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NIEITW GUINEA 
.Verierlcwd~·, h .Vi I'll w Gui
n ea en de Papoe~rhe eilr111-
de11 doo1· A. IIaya. 

(Slut.) 
De Eng-elschen waren in bunne pogingen 

gestecml door de sult:ms van Tidore eu B1t
tj11n, die r<:!t:: h litl'g het1.elf'le Je ltm tegenover 
smo°i{k lan.r' en ze.:!roovers, de contracten met 
de C0mn1vnie ontdoken en heul !en m~t h11re 
vtjn.ndeu'. Z~j werden desweg u in 1779 go
vankel\j k mt:ir Rtt1tvi1i opget.ou,len en ditM 
verv1~lleu verkl1tttrll Vttn huo r\jk, tr>rw\jl een 
cren.tnur van tlen holl:md-;chen gou verneur van 
Ternn.te, sultan van 'l'idore wi~rll. 

Dieus ov.!rl\j l~n ha l echter uienwe verwik
kelinCJ'en ten(J'evolu·e iuzonJerhei l met het hoofd 

,':) ., ·~ , 
~oekoe, in de r1ipporten b,s,:;hreven als »de 

bloed.Jor'tige rebel." die zelfs met zgne vloot 
voor 'l'iJore rnrscheen en zich mJt de Engel
schen tegen ons tni.chtte te verbind<>n. H[j wnd 
zgne gez11nten d1t1Lrvoor zelfa ll!1.M clen En~.:!!
scben ouderkonino· te C,tlcutta., naar B tnlJLr-. n 
m·1->in err M La-ind1toao, h~ m.takt het den 

0 1 . 1 
edelen heernn :1.00 \V;tr.n, cbt "de .u .t31tl<{~ .rn-
niug vitn 0-Jro.m." - zoo b3titdJe h\j zichzel
ven, t~n leste »-5 ,so.n fo.=rt wed over de voor
waM len zijner su~missie . ., 0.Mtr oBn het over 
zgu eiseh, erkenoing als sultirn vitn Cer;trn 't 
welk to,mru11u.ls onder r~chtstreeksch gezag van 
de Comu t ruie stond, niet eens kon word.:!n, 
verwissel.il men de peu van den diplom1tu.t 
w der m !t h,t zwu .. tr.[ V<Lll den gerechte. ,_ene 
soort van gnerilfaoorlog ter zee werd gevoerd, 
met afwis'lend geluk. \V t>l wed hem n.f ~n 
toe e'.mige .afbreuk geJitan, man.r een b3s~1s
sende sfo,I)' bleef nit. D.:! heeren van de .K1i
mer van 'zeventienen zonden uit Hollan,l de 
boorlsch<tp: »<lat aan~ezien bet de M1tu.tscb1tp
»pij niitt con venieert om een k.ostbi~~r arm~
»nient 'an.nte]erl'CJ'en. tot eene mrnneluke s.::btk-' "'"' , kinO' moe t worden O'eeonclncfeert. :)fochoon dit 
»pl~n wel niet zeer f~tciel uit.voerl\jk zou z[jn," 

En zoo bl ek bet ook. Do»r de Engelschen 
gestenod die hem volgden »als koebeesten," 
verscheeu h~j voor Tdor0, dreef Jen sultan op 
.de vlucbt, IllL'U bet eiland in bezit en tn 'tte 
daarop ook 1'.:!rn~tte a.n.n, w11ar hti echter her
han.ldelijk wer.l teruggesl1L£1'eu. Iotusschen wed 
dit eila.nd geblokkeerd, terw\jl pogingen on
zerz~jds om 'J'iclore te hernemen steeds door de 
tusschenkomst van l!jngelsche fregtttten misluk
ten. Nadat de 00rlogstoestand eenige jitren hlld 
voortgedunrd gelukte het eindelijk iu 1801 aan 
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Bet .Ka.steel ,-illebon 
V1'ij naar hel Fran.~ch 

VA-"'< 

<2) . A.. DE DB.EH..\.. T. 

I. 

( Vervolu.J 

' -Daar al die chitterenr!P. <laden hem alleen dP 
' moeite kosttPn van ze te bedenken, gaf h\j e1· zich 
met de vulhc1d zijn;; hH.rten aan ornr. De llemel 
.weet hoev-eel vestingen hij be~torrrnl,.., hoen•el hoo
perr i.-~rnd hij bnit ma.1kte E'll hoeve<'I adelijke mcis
jesharten hij vero\·erde Yuor hij te Falaise kwa111. 
. Gedure11rle d·~ twee of drie uren die hij g<'nood
zaak~ was 11111 te Lauganncrie te pleisteren om de 

_-j1aa1·den op a•lrm te latcn komi>n en ze te voedereri. 
. tel<le hij rui11stens acht. of tien malen de zestig 
· kroonen, de z~jn Yader hl'ffi had ter hand ge~tcld. 
;Het was de groutste ~om, die liij ooit bezeten had. 

\\'at de tien kroonen, die liij van zijne mocdt>r gc
. l\rcgen had. aanguat, dczt) zag Rog•·1· droevig aa11. 

In d•!ll :tijd onze1· Yoorvad .. ·1·en, en ~ooral in den tijd 
<,lat die noo<.llottige tweespalt in Frankrijk \vocdde, 

De Soerr£kn1·tasche Coiirrint ver chijnt J 
driem;ial ·s "·eeks: Din.rtltigs. Dontle1·dtli/I eu 

Zatet·dags, uitgczon<lerd focstdagcn. 

Advertentiekosten behn.lve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 3 plaatsingen f 1.

elke volgencle plaatsing de helft. 

eene Engelsche flotilla in samenwerking met 
X oekoe 's str~j<lmacb t, 'l'ernnte intenemen; doch 
slt-·chts door het verru.nd v11.n een~ En·relsch 
gezinde partij op het ka teel, die den g~uver
neur Cmmsen in boeien sloP.g en d11arop met 
den v~jimd capitul~erde. Crnnssen werd in de 
gelegenheid gestelcl persoo,tlijk het lijdensver
ha1d te Bata.Yia voortedrngeu en den advokaat 
fisknal werd opgedrngen de leden v11n den mad, 
1lie bun gouvernenr geweldda<lig venvtidercl 
lrn.clden, te vervolgen om n1111.r rigueur der wet
ten te worden geoordeeld. 

Iotus3chen zetekle Noekoe than" als sultan 
op 'l'idore en de Engelschen op 'l'ernate, de 
batsten totclat de vredP. van Ami.ens in l 02 
bepMlcle, dat de 0. I. be.,,itlingen, metuitzo:.i
dering vnn Ceijlon, ann Nederland zouden wor
den teruggegeven. Daarwede verdwenen de 
Britten vnn het tooneel, 111aar N oekoe bleef: 
ziju sultana11t bestond zoo1tl niet de jiti·e, dun 
toch de /acto. Onder aanbondend gehaspel 
mt->t het Hollitod:'ch bestuur bleef hij zich d1L1tr 
bandhiwen, totdat hij in 1805 tot zgne va:le-. 
ren venmmeld wercl. 
. . _gen get.woren vijand van de Compagnie, 
die het ~t1L1ttkuntli~ droJm1Jf~ehl van hat herstel 
der vier vr~je .\1Jluksche kon[ng:m uit vroe-

1 ger dagen b,d na.sestreefJ, hiclld op te b·· taau. 
I H L 1 ng T~ru 1Lte slecht'l op z~jue z~j l~ kunn·!n 

krijgeu, bij wttre meestdr gaweest in den ;\10-
lukschen archipel. 

» Vi.1'fentwi11tiCJ' J·areu lanry" zeO't kJlonel H11-• ~ 0 0 

»ga, streed Noekoe .tegen z~jne vij1rn hm, alt\jd 
»m~t b ! I Li;htza·nnhjid en ovedea-. H~j wist z[jn 
»tg I 1tftewt1.chten, overb1t11stte zich nouit en 
))banteerde m::}e.;terl\jk het w1tpen der diplomfL
»tie, wirnneer zijne coracora's hem in den st:i.:k 
»heten". 

M.:!t bet overlij 1e11 van den ge luchten po
tent,tat Wits eehter gMeost.ius a>rn de trnebelen 
een ein ie gekomen. H,lllanrf, eerst verbonJen, 
du.Mni1 e.fo met Fmnkrgk, wed door deze ge
d wungeu 1dli1t0tie i11 den str[jd van Nitpoleon 
teg-en E 1geLmd rnede.seslee?t P.n terstond trok 
debe n ttie op de r[jke kol0ni1m los. A.mbon, 
Men ·do, B LO lit en Ternu.te vielen achtereP-n. 
volgens io 's v[j1mds h1mdcn, zooJ11t bij het 
einde van 18 l 0 de Compagnie v1in har; 00s
telg ke prefecture a ni ~ts anders overhield cl.in 
het onbeLluidende 'l'imor. 

B\j bet contmct tusschen de sultans van 
'I i·lore en 'l'ern1tte, onder Britsche controle in 
1814-, dus tijJens het Eugelsch interregnuui op
gemaakt, werJen beider bazittingnn iu deze . 
zeeen vn.sgesteld: westel[jk N. Guinea werd 
diiarbij aan het eerste rijk toegewezen (the 

was het baat· geld zeldzaam. rl ' Errigny wist dat zijne 
familie niet njk was en dat zij het zuinig muest 
;ianleggen om de ecr Yan haren naam op te hcuden. 

- A1·me moerler ! sp1·ak hJ bJ zicb. zclven, w..it 
hedt zij zich lllOJten ontzeggen om die tien fu·o0-
11en bij ellrnnrler te b1·engii11 1 Welnu vo..,gde hij, 
do0r een g•)eLlC ingeving gerOerd el' Uij, ik zal 
trachten om ze niet te vHrtecren, en als het lot op 
het slag relit m1j b •gun;;tigt, zal ik ze mtlt nog vele 
<tllcleren a,rn muecler en zustcrs terug urenge11. 

llij sloot de kleinc beurs en kuste ze eerbiedig, 
om ze vervolgens tu~scl:.ten de voering van zijn wam
buis. \Vat hij later weder J~et dichtnaai:-!n, op te 
bL•1·gen. 

J\fal'ignan was zulk een goecl paard, dat niettegen
'taa1Jtte den slechtcn toe~taurl de1· wegen en rle 
1.waarte van een ruiter als Iloger in voile w1tpen
·u~ting, de b.:t1·1m toch den iwl!e•lcn dag te Argento 1 
\011 slapen. Wat Pi;:to!~t aanging, deze draaf'de 
ustig achter zijn stalgenoot, beh:tlve al· Roger met 

Labl'iche sprak, wanneer hij' naast hem reed. 

II. 

In zijn ongeduld om Chartres te bereiken had 
le jonge man wel wat veel van het annP paard 
~eve1·gd, daar ht't nog niet gewoon was om acbtc:)r 
~lkander en zoo zwaur beladt!n Zlllke groote afstan 
len af te leggen. re Verneuil aankomen le we:geroe 
IIarignan haver te eten. Na een ueraarblaging tns
-'C!Jt!n Roger en zijn lakei, Wl1rd er be~lot>'n om aan 

d ! beide paarden wat .rust te gunnen en Th..,mas 

whole of the Papoa islands and the {our dis
tricts of Jllansw·ij, Karandefw·, Amba1·pw·cr and 
Ambarpon) 

In hetzelfde jan.r werd tusschen Groot Brit
tanje ell ederland de conventie geteekend, 
w1u.rb!j de in bezit genomen kolonien aan ons 
werden teruggegeven, een tractu.at door i\feins
ma met juistheid genoemd ,,den internationalen 
»rechtstitel, waarop bet tegenwoordig bezit der 
»kolonien rust'', doch h-et duurde tot1817 al
vorens in rte Molukken bollandsche resid•mten 
de t,ngelsche verviogen. 

