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driernaal 's week. : Dinsdags. Dontlel"dt.ig• en 

Het Batav1' aasch Genootschap. een bbaspiiP uit M:andheling, rotanstrikken 
voor herten en eekhorens, een paar steenen 
hnmers vim Dajitksche mijnwerkers, wapenen 

In een overzicbt over bet afgeloopen Jaar van bet 'I'oba-rueer, enz. 
1884 rnerkt bet bestuur van het B1ttavin.ascb Door ruil, scbenking of aankoop kwam het 
Genootschap van Kunsten en \\' etenscbappen genootschap voorts in het bezit van ettelijke 
op dat, hoewe1 vergeleken met andere jaren de munten uit lnnden, welke vroeger in gescbied
oogst voor bet oudheidkundig museum niet zeer kundige of !111.ndelsbetrekking stonden of nog 
rijk is geweest, de verzameling nogtans met staan met den Indischen Archipel, maar bet 
ettelijke belangrijke voorwerpen verweerderd mocht nog niet gelukken de muntsoorten bij 
werd, waarcnder worden genoemd een bronzen eeu te brengen, welke voor de frnnscbe en 
beeldje van den god Koevera, besclrndigd, maar Spaanscbe kolonien in Azie geslagen werden. 

·dat in de onderdeelen scberper dim in den re- De verschillende nitgaven van het genoot-
gel is afgewerkt. scirnp worden mede opgenoem<l, w. o. de ver-

Voorts een steenen Nimdi, beter 5econdi- volgen op bet Tijdschrift, de notulen der ver
tioaneerd dn.n de reeds in bet museum aanwe- gaderingen, het werk van kolonel Haga over 
zige exemplaren; een groote, sierlijk bewerkte Tieuw Guinea, enz, terwijl gewag wordt ge
gouden ring, wnnrscbijnlijk een oorhanger; een maakt van bet onJer handen zijnde Col'pits 
steenen Yi hnoebeeld, eene vif'rarmige Doerga, lnsc1·iptiontl111 of verzameling van opscbrif
eene fraaie bronzen klok, een Buddbabeehl uit ten uit den geheelen Arcbipel. 
hloentilan, eeu bronzen bel be temd geweest om Van het eerste deel van bet boek over N. 
aan den ha1s van een olifo.nt te hnngen en met Guinea gaf dit blad indertijtl een overzicbt; 
bet inschrift saliati, waarvan de beteekenis nog wnt de 'fijdscbriften betreft zoo wekken daar
niet verklaard is en een bronzen Bodhisatwa. in zeer de belangstel1ing de mededeelingen van 

Het is te betreuren, zoo lezen wij verder m Raden Ario Tjondro Negoro over het distrikt 
de Notulen, d1tt onderscheiden vondsten niet Salem met de dessa Goenoeng Segara en <le 
ter kennisse van bet genootscbap komen. Vele gescbiedenis van den Aruboneeschen kapitein 
voorwerpen, voor de· nloude gescbiedenis de- Jonker door den heer van der Cbijs. 
zer eilanden van groote waarde

1 
zijn over de Na eenige tecbnische aanwijzil!gen voor het. 

.l'rnsea van geheel Europa verspreid eu daar nemen van afdrukkcn van inscripties publi
'Ilen er dikwijls de vindpiaatsen niet meer van ceert bet bestuur eene lijst van de bijgekomen 
weet aan te wijzen zoo is bet niet (J'emakke- munten, waaronder de aandacht trekt het lo
lijk bun aard te b~palen of . bet doel ;,.11.11rvoor I kaalgeld <lat op de theeondernemingen W aspa
zij werden gebezigd. ~ da, Parakan Salak en MoendjoeI (alle in de 

Zoo bevindt zich in Schotland een steen (ba - Preanger) wordt uitgegeven, koperen muntstuk
toe toelis?) door Raffles tijdens bet Engelscb ken met eene van tien cents afdalende waar
tusschen bestuur aan lord l\linto gezonden, ter- de. Het halvecent-stuk op de laatste onder
wijl de beide steenen met oud-javaansch le.t- mmg IS zelfs van baruboe. 
terscbrift, die zicb rn bet ruuseum van Cal- Haantjesduiten komen mede in verscbillende 
cutta bevinden, waarscbijnlijk eveneens door soorten voor, een tinnen duit l"an 1797 en 
dien Luiten1tnt-Gouver.:ieur derwaarts werden een dubbele duit of Duyt Jnvas; verder de 
gezonden. Intnsscben heeft de snperint,mdent koperen ropi1 rnn de Kokos eil1mden en de 5 
van die verzarneling, Ur Ander.on, de goed- en 10 ct. ~tukken <ler onderneming 'l\mdern
heid gehad clicbes vu.n die oµschriften over te estate OlJ :::luurntm. 
zenden, welke in lianden zqn gt'stelrl rnn den Onder de uonH n :.:latuur van voonverpen op 
bekendt'n Leidsd1en indoloog· IJrOf. Kern. lnud-en volkeukuude betrekkelijk vinden wy 

Een er van, geell k-awi ruau.r s1wskriet, zou ettelijke welke van Atjch afk:omstig ziju, o. IL. 

·eeds ontcijferd Z\Jn. een pinaug-;ichaar met gouden heft, nngen 
Hij toev1d werd m eene des!>n. van het dis- van sueusa (spinsbek), djiwats en een weeg

trikt l\lodjokerto eene insc:riptie op koper }!e- schau.l Ill Ivoren doos. Andere werden door 
Tonden, welbewaard tnunr kluarbliikelijk on- lJr. H1tgt~n van zyue laatste reis uuar de Bu.
volledig, waarvan vier hladen het irenootscbnp tak lande~ __ medt>geb~u.cbt . . "!· o. een instrument 
u handen kwnmen. hLj dagteekenen vun bet t0t het afli!Jteleu (met nfv!1len) der tanden. 

jttt~r 1323 · Ua11nrn worden de titels der boeken venueld 
Het eth riolog-isch museu 111 bekwam rnede ge<lurende lrnt la1tt ·te k wnrtMl v.tu 1884 in

slecbts genngc; · llllll\\' i u te11. D1mrundtr wareu gekuu1eu Danruuder vallen ous op eeue brocbu-
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Doch hiertegen werd door het gezelschap gepro
testeerd en Willem kreeg zijn verlaogde accompag
nement. 

Het was een eenvouclig JJuitsch lied, wat hij zong, 
at destijds pas uitgekomen was en nog al opgang 

maakte. Thans is dat derhalve, even als a!les wat 
eenigszins zing-baar is, tot. een trivialcn straatdeun 
geparodicerd en al zoo dikwijl. op kermissen en Zon
dagsavondjes uitgt•galmct en uitgek.rijscht, dat ik den 
naam lieYer verzwijg. 

Willem zong ditinaal voortreffclijk, want liij was 
er met het hart b)j. Hct was alsof hij wildc doen 
gernelen, ctat !1ij niet alleen met, rnaai ook om haar 
zong, die hem accompagneerde. 

» Dat u kostelijk ruaat gchoudcn hebt, is het rnin
~te wat ik tot nw ]of kan zeggcn," schertste Anna. 

''Die lof ''alt gehecl ''P u terug. En wat u ver
ll'P zou willcn prijzen stcllig ook we!!'.' 

»Ja, Ta11tt' ! 11u znl ik eens .gaauw gaan zie11 hue 
h•~t 111el de koflic tiLaat," vid Anna i11 en spvedJe 
zi<'h nanr be11t>den. 

lndiim Willem zich verbeeldde dat tante Dirkse 
hem in zijn ij\·ei·ig pogen, aan nichtje Anna te bn
bagl'n wiltle d warsbocmen, dan had hij zich bedro
gen. Ifot bleek rlat aan de kotfietafel zijn plaats 
al wecler naast Anna zou we~en. Nichtje de Regt 
zou nu evenwel aan zijne amlerc zijde zitten. Tante 
bad maar cen zorg, narnclijk dat haar zoon Gcrrit 
in het bijzijn van eeltje Verspijk en Nire oud.ers 
niet in de gelegenbeid mocht komen, aan zijn nichtje 
in het oogloopende attenties te bewijzen. Dat voor 
hem daartue niet Jang meer gelegenheid bestaan zou, 
stond bij haar vast. Zij zou wel zorg dragen, Anna 
spoedig uit hare woning te verwijderen. 

't v\'as we! waarschijnlijk, dat Gerrit iets ver
rnoedde van hctgeen er in de lucht zweefde; hij 
wist als praktisch man zich daarnaar te gedragen. 
XceJtje \'erspijk kon, als zij daarop gesteld was, met 
de mate van courtoisie, haar cluor Gerrii Dirkse be
toond, volkomen tcvrcden zijn en moeder Dirkse zcl
ve was er over verrukt. 

Intussclwn was de jonge theoloog tot hct ver
k.rijgen van dit resultaat niet zoo onverdeeltl bezig, 
of hij vontl we! tijd om nu en rlan een blik naar 
de overzij van de tafel tc werpen, alwaar Nichtje 
Anna en ·willem een niet minder druk gesprek 
schenen t.c voeren. 

Lnntstgenoemrln was door de nabijheid van nichtje 
de Rrgt wel gedwongen den toon van zi·n koffie-

Advertemiekosten behalve bet zegel voor 

elke 10 woordcn voor ~ plaatsingen f 1.
t>lke volgende plaatsing de helft. 

re over den acrolif'th (luchtsteen), welke op 
3 Oct. 1883 bij Ngawi neerplofte, een over
druk uit de Strait Times over het Singapore 
van zestig jareu geleden, Kliirings » Djocjascbe 
Ronzebons", een exeruplaar van bet opgang 
ruakencl werk van een Ohineesch gezantschaps-
1Lttache te Pat\js, Les Chinois peints par eux-
1w>mes, waarvan reeds de vijfcle oplage ver
scheen, de Geologische a11nteekeningen over 
Centraal Borueo, de scbetsrn nit bet maat
scbappelijk leven m (Britsch) Indie, enz. 

Onder het ledental vinden WlJ slechts een 
tweetal mwoners dezei· residentif', de hb. dr. 
Gunning en A. C. Schepper, terwijl onder de 
correspondeerentle l~den vele namen worden 
gevonden, die een goeden !clank hebben op 
bet gebied der wetemchap. Ook die van een 
geleerden prins, Roland Bonaparte, die gelijk 
bekend, zich op de laatste Koloniale tentoon
stelling te Amsterdam een Lelangstellend be
oefenaar der Indische ethnologie betoonde en 
daitrvun door de drukpers blijk gaf. 

N og man.kt het verslag melding van de bij
drage van een Soloschen Chinee~, Tjoa Tjoe 
Kwan, (zoon van een wijkmeester hier ter stede) 
bestaande in eene verzameling van Cbineesche 
spreekwoorden, door een vriend in het Ma
leisch vertaald en van P.ene verklaring voorzien. 

