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Abonueruentsprijs / 7.:JO ner hnlfj:wr 

b~j vooruit.betaling. 

Generaal Gordon. 
(~lot). 

Het hn.J toenmn.als slechts vn.n Gordon 'I.el
ven n.fgeh,rngen um een Chineesch potentaA.t 
te wordt>n PU heer over een nitgestrekte pro
vincie. Docb hij g11f er de voorkeur ann n1uu 
zij n geboortelnn<l terug tekeeren, WILar h ii zicb 
zes jnren onledig bield met de defonsiewer
ken van de 'l'heerus en wet het beheer vnn 
hospitiden en werkhuizen. In 1871 wercl h[i 
nnar Gidatz gezonden n.ls Britsch com missn.ris 
n de l~uropeesclrn Douan-commissie. Het vol

gend jn.ar trnd hij in Egypfoche dieust en 
volgde "ir n.urnel B11ker op ii ls gou verneur 
van Opper Egypte. Zline fa11k dnar was om 
aan een onbes.clrn.nfLl volk deze groudbeginse
len in te prenten. dat rooven en slavenlmnde
len vloekte met de rechten cler ruenscb heid en 
dat het leven en de vrijheicl der menschen on
aal.lt.istbaar behooren te z[jn, onn.fhankelgk vim 
de kleur hunner huid. H[j brn.cht z[jn gewest 
n staat van teger: weer, trok herhaaltlelij k tt:l-

gen de slavenbandel1Ln.rs e,1 hunne pn.rtii op, 
legde op acht v~r~chilleude stiitions g11rmzoe
nen, die a.an z~ine verordeningen kracht bij
zetten en kreeg bet van den Khedive gedaan 
d~t ook Soedan, waarvan de gou verneur Is
mail _Pach:;i. Jakoeb hem in z~jne ta.u.k dwars
boomde, onder zijn beheer werd gebrncht. Daar
bu had hij de hangende ~eschillen tusschen 
Abyssinie en Egypte te vereffenen. Zijne taak 
kwam op niet miJl.der neer !Ian om vrede te 
geven nan oorlogszuchtige st1tmrnen, slavernij 
te onderdrukkeu b~j een volk voor hetwelk 
slavenhandel een der voorwaarden vau zgn 
bestaan was, een leger te vormeu uit d~ el
lendigste bestancldeelen eu handel en nijverheid 
te scheppen in een land van regeeringloosheid. 
Ann de inheemsche pestilentieu, bet doodelijk 
klimaat, de snelle afwisseling tusschtn de dag
hitte en nachtelijke koude, het vele wild gedier
te en de tooneelen van cliertijkheid en fonatis
me om hem henen had h[i dn.arbij het hoofd 
te bieden en hij kwam alles te boven. 7.ijn 
voornaamste streven was om den slavenkoniog 
Zebehr Pacha (*) onschadelijk te mnken, doch 
niet langs den weg van wapeugeweld. Deze man 
kon 11000 man broepen in het veld breugen 
en hoewel zijn streven heru niet geheel geluk
ken ruocbt, slaagde hij er toch in den slaven
handel gevoelige slagen toe te brengen. N" a nog 

(•) Thans wegens 'l"erstandhouding met den ,\faltdi nanr 
Cyprus verbannen. 

Fe u i 11 et o n. 
WILHELMINA KRAUTS. 

Berlijn 1S52 en 1S53. 

Een' ze.keren rlmrn~skleermaker te Berlijn, Bau
mann genaarnd, gelukle hct in het begin van het 
jaar ·1853, om in eene geheel persoonlijke aangele
genheid eene audientie uij den presid ... nt-ministe1· 
von Manteuffel te krijgen. De binnentredende was een 
man van omstreeks 40 jal'en, klein , zeer m11ger en 
•oJgens zun YOOrn.omen erg \"edege>n. 

Niettemin kwam hij den vragenden blik des Mi
nisters met eene zekcre krampachtige onversaagdhcid 
te gemoct: >J lk vel'stout mij , Uwe Excellentie slechts 
twee vragen te doen , die ik u n.'derig Yerwck tc 
beantwoorden." 

~adat een tocstt:>mmencl hoolclknikken rle vergun
ning had gegeven, luidrle de eerste vraag: 

)) \Vas Uwe Excellentie te Ncustadt-Eberswalde, om 
rle heel'lijkheid, die Zijne Majesteit rnij geven wil, op 
mijn ' na:tm te doen ovcrschrijven ?" 

)> Neen !" 
De h\eecle Traag: )) \Yeet Uwe Fxcellentie, dat 

Zijne Majesteit wenschte en gaarne zou zien, dat ik 
dP,n naam van graaf von Hohenzollern aannam ?" 

