Senuan.r de man des op
stands plantte tegen het Egyptisch bestuur. 
Het volk zag tot hem op als tot eE>n verlosser, 
ofschoon het geenszms zyne bedoeling was 
voor de grieven der Soedaneezen op te komen. 
HiJ proclameerde veelrneer zijne goddelijke zen
diug, zune opdrncht tot hervorruing van den 
Isl1trn, verdelging van de ongeloovigen en tot 
het m bet leven roepen van eene nieuwe orde 
van z.aken. 

'rerwijl het Gordon, toen hij hier weder op 
het tooueel verscheen, iuzonderheid te doen 
was om de bevolking der bedreigde Egyptische 
steden te beschermen tegen de wrn.ak der Ara
bieren en Soedaneezen, die op hen de verdruk
king wilden wreken, welke zy van hunne 
Egyptische meesters, met Mebemet Ali te be
gi1rne:u., hadden moeten doorstaan. 

Doch Gorrlon bevond die taak onuitvoerbaar 
en rng dat het spel verloren was; hij zag zich
zelf belegerd en nep bij zune Reo-eerino- om 
bijstand. 
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Toen werd, maar te In.at, lord Wolseley aan 
h.~t hoofd eener nieuwe expeditie uitgezonden 
en thans zal het pleit tu~schen hem en den 
Mahdi, tusschen Europeesche krijgskunde en 
oostersch fauatisme beslecht moeten worden. 

Blijkbaar staiit men aan den voornvond van 
gewiclttige gebetu·tenissen en wanneer de krijgs
kn.ns den Engelschen ongunstig blijft, on
danks de krachtsinspanningen in het moeder
land, ondanks de hulpbenden uit Canada, Aus-

Het duurde niet hng of Gerrit Dirks~ kon bemer
ken. dat bij \Yillem, met den l;tatstcn cent, ook alle 
contenance verd wen en was. 

u!-Ieb ik al een cent van u gekregen? Ik geloof 
ja ?" vroeg ~ij schijnbaar nonchalant. 

ii l\een, pardon! ik moet u nog betalen. Ile .. ik 
\\'as een weinig verstrooid," antwoordde Willem met 
een hoogroode kleur en stak de hand in den zak 
nl5 om zijn portemonnaie te nemen. 

))Ja, dat meemle ik al bemerkt te bebben", ant
woordde ·Gerrit met iets als irenic in zijn stem. 

)) Scheelt er iets aan, mijnheer?" kwam nichtje de 
Regt tusschen beiden. )) U is zeker niet we! gewor
rlen. Ilet is hier ook zoo erg warm." 

De positie was bepaald onhoudbaar, onder bet 
spottencl oog van een vijand, die u maant, de zakken 
te moeten ten onclerst boven halen oin te zoeken 
naar" Pen cent,, die daar 11iet te vinden is en dat 
mer iemand die aanspraak heeft op een dee! van 
de honderdduizend ! 

\Vill.im nam dan ook het llangeboden redmiddel 
van ongesteldbeicl gretig te baat en onder bet vooJ'
wcn<lsPI, zich wat te willen opfrisschen, ijlde hij <le 
kamer uit en wilde hij naar buit,en. Hij rnoest en 
hij zon zich gelrl ve!'schaffen, hoe dnn ook. 

i\ls de noocl hr!t hoogst is, is de redding nabij; het 
behoefde tot gcen tragische cladcn of zakkenrollen te 
komen. In den gang kwam Willem Heintje te ge
moet, rlie juist van een booJschnp terugkwam. 

>.>Jij kunt me redden, Ileintje ! Jij kunt me geluk
kig maken ?" riep hij en vatte haar bij de hantl. 



halie en Hindo tan, dan is, gel~jk kortelings 
in het JJilitai1· 73/ad werd opgernerkt, een 
go<lsdienstoorlog tus,,chen Christenen en Ma
homedaneu uiet onwaarschijnlijk, een oorlog 
waarvan ook in onze kolrmien den terugslag 
zou wordeu ondervondeu. 

Maar eerder zieu we het beeld <ler tockornst 
in het beeld van 1ie11 indisch tjjgergevecht: de 
liiai der Arabieren zn.l bukken, de kn.rbouw 
van John Bull moet het winuen. 

,,De Goeie onll,~e tijd." 

Het ontslag, cle11 omroeper Pietersen te 
treeht verleend, geeft den Utrechtschen be

richtgever der N. R. U. stof 1oor een nieuwe 
aardige schets. Wij ontleenen er 't volgende 
aan: 

»Men kon het hem an.mien: hii . kwijnde 
langzaam weg . .Al die nieuwerwetsigheden on
dermijnden hem. u al in geeu volle vier 
jan.r had hii een verloren kind orugeroepen
't is of kleine kinderen tegenwoordig al betPr 
den weg weten dan vroeger een men. ch van 
vijftig janr. En armbanclen of oorbellen-wel, 
meneer, men zou denken dat ze aau de men
schen vn.stgegroeicl' zitten. Eu hondjes ! - wie 
lMt er een hond omroepen tegenwoordig? \Vie 
zijn hond kwijt is, loo pt naar de Ganzenruarkt, 
want bondenl tegen een heeft de peli,,ie hem 
ingerekend. Jti., de pelisie, die wa eic;enlijk 
de oorzaak van veel kwn.ad. Er zijn tegen
woordig meer commissitrissen. en inspecteurs 
dan je vroeger dienders had, en er kan geen 
kind op den hoek van een , trnat staau huilen 
om d 'r moetje of 't i : kom jij lllll.il.r mee liefje 
naar de l:hnzenmarkt. Alles naar die ver
vloekte Ganzenmarkt! AI~ vroeger iemand Pel'..' 
arm ba11d of een oorbelletje gevonden had en 
hij dorst bet niet te houden, clan bracht-i het 
b(j mij, en al dan de mensch0.::i kwiimen om 
het te luten ornroepen, dar vroeg ik, hoeveel 
of de belooning wa , en v66r<lat ik in twee 
strnten c'Ugeroepen bar!, was het al terecbt. 
Du.n kreeg 1h. nog c..,1, goede fooi van den 
vinder ook. Maar tegen woordig? >" ik meer 
te verdienen voor een fesoenclelijk burgerrnins! 
Alles naar de Ganzenmarkt, en dan.r kenne ze 
't clan terng krijgen, en dan gaan de dienders 
mit te fooien strijken ! En dan de krante! 
Da's ook een pe t in de rnaatschappij mit tie 
vervloekte afferten ie ! Die keeren de heele 
hoel onderste boven. Maar let is op : ik zal 
het nie rueer beleven en n ook niet - maar 
let is op! Daa.r ken ik me nou op mijn ouden 
dag niks anders clan viscb omroepen, viscb en 
visch toe. Al hou je er nog zoovee1 van, bet 
gaatje de keel uithr.nge.n !" 

Y oor iederen voorb\jganger had de oude mnn 
dnn een groet of een vriendelijk woord, tenvijl 
hij daar wachtte op de aankomst vim den spoor
trein, die nienwen voorraad visch moest aan
voeren. Als ditn de met mauden \1>lgel1.1.den 
baudwagens hem voorbij nelden, en bli van de 
daurneven bollende ru11.nnen vernam wat de 
inhoucl der ruanden was, dn.n werd zijn ijver 
geprikkelcl door het gezicht <lier vlugge jonge 
borsten, en zoo hard als ziju oude beenen loopen 
konden, nelde ook hij voort, om in de stad te 
gaan verkondic;en welke soort visch er om» hallef 
tien" op den afslag te koop was. Dat wa' hij 
zoo vele jaren gewoon geweest. tlat hij van 
die gewoonte niet kon afwijken, maar altijd 
op dut teenen paaltje zat en wnchtte tot de 
vi ch hem voornitgesueld was - ofschoon al 
lang v6or annkom t v,rn den trein de telec;raaf 
bericht had, welke visch zou ·wor<len an.JJge
rnerd. Jfoar dat wilde h~j niet weten ! »De 
tillegran.f was ook n.l zoo'n nuuwerwessigheid, 
d1111r \Ve nib an lmdden. De rninse weteu 't 
vroeg geuoeg as de visch op <leu af:sbg leit. 
!lfoar zoo stooten ze een burgermins bet brood 
uit de mond. De heele boel gaat onderstebo l'en, 
je zelt 't r,iet belevc, mmi.r let is op, wat ik
kie zeg!'' 