Dt>ze letterkundige arbeid van een Chinee
schen stadgenoot zou, n.ls bestemd om in de 
werken van bet genootschap te worden opge
noruen, ter beoordeeling worden opgezonden 
en het is aan te nemen dn.t men daaronder 
curieuse uitingen zal vinden van de »wiisheid 
der volkeren", gelijk men de spreekwoorden 
heeft bijgenaamd. 

Yan belang is ook een pla.ttegrond en eene 
beschrii ving van het waterkasteel te Djokja 
door Dr. Groneman, naar twee Javaansche 
manuscripten bewerkt, een brief van pastoor 
Heslinga te Larantoeka over de Portugeescbe 
brabbeltaal vim het eiland Flores, het bericbt 
over de vijftien beelden gevonden op de kimi
onderneming Tjik1tpoendoeng m de Preanger, 
de in:r.euding van een vijftigt11! Batakscbe raad
sels en een brief van do Ned. M1iatschij. ter 
bevordering van Nijverheid te Httnrlem. 

Bg dit scbrijven wenschen wy nog even 
stil te st11an. 

De schrgver vestigt er de aanrlRcht op dat, 
terwijl de 1uusen te HaurlP.w, Leiden, Amsrer
dam, de pnrticuliere verziunelingen enz over
vloedige bewijzen geven van kuustziu en sUJ1mk 
bii iulunders, die eigenschnppen in onzen tiid 
tt! loor dreigP.n te g11.an, wat bij toescbrijft 
u1m de goedkoope verspreiding van wansuM-

di C•ll ll'R een octaafje l11ger te hourlen rlan zijn ha1 t 
hem ingaf, doch w:tt z\j11 ~prekl-'n aan gloed 11101."St 

mis~en, diende clan nu rnaar in degelijkheid vergned 
te worden. Anna kon tevreden zijn over z\j11 rnaat
bouden, en nichtje de Regt had goerl1g Pen paar 
maal over een alwdigheid van harte rnecgelRchen. 

Het lust mij niet eene begrooting te maken van 
bet aantal kopje> koffie, b1·oodjes met boterham
menworst, krentebolletjes of reepje5 tulband, die doo1· 
de verschillen:le !eden van het gezelschap werrlen 
geconsumeerd, or1der stipte waarneming altijd der 
daarbij behoorende formaliteiten. 

)) Toe, j uf ! neem er nog eentje ! - )) Gunst neen, 
ik dank je ! - ))Och kom, genecrt u je niet." llNu 
komaan clan ! - of bij voortgezette weigering : 

l>Gerust niet? Weet u 't wel? Een beschuitje ?" 
l>Enfin, een besc;buitje dan !" - ))Wei ja !" 
Natuurlijk onder een gestadig crescendo, in de af-

wijzing en een evenredig decrescendo in de aanbie
ding. Tevens wat deze Jaatste betreft met een be
wonderingswaardig instinct gcwijzigcl naar den graact 
van considerntie of gcnegenheid, dien de genood igde 
bij gasther1· of gastvrouw genoot. \Vant men be
hoeft juist geen Talleyrand te zijn om voor iecler 
zijner gasten, naar gelang van rang of slaat, een 
verschillcnd acccn~je ie Jeggen in de aanbieding van 
een gerecht. Dat kan een Amsterdamsche burger
jnfvrcrnw trots den besten diplomaat. 

!Jet avonclje liep verder zonder stoornis of merk
waardigheden af. Genit zette de kroon op zijn rid
clel'lijk gndrr.g door ofschoon vader en moeder Ver-

Inzending der Adverteutien tot op den 

ditg der uttg1tve v60r l 0 uur. 

kelijke Europeescbe fabrieksgoederen. Verder 
nnn de weinige aanmoediging der inlandscbe 
kunst in vergelijking met Britscl: Indie b. v., 
w11ar vele dier artikelen sedert jaren wordeu 
uitgevoerd. Wenscbelijk zou het derhalve. zijn 
hierin verbetering te brengen, betzij door ten
toonstellingen en weclstrijden, hetzii door de 
vestiginis van vaste verzamelingen en teeken
scboleu in de groote pln.atsen. Outler de voor
wcrpen ook voor Europa van waarde, worden 
genoemcl de weefsels met goud- en zilverdra1td, 
bet sI1ijwerk in bout, ivoor en parelmoer, bet 
vlechtwerk van rottan en bamboe, de bl'le
memuakelij uit vogelveereu, enz. 

N aat' onze bescbeiden meemn<Y is dit een 
vruchtbaar denkbeeld. 

0 

Er wor<lt. om van de buitenbezittin(J'eu urnar 
11iet te spreken, inden1n.ad weinig op 

0

J ava ge
dan.n om den kunstvlijt onder inlanders 1tan te 
moedigen of hun smaak te ontwikkelen. De brief 
van bet Bestunr vn.n bet Haarlemsch museum 
betreft inzonderheid "oorspronkelijke indiscbe 
kunst "en het zou zeker te veroorcleelen zyn 
indien de nationale nijverbeid der J avanen 
verdrongen werd door smakeloos Europeesch 
fabriekaat, goedkoop en slecht. 

In Holland Z!Jll rn de meeste prc1vincie
hoofdsteden verzamelingen aangelegd van stads
wege, waar alles wordt bijeengebracht wat 
betrakkiug heeft op bet volksleven, de geschie
denis, t111d, boderu, enz van bet gewest. Al 
wat in den gron<l wordt gevonden of uit bet 
water opgevischt, oud bnisraacl, heraldieke em
bleem~n, ruunten, manuscripten enz worclt den 
archivaris toegezonden, die rn couranten en 
tijdschriften van de zaak melding ruaakt, ter
wijl door aankoopen, scbenkingen en legaten 
dergelijke stedelijke verzamelingen steeds ver
meerderen. iet alleen voor den man der we
tenscbap worden hier bronnen geopend, maar 
ook de amb:i.chtsmtin, dc:l hoer die vrouw en 
kinderen een Zoudagsgenoegen wil bereiden, 
trekt naar bet museum, om de oogen te gnst 
te doen g1tau aan zoovele nooit geziene voor
werpen en g1mt er nllicht iets w(jL.clr weer uit 
als li(j er m is gekomen. 

V cor znotl1onige bl\jvenrle instellingen n11 IS 
<le Oost zeker nog niet r\j p: alleen te B1it1iviu. 
verheft zich zulk eeu tempel der w~teusch1tp, 
die ook voot· den vreemdeling cle getuigenis 
nflegt, d1it wn ten de1,en niet gebeel en nl 
barbunrsch ZlJll gebleven. 

Docb indien oude indische fn.milien eens 
wilclen s1tmenbrengen wat zij nan antiquiteiten 
en belaugwekkende kunstvoorwerpen 111 hun 

spijk volrioend0 gelc:dcl's harlden mogen h<>eten, Neel
~je te hui~ tc brnngen. Moeder lJirkse bele.,f,[,i g·~

luk aan haar zoon. 
Zij was nict rninclel' in haar schik ovel' Willem, 

die de tank op zich nam nichtje de Regt te huis 
te brengen, wat andel's Heintje had moeten doen. 
Ku konden Heintje en Anna, terwijl Wille111 absent 
was, ganw de boel wcgwasscht•n en opruimeu, dat 
wrschilde morgen ochtend al weer zooveel met het 
werk. 

Toen vVillem weer te huis kwam, was alles in 
zijn woning stil. Hij was evenwel nog te opgewekt 
om aan slaap te kunnen denken. Plotseling was het 
hem hier in de eenzaamheid (waar alle sporen van 
bet leestavondje vcrclwenen waren) alsof alles maar 
een clroom geweest ware. 

En inderdaad, was het we! ''eel meer dan een 
clroom, een liefelijk maa1· vlucbtig toeval, dat in liaal' 
hart geen meerdc1·e sporcn zou nalaten dan hnt ver
jaaqiretje dit op zijn kamer had geclaan? 

Toen herinnercle hij zich op nieuw alle details van 
zijn zamenzijn nwt haar; ieder woortl, rlat ze had 
g1•sproken en den toon waarop, iederen hlik, iede1·e 
gestn. Hoop was de schering, twijfel cte inslag van 
dien verliefclen droorn, d1en hij op die wijze telkens 
herv .. tte of ve.rnicuwdc ! 

Welk miclclel was er om uii die pijnlijke onzeke1·
heid te gPraken? En toch hij moest zekcrheicl he.b
bl:'n. Het gevoel, dat hij rnor het lieve meisje hat! 
opgevat, was van een cerst vluchtige en misschien 
darlele ca irice allen<>s cen liefcte gewordcn hcilig 



bezit bebben, dan wnren er in dit opzicbt 
sclmtten te zn.rnelcn. 

Nu zal memand wel gaarne afstand doen 
van fam ilie- poesaku, doch voor eene enkele 
tentoonstt'llling zou dit minder bezwaar inheb
ben. Die te Am tenliuu toonde reeds welk een 
belangrijke factor de deelnarue van onder
scheidene familien da,11.rbii nitmaakte. Het is 
1rnn te nemen <lat die factor even min bier te 
laude ontbreken zou bij bet org11ni eereu van 
eene tentoonstelling vim indiscbe nijverheid. 

De onmisbare fltenu der l{eµ:eering zou zoo
dauig pl1m een bd1tngr!jk voonleel versch11tfen. 
Y oorzeker zon de inlnndsche bevolking geen 
stiumlirns btihoev1m om vtm beiude en ver op 
te konrnn en met het tentoongesteltle baar 
Yoorrleel te doen. 

Etitrn 11reed aangelegde expo;;itie, waartoe 
Regeering en pMticulieren etindrnchtiu-l!jk sn
ruen werken. w1tnrop eer1 iecler inzeudt Witt b!j 
bezit llan i1itmwe JUodellen, lnndbouwwerktui
gt'n, kun::;tobjeden, wunten, kleedtlren, jnwee
len, wnpen<-'n, urnnnscriµtea, instrumeuten, ond
be1le11 e01:, mmrop zoowel 01)st-en W e:sthoek 
als i\folden Jnv1L vertege11woordigd. zijn ea de 
Soendimees n.ls 't ware de hirnd reikt aim het 
volk vnn ilhdurn, zooiet!'l beschou wen wii a.ls 
een krnchtig middel tot \Olksbeschavi~1g-meer 
n0g, als eene zedelijke verplichting tegenover 
den inlander. 

