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Stand- Vooroordeel. 
Al niet komt tot iet, 

kf"nt iet zich - zel ven niet. 
(Slot.) 

Op dat plaatsje is het anders: men schtjnt 
er rum maatschappe]ijken vooruitgang der in
dividuen niet te hecbten; men verkiest er · de 
mogelijkheid niet te erkennen, dat de jongste 
klerk op een bankiersk1mtoor over tien, twiu
iig j1nen zelf bankier kan zijn . . . tandem 
fit surculus arbor beet er onzin. Daarvoor 
is men er van te hoogen stand, van te vele 
vormen, van te goede op.voeding. 

Indien we ons vergissen mogen de a.ndere 
bewoners bet ons niet kwa.lijk duiden: we 
vertrouwen dat A., dien we a.ls ons ornkel 
aannemen, in dit opzicht, ons niet knollen 
voor citroenen verkoopt en achten da.t vertrou wen 
gererhtva~rdigd. Imrners A. bezit stand, op
voeding, vormen. Nooit verrirndt iemand die 
na.tuurlijke en mnatschappeJijke voorrechten 
meer, dan door z!jnen neus op te trekken voor 
lieden, die eene nuttige betrekking bekleeden, 
hoewel eene niet hooge, hoedanig eene zijn 
eigen grootvader of vader misscbien wel mag 
hebbeu bekleed, P.n die de bmn is geweest van 
diens iernands vormen, stand en opvoeding. 

Er was eens .eene du.me, die al de v.o.o.rdee
len beza.t, welke A. ook bet geluk heeft de 
zijnen te mogen noernen, urnar bet volk dat 
conducteurs, macbinisten of klerken beet, uit 
den aard hunner betrekking natuur~ijk, rnoet 
missen, a.ls beboorende tot eene lagere orde 
Tan wezens. 

Die fijne dame nu wilde eenen thermome
ter koopen, en de winkelier, tot wien zij 
zich wendde, prees baar e~nen a.an om de uit
muntende boeJa.nigheid van het kwikzilver, 
dat hij bevatte. De dame echter trok heur 
fijn neusje op bij bet hooren van zilver en 
met een medeliidend lachje anhvoordde zij: bij 
ons thnis is niets van z11 ver; als u geen ther
mometer met kwikgoud bebt, zal ik maar 
ergens anders gaa.n. 

Ziet, 7.00 verrnden stand, opvoeding en ~e
boorte van vele lieden zich. A. en zijne geest
verwanten willen op hunne societe1t ook niets 
weten van leden van zihergehalte: zij mo9ten 
van goad zijn. 't Komt ons echter voor, dat 
menschen van zu1k eene krncbt als A., die 
zelven cigenlijk rood koper zijn, anders zouden 
zij zich liefst in het openbaar niet zoo aan
stellen, den schijn ook voor lief nemeH en 
teneden ziJn met koperverguld: 't is slecbts 
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-- Bij God! gij hebt got'd gehandeld antwoordrle 
rle Koning. Al~ gij <lie koppige de Trevigne bmnen 
gelaten hadt, zou ~ ij alles in rle war gestuurd heb
ben en dat zou jammer geweest zijn, is dat niet 
zoo, Henriot? 

- Stellig ja, antwMrrlrle zijn gezel, dien Roger 
reeds als den Koning van :Navarre herkf"nrl had, alleen 
aar zijn lievelingsvlot>k: Vt>ntr~-saint-gris. 

Ror.p Lamaille, zeide de koning; hij verstaat de 
kunst van wonden te verbin<len uitnemend. 

d'Errignij haast.te zich te gehoorzamen. De ge
wom!e had juist de ougen geopenri en zag om zich 
heen met dit'n blik die allt>n hebben, cliP. uit een 
verdooving bijkomt•n. Hendrik van :Navarre had hem 
reeds van een gedeelte zijner wapm1rusting ontdaan, 
en 011derzocht met een roerende nauwkeurighei<l de 
wond die Montpr1issas ontvangen had. 

De Soeraka1·tasche 0011,rant ve1.,,chijnt 

driemaal ';; weeks: Dinsdags, Donclerda_q1 e1 

Ztite1·da.q1, uitgezonrle n.1 feestdagen. 

voor bet uiterlijke. Want evenals men er imitn
tieleder vindt, kan men in ons Indie imitatie
aristocraten en imitatie-patriciers bij dozijuen 
ontmoeten. . 

't Is hun maar om den buitenkant te doen. 
De ruwe, misgcbien wel door rook en stoom 

zwarte hand des mi.cbinisten, die een gouden 
hart in zich omdraagt, mag een ruan van vor
men, stand en opvoeding niet aannemen; de 
van goud scbitterende vingers des bankiers 
ecbter moet ieder eerbiedig drukken, want ze 
zijn blank en fijn en za.cht, zoo geheel anders 
dan 's bankiers judashart, dat met u scbertst 
en vleit, ofschooJ..L uwe deposita bij hem reeds 
verloren zijn . , . ten minste voor u. 

W aarorn komt A. nog op eene societeit 
waar hij met menschen, zouden bet wel men
schen zijn? die zoo la1.1.g beneden hem sta.an, 
in aanraking kaa komen? Weet hij niet wnt 
hij zich-zelven verscbuldigd is? Welzeker 
weet hij dat, anders zoude hij zicb niet in het 
openb11.ar iq eene krant, in al de pracht zijner 
vormen, in nl bet prestige zijns stands, in 
a.l de heerlijkheid zijner opvoeding ten toon 
stellen-van zijn zelf vervaardigd, voetstuk laag 
neerziende op conducteurs, ma.chinisten en kler
ken. 

Hij verzwijgt zijnen no.am wel - doch niet 
nit bescheidenheid-;-neen, zoo een, mag de zijne 
a.ls die eens quite gentleman 's door gebeel In
tli.e ~&"11, maar omdst- in de lrnmt scl:rrijven 
ook al geen vormen, stand en opvoeding ver
raadt. Nietteruin wil hij toch wel lnten g-issen 
wie hij is; jawel .. •. bet A. B. boekje, de the
orie van afstamming van Darwin. 

Waarom m<Jt zijne broederen niet eene eige
ne Societeit opgericht, onder den naam van »De 
Osseclub" en de zinspreuk: »De koe vergeet 
zoo - dikwijls, dut zij eens zelve kalf is geweest? 
»Zoo iets ware krii.nig, gedistingueerd. 

Het is voor dien brav:m A. in de Societeit 
niet nit te bouden; het schijnt daar eene sa
menspanning om hem opzettelijk in <liens vor
men, stand en opvoeding te beleedigen-alweder 
door de S.S. Het bestuur wordt gevormd door 5 le
den, waarvan 3 ambtenaren bg en een aannemer 
van de 8.S. 't Is om dol te_ warden! Jon dan zegt 
een dier heeren nog op eene algemeene verga
dering: >Ik weet wel dat eenigen uwer van 
meening zijn , dat het gehalte der !eden in den 
ln.atsten tijd niet is vooruitgegaan, maar ik 
zeg u zulke gedachten zijn louter onzin en 
diLarenboven is mye opinie »dom, laag en 11.1.f
hartig." 

J1oeten menscben als A. zoo iets V':lrdmged? 

Bij geluk was zij minder ernstig dan men veron
dcrsteld had. De schok door een hevigen stoot met 
een krachtige a nn op zulk een gevoelige plaats aan
gebracht, had d1~n jongen man nedergeworpen, hem 
plotseling· de ademhaling belemmerende. Hij kon 
echter cladelijk 1rnder sprekcn. 

Toen hij oxer MPntpraissas gerust ges~eld was, 
keerde Hendrik van ::\a varre zich tot d 'Errignij en 
l'ichtt P. eenigc v!f"iend~ woorden, zooals bij alleen ze 
wist te vinden, tot hem aangaande zijne stiptheid 
in het vervullen van zijnen plicht. 

- Hendrik, zei de Koning van Frankrijk, die op
getogen was ovP.1' het dappere gedrag van zijn 
schildwacht, de heer de Montpraissas zal hier blijven 
met Lamaillr . Ik zal hem mo1·gen een wondheler 
zenrlcn en over een paar dagen krijgt gij h .m te
rug. Ik zal hem zoodanig behandelen, rlat hij zich 
over zijn tegenspoed niet al te erg zal te beklagen 
hebbeTJ. Vaarwel, mijn b!'oeder; bier moeten wij 
elkander verlaten . Mijn getrouwe d'Errignij zal u 
begeleiden naar de plaats waar gij uwe paarden ge
laten hebt. 

Sire, stotterde Roger. 
\Velnu, wat is er? 
En de graaf de Trevigne. 
G\j schijnt veel om hem te geven, zeiJe de 

koning, den jongen baron, die blc•osde, schel'p aankij
kende. Wees bedaard .. . . ik zal hem laten verlossen. 

De twee Koniugen wisselden ter zijde nog eenige 
woordt'n en scheidd1m van elkander, de hartelijkste 
vriendschap betuigende. 

_\dvertentiekosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plr.atsingen f 1.

elke volgende pla11.tsing de helft. 

Le~ers! dom, hag en lafbartig" - d1•t is den 
spijker op <liens kop sla1LU. Voegt er gernst 
>kleingeestig" bij. Zulke lied.en vinclt men ill 
Indie ~e1en. 

We hetwijfelen echter of ve1en zoover ga1m 
a.ls onze mijnheer A. Die man gaat alle per
ken te b·1iten; wat kan het bekend maken van 
zoo iets bu.ten? 

En dan 60.at bet niet aan geheele categorien 
over eenen kn.ill te scberen. 

Is b. v. geeu enkele machinist der S.S. wu.nr
dig in A 's gezelschap te zijn? 

1\loeten die allen tot la Sainte Canaille ge
rekend worden; is hunue betrekking niet eeue 
eervolle; is er, om haar te bekleeden, niet stu
die, niet kennis, niet wetenscha.p no1,dig? M~jn
heer A. toont nl zeer weinig in de wereld te 
habben rondgekelrnn, anders zonde hij wet.m 
dat machinistea, om htmne bet1·ekking, uit geeu 
enkel rrezelschap warden geweerd. Of staa.t een 
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machinist bij de ~.S. lager dan een op eene sui-
kerfabriek, wiens wetenschappelijke ontwikke
ling -reel minder behoeft te zijn, of diin een 
tuinopzichter, die niets behoeft . te kennen dan 
op een pa.~rd te klirnmen en te zorgen dat hij 
er onder het rijden niet afrnlt? 

'l'och zal mijnheer A. de twee laatsten als 
!eden zgner Societeit niet willen weeren.-Ach, 
't ware der zaak en dat ge1dt voor gehed In
di~, vooral voor Java 's binnenlanden is, dat 
hier geld den man, den stand run.a.kt. De woor
den :»Vormen" en >opvoeding" worden er pour 
acquit de conscience bijgevoegd, in werkelijk
heid let men er niet op. Worden de vormen 
verwu.arloosd, dan beschouwt men htt als eene 
aardigheid; hoogstens noemt men den zo~1,mr 
eenen nonderling." Loopt bet al te erg, stel
len die zoogena11mde »groote lui" zich aan als 
menschen geheel zonder vormen of opvoeding, 
dnn geschiedt dnt onder hen en zou de een het 
den andere kwalijk nerneu, zoo hadden we de 
oude geschienenis van den pot en den ketel. 
Onder die zoo~enaamd hoogere standen komen 
meer werkehike sch1mda.len voor clan in de min
dere, doch zij zoeken ze geheim te ho11den en 
troosten zich, ca.r ce n'est pas pecher que de 
pecber en silence. 

· Tocb lekken die schanclalen nit. Vraagt eens, 
hoevele buisgeziunen uit de woul1l-be high life 
in Jn.va waarlijk gelukkig zijn? Hoevele mannen 
in buune vrouwen; hoevele vrouwen in hare 
mannen; hoevele ouders in bunne dochter<;? Ach, 
dat ze toch zwijgen mogen, :i:ij die zich tot 
de tooagevers opwerpen en laag op anderen 
nederzien, omdat zij geld hebben; dat ze toch 
zw!igen over vormen en opvoeding. Deze zijn 

- :Jiijn dapper!" Montpraissas, ik laat u in goede 
handen, zei Hendri.l> van Navarre tot rien gewonde; 
ik hoop u Ol'er t"enige dag1m te midden van uwe 
vl"ienden terug t e zien en wij z11llen bij clen eersten 
velds'.ag een goed.) post voor u openhouden, om u 
~cbadeloos tE"" stellen. 

Met d 'Errignij de vool'steden van Tours doorgaande, 
sprak de Koning van Navane met den jongen man 
met die g ulle en welgem~ende vroolijkheid, die hem 
zooveel ha1ten deerl winnen. 