De Soet·aktu·tasche Cour1i.nt vrr:-• h "nt 

dl"ienw.nl 's week~ : Din.Jdtigs. Dondertlt1 .· Pn 

Ztitertltigs, uitg-e1.ondc1·d foe><tilagen . 
.... - ~ -

eeue gernarl~jke en vrnchtelooze 'I.ending naar 
koning Johan van Abyssiuie bood hii <len Khe
di ve 4in ontslag nan en was reerls onclerkoning 
rnn In die benoemcl toen hij van <lit am bt i•f
'l.ng om rn Zanzibar eene expeditie tegen de 
slu.veuhandelan.rs in die streken te leid"u. Danr
op nep het Chineesche ~on vernement Z~J ne 
voorlichting m bij bet nemen van militaire 
maatregelen. In l 1 keerd.e hii terug naar 
Louden, het volgtmd i1mr was hg Ma de Kaap 
be;,ig met de aangelegen heden v1in bet koli.ni· 
u.le le<Yer en man.kte van d1tar eene re1s nnnr ,., 
het lleilige Land. Doch bet spook v1in deu 
shwenhandel zweefde hem steeds voor den gaest. 

Hii wa te Brus 'P.1 met koning Leopold m 
b ,;prek geweest omtrent het nl~eheel onder
<lrukkeu van dien hauclel 111 Afrilrn eu reeds 
gerned naar den Boven- 'ongo te vertrekken 
toeu de regeenng van zg n land hem kwam 
opvorJereu om de ZtLken m Soedan te rege
len en zoo groot was het in hem gesteld ver
trou wen. dat men hem niet voorzag van de 
hulpmiddelen die men 1tttn een auder zou meege
geveu hebben. H~j verliet Louden op den 18 Ja
nunri met Kolonel Stewart, die vroeger Britsch 
gezant te Khartoem Wll.S geweest, al'J z~jn 
secrntaris. 'l'e K11iro had h~j een Jang onder
houd met zijn onden tegenstander den slaven
koning Zebehr Pacha. wiens invloed h[j zich 
ten diemte wiide makeu. Op den 18 Februari 
bereikte hij Khartoem. De agenten rnn den 
.\fohdi waren overal het vuur van den opst1tnd 
a.an het aanblazen. Gordon, den toestand over
ziP.nde deed cler Dgyptische R:igeering de Yol
g~nde voorstellen. Hii zou een persoonlgk on
derhoud met den Mahdi uitlokken en trachten 
zich met hem te verstaau; Zebehr pachH. zou 
gou verneur van Soedan warden met stellige 
bevelen tot onderdrukking van den slaven
handel en een klein Engelsch hulpcorps zou 
gezonclen warden naar W a<li Haifa, aan de 
Egyptische grens. Doch h!j voud bij zijne ei
gene Regeering voor bet ondersteunen van de
ze maatregelen geen stenn. Toen zijne aanzoe
keo hetzij als niet dringend noodig geacht, 
hetzij dat die door verrnacl of ongeval hunne 
bestemming ni.:.t bereikten, zonder uitwerking 
bleven, zon<l hij in April telegrammen van den 
v-0lgende iahoud. 

Ik zie er het voordeel niet van in bier ja
ren rond te loopen als een gesandaalcl<i dervisch 
en mn bier te laten vangen; levend krijgen ze 
mu niet. Het zou het toppunt van laagheid ziju 
het volk bier aan r.iju lot over te laten na 
hun geld ten behoeve der troepen geleend, na 

Het tweede >) ::\een !" ging, gelijk van zelf spl'eekt, 
vergezelcl van een' zeer bedenkelijken blik op den 
Hager. Deze hernam: 

»Dan bPn ik de ongelukkigste mensch van de 
wereld. 'Wilhelmine heeft mij beclrogen: Ik heb Uwe 
Excellentic oiets meet' te zeggen, vraag verschooning 
en heb de eer rnij onclel'danig a:tn ta bevelen." 

:\11 eclitel' wenschte de Pl'esident-ministcr meer te 
hooren . De 1deermakel' mocst blijven en zijne gan
sclw ongeluksgeschiedenis vertellcn. Men verzekcrt. 
cl at, ofsrhoon het voor clen klecrmn.kel' werkel~jk eene 
zee1· ongelukkigc zaak was, de altij1l Prnstige sLaats
man zich e1· toch buitengemeen vroolijk merle gc
maakt h1~eft. 

Tot hiel' toe volgden wij geene geregelcle voor 
stelling, het i~ 'lechts de inleiding daal'toe, gelijk 
men die t e Berlijn algemeen vel'leld. IJet verhaal. 
clat de kleennakcr Baumann aan den Presicle11t
mi11ister had gedaan, mor.~t hij nog eeus vool' de 
gedepnteP,l'den drr ~tedelijke crimincele rechtbank 
herhalen, waarop tot ecn tweevondig gerecbtelijk 
onderzuek w~rd besloten, \'OOl'eerst i.egen hem ~el
ven, Len andere tegen de in zijne za,tk werkzame 
naai$i.er Wilhelmina Frederica J{rautz; tegen deze, 
ormlat zij hem bedrogen had, tegen hem, omdat hij 
zich had laten bedl'iP.gen. 