En men zal on wel niet van 1w1·1·owmin
ded prorincialisme verdenken wanneer we Solo 
<laarvoor eene zeer gescbikte plants achten. 
Reeds de kuart van Jiiva zou dat kunnen uit
wijzen, rnnar behalve door de centmle ligging 
eiaent db stnd er zich noa toe door lrnre his-o 0 

toriscbe beteekeni , als focus rnn J avaansche 
nationaliteit en u]s zetel van twee inlm.1dsche 
bofhoudingen. Heeds de plaatselijke bulpbron
nen zouden aan zoodanige on lcn-neming voed
sel kunnen verscbaffen, terwijl de stad, zoowel 
al krui punt vau ettelijke -verkeerswegen als 
uit een sanitai1: oogpunt, de voorkenr zon ver
diellen boven eene kustplaats. 

Docb bet i het gebrek aan initiatief, meer 
nog clan bet gebrek nan zamenwerking, dat 
een denkbeeld al bet bo-renstaande voorloopig 
wel ml calendas g1·aecas, anders gezegd tot de 
groote indi cbe doofpot zal verwijzen. 

So erakarta. 

Ofscboon tokobouders niet m'er dan 10 kis
h·n petroleum in huis mogrn '.::ebben, slijt de 
Chinees Teh Pik Long woonacbtig te Sedadie, 
dagelijks minstens 15 kisten. zood'l.t hij dns veel 
meer dii.u het toegestane in zijne woning op
ge lngen heeft, wii.t met bet oog op brand wel 
~ns ernstige gevolgen hebben konde. 

Op Chineescbe bloedzuigers wordt algemeen 
afgegeven, maar wat te zeggen van eene dame(?) 
op Bntangan, die bet pensioen van een gewe
zeu ruilitair ad f 238 's jaars opkoopt, daarvoor 
f 100 rente rekent, en den man eene notarieele 
acte, (onkosten f 20 ), doet pnsseeren, waarin 
hij verklaart een paar gouden oorbellen ad f 238 
van hcrnr gekocht te hebben, en haar deswegen 
mac:htiat zijn pensi0en maandelijks te ontvan
gen. tot tijd en wijle die scbuld aangezuiverd is. 

Dagel\jk rijden eenige glindings yan en naar 
cl~ balte Poerwos1triH ter afhaling van passagiers. 

Een dier karren wnarin, de koetsier rueclege
rekencl, 7 zeg-ge zeven per:'oneu Z1Lten, viel op tie 
boogte v1tn Ti1110emn gi~teren ochten•i plotse-
1ing inPell, wa1Lrdoor een p1u1r personeu vrij 
ernsti!!e knenzingen bekvrn111eo. 

Zn Ike gernlgen. wa1Li·111ede overl1tding en 
dierenrnishandeli ng zichzehe strnffet1, co1u pen
seeren eenigerornte het. gebre.k aan politie toe
zicht. 

ernsli,1!', I'll di" \\"Ol'tel p-csciJotPn hfld, zoo dicp d·1t 
ze, zoo rl1•rln111eel'de hij 111 zich zclf, 11i1•t mcer was 
uit tc rocij<'ll ZOIJ(lt'I' zijn h:il't m1~.; te ~c11,.11rcn. 

Jn, hij HltH!~t zekel'beid lwlilwn ! llij zou hMll' <l'l

de1111m1l srhri.i,Pn Pn ditmaal 011hewin1peld zij11 ge
h•!cle hal't blootle!-!l:(Cll. 

Niet zon.lel' eer~t een half dozijn bhirH\jPS p>l piP1· 
vet n•Ol'$t te hchhen. slaagdP hi.i N in op dP rnl
gende wijze bij benaderino- zijn gevoel uit le drnkken: 

i'IIEJUFYROUW ! 

»Me.!. welke gewaarwordingen g ij ook dit tweede 
l'schrijveu moogt ont,·angen, ik gevoel bet, diep rn 
» levendig·. dat voor mij de teerling ge\\·orpPn is. 

>>Sints ik u zag is mij !wt ]even schooner en 
»e1 tiger ternns geworden. Sints ik uw beminne
»lijk bijzijn mocht genietcn. LlW hal't en uwf' br
"schaviog leeren waardeeren, heeft zich voo1· mij 
>Hie tockomst in ccn doel sarnengeva t, een ernstig 
i>cn liefolijk clorl, te arbeidrn voor uw gP!uk, met 
1Jal de kracht die in niij i~, - indien gij dat uit 
))mijnc handen zoudt w!llen nannemen." 

>) llelnas ! wal ik 1.ol lwdcn bczit is weinig, op 
»,·errc 11a nieL tocrPikend om u !wt lot tc bezorgcn, 
i•wnt g\j in rnijnc oogen H'!'di,rnt. Doell, 1110.:ht het 
»t~en gclnkkig voortePken zijn. juist scrlert gisteren 
»is rnijn klein vet'mogcn nagenoeg \Crdubbeld en 
»sLelt mij in staat, Yan nu af onverdrel<l tr. wer
»kt>n ann clc brrciking ,·an hct doel. dnt ik mij heb 
"voorgestel<l." 

. Het bal en souper 7.aterdag avond in den 
Kraton ter eere van den j1u1rdag van dti Ratoe 
gegeve11, was druk bezocht en duurde tot lnat 
in den nacht. 

Ook het hnwelijksfeest ten huize van den 
Raden Mas Toemonggong Ario Soedj6n6 Poe
r6 lokte vele gasten, en wenl o. a. ook door 
Z. II. P11ngernu Ario Praboe Prang W 1td6n6 
met gevolg bijgewooncl. 

'V\j vernemen uit goede bron dat einde de
zer mimnd met bet aiinlcggen 1:er stoomtrnm 
van de Gou veruement.s houtst1ipelpl11ats Getlnn
g1rn \Pn1l1Ls) uw,m· hier et>n begin :ml wor<lcn 
ge!llnakt; een gTdOt gedeelte tler nnrden ba1tn 
en vnn het verder grondverzet is reeds door 
eenige Europeanen 1mngenowen. 

Sedert geruimeu tijrl bestoncl alhier eene 
wt>lbekhrnte en winstgcvende idfoire-het ver

.koupen V1Lll tike in ho::t klei 11-w LMV1Ln de eigP
nimr, v. D. onbn~s ove1·lee 1. De zintk wonlt 
thnns door dt' ruen1tg0re vim den overl·deue 
voortguz1~t, die met liet oo~ op eventne"le 
1Lnnrakiu.'-\" ruet de politie. een .l!;urop t~;L<LU Ill 

Llienst genoman beeft, om bare belaugen te 
behiLrtigen . 

Even nls bier boort men ook te 'l'el11wa by
na dngelgks van diefatnllen. 

Twee mandoers van een Europeeschen aan
nemer aldnur, verdwenen met de oorderzon 
lnedenemende f 179, en ofscboon de bestolene 
oogenblikkeljjk den Raden J gabehi Poli tie Dj6-
josoekars6 11lclaar kennis gnf, zijn zlj tot heden 
nog te zoek. 

• 
Ierunnd al bier verzocht den haltechef van 'l'ell't

wa een veewagen anntevragen, ten einde een bui
tengewoon groote sl!lng naar Solo te trnnsportee
ren. Met het oog op de door bet Comite 
van bestuur uitgevaardigde circnhtire, m 
zake veepest in deze He identie, weigerde de 
haltechef zulks. De aanvrager, aan een vergis
,,i.ng denkende, diende schriftel!jk de vraag in 
of omler de slangen ook soms de veepest was 
nitgebroken, en bekwmn ten antwoord, dat hii 
(lrnltecbef) eerst uij zijne chefs informatics wilde 
in winnen of slangen al clan niet onder vee 
ressorteeren, T atuurlijk werd daarop terstond 
een wagen dispouibel gesteld. 

Een lesje in de natuurlijke bistorie wai:e 
aan dezen beambte wel besteed. 

Zaterclag avond omstreeks 8 nre brnndde 
de steenen woning van wijlen den Chinees 
S. K. S. Tjojoedan door h,,t breken van een 
petroleumlamp tot den grond toe af; de scbade 
wordt op ongeveer f 10/m. begroot. 

De lrnpitein der Chineezen met den hoofd
r egent van Politie waren spoedig op de plaat8 
des onbeils aamyezig, zooruede de brnndspuiten 
die onder de fl.inke leiding van den wd. scbout 
Goeste veel tot redding der omliggende w.o
ningen bijdroegen. 

.A.an di.even en zakkenrollers ontbrak bet 
evenmin, maar een di.er scbiwuiten, bezig z!jnde 
een kam te stelen. werd op heeterdaad door 
den Regent betrapt en gebonclen naar de ge
vangenis gebracbt. 

Een varkensjager, clie eenige dagen op Ke
doong-Banteng heeft doorgebracht, verzekerde 
ons Zond1Lg avond aldaar berhaaldelijk onder
aar<lsche geluiclen gehoord te hebben, zonder 
dat er van eene aardbeving iets te bespeuren 
W1t'l. 

Ofschoon een op zichzelf staancl incident 
achten w\j het, in <leze t!jden va.~ vulkanische 
werk,.m1t111heid, van eeniis bel11ng dnt nlles wat 
cl<turop betrekking beeft; ter keuuisse vun het 
algenieen worde gebracht. 

Niiar de Jam Botle vemP.emt heeft de lle
geerini:{ deu resi<lent van Djokdj;L opgedrn~en, 
orn, in ovtirleg met zijn 1L111btgenoot rnn :3oe-

llTk birl u. n1PjufH011\\' ! 111ij 11iC't \'f'rkPe1rl te nw
>istaan. Ik wo•n>ch u 1!·'•'11 iJ,.~li:<sPnd 1111t\l"Ourcl Hf 
))te d\\"i11g1'11: ik ,,.,.,,t 11iet cen" of ik W··I ' 'P Pen·u 
1rn 11twoord a:i11dri11,!!ell 111;1u·. ,\I,- 11w lilik slrirh ;;>, 
»inrli ·11 bij de 111ij11~11 011tOHH't . niet ontwijf.· lhnar 
>l looch.·nt dat, war. mi.;n 'l.1•~: ~tr> hnup zo111l1• ni t111;1-
>J k1•11. zou ik 1nij rt>1~ds de11 gi>l11kki\!'ten der ste1·1·r
~ lin g-P.11 nchten. D,,ch wat u1,·c gevocl1ms te11 mi.inPn 
»opzichtr mogen blijken te zijn, mijn hart behoort 
J) eenig u." 

AcHTSTE HooFDSTCK. 

Indicn ·\Yill cm e1· op gert'kend had nu met volle 
zeilcn de h::nen des geluks binnen te stewnen , -
en de zedige uitdrukking van zijne vrrwachtingen in 
het briefjf', dat wij zooeYen Jazen was gecn bewijs 
Yan het tegendeel, - rlan hacl. h~ gerekencl. nict 
juist bnitcn zijn hospes of zijn ho~pitn, rnaa1· buiten 
'Jeider zoon. 