-- Op ret oogenblik hen ik slechts een arme ko
ning, in wiens. dienst het alles behalve benijdens
waardig is, maar als het Gods- wil is Zttl het eenmaal 
anders zijn . Ik zie gaarne .rlappe1·e en getrouwe 
mannen om mij heen. Dus mijnheer d'Errignij, 
mocht gij eenmaal vrij wezen herinner u dan dat gij 
aan het huf van Navarre altoos goed zult ontvangen 
worden. In oorlogstijd h~b ik goede salvos uit het 
muslu~t voor u gereed, want mijne edellieden zijn 
daarvan te huis. In vredestijd zal ik u doen zien 
dat el' op andere plaatsen ook zulke schoone vrouwen 
zijn als aan bet hof van Franhijk. Wat zegt gij 
rlaarvan messire? Oat zijn zaker. die een goed dap
per edelman zooals gij zijt, welgevallig moeten wezen. 

Getroften dJor rle welgemeendt' vriendelijkheid van 
zijn koninklijken medgezel, dankte Roger hem eer- ' 
biedig, maar denkende aan m~jufvrouw de Tl'evigne 
kon hij niet nalaten te zuchten. 

- Ah! ah! zeide de kooing, wat een kolossale 
zucht, Ventre-saint-gris ik geloof messire dat gij 
verliefd· zijt ! Komaan, vertel mij dat eens rondborstig ; 

Inzending der Advertentien tot op den 

dttO' der nit
0
rrave v65r 10 uur. 
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bier volkoruen waardeloos even als geestesbe
schnving en wetenschappelijke ontwikkeling. 
Gehl , geld en nogmnals geld, diin lrn.n nan. alle 
booze tochten des harten worden botgevierd, 
zonder vrees van uit de m!l.a.tschappelijke krin
gen ver~tooten t e wordeh. En laat dan de el
lendelingen, die geeu geld hebben, ma.ar pro.ten. 
Vv at tiil vim geheirnen kennen koetsiers, voor
na melijk h uisjongeus, baboes, .vooral .. goi;i ver
nantes; konden die talr\jke kleme hms1es m de 
1icht1:-rbuurten der groote steden klappen en de 
braze bamboezen krotten in de kampoengs der 
binnenlanden ! . 

't Is erO"erlgk voor iemand, die met de le
venswijze 

0

Jier wereld b~kend is, nog te h_o9ren 
srreken over heure grootere waarde dan die der 
lieden zonder geld. Die grootere waarde moet 
zeker in hare grootere zedelijkheid '"orden ge
zocht?- Sta.nden! In Indie zij11 geen standen. 
Alie Europeanen staan in hoofdzaak met el
kander gel\jk: zij zoeken geld, :ilechts geld en 
w1inneer zij genoeg meenen tA .bebben, ve.rtrek
ken zij. Daarom hebben we bier wel krmgen, 
geen standen. 

Mocht men d!1t toch leeren inzien en teven~ 
da.t er, beh11lve geld nog andere zaken ZQn, wier 
bezit iemanrl eene betere plaats waa.rd1g ma
ken d11n die a.an de voeten der rijken! Dat 
zoude voor dezen zeer nuttig z\jn, want me
ni()' hunuer zoude dan ietwat gepolijst en de 
scherpe hoelren zijns kara.kters en ~ijne~ zedelij~
heid ietwat afO'erond worden en hg eemg begnp 
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van vormen en opvoeding krijgen. 
Maar tot zooln.ng blijtt voor lndie gelden 

wat Boileau zegt: 
Quiconque est Riche e3t tout; sans sages-

se il est sage; 
II a sans rien s9avoir, la science en partage , 
II a' !'esprit, le coeur, le merite, le rang, 
La vertu, la valeur, la dignite, le sang. 

Mr. REELFS. 

Natuul"lijk spl'eken we in dit opstel in het al-
gemeen niet met het oog op bepaalde pt"1·sonen. 

' RS. 

So erakarta. 

Sluitda;;en 

Tl!l S.nrAn.a.~G : 
Fr. 11-25. 
Eng. 3--17. 
Holl. 6-16-26· 

der Mall•. 

'r.E BAu vu: 
Fr. 14-28. 
Eng. 6-20. 
Holl. 9-19-29 

Austl'alische m ail (Queensland Royal Mailline. 
19 Januari. I 22 Januari. 

ik houd van die dingen. 
Zooals alli" geschiedschrijvel's van dat tijdperk, 

zelfs zij die hem bet vijandigst waren, bevestigen, 
was het moeielijk de verleiding van Henri van Na
varre te weerstaan. Hoewel van nature weinig me
dNl.eelzaam, geraakte Roger toch spoedig onder den 
invloed van 's Konings ridderlijken geest. 

\"oordat zij nog aan het einde der voorstad wa
ren gekomen, had Roger aan den koning van ~avarre 
reeds alles vertelri wat betrekking had op zijne liefde 
voor mejufvrouiv de Trevigr,6 en op dP. wanhoop die 
zich van hem had meester gemaakt, na het voor
g"vallene op dien avond met den vader van haa1· 
die hij liefhad . Hendrik ' ·an Navarre moest toch 
Jachen, toen hij rlacht aan den ouden edelman, op
gesloten in een donkt"re kamer, als een stout kind 
en aan de deur daarvan !even makende, zonder d11t 
het hem iets hielp om el' uit te komen. 

Ventre-saint-gris ! zeide hij tot Roger, ik acht <lat 
er meer helrlenmoed in uwe daad steekt, dan in 
menig wapenfeit. Wat mij aangaat, ik zou Jiever 
alleen tien Albaneezen aanvallen, dan mij op een 
slechtt>n voet stellen met den vader van mijne ge
!iefde. Gij weP.t niet Wf"lk een dienst gij aan uwen 
meester en aan mij bewezen hebt. rle Trevigne is 
een van die mannen voor wien het ncodzake!ijk_ was 
tot ons te komen en dat was de redlln dat hij zoo 
aangedrougen heeft. 

- Maar dan zal hij bet mij nooit vergeven, zeide 
Roger zacht. 

- Korn, kom, sprak Henddk, glimlacbendc met 



Jiaanstand. 
i.Joncler1lag 8 .Januari L. K. Vrijdag 16 .Janual'i 

. l\I. Zaterdag 24 Januar1 E. K. Yrijdag30 Janu-
11ri Y. M. 

Vcrtrek der 'l.'reinen 
Semarang-Solo 

Solo-Semarang 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aansluit aan den snel
tre;n, die om 10.30 v. rn. 
van daai· naa1· Soerabaja ver
trekt. Venter 8.3·1 v. m. 1.11 
n. m. 
7.2 v. m. 10.30 v. m. 2:16 
n. m. sneltrein, welk.e aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Sernarang-Kedong-Djati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarnng8.12 v. m. 
Sernarang-Djokja 6.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Semarang 7:15 v. m. 12.25 v. m 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m L.25 

Jl. m. 3.55 n. m. 
olo---Djokja 7 :13 v. m. rn v m. 1.53 

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. 

Solo Djebres-Soerabaja-6.9 aank. Soerahaja 3.20 
10.4·1 (sneltrein) aank. Soe

rnbaja 6.-
2.35-aank Madioen 5.52. 

Soerab~a-Solo Djebres 6.20 ( neltrein) aank.. Solo 
Dj. 1.28 

8.25 aank.. Solo Dj. 6.-
11.57 aank. Madioen 5.51 

(TiJd opgaven volgens middelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nuten verschil met Solo; 12 uur Soerabaja:::::: '1 ·1.5'1 
Solo.) 

R. 1'. EEREDIENST. 
GODSDIEN TOEFENI JG. 

Zondag den 25 dezer 's morgens ten 8 ure. 
Pastoor F. H. DE BRUIJ . 

Hier ter st.ede zwerft een Moor rond, waar
scbijnlijk van Soerabaija afkomstig, tlie voor 
ht>t uiterlijk handelaar in bloedkoralen, het 
eigentlijk beroep van waarzegger uitoefent. 

Eenige Chineezen kochten o. m. voor de som 
van f 10.- eeu.amulet, die bij onderzoek bleek 
slecbts uit een weinig kalk te bestaan en dus 
boogstens voor waalmoppen enz. eene bindende 
kracht bezit. 

Ter gelegenheid van het a. s. feest bij sden 
Rijksbestierder berinneren wij, dat deze inland
sche groote, tbans in den boogen ouderdom van 
75 jaren, in 1824 als ponokitwan in dieust trad 
bij den Pangeran Adipati Poerbnija. 

Van 1825-1830 m&.akte bij den Java oorlog 
mede, en werd in 1849 benoemd tot onder
ruajoor met den titel van Ruden Pandji Djo
jo Ningrat. 

In 1862 tot Raden Toemenggong Wirio di 
Ningrat verht...,en, werd bij in 1866 tot wd. 
Rijksbestierder aaugesteld en bet dn.aropvol
gende jaar definitief als zoodanig benoemd 
onder den titel van Raden Adipati Sosro . Ne
g6r6; zijne booge betrekking wordt dus reeds 
22 jaren door dezen dignitnris vervnld. 

De inlandscbe weduwe Bok Pr6ij6 in de 
desa Kradjan knoopte een minnebunclel aan 
met een harer buren, Lompong genn.amd. 

Dit misbaagde echter haren 22jnrigen zoon, 
die daarover ,,bescb~tamd", Lorupong op een 
eenzarue plaats opwachtte en hem zonder aan
zegging met een mes in de borst stak, wanrop 
bij zich in handen der politie stelde. 

In een der kampongs bier ter stede bevindt 
zich een blindgeboren inlander, die op bet ge
voel alle huishoudelijke werkzaamheden ver
richt. 

dien gullen, welgemeenden glimlach, die hem eigen 
was, op uwen Jeeftijd moet men nimmer van nooit 
spreken; de schoone bemint u en dat is het voornaam
ste. \\'at den vader aangaat, ik beloof u met hem 
te zullen verzoenen. 

- 0 ! Sire, hoe zal ik u ooit dankbaar genoeg 
kunnen zijn. 

- Wacht tot de zaak in orde is om mij te be
danken en clan, als de schoone heeren van bet Fran
sche hof ,·oor u de armoede van den Koning van 
Na•1arre bespotten, dan kunt gij hen zeggen, rlat hij 
steeds bereid is om alles wat God hem in de wereld 
gelaten heeft, zijn hart en zijn zwaard, voor zijne 
vrienclen op te ofiel'en. 

l\a deze edele woorden, gesproken op een toon, 
die gfheel anders was dan dien hij gewoonlijk lachen
de en geks!'.heerende :iansloeg, groette Hendrik van 
Karnn e den baron d'Errignij met de hand en voeg<le 
zich bij bet zwakkc geleide, dat hem up korten af
stand der voorstad wachtte. 

En Roger, gernstgesteld door de belofte van den 
Koning. kwam bedaard te huis. Hij sliep in en 
<lroorude dat Hendrik van Navarre hem uithuwelQk
te aan Louise de Trevigne en dat de ou<lc edelman. 
Hugenoot werd. Die ketterij van zijn schMnvader 
veroorzaakte zulk een ontevredenheid bij d'Errignij. 
dat hij er wakker van werd. Dijna op betzelfde 
oogenblik kwam men hem zrggen, rlat twee edellie
den hem verlangden te spreken. Ilij kleedde zich 
haastig aan en liet hen binnenkomen. 

Zij brachtcn aan den jongen baron een uitdaging 

'. 

Hij stampt padi en rijst, haalt water, plukt 
klappers, man.kt boomen schoon en verstelt 
z1jne eigene kleedingstu kken, waarbij bij zelf 
den draad in de naald steekt. Mede op bet 
gevoel af. kan bij de verschillende soorten van 
gebatikte goederen, jonge van oude khtppers 
enz. onderscheiden. 

Volgens de inlaudsche gerueente zou er 
sprake zijn van een buwelijk tusschen Z. H. 
den kroonprins met Raden Adjeng Soejatti, 
jongste zuster van .Pangeran Adipatie Hario 
Praboe Prang W ed6n6. 

Mocbt dit geru0ht waarheid behelzen, dan 
gaat onze veste weder een tijd van feesten ie 
gemoet. 

Een paar dagen geleden zoude er executie 
vendutie plaats vinden van een woning toebe
hoorende aan den Moor Djendal bin Moestan 
in kampong Adiwidjajan. 

Vendnmeester me.t den deurwaarder waren. 
op den bepaalden tijd aanwezig toen de vrouw 
van genoemden Moor met een wettig stuk te 
voorscbijn trad, waaruit overtuigend bleek dnt 
die woning aan baar in eigendom toebehoorde. 

ls het vendu-departement ·in casil verschalkt 
door een zoon Ismaels ? 

Gisteren werden ter politierol wegens het 
bezit van clandestiene opium gestraft. 

Bok Pawirosetiko 2 rnd. krakal 
gadio 1 » ~ 

Wirodikromo 15 d. » 
Setrosetiko 8 » » 

terwijl Poerwopoespito, Kromodimedjo. Di
man en Martodimedjo ter zttke werclen vrij
gesproken. 