IIet becll'og scheen namelijk zoo ongeloofelijk, dat 
men aan meer clan aan zwakte van ven;tand bij den 
kleermaker dacht en een onderzoek naar zijn' ge
moPclstoestand nooclig keu1·de; het resultaat was 
intnschen, clat, in weenvil van de onbegrijpelijke 

Ad vertentiekosten behalve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor :3 plaatsingen f 1.
elke volgen<le plaatsing de helft. 

henlelven gedrongen te hebben hun koren tot 
lngen prijs van de hand te zetten, zonder de 
niterste pogingen aan te wenden hen t!'l helpen, 
om het even of die pogingen zich met de 
kronkelwegen der diplomatie verdragen ot niet. 
l<Jn ik ben overtuigtl wu.t uwe meenrng als 
diplomaten ook moge zijn, d11t ik uw steun beb 
en dien van een ieder die zich zelven nog voor 
ee:i eerlij k nrnn houdt en uitgeeft. Zooals ik: 
de stand van :rnken begrijp is bet dit, dat ik: 
geen ondersteuning krijg eu dat Zebehr pttch<L 
geen gouverneur wordt. Ik: zu.l het bier n11 zoo 
hrn<Y moo·eliik uithonden en als ik den opstnnd 

0 0 ~ -

kan ondenlrnkken, clan zal ik d1tt doen, l\.an 
ik dat niet, clan z:,] ik op den Evennar terng 
trek:ken, aan u de oneer overlatend" cle gnrni
r.oenen van Sennaar, Kassab, Berber en Don
gola te bebben prijsgegeven, met de zekcrbeid 
dat, wilt gij den vrede in Egypte, <Y~J later in 
den Mahdi een vijand zult vinden ruoeielijker 
te bedwingen clan th<tns. 

Daarop telegrafeerde Sir Culyn Baring aan 
lord Grnnville om eene kleine troepenruacht 
naar Assoean te zenden. Het antwoord was: 
inforrueer Gordon terstoncl in cijferschrift dat 
wij hem niet met een Turksch of ander con
tingent kunnen bijstaan en betnig den clank 
en de achting der regaering voor zljn dapper 
en zelfopo.fferend gedrag. 

De verontwaardiging, die zich daarop in Eu
geland van de gemoederen meester maakte, droug 
bet bestuur echter tot bet uitzenden van hulptroe
pen. Ongelukkiglijk ontstond er vertraging in 
het vertrek der expeditie en dit oponthoud 
was het, 't welk zulke schromel\jke gevolgen 
zou hebben. De vnlgelingen van den Mahdi le
gerden zich om Khartoem, de tel~grafische ge
meenschap werd 11fgesneden en slechts nu en 
dan bereikte een van Gordons missives in cij
ferschrift de hoofdstad Kai:ro. Shendi en Berber 
vielen in de ruacht des vijaods. Gordon, aan 
eigen hulpmiddelen overgelaten, deed een uitval 
doch zgn volk en de aanvoerders lieten hem 
m den steek en werden verslagen. 'fwee pacha's 
werden voor den krijgsraad gdrokken en ter 
dood gebracht. Hij zag m <lat hij de stad 
slechts verdedigen kon door mijnen aanteleg
gen en door den vijand te water afbreuk te 
doen met zijne rivierstoomers. 

Iu een zij ner oorlogsdepeches sch reef de ge
nernal. lndien de I\Iahdi van den werkelijken 
toestan<l bier had kennis gehad. gew1s ware 
hij uit Kordopim opgerukt met zulk eene macbt, 
dat alle tegenstand vergeefsch zon zijn geweest. 
Hij zou Kbartoeru genomen en er mede ge
handeld he · en als met Berber, alles te vuur 

Jiclltgeloovigheicl, die hij in cleze zaak aan den dag 
had gelegd, Baumann overigens verantwoorrlelijk voor 
zijne hanrlelingen gesteld kon worden en goed bij 
zijn vel'stancl was. 

Ifot gereehtclijke onclerzoek tegen de naaister Wil
helmina Krantz wa5 spocclig afgeloopen, daar zij alles 
crkenrle, wat de kleermaker han.r te last legclc. 

\Yilhelrnina Kl'autz, oud '17 jaren, kwam in Juni 
1832, toen du s pas ·lG jaar ond, als na.aistel' in de 
zaak van den rlarnPsklecnnaker Baumann. Tusschen 
de kl cine , Z\\"akkelijke werk ste r met bet bleeke ge
zicht en den o?k kleinen, zwakkclijken meester ont
ll'ikkel<le zich langzarnerhancl eene teeclere liefclesbc
trekking, die eene innige vc1t1·0L1welijkheid wercl, 
zondcr dat van ~ene inniger verbmteni s voor bet levcm 
~prank schij nt geweest te zijn. 

De meestel' was echter spoedig als met toover
boeien door de kleine lt>erling omstrikt. Ilij luisterde 
na.n.r hare woorclcn, hij golooftle, ve1tronwde, gehoor
zaamde haal' als zijn ' besrhermgeest. 

Jn December ·1852 \'Crtelde Wilhelmina hem , clat 
zij kenni s gemaakt had met graaf Briloff, een' der 
rijkste mannPn op rle wereld. - Zij bezocht hem el
ken avoncl, om - gelrl met hem te tellen, dat altijd 
in groote zakken gedaan wrrd; en er kw::un maar 
gcen einde aan hct werk. 