"Willem hacl zich in Gerrit Dirkse e,•n vijand gc
mank.t. Zoornr natuurlijk een Chl'i,tenleeraal' in spe 
eeri \ijarnl wezen kan. \\"anrom ? \Vas c+crrit een 
medeminnaar? Hoe zou heL dien solieden en prakti
schPn jong-rling in hct hoofd gekomen zijn in ernst 
aan ern wrbintenis te denken met ecn meisje, dat 
hoegenanmd niet.-; hezat rlan hare opvoeding ! En 
toch hnd ook. hij rnn bet ecrste oogenulik, dat hij 
haar gezien had, zich tot haa1· getrokkrn gerneld. 
\Yelnu. wns zij nict een eigcn nich~jr., ecn dochter 
van de wstc1· zijner moeder? zelf~ nu nog, nu hij 

rakarta, samen te stellen, een receuil van het 
cerewonieel dat in acht moet worden gen{)
men bij de ontvaugst v1in hooggepl11atste per
~onen. 

GEMENGDE EERICHTEN. 
H.ni.ling van g-ronden. Uit he.t tnsschen de 

beeren G. Senstins en J. H. W. !fos::;cher, ten 
aanzien v1rn de omleruerning- Poll1t11 (Boijolit
lie) op den 20e Septtimber l882 g'<'WPZPil von
nis blljkt., cl1Lt de 1Ldvoeaat en prucnrenr van 
den gediing-dP Mr. ( '. l'utitB onder 1Ll1•lcren iu 
het rni1ld('n h1~1·ft gpbrncbt: cbt ruiling- rnn 
gromlen m ·e~tnl in het bt->l1rng der ondernellling 
ge~cliiedt, Olli ze 111e•. r nnn een te doen slui
ten of tot lrnt uitllleggen vuu wegen e11 w11-
terleidingen. 

Bii dergeliike ruiling stnfl.t de ondernemi)1g 
voor eend bou w grond » m1•1>st11l" een en l:ul ve 
bouw nf. De1.e rnilin .l4ell z~ju onw:1tli.Je ha11rle
linqe11, duor de hunr.lers 1ler gron lell in ge-
111 1~•·n ov1>1·leg g·1~plee}.fd, di t~ clnol' het br•::-tuur 
11i1•t worden Prkeud en die ste~c{,., kun111·n wor
den 011:/''dnun geL111L1tkt, :oouls voo1· i>e11iui> j111"'ll 
uesi:hi1~rld1~ m1>t 1wn ' lllk flt'Oll I, rl 1/ tie 0111/e ,·
ne111i11 :1 f{etcwdun va11 .. Yyoepit 1ll.late11) i1t 1'llil 
hull _011tvw1gen voo1· een crnde1· stuk gto11d. 

Mut. 

Stroopsuiker. Uitwijzens de in de beicle Se
marang che bladen gepbatste ndverteutie is met 
ingang vnn den 24 rlezer sil'Oop en on 1:e1·it·i>lk
ba1·e of ste1·k uitst1·oopende suiker, bii volle wa
genladingen van 10000 kilo en vool'ts voldoen
cle a11u de voorwa11rden, omscbreven in de kla<> i
:6.catie van koopmanso-o'ederen, tot en met 31 
December l 885 beln.st wet het fatrief der Re 
klasse en bij mindere hoeveelheden met bet ta
rief .der tweede klasse. Men ziet, dat bet be
stuur der Spoorwegm1uitsclrnppij nog al mee
gn.and is. 

De vraag wordt nu gesteld: Zal de Regee
ring de uitguande rechten op sniker ))tijdelijk" 
opheffen? Mat. 

l~ietmnlen. Op den 15 of uiterl!jk 20 :Mei a.s. 
ml men beginnen met het verwerken van· riet 
op de Suiker-onderneruing Sewoegitloer tenv~jl 
het gewone maalfeest ( slmuettan) op den 12 
Mei zal gegeven worden. De fl.ndere fabrieken 
zullen eveneens k·ort voor of nn dien datum 
met het malen beginnen. ,l/at. 

vV11terqnnestien. Het gebeurt niet zelden, 
dat tusscben lundhuurders in de Yorstenlau
den onderling waterquaestien ruzen, waarvan 
de oplossing moeijelijkheden oplevert. 

Dusdanige zaken wordeu, met inachtne
ming der vigeerende anger-anger, in verbtLnd 
met de bestaande acbt" afgedaan waarover 
partijen somt~jds zich bezwaard gevoelen, en 
bisbille.:;, hoe laakbaar ook, niet acbterwege 
bljj ven. 

Verspreide Eerich ten. 
Ann de 11iP11we Duitsclie bezittingen 011 Nieuw 

t:uinen, zijn met goedkcu:·ing des K1~izers ·officieele 
llnmc>n gegrrrn, wnal'schijnlijk omdnt. Hismal'ck vroe
g-er gezt>gd ltc1•f't dnl fJuil,clilatl'I ge<'n kolonien ver
lnngt.- In Zwedcn hPeft 111cn ook eens ern grap 
verkorht. D<' Reget'l'ing h:id lllet tocsti>m:-:-:ill1{ der 
J\ lgt'mee1.e I\ crl" crga1kri11g Pl'll 1 OUl'SI el ingcrl ienrl 
om de l'Pd,forn111lc, luidcndt>: .. Zoo wanr ill'lpP. mij 
God 11flnr lirh:1n111 en 11:1;11· ~ii>I," nlzoo 1e w\jzig1m: 
,. I lnt z1Ye•'I' ik \POI' (iod d<'n .I\ hrt'IPndl•n Pn .I\ lmnch
t i!!•'tl. Ile nwedt> !rn111e1 h1•Pf't rlit 1111•t ·J 31 tearn 
lil st,•111111e11 H>1IJ?l'llllll!l'l1. duel! tl1• Pl'JSt•~ k:i111rr h~er"t 
lwt m..t .-J8 frgen ~>0 >!1•1111111· 11 1·1·n\Ol'prn. De be-
1· ic litµm·1·r llJP!dt dnt er ill di' ('l'r~(e k>lnlPI" ao ]eden 
af11·ezig \\'<11 <'ll, l'll d;1t. wa11t1Pl'I' rlit 11it't hd geval 
was gewcesL l11·t. \'Ollrstel zou z\j11 n:lll,!.te11»tnrn. ·- In 
ltnli<' zo11 d•! uitl'eiki11g dcl' rnn11il1•ls, 'I' rl1•11 rnrjm1r
d!1p: rnn Kot1ing llu111b1'i'l phrn ts lte6he11. lll't l'l',\!'<'llde 
1•rh!1'r z•111 g1•\\'1·l.lig·. r!at de pl1·clr iglwi.I twee dagen 
moc;;t :.iitg1•s1l'!cl \\'OJ cl""· De Koni g. YP1·.•ri•zelil van 
rl1•n J\roorqn ins, 011d••1· \Yelk1•n ouk dl' lh1itschc p-P
zn11t in de 1111ifu. 111 ':111 z\j11 111ilitai1t•n 1',1nµ-.· w11o!lde 
rle f'1 ·e,teli,il,h,,id hij. nlsmd1• rlc l\011i11!.!i11. dit! in •'Pn 
l'ijt11ig :c1·kon1r11 "n~. Ile I\o 1i11g his 101•n ;1:111 de 
t1·oep"n ee11 tlag111 dc1· vu01·. diP 111L>\ l11ide IJ\j\':1bue
t.11igi11gen liegrnt0t ""''"" · l1aa1ll<l Z<'g•'nd" de J\onink
lijke h11i,kn1,.·lan11 rle Ynand1·I in. a11dPr. \\'l.lS in 
ltal ie het spel 11iet cn111ple1•t g1'\\l't'sl .- In Frankritk 
znl hd ge,JaclJL Z\rnarder bt•lnst w<~rden en met 25 
frn 11cs pe1· o~. Tn de ,·,• rgudi>ring \\·narin clnar0Ye1· 
bcn:tndslm1gd \\"ere! noemde de herr 111'in lou de belas
t ing-ople?gel'!", .,uitltongeraars." Lnter narn hij die 
11itdrnkking wt•I ten1g, mnar vof'gde c1· ondeugend 
liij dat het "·001·tl zijne g..?dachte toch juist had we
dcrgLlgevrn. 

Door rier kleinhandelaars in gedi~tilleerd tr .l\mers
foort, die tevens wi11keliel's Yan signren ofkrnideniers 
\\nren zijn . is cen ndl'es gericht tot de Twcede I\a
mers cli!r Stntcu Gl~neraal. Zij trachten daal'in aan 
te toonen, dat hct drankveruruik niet tegengegaan 
wl worden door de bepalingen van de rnorgestelde 

i drnnk wet, daar de drank dan in hct klein zal moe
. t"n gebnnlcl wordcn in cle kroegcn, en daal'doot' de 

vedeiding rnor de dieustborlen nog groot•~1· wordt. 
Men verrnoedt, dat bier min of meer eigenbelang in 
het spel is.- De recl1tba11k te llanrlem heeft ecn 
zaakwaarncme1·, cliP bij een aantal lieclen bet geloof 
had opgewekt, dat zij gcrechtigd wnren 1.ot de na
l:itenschap rnn den graaf van Urederocic>, wegens be
dricgelijke oplichting veroordee hi tot een celsfrnf van 
183 dagen.- EL•n correspondent uit Derlijn seint 
ann de Ni!'uwe Roiterrtamsche Courant dat er steeds 
kleinc boevcelheden Duilsch go11d nnm· 'edt>rlnnd ge
uracht worcJ.>n, wat men daar zeer onaangenaam 
schijnt te "inden.- De heer \'irnly \'rrbrugge zeirle 
in een iitting ' 'an de TIYeccle J\amer, clnt de zaak 
van de 8om111elsdyk en de Nautilus nict alleen in, 
mnar ook bniten de kamer zcc•p is besprokl'n en dat 
de handelingen van den ~lini~tcr rnn Marine van 
El'p Taalman Kip zeer 7ijn ''eroordeeld, vooniamelijk 
wat aangaat de betaling Yan f 20.000 - aan den 
heer Reid. Het is clan ook wat sterk om als men 
in gl'l·lnood zit, zulk een belangrijke som zoo maa1· 
onnut weg te wet'pen. 