))Ikke, mijnheer?" norg de :rnngesproken!.', . chuw 
en met de wrbazing, die een eedijk rnaar onaelet
terd diim~tmci~je rnoet oe\angen, ab ze zich door 
een heer zoo hoogdnHend !10ort toespreken. 

>>Jijzelf. Ik ben in een malle po~itie. Ik heb geld 
ver~perlJ. menr dan ik in mijn porte-monnaie had. 
en ik kan niet in mijn lnireau, want daar zit juf
vrouw Dirksen vlak met ham· rug trgcnaan. Kun 
je me gauw een gulden leenen? 

Willem had lrnt meisje in de Jaatste panr wcken 
nog al ern. een fooiije toegc~lO[Jt en nam zicl. vott1· 
ht't gell'ende met koninklijken inkn•si terng te ge
v1•11 lij zng er dus voor het _oogirnblik niPt in, haar 
die vraag te doen. >>13ovendien" dacht hij, »noorl 
Lreek t wet." 

»Een gulden?" antw0ordde !Ieintj!.', tenvijl ze haar 
knipje uilhaalde. Jilk wil wel rens zien. Maar ik 
geloof dat ik niets heh als een paar centen ... en 
een rijksdaalder." 

»0, kostelijk ! Geef die maar hier. Morgen moet 
ik ccn kleine 5000 guldo~n ont1·angen. dan kornt dat 
'H' l terec ht." 

\'ijf Juizend gulden, mijnheer ! hel'ft llWC cen er
feni~ getrokken t ll'O g Ileintje m"t bewoncle1·ing en 
reik te het gevra:i.gde geldstuk over. 

»/,oo iet · is het, ja !" antwoorrlole \Villem h;rnstig 
en wus vol on~eduld, nu 111a::i1· wc:ler U:Jl'.'n t• ko-
mrn. 

llij bedacht zich echte,· l'n g-1tn 10 zich de:i tijd 
een glas Wlter te d,·ink };), om zidi w tt L•Jt b ~ Lurd
hrid te dwingP.n. 

Zoo riep h~i dan iu d~n laatsten tijd niets 
meer om d11..1 vi ch. En ofschoon hij nog altijd 
» twn.luf" riep n.ls men el ft verwach tte, en of
schoon de omstanders het dnn nog altijd evP!l 
hn.rd uitgierclen vn.u de pret; ofschoon hij nog 
altijd de hinge tong uitstnk als bij de visch 
van di~n naam nnnkondigde - men behoefde 
geen arts-exii.men gedaan te bebben, om te zieu 
ditt die tong uiet rueer de tong was vn.n voor 
jn.ren. Ztj beefcle, terwijl hij er met den ivoren 
knop naiw wees, en zijn spijsvertering was 
blijkbaar ook niet meer zoo goed nls >Jiu den 
goe1en ouwen tijd". 

So er aka rt a. 

S l u i t d n g e n d e r H a i l 11. 

T1i: • :1.MARA~G : 
Fr. 5-19-30 
Eng. 11--32. 
Holl. 11-21 

'l'E R-\.TA.VIA.: 

Fr. 8--22-3 M. 
Eng. 14-26 
Holl. 3-14-24 

Vertreli der Treinen 
Semarnng-Solo 

Solo- emarang 

6.50 v. m. sneltl'ein, \\'elke 
te Solo aansluit aan den snel
tre;n, diP. om ·10.30 v. m . 
van daar naar Soerabaja ver
trekt. Venier 8.31 v. m. 1.11 
n. m. 
7.2 v. m. '10.30 v. m. 2.'16 
n. m. sneltrein, welke aun
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. 111. van Soern
baja ve1'trekt. 

Sernn,.;,r.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kc11..ing-Djati-Semarang 8.12 v. m. 
Senian1ng-Djok1·a 6.50 v. m. 8.31 v. m. 

I , ' 
Djokja-Semarang 7.15 v. m. ·12.25 v. m. 
Ojokja--Solo 7.'l 5 v. m. 9.48 v. m I L.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Sok -Djokja 7.'13 v. m. 10 v m. 1.53 

n. m. 3.36 n. m. 
\\'illrm I--Kedong-Djati {j '" m. 2 n. m. 
Krdong-Djati-Willem I. .5 v. m. 4.H Jl. m, 

·10.41 ( neltrein) aank. Soe
rabaja 6.--:-

2.35-aank. Madioen 5.52. 
~oerahaja-Solo Djebres G.20 (~nelt1·ein) a'.lnk. Solo 

Dj. ·t.28 
8.25 aank. Solo Dj. 6.-
11.57 aank. l.\fadioen 5.51 

(Tijdsopgal'en volgens mitldelb. tijd Sot•r·abaja: 9 mi
nnPut verschil met Solo; ·12 um· Soerabaja;::: 11.31 
Solo.) 

Op gisteren werden ter politierol gestraft 
wegens bet bezit van clandestiene opium : 

le Sim 'l'jioe met 1 :::nd. krakal. 
Bok Kromoharjo > 14 d. id. 
S,tpur » 8 cl. id. 

terwgl R~sotenojo, Kjai Djragoem en Kromo
harjo werden vrijgesproken. 

Vii-egens bet toebrengen van slagen : 
Ong Goe Hwa met f 5.- boet~. 
En wegens het houden van hazardspelen 
'{joe Dian Sik ds zoodanig beschuldigd, 

vrijgesproken. 
Bij vonnis van den Residentieraad op he

den, werden veroordeeld wegeus het onwet
tig bezit van meer dan een honderd gulden aan 
koperen duit,,n die niet vn.n Nederln.ndschen 
muntslag zijn: 

1'jioe Dian Sik met f 600. boete. 
'l'zt.n 'l'ing Bie > > 694.33 » 
Koh Too Yang » > 7498.33 > 

terw~jl ter zake beschuldigd Mertowidjojo nn.ar 
den bevoegden rechter teruggewezen en 'l'an 
Boen Kang en '1'1:1.n Soe Hong werden vrijgespro
ken. 

'.l,oo ook werd .Atmowidjojo besclrnldigd van 
verkoop van clandestiene opium, vrijgesproken. 

Met zekerbeid kunnen wij mededeelen <lat 
bij de Regeering geene bezwaren bestaan te
geu bet oprichten eener drukkerij &.lbier door 

Toen hij de feestkamer weer binmmtrad was bij 
een g~hr.rl ander mensch geworden. 

ll 1k hoop dat ik nog niet van de lijst geschrapt 
ben?" vroeg hij vroolijk aan de spelers, die intus
schen een nieuwe partij aange,·angen Jiadden. 

JiMaar wacht, ik heb zooeven nog vel'Zuimd u te 
betalen, Mr . Dirkse," ging hij voort, toen hij .weder 
plaats genomen had, en haalde zijn rijksdaalder voor 
den dag. 

iJO, dat had niets te beduiden," repliceerde Ger
rit met een goedaardig glimlachje. >> U is al weer 
gauw opgefrischt, zie ik, ik dacht dat u inderdaad 
niet wel was. 

Het spel ging nu weer gerrgelcl zijn gang en het 
~cheen dat de fortuin, die tot dusverre onzen vriend 
hanlnekkig den rug had toegekeerd, thans, nn toch 
eenmaal de crisis d<'or~taan was, hem gunstig wilde 
·gaan worden. Hij herwcrn cent op cent. Dit er
gerde hem hijna en hij deed nu zijn best om in 't 
oogloopend slecht tc spelen. 

ichtje de Recht vond hierin aanleiding de ondcr
stelling te wagen, dat 'Willem liever ht-t spcl wenschte 
te staken en gaarne wat muziek zou maken. Wil
lem gaf aan dat verzoek. bereidwillig en vroolijk ge
hoor. 