\Vitt Jen rnortgu.ng in land-en volkenkunde 
betrdt had Eng-eland zich beter van de taak 
eener beschwtfJ,j mogendheid gekweten dan 
Holland. W!j hadden steeds de handen vol 
met :1.elfverclediging. Het wetenschappelijk peil 
onzer gez1Lghebbers was tlikwijls luag bjj den 
grond. Heit gebrek 11.urr scheptm en ,,wennekes" 
om kmchtd1tdig optetreden was chronisch. Daar
bij liepeu de draden van bet bestuur over zoo
veel sch ii ven, d1Lt het schip van stn.at maar al 
te dikwijis in de biezen werd gestuurd. Wan
neer we toem1mls een eihmd ontdekten wits het 
minrler de vrn11g van welke gestelJheiJ en geo
gfaphische Jigging bet wu.s als wel: groeien 
er noten-eu nagelboomen? Zoo jn., roei ze uit: 
ze bederven de markt. Onze kmcht zat toen
maals meer in het extirpeeren clan in het cul
tivet.ren. 

Engelnud daarentegen voerde n1tast den be
zem vim den zeeschuirnJr ook de toorts der 
wetenschap in de mast. Nii Dumpier en Mor
gitn, kw11..nm Cook en Elwards, ni1 deze Muc 
Ul u :ir en P roct~r en van all en wiis bet ver
bl !j f in d0ze W1tteren vruchtb11ar voor volgen
de geslachten. ig verkenden de kusten en brnch
ten die in kaart, N. ·Guinea's westkust van En
glish Point tot Telok Bemu, verder de Papoe
sche eilanden en Je gevaarlijke 'forres-straat. 

V oor d.:l woeste inboorlingen waren· zij even
m in veilig als an"dere nu.tien en menig offer 
lieten ztj in cle handen - neen, tusschen de 
k:1iken der lrnnuibalen achter. Hunne nederzet
ting op New Albion in de Geelvink-baai werd 
door hen weder opgegeven, denkelijk wegens 
de schrale hande!sYoordeelen. 

De sta~itknndige toestand op bet eiland was 
wa1trschgnl\jk die eener sleepende anarcbie, .de 
geschieJenis dit1Llt er af tot overlevering en met 
recht mocht N. Guinea no()' in het beD'in dezer 

0 0 

eeu w vergeleken wonlen, zoowel wat uitge$trekt-
heid u.ls onbeken lheid betrcft, met the dark 
continent (het duistere vu.steland) 

'l'ot z0over het eerste deel van bet werk 

nam zich voor om daarvan ook Yoo1· zichzelf te ge
niet,en. 

RogP-r stapte af in het hotel le grand Monarqne. 
Hij haJ veel moeite orn een ka1ne1· te bekomen, 
daa1· e1· reeds zooveel g>i.sten waren. Dadelijk na het 
a \"Ortdmaal ging hij slapen. Hij droomde <lat hij 
p1·ins van dc:n bloc .le was gt> Worden en hij mt>t d(j 
schoon~te vrou w van het hof · ging hu wen. 

Tt>gen zeven ure in den morgen, were\ zijn slaap 
plotseling ge:ltoorrl door een krncbtige hand die hem 
wakk.er schudlie. 

- Stft. op, luiaard ! riep plotseling ecn stem, cite 
hij niet dttd>'lijk berkende vlak aan zijn 001·. 

Zijne eer:ite beweging was naar zijne wapen te 
g1·ijpen en terw\jl hij zijn degen in de 1·echterhand 
vatte, wreef hij z1th llltlt de linker dl' oogeo uit. 

- Komaan, mijn rid<ier, hemam de stem, heb
ben wij dan onzen vt'iencl G>1.spard de Longmai!Jet 
ve1·geten? 

Zoowel uit beginsel als van nature, haastte Roge1· 
zich uo•·it. Hij ging voort met zicb de oogen uit te 
w1-.Jvcn, tot <lat _ze volkomen oprn stonden en had 
Jaa1·do0r tijLI tot nade11ken ; daarna stak hij de 

<t nnen n:tar Longmaillet uit en omhelsde hrm zooals 
Je edellieden van dien tijd gewoon waren. 

- Ik herke11Llc uw knecht op de bimwnplaats 
~prak Longrnaillet, en hij heP.ft mij uwe vel'blijfplaats 
aangewezen. En waar zijt gij van plan been te gaan? 

- Naa1· Chartres. En g\)? 
- Ik naar Pa1·ij<>. Gij weet immers dat de tirnn 

te Chartres is ? 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave voor 10 uur. 

des heeren Huga; - op het tweede dat ons 
meer tot huidige toestauden zal voeren, komen 
w!j nader terng. 

Soerakarta. 

.M a a n s t a n d. 

Donder1lag 8 .Tanuari L. K·. Vrijdag 16 Januari 
N. 1\1. Zaterclag 24 Januan E. K. Vrijdag30 Janu
ari V. M. 

Vcrtrek der Treinen 
Semarang-Solo 6.50 v. m. sneltrein, welke 

-te Solo aansluit aan rlen snel
tre~n, die om 10.30 v. m. 
van daar naa1· Soiwabaja ver
trekt. Yen!er 8.3·1 v. m. 1.11 
n. m. 

Solo--Semarang 7.2 v. m. 10.30 v. m. 2:16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die • 
om 6.20 v. m. van Soera
baja \'t>rtrekt. 

Semarar.g-Ke<iong-Djati 2.55 n. m. 
Keclong-Djati-Semarang8.12 v. m . 
Semarang-Djokja 6.50 v. m. 8.3·1 v. m. 
D_jokja-Semarnng 7.15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja--Solo 7.15 _v. m. 9.48 v. m. '12.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Solo---Djokja 7:13 v. m. 10 v. m. 1.5i> 

n. m. ·3.36 n. m. 
Willem 1--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. · 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

Protestantscbe Eeredienst 
Zondag 11 Januari 1885 • 

Godsdienstoefening 's morgens 8 •;, ure. 
Maandag en Dinsdag. 

C:atecbisatle. 

De Predikant. 
VAN KLA VEREN. 

Sluitdar;en der Mail•. 

1'E 
Fr. 

S.HfARANG: 

1(--25. 
Eng. 3--17. 
Holl. 6-16-26. 

TE BA.TA. vu: 
Fr. 14-28. 
Eng. 6-20. 
Holl. 9-19- 29 

Aitst1·alische mail (Qiteensland Royal Mailline. 

19 Januari. I 22 Januari. 

~ene Engelsche ?our~nt die wij dezer dageu 
onvrngen legt getmgems af van de practische 
inrichting van het Britsche postwezeu. 

- - Wie noemt gij tiran? 
Henri de Valois, de vriend <.le1· Hugenoten en de 

vijanf! der Liguc. 
- Ik g~ naar Chartres om mij bij den koning 

van Frankl'\jk te voegen; antwoot'dde d'Errigny. Zijt 
gij ligueu1' geworden, dat gij zoo van uwen wettigen 
vorst durft te spreken. 

- Ik ben tot den bond toegetreden, dat is de 
waarheid, voel'de Gaspard aan, Pn daa1·om ga ik 
naar Parijs. Maar laat ons voor he<len de staatkun
de laten rusten even als de godsdienst Klt>ed u nu 
aan, dan gaan wij de stad eens rond. 

Op den middag aten de tw>'e vrienden met eenige 
rustcrs, die ook in het hotel waren gekomen. Toen 
zij gegcten hadden, was het onmogelijk om uit te 
g:rnn want het stortregende. Met de ellebogen op de 
tafel geleund hield men het gesprt>k zoo goed het 
kon gaande, toen een van hen de <iobbelsteenen 
voo1· den dag haalde en voorstelde om te spelen. 
Longn1aillet haastte zich de partij aan te nemen en 
had weldra, alles wat hij aan geld bij zich had, 
verloren. 
. - Vervloekt ! riep hij uit, de kans is tegen mij; 
1k zal geen eukele ~lag winnen. 

Hij liep twee of drie malen de zaal op en neder 
en kwarn toen weder bij de spelers te111g. Eindelijk 
kon hij het niet !anger uitbouden. 

- Roger, zeicle hij tot zijn makkt>r, bewijs mij den 
rlienst van voor mij te werpen. Gij moet een geluk
kige ha11d hebbeo. 

Na eenige moeielijkheden geopperd te hebben deed 



- . 
.t'""'~irantorau ver1rnopen ul. stevige stroo

li::en pn.pier met bet gedrukte. opsoµrift: (in h_~t 
engelsch natuurlijk): ·· -· ···· 

» Deze om llLg mag ulleen gebruikt worden 
noor cournnten of zu1ke documentt>n welke 
»onder het tarief voor drukwerken v1dlen en 
»mogen geen brieven inhoud~n noch gescbrif
»ten welke het kamkter van een brief ara:. 
»gen (b~tzij . afaonderl!jk als ande1·szins). 

»Bij overtreding dezer bepiiling wordt het 
~porto berekend als v-0or een brief" [van ge-
lijke ~was.rte], . . _ _ 

Op .:de strook.·is het cliche afged,rukt vau. een 
postz.egel vim 2'.'~- 0t., . (gelijk_ op_ _de indiscbe 
con verten van 11 Ois ). ·· 

Voor Indie, wuar en van waar zouveel cou
ranten worden verzonden, ware zulk een mau.t
rege~~-nayolgensw.aard. 

.,. 

Aan het· laii.tste Bat1Lviaascht-! marktbericht 
(van 6 dezer) zijn de navolgende opgaven ont
leencl: . 

UIKBR Zouder zaken . .: 
KoFFIE Eveneens zond~r· o.fdoeningen 
!Nnrno D~ _-j).Qg~t is µog niet begonue.n,,_ 
RusT Nomiuaal van f 100 · tot f 150. per 

kojang. Gebeel zonder z.akeu. 

. 

grepen b!it~ids dat, al is bet op dit onder
maansche dikwijls treurig gesteld, er toch ook 
nog genot in de wereld is en dau - menweet wel 
wat men heeft, nrnnr niet wat meu kriio-en zal. 

De Europeann was een vreerud~lfng nit 
Pu.soeroean, die te Sragen kwam om nan den 
kost te komen. Herhaalde teo-enspoeden en 
teleurstellingen schijnen de oor~tken v11.11 z:ijn 
-verdriet te zijn geweest. 
_ De vierde eindelijk was een vrii gefortuneerd 

ruan uit de dessa Djetis. 

•· In den namiddng van den 5e Januari stond 
:een EuropeMn in de dessa Kedong-Bunteng 
_,_llabij een heuvel, op een vu.rken te loeren, 
toen een clessamim hijgende kwarn uanloopen 
en vertelde, diit hij door den kebaijun wa8 

"uitgezonden, om den eersten den besten ..l!:u
. r0peann te zeggen, du.t de kali Ke<lo.ig Rm
teng h1tre bedding hud verluten. 

De Europeaan vond 's mans zeggen bewaar
heid en de oruliggende tegalans overstroorud, 
doch toen nu. ongeveer een uur bet water 

.-weder:: in ,_d,e bedding terugvlo~ide, bracht hij 
wijsselij'k geen n.hirmeerP.nJe berichten aan bet 
bestuur over - 't Varkentje was intusseheu 
outvlodeu en dejager had zijneddveine te wijten 
aan· zenuwaehtige kebujans. 

Gister~n wer<len ter polit!erol 
gens het bezit van clandestiene 
mosem bi to en Kartosemito alias 
met eene maand krakal 

gestraf t we
opi um Kro
Pak Poten.g .. 

In .den avond van den 7e Januari werd een 
voetreiziger op den weg naar K1.1.mng-Pandan 
door een begal aangevallen. 

Njonjab Oei O.ag id,. 
Djajengmarkono id . 

.2 md. krnkal 
· vrijgesprokeri · 

De nangevnllene, minder voor zijn !even dan 
:voor z\jne beurs beducht, worstelde gernirnen 
t!jd met den bandiet en riep tege!ijk om hulp, 
wn.arop hij eindel\jk door een gardoeman wen! 
ontzet. 

Bok Nitiwidjojo ) 
alias Tjoepak id. . ~ 

Tan 'l'ing Bie, --Wegens be-zit Vet:wezen naar 
va~ meer dan- ·f l 00 aan · den Residentie-
koperen tluiten·, niet vp.n. raad. · · · 

J ederlan<lschen mun tslag J 

Lia Liok Po werd met f 25 beboet, wegens 
vestiging in de niet. voor hem bestemde 
wijken. 