Het verdient d!larom overweging, cl~it de 
beschikking over water, bjj de buur van gron
den, in de te maken lrnurovereenkomst worde 
geregeld. De apanage-houder, in overleg met 
den rijkbestu urder en den H.esident, nls verte
gen woordiger cler Hegeering en mitsdien de 
waker voor bet behoorltik handbaven en n11-
leven van het lancllrnnr-reglemen t in de Vor
stenlnnden stelt dnn, na de betrokkene land
huurders of de genpn.nageerclen van de zooge
naa1mle tanah kedjnwnn te bebben gehoord, 
met den hn111:der de vourwaarden vnst., wanr- • 
op de bt>schikking over w<Ltt::r gescliiedt e u op 
welke hnogten dammen en wnterll'i,liugen be
hooreu tP worden dant·g:>~te Ll, 111itsga !1-rs hPt 
ouderhou l dier W<Ltt->rwerkeu. Door dcrµ·d!jke 
regeling. WaiLl'iLILl1 de auger-;111•.;er en adat" 
ten -"TU!t.J,;lng- ligt, zonrlen W:Lterqune. tieu wor-
1len vo rJrko11rnn en de tn;Lk V!.l.11 d~ ltesi. l •nten, 
en Assisteut-Rcsidentcn, znl voorzeker wonlen 

De grgageerdn militairen 1.e Buitenzorg woonnch
tig beklagen zicl1 . <lat zij . erlcrt clrie rnaanden bun 
gngcrnent zoo ongeregeld uitbctaald krUgen. Yroeger 
onhingen zij het op den ·I Gen en trgemYoordig 
nooit voor dPn 20en. \'ragen zij naa1· tie rcdcn clan 
kl'ijgcn zij ten antwoord: ,,ll<'t mandaat is nog niet 
onhangPn.- Tr Batavi.t rnopperen de Cbineeze11 
onderling over den ongelijkmat igcn ftnnslag dcr be
drijfabelasting. - De Java-Bode zegt clat rnen hierin 
moest gevC'n en ·nemen. Mna1· dat doet bet Gouver
ncment immers? llct geeft de b1:cln~ting-ordonn:intie 
en neemt. het geld ! -· Te Tandjong Pemrng beeft 
ecn Chinec~che wouw den luitennnt dier natie aan
geklangd bij den kontroleur aldaa1·. orndat hij nls 
rxeculc11r in den boerlel rn11 den echtge11oot die1· vrouw, 
haa1· als Pl'fo;ennrne r,>kening en verantwoording van 
rlen bocrlel wr.ige1t en hallr hoc,gennnmd 1<een uit
kPrring-en nit de nn.latl'nscl.np hPeft gedan.n . De 
li1itP11n11t lwd1 hn,11· d:wrnp 11i1µ:1' scbolffen, waaro,·er 
de \TOil\\' zi..:11 uuk iJl'klang-d heef't.- J)e lliPllW be-
110 •111111.' m·1joOI" konrn111111ln11t loi,i de I1atn,insrl11' !"Chut
tPrij i~ op rl1'11 ~lw11 .\ pril p11•cli tiµ- p-1•in~t.illi•e1d. lJes 
11ro11d~ b1acht ·l1et kadPr he111 e1·11 ~en·11ade . - Op 
[l_jr111ba:n11 lloe,oek kl'C!.!ell twre ]1 lnn ·lcrs het te 
kmw I <Wt'r Pen ~t11k ikan go: eng lPr \1·aa1de '!111 :. 1/

2 
cent. [),. twi,t lio~p z.io huog dat. d1~ 1'1·11 di•n andr1· 
70> lanig 'lo··g dat l1i.1 n1Pt ''''" gPh1 ok1•11 n1111 11n:u· 
ho• t, stad,\'t'l'i1anrl 1110P~t g-edrngo•n \1·orde11.- Bij zijn verlic.:ht. Jlut. 

zich dunl' j·d1H'l''cliheid g ·kweld 'uel le, wu hij ' t 
{!l!P/l Ee .11• l1nl1b\.1 il d11r\·1~11 1101-': 1111•11 \\·a t Jiij \'uor lwc1r 
!le'" ·11.-, 11•1cli zn11 ii; Zl•lf' d'' '""nn die11 1i;1;1111 \l"ill.,11 
gt!\"1·11. I lt•t \\'fl~ \"Ct·de 1•1· ... ('II g'1'\ 'U1·I \ ":111 id!.!·n11~t, t \an 

bewrl-!• 1:11>; I. 111PP11ri t· Gl·1·1 it) d;t' na"r 111oti•·\·1·11 zo.:IJc, 
i1 •.lel' 1;111 h:1 :1 r \·cr\\'1jd··1·d w ho11.i1'i1, di1J h:Hll' al Le 
\"ei"t.1ouw1·lijk wll wil~! ? J 11ad1•re11. 

Ach, tl'genorrl' <lPn anuc11 \\"ill em had zijn ja
loe1·,che ijn•1· lwt sc lwon,te ~1wl. \Yill ems Yt>rlc:gen
heid gistel'en bij het don1ino, pel. zijn dnarop zoo ge
heel vcrlicht binnenkomen. badden Gerrit Yer111oedens 
doen opvattcn. Hij had des morgens aanstonds 
If eintje in 't vel'hoo1· gcnomen ofzij rnijnherr Frank
man ook geld geleenrl harl. or.~cho n ze clit met echt 
dicnstbocle11talent hnlstarrig geloocbencl had , rnncl 
Gerrit in hare homling toch eer bcrnstiging clan 
logcnstrnfflng Yan clat vermoerlen. 

\\'as hel nict s/10cki;1g, w:k ccn gcmrcnzaamheicl. 
En clnt in zijn huis, van hem, wicns toekomslige ge
wijde stnnd een heiligen nfschl'ik moest gcvoelen, bij 
de enkele gedachLe nan icts, wat de, geringste scha
duw OYer rle eerbaarheirl of goedc zed en kon werpen. 
En nu zon die ... die losband ig~ nict schromen 
ook Anna tot het voonverp zijner bedoelingen tc kie
zen, beduelingen voo1· \\'elke Uerrit in zijn jPugrligP.n 
prcdilrnntsijYer geen uitdrukkingen liarrl g~noeg kon 
vinrl Pn. 

Of, zoo die man een huwC'lijkskandidnat wa$. wie 
was hij? l~cn, die geen gelrl gc>noeg op zak had om 
met eere ecn partijt,;e kaMt- of domino~pel vol te 
houden, en geld moest ler.nen bij de mcid. 

• 

\\',,t, •'I' v;111 de w:ik wa~. is d1•11 IPze1· bt•k<'11d. 
T1•1·wijl G.-rrit. n:111 liet 011: 11\jt ''"!-!" n,..t pef"1 on8ft> 

\\Ptddwn11m·11 owr die zak1·n zat nn h! dcnken, \\"f'nl 
e1· µ1·,rho·ld. 

ll!'t. \\"as eP11 ii110 1-chnp n111 den korkf'h:ikkPI'. 
»lll ni,,11 ;ii> jt~ lilivf't de d oo~ te1 ug nwcht en 

hit>I" \\"<IS l11~t hri<{Je." 
~J ... t bijJ::<'YuegdP, ,..,ke11i11g rnn hf't gl'IP.v•'rde ge

bak. ten bcrlragc van rlrie g11lrlen twi1•tig Ct'f1ts. 
llcintje nJOe8t 1Yel bi111wn komen om de cloos, en 

al had zij van hrt brir~je willcn Z\\"\jgen, hct zou niet 
gebaat hebben, C>errit harl tie boodschnp gehoorcl. 

Nu was Cl' in dez,; grheele zaak eigen lijk nict« 
onbdworlijks noch onge\\"l ·On~, en toch gaf dit Gel'l"its 
vel'moedens omtrenL \\"ill Pm Yranknrnn's financieele 
onsoliditeit al weer nieuw voed~cl. 

Hij nan. zich rno1· omtunt dicn persoon eens te1·
dege inforrnalicn te nemen. 

fn tusschen \\"US \Villcm dicn rnorgrn al vroeg .'.,n 
de bc~te luim uitgegaan, ml van de schoonste illu
sicn en onbcwnst ,·an de vcrreikencle gevolgen, die 
het dominospel vnn gisteren arnn.I zou kunnen hebberv. 

IIet sp:·f'ckt vnn zelf, dat hij zich spoeddc nan!' 
den o.:ollecteur tier slaatslote1 ij, door wien zijn bl'ie!'
je getc0kend was. 

Met zoo,·eel innerlijke bcrlaal'llheitl eon wanrdigheid a\s 
hij in zijn ho11di11g vcrmocht te Jeggen, haalde h\j zijn pCJr
trfo11ille te rnorscliijn en hicrnit het zoo gewicht ige stukje 
pa.pier, dat hem rccht, gaf op een som, die in dcze om
starnligheirl voo1· hem een onwaardeerbaar kapitaal was. 

Wordt vei·volgd . 



nnchtPlijke 1·oncle ontclekte de kommnndnnt 'an het 
3e di. trict te 13at~nia een paat gn,lnntaren:> zonder 
licht, "nmvan hij tladelijk proces H'rlmaJ oprna<tktl>. 
Die komnta!idant is cen ware plaag YOO!' ...... cle 
gnslantnn'n~.- De 011dcrko11i1:g rn11 Hiouw, Radjn 
Moedn l\Iochamnrud JOl''oef hel'ft tle zilvl'n'n 111ctlaille 
gckrq:ren Yoor gc~chcnkcn aun ·~ fojks ethnog• alisch 
museum 1tJ Lhden. 

Dr l:tndruucl t.P Djokdja zal hcden op de lfang>'al
pc>ngnpit nabij de rdo•J11-nl\1on de ketjoezHnk vnn de 
ondenrenrin?' Pakern b1•ha11dtJIL•11, I'll in de 1olg-.•ncfo 
wrek, zoodrn di' "tukken gercPd zijn ku111t de rnoo1·d
zn11k \'an Se.1oe galoor. wnnrbij e"n Eurnpennn ht't 
le1e11 vet l110r voor. -- Te lljl•kd·a ~cit~ llt'll dP 
],etjc.~pnrtUt>rt Wt>rler i 1 do! mod<' te ko111e11, ~ed··rt 
Oe k1•1joP~, OOk nJs Zc' f!PYat zijll a J'e<tll de 10,e 
beharrrlo•ld m11·oll'l1. In d1•11 nacht 1·a11 dt•n :Wt-> op 
d•·n ':! l >t<' lteo>t'L er· w1•Lkr e»n for·nw.~I·· t oofpart ij 
plaat~gt>had in d1• ilt>>a ~lritja11 (l\ 1 :q1ink) I i.1 h ro
lllOSPol!iko. ]It• roover ... lirnkl'n rle dt•ur ·en '<lll z\jlle 
woning OJ'Pll 1•11 ~talP.11 101•11 allo•s w:1t tP. gri.il'e•1 1·iP I. 
Kro11111-t•11tiku li·kmun 111el Z\jne fnn1ilie ):l'e11 ld,•·I 
en IO•'gt di:' ]Ja/1t. wri, a>111 wio• dit b·•ril'll! Olltlt.:t'ttd 
is, er bij: »tl1• ['tditi1• tll•l't 'tr1•11ir 011d1·rzoek !" 