Als de jaloer~chheid van den armen rneester ge
wekt was, [\an mocst rlcze zwichten voor de verha
len van den ongeloofelijken rijkdom van den geluk
kigen Rus. Zijne armoecle watel'tanrlcle naar de me
nigte goucl en geld, zooals slechts in Perzische ver-

Inzending der Advertentien tot op den 
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en te zwi111nl verJelgeucle. 
Gordons zermoede118 ;r,\jn rnn.ar al te juist 

gebleken. 
Iu de htatste depeche van zun hand staat 

· verrueld: 
Alle versterkiugen welke naar Soe<lnn ge 

zonden 7.!Jll edert 27 Kovember 1883. <lat 
is sinds den diLtnm wiiarop de ondergaug van 
genernal Hicks en 7.ijn Ieger te Kairo bckend 
werd, hebbeu met iub::'grip viw mijzelven mt 
1:even nrnn be. bum. Het volk bier en de Arn 
biereu maken zicb vrooltik ozer zoodiLUige Yel' 
leening vim lrnlp. De Europeanen bier •ml ik 
met de ~toombooten b\jsbian om te outkowen 
nmar ik zal het volk hi~1· niet verlitten na 
nlles wat 7.lJ voor de goedP zaak reects door 
staan hebbeu. Doch ik vrees dat het te hrnt 
1s en dat WJJ het pleit met onze eigen krach 
ten zullen ruoeten nitvechten. Met Gods bijstancl 
zullen WlJ daarin s!t1gen en zoo bet ziju wil 
niet is, zoo Z1J het. 

W nar is genernal \Yood? :Jlijue beste wen 
schen voor hem en voor de generanls Stephen 
sou en Graham. \\'ii zullen ons hier tot het 
laatst toe Yerdedigen, ik zal Khartoem met 
verlaten nrnar alle Europennen . dringen z1ch 
uit de voeten te urn.ken en ik ' koesr~·· '")fl 
steeds de hoop <lat door een ig rniddr 1 

tbans nog verborgen is, God on 
geven. 

Het verdere is bekend. De veran 
heid voor Gordons dood en bet __ _ 
van Khartoem verblijft nan eeue tmge Regee 
nng, die den ~rnst van het oogenLl ik met 
toonde te bese.ffeu. Tenv!jl met Charles George 
Gordon eeo dier maunen 1s ondergegaan, van 
welke men terecht pleegt te zeggen d1Lt zij een 
leger WiLiml zijn. 

Soerakarta. 
:U.aanstand. 

jfaandag \l jfoart L. K. Dinsdag ·17 Maart ir. M. 
Dinsdag 24 ~Ltart E. K. ;\Iaandag 30 Maart \". M. 

Ve1·zorgiugsgesticht 

C'ommissiiris der m11.and Muart 1885. 
de heer H. W. PIS'l'OHIU8. 

----
S l u i t d a ~ e 11 d e r .ltI a i I s. 

' l.'N SA '\rAR.\NC: : 

Fr. 8--2J. 

Eng. 14-- 28. 
Holl. 1 O-'.H-31 

'l'E BAT.A VH: 

Fr. 11-25. 
Eng. 3-17-31 
Holl. 3-13-24. 

tclseltjes YMrkomt. Bij clezen graaf lag het papieren 
geld in zulk eene menigie op rle tnfol, dat hij de 
!llunLbiljettPn rnn cen Yijf tbaler gebruikte, om zijne 
pijp aan te steken. 

En hij was een zeer wcldaclig man, en '\i"ilhelmina 
had hem, met dankbnarh.~id aan haa1 ' niend gerlen
kende, diens behoeflige omstandighrden medegcJeeld, 
en · - hij had haar beloofd den n.rmen Baumann te 
helpell . 

Baumann zou geholp1m worden , indien hij beslui
tcn kon tot. eene ge hcimzinmge handreiking. llij lllOP,Sl 
aan '\Yilheln1ina elken rlag ·I 0 silbergroscl1c1 1 voo1· 
den grootmoedigen Graaf over!iandigen. Dezc ·J 0 si l
bcrgroschen wenlen door BriloJI in den geldzak ge
cl a<in , di eu hij elkcn dag Yttldr, en Baumann heeg 
door deze bijdrage r.enigrrmalc merleeigrntlom aau 
den grldzak; de silbergro,chen zoudcn, zoo als hem 
werrl rnorgrspiegeld, broeden en met Kcrstnucht dui
zen1lrnurligc n11cht vool'tbrengen. 

Bnum:rnn gat geregelrl aan \\' ilhelmina elken dag 
de 10 si lbergroschen, 

::;;'ieuwe Yenassing, nieuwe wonderen! Het wns om
slre\'ks Kersttijd, toen \Yilhl'lmina verhrug(l bij lrn::u" 
niend kwam. Zij was op de Kci·stmarkt gew1~est; 
daar hat! ha:H' edclc grnaf BriJoll cene redernering 
geho11den. De prins \'a n Pruisen \\'f1S Yoorbijg<'rrrlrn, 
had ze ook aangehoord, was verrukt geweest, had den 
Graaf uitgenoocligd, in zijn rijtuig te komen, in zUne 
groote \'l'iemlelijkheicl \\' ill1eln1ina ook, rn was met 
hrn nn.nr zijn pnleis onclel' de Lmclen gereden. 