Naar het Alg. Diigbl. verneerut heeft het 
legerbestuur de Regeering in overweging ge
geven om machtiging aau 't Opperbestuur te 
vragen om bij de corpsen van de ltjfwachten 
dragonders en de cavalerie van Mangkoe Ne
goro en Pakoe Alam de verouderde gladde 
pistolen door achterlaad-kn.rab!jn.en en re,oJ vers 
te vervangen. · -

Bij vonnis van den Residentie Raad alhier 
is-. PP.: ~eden de Cbin.ees Lauw Tia.ng An, ver
oordeeld -tot l jaar d wangarbeid buiten d·en 
ketting. wegens het wegvoeren, met bare toe
stemruing van eene u1inclerjarige beneden cte 
zestien i.aren door een persoon be1ied'en <le 21 
jaren, onder verzachtende owstan<ligheclen. 

· In het Zuidergebergte ving · een dessaman in 
de wil<lernis 6p een . dag viet• t!jgers, door mid
del van groote tijgervn.llen, in welker .. nrtbij
lieid vier l1u11meren waren gebonden. Hij is 
thans verlegen met die verscbeurende !.:ie
ren, en O'l'"erweegt of hij ze 11l1en znl dood
schieten clan wel naar de kotta brengen.--
De transportkosten ?:Ouden alsdan de premie 
we~ eens kunnen overtre.ffen. · 

In een ruii.nnd tijds werclen op verschillende 
plaatsen door vier personen, · waaronder een 
Europen.an, pogiug tot zelfrnoord geda1i·n. Aan 
twee · slecbts geJukte zulks. _ . 

De eerste was een bekel op zekere onderne
miug in bet Srngensche, tle hreede ee11 -de. -
amau der onderneming Malang Djiwnn. 

Beiden hadden sedert maanden hartzeer over 
de trouweloosheid hunner echtgenooten. 

De twee ov~rigen. bezaten geen (physieke) 
moed genoeg hun plan te vol foeren, en· be-

rl'Errignij wat hem verzocht w~rrl en do.>t: _hem won 
.Longmaillet niet alleen het ve1 lorcne terug, m·::iar zelfs 
mee1· dan dat. - · · · 

Zienrle <lat oij en. ~eine ''ias, wa~ Roger g«'•~inrligd 
.met zelf iets .te wagen, llij wo:1 e1rn tie11tal kroonen. 
· · ~ Gij hebt genoeg ~e:peeltl; mijnhee1·, zei.!e Lr.
bricbe, die hem kw<rn.;wijs e~n glas wijn wa:; korni~n 
brJngen, mcht tot hL'm. Neem hetgeen gj gewonirnn 
hebt me<le en stet er u niet aan hloot om het we<ler 
te vel'!iezen. 

l-loewel die raarl met gedempte stem gegeven wa~. 
ha(!ilen de buurlieden v<rn Ro;;er ze toch g1•h0orrl. 
Zij begonnen te lachen en te gekscheeren ov<'r cfen 
jongen man en de vo,irzichtiglwid rnn zijnen knccht. 
d'Errignij, dil' ongeduldig werd. wierp zijn voctc11h:inkje 
naar het hoof<l •/an den · arm en f,abl'is;he d ir. zoo gau w 
het hem mogPlijk was, maakte rlat hij wi>gkwam. 
En tom1, hescliaam•l ornr het bchcn van de andere 
speier. ,' · 'wierp d-e jongc rnan z1jn gehcele wiMt )jl 

de tafol en stel le \'OOr d<tt in een slag tc wagen. 
E!lll ruite;·, die pas aangekoriien was nam de par-

tij na.u. · 
Dr nieuw aangckoioi>ne was een re.lt!lijl{ schoon 

jongcling, mot cen donker uiterlijk, wat. deed zien 
~~t hij uit hct Zuiden kwan:i ernn al:; zijne klf'erleren 
d~n bL1gcncot verraadden. 

Het ~pel begon tusschen hem en Ruger met afwis
_i,elende kan>:. Ka verloop rnn een h<tlf 11ur h~r.l d'Er
rignij alle gevoel voor de .vaardc van bet gelrl vel'
Joren, zooals dik wij Is bij het spt> l vm•rkom t. Hij w irig
de tien kl'oonen op een zet., al~of het om tien caro-

De bii.djiengan bad echter betere beenen dau 
ZIJDe vervolgers, diP, hem vergeP,fs nazetten. 

Gemengde Berich ten. 
Bij be ltlit van 28 December jl. no. 41c is 

door de R.egeering, met wijziging in zoover l'"itn 
bet besluit van 27 November 1882 no. 26 en 
met ·intrekxing van het bei;;Juit van 17 Novem
ber 1883 no. 37 bepaald, dat de op de Gou
vernernents kinu.ondernemiugen in de residentie 
Preanger-ltegentschappen gekweekte enti>n van 
C. Ledgeriana en de ald111tr verkregen zaden 
van- C. Ledgeriaua, Succirnbra en Officinalis, 

. voor zooveel zii tot uitbreiding der aan pluntiu
gen van die ondernemingen niet benoodigd zi}n, 
voortaan . ongelirniteerd in bet openbaar znl-
len ,,worden verkocht (Jal'. Ct.) 

Algerueen had .men de benoeming van tlen 
heer Laging Tobias tot gouverneur van Oele
bes venrncht: Heeds herhauldelijk vroeger was 
de oud-gon verneur van Atjeh daarvoor ge
noemd, o. a. toen er sprake van was, dat de 
heer Tromp tot raad van Indie . zou worden 
benoemd. 

De·· Jav. Ct. van gistnen brngt echter de 
vefrassing der oenoeming van den heer D. F. 
van Brnam Morris. 

Deze '~int in den pas verschenen Regee
rings-alornni~k nog u.-ls resident van 'l'ern11te, 
wnt hij twee jaar g'eleden geworden is. Eenige 
weken geledeu echter, te kort geleden om in 
den Regeerings-al1uan11.k nog opgenoruen te wor
<len, wercl hij resident te i\lenado, en n11 Gou
verneur V11Il l'e}ebes. 

Wij wetf'n niet, of er meer voorbeelden z\jn 
van .zoo· snel promoveren, <lat de H.egeeringi;;
alumnuk het niet bij kan l1ouden. 

De benoem.Je is als controleur 1 e klusse 
indertij1l op Bikeroe in de Ooster-districten 
van Uelebes geweest en is een zwu.ger van den 
Gouverneur-Genernal. A. D. 

DJ<; TAB.iKSCCLTUUR IN NooRD QuEEXSLAXD. 

Hoe uitstekenl1 de resultu.ten <lezer cnltuur in 

los te doen wa::i grnveest. · 
'fen g~wol_gc \an rle toenrnaab heerscht>ndP god. ~

dien:;thaat. waren de toeschouwers in de zaal weld.ra 
in twee dt>elen ge~plit~t . .\a·n "den <!t'll e11 lct11t stcrn
den de katl)olicken, ::tchk1· cl .. n 1Ktron d · Errignij; aan 
den andert'n de hnglmOtiln om den beer de \'arsacq 
geschaard. 

Zonder nu jui-t. een slechte speler te zijn, hiC'ld 
Roger tocn niet van vediezen. En toch einLligdc: hij 
chiarmede. llij hielt.l. zich echLer in; n1::i.ar toen hij 
de h:rnd in den zak stak, om er een nie11 we ina~t 11it 
te halen en hij rnµlaa.ts van e<~riige kt-oonen slechts 
<len budPm vo11d, kon hij niet n<1laten van een leehjk 
gezicht te trekken. 

Gij zoekt zeke1· naar uw~n rozenkrnns, zeide zij11 
tegenstander tot hein. Gij zoudt w<!I doen van een 
stuk of wat van uwc l1e.i lige11 aan te 1·uepcn om be
terc dobbP.lstecnen te beko1nen. 

·'--'.. Al-< ik so1il'~ ILr-t ha l het te rlorrn, antwoordrle 
J'Errignij droogwcg, chm h1)b ik daartoe uwe vergun
ning ni··t noo lig. Bewaa1· u1w rna1!gevingen voo1· 
hen, di·~ er u bm verzoeken nn u wen scheds voo1· 
hen, clir> ze verkiezen te Yerd1·agen. 

DP eddrnan, die aldu! toege,;prokcn werd, antwoord
de op <l•m7.elfclt•n toon. 

Long111iiliet, die al zijne winst weder rnrloren hart, 
haasttc~. zich om an.n den twi;;t .dee! te nemen en 
vond onder de vrienrlen van den heel' de Varsacq 
weldra iemand di<) hem. grof toe.-<prak. 

Nog gwm vijf mi nu ten waren er vcdoopen, of Long
maillet en dcgene met wien hij twistte had.den elkan.l~r 

genoemde lnndstreek zijn, k11.n blijken u}t bet 
volgende dat \Vij aan den St 1·aits Tin1e:5 ont
leenen. 

De Caints Tobacco Compa11y aan de Barron
ri vier, zaaide in een stuk gronrl. van circu 4 
ucres de beste zuden van Virginia-, Oronoko
en Besterplunten. De plnnt.en werden later 
gesteld op 3 votlt onderlingen afstnnd en droc
gen van 18 tot 20 bladeren, zood11t per acre 
geruiddeld een en ean kwnrt ton tabak geoogs1 
kon worden; van dezen annplunt ecliter wercl 
9 a 10 ton verkregen. 

Zoodra bet gebleken was, hoe goed dez< 
cnltnur. hier bc~loofrle te znllen R]agen. wer1 
er le ._idney een <lroogloods vnn 70 bij 40 voet 
gro11ttr~, vim gt•gnl vnniseerd ijz.er, besteld. 

Monsters werdeu voorts nnar de~.e plaats 
zoowel als n1mr Brisbane o-ez.onclen en op 
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be1de ruurkten werd de tabak verklaard van 
de beste q ualiteit te zijn en eeu waarde tL 
bebben van pd. stl. 70 tot pd. stl. 80 per to11 
(getlroogde blmleren). 

'l'egen dez.en prijs heeft de onderneming een 
aanuaag ontv1mgen om b11ren oogst te ver
koopen. 

V oor h<>t volgende jaar zal eeu o-rootere 
uitgestrektheid gronds beplunt worclen~ 

Urr DELI veneemt de Pen. Ti ines, dat daar. 
op 18 De...:ember 11., op de ondc:rneming Toen
toega n door een driehomlerd Uhineezen oproer 
is geurn11 kt. 

Deze zijn gev1mlrnlijk nnar ~edan over
gebrncbt. 

Het oproer schijnt lang vooraf door een 
kongsie bernawd, onder de Khe-Ohineez.en, uit 
welke de 11rbeidersbevolkino- <lier ondernemincr 
uitslnitend bestaut. De oncl~rneming stond tot 
dusver bekend voor de streno-e onle en <lisci-
pline die er h,..erscbten. 

0 

Nog nooit was er oproer geweest. J. B. 

Het .\'ieuws v. d. Dag ontleent a11n een par
ticulier schrijven nit Indie het volcrend staaltje 
van goedkoop reel it in de Molukk~n: 

Willende het recht toegankelijk m1ikeu en 
g el\jkwerkend, wordt bepnald: » Voor de ge
heele Molukken spreekt recht de Hand van 
J ustitie te J\lnlrnsser. 

l\I'nheer Anoe heeft een jongen, Ali o-ebeeten. 
Ali wil zjjn beer een koopje ge:'en. Ali 

doet niets. 
~1'n port hem aan om wel iets te doen, Die 

por is in Ali's oog een klap. Getuigen: kokki 
eu baboe. 

De Haad rnl bet uitmakeu. 
Anoe woont op Ambon, de Rand zit te i\Ia

kussar. 
Heer, Ali, kokki, baboe geroepen· 
Verzachtencle· omstanclighedeu : drift, provo

e11tie. 
Uitspraak : f 1 boete en in de kostP.n. 
Anoe komt er goedkoop af, 'tis om t'l lachen: 

een pop. J uist, een pop, maar zie de rekening: 
Boete . . . . . . . . . . f 1 
Griffierkosten ~n vonnis . « 22 
Reis na1.1.r Makassar Anoe. , « 400 

i> » i> Ali, kokki, b1tboe. « 300 
Verblijf a1<la1tr Anoe een maaud. « 200 

« « Ali, kok ki, babue. i> l 00 
Terugreis Anoe « 400 

~ Ali, kokki, baboe. « 300 

TotaaL r i723 
Zegg;: Een dnizen<l zevenhouderd twee-en

twi. lg' guldtn kosttn en een guldl:'D boete. 
B. H.B. 