Voorts werden beboet drie Chiueezen, wegens 
het reizen zo.uder pns, ieder met f 25, een an
tler wegens het niet doen afteeirnnen van ziin 
reispas binnen 24 uren na aaakomst met f 10 
terwijl een vijfde, beschuldigd van met een 
valscben pas te reizen, werd vrijgesproken. 

Aan bet laatste Bataviaascb Marktbericht 
(van ~O dezer) zijn de W1volgende opgaven 
en koersen ontleend. 

SUIKER. Een restant van circa 10.000 Pls. 
Semarang Hoofdsuiker werd tot f 8.25 tel quel 
verbandeld. Op Je laatste bericbten uit Europa 
is er wel wat meer vrnag ontstaan maar er 
wordt niets meer aangeboden. 

'KOFFIJ, is ook iets meer begeerd en hebben 
eenige afdoeningen van Padang, llfalang en 
P1·eanger, uit de December veilingen plaats 
geh1vl tot geheimen prijs. 

Javasche Bank 197 1/2 Afgedaan. 
Certif. Ned. Handel Mii 116 Laatste verkoop. 
Ned. Ind. Escornpto-Mij 135 Aangeboden. 
Ned. Ind. Handelsbank 42 1/2 Afdoeningen. 
Int. Cr. & Hand. Rott. 75 La.atste verkooi:. 
Koloniale Bank 
Handels. Verg. »Arnst. 65 
Ned. Ind. Stoornv-Mij. 130 
Ned. Ind. Spoorw. Mij. 145 
Jn,va Spoorweg Mij. 115 

Gezocht. 
A::rngeboden. 

Verkocht. 
Gehouden. 

Personalia. De onderopzichters der 3 klasse 
Boudier te Modjokerto en Dinsbacb te Madioen 
verwisselen met elkander van standplaats. 

'Ie Madioen rnoet een European zich van 
bet leven beroofd hebben door vergift in te 
nernen. 

Al weer een op doodenlijst, misschien wel 
een offer vim de door den minister van kolo
nien »met aandacht" gadegeslagen Indische 
Cr!SlS. 

Den 17 Manrt a. s. zal de .Muziehereeni
giug Aurora te Ma.d10en haar tweede jaarfeest 
vieren. Eene operette met het Italiaansch quin-

van den heer de Trevigne. Zulk cer1 ontwaken was 
wreed. De anne Roger zou zich uit wanhoop alle 
hairen uitgel'ukt hebben. De vrienden van den heel' 
de Trevigne zeiden hem, dat tegen de gewoonte in, 
de beer de Trel'i1me hen niet met de OPrzaak van 
den twist bad brk~nd gemaakt.- Alleen; voegde de 
beer d' 0 .... een hunner er bij, de heer de 
Trevigne heeft ons 0p zijne eer als cdeJman en goed 
Chi·isten verklaanl , dat er reden genoeg uestond om 
een gevecht met u onverrnijdclijk te maken. 

Roger begrecp gcrnakkelijk dat om het geheim 
van den koning niet, te verra<len de Tn~vigne genood
zaakt was om van de oorzaak vn.n zijnen toorn te
genornr den te getrouwen schildwacht een gcheim 
te makcn, maar drze orn$tandigheid ontnam aan 
hemzelf alle hoop om de zaak aan de gctuigcn b!oot 
te leggen en w in het ware lic:ht tc stellen. Yer
drietig boog hij het hoofd en br.loofde aan zijne 
bezoekers, dat hij bun den volgenden dag zijn ant
woord zoude zendcn. l\Ien ziet dat hij getrouw bleef 
aan zijne gewoonte, r,111 u;ets te doen voor hij er 
minstens een nacht OYel' had nagedacht. 

Zoodrn hij alleen was gri>ep de arme j0ngen zijn 
hoofd tusschen beide handen en begon met het 
noodlot 1e vervloeken, zooals men gewoonlijk in zulk 
een geval doet. Daarop zocht h\j naar eenig mirldel 
om het onwedrr wat hem b»dreigde af te leiden. 

Wij behoeven niet te zeg1~en dat de vrees met de 
ovenvl'gingen van onzen JJeld niets te maken had. 
Hoewel de graaf nog een ferm krijgsman was, ge
voelde Roger toch hoegenn.n1nd geeu angst voor hem. 

tet van Soerabaia zal alsdan in 
Coniitantia worden opgevoerd. Na 
van zal gelegenheid tot dansen 
geven. 

de Societei t 
afloop dan.r- ! 
wordeu ge-

Men heeft ontdekt dat sommige Chineescbe 
bamiverkoopers tegenwoordig het vleesch v1tn \ 
slangen, honden en zwarte kikvorschen (bang
kongs.) bij de bami voegen en dat kostje aan 
het publiek slijten. Er zijn liefhebhers die met 
de ingredienten •an zoo'n gerecht niet onbe
kend zijn. 

W el bAkorue het bun ! 

De Inlande1·s zeggen dat een slang, zelfs 
de grootste, bevreesder is voor een stukje bam
boe en wat vlak voor haar neergeworpen zout, 
dau voor steek - of scbietwapen. 

Zoo verscheeu in kampong Gemblelrnn op 
het erf vn.u een Chineescb ~uis eene slang ter 
grootte van een Boa Oonstnctor. 

De bewoners wiipenden zich nrnt rijststampers 
en geweren, doch de beer des huizes nam eeu 
vaatje fijn zout en wierp het naur de oogen 
van bet dier. 

De slang, het zout ruikenJe, keerde 11ich 
om, en verdween in de struiken. 

Desgeliiks, toen et)nige Europeesche knapen 
voor het komecliegebouw alhier een kleine ver
giftige shmg onscha.1lelijk trachtten te milken, 
kw;om een inhtndsche jongen op den inval bet 
dier met een stukje bnuiboe (soedjen) te dooclen. 

Het leven was duarmede onmiddelijk uitge
bluscht. 

Eeu Moor te Passar Kliwon vertoonteen zooge
naarnde ,,Liefdesthennometer" tegen betiding 
van eeu kwartje per (verliefd) persoon. De sµi
ritus stijgt door de wanute der ha11d en het 
nantal graden moet dan uitmaken of rnen ver
liefd dan wel jaloerscb, galant, ongevoelig 
enz. is. 

In Holland noemt men zoo iets boerenbedrog, 
te Solo is. bet voor sommigen een onfeilbaar
hcidsdogma. 

den rang van Toemenggoong hanengevechten 
bonden of da11.raan .<leelnemen, gaat z11lks bier 
steeds ongestoord zijn gang; er worden daar
bij aanzienlijke sommen verloren en velen er 
mede tot den bedelsttif gebracbt. 

Te Bojolali houclt men beter aan dien Ang
ger de hand; en het inlanclsch bestuur hier ter 
stede mocht daarnan een voorbeeld nemen. 

Bij vonnis van den Residentie-raad werd op 
heden gestruft wegens bet bezit van clandes
tiene opium Bok Nitiwidjojo met drie rnaanden 
dwangnrbeid buiten den ketting en f 1000 boe
te, terwijl Kromodimecljo alias Kasirua!h ter 
zake werd vrijgesproken. 

V erder werd gestraft met eene boete van 
f 26, b!i wanbeta.ling te verrnngen door twee 
<lagen gijzeling J. H. Jongbloed, wegens over
treding V1tn art. 5 No. 9 vnn bet politie-straf
reglement voor Europeanen, nl. het optettelijk 
beschadigen vun eens anders eigendorn, zijnde 
twee lrn,dj<mg-µnjongs, st1tancle ten westen zijner 
woning, door hem moedwillig in brand ge
stoken. 

Gemengde Berich ten. 

In ons numruer van 20 dezer maakten wij 
melding van de verwoestingen, door gangsirs 
in koffietuinen onder Bojolulie Mugericht. 

Thans vinden wij in den Ind. Opm, bet vol
gencl rniddel daartegen anngegeven. 

Het beste middel is natuud!jk: Vangen en 
dooden: een algemeen voorkoruend gebrek is 
naar mijne meening dat gewoonlijk eerst naar 
verbetering wordt uitge?.ien als eene plaag te 
veel de overhand heeft genon11=•n, dan worden 
de midclelen du11r en helpen aanvnnkelijk wei
nig, eerst later ondervindt men de goede ge
volgeu. Zoo is bet met repn.rat.ien nan huiz;n, 
weg .... n en bruggen, idem met idung-alang enz
irlern met rupsen, en zoo is bet Ot>k met gang
sir. Besteedt men van het begiu af jaarlijks 
een 25 of 50 gulden voor het vangen van die 

De uitvoer uit onze stad van gebatikte 
naar de Soendahmden vertegenwoorcligt 
lijks een aiinzienlij k bedrag en vinden -
danrin hun levensonclerhoud. 

beesten, dan krijgen zii nooit de overhand en 
kains / hoewel ze uiet geheel uit te roeien zijn, zoo 

zullen ze toch nooit 25 °lo maar hoogstens een yrnr-
velen onderdeel van een procent jonge koffiephmtjes 

Doch te verwonderen is bet dater van daar gee
ne kains, de z. g. Pesoenclang, worden aange
bracbt, daar die goederen alhier onder de in
landers zeer gewild zijn. 

Op de dagelijks toenemende 1tauvragen van 
Cbineezen tot toestemming voor het honden van 
ringspelen, is door het 8estuur 1Lfwijzend beschikt. 
Bekendheid met den aar<l onzer gestuarte broe
ders, die schijnbaar onschuldige spelen in hazard
~pel enz. weten te couverteeren, zal wel tot de 
beweegredenen behooren van dit non possumus. 

vernielen. 
Aanbeveling verdieut bet ook om streng te 

waken dat op bet perceel niet op vogels ge
jn.agd wordt of hunne nesten verstoord, vogels 
eten meer rupsen en larven dan menschen kun-
nen zoeken. 

Nog een m'.ddel tegen gangsir werd mij 
dezer tlagen iueegedeeld, doch of bet probaat 
is durfik niet beweren; het is trouwens gernak
kelijk te beproeven, voornl voor iemand' die 
zeer veel fast viin gansir heeft: Om elk koffie
p11111tje legt men een stuk pisangblafl van ± 
1 1

/2 pnlm 0 zoodat het stammetje midden in 
het blad stirnt (het pisangblnd wordt daartoe 
een weinig ingescbeurd) de hoeken van bet pi-

Bij _de laatste wajang.voorstelling in de. Mang- II sangblucl .wordim me.t w1tt aurde vl~k gehouden 
koe Negaran bevond z1ch onder de tulruke toe- 1 en gangs1rs zullen met ~ver bet p1saugblad ko
schouwers een Chinees, dien men door het uit- j men, dus bet koffieplan~Je met rust laten. 
knippen van een zak behendig van zijn por-
temonnaie met eene vrij aanzienlijke som wist 
te ontlasten. 

De dader werd ecbter op beeterdaad betrnpt 
en, na fl.ink toegetakeld te zijn, aan de Politie 
overgeleverd. 

Het percee1 van wijlen 0. E. Winter in blok 
G. no U7. gisteren in veiling gebracbt, werd 
verkocht voor f 100. 

Koopster mej. Bertha Winter 
Drie kleine loodsen te W onogiri voor afbraak 
verkocht brnchten f 1 (zegge een gulden) op. 

Ofschoon _bet bij de Javaarn;che wetten ten 
strengste verboden is, d<Lt inlanders beneden 

Wij hebben tro1;wens gezien, clat onrlanks zijn ge
voclloos uiterlijk d'Errignij zeer dapper was en voo1· 
niemand ter wereld bang. l\laar een tweegevecht 
IDPt den vader van Louise was ecn afticbuweJijke 
zaa!c Als hij hem dooclde dan kon bij alle hoop 
van de weeze te buwen rnanvel zeggen. Als hijzalf 
bnt omler~pit delfde, clan zou een ander de geluk
kige echtgenoot van bet bPkoorlijk.e meisje worden. 
Daarbij was Tioger twintig jaren oud en op dien 
leeftijd valt bet hard om te sten·en, voor~l als men 
alles hl'zit wat het ]even doet liefhebben. 

Yan den anderen kant bezat hij geen cnkele rnl
doenrle reden, om hct gevecht te weigcren. 

Als c!c Trcvigue bij zijnc uitdaging Yolbardde, en 
cln.t was niet twijfelacbtig, clan moest hij die aanne
men, op straffe van 011teerd te zijn. 

De keuze was wreed en moeielijk. 
Vcnnoeid van vijfhonderrl malen helzelfcle idce in 

zijn hoofil om te keen~n, wenscllte Roget· alle zijne 
overwegingen naar den cluiYel. 

- Zooals Goel het zal \1-illen geschiede het. Ik 
wll a,w de geheeJe zaak nirt mcer denken tot op 
bet oogenblik, dat de getuigen van den heer de 
Trevig11e komen zullen 0111 mijn antwoorcl te vcrne
men. 

Dt"n volgenden morgen, bij het krieken van den 
cbg kwamen de hrer d'O .... en zijn vriend bij den 
,iongen baron. 

Tot groote verwondering van den laatsten trok 
de heer de Trevigne zijne uitdaging terug. 