Telegrammen v J.n de Ljcomotief. 
Uit 'ie ah:1:a. ~:) .\p ·ii. II! l,•n ~1jt1 p .,. stoon1<chip 

GouL·e1·11e!lr-Gcnei·aal s' Jacub lilll hicr naar :::>1•111a
rang- l'n llat:nia wrtrokken: 

de lteeren Bnrg, Schneither, Cohlijn en Schel'p
maker. 

Uit Loemadjang. 23 April. Tfot tweede koffi elnud 
awoer is gc1le<'lh>lijk OYei·strlpt. 

De die»e 1·:n~111en om en brj Kali BPning zijn ge
hcei ge11tld met lava. 

Cp sommigt! pbatsen is het land berloh·en onder 
een Jang mn dertig ,-ndemen diktc. 

De hoed mn d,,n administrntcur is gevonden, hnn
gcnde nan eeu bMmtnk. 

De contt(ileur en de patih van Malnng zijn dwars 
1loor het terrein, dat het meest ntn de uitbarsting 
leed, naar Loemadjnng vertrukken om zooYeel mo
gelijk hulp nan te brengpn. 

Do ndn1ini~trnleurs ·rnn de .naburigc onderneming
en z~jn naa1· bL•neilen verhuisd. 

llonclenlrn illlamle1·s ntn 111er ~ijn nnn het graven 
nanr· dti lijken deqrenen die bedolven zijn. 

Tot nog to,~ !weft men niet~ gevondcn. 
De nnhij gt>lo•g-cn lantlen hebben weinig geleden, 

wat "'<Hlr~chijoJlijk toegeschreYtln moct worden aan 
den inrallcndeu 1·egc>n. 

Oe Stntlr11c i:> op het OOO't!nblik tamelijk ru,tig. 
Voorloopig si:i1ijnt geen geYa::u· te 1lreigtin. 
Uit Batavia, ':23 April. Zoo e\'Cn i- de Jlinin, een 

groot nussi,ch ool'logsschip. de reed<.' rnn Batavia 
opgestoomd. 

Het . ulut van eenentwintig schoten "·erd door bet 
fort beantwoorri. 

Het beet riat de Minill Lier komt. reparneren. 
'it Soln. ':2.'i ,\ pril. Het oprichten eener Ja vaan

scha drukkerij bier ter pluatse. is toegestaan. 
Uit Bat:n ia, 23 April. Heden rnrfrokken ~·an bier 

pPr stootw<chip J\oningin ophie: 
naar Semarang: 
Je heeren Ilavinga Oortwijn, Hern.piet, Brnmstee

dt, Hofl, Logcman, van Yloten, De Sturler en \Yeijn
schenk: 

naar Soerabaja: 
de heeren Heringa, rnn den Berg en Eversen. 
Tweejnrig verlof naar Europa. vedeend nan C. Ver-

burgh, kantoorchef der vierde kla.sc bij den post- en 
telegraafdiensf: 

aan G. 13. Hooijer, kapitein clcr infanteric: 
aan J. B. Ponstijn, kapitcin der infanterie. 
Uit Batavia. '2.7 .\.pril. De rnn raacl onderzoek beeft 

de tweerle luitenant. drr infanterie H. C. Dinet en J. 
IV. Stuffer~, wrgen bet gebeurde met een pn.t1·ouil
le in het >Iandhor.,clw, schuldig ,-erklaard aan vet·
regaande nalatigheid in het 1·e1·rnllen hunner plich
ten. 

UiL BataYia, 26 _\pl'il. In Europa zijn de YOlgen1le 
zeil•chep1'11 nangckomen: 

l\or11nl<. Fiery Gl'O"·", J[P rlwiq, T1·iton. !Pedale, 
Sc1101·e», l\il/11111, en Cape Race. 

Cit lhttHi.1, '1.7 \p1·il. IIet fltt.-~i..,,·Jv~ oorlog"s'o m
schip .lli11i1i d.1t hicr· eenri.-tt>rt>11 tt•r re~ le i»l«ll!J. 

be .. ift dt~ P\.CL\11trit;~k~t:111g _!!eh:·1JkPn P.11 i...:. van ~in-!·:1-

lJOrt> h.:nva u·ts !!"t~•IP1'pt d11·J« ti •11 st11 Hilo,,. 8 1 ·1 lt1 n. 
\"an 111•: pia11 0111 ol.>ll rr up i ·k·~ct·1•I (p ·011!) , .. tt1 lt>ll 

~T1•r:q•i, do•ll' Ill.ti.id 1·all dy11.1111i1)t te ch.1,•it sp1·111gen. 
is c1lge1.ie11. 

n1~ 1~t'r.,.t1! l11it1-n 1 it-k,v·1 ·t;" ·111~ ~,~r n d~ Yno~t 

is van lt»t cleparte111L'1tt lilll Oo. 10.; over·gep::rnlsL 
na,1r \\'.lit•n1 I. 

llet. stuoui,cltip P.·ins d'!'.r uul1~,· 1·a-1 rle m·nt
~chappJ >).'\1 .. ttl1 ht.i,I" is }J,,•1· It· l.rn ua rµ-.:',1111l !rl. 
b;"ttgt>11de ''"II uta!l, !Od U<'rich:1•11 .lie tt)t 21' .\la .u·t 
]on pen. . 

I!. K. fl. P.-i11<•'' !I! 1 1.·ik d •t :-;,. f,.tfa11 l :n z:1I trn 
haa.- It 1 .ve. jk. tt! o .... , f,: 1 g-1 111 w 1 1 ·n. 

H1~t wd<o11twerp tot het bet tieu der kiesJistricten 
is inge.lio•n 1. 

De i\t>derl.tnrlsche Regeerin~ heefL gevnuig•l ou de 
confrrentie betreffende heL kanaal van uez toegela
ten te w0t·den. 

Tot president vnn den Iloogen Raad der Neder
landen is benoemd de raadsheer mr. J. G. Ii:ist. 

llet ULrecht~che studentencorps heeft het groen
loopen afgc~chaft. 

De suikerfirma lhbettge te 'Vanslcben heeft lrnar 
betalingen gestaakt. 

Uit Singnpore, 27 April. De Fransche mail is 
hier heden anngeko111en, met berichtt>n loopcnde tot 
28 ~faat't. 

Prnfcs>or mr. T. :IL C. Asser en ell" Kolonel Staats
raad .Tan•en zijn aangewezen om de Suez-confercntie 
bij te wonen . 

Nederland is uitgenooc!igd om mrde een werk
zaam dee! te nemen aan de Latrjnsche munt-confe
rentie. 

De kapitein ter 7.Ce II. D. Guijot is hegiftiga met 
dr orde van den 1Terlerlandschen Leeuw. 

De Rotterdamscbe bank keert over het afgeloopen 
,iaar een dividend uit van 53, de Delima:Jtscbappij 
van 177 percent. 

De ~toomrnnrmaatscbappij >>~etlerlancl' zou in 
188 t gl'C'll 1Prlies gl'ledeu heuhen. 

it Buta1·ia, :!7 .\pril. De Hesi(lent rnn Djokjn. 
hr.ct't YOorgestl' ltl d<' betrek k i11g van nssi~tent-n'sident 
tcr hoot(lplaut,; in tr. tl'l'kken en den contr6ll'lu· C. 
.\. Hose11wier tot seeretaris rnn hl't gewcst te be
noemen. · 

De l'i·i11s Fi·edaili is g istercn en de B1u·ge111ees
/e1· dc11 'f'l'.J.' den :l4.en dezcr· te Suez uangekornL'll. 

Jkhr· Snncl ( ? ) i~ lot con~td Y,lll Ruslnncl te Ba
ta 1 iri bcrKH'!lltl. 

UYerg<'plaatst nrn R1tavia di> ingenieur rlcr derclP 
kla-se hij het ~to111nwt>z1•n. Mallinckrot. 

Be1101•111 I tot lid in den rn<Hl Y<111 Jn~titic ti· Se
tt1<1l':11rl!, lllr. .\. C. ~l. 1·a11 Lnwick, tliatts ~11bstit11r1t
ufftcit>r· inn Ju•titic liij den raad rnn Justitie te 
l-'ad<111µ·: 

tot assisiPnt-n~sirlPrrt te O.i•·kja. P. 11. .J. Ya1k.e
vi~~t"1'. thnns as~i:-;ft.•11t-n•:-;.i1h~11t \~111 ~r:1~:en; 

tot s1•cr .. ·ta1·is 'nil dr• 1e,ide11tie T1•rrn1L••, J. T. de 
Li~l'I' dt' \lol'~~1i11, onl<t1 ~·s. \''111 \'Crlof t0rt1gg1_\k1.lerd, 
\ '1 ueper :-:cc1·Plttri:-; .dP1 \\e:--tPn11'd1•eli11g- \ ' :1 · 1 l:on1eo; 

tut ortdc -i11~1'•'Clcllt· Yan do· b.;li:rk1•llill,!!, kt1~11er

licltti {J: Pit h ·t loo l~ll'l'7.•'11, \\'. 11. Uit tlut' Tja>'~.;11', 
th<t 11~ \\';IH 1·111 •t111 1 11d 011 1 It~r-i11:--:p1_,,ct1·111-, 

t••r t 11·1•.,de11 rnacliitllst btJ lt>!t drn"gtl11k op Onr:u~t, 
'.'o);} r ij f. 

O;rt~lngen, e,•nnl, op ver1.<1ek, P. F. Kr:1:1l. kult1-
111·!-11tll'rtda11l-

TwP»j:trig H'r lof wrlf'Pnri nan J. llnga, olficier van 
g1:1 zon\l11t~id tier t't"'l'Stl~ k\:l:'~C. 

01crg1•plaabt na:11· '(jilatj:1p, de eerstc luile11ant 
de1· in1<111tPric, A. T. H. de Brauw; 

de c1•rsll' luitenant der inl':interie, S. F. l3uer. : 
dP 111·,•edc luit,.nant clc1· inf'anterie, F. H. llois~e

vain, 1·001· den tijd rnn vijf jaren uit Nederland ge
dctnclwtlnl. 

l\rak<itau is wedcr in werking. 
Yolgens de Javaliode zou in het Bnntam$che een 

1 uurgloed waargenornen zijn in de rich ting Yan Km
kntan. 

De st•ismologische instrurnenten op het oh errn
torium hebbcn •.•chter in de hlatste dagen gecn aard
trillingen aange(l'cren. 