Zooals reed:; gezegd is, was hij als dilettant geen 
onverdienstelijk spPler; hij had althM1s meer rlan vol
dornde bedrevenheid om in e~n burgerkringetje nls 
rlat, el'n luchtig morlcstukje vlug en rnet aplomb voor 
te drngen. Hij wist ook wel dat daarmee in den 
regel meer dank wor,lt ingeoogst dan met een stuk 

• 

deu Ueer 1. '\Y. '\Vintcr die na~•.r wij verne
uwn het yoornemen heeft opgcv:i.t. Otll tnt nit
~ifte van eene J1tv111111schc en eene ;\litlr·isdw 
l'ournn t over tc gann. 

A:-.mor).1rnsc1rn Mn.rr.\ rnE~. u~den morgen ten 
vijf ure wenl een koopvrouw bela<len mrt koop
waren, op weg- na1Lr tle pnsnr, op den ~rooten 
wcg (Lodjie \Vocl'llong) vo lg-ens lrnnr beweren 
en <lat der inlantlschc politic door ecu ~\.mboi
ueesch 111ilitair 11.11.ngernn<l, klnnrblijkelijk met 
het cloel om ham· tc bestelen. Ilet oorvrnloove1Hl 
gehuil door de vrouw n.a11geheven, brncht. vcle 
Jieucn bijeen, wu:trop de 111mrauder iu de bo 'i 
verclwee11. De .Amboineesche militairen geven 
uanhoudend blijkon van verregn.an<le brutaliteit 
en doon den vreedmmen burgers veel overlnst 
aan. Streng strnffen zal wellicht bet rnid<le1 zijn 
clauraan en eincl te ma ken. 

Iu de n11.bijheid van Soeko-Himljo wenl de 
iul11.nder ::;oeruo ornstreeks ten 5 nre des och
temls door eenige perso11eu 11n.ngerand, die 
hem zijne ter verkoop bestem<le ku:ins ontroo
ven wilden. Duar zulks echte1· niet gocdschiks 
gelukte brnchten zij hem verschillende stekcn . 
toe, waardoor de 111a11 bij 011 dood nederr.eeg 
en door eenige p11sn,rgangers gevonclen wer<l. 
Om1 werd verder medegedeeltl dat de Politie 
mtar a~le waarscbijnlijkheid, de daders op het 
spoor 1s. 

In de lan.tste dagen mg men rechts en 1iuks 
inlanders en Chineezen die in phmts vim met 
het welbekende riugspel, met een nieuw La
zard3pel bestn.ande. nit een bord met w~jzer, 
winsten behaalden. Aangezien zij daartoe gcene 
toestemming vn.n bet Be tuur gekrcgen hn.<lden, 
heeft de Poli tie eenige dier person en iugere
kend en zulleu zij eerstclaag,, voor de Politiero1 
moeten verschijnen. 

V olgens een onzer reporters zoude een wel be.:. 
kende inla.ndsche smokkelan.r bet voornemen 
hebben opgevat om een half picol ruwe am
fioen van Sr>erabaja Lierheen te doen komen. 

De g~leiders zouden na ontvangst van de 
opium n.1m de hn.1te Pal'Ou de trein verln.ten en 
zicb vervolgens over Tgn.wie n11.ar Sragen be
geven, om dnn per reiswageu verder de reis 
naar Solo te vervo1gen. 

Een inlander die bii den Chinees Ing lie 
op 'l'joijoednn eenige inkoopen deed, betr..alde 
die goederen met tweeduitsstukken alleu nog 
van een stempel voorzien, die echter door den 
verkooper geweigerd werden te ontvnngen. Daar
over ontstond eene woorden wisseliug die zoo 
hoog liep. <lat de Chinees b\jgestn.nn door zij
ne wederbelft, den inlander tot bloedi:-ns toe 
sloeg en hem a~rnrna op den grooten weg wierp. 

De mishn.ndelde persoon heeft eene aankbcht 
bij de Politie ingecliend. 

GEMENGDE EERICHTEN. 
Aan clen assistent resident vstn Sragen (Soe

rnkarta) Y arkevisser, is eeu trnctementsver
hoogiog van f 50 toegekend, wii.11rdoor z\jn 
bezoldiging is gebracht op f 700 's maands. 

B. H.B. 

Het is meer dn.n tijd <lat Veeartsen, Land
bou we rs en Veehouders de handen ineeu ~ban 
om te trnch ten in den treurigen toes tan cl, wan.r
in de lndische vee- en paarrlenrnssen verkee
ren, vernndering te bre.ogen. Ind1e beeft een 
rijken ve<estapel, waarvan, voornl in deze be
nanle tijtlsornstandigheden, veel rueer nut zou 
zijn te trekken, nl;; men dien veestnpel meer 
naar de regelen <ler veeteel t belrn.udelde; in 
welk gevnl zij de veefokkers meer zou pro
duceeren. 

Het verwn.q,rJoozen van deze bron van in
komsten influenceert ten slotte natleelig qp de 
welrnart van land en volk. 

l':oo wonlt b. v. niets gedaan om de weleer 

klas. ieke muziek, onberispelijk r.orrect afgespeeld. El' 
wcrrl dan nu ook Wt'et' dankbaar gehandklapt. · 

'Ka hem moest Anna zich laten ho0ren. Dezr speet !' 
het dat nichtj<" de P.egt dnnrop zoo aandrong, en 
daal'!loor de aa11dacht Yan bet gezelschap op haar 
dccrl vestigen meer dan zij vedangde. Zij wilde toch 
rlen schijn vermijden van zich te laten YOOrstaan op 
een talent. dnt met haar tegenwoordige positie vol
strekt niet strookie. \.oo::irl nict tegenornr oom en 
tante Dirkse, rite haar - misschien zondt'r kwaad op
zct, maar nit natuurlijke bekrompenheid van inzich
ten - reecls meer dan een hadJen doen gevoi:J,~n, 
dat de oogen van den meer gegoerle dikwijls ecn 
rnisdaad zien in het onschuldigste gcnoegen, wanneer 
dat boven lwt peil van hun beschaving ligt. 

Toen Anna zich echter niet goedschiks onttrekken 
kon en c'3nmaal haar hand op bet klavicr gezet had, 
wil<le zij ook niet bcneden zich;,elve blijven. Zij sloeg 
Memlelssohns Lierle,. ohne ·wa1'te, die op de piano 
lagen, open en speelcle ct vue met zoovcel conect
heid en ge1·oel tevens, dat nich~je de Regt met cen 
glimlach als van moederlijke trotschheid haa!' aanzag 
en \.Villern er van ontrocrde. 

,,Brnvissimo, jufvrouw Anna!" zei1le hij, ,,11 hebt. 
mij claar een lesje g~gcven. Na zulk spcl zal ik mijn 
gelmoei maar nict meet· Jatcn hooren. Licvcr wil ik. 
dan ,traks \\'Cl cens zingen, als u 111ij wilt nccom
pagneeren ten minstc. 011dcr rlie leiding zal hct mij 
nieL moeiclijk zijn in de muat te blij1·cn," 

Ilij sprak deze laatst.e woorclen 111eL mecr crnst 
1lan in de torpassing op de uitvoet·ing van een 

r.oo f<dtoonc en cleno·<lza1110 parrnleu Ynn :::l1in
<le!h.rnt., .i\Jakn,;:<nr en 81.ma!rn te vt'rhet,•ren. 
1 [Pt zou gnnstig bt•kPmlt> J\ntlocms is :r.oo goetl 
al.; nitge:o;tnn't'11: tb1Lrrnetl;~ is ec'lt ckugtlzaam 
pniml, lonter nit zurgeloosheitl, uit de r~j der 
\TOt'gt'l' prneld.ige I tlllist:l1l' pan.rclPn venl we11en 
en heeft plaids o't'llln;ikt voor <'Pll nieticr klei11 
.11iYaanseh p1tnrtne. tlat nit:,;fl'kcllll zon l~unnen 
figmeeren al:< 111o•lel »g1•l>1·c'ld;:i_~ p:1:ml." 

Jud, Oprn. 