Ten minste voor bet oogenblik voegde de beer 

Aau een boofdartikel van bet Alg. Dagbl. 
over de Serehziekte is het navolgende ontleend. 

Reeds geclnrende eenige jaren heeft zich in 
de Residentie Cheribon eene vroeger onbeken
de ziekte in bet suikerriet vertoond, die zich 
langzamerband uitbreidt en de suiker-cultuur 
bedreigt, op dezelfde wijze a.ls dl"l pbylloxera 
en de hemeleia vastatrix de druiventeelt en de 
koffij-cultuur ondergang te gemoet voeren. 

Ergm· dan beetwortel-concurrentie of lage 
suiker-priizen dreigt de Sereh Javas suiker-cul
tu11r met algebeelen ondergang. Wat belpt het, 
of voor het product al lo0nenrle prijzen te be
dingen zijn, wanneer de grondstoffen om tot een 
product te gernken gnan ontbreken! Wat geven 

cl'O: . . . . er uij want hij behoudt zieh voor ze te 
hernieuwen na iets wat zeer spoedig gebeuren zal 
en wat de beer d'b:rrignij later zal kennen even als 
ieder ander. 

- Wat is er clan ann de hand? vroeg d'Errignij. 
- Ht't is onszelf onbekci1d, antwoordde de beer 

d'O .... en ik herhaal u allt"en de woorden van mijn 
v1·iend. 

De cli·ie edellieden sprnken nog eenigen t::d aller
beleefdst O\·er rle gebeurtmisscn van c!ien tijd, de 
stontmoedigheirl rle1· Li1n1eurs, cle voorspellingen van 
den beroernden Lincestre PO dim moonl op den pre
side11t Duranti, even als de arlvocaat d'Aftis gedood 
door het gep<'upel van Toulo~1 se. \Vat lemzelf aan
ging wist Tioger niet !Joe beleefcl hij we! zou we7.en 
tegenover rle lieden, die hem zulk een zwnar pak van 
bet h:u't kwamen nemen. 

YI. 

Toen hij alleen was vroeg Roger zich af van waar 
die verandering in handelwijz<\ zoo weinig o'...ereen
sternrnende met het karakter van den beer de Tre
vigne, wel kon kornen. Maar de jonge man wa~ niet 
gelukkig in zijne onde1:stelling;en in dP.ze, wan~ ook 
ditrnaal kon hij niets te weten kornen. 

-- Laat ons gedulcl oefenen, zeide hij met zijne 
gewone wijsgeerighei'd: vroeg of laat zal ik het toch 
wel te weten komen. 

(Wordt vervolgd.J 



de s~hoonste markt-bcrichten, wanneer de sui
ker-fobrikant in pl111its van goed uitgegro<)i
de suikerrietstoelen, bijrni. stoklooze blad
gewassen zonder uoemenswaardig suik~rgelrnlte 
ep z\jne velden ziet sbwn? 

~1idd3n- en Oost Jtiva hebbeu hoogst waar
scbijnlijk aan Je zoogenitamde veeloo~e streek 
hunnen ongescbomlen veestapel te diinken, wttar
om niet beproefd om door eene v 1rn suikerriet 
ontbloote streek hunne suiker-cultuur te behou
rlen? 

'rerstond geconstateerd waar de laatste sporen 
de-r serehziekte ein<ligen, en bij Gouvernements 
besluit eene breede strook aangewezen waar
op geen suikerriet rung worden geplant, w11ar
door geen rierstok mag vervoerd worden, en 
in verband danrmede een streng verbotl voor 
uitvoer van suikerriet-bibiet uit de residentio 
Cheribon, nrnu.tregelen geruakkelijk te controle
ren en die weinigen zulleu scha<len doch dui
zenden ten goede kunneu• komen. 

In een particulieren brief uit Atjeb, ons 
welwillend ter inzage afgestanu, wordt gezegd: 

»De toestantl worJt bier met den Lhig treu
riger, de vijand brutnler. De trnnsporten tus
scben Lambaroe, Anak-Galoeng en Gle-Kam
bing word en geregeld aangevnJlen en, wut. het 
ergste is, steeds heeft de vijirnd ucl:es. Den 
l Januari neuvelcle o. a. de 2e luitenant Ker
rebijn en werd ziin collega Belluard gewond, 
terwijl wij bovendieu twee doo<len en 13 ge
won<len bekw11men. .Men ziet bier uit wat er 
te geloove'n is rnn nl die ruooi gestelde mp
porten, die <len volke verkondigen, dat de toe
stand bevredigend is. De wanrheid is dim ook 
dat zij hacbelij ker en gevaarlij ker is dan ooit." 

B.H.B. 

Uit eene belangrijke correspondentie uit l\Ian
dor blijkt, dat voor de vrees, dut wij bezia 
~ijn ODS in de \\ .. e ter-afdeeling vnn Borne~ 
in een wespennest te steken, nrn1ir al te >eel 
grond bestaat. 

Deze vree wordt ook gedeeld door een 
ambtenaar bij bet B. B., die daar verccheiden 
jaren heeft doorgebrncbt, in een particulier , 
cbrijven, waarvan men ons welwillencl inzaO'e 

heeft verleencl. Door »kl em t•olle" mnatregel~n 
meende <le resident Kater bij het vcrtrek van 
het 5de bafatillon de orde en den goeden O'eest 
in zijn gewe t te zullen her tellen, man.; het 
zal er op uitloopen, dat bij in eeu positie vol 
klemmen verward raakt. B. Il. B. 

GoRnox - was op 28 Decemher nog ge
zond en wel te Kbartoem. zooals Heuter den 
12den seinde. En de Mahdi lag met zijn 
volk iu den orutrek. 

De Stmits Time berekent, dat de f\ijl-ex
peditie niet voor het einde vnn Maart hem zal 
kunnen bereiken. .Maar met het lrnmeelen
korps zou men probeeren, clwars door de woes
tijn, Shendi te bereiken, met welke iJlaats Gor
don steeds in commuuicutie was. · 

Alles heel fraai - op 't papier. 
W ij zouden er.hter liever niP,t tot dat ka

meelen-corps behooren. In de woesttn -- ge
zeten op en afhankelijk van beesten, die men 
z66 weinig kent en waar men zoo weinig mee 
geoefencl is - en de overmacht van den .:\lahdi 
in de bnurt. Smaaklijk eten. J. B. 

Jn termen van hooge en-voegen wij er bii 
welverdiende - waardeering preken de 'traits 
bladen over den heer Head, naar aanleidinO' 
van <liens aftreden als Consul-Generaal cler Ne~ 
derlanden te Singapore. 

De keus van den heer Lavino, tot Jusver 
consul te Pinang, als opvolger van den heer 
Read, wordt ztoer geprezen. J. B. 

In Penang scbijnt bet met het nieuwe sys
teern, ?Ill Europeesche politie-agenten te beb
ben, met best te vlotten. 

De kerels loopen bijn11 allemaal weg, zoodra 
er een boot is die hen op kan nt:men. Klach
ten over tyrnunieke behandeling en andere 
bezwaren moeten, zegt rneu, de oorzaak cler 
desertie zijn. J. B. 

Batavia scbijut in eeu bui van park-aanleg. 
Bebalve voor de Cihtdel zal, zegt ruen ons, 
ook een park verrijzen op de open graspleinen 
tusschen het Groote Huis en den weg. Het 
beeld van Jan Pieterszoon Coen zou in ,t groen 
koruen en bet gebouw der ReO'et:rings-bureaux: 
zich verheffeu uit een lustbof.t> A. D. 

mtrent de vrachtre<luctie door de i. . I. 
opwg. M. schr\jft het A.lg. Dugbl. 

De concessie is intusscheu helangrijk; want, 
om weuer dezelfr1.e inkomst te ontv1mO'en, zou 
tegen het nieu we tnrief het vervoer ru~t 44.000 
ton moeten vermeerderen. 

Pe Maatschappii wijst er echter ook op dat 
de suikerfabriekanten, nu zij dit van baar ge
daan gekregen hebben, ook moeten zorgen, 
da~ ook ; tin andere zii' de wat wordt toeO'eO'even. . 0 t> 

Als cien voorbeeld van weinig gracieus geven 
is de brief van de Spoorwegmatitschappij zeer 
gPslaagd. 

.Kortom, de vrachtvermindering der N. I. 
Spoorwegmaatscbappij wonlt met een snaauw 
gegeven en ruet een graan.w an.ngenomen. 

"I.Tit bet Haagje. , den -:2e. 3e, 4e C'll 3e Febr11nri in hrt Pl!ndhui in het 
·'Cliinel'Sche km11p nl!Jil'I' 'an onuitgclo te pandgoe
'clcre11. 

n-c· Yenrlumee. ter, 
·· ll. C. Fissel'. 

Tu miin <ocieteit ztjn geen studenteu. Haar 
leden vormen een keurbe-nrle van onde-cn jon
gelui, n.llen zeer fotsoeHliik door bun numt- , 
chappelijke pof'itie, zeer beschnafcl, nrnar velen ·,· · 

behept met de mauie om »ploert" te noemen 1 .... ~""""""""""""..-"""'""""""""""""""""'""'"'""'"..,....,....""""'""""'""""-
WtLt in bun schntting beneden hen stnat. Advert en ti en. 

»De vent is een ploert," hoorde ik laatst door 
een mijner medeleden zeggen.- Ik vroeg wan.r- ~"'P'""'li ·~~~ ~ =~~ 
om, en toen kreeg ik tot antwoorrl: » Wel, ~~~-~ ~ ~~~~~ 
als de praatjes die over zijn »menage" loopen MANILA S !GAREN 
niet waar zijn, moest hij geen lasteraars bij r 
advertentie oproepen." (dezelfde soort als vroeger) 

»Wat rnoest hij dan doen ?" vroeg ik. 
:.Zwijgen, totdat bij iemand tegenkornt, die in kistjes tan 250 ps. 

hem in zijn gezicbt durtt zeggen wu.t er nu (19.)* THOOFT d'.: KALFF 
acbter zijn rug wordt verteld." 

:.En dtrn ?" 
» Wel, dan geeft hii 'm een oorveeg." 
Ik htchte en zei :,, Dau zal hij Jan()' moeten 

wachten, terwijl gii en uw vrie~djP,S t>bem in
middels al de veeren uitplukt en op den koop 
toe nog voor » ploert" uitscbeldt." 

De ploerten-quaestie Wclrd in. het kringe
tje, waar dit gesprek werd gevoerd, n1tder 
behan_deld. Het kringetje werd een kri11g en 
toen ik eens om me been zag, ontwn.arde ik 
verscbeiden kri1· gslieden. - Ik hen O'een lrrii' O'S-

• <.J ,.., • c 
mnn en gevoelde me dus niet bljzonder op 
roijn gemak. - De man naa~t me, die bet 
vounis over den »ploert" bad uitgesprolten, 
riep nu eenskl11ps: »ieg jelui eens, of clie kerel, 
die l11atst in de conmnt ad verteerde, dat er 
nier over hem en zijn vrou w is rrelu. terJ-je 
weet wel, die meneer T. - een "ploert is of 
niet!" 

}> Zeker-natuurlijk-een ploert van 't eerste 
water!" luidde het antwoord vnn verschillende 
zijden. 

.Met de grootste bescheidenheid en niet zon
der inwendigen schrooru waagde ik toen de 
nucbtern vraug: > W ut is toch eigenlijk een 
ploert?" 

De luitenant A. vond iederen burO'er niet 
lid viin de societeit, een ploert. Luit~llll.~t B. 
maakte een uitzondering met sommiO'e civiele 
a1u btenaren, tlie om redenen van eco~ornischen 
aard, O'een lid konden warden. Kapitein D. 
~as no~ milder en zonderde ook fotsoenlijke 
mdustneelen en »gestudeerde menscben" uit. 

»En artisten en lettcrkundiO'en dun?" vroeO' 
ik. 

0 
t> 

»Allernaal ploerten, meneer." 
Ma.joors en kolonels waren er iu deu krinO' 

niet. Dus kon ik op dat oorrenblik hun O'evo:.. 
l 

. 0 5 
en met verneruen. Hr.t gesprek stu.alfte. De 

ploerten-quaestie bleef onopO'e]ost. Alleen wan.a--
de ik 't nog te zeO'gen: »Ploerten z1jn, in mij'n 
oog, z11lke men~chen die in ledigheid bun tijd 
doorbrengen en op ulles en iedereen wat te zeo-
gen hebben." - Maar dat was een stem in de 
woestijn. 

:.Er worden deze week WP,er drie luitenant
generaals benoerud," hoorde ik een jongmenscb 
zeggen. 

»i)ut geeft toch niets," zei een ander; »ik 
word er geen dag vroeger kapitein om. Als we 
geen cholera bier krijiren, korut er O'een pro-

t . " ~ 0 
lUO 101 

:tHeb-je ooit gehoord, dat de cholera de oud
jes opruimt?" vroeg weer een ander. 