Ook zijn gcen geluidcn gehoorrl. 
Ontslagen, ecrrol, op YerzoPk, de commies cler· der

de klasse bij de wee5karne1· te Batnvin, J. l\I. Theu-
venet: · 

J. peeuholf. kapitein der infanterie. 
J. F. inn lloytema, ee1·ste luittlnant clcr infanterie. 
Benocmrl tot ·tijtlelijk eersten commies bij cle ·wee·-

kame1· te BatnYia, \''ittcnrooll: 
tot denlen commies bij de \\'ce~karner te Bata

>ia. Bloem: 
tot kantuorchef der tweede klas~e bij den po t-en 

telcgruafdienst, J. C. Egeling: 
tot commies der eer-te klnsse bij den post-en tele

grnnfJienst, A . .J. Bnkkei·: 
tot commies der h• ecde klnsse bij den post-en 

telegraafdienst, \\'. Drysdale: 
tot commies cler tweedr klasse bij den post-en te

lcgraaftlienst, D. J. ~[. Hildering, onlangs van verlof 
ternggekecrd, noegerdie betrekking bekle·ed hebbende; 

tot tijdelijk commies der tweede klasse bij den 
post-en tclegmafdiewt. H. '''· C. G1a\·enhorst. 

Benoemd tot kolonel, chef 1·an clen geneeskundi
gen clienst, ll. Cocbius, dirigeerend officier rnn ge
zondheid der Perste khlssc. 

Loncle11, 23 April. De diplomatieke beti-ekkingen zijn 
afgebroken. 

De Frnnsche consul te Kairo had een ondcrhoud 
met den Khecli\·e. 

In opYolging der in tructie. zijner Regeering heeft 
de heer Barrera Kafro vedaten. 

I1wedeclcl bij bet twaalfde bataillon, de eerste lui
tenant der infanterie T. X T. Pauli. 

0\·crgcplaatst bij bet subsistentenkar!er te Batavia, 
clc tweerle !uitenant der infanterie A .• \. _\ . G~lymans: 

naar Padang. de eerste luitenant dcr artillerie J. 
Do\je1·. 

Geplaatst te Ilatoedjadja1· de tweede luitenant dcr 
artill1~ri1• van der Zancle; 

de nwe le l11itenant cler artillerie G. J. E. N'auta. 

Tele[rammen van het Indis~ll V aderland 
Lo !tlJ·td nm:-, 27 April. De S1net·oe werkte bijlla 

uiet !.!<' lt1rn11 . J ,~ clri~ da!!en. 

Commissie Vendutie 
Ot• ,·1·ijdn~. 1. Niei l.!iJ~:i. 

in m1i~ T~ 1t~-l~tal~n 
Goedl'l'r11 !.'/l/11U' 1t 1ro/'de11 [J{j.r;ebmclit. 

(87) SOES:MAN' & Co. 

OD OUZB Comm~SS~B-V Bil[lUtiB. 
(,Il ·1·iijda 0 •• l -rnei I~~;;. 

Zullcn rij rng ,,ll tnut p~·ix" Yorkoopon 
,·oor rekcning· Yn.11 belanghebl.Jcndcn: . 
een p l[ll' g01Hbn urn1b~rntlen met ±8 bril-
1 rnton, 

I 
o8n P- ll' g1urkn h l'.lrp"aaon md 22 bril-
1 tnton 

I een finw,·,·lc h '.Lln:i l nl"t 10 <1i.Lnrntc·n, 

I een gt u<1en kcttin~· nl"t 1 D di.tmJntcn, 
eon gouclen ring· lllc't eon brilLrnt a j rnr, 

I ecn gornlcn ring mPt ecn brilfomten h,lrtjc, 
I drie brillnnten lrnbainkuoopt'n, 

I 
dric dianrnntcn homdsk:nooprn, 
ecn goudcn brochc met 7 0 brilbutcn en 

. dimnantcn, 
eon }Hl<lr goudon armbanden. 

Dngelij ks te bczichtigcn bij 

(88) SOES~IAN & Co. 

Op Onze Commissie· Vendutie 
dd. 1. 1'1El as. 

zullen o. a. vcrkocht worden 
twee groote prachtig~ gondvischkomrnen 

en 
Yersch Iudigoz1111d m zakkeu acl 1 

2 picol. 

(102) SOES}IA.N & Co. 

Op onze Commissie-Vendutie 
d d. 1 liI EI a. s. 

w o r d e n o o k v e r k o c h t: 
Dalen grijs en b1·nin tJak1Japier 

uitsluitend gesneden op het fonu1111.t voor 
IN DIG 0-VERP XKI\nm. 

(103) .SOESMAN & Co. 

Op bovenstaande ve11dutie 
zullen wij nog verkoopen 

eenige fraaie Oleografien 
wa.aronder landschappen, zeegezichten, stads

gezichten, enz. 

(104) SOES11AN & Co. 

Openbare Verkoop 
OP VRIJD~iG, 22 MEI 1885. 

dt-s lllOrgens 10 u1·en ·ten °l''enduka.ntore 

TE SOERAKARTA, 

van: 
Een .erf met dan.rop staa.rnle steenen gebou

we11, gelegen in de Uhineesche kamp te oe-
1·ulrnl'ta, in Blok Lett. r L. i\nmmer 2.), stn.a.nde 
ten nnme mu K VIK IE BO. 

lI ·t li··•tntll' wa~ o,> h~t lanrl l\nli»h •ning- bezig I 
op...?r:t\·i 11 gl~ll t" doe 1 011i n;1:1i- 1le ri.:1:-;tL":"' cler \"t':·o 1-1· 
g .. 1t1k11"1 t•· w ·k1•11. t111m er Zoml:ig ·:W cl1•1er wed1~r 

et!11e 11:1 l.nr:=:.ti11g kwnul. 

,\Iles 1111.1 ·~t t01!ll in allPrijl 1 lurhten, uit wees Yan I 
bt>rloh·o •rr It• 110 ·len. 

G schie,Je11de de1.e verkonp tloor 11en 0ersten 
verb1mdl:Jou1ler, krnch te11s onberroepd~j ke vol
mncht 

Mr. SLO:·~T .Ll'N' H \.G8.T..:lDORP. 
(91) 

llwars . rl,1 .. );· ht>! p :r ceel Fa. I:ehe11i11g iweft zich Cl'll I 
di1•p r;tnpr !.!.,.,·vrirrd. 

I lo 11· het lie•tuur w1;1·d onier grg1•1·p11 verdere uit
gi'il\'it1!!e11 tP ~tnke11. 

I le .l:1ra 11arlt.:rt het l:tnrl Sui>n1be1·kr-Pp. i 

teer 
1n ,,,de11, Llil;kcn Pn 11essclieu 

v 1 r:. r\1:;-lm<Lr l1i.i 
::-IOT•,':\l,\ '\ N. \'o. 

Aangesla(~ e11 Yenclutien. · 1 er over •• t.1.:113 
Op \Y1J1•n,dng- 20 ciPzer· op de ho11t~tn1wlplaats 

nah1,1 het spoorwcgstation Balapan alhier rnn hout
wcrkrn. 

Op Donderdag 30 dezer in het panrlhuis in het 
Chinee>che karnp alhier rnn onuitgclo,Le pan.Jp-oecleren. 

Op \'r\jdng 1 e Mei in bet 1.okolocaal van clc firm a 
Soesman & Co in de lfoerenstraat albier van kommissie 
g-oederen. 

De vendumeester, 

U. C. Fisser. 

Advert e n tie n. 

HOUT VENilUTIE 
OP WOENSDAG, 29 APRIL as. 

op Balaptin. 
ll n b ij h e t S t a t i o n 

van 300 Kub. Meter BRANDHOUT. 
(100) SOESMAN & Co. 

QEJ~OQAN 
voor een paard, nagenoeg nieuw. 

Aclrcs met prij::mpgnvc bureau dezcs. 

(99) 

SOE~l\.I:AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Coin:rnissie,·endutien 

(28) 

Einige uren beschikb~~r 
tot het gevcn van onderricht in het 

HANDTEEKE.L:rEN 
Gerards. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

SALON IlE COIFFURE 
lfeer('}lsf1·arrl-Solo. 

Heeft p" _, 0£1tv~ .. n3e:n: 
Extra kwnliteit zw1w!e Yiltcn hocrlen 

vn.n af /' 7. -; ( hU ze v ilton zonm'hoc
!kn; Z\Y11rte L'll f.mtaisi<' classon, knig-cn, 
homclcn,sokk<'n, li mcldooken rnunf('12.
tot f 1-L-- spt)l\:cn, k·nnmen., wnrn1cl
i,;tokkcn, htx'n'n-clnmet; en kindc'rschoencn 
in allt> :,;oo rte 11. 

Parfumerien Yan Ed. Pin~ud, Velnutine 
Cles, Fnic, 0l'iza lnct('e, H0cren gbc6 hctml
seh00ncn cnz. 

Alle soortcn vnn \Vijnen en likeurcn. 

(61) J. B. AUTHIER. 

De 011de1'geteekende, 
he11Lst zit:li 111et den i 11- eu verkoop vim pro
d ukte11 te t:ie111;Lr1lllg. 

Versdinft \\·erkk;L[litaal ;Lau Lnn<lhou\\'Oll
clernemingeu t'Jl rPrleent voo'rsclro tteu op pro
dukten. 

Een en ntJder kgeu irnder overeeu te ko
meu conditieu. 

(233) L. C. S( ~HALKWTJK . 

Op nieu,nr ontvangen: 
Bet echtc Le,·erwuter, dat geen aanbeve

ling behc8ft, door :t;!j 11e kw1iJiteit 11.lom be ken cl, en 
slecbts verkrijgl.Jnnr bij 

per fl. f l.~5 
~ doz. fl . f J 2.-

V L A SD L 0 JI.I. 
(301)* Scl1oemiwke1·. 

Toko- Authier 
IIEEREJ.3 STRAAT-SOLO 

' ltee/1 ontl'angen: 

Een f actuur [lamesartikelen bestaande nit: 
Afgepaste wollcu - en zephir jupon

nen, cachcmiren, satijnen z~phirs en tar
latans in allc kleuren, de nieuwi,;te soort 
dameshocden, blocmen, ruches, cor ·etten, 
jongcns- en mcisjcskousen, dames· witte 
glace-handschoencn enz. 

A. AUTIIIER 
(4 7) ltfodiste. 

ATELIER DE PHOTO GRAP HIE :ml 
II~ WA~~~~~ll~ ~ 1 

HOTEL SLIER: 320 !l~I 
~=lllliil 

==~~~~~~~-

· J.lrel'e11.~t,.11nt §olo, 
Deveelt zich bcloef<l n.an tot het ma

ken van l3ruiLls- \Yanclcl- en Kinclertoilot-· 
ten. 

(29) .J. D. AUTlilER. 

I j_~ D ISCIIE-llODEGA 
e rt t , . a !:'t ~'("!:t: 
J~ei::i pant :.jC je e~quj~e ~,·icte 

po-;·t-r"1;·~j~~. rniucler ioct vnn sLua;tk dnn de 

tot nu toe allllg"e\'Oer<le. 
( ~8(j ).* 

V erl~rijg·baar: 

IDjatibra11ulhont le ~mu1·t en 
f ab1·ieJ~sbrandhuut. 

Bestellingen op balkcn, dakribbcn, p,tn
latten en sirnppcn wordcn togcn billijke 
prijzen aangenomon en ten spoedigi:>to af
gelevcrd. 