Daar had de Prins haal' - onclat zij de wiendin 
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a: der Treinen 
G.50 , .. m. sneltrein, 1yeJke 
te Solo aansluit aan rlen snel
trr;n, tlit> om 10.30 v. m. 
van t!aa1· n:rn1· Soi>rnbaja ver
t1·ckt. Yenter .:31 v. m. 1.11 
n. nJ. 
7.2 1. m. 10.30 v. m. 2.16 
n. m. snelt.rein, wrlke aan
sluit aan den sncltrein. t!ie 
om G.20 '" m. van "oera
baja ve1trekt. 

Semnrar.g-KedongDjati 2.35 n. m. 
Keclong-Djati-Semarnng8.12 v. m. 
Semarang-Djokja (i.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja -Scmarnng 7. J 5 v m. 12.25 v. m 
Djokja-'olo 7.L3 v. m.9.48,·.m 1L.25 

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

n. rn. ::l.3G n. m. 
\Yilli>m I--Kt•dong-Djati G '" m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

Solo Dj1~b1·e ...- orrabaja--G.fl aanli. S0crabaja 3.20 
10.41 ( ~1wlt1ein) aank. Soe

rabnja U.-
2.35-uank. -:'IIadioen 5 .. 32. 

Soerabaja-Solo Djebres 6.'10 (sneltrein) arnk. _Solo 
l>j. 1.28 

8.25 aa11k. Solo Dj. 6.-
11.57 aank. Jfa<lioen 5.51 

(Tij I. opzn,·rn volg-t>ns 111itlriL•lb. tijd !3oL~rabaja: 9 rni
nnr•nt wr~chil met Solo; 12 uu1· Sot>rnbnja = ·11.5'1 
Solo.) 

EPn stokonde inhtnrlsche vrouw trad eer
gistereu de pendoppo van een der Pnnggernns 
ulhier binnen en wilde zich met een der al
ditar sbmnde goLHlen ong ongR venv~jderen, 
toen haar tlit door cen <ll:'r volgeli1wen belet 
en z\i over ha11r vreernd 'Oortig gedrng oncler
houden wenl. 
- Het bleek toen d1tt men met eene krank
zinni~e te doen had. die nn. eenig geld en 
kleeL1eren outvangen te ltebben, huiswaarts 
begeleid werJ. 

Iu de desn. Djemb:rngan vongen e~n.ige 
inlltuclers in de dn.n.r l1rngs stroouiende nv1er, 
vier 'tnk groote, vis cheu die ze te huis ge
koruen de-len brnden en met hunne fa:r.iliele
den verorberden. 

Nit het gebrui.k werden n.llen ongesteld en 
wel twee hunner zoo hevig, dat zij twee da
gen later overleden. - De a.nderen zijn thans 
her 'tellen,le. 

rre dagen geleden brak een inlander. 
in.amd, des nn.chts in de woning van 

1mgen landgenoot Pn.k Djoj . en 
.:nige dochter mede. Toen de va-

1<leren <lag te lmis komende znlks 
vc• ..... ,. ... u, was hij over het voorgevallene vol
strekt niet gesticht. zocht beiden op, cliende 
hen een flinke clrncht sln.gen toe en stelde 
de verliefden in hahclen der Politie. 

edert eenige dngen bl)vinclt zich te olo 
Raden Poerb0 Adi .Kesoemo, kleinzoon van 
den welbekenden Pang~ernn van Demak, ge
pensionneerd As i tent- \Vedon6 van Roen ting, 
Residentie J !\para. 

Die heeft zonder eenige opleiding d11:trtoe 
crenoten te hebben, het ver in bet lnndsdrnpscbil
deren crebrn.~ht en moeten zijne knn tpro1.ucten 
reeds meermalen nau.r tentoonstellingen in Eu
ropa, o. a. Parijs en Amsterd:tm, gewmlen 
zijn. ToegelatE-n bij Z. H. den Soesoehom1tn, 
ter an.nbieding van eenige landschn.pp m op 
doek. be temd voor schutsels, belrn;tg.le het 
Z. H. eenige bestellingen te doen, welk rnor
beeld door meerdere Iuhtndsche grooten ge

volgcl is. 
Genoemde schilder lo~eert b\j H 1trlen Djojo 

:::loeclir.lj' en de Kepatiu.n, alwaar z\jn w.crk te 

bezit;hti;;en is. 

van ch'n Graaf "·as - ei•n' ko·tburen rim~ m1'L dia
m·1n~i:n g-e>cho11ken. .Tamn1er nn::ir. zij k0n he 11 dt>n 
kleerm:ik,.r 11iet l:lten zien. \Y;.ilt <le Pri11,:; It i.l de 
uitrir11:;k·~lijkc roonrnnnle gc•m;1akt, Jat zlj den ri11g 
no iit 111o:·ht \.,,,·pan.l,•n ca 01i!;. aa11 nit>m tn l h•• wl!
rcl1l Lltl·ll zien. Et>n·} hardt'. bij:ia 1Her<le voo1·waa1 -
rle van e<'n· ZO•> rJ1'len pri11>: aan een jon!! m ·i~je 
Prn ko:tln:1r sio>raarl te p-e1·rn. dat zij :11111 niemand 
maz l::lt<'n zien. \\'at b tat ccn opschik. dien men 
niet. 1n:1!! rlt·:1gen! \Y:ui.rsch\jnlijk zou lwt m:1:11· erne 
prot.>f zijn. dir tocb ,1ok bij het ve1telselt.ie lwh·JJrde. 