Een vierde was van rueeninO' dat er eeniO'e 
Ol O 

kolonels en ruajoors de hi1ls moesten breken om 
wat scbot in de ln.gere rangen te krijgen. Dit 
gevoelen von<l we] in.stemming, mn.ar een uit den 
kring-na11r 't ruij voorkwaru de oudste-zei 
onder het opstmrn: »J elui wilt alles wut bo
ven je is, maar doodslu.an, - mitar als je zdf 
eens onder <le oudjes gaat behooren, zul-je 't 
clen jongeren zeker heel kwul~jk nernen als ze 
je uit den weg w11len ruimen," 

Dat was heel ver tanclig gezegd, dacbt me. 
De 01tde kapitein ging heen en ll!LU welijks was 
hij buiten 't gehoor, of een der jonaeren zei: 

,,Hij heeft goecl pruten, want hij ~ordt toch 
geen majoor." 

,, W aarom niet?" vroeg ik belangstellend. 
,,Omdat hjj er niet voor d.iugt," luidde het 

beslist antwoord. 
Hoe, drommel, kwam ik in deze slachtphi.ats 

verzeild'? Hoeveel menscben - itltij l boogeren 
in n111g chm dete doo1lurnkers - bier in min,
der dan geen t~jcl werden afgemaitkt, · k;an ik . 
niet zeggen. maur hun aantal was groot. 't 
W1~s merkwuan1ig, en toch waren er in di en 
kring jongelui, die ik genoeg kencle om hen 
voor werkel~jk brnve, goedlmrtige jongens te 
mogen houden. vV aarom toonclen ze zich slech
ter dnn ze waren? 
iie, cfat vond ik ploertig. 

Amstel'd. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Din:dag 27c rlezel' ten huize van den Heer 
J. ll. lfofl'n1::t11 in hct fort Yastenbul'g alhier van 
ZEds. i111Joedc!. 

~ De ondergeteekende gemach-
tigde van den Heer E. f Sas 

(voor zijne zaken der opgehcven toko Solo) 

gecft 1.Jclccftl kenni ·, dat hij to~ het in

uen van gclclen weclcr te Solo gearriveerd 

is en Yerzoekt aan nicmand dan aan hem 

afdrngingcn van debet tc doen. 

HOTEL SCHOLTEN. GA.AL. 
(18) 

6ndertl'ou11.vd. 
vV. G. H. C. BICKES. 

v\' edu wnnar van 0. F . C. D. LA. TfiE 

en 
.. r. U. A SCHULTZ. 

I Ngaroom Srngen 
S1rn1arnng. l 17 hnuari 1885. 

I 

Brand Verzekerin[ -Maatschappij 
OOST JAYA" 

" Onclergcteeken<lcn, .A.gentl'n dezer l\Iaat-

schappij, luiten verzckeringen op de ge-
1.Jruikclijke voonnwrclen. 

(17) SOESMAN <Y Co. 

Finale publieke Uitverkoop. 
OP WOENSDAG EN DONDERDAG, 28 EN 

29 JANUARI A· S· 
Yan Galanterien en Ftmtaisie-O'oederen uit de 

toko van wijlen den Heer t> 

Tlrnns te J10uden in de To:kolocalen ''an 

(1.J) SOESi\lAN & Co. 
Dagel1iks te be7.ichtigeu. 

ETE~ BUITEN 'S RUIS 
Goecl en 

(15) 

goedkoop te bekomen 

Mejufr.DEUX, 
Gebalen. 

bij. 

~~ngab~~en 
eene elegante Bendy, zoo goed als nieuw, 
fobriek Barendse, donkergroen geschilderd en 
bekleed, met 6 maanden garantie. 

Aclres Uitgevers dezes. 

Verkrijgbaar 
Etappe-Ka11rt van Java 
Topogrnpb.Raart van Soeralrnrta 

Id. » Djokjakarta 
Prncbtalburns 
Merk-en stempelinkt 
Rund.~clil'i/'l pennen 
Dnwgbare copieerpcrsen 
Balboekjes 
Co11pil-gravures 
I voren duilllsto kken 
.f'e1·1·y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sig·aretten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

Enz. 

(8)* 

(3) THOOFT & KALFF. 

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

V erschaft werklrnpit1ial aan Ln.nclbouwon
derne111ingen en verleent voorscbotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
OP \\'oensdag en Donclerrlng den 28 en 20P dez<~r ; 

in het tokolocaal van de fii1ma Socsman & Co. in 
de Yool'strnat alhicr rnn tokogoerlcrcn van wijlen 
den heel' B. \V. van llogezand. 

Het echte Leverwater, clnt geen aanbeve
ling behoeft, door zij ne kwaliteit .alom bekend, en 
slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f l.25 
» doz. fl. f 12.-

Op Yrijdag der 30e cleznr in dr Koestraat nlhier _ 
van den inboedel van den Ileer fr. C. H. ~Ianuel. 

Op ~Iaanclag, Dinsdag, Woensdag en Do11M1:dag ' (301)* 
V LAS BL 0 M. 

Schoemnake1·. 

263 

in v11teu, blikkeu r.n flesschen 
verkrjjgbuar bii 

SOESMAN & Co. 

Amsterdan1sch e A pot heek. 
Soer1ku rta. 

Bn-,'rum. "-lcoholisch i:.va.scll• 
wa.te1·. 

101) i\lAOHlELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

:f l.50 per pond. (311)* 

Uit de hand te koop. 
Een steenen Jmis met groot erf, O'elecren te 

Djebbres. · t> t> 
Informaties bij den heer 

(19) A. MAOHlELSE. 

amsterdamsche A -o otheek. 
Eenig Agentuur voor Soernlrnrta voor 

zoo gunstig be ken de "'\Vl.J I\' EN: 
i\Ierk PLATO J & Co. Batavia. 

(70) A. i\IAUHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataYiascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteeken~it verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
w·aarden. 

(14) A. l\1ACHIELSE . 

Ama tardetms;~ he Apctheek. 

LevetrUJofe:t? 
(296)* A. i\lACHIELSE. 

An1sterda1nsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

R~Qpa~h.e ~ijnen. 
(25) A. MACHlELSE. 

f uhik $e~idimu 
Modem.agazijn. 

SO ERA BAJA_ 

Steeds voo1·handen: 
J aponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. ' 

Recor.umandeert zich vercler voor het aan-
maken van japonnen, etc. etc. *(252) 

OntT~~ge~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12. 50 per dozijn. 
(336) THOOFT & KALFF . 

£VTH%DB 
H ee1·enstraat-Solo. 

Op nien-w onh'angen: 
Heeren schoenen. 
Hoeclim a f 8.-
Parijsche hemden a f 45.- 't rlozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't clozijn. 
Scbuimzeep. 
Eu.u de Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

de kist (contant). 
'rokobouclers genieten rabat. 
Schilclpadden kammen van af f 1.-'t stuk. 
Scbeermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.59 Handschoenen voor heeren-

DA.MES. ARTIKELEN. 

Handschoenen . met 2 en 4 kn oopPn Schoe
nen a f 8.- Bla1ics de lys en Blan.cs de perle. 

Kind~rschoeneri, fijne sponsen. 

:ORANKEN. 

Pilsener bier, Mu.dera a f 14.- bet dozijn 
Port, Elixer LongM Vitae, Wijnen a f 10. f 1 Z 

f l3en f 14.- het dozijn. 
H I S' avana igaren. (314)* 

• 



• 

SOEJ~:V.C:\..~ & 0 » 
elast en zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commis!!!Jievendntien 

(~13) 

..t n1sterdamsche .A.potheek. 
;' o era lrnrt11.. 

Onll' rnr;1~n: Eucnlypsiuthe. l(oo1·ts
'''ere1ul liqnenl'. tevens eene zeer n.an

geirnme drank. 

llOO) t.IA<'HlELSE. 

.. A .. msterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
WERK TUIGK UND IGEIW. 

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

HEBBEN IN VOORRAAD : 

Een groote partij L, T, l-1 en Balk· 
i,jzer in alle afmetingen. 

Staaf' en plaatUzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '! •• " en 1

' •" 

§taaf en plaatkoper en Koper• 
draad. 

Groote- sorteering-Moerbonten en 
JUioknagels. 

> > .Uoperen .Hranen 
en ~toomaf'slniters. 

India rubber van af 1
/11" tot en met 

l" dik. 
Gaspijpen met hnlpstnkken tot 

en met 4" 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 
EN 

Lijtronto Maatschauuij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kn.pitanl bg overl!jden, lrumer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens bet onlangs a11.ngenomen VEllLAAGD tarief voor WEE
ZENFqNDS. worden gn.arne verstrek:t door 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta . 
leveren op aanvraag 

Schijfl!lchietrci;isters en 
lini;en, afzoncledijk gebon<len. 

dadelijk 
i\.£sta.nds be pa-

Gedru.kte /\.an tee.ken ingboe.kj es. 

den Agent te Soemkart11. 
J. H. VAN OMMEREK. 

Steeds voorhanden: 
POS'l''l'ARIEVENt 
TELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
It.eatings Congh J,ozen"°es. 

:J1id<i"'l tegen de hoest. 

MACHIELSE. 

Geldonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

- ' Prima kw11.liteit Engelsche drijfrie· 
1nen, enkel en dubbel. 

Naamlijsten. 'rARIEVEN voor KOELIELOONEN bunen 
de lijn. po 5) 

_!\ n1stcrda1nsche Apotheek 
S o e 1· fl k o ·r t fl. 

Gh·kaline. middd tegen dfl hoest in 

~m ~- tieschjes t~ f -L- en f 2.-
J i;;;-1·aine ~tiften f 2.- per stuk. 

8:-lG A. i\1AnHIELSE. 

Gezondheid voor iedereen. 

-Hullf)way's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

Znivcren ~.et bloe<i i>n herstellen alle ongerep-elrlheclen 
Ynn de 

Js,·c-r. 1n1u1~, a.leren en in~ewnnden. 
Z1j ir"··en kracht en gezonrll-ieid wcdet' nnn verzw~k
te Gcste1Jen. en zijn on wam·rlPerbaa1· ter gencztng 
v:m allP Kwalen eiµ-Pn :um hct vrouwelijk g-e!'bcht. 
omer;;chillig Yan welken leeftijcl. En onbetaalbaar 
,-oor Kinderen ,·an welken ouderdom. 

DE Z~LF 

Is een onfeilbaar genec~micidel rnor kwade BPenen. 
ZwerPnrle Borsten. verouderde v·0nrlen. 7:weren en 
Etterhuilen. Het is beroemd t0r genezin,!!' ' an .Ticl1t. 
Rhumatiek. Pn omergelijkbanr Y001· Aamborstigheid, 

.ket"lpijn. bronchitis, ver.koudheid en 
hoest. 

T Br f! enf'zing- van Kliergezwellen en alle ·oorten Yan 
IInir:!ziektPn l1ePft zij Jreen mecleciinp.er en )reneest 

betoowrend. snamgetrokken en stijve Oewrichten. 
A Ileen bereicl in Profe". 01· HoLLO\YAY's Etabfo>sement, 

7 8. New Oxford street. Londen 
r"orheen 533 OxCord street, 

En worden Yer:rncht in Potten en Doozen 1·an 1s.1 ' i',d .. 
~~. 9d .. 4~. 6d, ·11 s .. 22,: .. en 33 . en l'erkrijf!baar 

bij alle medicijnen-rnrkoopers door de geheele wereld. 
..... Koopers gelieven he! Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. lndien he! ad res . 533, Ox ford Street, er 

niet staat , zoo is he! bedrog. 

('130) 

DI> S UlOOP J'Al\' D· ZEI> is cen koslbaar 
k a ln ercud tn i<lrld vPor 1;1m1cren. 
DkJ SliUJOI' LL.\' D ZED is onfeilbaar te
l! ·n I\ in kho l!-l. 
J~J, .SillOOP J"..l:V J)• ZED is cen radicaal 
mt ltJd tc~c;1 de hoJ~ l van h.:riuglijuers. 
J> E !iill1QQP T".4:> .. .IY ZF.Dise~nzcl<crm!d
d•:l lc;rcu ltne~t vcrkourllleid . 
I>.B .<;I/lfiOP LtN D' ZED is uilstckcnd le· 
:;en ~ laµe!oo sltcld. 
PARIJS, 22, Rlle Drouot, 22, PARIJS 

' EN OVERAL /.N GEHEEL NEDERLANOSCH INDIE 

'l'e >:3oer;1.karta bij A. l\.1ACHIELSE. 

KANAN GA 
m JAPAN 

Parfumeura 

8, Ru ViYienae, 8 
PARIJS -

!fananga Water 
is een buitengewoon verfrisschend 
toilet water; gemengd bij het water 
waarmede men zich wascht, maakt het 
de huid blank en glad en laat een 
allerfijnste geur na, die door de ele
gantste dames zeer gezocbt wordt. 

Hand, Centrif"ngaal, StooJn• 
pompen en Bran,lspniten. 

Snijgereedschap voor gas en 
'Vi th 'vortlulraad. 