Gisteren heeft bet pas uit Poutimmk terug
gekeerde Vtifde bahdlon te 8an1ar11ng order 
gekregen zich gereed te houclen om weder naar 
die p_ln.u.ts te vertrekken ter ~eteugeling van 
op meuw te ~[andor of ten .N oorden daarvnn 
uitgebroken onlusten. 

uitgedaagd. TiogPr, hoeweJ nog roocl 1·an wocrle. hielrl 
zicl1 ecliter bedaard. lJe hecr cle \"arsacq Zl·ide bij
tend LOt hem : 

- ~1Unbce1· de ba1·on, zourlen wij deze heei·en 
gee11 gezel~clrn p hcrnden ? 

- Zeer zeker, zeide Roger kalm, ik was juist 
van p!a n hPt u 1•01r te stellen. 

Longmaillet, die veel vricnden h:icl, w.i~ reeds in 
lrnt bet.it van een getuige. Wat d'Errigny betrof, 
dezt: Z<l!.l," ve1·!c~gen om zich bee 1 toen ee11 jnn ;rnan in 
de unif,mn 1an de lichte lrnvale1·ie van den Konino 
op h·'lll toetrarl. ..., ' 

- .\[j11h~ . ·r, spra.k -rlcze, ik h J)t Eticn 1e rt.~ Vau
he1t e·1 ik ben, zoaals gij zict cornet hij de lichte 
kavalerie \'an den krrning. Ik hcb u hoorcn zeggen, 
rlat gij zijne Majesteit tc Chartres zourlt gaan op
zoeken en ik vc1·zol'k u over mij te beschikken, zoo
al;; het u zal goerir111nken. 

- lk ben u da11khaar, mijnhcer antwoo!'drle Ro
ger en neem volgaarne een zoo be!t•efd get.l.aan aan
bod aan. Ik beet Roger d'En·igny en ben uw 
dienaar. 

!let is hier de p!aats om in herinnering te bren
gen, dat bij een rluel le getuig-en 11ok merlc vochten. 

Tuen eenmaal de uitlagingen geschiHd waren en 
de conditien van bet duel bt>paalcl, wai·en rle acht 
v~gen:stamler:; tegen elkander de be!Pefdheid zelve. 
Men zourle hen rnor cfe beste vrienden de1· wereld 
gehouden bP.bben, als men niet beter wist. 

lk weet hier dicht bij een allediefst plaatsje, zeide 
Longmaillet; schikt het u dat wij daarhecn gaan. 

Waarom heeft men de troepen niet wat 
langer dnar nangehouden tot de rust en onle 
volkome,1 hersteld wnren? Dat gedurig been 
en weer sollen met bet vijfde zou komisch ziin 
a.ls bet niet treurig was. A. D. v 

EEN :NIEUWE YULKANISCHE YIJAND IN DEBUURT? 

y V\Tli vernerneu uit SPm~1g, <lat de Goenoeng 
h.ar~LDg dczer dngen eemg teeken vnn leven 
heeft gegeVf•n. wat ouder <le bevolkiricr aroo-
ten schrik had te wee~ gebracht. 

0 0 

Latere berichten luiddP.n, dat op zee gro"te 
hoomstnrumen drijvende zijn gezien, verrnoede
lgk afkomstig van den Goenoeng Ku.rang. 

J. B. 

De minister van Buitenl11ndsche Zaken in 
Dun H1L1tg onderhandelt met het crouverneui.ent 
der Vereenigde St11ten _over het 

0

gra1is open
stellen der noonl-muenkaanscbe havens voor 
.Jn.va-slliker bt~neden zeker nnmmer. Van Ne
derl11nds z!jde zou dan op deze koncessie met 
eene kontrn-koncessie geantwoord worden. 

A. D. 

Het B. H. B. bevat een scherp n.rtikel over · 
de opheff1ng van het hoof1Jagent$chup der Ko
lon. Hauk te Batavia en schildert den thans 
bestMnden toestand o. u.. door te zeggen: 

»de 01itslagen hoofd:-agent moet samenwer
» ken met den Directeur, die zi.in ontslacr uit
» lokte, of juister. pnssief <liens· bevelen '"'moet 
» uitvoeren, daar hem, Directeur, hiertoe de 
» kwaliteit ontbreekt; de procuratiehouder de; 
»beer A. W. Yerkouteren, heeft, terecht ~vars 
i> vnn 111 het geb_eunle, ziin ontslR.g genomen; 
>het ondergei;;clukt personeel beeft bet zinkend 
»Rchip reeds gedeeltelijk verlaten, en de wei
»nigen, die nog over zijn, zoeken eeP isoed 
» heenkomen. '' 

De beer Schiff beeft zijn ontsla<Y genomen 
als lid vnn den rur.d van toezicht°der Koloni
nle Rmk op groud van de bejegenincr, welke 
de hoofd-agt>nt van de directie heeft onder
vonden. 

Oncler de . w_eddenschappen, ter gelegenheid 
vn.n de verlnezrng van deu Amerikaanschen 
president aangegllnn, vindt men eeµ nieuw soort 
numelijk de weddiDgschap om gekruid te wor~ 
den! 

Zekere beer Hn.nd bv. is door z!jn overwin
nuar over de brag van Brooklyn in een krui
wugen gereden; in elke hand hit>ld hij een vlag 
met de portretten van Cleveland en Hendricks 
de politi~agenten, op de brug in rijen ge
schaard, gaven hem het militair saluut en de 
»getuigen van de ~itvoering der weddingscbap" 
volwlen d~n krm wagen. Op denzelfJen dag 
krmde te ::5taten lsl11nd de heer John Pearce 
den beer Daniel Kears; de optocbt werd geo
pend door twee tamboers en cresloten door een , b 0 
troepJe urgt>rs, die een met zinspreuken ver-
sierden bezem droegen. Twee mijlen trok men 
zoo voort onder de toejuichingen des volks. 
Den 26n moest de heer Nicolaai;; Schaffler ver
scheiden struten met een orgel doorloopen, voor
afgegunn door een commissie van zes leden 
die bun boeden naar het publiek uitstnken, o~ 
gaven te vrngen voor bet voetstuk van het 
b ;el<l der i>Vrijheid." A. D. 

T'I'J.' DE »HRIEVEN VA~ 
.JA..lY ,.AN "I S'I'JCHT." 

Heb ik ooit in mijn !even brutale~ volkje 
bijgewoond ! Typisch brutnnl ziin ze ! 

Op een goeden morgen mocht het dezer da
gen zoo'n viscbboer (hoe men er toe gekomen 
is zoo'n mensch hoer te noemen, is me onbe
grijpelijk of het moest z!jn in de beteekenis 
vnn lomperd)_ mocht het z11o'n vischboer ge
ben&en de stille st_raat, . waariu mijne nederige 
womng geplaatst is, brnnentetreden IJijijij-i-

De andere jongeleeden b0ger1, zeggende dat zij 
bereid waren hem tf' 1·olgen. 

Gaspard bracht hP-111 ouk werkelijk in een boschjll 
gt~legen op kode11 afstand van Verneuil, vlak bij ·de 
plaats w:.uu· die Wl'g Haar Laag .Normanrl!e dien 
van Brelagne naal' Parijs snijrlt. Bij den ingang was 
ee11 grnsperk, maal' w<1arvan het groen verdwenen 
was tu~schen de handen en oncler de hoeven Yan 
een detachement rniterij, dat op die plaats gel'llst 
had . 

.\Ien wenschte den heer cl~ Longmaillet geluk met 
zijne ontdekking, waarop de strijders zich tot het 
gevecht gereed maakten. 

- Ve,.duiveld, riep r.le heer de Val'sacq uit, toen 
bij Roger den Iangen d.egen, dien hij van zijn va er 
had gekl'egen, zag trekkrm, wat zijt gij van plan 
om met dat enorme brnadspit te doen? 

- 1.\-faar u el' aan . tPkcn, als het mij mogelijk 
is, zeide d.e baron d'Erl'igny, dood kalm. 

- B1)proef het, zeide de hugenoot, zich in positie 
sLellende na zijn tegeustander beleefd gegroet te 
hrbben. 

Op hei oogcnblik clat zij begonnen te vecliten, 
kw:i.men er twee of drie Jakkeien aanbopen. 

El' was 01rnenigheid ontstaan tusschen het gevolg 
"an de protestantsche kapiteinen en de dienal'en van 
de kaihol1 i>ke edell1erlen der Ligue. Men was reeds 
aan ht>t. vechter. op de binnenplaats van bet hotel 
en er had. reeds bloE>d gevloeid. 

(Wo1•dt vcrvol1d) 



bok schreeuwde hij, den hoek omkomimde en 
nit wel tien hui7.en kwnmen de dienstmaagden 
te voorscbiin en schreeuwden even hard als hii 
he, buns! Men kon het qp dP.s vischboers nan
gezicht le1.en dat zijue visch plotseling in waar
de steeg. 

Miine dien. tnrnagd- dr 'l.r gnat hii waarnch
tig zijn rueid ook al in de kmnt zetten, znl 
»Zeker iema.nd" ze~gen, die voor eenigen tiid 
er wat op tJgen had <lat lk een geschiedenis 
van mijn eigen grootmoetler verteld b1Ld-mii
ne dienatn111agd was de bevoorrechte, die het 
eerst baar in koop zou doen, omdat zii »client" 
in bet eerste b nis- van de straat. >Wat kos
ten je bukkempies, baas?" Hii had ztjn krui
wagen juist neergezet en stonrl gebukt om zijn 
dr11.agriem van de wagenurmen lostem11keu. 
Zoo gebukt keek hij op zijde hanr aan en zei 
met die:"e minucbting: >Je bukkempies ! en bii 
maakte een beweging al11 wilde hij weer voort
ijden. >Korn zanik niet, zei de meid; wat kos
Mn ze ?" Hii antwoordde niet, mnar telde eeu 
twintigtal op een hen uit, en reikte h1t11.r die 
met een deftig gebau.r toe. >Lop nrnnr door de 
beele stn.d of ie ze mooier krijg-en keu! Blank 
as zullever, vet ILS mocl.der!" »En wat kosten 
die?'... ~ Dif) twintig kosten een daalder samPn!" 
en meteen keerde hii zich om naar zijn krni
wagen en rangi"chikte daar zijn bennen en zijn 
bokking~, nlsof hij ge~n woord rneer te zeggen 
had. > Veel ~e duur" kw am de meid terug; 
>neem ze maar '1eer mee, man." »Wat wil 
de juffrouw aan geven?" >Die wil er niet eens 
op bieen, mins ! ls dat uou geld vmgen? !" 
>N"m, ik zel ze de juffrouw laten voor vijf en 
twintig stuivers, manr dan ook geen cent min
der." >Ook nog te duur, pak mn.ar gauw mee 
asjeblieft!" »Ook nog te ouur? Dan Pten jullie 
geen bnkkem van dang, boor! Dan mot jou 
juffrouw rnanr op de panbaring wacbten! Nou, 
vrnag of ze ze hebben wil voor een gulden!" 
Dat scbeen de meid nog een cijfer om eens 
naar binnen te gaan err nu kwam zij terug 
met de boodscbap: >vier voor elf centen!" 

Geene pen is in staat de verontwaardiging 
te beschrijven die uit des vi.;,cbboers gehtnt en 
gnnsch zijn houding sprnk. Blijkbaar bedwong 
h!i zich om niet los te bnrsten van woede. 
Stilzwijgend, maar met een nijdigen ruk greep 
bij de ben uit vrijsters hand en zette die be
daard op zijn wagen; toen sloeg hii de dr1111g
riemen weer om de 11.rmen en keek zijdelings 
naar de meid, die op de stoep bleef staan. Zoo 
reed hii voort, stee.ds meer en meer acbterom 
kijkende, met zijne oogen als bet wnre de glim-
1achende maagd vernietigende, totdat hij voor 
een volgend hnis zijn wngeu weer ueerzette. 
Toen keerde hij zich gansche!ijk om en schr~euw
de du,t de gimsche buurt bet hooren kon: Den kt 
jou iuffrou w, dat ik ze gestolen beb .... ? Ik 
za.1 ze van mi<ldag komme brengen . . . . lekker 
met hotter gebakken boor! Zeger dat matir .... ! 
Hoe durven ze het een mins te bieen? vervolg
de hij tot de meid, met wie hij thans onder
handelingen aanknoopte en toen hem ook da~r 
een schu.ndelijk bod gedu.an werd->scbandalig" 
noemde hij het-k"Wamen weer dezelfde uit
drukkingen, waarbij de vriendelijke lezer, de 
. . . . . gelieve te lezen ah wenschen, die in ver
houding tot 's mans zaligheid stouden als een 
spekslager tot het lange !even van een varken. 