De b,,Juoning Yolgrle spo 1lig. \Yilhelm1na cchter 
clacl dtt:irbij ~li.:chts aan haar' cersten - ot vroe
gen'n Hie·1rl. Zij was te weten geknmen, dat graaf 
Dril"ff :H hui1.Pn te fkl'l jn In l, en QVl!1Tcc.i le hem. 
rr z1·~ ,·a•1 a·rn dL'n ar111.•n J3a11mann t.e g•~Vt'.':1 De 
Grnaf rlee.l al wat zij wilrlt>, en Baurn:11111 Ju·re_2" de 
ve1·z1•keri11g, cht zij rc1~ds bij den administrateur rler 
huiz1·n in de Linrlenstrirnt gewePst W;l~, rlie de gl'
heele Z<lak in 01·de moest b1'<}f1g"i"!n. Dew h:ir! ltaar 
er ht.er g-1•zeg.J, chtt er vo1J1' elk. hui~ bJ dt> 01·erschrU
,·i:1g e1~1w Oi1.pve bij de karn"r van justiLie moe~t. 
gedn.an wo1«!t~n, en rlat rl:iarvo01· telken~ ern zrgel 
van 1.3 silbe1·gro,chrn nooclig w,1s. rfa11mann besloot 
dus ganrnr, rlie zegels uit zijne sch1·aal vuo:·r.iene 
beurs tt• b1!ko~tigen. 

Ook rlaanoor werd hij beloonrl: w,rnt' graaf flrilolf 
gafh •m nu bij die zes rel'~tn no.:; bet. cenc lni~ na I 
het ::t11rl1~re, totclat de anne kleermak·~1· eindeJUk in 
l1et bezit w,is van '15 hnizen, die hij wel rvenmin 
b~wonen mocht als hij ze te zien krceg, man1· hij 

Personalia. De heer H. L N ootmnn, klerk 
op het bureau van den A~sistent-Resident te 
Sragen, is benoerud tot opziener b\j het bosch
wezen in de Residentie Madioen, met eene 
bezol<liging van f_ 7 5. 's maands. 

De zoogenaamde elleboogstraat in de Chi
neesche kn.mp, uitloopende in Limabelassn.n, 
verkeert in een slechten toestand wn.t reinbe1d 
betreft. 

Genoemde weg is voor een grn_ot gedeelte 
met grns begroeicl, en scbijnt tot n.lgerneenen 
vergaarbak van vuilnis enz. gebruikt te wor
den. 

Aan het scboonmaken der gote•1 schijnt ook 
Limmer iets gedan.n te worden, wat eveneens 

zeer nndeelig voor de gezondheid zijn moet. De 
politie zu.1 dt111rin verandering kunnen brengen. 

De Chineezen bier ter stede klagen niet 1tl
leen over de verhooging der belastingen, ruaar 
ook over tle strenge h1tndh1wing en toepitssing 
vn.n het passenstel el, wam·door kleinhandeli1ars 
die .bijna dngeltiks de desnpn.ssers bezoeken 
zich in de uitoefening van hun bedrijf belem
merd acbten. 

Een nieuwe maatregel onlangs te Soei·abaija 
ingevoerd, door aan de hundelaa.rs een pas voor 
CCne man.nd te versfrekken, WttlLl'tne<le zij 
zich gedurendP- dien t~jd ongehinderd in de 
d~siis bewegen kunuen, zoude misscbieu voor 
onze Residentie ook 11anbeveling verdienen. 

In de desa Djamoes werden van den Ad
min istmteur eeoer onderneming, gedurende cen 
donkere u1tcht onder zw11.re regen, zeven stuks 
koebeesten ontvreewd. 

A11n de P<1litie die daarvan dadel~jk kennis 
gegeven werd, mocht bet niet. gelukken, eenig 
spoor cler dieven of sappies te ontdekken. 

snoept en bevre.osd voor slan.. zich in de lrn m
pongs schuil gehouclen te hebben, totd11t de 
regen hem dwong om zijne woning optezoeken. 