Versp1~eicle 13erich ten. 
i!:•'ll boer te lh·ltgen~plant di1• ruinstl•11s t'1'11 

[J:lar ton rijk 1~. k1'<l aan kanker l'll kreeg den 
raad 0111 na:ll' llrusst!l te gaa 11 0111 l'l'll J'l'llii•ss•ll' tl' 
raad1Mgen, w:1t ook gPsl'l1iedde. llij ll'Prd Yolkomen 
genezen, cloch gaf 'l.ich nls <•n1·e1·111og,•nd nan. De pro
fossor Yan nicts wetcnde bcrustte thiarin, zoodat r:e 
ri1kc boer niet: behol'fdc tn hdalen.-- 'l'e Mn.astricbt 
";"rd onlang,; :1a11 <ll'n ko111111il'S dl'r poste1·ijen cen 
som Y<lll f 130. r:111 zUn krinwr ontnet•md, en ondanks 
all,, na,pori11gr11 w:1s de cLu!t-r niet te vindl'n. Op 
tl1•11 1 en April 1111 were! de lit>stole1w l'<'ITast 111et c1'n 
brief rnn <'Cll 011bt•kr11dc, i11ho11d1•11d1~ f l 00. - Tn 
,\ rnh•'m licbbt> n de 'lagers de11 prijs v:in lll't runcl
vleesch met 10 ccnt.~11 per kilo YC'l'll1inclercl.- l.\fot 
goedkeuring rnn den regimcntskommandant heeft 
de 011rleroflicic1sve1·ee11iging JJ. 0. G. te 's Ilnge een 
nitvoe!'ing geg,•ren op \''oensLhlg dl'n 18c11 l.\faart, 
waarvan de opbreng,;t is gesturt in rlc kris der Yrr
eeniging v;m gcpensionneenle omleroffic'eren en min-. -
rleren van het Netlerlandsche }ege1'.- llare :\fojestcit 
cle Koningin dL•1· -:\eolel'lanrlen h~L'ft ecn bczoek ge
bracht uan hd gebouw 1i:tt ten bl'l10cre van rle Ver
ePniging lfrt Roode K1·1iis nun drn Znid Oost l3ui
knsingcl gebouwd en th:111s volto 1id is. 11. l'iL wen! 
ontrnngen duor den \·ourzittcr van lll't hoofdcomitt; 
luit. Kol. C. T. 1an ;\fours en ccnige andere leden 
en dames nrn het vro11\Yenco111itc. De Koningin 
bezichtigcle rle instclling met. de meestt belnngstclling 
.:>n vcrtoefde er ongeH!Cr een hnlf uur.- D"n ·11 
Juli ·1883, •dnags na cl•'n brand van de houten fecst
tent. te Delft, we1·d op Stud~ Doele in een Ye1·gadc
ring rnn out! !eden van het sludentenkorrs ren motie 
aangcnomen waarbij zij zich hPt recht voorbrhouden 
om aan bet corps ecn nii•uw vaandel ann te bieden. 
Er vonnde zich dadPlijk een commissie tot dnt duel, 
doch toen men later vernomen had di.t de Prins van 
Ornuje, de be~chP.rmhcer rnn het corps, l1eticllde 
voornrmen had, legrle de com1nis~ie haal' mandaat 
neder. De spoedig daarop gevolgde dood van den 
Prins. zontle:· ann het dool' hem opgerntte YOOrnemen 
uitvoering wa. gege1·<'n, deed de commissie op nieuw 
!mar mandnat oprntt,~n. Op Vrijdag den 20en Maart 
is clP. banier aan !Jet Delftsche $tudentencorps uit
gereikt. 

l3ij het examen rnor nuttigc hand werken t<! 's Gra
venlrnge \Yar'!n zes candi<lalen, waarvan er clrie ·wer
dcn toegelaten en er drie moetiten afgewezen wor
den. - De jaarlijksche roeiwrdstrijd der slndenten 
zal dit ja::ir plaats hebbcn op den !Oen l\Ici op den 
R\jn bij Ouclshoorn.- Ernst Daaij 'vas 30jaren lang 
werkta<Hn op de rnodelrnnkerij dcr i\ederlandsche 
Stoonibootmnat,clmppij te Feijenoord. Ilij die gele
genlreid ont1ing bij rnn de direclie een geschenk in 
geld en rnn bet 1:ersoneel C'l'n Jcuningstoel.- Dnt 
bet la11thcrhuizrn nog niet hceft opgehouden kan 
blijken uit bet feit dnt met !wt st00111,chip Schiedam, 
k:ipitcin J. L. A. t1•Jiamecourl, 1:111 Amsterdam naal' 
:\e1Y-York 7~jn vrrtrokken 77 rnlwas~en P"r. onen 7 
k indcrcn rnn ·1-10 janr en 4 zuigrlingen. Er W<1S YOorts 
nog een pa,sagi<'r ·I e ldas$e aan boon I.- Tc Sama
rnng heeft de Assistcnt Residrnt te J3oclocan twee 
zce1·00,·er~. die cen Yil'~chcrsprnuw geplunrlerd had
den gernnn-rn genomcn. JJe roorers zijn in Yolle 
confe~sie.- Ann Dr. T. H. Baur.r, gtmeesheer van 
bet krankzinnigengesticht te Buit<'nzorg is een trac
temenlsYerbo11ging tocgekenfl van fl 00.-, waardoor 
7.ijne bt•zoltliµ-ing is geb1·acht op f ·l ~00.-- 's mnands.
Te Samarnng hebben ccnige clobbelhui,houders, die 
goedc zaken srh\jnen te makrn, ccn tanclnkp::il'tij ge
gcvo•n, rnaar wildcn na aflonr> dnnnan niet br
talen. lk directrice de1· dnnsere~~en :;\jo11ja \Yidjie 
!1eC'fl cen aunklacbt des\\·egc i11gerli1'nd.- D1~ kulo1wl, 
afd1'eiing,-kor111nandant te SoNnbaia heeft Yul:~·ens het 
Indisrh l'acle!'/crncl hct Yoornc:~~l'l1 0111 den dienst 
mt't pt>nsioen te verhlten.- Te s~rnrnrang j, er \Yerler 
ee11 kind orel'l'cdcn, door bet tinbesuis,l rijden van 
een koetsier bij het nitgaan cler school. 

Ond1.:r de ChineP,che bc\\'OllCl'S rnn l3ataYia is een 
hegraf1•11isfo11ds opgericht, g1•naanHI : llTjoe- Hoe
Te- Bing. Ilet gelal leden telt rC'etl:; OYet· de t\\'ec 

stukje muziek noorlio- wa~. 

,,lkcft 11 clan een natuurlijke aanlcg om bui ten 
de maat Le gaan ?" vroeg Anna lacbcn i. 

,,IIet zwak misschien wel, helaas ! al hccft de nei
ging l!l' gcen derl nan." 

l\adat de glazen nog C'ens gevulil en geledigd wa
rcn, zocht tante Dirkse met geweld Neeltje orer te 
Jrnlen toch ook 1lat ,,beelderige stukje," hoe beet het 
ook werr," te laten hoorrn. dat ze 0>t1langs zoo lief 
gcspeeld had. 

!let arrne kind wen! er verlegen onder en was YOl
strekt niP.t te bewE>gcn. Anna fluisterde haar Yluch
tig iets in het oor en dool' deze lict ze zich over
halen cen bescheitlen quatre maintje te wagen, waar
me{' clan toch aan de11 ei,ch voldaan wen!. 

Er werd nu nog bijna mcer gcapplaudisseerd clan 
straks. 

.,Dat was lit>f, kind!" zci tante Di'fkse goeclig. ,,En 
zoo vroolijk ! zoo iets mag ik. gaarne hooren. Jij ook. 
niet (:errit? 

\\.'illem, clie straks bet wo::mJ zingen gebezigrl had~ 
wen! nu door nichtje de Regt uitgcnoodig.l zijn be
lofLe Le houden en berinnerde ook Anna aan zijn~ 
1·oorwaardl'. 

,,.Ja, Anna! zon je niet even mocten g.rnn kijkcn 
of lfoin~je de kofife nog niet klaar hei~rc ?" vroeg tant<: 
nu,• .,en haa1· oude1·~ gauw ccn b~el.je helpen ?" 