Kleedinglijl!lten. 
Strafboe.ken. 
U:enar;eboe~en met sterkte Register. 
Proces-Verbaal. Getuii;en Verhooren. 
Be.klanr;den Verhooren. Alle soorten V erfwaren. 

Boor en PonsJnachines, Draai· Venduverantwoordingen, enz. enz. (4), 

en .:'chaafbanJI.en. I ~ 
§toomJnachinesJnetketels0pern ONTV ANGEN: 

c.~~t~"'!~~:!~~:· com,,osi~ie, de beste pr a Ch t 1. rr B 0 1 B 0 rr r a fi B B .. Il 
bekleedmg tegen warmte-mtstrahn~. ~ ~ 

Dinas Cl'istall, een meuw soort 
" ' U nrklei. Van welke l~~tste artikelen zij zeer goedkoop. 
eenige agenten voor. Jn.Ta z.yn. • TllOOFT & JiAl-'F.t". 

Verder alle arttlI.elen, benoodt"°d (162) 
,·oor landelij ke onderneJningen. 

Hunne zaak op grooten omzet geb11.seera zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gan.me belasten zij zich met . toezicht hou
den op aanmaak van 1'1achinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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Ver krijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

bla.nco aanvragen tot geleide
billet voor ver,Toer -van kof"j, 
Dlet ont-vaogstbew.ijs -voor kof'-
fi j pas. (193) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
V "t '' ,, er1 as. 

Bij bet .~r;entschap dezer U:aatscha.p
pijen besta.at, op zeer aa.nnemelij.ke voor
waarden, r;eler;enheid tot verzekerin; 
tegen bra.nd~evaar, van a.lle l!loorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta. 

(16) J. H. YAK OMME.REK. 

Societe G10 de Prodnits Alimentaires 
K APJTAAL 3 l\liLLIOEN FRANCS 

Di1·ectew·en DI.VANT en ALLCARD 
Gouor,;N MtrnAILLE PARJJS '1878 

GouDEN MEDAJLLE A)JSTERDAM 1883 

PA RI JS II LONDON 
23, R icher, 23 II 101, Leadenhaltstreet. 

Boter van N ormandie 
Zonder eenig mengsel, de beste boter van Frankrijk. 

'Vitte en Uoode Port ..... f 15.-\ per 
1'Ialngn, N.luscntel en Vino Dulce,, -13.50 (l~ fl 

Di,·e1·se groenten, tni/{el$, sai·dines, pates de 
foie g1·as, enz. 

Pnle-, Gold- en JJry-She1·ry ,, ·12.-1 acoi.t, 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

ORDERS TE RICIITEN AAN ALLE IMPORTEURS 
VAN EUROPA. 

; 

Men eische op elk blik he! merk met de twee boerinnetjes 

INDISCHE-BODEGA 

HOLLANDSCIIE PRIJSCOURANTE~ WORDEN 

OP AAN\'RAAG TOEGEZONDE;:.< 
(141) 

Ont-v angen: 
Een part~jtje exqoise ~vitte 

po1·t,vij n, minder zoet van smimk clan de 
tot nu toe aangevoerde. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thaus geoccupeerd door de 

loge. Te bevrngen bij den Heer 
( 286 ). * (20) _-L NIAClllELSE. 

Tjat ramboet dari toaan Dn RIGfIARDS 
8AKA".4N~ DJOEGA 

Roema To~.an A. SEGUIN 
3, Rue Huguerie. BORDEAUX 

Tjara banjai lebi b3ai per tjat lakas 
ramboet dan djenggoet 

Tida oesah Uoetji kaloe maoe µAk6,djoega 
tlda ll11gal noda d1 koe/1t. , 

J:toe tjat dart toea11 doekoen 'R 
Richards uj:rn~ lan la:i k;,tnlJa vra u~ lklleh ·~,. 
pake sama dj11el:;'a per ra1111JueL. kf\j :'t djuega ·.,. 
per dje11~n;·11f!l lla11 tia ita s.11lja kas1h la11 1aa :~' , 
Jan :,la111:111ja 11ja11g iutero i;:1kah, lape!J ilJo ga •· t , 
pe11~ah1ssan u! m~ tratla sakah her-oehan. · .. . . .. ~ 

%toe tjat dart toean tioekoen R.1cha1'd8 ti<IJ heki11 s:ikit, 'ckali •Ii• poeuja koew:•L'. 11;a ... !· pe.k""•Ja-:111 <l.mlloki11koewal 
toeda 1\ariksa da ri hanj ak rue11a l 1111la clan pa ik:i1t-a11 : 1luP:. ~kin r:unhod h~m<ts .1la11 k1lap, llvc p1a_r.i sama dia , orang cha b~k111 
k.Qewat dia poenja akar d:tn k;-i :;.si kucw:tl hi ioep. I1oe ~jal lin;:al sl;1111a11Ja se11ert1 leb1 clucloe sakalt. • . 
bri ,e~ala ~arang barang njang !mi sakali dari roema nja toean A . SEGUIN, 3, rue Huguerie ., d1. kolta Bordeaux 

Kita d;oev..i t•11'utl i110,1ta11 $<.11i11t Int" oruiir; .voenJ'' toe•m toe,1n 11111nv /JatJri 
lloc obal nama Cephaline ilari toean doekoen :Rousseau 11jaug takall ramh.,et djawh Jan s~han huewat toemboe. . .. 
!toe obat Arntcaline tl:iri tocau doekoen :aousseau ajer w:rng1 per tJ .. elJI haa1 sakah aJa ha11pk s.ikah ub,1 t arnica at 

dolam. ohat koewat s.1k:1l1 prr 1:11iai. koloe orang llakar alaue <li g1g1i, eui. - ltoe ti.1l•k .dari t .. horc haa1 sakah dar~ segalla •oepa 
t1e1tak, ""lok s;1Ua11 di 11 . 1 k ~ 1 ue 1 1~ mut" ka ~I.tin •U\a li11Jral b;1 1-!t>eS d.1 moetla M1ma d Of'\;'·• kus1 rue a segar dau aloes :taperu oraoii moetla. 

(6) THOOFT & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk 11.11.n voor hunne 

Ilrnkkorij en Bindorti 
en 

HANDEL 

in Pa pier-, Schruf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afleverl.ng ge-

garandeerd. ' 

P RIJSCO URAN TEN word en steeds gratis 
verstrekt. 

V ePkri,jg·baa1.' 

bij 

(7) 

THOOFT & !ALJ'F. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J avaansch) 

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

VER'I{R.IJGBAAR 
Javaansche A..IJnanak voor 

het jaar 1SS5. 
or.der redactie van 

l-:1....., .. I-'. ""\tVinter. 

Bevattende een mengelwerk over de wa
jang-omng toebehoorende aan den prins Pra
boe Prang waclono, en versierd met 2 pla
ten. 

Deze almanak wordt in drie soorten uitgege-
ven, waarvun de prijzen zgn als volgt: 

le soort f 2.-
2 > » l.bO 
3 > » 1.-

(350) THOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN DI\~ERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEK. 
KAN'l'OORBENOODIGDHEDEK. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE . SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

W~®JID1W ~ [~~~~~~ 

H1£11loor-Agentlt1,'1 J.8~..'5. 

S poor·we.qgitl sen. 
ltrede1·la11tls Ge.rchiedenis en Yolkdeven 

(p1«u:l1tu·erk in 4 gr. octt£vo tletU.en) 
de Genestet-Atbrim, in p1·1whtb1{nd. 

l.ttdie, tloo1· Ge1•,,,,.,, Heller » > 

Een •<:hildel'tloos, com.pleet (voor d-l· 

lett1uit-scl1iltle1·1.) (21!-.9) 

Stellen zieh vernntwoon1elijk voor dt.' we: 
DE UITGEVERS. 

Sneliimk - TuJOF T & KA.LFF - Soerakarti.. 



Biivoc[scl v n d~ SucraKa ta.-c c-P 
V ersp reide Berichten'" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

"- Tnn berek.ent. l:"'-t de Lor1cfen.aat·s jaa.1·Jijks zeven
t:ig a tac-htig· <..luizencl pond St"e1·ling bPta.Ien voo1· '-V:U.
ter -..vn. <.L1·1xi.ecle <:le rll.Plk. ,·erV>.Ll:"'cl:i.t. .._..,,- o.-<lt.-- Te Port 
Ii:l • s,l.bet:h. is de bLl.t·geu."J..•"'e""ter e1· in don gcu:-:i.eente
ran.d 0..-.~1· l.a .. ~tig g;c~vallcn. da.t: h.ij <.>µ Zonclag· de 
vn. t·ken,.., die o;> stran.t losli"'°pen, ha.ct 1 .. ~.ten vangen 
et-i C>J>'""l11iten. f}e g.-~meen.-:i.tera. >.-i.cl -.,,.-va.s " - .. -..n. 001·c.leel dnt 
ook - <:le YaL·kens op Zondag ....-rij n.t· moesten hebben. 
Zcket· c>l."ll. door1·eg·e11. ""Pe>k te l.>eko1.XJ..en ,-er.lnngde de 
r:"l.n.Ll, • l : 1 c zij zes dag<="t"l· zot."1.tler1 gem est ......-01·tl~n en 
<lnr:i. zev.~ri.c:.len ru.sten. --- '-ruo1· de tentoonstelling- van 

889 z:1 l r:nen te I>~t.r-ij::;; ee.n. toren b u -..,.,ren ,-,~n 300 
Tl1•-.L<-'.1~ lu><:>g. Op b.et l-..00g-ste pun.t:. za.l een. g1nz.en 
kL~t~i-->el t..">I>gc:--;teltl. "vor'"tl01'l":;' ....,·:._~n_ - ,"'-· ..,_i.a1. ... m ~t-i c~en. Q.""t::!he e ler.i. 
e>r:ll.t: . .-ck :zn.1 k u.n .ler"l. ove1·zier.i. --....~ie1· a. scei:>.s"-~u,_:;;,, zullen. 
cle lief-h.•~l>be1·s naa1· boven. brengen. - -

-!let ond ade,lijk lan<..lgoed 131..>er:nenclaal, in ctP- vvn.n
<lt.~li ng l:l0t !<.a.steel I3loec:r.tenda.al gena.a.xxicl, i.s <loo1· een 
onbel<..e •Lle 001-z.<."t.ak totaal verb1·:."'-ntl. Het ~>.l.S gelegen 
te Tud : let·en bi_i Sitt<t.I"t. Het la.nclgoed ..... va.s ve1·ma.a.1·d 
<i_uo1· z'jn-=o -fi.·aaie rt.""lut.-..1·scl"1ilderingen er"!. p1·,a.chtige za.
lerl. in de hen eden vc1·d i eping, e1-:i. eeT:l: labij t·i ntli va.n 
k<l.tY1ei·:;; ii- de bovenve1·<liep"i.ng·en_ Vele ant:ieke schil
(_ierije.ri. en .-...nrlere vooi-v.,.-e1·rH~n , -an -...-v .. t.arde -...veeden 
een p1·ooi cle1· -...· (,~mmen. Z _es· va.i·kens, eeri. ru11d, -veer
i..ig l:i.ot>ond.er:s en een p1·acht:ig:e collec·tie duiven von
clen den ctuod i11 het vuur. Xog onlang:s ''va.s et.• 
voor h<•t gebou.vv en aanhoorig-heden a.:o-i.n de eigenaars 
r -1_ 50_<.: 00 gebo·len, l"O.U>.l.l " te ve1·geef"s . . GebOU'--V en 
in boe<.lel w~rer1. veczeke1·d . . 