Tocb duurde bet niet lang of hij kwam 
weer ti~rug, vragen wat de j11.ffrouw <lu.n meer 
guf dan ze geboden had? »Geen drie stuivers 
ook?'' >Neen, geen drie stuivers zelts!" »lteen 
stooter ook?" >Ook J:5een stooter!" >Nou geluk 
er dan ruee, maar ik mag verd ... zijn u.ls ik 
er geen geld bij leg! Ze wu.ren op de markt 
z11s gnlden het tnl van morgen!" Hij ontving 
zijn geld en voort ging het weer met ziin hee
sche stem sc.breeu wende: IJifoij-ibok! IJ iiij ii
iboK! zich nog ontelbare malen vervloekende 
op dien zelfden morgen en hier en dau.r on
gehoorde prijzen makende voor zijne waar! 

(Arnst.) 

Oosten1·fjk en de n:a.hdi. 
Had Engelu.nd bet te kwaad met den radja 

van Tenom in <l>l NisP,f0-kwestie, thans doet 
zich een soortgelijk geTal voor tusschen Oos
tenr!jk en de ,,Gids", die zich van Oostenrijkscbe 
onder~unen beeft meester gemaukt. 

De Daily Telegl'aph van 3 De~. meldt daar
omtrent: 

Op den 14 November kwam een Capucyner 
monnik, vader Vincentini, te Dongola op zijn 
weg naar bet kamp van den M11.hdi, ten einde 
de invrijueidstelling te verzoeken van de zen
deling~ en geestelijke zusters, welke door 
Mohammed Achmed wordeu gevangen gehou
den. 

Vader Vincent1ni is brenger van de volgen
de missive van den Oostenr!jkschen Consul
Generaal te Cairo, den heer Ghiller. 

Ann den machtigen Mohamme<l Achmed: 
> Wij hebben de goede tijding ontvangen 

>dat de katholieke zendelingen en zusters, 
>Welke te Dar Nuba en El Obeid zijn ge
> vangen genomen, door u we Hoogheid goed 
» bebandeld worden, hetgeen ons zeer verheugt. 

» Uit bet schrijven van onzen Consul te 
>Khe.rtoem den heer Ha.nsal zal uwe Hoogheid 
>Ontwa.a.rd hebben, dat de bewuste gevangenen 
.utaa.n onder bescberming van mijngenadig en 

>souverein, den keizer van Oostenrijk. Onze 
»vorst is over hun lot zeer ongerust en ontvangt 
»1mnhoudend brieven vn.n hunne betrekkingen, 
»om hunne invrijheidstelling te verkrijgen. 

•>Gedachtig z~an de goedheid van uwe Hoog
> heid en 11.1Ln bet feit dat diit deze on~eluk
> kige gevz1ngenen zich aan geenerlei vergrijp 
>hebben schuldig gP.mankt, zoo durf ik bet 
» verzoek te doen hen nan h unne fa.milieu te
» ru gtegeven. 

> Daardoor zal U we Hoogheid niet enkel 
» hunne erkenteliikheirl oogsten, maar tevens 
»Gods zegen en den bijval van geheel Europa 
>-in bet bizonder van wijn machtigen souve
>rein, den keizer van Oostenr!jk. 

>lk beboef niet te verrnelden dat wij r11im
>schoots de onkosten zullen vergoeden, welke 
>bet bevrijdingswerk onzer on;:relukkige lund
»genooten ·t.al veroorzaken. Mocht intusschen 
»uwe Hoogheid 1mders beschikken, zoo verzoek 
»ik ulthans voor onzen afgezant een vrijgelei
>de met uw zegel, zoodat wij door andere bo
»den in ~eregelde gemeenschap met de gernn
»genen kunnen blijven. U we Hoogheid kan er 
»op nan, dut o ::ize boodschn.pper zich noch met 
>stau.tkunde, noch met oorlogszakeu zu.l inla
>t~n. Hij komt enkel troost brengen aan onze 
> broeders en zusters, die sinds lang zonder tij
> ding zijn vn.n hunne bloedverwanten. 

»In bet vertrouwen <lat a11.n den wensch van 
»m!in genadigen souverein ten dezen zal wor
»den volditun, betuig ik bij voorba1Lt mijn dunk 
nuor uwe goedheid" 

w. g. GHILLElt. 

Of »de Gids" in dit incident de rol van 
Tenom 's rndju. zn.1 spelen bl!ift de vra.ag en ook 
of de Oostenrijkers, die hebben nangezien dat 
de broeder buns keizers door Mexicaansche ko
gels g€dood werd, zonder veel ander protest dan 
een ndres vim rouwbeklag, thiins een eskader 
naar de Roode zee zullen zenden, wanneerMo
bu.mrued Achl.lled eens met een Non possumus 
antwoordt. 

Doch wellicht zwicht hij voor hetzelfde ar
gument als de vorst van Tenom: een zak met 
zilvedingen en lant er >Gods zegen en den 
bijvn.l van Europa" dan ruaar bij inschieten. 

Adv e rte n tie n. 

OP 

Vrfjdag den 16 Januari 1885. 
te Karan.g (Bc_jolali) 

van den boedel van wijlen den Heer 
H..J!'.VAN DEN BERGHVANHEINENOORD. 

bestaande uit: 
Huismeubilair, a.111 eet-speel-en wascbtafels, 

stoelen, banken, ledikanteu, buffet, hnng-kleer
·en dispenskasten, spiegels en scbilderijen, 
pendule, bronzen beelden, kinderbillu.rd, Le
foucheux geweer in kist, glu.s-en aardewerk, 
keukengen~edsch1ip etc. etc. 

Voorts bendy met tuig, diverse heeren-en 
<lameszu.dels, 4 riipaarden, koeijen, kipp•m, ko
nijnen, p1Lu.uw en aijam moutiara. 

(5) 

(Voorli et land.) 

Open bare verkoop. 
OP DIN SD AG DEN 20 JANU ARI 

des voonniddags ten 10 ure door 
tusschenkorust van bet vendu

kantoor te So!o en ten hui-
ze van den Heer 

'rI:&L:HA.N 
te Ba.long, 

van pl. m. 1100 stuks dolken eu randoeboo
men, welke gediend hebben als steunpunten 
voor de telegrnaflijnen van Solo langs den groo
ten postwflg tot den driesprong bij Nqawie. 

De verkoop geschiedt en bloc, en de dolken 
en randoeboornen moeten binnen een halfjaar 
of ]anger natLr genoegen van den Resident zijn 
opgeruimd, zullende ze anders ten bate der b~
voll\ing komen. 

(6) 

Solo, 9 Janu11.ri 1885. 
De Kantoorchef, 

BUIJTEN. 

V erkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Jave. 
Topograpb.Ka.1Lrt van Soeraka.rta. 

Id. > Djokjakarta. 
Prachtalbums 
:Merk-en stempelinkt 
Rundscln·ift pennen 
Draugbare copieerpersen 
B11lboekjes 
Gou pil-gra. vu res 
I voren duilllstokken 
Pen·y-schn.ren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

Enz. 
(3) THOOFT & KA.LFF. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verk~op van pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werkkapitaal nan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
ruen conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Le;erwater, dat geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit a.lorn bekend, en 
slechts verkrijgbaar bij 

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

V LAS BL OM. 
(301)* Schoenmaker. 

Koolteer en Zweedscha tear 
in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

263 SOESMAN & Co. 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f"1.50 per pond. (31 t)• 

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

Djebbres. 
Inforruaties bij den beer 

(19) A. MACHIELSE. 

amsterdamsche A potheek . 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende 'Vl.JNEN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) .A. MAUHIELSE. 

• 
AGEN'fSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand· 
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te· 
gen brandgevo.ar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Am1t1rda.m1oh1 Apotheak. 
. Level'UJofel' 

(296)* ~. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
Soerakarta. 

Glykaline, middel tegen dfl hoest in 
,,. en • .• fleschjes a f 4.- en f 2.

l'fligraine Stiften f 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

Blijkens acte, heden voor mij g epasseerd, is door den Heer A. J. DE 
WIT, executeur testamentair in den· boedel van wijlen B. W. VAN HO· 

GEZAND, volmacht gegeven aan den Heer H. W. VAN HOGEZAND, gepensio
neerd Ambtenaar, om de schulden van Europeanen aan voormelden boedel, 
tegen quitantie te innen. 

SOLO, 7 Januari 1885. 
Z). BOZ)Z)B. 

(4) Notaris. 

Amsterdamsche Apotheek 
$0.ER-A K />.. RT A. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

(25) A. MACHIELSE. 

I ATELIER DE PHOTOGRAPHlE 
~~ i~~®}~~ltt~~ 

HOTEL SLIER. 326 

l\Io de.Ill a g a z jj n 

SO ERA BAJA_ 

Steed• voorhanden: 
Jnponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huisboudelijke benoodigdheden, ~nz. 

Recommandeert zich verder voor bet aan-
maken van ja.ponnen, etc. etc. *(252) 

Oaiiiraage:a. 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

A 'tf TBZBl't 
Heerenstraat-S~lo. 

Op nieow ontvan.-en: 
Heeren schoenen. 
Hoeden a f 8.-
Pa.rijsche hemden a f 45.- 't dozijn. .. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't dozijn. 
Scbuimzeep. 
Eau de Cologne H. S. No. l 7n a f 4.50 

de kist (contant). 
Tokohouders genieten rs.bat. 
Schildpadden kamqien van af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor haeren-

DAMES AR'flKELEN. 

Handschoenen met 2 en 4 kn oopf'n Schoe
nen a f 8.- Blancs de lys en Blancs de perle. 

Kinderschoenen, fyne sponsen. 

DRANKEN. 

Pilsener bier, Madera a f 14.- bet dozijn 
Port, Elixer Longn.e Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

f 13en f 14.- het dozijn. 
Havana. Sigaren. (314)* 

.. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsintlae • .H oort8• 
werend liqnenr_, tevens eene zeer aan
gename drank. 

(100) MACHIELSE. 

SOES1'.IAN & . Co. 

belasten zich steeds met het houden van 
llnis- en Co:nunissievendotien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

.HeatinM'S Coosh Lozen.-es. 
. Middel tegen de hoest. 

( 1O5) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soer:i.karta. 

Dayrom. &lcoholisch wasch· 
water. · 

(101) ~1ACHIELSE. 



uezondheid voor iedereen. 

Hull~way's ZaJf en Pillen 
Jl_tE PILLEN 

lu111':·en l,al bloetl PtJ hcr:-:te ll en nlle 011geregcltlheden 
van de 

J-r,·<>r. 1non~. i.leren en iu~('waudeu. 
Z1.; :>· .. t!lJ kracht eu gezont l11 eitl w1•dPr irn 11 verzwnk
tll l:, s:, 111'11, 1•n zijn Oll\\'nardt\Crbnar te1· genez ing 
Yl!ll nil<' K1vnlL·n L'igc11 aan hct 1't'o uwel1jk g·eslarht, 
Otn•'rsd1rtlig- van welken lel'ftijd. Eu onbetaalbaar 
1oor l\irnlercn \tlll welken ondcr<lom. 