WoNlt ve;·uotgd. 



hondPt'1l en ele• rnaandelijksrhe conlribu lie hedr:rngt 
l :!.rill ]'l'I' persOOtl. - j),. <lflllll<'llH'l' \'all grint YUOl' 

de afdceling ~ lee'. ter Corneli~ is een boetf' opgclegd, 
umdnt hij op d<'n hcp.ialclen 11ap: nict de O\'Cr••enge
ko111f'1t hnP.Yeelhe•id grint /.!''''L'I l'nl ht•eft . lk na11nP
mer wil nu de schadt> Yrrl1·il••1t <'Jl zi.in gem:1chtig-t!e, 
<lie hij nls nnlatig in ltPt 11akunw11 \':Ill zijnP. n•rplich
ti11ge1 ht'L'ft aa1H,:ekL1.1g- I. - Tt• TnngPrang gin2cn 
twee knnpnn, l)l'(wd,•rs, hnrndho11t :we·ken, in een 
hoschje tocn e1•11sklaps ('''II tij!.('P I' e1· nit sprong en 
clcn jongsten \\'(!,'..:sh•qJt•'. n.· an1len• jongen li<'p nanr 
huis en w:rnr~.·hu\\'de cl,·n \',\dl'I' ~!it• 111l't eL'll golluk 
gewnpeml nn:'lr de pl:1:11>" des onheils ging. ll ij Youd 
den tij,gPr l.1t•zig nwt zi,i11 kind t<' ,·er~li11d,•11, 111:'\ar 
de tijp:P1' hc1n ziende lie-. zijne prooi li,g-gen en gi11g 
aan clt>n lwnl. De Y:tdl':· Ul'!!TOl'f toen de O\'C'rhlij!i:t'
len ,·an zij n zoun, m:1:u· eh•n YQigC'nden mor.g<'n we
clt'r dnar komP11de ,·ond liij !wt g ra f p;eopP1Hl <'!1 hrt 
lijk wrdwl.'nPn. Er "·••rd tocn jucht op den t~jgt'r 
gemankt rn ln't tliPr gPdoo,J. Ile ongclukki!!c Yncler 
outvi1 g tlnnrnp f ~5. p1·1•111ie \'Oor !wt dnoel<-11 \:111 

den n10urde11anr zijns zouns.-- Te B11 it('11zorg lierf'r 
de h;>C'1' Lon~k in de SPciPirit proc,en gr11omC'n ml't 
olie-gas. die Z<'<'r goed gPl11kt 1~j11. In dt> leesza,1\ 
waren drie kronen a:1ng1•hr:icht f'ik Yan dl'it• lichten. 
Dt> lutnp"n h:1dden verschillt•nde brnuders, nnmelijk 
drie er Yan \\':lren ng1':111thrnnders, ,-} '\ec•1·111ui~bran
ders en 1 Z\\':1!11wstnarthrnnde1'. Dt• z:tnl \n\s prachtin
en hOL\~rst n'gt'l111atig Yel'iicht. zootlat men in d~ 
l10ekL'n ew•niroct! kvn zi<'n nls in lid miclclen Yn11 de 
znnl. Het licht gnf ch1arl.Jij zoo gncd ab Al'en warmte 
af.-- Te TbtaYia l1l'L'ft CC'n Cltincl'". \flll beroqi to
i:el'erhoope1· lil'proefd om eendt•n tP stcll.'n. De 
b<'Psten ,.,.1Tn:idclen hem (•chtP1'. wodnt de Chine(',; 
nchtcr ~lot geraaktc.- Te Djokdjn l.Jegint men we
de1· aan I 't pl:111!e11 Y:lll cacncihoomrn. Jaar het pro
c\11ct op le laatste wiling<'n rnn f W . tot f GO. di' 
pikol l.Jc~h:1aldt'. - Te C'hcribon kl:wgt OH'll o,·r1· cle 
onzindcliJkheid in de ge,·anp;eni~st•n. ])e Din'cleur rnn 
Onderwij" Ern•dienst en ::\ij,·erheid hceft hiProp de 
aand:ichl 1·:u1 zijn nrnbtg•?noot liij de .Tustitie g-cyc,.,
tigd. I),• amlitg,.noot \'all j 11stit it! heeft e1•n onrler
zock dorn im•tel!eu en het is toen gelil1>kcn dat de 
genrn~eni-<sen niet alli•en erg- n1il, manr ook on!r
bernlkt zijn. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Cit. Data\'ia, ~:1 April. Conslai1/i11opel, ~2 .\pril. 

lfot semiolliciecle clagblad La T111·11uie, p11hliceert 
ren nrtike! rnn de strl'kking tbt ( vuor hct geYal ,·an 
cen oorlu~ tn~'chen n11-.land Cll Engi'land) Turkije 
t?en nauwgez~ltt> neutraliteit z,11 lt:rndhal'en . 

Oe ing•'nieur der t\£rde kla<:se i.Jij het rnijnwezen 
R. Fennema, is heden nnar rfon mel'Oe Yertrokken . 

Uit Lot>rnndjang. 23 April. De Europeanen ,·an de 
onc!erneming Kah-Bening zijn 1JOg niet terecht ge
komen. 

i)[t;n ucc. t bet Prg,te. 
De rhie1· voc1·t lijkPn nan en pl:rnken, die blijk-

1.Jam· gediend hel.Jben om een poging te wngen om 
O\'er de lam. heen een uittocht te zoeken. 
Tw~Pjarip; \'el'iof vel'!Penr! aan II. P . F. \ \ 'itkamp, 

hulponrlerwijze1· dPr t1' cede klas,e; 
nan ~I. B. Rost van Tonningen, kapitein der artil

lerie. 
Uenoemcl: tot a;:sistent-resident rnn Soemedang, G. 

A. Romer: 
tot controlcur der eerste klnsse. L. Th . Schneider , 

cnntrnleur der tweede k lassC'; 
tot contr6leur der tweede klasse. Yan den Berg 

van Ueijnenoonl: 
Bc,·orderJ: tot Jandmeter der eersle Ida se, S. A. 

Spaanrnter: 
Opgedrngr.n: naar , ~ederland terng te keeren, aan 

den eersten luitenant der infantel'ie, 0. G. II. Hel
dring. 

De kapitC'in tier nrtillerie J. C. Bouman heeft cf'n 
twrejarig Yerlof na:ir Europa aangeHangd. 

De majoor-intcnclarit G. G. Ouwerlincr en de ka
pitC'in-imendant G. J. A. Schotrnan \V~rden ee1st
daags Yan Yerlof t<'rn:r,·enYncht. 

Bet toomschip Sool'Clholl1.md is gistcren te Mar
seille anngekornen. 

!let -toorn,-chip Zuidlwlla;1d is den J.)en dezer 
,·an Southampton l'Prtrokken. 

1ng-ecle~ld te Palc'mb:1ng- de e01" le luitenant. der 
infantC'rie P .• II. ,·an d,•1· \Veddcn, onlang;; ,·an Yer-

• l.:>f t<'rnggekeercl. 
O"erg<·platH,-t hij het elt'ile bataillon de knpitcin 

rlcr infantel'ic F . . ]. \\-. ' an Kooy; 
<le t'erst~ l11itenant cler infanteric ;\[, Boon: 
clt> een•te l11it1•11:111t dc'r infanterie "\. )!. \Y . Ll)th; 
bij het ti••ndc bataillon de t\Yeede lwtcnant der 

infantPrie D. F. Romein: 
te )foka,~er cle kapitcin der nrtillerie G. K. C. 

baron Yan Lijnden: 
te Fort \ \'illem I de ecrste luitenant der a rtillel'ie 

\V. M. van den Broek. 
l'it BataYia, 2 ~ April. De kapitPin v:in den sta f 

,T. .T. K . de .'\foulin hecft cen tweejarig verlof naal' 
Europa aange\'l'angd. 
Tweejnrig verlof naar Emopa Yerlcend aan F. C. A. 
Jeekel, a>si~tentre~irlent van Djokjakarta : 

aan J. Go~lings . cl irigeerend officier Yan gezond
heic! der tweede klassc. 
L o11cle11. ~!:3 Apri l. Ern oorlog tusschen Engeland en 
Hu Janel is niet te Yormijclcn. 

Z. E. de Gouverneur ne1wraal heeft aan den l\h
ni. ter van Kolonii'n ,·oorgrsteld om af tC' zien van 
het YOOl'l!et1Hm. huisgeld te heffen van 11ict heeren-
d ie11stplichtigrn. . 