.1..;: In.ngt :rrien in Nede1·Ja.nrl bij n= o,· ei·a.1 ove.t· gebrek. 
aar.. vv~1·l'-, te Ritlde1-kerk is e1· t"l.C>g steP._tls genoeg· te 
cloen. De scT1ee:vst:immer,vervcn te Bol nes en Slikke1·
-...·ecr ge , · er1 ·v o o1·t:rl 11re-nd au. n: l"l.on <:le rd erL -...-ver·k, aa.r:i. 
bet Yta.biisser-..:io=.-nt van den 11PE"'r I> Sr .. it JL·. la.s r...-:1erL 
clezer <lag-en e~n an.nplal'-biljet m .. ~t de '\.voo rd~r:i.: 
>> Scl1eeµ1-u.a.ke1·s gev 1·n.ngd. •, '-"rel eci::i. zeld:zo. a In he id 
bij cte tl:i.a.n:s hee1-scht~n , le ,,....,,,,-kel<:>o:"'}:leid --- Te LeP1.1,v-
n.rden ,..-as ~et in Decer:Ylbe.- ongezond eri. -vv-erden 7 -1 
gevn..lle•"'- a.a. ... "l.gegev._~._-._ -,..·an ri.1azelen, -.....-...·aa.rvau. e1· 32 
1:1 .~L·st:eld e n. ..:>k. <.lc •len z.ic-l"l. gevn.llen vooL· -va.n. rood
, - : 1 k e , .._ t:ij p h us . Ff et 1-r:t us= e u i. 1-:t " "a. r:i. cl e L · I Io 0 p t e 

r:i:iste.-<Ja. m ,,·e1·d i.t~ <le r:-r:i.n.ancJ ::-;:-o.,,-erY1be1· bezocl:i.t 
door 2;33 pe1·o.;c:n-:i.er:i.. I lier-Yan k ..... -.....·aruen e1· -1. 08 op cl e 
Zonda.ge n . tegen 1 0 cent:s, 48 op <le ~:Ia.a.n.dagen te
g~n. 25 ce.nts en 7 7 p cl-=: ovPr1ge ctn.gen tegen 50 
cen.ts e11tr.:=e . 'rnn c_-\e1--.. catalog11:'< -..v-er<.len er slechts 
2~ cxt.rnpla.1-e:r1 ve1·k .:..">t:;l1t:. -- De zijt:.ak Kaa.1..sl1eu.vel
(__ "apelle ...-.-..n den ""t:oomtra rn Til but·g- "'-'-·n~-..1-..vijk schijnt 
.... -.-.~t clrukte · .a.11 l:i."""t. vecvo 0 r bet:.1·ert, niet a.an de 
vP-rv<,.·ach t:ing te bea.nt --.voorden _ RPerls tV\Teema.len is 
cle directeur et· toe ove1 gegn.nn <=>m een tre.in minder 
te la-ten loo1>en---- 'l.'e A-s>'en h .. ~ct"t z.1ch ..........-e<ler een 
e-edsk 'l.Vestie voor ·geda.a n _ Ien1<~lld doo1· den kan.ton.
_.·ecl:i.t:~c be:n.oeomtl tot: voogd o'\.·e·· 1-niI-:i.det:ja.rigen heeft 
ge,veige1-<-l de-n vou1·gesch.-e-..·eu. eetl ar te lcggen. 
Da.a1·op 1:-r:ioet door den recht:e.- tijdelijk ee:n bewincl
voerde.- .als p'n.nt..-=<,·ei·vang<"r henoem <:l zijn, wa.a.r·t...,.g-en-
0"-~1.· tiij echt~1- <->c--, <.!. .... ~ l-1 :ir11lho.L,- ing z1_jri..~.1.- .1-ecll.teT"t 
blijf"t a and •-ing,_,,n. --- De l >i r-ect::eu ,. -...· c~ n J ustitie heert 
aarl._ rl~ R.cge.e1·i;r1g , -c:>or-g .. -!st e lc..l 01:1::i. dt:..::.; ge,,-es
telijke reglem·~nten e.1-i. l-;;::e:Jrer-t Yan politie Vein re
cree .. ·inoo-s-..,·ecre te cloer-i -...·e1·za i::rielen e>n clr"LI k ken en on-i 
de a.f:--~huff':i..-ig ~:ier ·vet·,-.chijnencte jaa.i-g·a.nger~ diei.- ve1·
z~1r1eling, op gelijken -...-o e t a.ls zu!ks tl~a.ns i:11Pt het 
.:Staatsbla.d ·va.n Neder-land,,;cl::t Indie geschiectt::., -"~oor 

~s lands rliena.ren "!.:l.Jet tra.ctemc-.nten bov-cTJ. de r -.1 SO.-
~"' a.:nn.0c-.:..nds -verplichtenrl te stel]en.. De reg<':."ering hee-ft 
.. -chte1· h~t rlLl. t vn..~ <lier:1. ma.:.-..trege.l Tiiet ingezien. --

'\yolgens de nieL1.,ve Teoralsche Cout·an.t:: meet <le Te-
_ga.ls<·he havenn.-:i.eester r:i-:i.~t "1;.-...vec rr1-;a Len, i.ets ~·at het 
.c>rgaa.n zeer a_fl'-et.At·t- -- ~et .C:::oera.ba.ia..scf?. .E-fa.rl.clel-.sblet.d 
v.t-a-:agt: of m""n rien ~11~nees tot ee1·Iijk.n.t• hanrlel kan 
brengen, ,v-anneer 11-:i.e11 l1e~-. Tl.J.et: k racht -van v•.·oor·rlen 
.e..-. bed1·eicringen t1-a. c l1t e>Yer t~ balen. - - .F-'Cet AZge ">-rl-eerl
.I:>~gbl~d de-elt: mec ~ dat de bcpalingen op rle :invo~-
<lering van acht::erst.a.llige contribL1.tie an.Tl de schut;t:e!l·_-
1.ijke ka.ssen. s1.>oedig zullen. -,;,...orden herzier•- De b-oete 
·ya_n -50 pct. -.,·eger1:s -r.e lat::e be-ta.ling zal ,.,,_-or·den ter1..:g· 
gebracbt op ~10 pct_ Ee-n minnelijke a..a.nma.n1ng zal 
cle gerecbtelijke .invorde.ring tr1oett~n voora. fgaa.n en on:-. 
de ge.-ecl:i.tskosten zoo miri. mogelijk te r1"la.ken zullun 
.er d -...-...·a:r.tcrsc:hr.if"ten 'vor<len inge ...-oei-~l, zoon ls th:::.tr:ts 
-...-001· (_ie ~.,.r,,_cl1il lericle bela.sting.~t~ b·~st a.a rt. ""\"'\"n a 1 ·o.tl.l 
toe!-. A;lie onnntte :i-..:i.eru'=chcnpJ,1ag, in de -..vancieling 
scl~utte1-ij g-.n,.-..am<l, n:>.aar niet nf"g-e>"chnt-t:._ 

Het .Bc~L"CLv£cLCL-->C/~ rICL:n.del-.-..bleL.d Z•~gt dnt het j<o•a.1-
-1. 885 z.ich voo•·han<ls 'veJ_ ken•:ne.-kt door zelf'n-.001·den 
<>nde1· bet z'vul-:kere gesl::acbt: en znlkS< .t-:i.aar nn.nl.-i. ling 
--..· :a.n het gebel.:irrle met de Inh-..nd'"'cl~.:- rr~enngt'rP van 
een. Europeesch rn il ita.i r , di·~ zic h <:I 001· v-rd .t·ir:1kin.g; van 
bet leven ha_rl t1·acl~t~n te bet·o o ... ·cn _ Zij s-p1·ong- '-""- n 
<le Sl11ish1·ug· i1"l. l.iet ..... vatei.-, m<-ia1· ,...-.~1-<l rloo.- ee11 I->>-•n•· 
-0r:ns1:-'l.nclers I"l.Og juist bij tijd:s g-,-.1-e t f_-- II"et ~-ei·ncht 
Ioopt dat <le he-er Lag111g r.l'obi"-.."' en rle 1•~it:.enant 
k-a-lo=el Prager· .... -veg-ens ziekt:,e l:>uit.,-nlat1-tl>""c1i '-""-"-•·Joe heb
ber:i. aa.ng-cv1·a.ag•_l erl ee-1-'3-t<lnags zulle1-i_ v'="rt1·ek k.Pn. -
Ilij vunni:s van den Rn.act ·van Justitie te !\I:akcassn1· 
vn n "\."'\,'oensc__-'lag rle-r:i. -1 4c Jan LI.fl r-i -:1885 is ::\I1·. · R. "'i."01·st
r:i.-:i.a n, ,-i:-o .g, r Reda1,tcur van de sc~>rl-CL:>-CL:>2_gsche Co~

?-a.7?.f", t hal"tS a ... l YC>C<"'-at e~:l I>roct..l r·eui- l-Jij den Ra.~~\ -,..·a.n 
J~:i.,-,ti.tie te ~Iak.ass:.11·, -..vegens -t, ._~g-enu,.·ee - de.n Raa. d . be
tuoncl<' een·biedigheid, v<>or c_l.-n t:~jd van t:.v"·~e rn•-...nn
deT.l geschoi-st, in te< gaa.n n ·1et -1 5 F'Pbrua •·• nan
""ta.anrle.--- Te .Arr:ibo:n. '\.vor<lt door den heer L. ~1- Jl"_ 
TJ::i.01 ig des Za.terda.gs een ~Iat.~i,o-ch -...veekl.>la.d, -.r'jabaju. 
.A 1-...11.>on gPn:aa.c.pd, voot.· £" 5. 's j.nn 1·s u irgege- , -..,n. - 
:Je rr1an,I, die, --. ... ·egens bet 1-:i.iet nakomet-:i , · ar1 zune ve•·
plichtiJ."lg~I:t. .,..}s. con. t:ra.cta n t va1-.. ... le c:x:µJoita t:.ie v.n n 
1-..outl-.osscbe-."l. it"l he.t Ja1>ara.sc :le, Ot"> ve1·zoel<. van. den 
Jandc in de c~~ntra]e geva.r:igeni:-; =n. gijzeling "'li'VH.~- z.nl 
(eeT.l d• · r par1.ijen ceu.-t d'a1·gcn-t zijndc) o ·r> v1·ue 
voeten moetPn g·estelcl 'v-orden _ "'-Toot· een g0gijzeJ •re 

TTlC><"t:.C<"l -..:er·(>le~<Yl-<.•.>St.et"l. VOC>t-u.it be1-:[t.a.ld "W01·c_{en. lJ e 
-<.li1-.. ~cte1'J.1· va. n riT.t-i • ler.tla1-.dscl::t Be:-;tu.11.- l-i.ad f 7 30-
aa.ngcvr·nag·d o:al:'.l den gegijzeide 1:e kunnen latPn v~st
houden. JJe .-11.-ecteur· voornoe:i:l1<l is .-laa1·op ui.tger-..oo
di<>"d om zijn a.d'i:· ies •:iit te brengen 01-r1t1·er ot de "ven~cbe
lijkhnid · van bet :st:akeri de1· gi,jzeling;_ De ~ege•~1-ing: ha 1 
de <.>er a.an :zi.ch kunnen hourlen~ cfoo.- ~n J--1et geh-~el 
:niet te gijz.P.!en.-- I::>e OJ>i~:r :nn-.<l':ia.:r-itt·i,. ,-e.-gezcltl va.n 
de a.-rJbtei-.u.ren v-an D~niseth er1 van Stigt ht"eft te 
Sarna1·ang een aanhaling gedaa.n van 25 thail tja.-rtdoe, 
~I:l. den boeginees Intje Aclar.n ter.- zake medegenC>.tTlen. 
naai- <.l~n ho<>f'dschout. 

Teleg-ra..mmen van de Loconiotief. 
Uit Batavia. 22 Ja.nuar'i. Ontslugen ~e.--..-ot, op ver-

7 .. oek, de adj unct-iuspectcu1· bij de in.- en uitvoerrech
ten er-:i. a..c:CIJl."lzen G. J. Put:rna.n Cr·amer-. 

Benoerr:id tot a.djunc:t-inspecte.ur bij de11 post- en 
teleg1-a.a.£diP.nst, de co.t-n.n.-.iies der t-vvPedc kla~se bij 
di.en dienst ' '. P. S. J~n.sen; 

tot c:orr~mies der tweecle kla.sse 
"t:eleg•:!.'la f'ct ien~t, cfe com n-:ties <le.
d~en dicrist E- Kcasb(.~1 ·1·~- .. onlangs 
g"ek et:..~1-cJ .. 

l:>ij den post- en 
tweedc kla.sse 'bij 
va1-. ,-e1·lor -t.ei·ug-

- JJ<;: t."vcccl~ lu.it<S-nant <..le1· in,...an ec ·ic 

I 
heef't- ,~c1• t. ;,veejn.t·ig· •ct·lor nan. ;_• Etl"t·opc~ aang~vrnng<l. 

Hot stoon.t:--;;chi_p FCun. i>-1-g "l-V-lll e rn III de1· J:TH"Lat-
scl:la.f'>f>ij .1."Vc.< de :>~-la;~, l, 1:,; en1·giste1·en to .l">~-..ctang a.An
g~ ekc)J:°l:l. 011 _ 

l.It:~ LICll i~ l-..i._~.t_· ~:l. } l..I"lgelcotl'.lt:~r1 L-lt~ F1 .. ~-:tr'l~Cll..1~ 
l.>'--"'·i 1-iten Joopende tot -1 D D e c.-,,n:>.b o t·. 

.t:t-:i.u.11, n-i.et 

-olge1:>."" 1-.et :a~:i.t,vo•>•·<.l vH1·1 u er1 J.l"l.ini"' t:ot.· v;.-..n IZolo
:n.ti:'t:l op l~et vooi-1001,ig ve1·sla.g ·der tvvee cfp k3-n:ie.-, 
Ye>lg·t Z. li:. mec n.ari.d~l. Cllt de In.Lli,.-,~11.c c1·i,.o:is. 

Z. I~. ve1·,vacl:>. t alleerl. uii..kor:i.-:i.--:t ,-an E:'a1·ticul iere 
l'- <"a...: 1:i. t: . .;- r:t. 

Z. I.•.:. 110:..>pt da.t Ll•:!: g·~•vij/-ig Ll'°' cotu. pt.u.bi.liteitsvvet 
:ir:ict ir"l.Z ~"l.ng· van ·1 8 '"'G .in ,--.,,.-e1·king· zal k . unne.,_ "Lrec.lez:i. 