DE Z~LJ<' 
ls L'en onfoilbaa r genee~middel YOor k wad e Beenen, 
Zwt•rende llLll'>'lCll. \'Cl'Ollllenle '"vnrt en, ·~weren en 
EftPrhni!Pn. llet is b'~roe1rn1 t01· ge11czing 1an Jicht, 
Rhu1uatiek,· t>n onH'rgelijkbaar rnor .\ambortitighPid, 
ke •l11ijn, bronchitis, ' ' erkoudheid en 

hoest. ' 
Ter geni>zt!lft Yi111 Klierge1.wellen en alle soo rten Yan 
I!_uid~iekteu he<'ft zij µ-ec11 111e1le.linger en g:eneest 

·· hL~lb(.)n•rentl , sanmgetrnkk en en stijrn Gewl'ichtcn. 
. \.ll t>l'!l bcreid in Profosso1· llor.LOW.\ \"::; Etabli,·~ement, 

78. New Oxford street. Londen 
voo!'l1cen 533 Oxford !ltreet, 

En wonlt•n Yerkorht in Potten en Doozen Yan 1~. 1 '·,d., 
:ls. Ud .. 'i.s. Gd, 11:< .. ~~;:.,en ;{3s. en 1·crkr\jgb:rn1· 

bij allc medicijne11-rnrkoopcr>< <1001· clc gelieelc wereld. 
Koopers getieven het Eliquel van iedare Doos en 

Pot le onderzoeken. lndi{>n he l adres, 533, 0 . ford Street, er 
niet staat, 'oo is he! bedrog 

( 130!__ 

Tm BtKIN Kul'W·iT dan· .BAJiK GIGI El!lfF' 
DARI 

~AN TOEAH PEfDiTA BE"il'' ~T~l\ 
.1ama Obat "OLIVE1A lllS 11 

PAK.i: l\TJ'A.··TOCJ!lg .. , 
b.u·a11g uja11µ ""a! 1c :1d.utjc• 
titil\-; cl<tri iloe < l•al u1 
tlalatn ::htloe · pra lnl :-r a:---
ajcr iajer stcu~.1. I1a11~, t 

Allen die aan ziekten van de bor~l, van de· 
luclllpijpen. ofde longcn lljdcn; zooals catarrcn, 
teriug, v<Jrkhoutlcid en llardnel(kige lloesl, moc
tcn gcl.Jruik makcn van de 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grimault & Cie 
welkc siroop >-cderL jaren lloor de vornaamsle 
gcn<Jesllcert!u <kr i:ct1eetc '''creld steeds met 
lid bcslc gcvoig wordt voorge~chrcveo. 

Door hct voorldu r.·n<i g<Jl.1ruih: redaart de , 
hoest, houdt het nacbtz:=eet op, verbetert de 
voeding •poedig. hetgeen vveldra merkbaar is · 
aan toeneming in gevvicht en gezqnder wtzicht. I 

Onie Sircop d'Hypophosphite de Chaux t$ r ose 
van k/ettr. De ;:aeons he/J/ien een platten, ovalen 
vorm n·aarf!p net f11J1·ie/.merk 1;1et de ha11<tteeAe
m11(l vait GRnucr.T ET c·, bei·estiua is, fJenevens 
!let mer/itee/ien va1t h.et fransche Gouvernement. 

Te verkrijgen te Parijs, Maison GRlM!ULTe C•, 8, r. Vilienne. 
i:S nnoi:n 11( ALLE YOOllNAllE APOTlltKEN. 

HOGG'S PURE COO L1Ve.A UI&. 
( HOGG'S LEVERTRAAN ) 

1harna de heilume uilwerking sedert 30 Jaren belrP•d is 
Tegen: Borstziekten Longtering, Bronc.bit ls, 

c Verkoudbeid .Hardnekkige hoeat.Kl 1er<-lchtige 
aandoeningen, Huidz.1ekteo. Kheracbt ge 
geswellen Verswa kkmq ea vooral rer .,·ersterking 
Yan k.inderen ~i• een zwak. en teer ge1teJ bebben 

Men eische op bet eliquet den naam van HOGr 
bet allesl van de11 H' LESUEUR, chef der Clll' 
m1sche werkzaamheden aa11 de merlisrhe faculteil 1 
Parijs. en het stempel van den franscbe1 
Staat in blauvve inkt. Dt lererlraan ,.,. 
HOGG wor.11 aJleen ve1 korh t in d1·iehoeki(I 
;iacons waaruo het model bier ooasl is 1;e11laatS1 

.lpotheek HOGG, 2, rue Castiglione, PARIJS. 

NBdBrl. lndischB LBVBilSVBfZBkBrina BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
'VE ll.I{. TUIGK UN D IGl<~N. 

Ha.ndelaren in machinerieen en fa.brieksbe EN 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een g-roote partu L, 'I.', Ii--' en lla.lk· 
L ij tr B Il t B M a at s G h 

.. 
an nu 

ij zer in alle afrueting-en. 
~tnaf en plaati.jze1· van alle dik:ten, 

TE BA.TAVIA. 
Wl11trb~j VlLll ()' x 2' x 1 

••" en 'I." 
... ~ taa.f en 1>la.a.tli.oper en lio1>er

draad. 

Inlichtiu~e n 01utrent verzekerin~en b. z. K1.Lpitaal b\j overl\j len, fmmer-trekkende verzt
kering: - ook omtrent di" volgens het onlangs 11.11.ngenom~u VrnltLAAGD tarief voor \VEJG
-2 EN" F'O ~ D ' . worclen ~1t1trne verstrekt. door 

Groote- sorteering - Jloerhonteu en 
Ji linluaa.;;els. 

> > Jio1)eren liranen 
(1 7) 

en §Hoo1naf"slniters. 
India rubber van af '1,." tot en met THOOFT & KALFF Soerakarta. 

1" dik. leveren op aim vr,1.ng dit.delijk 
Ga.s1)\jpen ruet hnl1>stuld.:en tot Schijfschiet.rc;.;-isters en Af"'tn11dsbepn· 

en niet 4" I - a· li ugen, afzonderlijk gebonrl en . Ge.Id on Ii.en p1j (Jell tot 12" rnllleter 
geperst· op 10 Atmospberen. Geilrukte An.nteeli:enin~boekjes. 

Prima kwaliteit Engelsche <h·~j frie- Nan.mlijsten. I 
:men, enkel en dubbe1. H leedin;,;-lijst.en. I 

Hand, Cent1·ifn~aa.L §tuo:a1- StraCboeken. II 
poin1>en en Jh·a.nds1>uiten. Jiena~eboekcn mer. st.erkte .Re~ister. 

.;uijg·er·eedscha1) ' 'oor ;;-as en eroces-1·erbanl. Getui~er· Verhooren. I 
'Vithl'.IWOrthdraad. Beklna;,;-dcn Ve1·hoore11. I 

. Alle soorten ' r erfwa1·cn. 1 
'i't•ud1n· e1·antwoordin~e11, e11z. enz.. (4) I 

Boor en Ponsrna.chines. Uraai-
en · ·taaa.t ban.Ii.en. l O ~ r VA.NG E ~: l 

!!'too1n1nat'liines rnet lietels npern • 

fuudatiepla.at. I p ht· 1 fi " I 
bel~!(~:~e!~:~·~IU~~:-~i~S~l~~i~J~~' de beste 1 . r a G I~ B 0 B 0 [ r a B Bil I 

I .!linas ~1·ista.ll. een nieuw soort ! 
, · uurJdei. Yun welke l:wfate artikelen zij 1 

eeuige agenten voor Java z\jn . j 
Yenler a.lie «U'til{.elen. benoodi~d f 

, ·oor la,ndeli.j li.e onderuen1in~·e~~. 
IIunne ~nak op grooteu omzet gebaseenl ziju j 

de, heb ben zij h unne priizeu zeer -bill\j k en 

1

. 
beneden coneurreutie gesteld. 

(Juarne belasteu zij zich met toezieht hou-
! den op aannrnak vim .llachinerieen e_a ! 

repa1·aties daarvan, en nemeu bestel
lingen 1.um op diverse werktuigen. (90) 

t4 .. ·o. ;:.... 
~ 
~ 

CD ,.0 

zeer goedkoop. 
THiJOI<'T & 

(162) 

v erkriJ. o·baar . 0 

bij THOOFT & ICALFF 
blanca aa.n"rageu tot ;.;·eleide
billet ,·oar· , ·er,·oer , -a.n koffi.j. 
inet onh-c.,ng·stbeurijs , -001· liof· .. 
fi il>as. ( 19:3) 

BRAND-ASSUR ANTIE MAATSCHAPPfj 

,,de Oosterling,n 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

,,Verita,s.~· 
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Dij het A;;ent1>1cl:rn.p dezer lUaatschap
pijen be!!ftant, op zcer aa1111en1elijli:e ' "oor
Wl\ardcn, ;;ele;;enheid tot ver~c!{erin;

l tegcn brand;,;-e,·nar, ' ' an aJle soorten Gt"

! bouwen en Gocdereu. 

I De Aye11l te ::)oernka1·ta . C,) --- ..... 
t-

,....... 
0 

den Agent te Soernkarta 
J. H. VAN OMl\lEB.EK. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'A lUEVEK. 

'rELEGRAAF'l'AlUEVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woord~. 

TARlEVEN voor KOELIELOONEN buiten 
de lijn. 

(6) 1.'HOOF'~' & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bernlen zie;h beleefdelijk apn voor hunne 

IlrnkkBrti on Bindor1j 
en 

HANDEL 

in PaDiBr-, Schrijf- en Kantuorbeh~eften. 
Spoeclige bedieuing en nette 11fl.evo~·i110' o-e-

. I ' 0, ~ ' 
gnrnndeerd. 

PlUJ::K'OOB.A.N'TEK w.orden 
v_ei·strekt.. 

l:lteeds grntis 
(7) 

"\T f~1·k:1·i.jgbaar 

bij 

TROOFJT & KALFF. 
Avonturen 

van 

. Baron von MiinchhausBn 
(in het Javaansch) 

Prij. / <>.- (1wico· pe1· post f 5,50 . 
(82) 

VEl{J{l{IJG BAA!{ 
I 
j (16) J. H. V_-i.K OMMEltEK. J:n' aa.n§cbe Alntannli. ,.-our 
I 

Pl 0 ~ 0 > ~ 0 ,.-, 

~ ~ ~ 
._. 

~ 
I, Societe G'e dB Pro du its Alirnentaire·1 het jaar •.~§5. 

I oMler redactie van 
t K..\PJTAAL a ~11r.L1 or::-.; Fn.A:\'c..:s 

l Di1·ectew·e11 DLYA.VT en ALLCARD j ):1...,., I....i. "'-~~inter. 

1
1

• G.)uOEX JI ED.\ILL~; PARIJS 1878 Bevattentle een mengelwerk over . de wa-
, 'I \. 1 8 8 i .1·an-D'0 -or1m00- toebc;ihoorenlle n.nn den prins Pru-u 0 Ii lJ E X ·' E D .\ I L L 1;; , }l S T E ll D A }l :-l I I boe Prang wadono, en versienl met 2 pla-

. p A RI J s L 0 N D 0 N ten. 

l
! 23, Richer' _2_3 ___ ,1_0_1_, L eadeiihallsti·eet. Deze alp.rn.nak worclt in drie soorten uitgege-

ven, waarvan de prijzen zijn als volgt: 

B N d . le soort f 2.-oter van orman 1e 2 )) » I.GO 
l! Zonrler eenig menvel, de bel'tc bote1· V•tn Frai1krijk. 3 » )) 1.-

Dil'erse groentPn, i1·u1{els, sardines, pates cle . (350) THOOFT & KALPF. 
/uie g1·as, enz. 
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! ORDECTS TE mCJJTE:\ .\. .\ :\ ALLE L\IPORTEUl1.S v erk r ij g baa r 
\\-"iHt• en Hoodc ll"o1·t . .. .. ( 1.->.- ) per 
l.Iala~n,~!mw:1tel en'i·iin0Dnkc., 1:i.;,u)1~ fl I

! Y,\N EUIWP.\. 
DI.I 

l\len eische op elk blik het m e rk met d e twee boeri n netj e s 

Pait"-, Oo!c!- t"n l:.h·y-§herry ., I~.- ' aco. t. HlJLLA0:DSCHE PRI.JSCOUfL\NTEN \\'ORDE;\ 

iEeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & Ii:ALFF 

OP AA?\\'HAAG TOEC1l~ZO:\"IJE1\ 

(J 4 l ) 

f · I~DI~CHE-BODEGA 
TE KOOP. Cnh•ang·cn: 

Het lrnis en erf th1ws geoccupeerd door d{: 

oge. Te bevrng0n bii den Heer 

Een partijtje exqnise -..w-i~te 

port ~vij n, minder zoet viu1 smaak dan de 
tot nu toe 1mngevoerde. 