Landen, ~:l \ pril. ~Ien 'vanhoopt aan een vl'eccl
znme oplossing drr J,angendc questic. 

De lJaily Sews deelt merlc. daL de ondel'hande
Jingen geen \'l'CdPliernn1 l karaktel' dragcn. 

0Ycrgepl aat~t van Tega! naa r Bantam de contr6-
lc'lll' dC'r t\\'eecl11 kla-se, J. J. r.It>ijcr: 

van Bantam naar Tega!, de controlenl' dcr twccclc 
klnssC', P. J. F. Ya n ll c11 tz. 

PC1clo11g. 2 1 /I pri l. De h•.•of11aanlegger cler jongste 
onlusten tc Solok . Toennko,~ Dilahing is opgerat. 

Blilm', ·l 8 April. Er is hie1· een n>'chregen gernl
Jcn. 

De hee r Landberg is belnst met l1et waam cmen 
del' zaken van het Belgisch consulaat te Batavia. 

lUuzieliuit' oe1•i11~ 011 l1e1lt'n nvond 

ill cle So<'idc:i t. 

PRO G Jl A ).I MA : 
Allegro Jl.li li taire par P aim pare_ 

2 1,a C'onronne cl'Or »Ou vert urn" » Buot. 
;{ Les Hoses »Valse" arr » J acquar t. 
I La P11rt dn Oiable » Fantiiis ie" » Auber. 
5 C'a.vnllerie P11rnde nmrche » H.L1tb . 
G Spiunlied » l{ourn.nce" arr » J acquart . 
7 Fran~ois le bas hleus »Fant."» faijeur. 
8 Girofle-Girofl.n 'l>Q nn.d rille" pnr v. d. Bogaerden. 

1\_angeslagen Yendutien. 
Op Di11~dag 28 dezc1· op bet crf Yl1ll het vc1·zor

g ings-gestic ht alhicr Ynn den inbocdel van den beer 
_\ . Coo111a11~. 

Op \\'ocn;;d:ig- 29 dezcr te Balnpnn alhie1 van 
hout11·erken . 

De \' end umeester , 
U. C. F i ~se1'. 

Advert e n tie n. 
Op onze -v~Zl.c:i~ti~ ... 
t•ctn B6nsd11g 2S Ap1·U :1.SS5 

tC'n lrnize nn den Heer 

OOOU'.ANS,. 
ku111t t-n goet lel'en 11·0 1·1len bij,qeb1•ac ltt 

en zullcn ,,~1i ook Ycrkoor en: 

Eene [roote partij { ~:::;~;:'~~o~o;;ne e n 
l Zn-n rtc wns. 

(89) SOES~IA.i: & Co. 

Op '1e Ve~ct.u'bi~ 
vnn den Heer 

COO MANS 
Dinsdng, 28 A1Jril J SS 5. 

zullcn wij nog Yerkoopen 
een groote partij restnnt ijzer en materialen 
van de 

AMBACHTSSCHOOL. 

(101) SOES~IAN & Co. 

HO UT VENilUTIE 
OP WOENSDAG, 29 APRIL as . 

op Bal ap lln. 
n a bij bet S t a tion 

van 300 Kub. Meter B RAN DHOUT. 
(100} SOES)I.A.N & Co. 

Commissie Vendutie 
O i l ,.rij dag , :n. Mei :B.88.'>. 

in ~nz~ T~K~-l~kal~n 
Goederen l.;umzen 1torclen bijgebracld _ 

(8 7) SOE8)1AN & Co. 

On OilZB GommissiB-V BndntiB 
O p Trijdag, 1 J lei 1S~5. 

Zullen wij nog ,,a tout prix verkoopen 
voor rckcning van belanghebbenden: 
een paar gouden armbanden met 48 bril
lantcn, 
con p:un· gouclen haarpennen met 22 bril
lanten, 
cen fl.u '\\'eele hal 'band met 10 diamanten , 
een goudon kctting met 19 cliamantcn , 
een gouclen ring met cen brillant a jour, 
ecn gouclen ring met eon brillianten har tje, 
clrie brillanten kabaialrnoopen, 
drie diamanten hemdt>knoopcn, 
cen gouclen broche met 70 brillantcn en 
dimnantcn, 
een paar goudcn annbanden. 

Dagelij ks te bezichtigen bij 

(88) SOESMAN & Co. 

Op . Onze Commissie Vend u tie 
dd. 1 ltlEI a s . 

zullen o. a. verkocht worden 
twee groote pracbtige gond vischkomruen 

en 
Versch Indigozaad rn znkken ad 1

/2 picol. 

(102) SOESMAN & Co. 

Op onze Commissie-Vend u tie 
d cL 1 ~I E I a. s. 

w o r d e n o o k v e r k o c h t: 
D a len g r ijs en bruin p akpapier 

uitsluitend gesneden op bet formant voor 
I NDIG O-VERPAKKI NG. 

(103) SOESMAN & Co. 

Wordt tB koon aBvraaad: 
een g-c bruiktc Soliede dos a dos met 

tuig en paard, ondcr opgayc Yan prijs 
en waar te bezichtigen -- adr<"s franco 
let t. B. M. bureau dit blud. 

(94) 

menige uran basohik'baar 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEI{ENEN 
Gera1·,1s. 

(79 ) HOTEL SCHOLTEN. 

V'OOR DIT BLAD 

e en b e richtge, -e•· van plaatse
lijli. n ieuu-s. 

(96) 

Openbare Verkoop 
OP VIUJDAG, 22 MEI 1885 _ 

des 11101·g cns :1.0 tn·e n t e n Vcndukantore 

TE SOERAKARTA, 

van: 
Een erf met daarop staande steenen gebou

wen, gelegen in de Uhin eescbe karup te Soe-
1·akarta, in Blok Letter L_ Iummer 25, staan de 
ten nn.me van KWIK IE BO. 

Geschiedende deze verkoop door den eersten 
verbandhouder , krachtens onherroepelijke vol
rnacht . 

Mr . SLOE'l' YA HAGE NSDORP. 

(9 7) 

NRD. Jl\D. LEVE NSVERZEKERING 
en 

LIJFRENTE-MAATSCHAPPIJ. 

In de Algeineene Ver• 
gadering van heden is be
sloten om uit de winst over het 

afgeloopen 'viJfde vijfjm·ige t ijdvak aan DEEL
HEBBERS uit te keeren een E X'l'RA-DlVI
DEN D \'an 53 1

/ 2 °lo en onder contribu11nten te 
verdeelen f 4-28.00 0_ 

Berigt orut rent bet AANDEEL, aan iederen 
Contribuant uankomende, volgt zooclra mogelijk. 

N amens het Bestuur, 
E. DOU WES DEKKER, Dir. 
GUF F ROY, Plaatsv. Dir. 

BA'rAYIA, 18 April 1885. (98) 
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in vaten , blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Ter overname gevraagd 
EEN 

Cl:S~OCIAN 
voor een paard, nagenoeg nieuw. 

Adres met prij sopgave bureau dezes. 

(9 9) 

SALON TIE COIFFURE 
J-Ieerenstraat-Solo. 

Heeft pas ontvangen: 
Extra kwaliteit zwarte vilten hoeden 

van af f 7. - ; Grij ze vilten zonnehoe
dcn; zwarte en fantaisie dasscn , kragen , 
hemden, sokken , handdoeken vanaffl2_
tot f 14.-- sponscn, kammen, wandel
stokken , hecrcn-dames en kindcrschoenen 
in alle soorten . 

Parfumerien van Ed. Pinaud, Veloutine 
Oles, F aie, Oriza lactee, H eeren glace.hand
schoenen enz. 

Alle soorten van Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. AUTHIER. 

SOEJS1'-'IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis· en CoJDJllissievendutien 

(28) 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de -Geldloterii te Samarang ten 

beho.eve van het Roomscb Kntholiek W eeshuis 
en van bet H ulpfond s vnn St_ V incentius a 
Paulo te Snmamng groot r 300,000. 