RERTIIO C~\..RLI. 
(85) Adiwicljajan. 

Ku i D Br J(ebalen. 
Bclccfd aanbcvolen voor het rcpareorcn 

van NAAIMACIIINES. 

• 



Verkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
Topograph.Kaart van Soerakarta. 

Id. > Djokjalrnrta 
Pmchtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rwulsclu·ift pennen 
Pracbtbijbel Gu!!tave Dore 

Balboekjes · 
Goupil-gra. vu res 
Ivoren duimstokken 
Perry-l'lcharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon pnssers 
Honderdju.rige alruanakken 
Sigaretten papier 
Fu.ber's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) THOOF'l' & KALFF. 

Amstardamsohe Apctheek. 

Level!UJotel! 
(296)* A.. i\1A.OHIELSE. 

Soc i8 t B G 10 de Prod nits Alim en ta ires 
KAPJTA.\L 3 lllILLJOEN FRA:s'CS 

Di1·ecteu1·en DJ.VANT en ALLCARD 
GounEN llIEoiUL·LE PAR!Js 1878 

GouDEN MEDAILLE AMSTERDAM 1883 

PA RI JS /I LONDON 
2:3, Richer, 23 11 101, Leade11hallst1·eet. 

Bot er van N ormandie 
Zonder eenig mengsel, de beste bote1· van Franhijk. 

Diver e groenten, tnt/fels, sa1·di11es, pdtes de 

foie gras, enz. 
ORDERS TE RICHTEi'\I A.AN ALLE IMPORTEURS 

VAN EUROPA. 
Men eische op elk hlik "et merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PRIJSCOURANTE "WORDEN 

OP AA.t\lVRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 

Verkrijgbaar: 
Loten voor de~Geldloterij te Samarang ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek W eeshuis 
e'b. van het Hulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samamng groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJ 
1 prus van f 100.000 
1 > > > 20.000 
2 prijzen .. » 10.000 
3 > > > 5.000 

10 > ) » 1.000 
10 > » » 500 

100 > » 100 
100 > > > 50 
Loten zijn tegen contante betaling en op 

franco aanvrage a f 10 bet lot verkr!jgbaur, 
bij a1rnvrage per post onder inzending vu.n een 
postzegel a 10 cents voor frnnkeering. 

De dag der trekking zal nader worden aan
gekondigd. 

THOOFT & KALFF en 
(57) . SOESMAN & Co. 

OBAT PI:!l BLKrn KuEW IT dan .BAJIK GIGI Ell x IR 
DARI 

TOEAH TOEAH PENDiTA BENEDICTIJN 
nama Obat "OLIVETAINS" 

PAKE l\T.TA. --Toca11g 
bara11g nja11g sat,ie a(l~nja 
l!Liks dari itoe ol.ml d1 
dalam saloc prapat gia~ 
ajcr fajer ~lcuga l1a11g.it 
bajik sakali). Bikio ba»ah 
boe ad0r gigi en gos,;ok 
bajik glgi. Tjoclji m oeloc t 
sama itoeaJ<.!1' lj<Hnpocran, 
lau 1as merasa toeloengau 
dari Hoe obat. 

MENG'OBA
TJ:N. - Kaloe 
daging gigi ada 
lClllbOq da11 sa
mnewa gigi a(ia 
Jemasoraug 111istl 
linga1 b.1rn11~ njung 
satoe adanja mi
nit satoc S<.!ndok 
kclj!I do\\·ang it"' 
1toc obal <Ii dalam 
111oclocl(c\taoe sa
pcrt1ga 1',atna ~a
tc11ga ajcr1 sakil 
lautas ko<.!rang. 

, Ka Ioc smljatl 
11 -;:iloc gig! atla sa
il kit ora11g la11Las 
11 anglcal sakil ka-
11 l11c orang llocwal 

fJ dnlrtm gigi .;aki t 
.;.aloe polo 11g 1\1.!
.i .I l>oc11t1L:r liar! 
Im pas 11jangdi ue
ldn basal! sa:na 
1Lnc ol>at. 

Itoc o~at gossok gtgi per l>t•I;111 Jwcwal dan i>a.til< 
dgi darJ toean-toean pcudila nq11L'dicl.ij11 ada li<.!ld11 
sama, sama djocga bekinan, kr1ng l>a.11k sakal1 tl.tn 
liekiu aloes. Na iloc dla, dia ada an_1 •t .<hJP.ga ro"pa 
kaja 0bal Elixir dan orang boleh i•ake ~ai11 ;1 ,a1u 1l1 

ORANG NJANG FOENJA: 
Toean SEGUIN, 3, Rue Huguerie, BORP:t.\UX 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERK TlJIGK lJND IGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe

noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij I~, 'I\ 1-1 en Balk· 
ijzer in alle afmeting-en. 

Staaf en 1>laati.jzer van alle dikten, 
wanrbii van 6' X 2' X '' ••" en ''•" 
~t.aaC en plaatkoper en lioper

draad. 
Groote- sorteerin~- Jloerbont.en en 

1'linln1agels. 
> > h 01>eren .k ran en 

en ~toomafslniters. 
India robber van nf •1 .. " tot en met 

1" dik. 
Gas1>i.jpen met hnlpstnkken tot 

en met 4" 
Geklonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 A.tmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drijfl'ie

men, enkel en dubbel. 
Hand, Centrifngaal, Stoo1n

pompen en Brandspniten. 
Snijgereedschap ' 7 00r gas en 

'With-worthdraad. 
A.Ile soorten 'r erCwaren. 
Boor en Ponsm.achines, Draai- ' 

en Schaaf bank en. 
Stoommach~nes netli.etels opern 

:fandatieplaat. 
liiezel~tdir compositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

'Tnn1·klei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige &O'enten voor Java zijn. 

Verde~ alle artikelen, benoodi~d 
voor landelij ke ondernemin;;en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebnseera zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concnrrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van 1'1achinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

. 
~ . z 

Witte en Roode t•ort ..... /15.-l pe1· 
Ma.lai;1t, llm1eatelen VinoDulce,, IC!.50 11:.! fl 
Pale-, GoJd- en Dry-Sherry ,, I 'l.-1 acont. 

Eeni[B a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
Ct.50 per pond. (311)* 

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s VB rz B k B r i Il ~ 
Lijtrente Maatschappij 

TE B.A .. TA VIA. 
lnlichtingen omtl'ent ver:i:eket·ingen b. v. Knpititnl b!j overl\j1le11. lm1uer-trekkende ver:.:w 

kering:- ook: omtrent die vol gens het onl1mgs anngeno111eu V J;J It LA ..\.GD tarief' voor vVgJ1.:
ZENB'O ND~. worilen g-nnrne versnf'kt <loor 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op a1Ln vrang d1LCTelijk 

Schijfschieta·c;,;-isters en Afstnudsbepn-
lin;:-eu, afaonrierlijk gebonrlen. 

Gedrukte Aanteekeuin;;boekjes. 
Nitamlijsten. 
Kleediu;,;-lijsteu. 
Stratl>oeken. 

llenn~eboeken met sterkte Ile~ister. 
Proees-Verbaal. Getui~eu Verhooren. 
Deklnagden Vea·hooren. 

Vendu verantwoordini;en, enz. enz. ( 4) 

ONTVANGEN: 

Pr a ch till B o l B o ~ r a fi B an 
zeer goedkoop. 

TIIOOFT & fiALJ1.,F. 

(162) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
~T •t ,. 
"~ er.1. as. -

Bij bet Ai;entschap dezer llaatschap
pijen bestaat, op zeer aannemclijke voor
wnarden, ;-elei;enheid tot verzekerin;
tei;en brnnd;;evaar, van alle soortcn Gt."
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soe1·akarta. 

(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
So e 1'1.lrn r ta. 

Bayrnm. tl.lcoholisch 'vasch
'"ater. 

(101) MA.OHIELSE. 

Amsterdamsche Auotheek. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

SI1~0P van Dr. ZED. 
(28) A. !\IA.UHi ELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eeuig depot voor Soernknrta van 

~~~pa9h.,e V\rijnen. 
(25) A. MA.l'HIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
So er a Jr, art a. 

Glykaline, middel tegen dfl hoest in 
1/ 1 en 1/~ fleschjes a f 4.- en f 2.-

1'.ligi·aine Stiften f 2.- per stuk. 

356 A.. MAUHIELSE. 

1-len Agent te Soernlrnrtn 
.J. H. YAN 01\Il\IEREK. 

Steeds voorhanrlen: 
POS'l''l'AiUh:V EK. 

T~JLEl.mA.AF"L!\iUEVEN voor 3 knngen he
rekend tot 200 woorclen. 

'l'A.RIEVEN voor KO..KLIELOONEN buhe.n 
de l~jn. 

(6) THOOF'l' & KA.LFF. 

Verkrijgbaar 

bij THOOFT & !{ALFF 
blanco aanTrag·en tot geleide
billet ' 'oor ' ' er"\'Oer Tan kofliJ, 
met onh·augstbew-ijs ''oor koC-
fijpas. (193) 

·v erkr.i,jgbaar 

bij 

THQOFT & HALF!'. 
Avonturen 

van 

Baron von Mtlnchhausen 
(in het Jn vaansch ) 

P1·ijs f 5.- fmnco pei· post f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Congh I.Jozen~es. 
)\Iid(l<>l tegen de hoest. 

( 10 5) i\IA.CHJELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKAR'rA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie !'laatschappij: 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen branclgevnar, op de gebruikel!jke voor
w11arden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

Amsterdamsche A'ljotheek. ... 
Eenig Ag-entuur voor Soernlrnrta voor 

zoo gunstig bekenfle 'Vl,J ~ E1'": 
J.ferk PLATON & Uo. BILtnvia. 

(70) A. MA< 'HIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff -- Soerakarta, 
PA.PIEH.EN IN Dl\"Et~SE SOOWl'EK. 
E~rVELOPPEK. 

KAN'l'OOH.8ENOODIGDHJ1JDEK. 
INKTE , IN hEER VELE SOOH/l'EK. 
PRA.CH'l' ALB UlVIS. 
DIVERSE SPELLEK, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

i~®®J~i ~ ~~l~[~\ 
Hantoor-Agenda'• :l.SS5. 
S poorwegg id.ren. 
Nederland• Geschiedeni.r en Yolk.rlevtrA 

( p1•achtwerk in 4 g1-. octavo deelen) 
de Genestet-A..lbum in prachtb1ind. 

Italie, tloo1· Ge1·a1·d Heller >i ll 

Ben schitde1·doos, conipleet (voor di· 
lettant-.rchilde1·1.) (249) 

Stellen zich vcrantwoordelijk voor de we1 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - T1IOOFT & KALF'' - Soerakarta. 

r 
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