1 

wn.cht in staat wus zulks te verbindercn. Dit 
ging <lag ann dag wo, totd11t bet publiek bet 
hl'merkte en iedoreei', tlie ~en g1·hoorwmen hond 
had, z\jn voorbeel1l volgde. Eintlel\jk trok het 

~ 1..L"\'ECLIPS.-:- Gistenwond viel een gedecl
teluke waanechp prnchtig wa11r te nemen.-
D ,. b t :> '[' c ecups egon egcn ~ ure. eg-e11 11 1/

2 
nre 

ongeveer. deetl hot sb1111pen op ltet r\jstblok, 
door de mlnnders bti dergelij ken gt' le gen heel en 
steeds in praktijl· gebracht wordende, zicb wijrl 
en zij<l hooren. Heden nacht te()'en l ure ;,al 
de eclips nogn11111ls zit;htbaar z~j1~ 

Yitn den Heer A. Stoo-p, mijnincrenieur, ont-. .. "' 
vmgen . wi1 de mededeeling dn.t op den 27 en 
MMrt 11. de i\lernpikmter door ZEdG. beklom
men en alles volkomen onvernnderd aarwetrof
f~ wenl. De meting leerrle clat de p1:~p tot 
st1lstnnt~. i.:; gekomr=>n. ~fook 1\fwisselend vrij 
beln.ngq]k en gclheel onbeduidend. 

ook tle nandacht van kolouel Yerly -rau de 
keizerlijke garde, die de z!Lltk voor den K .. i-

1 
z.er brneht. .N1tpolcon lnc!tte er hartelijk om 
en vroeg wnnrom er geen lionden iu den tuin 

• mochten toegd11tt>n wonlen. Niemnnd wist 
dan.rop 1mtler nntwoorrJ te geven dnn dnt het 
nlt\jd zoo gewet·~t "·1is. \'an dien <lag af werd 
echter bet verbotl opgd11!1'en. 

V ei~s p reide Berich ten. 
Ew•n als in and1·1·c l:111dcn hpeft riL' heer Stunrt 

l'1rn1brrluncl, du bekentle getlaehtenlnzer te 's (hiq

venlnge zijne ope11ba1·e Sca11C<'s doen 1·oorn('5<tlln door 
een ~oirce partii.:ulie~e. Deze h<1cl p!aats in ht::t hll
kl ties Incles. Onder rlc bczockrrs tcldr. men de mi-

l 
nisters rnn .Jus.titie er~. Bi_nne11landsche Z<tkcn. terwijl 

Coc-rnr;tn. Hat Jfu1,ijkgJzJlschn.p .,LYR.1." zn.l . rl1~ Yftn ko!un1en w1,1~<"l1Jk "·as wt•O'geblcven.- De 
bedenavond O\'ereflnkoa"!stig- achterst1t:tnrle nd-1 :\'ederlander~. noe~cr de ctwste. scheep$bouwineeste1·s 
vertent,ie in de ~oecieteit »Harmonie" een con- d'.'" we~·eld,. latLrn n11, lrnn11e schepen i1; .l~ugeland _bou-

·t ;. cl B 1 l d l · "en. Zoo is •'l' tP Scotswood uan di:' 11JnL' ecn rneuw 
cer opvoeren wau ooreen a rrevo er za wor- .. b · h. 1 · d , ' t:> 0 Ijt.eren arl\SC tp .lelatw gt>11aanid, met stalen mas-

en. ten en raas, te water gelaten, Yoo1· rekening Yan de 
Aim ulgemeene deelnarue zal het ditmaal finna Koning en rnn Deld~n. Het is mi gehecl op-

'"'~ niet oi:tbreken. geL11igd te zUn n:rnr .\ mstt'rd.1m nan de 1'1 ins Hen-
Het progrnmrna beloof;r zeer veel en lateu wij driklrndc g-dmtcht, om da,11· geladen ie worden en 

dit hieronder in zijn geheel volgen . dnn de mis n<rnr Soen1baia te aa111•aar1l011.- In het 
1. Ouverture Piqne Dnrne ..... Supp(,. vnrk Merwestc\jn nabU Do1·clrerht z\jn de ooievaars 

Yoor piano ·hn. Jc 011 '.!c viool, alt, cello, watrl- ten1ggl'kcrrd.- De l'<'Chlbank te 1\rnhc111 heeft een 
hoorn darinct en thiit: drnlqwrsdelict te brhnndelt>ll gehad. De liter G. A. 

2. 0 sieh mich nicht so liichelncl an. NrcoLl\.l. was beschuldigt\ rnn hoon en Jnster g1•plregd te heb-
Yoor sopra'.ln met acc. piano. b1'n tegen de 1na::ttscbapµij let op uw ei;ulc. T~ 

3. Trio (Allegro en Andtmte) . GoT'L'W.1.LD. Utn'cht is el)n stuk g'PJ·lnalst in dP. S!!dc1' l"eluwe 
viool, rcllo en pinun. tr \\'ageni11gen. De eisch was 2 geldboeten iP.der 

4. Fnust-wals voor Solo pin no LISZT. rn11 f ~5. -- Het kn11to11gerecht te G'rnrla heeft zes 

5. Philippovich-:\tlnrsch. . . . . 
1·oor phmo, le en ~e l'iool, alt, cello, w11l1l
hoorn, ('\al'inet en lttlit. 
Arie der B.ezia uit de Oberon. v..; EBER. 
voor s·1praan 111~t ncr. ph1no. 

Clrnn;;on sans paroles . . 
,-oot• viol n-·ol mot nee. pin.no. 