DE PRIJZE r ZIJ 
1 pqis van f 100.000 
1 » » » 20 .0 00 
2 pq.i zen » 10.000 
3 )) ;) » 5_000 

10 ) » 1.000 
10 }) » » 500 

100 » » 100 
100 » » » 50 

Loten zijn tegen contante betaling en op 
fi:~nco annvrnge a f 10 het lot verkrijgbaar, 
bu nnnvrage per po~t onder in,zending van een 
postzegel a JO cents voor £rnnkeering . 

De dng der t rekking zal nader worden aan
gekondigd. 

(57) 
THOOFT & KALF F en 
SOESMA & Co_ 

De ondergeteekende, 
belo.st zich met den in- en verkoop van pro-
dukten te Semarang. . 

Verschaft werkkn.pit•i al aan L andbouwon
dernemingen en verleent voorschot ten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
m en conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
H et echt<f>' Lernrwater , clat O'een aanbeve

ling beboeft, door zijne kwali teit al~m bekencl, en 
slechts verkri.jgbaar bij 

per fl. f 1.25 
> doz. fl. f 12.-

V L AS BL 0 ~.1. 
(301)* 6d1cenniake1 .. 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT -SOLO, 

heeft ontvangen: 

Een f actnnr damesartikelen bestaande nit: 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen , cachemiren , satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren , de nieuwste soort 
dameshoeden, bloemen, ruches, corse tten, 
jongens- en meisjeskousen , dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHIER 
( 4 7) Modiste. 

HOTEL SLIER. 326 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- W andel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

INDISCHE-BODEGA 
Onh'angen: 
Een partijtje exqnise ·w1tte 

portwijn, minder zoet van snmak dan de 
ot nn toe aangevoerde. 

( 286 ).* 

Verl~rijg·baar: 

Djatibrandhont le soo1·t en 
fab•·ieksbrandbont. 

Bestellingen op balken, dakribben , pan
lattcn en sirappen worden tegen billijke 
prijzen aangenomen en ten spoedigste af
gelevcrd. 

BERTIIO CARLI. 
(85) Adiwidj ajan. 

KniDBf Kebalen. 
Beleefd aanbevolen voor hot repareeren 

van NAAIMACHINES. 
(95) 



r erkrijgbaar 
Etappe-Knn.rt van Javn. 

"L'opogrnph. Kanrt van i)oemlrnrtn 
Ill. » D.inkj1tl01 rtn 

Prnditalbmus 
Merk-eu ;;;tempeliukt 
Rw1d8cl11·if't pen11eu 
Drtmgbare copieerpcrs<>n 
Balboek,ies 
(iou pil-gravures 

I voren duiwsto k ken 
Pe1·1·y-,;clrnren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 

Kookboekeu 
Sigaretten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) 'l'HOOFT & l\ALF.F. 

Amsterd~msob.e A patheek. 

LetJe1;tvafetr 
(280)* A. i\IAOHIEU'E. 

Societe G'e de Prodnits Alirnentaires 
K.1r>1-r.1.11, 3 :\lit.LJOE\' Frt.1xcs 

l>i1·ecleui·e11 DJX.LYL' Cll A (,LC .. t II n 
Gor:m:x :\[i-;n.111.1.1; P.1n1Js H;i8 

U U 1; lJ ~; X :\[ E 0 Al LL t•: . \ >IS T g HD .IM 1 8 8 3 

LONDON PARIJS 
:l:~. nichei·. ~3 ·l 01, Leade11hallsl1·eet. 

Bol..er van Normaudie 
Zonder cenig mengoel. de ue><te uott>r "'in Frnnkrijk. 

Din~rse groPnt,•11, /1·11/f'el.<, ,;w·clines, plil~s de 

{(.lie yNis, enz. 

OHOEH. TE nICllTE~ ,\.\.:\ ALLE L\JPOP.TEURS 
YAi\ lWHOPA. 

Men eische. op elk blik '1et merk met de twee boerinnetjes 

HOLL\NDSCIIE PHIJ COUR,\NTE;--; '\\'ORDEN 

OP AAN\"Rc\AG TOEGEZ0?\11EL\ 

t 'l 4 1) 

AA 
Dt EcHT.&n ·1n Laroche FRANS CH& '({l:l u a • 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
16.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de \Yeener tentoonstelling van 
pha1maceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortsw-erend middel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verzw-akking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige ·koorsten zooals door 
e"n menigte Certilicaten be-wezen is. 

DE Er.RTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een krachligen spaanschen wijn, 
die nag zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FR.ANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagcmaakt hetzij door de Apothe
kers die altijct hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moel dus steeds de echte fransche 
QUINA-U.ROCHE e~·schen 
metprospccluswaar- ~~ •J_ 
op nevenstaande ~-:--L..O~ 
handleeking ----
slaat, alsmede bet maatglaasje vragen meL 
de11 naam LAROCHE m een woord. 

~: FCHTE FRANSCHE QUINA 'LA.ROCHE 
he,·a bij iedcre flesch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordl in twee soorten verkocht de eenvoud1ge 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen Gl. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN A-LARO CHE 
islJij alle Apolhekers in de geheele wereld v,· r. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, n° 22-

BE c KER & Co. s 0 ER An A I J A. 
WERK TUIGH UND IGEN. N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v 0 r z 0 k B r i Il ~ 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe

noodigdhed.en. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 
L ij t r B n t B M a a 1 s c 11 a 1111 ij 

~~en groote partij l.J. 'I'. ,_, en nau{
ljzer in idle afmetingcn. 

TE BAT.A. YL\. 
[nliclitingell 01nt,rc'llt vt •. rzi>ict~ritt~t'll ii. \'. 1.;:1L!1it11nl bij 1l\' eri\j 1l1•11. i 11u11 1•r-t.1·1•kk1•11.J e \ <'l" t,c· 

~Haaf en plaati.jzer vnn alle dilctPn. 
w1titrb~j v11n 6' X 2' X ' .. " en '," 

~·ta af' en t>laaflu>1>er en l~o1u.•1·
draad. 

keri11µ;; - .. ook nmtrPnt 1iiP zol~ten~ ltd nnlall!.fS ;t1LJ1!4Pllo1n° n \' i•ill I, \ .\ l; I) fnriPI' 1-.H1r \ i" Ji; 1(

% K:'\FO. 'D:S. wnrclPn \;!H :tl"IH' \'1•rstrPh 1ioor 

Groote- sorteering - Jloerbouten en 
.Ii Unlurngels. 

> > Jiope1·en Jiranen 
en ~too1nafslniters., 

Jndia rubber van af 'I,." tot en met 
l" dik. 
Gas1>~jt>en met hnlp~tnkl{en tot 

en met -t" 
Geli:lonlien pijpen tot 13" dinmeter 

geper t op 10 Atmospberen. . 
Prirnn. kwnliteit Engelschc dr~j frie

nu~n, cnkel eu dubbe1. 
Hand, Centrifugaal, §too1n-

1>01n1>cn en B1·aud§pniten. 
§n~jgereedschap voor ~as en 

'llith ~''Ort hd1·aad. 
Alle soorten ' r crf·,.~7aren. 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvraag da.delijk 

SchijCschiet1·c;;istN·s en A.fst1rnd!<lH,•pn-

n n~en, afzondcrlijk gcbonclen. 

Gedrnkt<" An nt<"ekeni u~boek_j<"lil. 

N namlijs ten. 

li.le<"di 11;,;-lijst <"n. 
§trafbof."]{("11. 

ltienagebo<"ken 1ue t stel'l,te l!lc;,;-ist<.'r. 

P1·oces-Vl"rbanl. Getuj;:<"n Verhoo1·eu. 
Be.klnng·den V c1·hooren. 
'l·eudtn·<"t':t.11tlvoortlinr;e11, e11z. cm. (.'f·l 

•len Agt' llt tc> ;-:(H'raknrti. 

.J . J l. LL" (L\L\llW Kl\". 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'AlUEVEK. 

'l'ELEGlU1 .. .AJ!'TArn1~VE~ voor 3 kii11gen he
rekcnd tot 300 woonlen. 

'l'AlUEVEN voor KOELl.B;LOON~K bmLdl 
de lijn. 

(6) 1'HOOF'l' & KA T_,FF. 