Tiet ~llt':,.v :·p b e t.retl"e1:ide d·~ TA"lijr-:i.conc-c .,;sies l'-C>t:n.t 
i11 <:le volgen cfe n .-:t.aaLt.<i. gc:.-1·ee t (_ 

I..:en sch1tt,,.lL-.'is vo.:>t· <.l~ fl:<cavi c-i.scl:i.c 
z:...-...l <len.l~elijk c"'>nt'""l. C.'lO !" lig- hijn. 

Dt.~ l..>c.i1 i.~L1del ing d ~1· I11"-i isch:.:~ b e gi.-ooting ,·i-i-ig 
-:t 6en .L>e c en.ibe1· u.an in c.t."'n ona-fg·eb1·oken zitti1:lg, 
"Lot den' <.t.voncl d u.ut·de. 

d e n 
die 

De l:iee1· cle B.-uijn I-Cops n.nnonc e t'H· c1E"' eert inter
I>ellutie bij de bebandeling <let· -we t op de .:ri--..irlclelen. 

_ Hij wensc bte ophel:.leriug tPY"J.. opzicht.c:~ va•-i. de :nieu,-ve 
bc.l<."l.St.ingcn nrt ba(_l ook i c ts ir1 1"let mid.den te b1·e.n.g·er:i. 
(_.)'· e1· et~ri Je~ning- ten behoc ... - e ...-an spooi.·--.vega.artleg. 

::\Ie11 ont v ing een 1-:t-:i. iniste1·ieelc m e clerleeling, • dat 
de Indische Rcg;ee1·ing '-v-as a.angeschi.-even C>r:t'.l.. de 
Y001·,-v .. 1at·den v:.l.st te stellen, _,va,-i1·op de - 01.:i.tginning 
<let· C>.cu.bilicn-kolen.ve lderi. in oponbare a.a.nbestec:li:ng 
gtlbr<.icht zol.t. 'vor l e n. 

,~ er(.f e1·, da t it-:i. de et;r·st:e helrt van 1:1.et v-o1gentle 
ja.:ar de u t"doening va.11 cle Billitonzual~ wer<l vervvacl:i.t. 

r.I: ot of"ficie1· vn.n gezondheitl bij l1et Indische leger 
is benoen1ct <le hee1· Sn"lit. 

Tot Gouve•·neu. t· van Bombay 
Rea.::-- , v.i-oecret· b~-..1·ori. :!'11-Iackay .... 

is benoerx:i.d lord 

rre u0,:-:-~r zijn .... ....-uder t ... vee centena .. -..rs dynamiet 
ontdel<.t. 

p1aa.ts 
:i.:n.en-

In :zui c:.lelijk I'long~-..1-ije l:iad eex:i. ontplo(fing· 
in e e n steenJ<::.olen:i:nijn, 'vaa1·bij Yijfen:ze ve1:i.tig 
s c her1 l e'} "-er1s ,,..e.1.·J <...""") i· e n gi11gen. 

\."n.n l-{eute1·, 2':2 Jant-.<l.r·i_ Lor?.deri.. 2 ' 1 J"nnu:ari. De 
a nt,-voorden , - ai::l O o :s.Lent·i 1 k, Duitschln.ncl en RLts=lun.cl 
op de I-<::ng"°"lsch•~ -..-o o r·st e lle n, ,;.oijn--van tr1e e gaanden n .ar·•"l. 

Zij on<lers cb1·i_j ven de .I:<~•·::-..u""che tegenvoo•·~tellc n _ 
1._;it 13<.t.tnvia, -22 .Ta nuu.1·1.. Ovei·gepJaat:.st ' "n.ri: Scn.-.ia-

1-a...ng · n.a..f_"t.1.· Pi.-oboli1-iggo.,. clc a:=::.pi1.·:c-..r:1t-ingenieuL· b:j de1'l 
-.,,.-,,.-t-i.tei·st<.--..a t G. L. Ve~-v 1-_ -

Dela.st n ::>.et rle leic:.ling cle1· opnan.i e tot ve1·bet:e1-in _g1-:i. 
de..- -.,,..,,.-:::-..t<?-rverd .. ~eling en <.l e 1· b e , - I el.i.ng iri: de di.-:.tricte 
G-e.r1 'LlUT"l.g cr1 .Prl .. ~j:::L1·e:.-...1~~1r~~ ... ~r'-ie(~ling ~t·;.1._f,'; 4"1.ii.n.., cle: in
genieut· c::le1· d e 1·de kla.:'ise bij d<C>n. .-..v-at.e1·="ta. c-i.t, -'""'--· - G -
La .c_n 1.-i-i in g<-... _ 4-1 

'1-.oege,·oog-d an..rl.. cl c 1--i a$1::~i1·.n.n+-inget-:iietl1· G. L .. -,.7 .. e.1 .. -
ver te Pi-obolinggo, de opzichte1·s der tv,.· eeLle kh sse 
bij <lcr-1 .,,.,..·ate1·staat .r . .....,,~ _ 1~~. van Bi · u ,=;sel Pn ,,- - -~. Ha.1 -t <>o ; 

<le opz~chte1·s dei- derd e kla.sse bij den -... .... -a.terstaa.t 
G. de Uie en G. 1.<'. Pich.el. J. 
De C011-.lcnis.sie_ benoen:l cl tot h e t sa.1Y>enstellen. <ler 

pla.nnen betr-el'-k;;,,lijk de inrichtin.g· tler fa.briek. -voo1.· 
c1 e r:c:i. , -....-i n e en bet stoon"l -..v.-"!:zeFt. te Soer·a b.nj a eTl. de 
1:·eo1·g-n...11i:s~t:ie t.iL~1- r-:r:ia.t_·in e - "'t...ablissen-:i. e nt .. ~ n, is s~1men

gesteld cl:.ls volgt: 
_president, de he:er J _ 

1-a.a.tl van Indie. 
de Gel cl.er, lid - i.rt 

lec:len, <le h.eeren: j ht·. Steui-s, H". -"'--. Si.-ks, J. 
yar"l. Bosse, ::'.\I"eih uize.n, C. J _ ~.£a.rinl-;;.ct! e , 1I:. vari. I3er-
gen eri 1\. _ P. ~l:elchior. 

Tot a.lgemeen ont.va.nger va:n. '..s la.n cls J-:n.s te Bui
tenzorg is ,-oorge•-:lra.gen ct.· ge~·ezen ee1-ste commies 
bij he::, departement va.n Finri.nc.ien :EI. Pieck, th.ans 
op n.on-activitei.t_ 

"'\.rervolg de1· mailberichte:n.. 
l")e hee1· "'\"'\r _ .H. Rea. --f .. consul-ger!_eraal cl.er · 

Iar:i.<len te- Singapore, is eer-..:ol 1..:1.it die betre~"-kic .. g 
ontslc..-....gen _ 

Tut:. zijn opvoJger is benoemd de 
su.l tl.,,.,. ~edei.·L,~.rl.den te p..,nang_ 

hee.t· Lavi.c:i:o, con-

rrot ~ederla.n.clsch consul-gene1·c"l..al de1.· 
deJ:"J, is benoernd de .t.i. e e.- y.;::,-c_2y't::, tl•a.ns t::.e 

Tot ~ederla.1-:i.dscJ-.. cousul te Djedclah, is 
de hePr De "\-icq, tl:lans leer·lir1g-consul. 

~ederl~-..n

D_jedda.h. 
benoe1-i--..cl 

tee De l:i.~~ e 1·c--n. "'\.'\."ingeaston (?) en Koµe1·be1·g ZIJll 

bescl:i.ikki11g· -...-a.n Z. E -. den Gou.,-e,:neu1· --Gener~ul ge
steld, on.i. beno<"'r:ncl te 'vo1·<.len tot ingenieur bij het 
n:iijn,-..·eze , 1 hi .... .- te Iuncle. 

De l:i.eer ::\t:~c Xeill is to<:"'a-elat en n ls 
Groot Brit:.ta.nj""' en Ier·iand te I3atavi:---:i._ 

cons~1 I 

Ucnoeu.id. tot k antoo•·c be:r c__ie•· vierc:le k lasse bij 
<.len, post:.- e.t-i. teleg.-n-c-..f"dienst:. te rh~ngil, J. ]"__, - van 
Ligt:en, comrnies <le1· t"veede klas,::e bij dien d.ienst:. 

O ,-er·gepln.n t .c;t -....· an Dar •gil 1.iaa.1 · '1'.1 i~~ndj oe1·, <le },;:an -
t:oor·ch<c~f <let· vie1·de k ln:sse bij den i-:.ost- en tel<.'>ogt·aar
ciient_ .T . .....,,.,. _ Gunsch. 

Yc-l ;1. Chet·ibon :nnur D1..t.itenzo1.-_g;, cte - co1Yln:t.ies dee 
dercte 1-:lasse l:>ij clett }>O>""t- eri telegt·a;.~fd.ienst F. II.Roos. 

-...·at:i. '\.'\."(.">lt:.ev:i·eLlen 1aan.•· Cl1eribo11, cte cor.1.-.i1x1ies cic>i.
derde klu.s'"'e bij den pos t- en "t:eleg·1·aafdienst F~ . "V\,F_ 

Schram. 
f3eno e mcl tot on<ler·or>zicl:i.tc~· 

<le sta:c..ts,,,.poor,v<.>gen. bij de lij n 

Repet:to.>n. 

<let.· t-..veerl<~ l,;:-lass;e bi_j 
D_jc.--A..fn.karta.-Tj ila-t:j a.p, 

Vit::. I3ata.via, 23 Ja.nuari. Over·geplaatst vaT"l. I3ui
tenzot-g naai- ::\.fa.rlioe-rl', <"le" ir:i.genieui.· cle•- tw..,,ecle J,;:las
se bij de.r-.. 'vater;o-;taut :II. G. C. ~I. Ha1-n ming. 

.E-J eden zijn per stoon."lschiI.> Cf?.e·ribo-r?. van Ba t:avia 
x-ia.a1- Ser'l.-.liai.·ang ,-ei t.i·ol~l'i.el,: 

<le }1eeren: St:ein1x1etz.. Engelbe1·t,__, van Laar·, Reijne-
ke en t--.vee heeren B•:n·el; 

.1::0.evrou-.,,.....- Steinmetz; 
n.:aar· Soe1·abaja: 
rl e l1ee1·er:i: SL1.ern:lon1I t:, Kohler, 

-va.n den Brink en Soucleeegger; 
mev,·ot;r-...-v Stenzer. 
:I-I.et stoomschip Soenda. is ddn 

Color"l-11->o naar Suez -ve1·tr·okken. 
I-'l:et s-roo1-:r:tschip Prl-ri.S Are.x:=~cler- is 

J'""l .ua..1.·i t~ Suez aangc.."'!:.l'-umen_ 
:E-Iet st.oomscb i p .Bcr.t:a.vic~ is 

a.ar.gek<.>men. 

.J •~t:1 un r·i -...·an 

den. -1 9en Ja-

-t:e Suez 

De loterij (-.,,.-vaa.rvan reeds vroege1· spr·a.l.:e -...vn.s), 
g~·<:>ot d.1.·ie ton en ten behoeYe van het ka.tholieke 
-,..ve0shuis en bet hulpfonds -van der:i. I-:f. Viocentius de 
Pa.ula. te Sem<-"'-l""'-1:ng, i<? toegestaa.n. 

Eec:i motie, in de avondzitting va~ -1. 9 Dece~be1· 
door de heei.·en. Lohrnan .,,_,,_ iceuchenius ....-vorgestel<l, 
ter n .fkeur·ing ·van dn nieu-..ve - beJasting-...vet, -...-...·c>-rd. 
met 74 t:egel""l. 22 stemmen v-ei:·-...vor·pe1~-

Daa.1·n:a -.....verd de 'vet op de mi<.lde!<~n? Tn.-lis=ch-e 
beg-rooting, rnet 69 teg·en 6 stem men a .angenomen. 

De ee.-st:e Juitena.nt dea· inf"a.nte1·ie van 11et N"erler
landsche .lege1· PufTius, is voor vijf" jar·e-n gecletacl'lee1·<l 
bij het leg-er in. Incti ~-

Van I~euter, 23 Janua1·i. Lorido-ri. .I:>cr.ily J"Veu.->s ve•·
rneldt: :in een l-i.oofcl.ic"\.1·tikc-l <lat: rle vooi·stellen, in za.
ke Egypte gedaa.-n, :na grootc ...,.,·ijzigi nger:i. aa,:ngeno
men zullen vvorden uls de basis vooi· v-erdet·e oncler-
handelingen. 

.Be.-,-lij·n . , 22 Ja.r1ua1·i De I<:eizer 
lijdt: an1 c0n zvva.-c ver·koutlhei<l. 

(vn.n Duitsch Ian.cl) 
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