A. MAOHIELSE. 

3, Rue Huguerie, BORDEl\.UX 

Tjara banjak lebi baa.i per tjat laklls 
ram!loet dan djeugg~ t 

Tida oesah (Joc(j1 ka 1oe maoo uAk~ . djoega 
tida l111 gal noda d1 koel1c. .. 

J:toe tjat da,ri toean doekoen ~ 
Richards 11j:111~ I.nita:; kanlJa -.>1a11g l.h.> leli ·? 
pake sama 1lj~1er;-a per ramli\.lel. kftJ:\ 1ljoega · 
pt! r dJe11;;- g11tH 11a11 Lia1la s.1dja kas1 h la11 «1s • · .. 
dan sla111aUJ<I 11p11g 1n1ero ~.tkall, Lapeh dJO ga •· 

. ( 286 ). * 

Thooft &, Xalff-- Soerakarta 
PAPIEREN IN DI\'ERSE SOORTEN. 
Ei\TVELOPPE -. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INh-:TEN, IN ZEER. YELE SOORTEN . . 
PRAOHTAL;B Ul\IS. 
DIVERSE SP ELLEN, enz. enz. . (5) 

Verkrijgbaar bij •, ., .. 

~~®IDJJ?m ~ . [~jl\~fU~\ 
H1uito01·-~genda's J.St!i.i. 

· S poo1·wegrritl.fen. 

11~ede1·l1intl.f Geseliiedenis en J7olkdev.en 

( 111·1u:l1h1·e,.k in 4 g,.. octavo deelen) 

de Genestet-Alb1un in p1·achtb10.i.d. 
ltalie, 1loo,. Ge1·a~·d l'leller >> » 
Ben schittlenloo.f, conipleet (voor dl-

lettant-schitde,.s.) (249) 

Stellen iich verantwoordelijk Y001· de wet 
DE UITGEVERS. 

~I ·l l ·I\. - r1[)JFT & KUFF - Soe1•akarta. 



Biivoc[scl van -de 
-

Verspre i de :Seri ch ten. 
r:: Ja ,.:a ]Jc...=le Yer1.ner.ot cl·lt d._• opnatn voo1· den 

YOvrloopig- d or· d<.~ n~geeriug Yan ~ .. lt.'i 0 lnncl:-; h. Tntli~ 
g-t~Co1 ·edeerd n !"pou1·~ •e.g du 1· be :--::...-r·:..'ljOt.~dal en d-. 
1 e~i ... : ~n tie 1"3a lj e1ri a~, cl ez .r _ lag-~n is ~- er·t..•ed g·l""ko r.uen. 
l-Iet blad boupt d· t. .... le detiuitie,·e toe'\.Yijzing· sµ edi?2-· 
1.1.1oge olgen, -...•ant Let is een n1 oit- !Un en <la llll.~11 

1 1..1 ,·an I e~·t"eri(lg·:::-~-ypge 11iet be~·i11nen zal i11-~t in· •r 
xnoei •hjk lied en < p t e '-Yei ·1 •• n. ''"=l t ver1µ;Pn~ Z•:> <.: n -
lUO..-<"lijk lli "t z .... -.u .• ,z "fl, ''":.lilt in d •11 tijd Y3ll - ~ a ~11 

...... <Jre1-i et· gecn sp i· egen 11 Pt· z1..Jn nog· <.ll uJ1te<.li-
lu.1..·iaansche m lIJnen l•ier. I let. laa-r~tt~ is Yul:-=-· rekt. 
ge~n i-11et ...-s.-- · l· • Da a' i:. "/.ijn ' ' •'t.' ~hint•e;-en dit• 
hant->n Ji t.'n ·ecl1tc11 ge~l.1·1·.:-s::t.eer1i doo1· den adjt1dunt. 
--.f<.udjen.1 Yan ka111po11g K,·iu. ng;. 1 c , ·erpla .. 1tsi11µ: 
'an :it. 11, tc'•!n ljnd:tnt. I>an1- '-3.,J._) zon zp •1· g · t'V'\'t.•11:-: ·bt 
,·ezen. d·· 10~ n zou zic·11 fliet over g· "Ur· •k u:..1n l> "'zip;-

1 t--.id te l -... ·1,.!=•gPn l e.IJU~J. '·<- 11 u1c.t h tll'llYPcbtt•1 ij •11 
...!":..tat. ht• hit.!r Z'-' "t" < rt k. - 'l t""' };at~~ ·in. ''' t.H'~lt ,:001· 

let -.I-. ·a"t-t.~n vnn c: !d1·0 t•" l'-et tin_!.!)2:angers g-et.•11 pr •111ie 
r.uee1· b~ .. 1ald. ,,.<. t '•rl -:-:..1nl<"i ling zal gv-..· "ll. d="lt" ,-L"IL" 
'a11 

orr:i 
di•" 

ht.n 
:i~pz·en p vrI.J ~ 'u •t: "11 biijvt•t 
or z1_1 ge 11 l,eh1:'1.ir1g· bet~ I "n. 

t: n . -- I> e d 1 1 t 1 r l •' r n :;. a ll l -

,fie ie !31·:.. nd:..t'- ·t1ra11"li•~ ::\I .. 1:.. L:'cl1n~ -

i 

a.kartascnc---Co ura11t~ 
~-

g:en inl::li .e11. Otn dat. c r·ps een -d~n1 nti te ge ·en 
h "eCt cte beer [~. ~t1·not1nn.n te ~I°i<fd.elburg tP-gen de 
pn.- af"g·eloop~ n Ye1·k it.'zing f!?·ep1·ote.·t;eerd, _ omdat de 
kit zer~li._j!"'t ni•."t. tp1· inzug·t had gelegen.-- - Te "'\-,..enlo 
i~ c "'n ~poor,,·Agh ~llnbt: • on lei· . e~n in h eg·ing .zijnde 
1 ")C :>111< ... t it.•f" ge1·a.i kl. T,'i..<'t'! hi~enen ec een ._ rrn . '\'er
dt.~n. llen.1 atg·erc1l 'Il. -- Iler _,....-e :-.::ont,....- rp tot regeling 
Yan <ld ~ed;;rL-i-1:i-dsche !'ta:..1t::::;lo+erij is l'ij de 2e kamer 
ing·t.•k.__")ruen. ~Ien ,,· ii d,"!n pr~js d r loten met :f'1. .--
-...- .. •1·ho gen. de co!Jec e.u1·s a Ileen lo+eu h ten debiteeren, 
'·aar·.t or d f"n.Yeur·l tt--n YerYnllen. geen huurloten. 
n.H!t: l' titgeY 11 en f,:. cJa,.-~it~ale Jot n .J .. i.ngzan::iei-l1and 
l:~ten ·e1·,·:..lll ·n. dc,01· Yt..")01·Pt:->1 ·,.:::t le cla:"si 1cutie aan de 
dPuiteu1·8 v "'1· te hl.t: ~1L - · ln Loud<--"11 i>" een.jonp: nlensch, 
die- ecn ka g"l"ll,V<-'lijk ll1ish:lr1LlPl le, t:-Ot een :rnnand ge
Yi.lt1ge11i-.:~traf" vei- ut·dt->el.J. I e koet:::si rs rler ,·ap:en
v 1·hun r·•l Pr·ijen. die de p: ardPn d e1· eigenn. ur·s op .Tay a. 
g·1·1: Yl_'li_jl, rui~h:11Hl<=l ~11 . k1 ·1jgen ~ rns sl cbts al-:: z, ·aar
stE> ~t1·n-r-_ ·en z 1u1-' gezicht Y-a1 n s: l-i.out. Dit kornt 
on da dt"' .Ja.Y:1an:-;<.;he k t~t:-;.ie,_rs hPt in st.-ilte duen op 
den pul li<•li. 'n '\.Yt"'g en n1 n "en l>r·ujnA.n br edPi- i~ieei
i.l. l'0au de rl),_,e n1oet bt•llnnd "}en <lnn t..>en blanke~ 

Tele 0 ramn-ien v an d e Locom.otief. 
1_; ;. t l~ai.n ...-1a, 8 Ja.1111a 1 i. J)~ c<>1·ste cornrn i<>s bij de 

h~ ~• 1 ing:1.lnd·~ Ill•" .... ·I .J:..1nn:tt·i 
\ 

<T !:- n 1. ij cl ' :;.\ n ~ j a:·· n. -· - ~ Is n p-
.._ lllJYt:n 1 ii it: cit op he i· >-'i<len-r.ie-bu 1·pau :te Sci 1nai·ang, 

Y< 11 e1· _far k. i" '"' 01·p.e<l1 ·an:e-n t: h.oof"dconi.rnies 
1·01n1 l al~ er U.,"<-.rll••11z- Y:lll <..·~! 

1~,. hPe1· J.n;....izig- ·r., i:"l~. -te11"/.ij 
111 .::ll ._1cl1t, .. n on ter ~If~l .. ,. 

'":..+ hi_j dez"'1· d<lf!"•Il al,.: 
i he l

0

t". I e lH.~110.-n1in_c!· Ya11 
>1·1·i'"' i-= d·•11 - !P/.•' 1" iutt · ,.,,.,.;;cl1 • n 

op dat hu1·<"nll. 
I h~~e1· ~L"lg:nit"Z, t"· <.>.:! -ie ·011 rnies op} et. re!-"ident..ie 

u·"'all lP l>an.-f0E~11p.-. 1-.: 1.0t 1·laZt-t~-..-ervanp.-er ,·n.n ·d<'n 
l.iee1· vL l."l de1· _ 1nrc~k. , . 01·g·e i-a_gt'n. 

lll"t -=tou111!" 11ip Con>:'{l<l · is l ~n 

:::-.:.11PZ ~ c1-t.1·ukk.Pl"l. 
Ja:nuar·i 

i n d c- c , u n i :- =- i • Y i • 1 en :.1 :-i u - f 
1 · 1t._•1 t.J•t•cl1t. '\OO:· hct ja:..1:· 1 >3~='::» LP :::=a- " 

l :--::. .. >.c.·n uaj a. 8 
:-:=<--:hip Che, ·i&on -i i.t n 

J anua1·i. H~ tei.1 zijn . pt .... r 
S0era unj n. .... 1;-iaa 1· S~rnai.·ang 

st:oonl -
en Ra- · 

n nr:. 1 g J »n< '- ;;.t." :2 .,-!•~pPt!:--i'-•l.l.\.' '1 d~ <-11 l)1-rcn_ .. 1rv11, 
, . ,..,. ~ ... 1nl>t..•·r n1··~n ·n ·t.,Ye...- i-1i ~t: n1nt t ~ unrt-· .n. d1 : ~ 

Yt:.'"t ; t l"l.. k k t.'11 : 
b~ei:cn : de IJaan 

l"tlf'YJ"Oll'Y de 0 g-t.. 
en 

·j 'l" ::-"it.'H .l.11 •i-1 t••~t-""n t.v,· • ".· J• ~ · !>la:. t>-' e:·Y:.. U!.!"t:>lldv 

ie !en z1_;11 aile11 1 01 tr •kk<llde dtl-"l.:.."11 n. 'an dei1 J_ 

,.::~ · na"f. ~let 70ll ''" dc•l'TI .lll t a.11 n '-Hll p~11ent te 

-it .I.3:..:i~aYi~, 8 IJ "'Cetnh~r. -,,eplnat~t: 1:e - Bat:a.v-ia 
c·e t:'-Y de Iuilt."·nan1.'S et· artfiferiE"'.- Y n.,.<ie_i- \.~en~ Fabius 
Y fl 11 d • 1 · Z H l Id t-. . ...., ,, ei<>en e_1 bP1: " H d '>"f cl1l .11 ~ ... r '' ( g e lott. .. •n. 

D,~ jar 11ne:·Jijk~ z
0

11cY1t t·t.n z ") :;::p ~.~~ -~ rno_· '!i_jl· de 
.• rus"t.i~ ru:-<"t:-~ t:e r:;. l {> rt<·cr en ,-,,-n:-tr· 11!..!. 1 · f---"~Pldh1 , dp:n. 

laa.-t.:::; hn dt..•n. lH"'ef"t: n~ YOur de ho11 t'r·d eJ zooYeel- -

!let st:o< 111::-::: hip C:oeruboju is heden t.e Bat:av1a. a.an-
gekon-icn. 