,~ erkr~jg·baar 

bij THOOFT & l\:.A.LFF 
blanco aa-n~· ra~·e.n tot ~eleide
billet Hwr ~· er,·oe~· ,·an ko:ftiJ. 

l~oor eu Ponsm:ichines. Draai-1 
eu !ilehaatban8ien. 
§toonuna<·h~nes net Ii e t els npern 1 

fnrulati ep•aat. 
It iezel~·n hr co:rnpositie, cle beste 

be kleeding teuen w armte-ui tstrnling. 

p ra c h ti u B 0 l B 0 [f a fi B B n I ~~::;'."t rn n~•t """ ~i· TOOi" (,~:it' 
Dinas· Cl'istall. een nieuw soort 

,·uu1·Jdei. Yan welke lnatste ar tikelen z~j 
eenige agenten voor Jam z~jn. 

zeer goedkoop. -,~ ~~ .. i.:: i·iJg·han;r 

Yerder aUe artikelen, benoodi~d 
, -oor lnndel~jke ondei·neinin~·en. (162) 

Huune zaak op grooten onrnet gebaseerd z1jn 
de, hebben zij bunne prijze11 zeer billijk en 
beneden concurrent1e gestek1. 

BRAND-ASS!JRANT!E M AATSCHAPrL· 

,,de Oo!;teriing," G1111.rue bela.-ten z1j zich met toczicbt hou
Llen op 111rnlllui1k van Jiachine1·ieen en 
reparaties llllarvan, en nemen bestel
lingen ann op diverse werktuigen. (90) BRAND-ASSURANTIE M AATSCHAPP !c" 
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.Hij het Agentschap dezcr J.ilnatgchap-

1>ijen bcstnnt, op zee1· annnemeHjlie voor· 

wanrden, ;;elegenheid tot \·e1·~'ICkl:'1·i11;: 

te~cn brand~e,·aar, y1u1 alle Noort'f' n Gf"

houwen c>n !Qo{"dcren . 

(16) 

De Ayent te Soel'llkal'la. 

.J . H . YA:\ Oi\DIELlK-. 

A rnsterclarnE:eb e A .. potheek. 
;S () C J' L Jc 11 l' LIL 

Ba:rnnn. Ai.koholisch u·~utich-

'-~ n t ("Z". 

(101) :\lA UHl ELSE. 

I A1nsterllamsch0 AnothBsk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
Ei\ 

SIJ::~O..L"""> va:n Dr. ZED. 
(28) A. JlA.CHlELSE. 

.A1nsten.lan1sche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernlrnrtt• rnn 
\\" ittt• cu Uoode 1•01·t ..... f J 5.-1 per 
~Ialn~a, :li a!oicatel en ~'i uo.Dulce ,, l :J .5011 ~ fl 
l' n I<"-, Gold- t•n l>1ry-She1-ry ., J ~--'a cont. 

Ka.~l_.=> soJ;~ .. e V\Tij nen .. 
(25) A. i\.IA.CHIELSE. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & J(ALFF 

An1sterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
:f 1.50 per pond. (31 l)"' 

I 

I An1sterdamsche Apotheek 
So e1"alr.c11· ta. 

Glykaline, middel tegen cfo boesl in 
l I P,U I 2 flC'ChjeS ~L f 4-.- en { 2.
~UgTaiDe §tiften f 2.- per stuk. 

35G A. 1\IACHIELSE. 

Tiat ramboet dari toean DD RICHARDS 
aAKAAAN\3 D.JOEGA 

Roema Toe.an .A.. SEGUIN 
3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara banjak lebi baai per tjat lakaa 
ramboet dan djenggoet • 

:. Tida ouah tjoetji ka/oe maoe pAke, djoet• , 
S t/da tings/ nods di koeli t. , 
, .ttoe tjat dart toean doekoen 
~ ntcharda ujaog Ian las kardja orang boleh : 

pake sam• djoega per ramboel , kaJa djoega ·• 
per djeaggoe l daa l!ada sadJa kas1h la11 ta£ :. 

~ _ dan slama11ja njang inlero sakali , lapeh djoega • 
~ - 1-- ; pengabissan o!,lng trada sakali bcr-oebah. 1 .. . 

:ttoe tjat darl toe an doekoen R.ichards hda bek_in_ sakit, sekali dia poenja kocwa L'. nja p•!· pe.~a1dja·an dari bekin koewal 
soeda pariksa dari hnnj•k roepa tanda clan ranksa-an : ~toe bekrn romhoet Jcmns .c1.n .k1lap, 1toc /11310 .ama dia, or.rng ilia heklO 
koewat dia poenja aka r clan kass1 koowat hnloep. Hoe !Jal trngal slamanJa sererl< leb1 cloeloe sakal1. . . 
llari segala barang baranq njang llaai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguene, d1. kolla Bordeaux 

Kita (Ljoe(lci taroli inuatan sar1ia lnta oranu poen;a toea11 toewi 1i;1(Jl(I Dat;a 
hoe obal nama Cephaline 1lari toean doekoen :Rousseau njnng U!kao ramhoet djaloh clan s~IJan boewal tocmboe. . .. 
lloe oLal .arnicaline dari toeao doekoen Kou•aeau ajer waugi per tjoclji baai sakali aJa 11a11j•k sakah ,,b,1l arn1ca "' 

dalam, ohal koewal saknlt per 1altar, kaloe orang bakar ataue di gigll, enz . - lloe bednk .dari l•hore baai sakah clan segalla roepa 
hedak, kaluk s;;alJan di pake 1ucpa moek:. Slanun1a tinr1I bngoes dao moetla sama dJOt"a ku51 rocpa sei.:-ar dan aloes i•~pe rl1 orang moe1la. 

bii 

.i.. von ture!: 
van 

Baron VO] Mtincl1hansBn 
(in het .T11vnm1i:;cb) 

J)i·{j~ f 5.- {l'llH CO )11'1' J>O~l ( .),;'.)0. 
(82 ) 

A n1sterdmnsche A.potheek. 
Onl 1x1 n,qe11: 

il~eatin#r;'Si ('Hu~h. .llA>zenA"e"'. 
:\Jid1l'-' l teg-en de hoes;,. 

( l n :J ) ~lA.CHrnLSK 

.AaENTSCH \P SoERAKA!lTA. 

der llata viasche Zee- en Brand
A.ssurantie ~Iaatschapp\j. 

De ondergeteekenrlP sluit i;er:wkeringeu te
geu brn11 :lgPv1mr. on de gd1ruikelijke voor
wn.nrd en. 

(1-J) A. :\U.C'HlELBK 

Amsterdo,msche Apotheek. 
Eeuig _-ig-eutnur voor Socrnlrnrtn voor 

zoo gnnsLig bekend·~ "'\V l.j % ~!:~ : 
~Jerk PLA'l'ON & ('o. Batavia . 

(70l -·L :\lAl'HrnLS.E. 

Y erkr~jgbaar 
DI.T 

Thooft & I{alff -- Soerakarta 
PAPIEHEK JK DI\'EW::3E SOOR'l'EK. 
ENVE'CO PPEK. 
KAN'l'OOI-tBEKOODIG'DHJJ~DEK. 

r:;iK'l.'EK, I:N' %EElt YELE SOOWl'I~K. 
PHACH'rALBU.MS. 
DIVERSE SPELLEK. enz . enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

~1~:IDJ~~1JJ ~ l\il.t[W~} ~ 

§i '"" too1·- ,,.J ge 1td1i 'tr :J.{>j[!J::;. 
S poo1·1t~ggitl.re11. 

fl"edrrlt1n1l.o; Geschiedenis en Jrotk.<rleven 

( pNwlifu•erlo: iu 4 g,. . ocf1ivo dt·elen) 

de Ge1u~·tel-A.lbum, in pniclilbtitul. 

lttilie, tlaor Ge1·1irtl lletle1· » » 

::ten .,·cl1il1le1·tloo1r. con1pleet (voor tli· -

lettnnl •.fJch Ull ers .) (240) 

Sll'llcn zi ch \'l'l'flntw.irmlc~lijk Y110:- ril' we: 

llE UlTGEVl.:1::-. 

Snelrl1·uk - TH ll FT & KAI.FF - Soerakarta. 
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