II et 5t 01n:::;chiµ I.3atcc vi£:, 
ho nangekomen. 

lS eergiste1·en 1:e Co1or:n-
,,... en aal p8.rt.t:>n c-.-e,.:::pcelcl. zt.:>.o-t. ll<:!t I,-zrli~clt 1-urlc»letnd. 

Dit1naal ts de I._e,.-iden I~u-rt.•1· de f"~l.iul ige {2e- I 
'Pe.· JI 11 >lijk.t hot." i11"::::t < n~ l t"'\Ycren -..-a-s. dat ,, 

-i Batn.Yia. D Janun1·i . . __ "',...J,2e h~er B-ou.tmy, langen 
tljll vn11ni•"f" p bet bnreau. Yan den Gouverneur van 
_,_ tjeh en cnt.ll:'rl1uorigheden-: ~ i:::. bij den ministe1· 
Ya.ll l~o1onii,.'n nanbeYolen Yoor e openvallende be-

l 1 ii een f -.~,.1 t he•· ·-c b~~a=• n L)f iuo1· h »t Yra~ en Olt1 

'"~·1·sti-->.i-k-ng f" <h ) r h.et a!::!"~Cl"•"'n Yoor· dt"! ver~te1·J, i g 
'·as gekotnen. Ile s i·ey "n on.1 te to•~-toepc.n he>e:f't. 
hen-i bli-Jk nu:· lJ 'z.1~1 1. I~an~zan:ie1 hand zal n:icn dan 
c ok- n .. ~t rPch inog-.•n zc_-.;gen ·. dn-t ''".ij t nzu Coher1s 
ePrlijk Ye1·diener .. - - - 1° ier l P.1·:;::oon Yan n. te Sa-
JllUI a ng -is P-cn C 1 1.ir.c._,.~ he :::: like1 ·Yerkoop r ge::-:la~en. 

'IJ zijn t.P-YP-C ~ •ni=·e r1e~-=:: ~ ten drat ken · :i.r: den Ch.i-
r1ees vegge:- .n."le en. I>e Ch:nees h .... ·-It. ecn aanklach~
t:.ecren hen1 ingedi<>n-1 De hetr·ekl- ing van nnJh:tc
n~ 1·e:n tot r.~geng-n.ng - Ynn den opiurn ~n:.iokkc·lhanrlel 
zal .rneL 1 · ~1~1ar 'Yet·, en opgPhe,-en en zijTJ -d ~ ! ·hoof
den. ·van µ-e'\VL" ,»iq~ ~ st 1111· inet bt'"L lY·:Slt.it cfl.2'.1· Tie- · ~ 
P:"Ct-i.U~ in k~nT i" p-e::=::tt~"!u. -- I)(.' J<',ST:::!::llplaat.::-::: tC 
I\ lat.-1. F ~ el,n-1 '" een dich I.; ".¢."roPid•" ,yjJ.ler11i" p:-c·- f 

-.. ... ·oi- .. lcn ''•aa t" 1 .. --.f! t an "'n gn t.en :;:!"I f1.Y<'l.l en ''"1 HJ. in zich J 
: ller1ei Jlg"t..--. d~ ': ·te· ,..:( l lLil l. 111 11... ()ok dH"'YCTl c·n andet· 
:-=- l ch -o I k ' i 1t d t d ._. n r t ... • l 1 !..!. ' .. >-C h i I - t t.• s c l 11 i l p I a a t :-=- - - .- I_ 

I e !=Cho11t: 1i_j n: . .-}1t ' .. 111 .'.lpl ct1 :zal i·n d ~ n1nand t 
.Tnli 1·,...pati-i<~ <': · p l nl~ J-_ijn ,, .... rY:til.!...t.!l- Z!ll z1.1n :tang·<!- ~ 

kon1e11 'Z. .E.. h•'•'f°t. e c-n"' ?:iPh ,_. di.1~ 111 1 tHlic n1 t:e 
.:_:-" n •"' z e n 1 ,..; _ :-i • : ·,,.., c b ij r ii ~ i k z: ti u l ~ t d e o p h c fI"i n g· 
,._.. de ho<"C.( lk=~J . .- 1· te fk1t3Yia <ie l...eti·ckking· van 
hu i c--nge '-- o; 1 Ld vo r de 'hi nC•"="''. he zn. k €' n, lletgeen 
<dtijd en der ('bir •- e~ch ~ tu ken is. l on.1en · te ·et·
YaJlen. · I)e i•1·"'~idP11t <>n d~~ :=:<eci.·ct~ t·is Ynn d:tt colleg~ 
-vn1·den. g~p<->-n:-.::iuHn "!-Ped. -rc-1 .'-Yjjl ·cet= litl Pn ~en gc

cl-c •lt:c Yn het 1uin-de1· p,·1·,.::on~ < "f c>p '\Y<-!.chtg-<:"lcl ko
rnen. --- E ~n .\.r11l>c1nnee.· t:f~ ~0 1~1·ahnin hnd een 1;onna 
tot hui,.:houd:-;ter. '-Y:.uu·n-iede bij ,,,,-j{rfc hu,Yen. · Op eel! 
f!"OP , len rl~1~ k'\Yn1n d•~ f"a111ilj, _ clPr danll. ha:-it· IJu
zneken. n IogPt.•r.le },ij dPn A111 1.>on~e"". De d< g Yan 
het. htt'\·Yelij - ,, .• ~1·<1 t pan.J.l. rnaar den Yolg·enclcn c1·1g 
'-'"n-.: <le -r~ roi!ie Pn o._ k de nouna ·r-1·rl,Yenen. De 
~ nil onne !" i.· 1 · n.dc~O<)!"'. 

I le ~ J; ~ld•:! lb u, "(/::>oh e C:o u »ant d ,,el t h.P.t bC:"lang·r~ij k 
i.-rjl·U '-"'"" u.edl~. dut 111Pt. ·1 Jnnua1 i in plnats Yan den 
hccr II. _Ioe!-"ci·;ai· tot ri11t<"1· -..-an hPt huiF; Yan n1·1·est 

1e o~s i-.: h 110 <~• d"' ltP<~t· 1~~erenbrood~pft1· 0 conrn1ies 
h1j l<! ad1niq·,,..11·ntie d(•r geva11g·•"!ni:s t,~ I!oorn.-·- Ze
k •:·p I·:. l1<H1rlt•r· ·nr1 t.'Pn ~ta ion;--;l·ot'liel1ni~ t..~ ~-..ru--<tvr-

f <"I 1t1 ha· l e. ~ 1 r ij 1 o er · g-e n 1 n ; l k t : h ;_; z IJ n <"! t _,. J 1 u i :-.: k on l ""t 
, u Iµ· d , _, d •: k on! ,._ i. • • r h P 1t i r 11 e 1 h 0 t Y c 1 · z o • ~ k o : n e ,~ n f' o o i . 
J-:. di~~ J"C"<-....d-< -f" 1 (). IJ1-t:1nld h:ul_ 'YPl'd lJiPI' YCI" ZOO 

1n• 1·11ig. d:.tt l j_j (~(•Jl 1 ·p,· o~'\0 1'{ 0 YOOl" df 11 d;lg· ha~lcl<~ (.'Tl 

dr·ip ~ .; c}1(.'t. 11 1 i' d,•:n '-·· ::l!_!,·1· J,")~tc. 7•.>I.<1<!1" d<·zen f'Cl1t<:-i· 
1<' r-nkt•11. lJi.i ,,.<•rd . d< < 1·op doo1· d•.! pt.>litie µen1-i-e-~-
t<'<~1 d_ 'l"•"' rllllt-'!l.1 is ct .... n die,.·cnb·ncJ.• Ynn kll~inc 
j<>n.!.!1·n~ g<' · :1t I·=c~n d<-1· J1•de!l. i11 d•:ll ~•<l.ll'-'!lBi.!:!"en ·· 
fe,•t"1 ijd vn11 7 i~:J t•n ,,· ~l'-' d1 ·<.•rtk<"'ll g- 'lll< ~l.J....t dooi- bi t.er 
d ! 0 n 1 1 H"" n ;:.: • • .- t n I..._, n 11 ad <' n :Cl l d u ~ I-'"" n r u d <' z a n k n n n ~ 

r~kk in.q Yan ~ed •i·la11rlsch con~til te ena.ng. 
l}e· s-nr~<.'a-nce . van ctalin,Q.·, aan de koloniale bank 

toc•g·e.;::;t n nh. i;::; hec· en- op h~---i-r -vcrzoek opgebeYen. 
i c- l11itt!rH1n l '1· geuie .Rl en1re-V zal bij rle viei·de 

nf"dePJi1 g _ ':.. n he-t ·clepa.r· .1ncnt _ Yan Oorlog ''"ord~n 
p:Ppl.aat,_,t. 

Ilet ,,,.tt.•OIDB 'hip Gel(..le»lana 1:-< .Q· i~tnren tc Suez aan-. 
~ekonJ Jr_ 
· - ·()nts:L"l_g;en. -c•t.,.t·vol. op Ycrzoek de kornmandant de1.· · 
,- clu1t"t.Prij - t--c ~vera ajn, l ")~1jo-~r Kramer. met Yergnn 
ning de af·t1Yi1..t:-"itsunirorni tc ··l>lijven drag<"n. 

( )p 1.onnr.ti-. itei S~-~t-eltl. op · Yr"'-l."ZOek: _ tje ce.rste Jui- • 
+•"'nnnt d _c1· in!n11-t; •rie •L · 

1.;;:oh nP] Pn. 1gt.~r. Yan . dt~. iu.t"anf:er·ie. -...- "1·t.rekt de vo]-
g<._ude inna.11 cl n. ~ een - 1."·e1·jn1=io- -,,-~duf: .naar E_uropa~ 

·ru~. ·cl1err I._,ar i.bnr<H <'n _,nng:alor-t;ng i~ c ~n t:1:ans--_ 
l ) I . t fl l '~ · h ,:-, i: ' ll . 

van '\tj.·11 ~- ""nl hct Li 1·icbt 
<>Ill ...-..1 n ClfYici.-.1· gr>~11env~-...1ct 

"'\YJ~~ELr Ens 
~e1.1e1·l. l,ank. U11n clut 

id.. pnrtic. 611n _· 
id. :f'nctorij 6zrn 

-Enµ.· -- . i> -

id. pa1·-r.:c. 6zn--i. 
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Beno-emll tot h~lponder'\ -ijzeI·<3~, cf-e :· dfin.:aes ·· Yp~._el.- . 
zanp: Pn ~ijlan c l 

Atjeh . . 3 · .Janua-i-i. :>ur onzc i:1·oepen z1Jn a.an de 
Yi_j~1.ndelijkc- l.Jt.?"nd -.n, . -,,·ve!ke d0 co.rnn.1unicatie l ij n tu.s 
~c:hen La 1nharoP-..... \.nag·nloeng be1lt·eigden~ aanz~enlijke 
Ye1·liezcn 1..o 'g<.~hi:ncbt.. 

Danr·bij sneL--1Yelde a<.ln onze zijde de luitenant 
inf"a11te1·ic l{:.errel.>ijll - en een minde1·e. 

<ler 

Ch;!'\Yori1l "·e1·den luitcnant Dellaa1·t en acht rninde 
rcn. 

E1· 1~ cen lJpg·in g·pn1aal·t rnet de on1: r u i ming de1· 
ttiters-te r :--:tt~;;, van cte zuid-oosterliuie. 

I. ac.lan_q, f .Tnnu~ri. -i~e1: beteug-eling der -WPer-
f'>f a:1ui}':rt~ ho _fden,_ die nog' in ht?t Toba~chc 1·ondz '\ve1·
ve11, zijn 30 n1an t~ ,..I'ob;-:i. acb_-:t_e1·ge1aten. 

Th~ OYer·ig-e f•ocpen zijn ~.nai· r>adang te 1·nggek.eerd. 
_13, nrljer:.Jnasing 4,. Janua1·i, De vijan d i n de bov en

rJoP!--=soen i::; .in,. de v\·j·]..-Je1·nis gev Juc h t . 
I )e t:.J."<.>t..'_p _,. n zij n naa1• I3aAflj c1:.i-1.1~.:_sing te.ruggekeerd. 
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