HAtOfSl'O:-i. 

kapiteins 1an Stoombootl'n veroordeclrl irder tot ecn 
bof't,• van f 10.- ornclnt zlj in rlr ril'icr de G:rnwe 
bij \\"adding vee11 met te grootc ~11Plheid barlden ge
varrn.- Tc Amsterdam hecft de polific de hand 
gckgd op een bende jeugdige riieYen, wanronder ecn 
meisje rnn 10 ja1·en. Zij plncgde11 allerlPi dicfstallen, 
zelfs rnn iecmlccren bppen, doch toen zij een ketel 
die zij den vorigen aYonrl uit een vaartuig ge tolen 

Hier ter stede schiinen weder valsche rijks- I ti. 
<la~ilders in omloop te zijn. Zoo ontving gis- ; 
terenMonrl een sodn-limonade verkooper op · 7 · 
Nonongan, een diergelijk stuk, dat door hel
deren klD.uk, witheid van kleur enr;. niet van 
goede munt te onderschP.iden was; slechts het 
rnndschrift wa.s ondnidelijk en toonde de nn
ID!utk aan. 

8. Laurn-witlzer . . . . . . . MrLLiiCK.lm. haclden te koop aanbodl'n, wcden zij in nrrest geno-
vo,>r piano 4 m. lo cu :?e viool, alt, cello, men.- Te llerpen ~ij Grn1·e is rle rijksveldwachter 
w1ddhoo1·n, d:irinl't en fluit. van Berchern dO\•L' st.mopers. tlif'. hij no1•0-e1· bekeurd 

had. met blanke n1es~cn, in de J~om d;r gemeente 
aangernllen en zw:iar nan het hoof<l ,·erwonrl. Het
zclfl!P gebeurde ook nwt den rijksveldwachter van 
Schaik, dir> er ecbter beter all\\rnm. 

Heclen WP.rd~n ter politierol gestraft. wegen~ 
:Men zij dus op zijne hoede. 

Eene Buitenzorgsche vrouw die hier ter stede 
sedert eenigen tijd verblijf hield, vertrok met 
de ?:\ 00rderzon, met zir.h nemende het onge
\eer twaalfjarig dochtertje van Mas Demang 
'\Viro .Poespoko. Na lang zoeken kwamen de 
ouclers te wetr:m, <lat die vrouw zich met het 
kind te Semarang opbield, en zonden een ver
trou wd persoon dan.rheen om hun dochtertje 
terug te vorderen. Daaraan werd echter geen 
gehoor gegeven en hebben zij tbans, ter te
rugerlanging van hun kind, de hnlp der Po
litie ingeroepen. 

De amfioenpachter v!l.n Godean onder J ogja, 
werd onfangs des nachts door een dief-die den 
hnisbaas nog wakker vindende in ziju voorne
men tot stelen gestoord werd, in koelen bloede 
vennoord. 

De <lief vluchtte zonder iets mede te nemen. 
'l'oen de h uisgenooten des ochtends ontwn.ak

ten en met scbrik bet treurig schouwspel filln
schou wden. riepen zij de hulp der Politie in, 
die tot heden echter den moordeuaar niet heeft 
kunnen opsporen. 

De inlander Senen zond z\jn tienjn.rig zoontje 
met f 1,35 mmr een der pandjeshuizen om 
voor da.t geM een kain iu te lossen, m!Ln.r wacht
te twee dagen ln.ng te vergeefsch op terng
kornst. van den jongen. Men dA.cht reeds 
<lat hem een ongeluk zou overkomen z\jn, 
toen het eindelijk oncler een zwure slagregen 
huiswn.arts keercle en bekende het geld ver-

vrrheugcle zich toch in de gednr:hte, dat hij c1· ei
g"Pnaar van "·as, want hij had bet zegelrerht 'l'OOr 
alle betaald. 

Graaf Briloff werrl steeds "·clwillender. Hij harl 
ook IJ,•Jangrijke goe'leren bij i\custadt-Eberswalde, 
<lie hij niet zelf besturr.n kon: het was hem rlus 
een p.tk van hrt hart. toen hij in den klrer;naker 
Bauman een' man \·onrl, die hem er van lrnn afhc!
!lf'll. Baumann was daartoe ook bereirl . De zaak 
moest ~chter hare bezwaren hcbben en nif'i zoo ge
makkclijk te br>wl!rkstelligen zijn, want er wei·rlen 
pei·soncn van groot aanzicn in getrokken. ne presi
Ot\llt-rninist.er von l\Jantc11ffel was Zi.!lf daa1 om n::tar 
Xeustarlt-EIJc1·swalLle gereisd, en claar rlr zaak met 
··poerl geregeld moes~ warden, vlogen de tclegram
men d:1gelijk~ V<lll Xe<lstadt nna1· Jkrlijn vice 1-.~1·sa. 

Bij die qelege11heict verteltle \Vilhelmina hn·u" 
vriencl. <lat. 7.ij zelve 1len Presirlcnt-mi11i~tc1· hezocht 
en van c!P1.en vricn1lclijkL\O nnn ca.Jen.11tjes g-ekregcn 
h'ld, zoo als eene ceintlll'e, ernc flescl1 o IP11r, ren 
stuk hJutt•n spl)rlg»cil in den vorm ecnt>r locomot.ief 
rn Wilt •~·~n pt'Csident.-minister vert!e1· aan zUne lit>vc
lingr11 pier.gt 1.e ge1·en. Baumann beschouwde deze 
roonvcrpen met zekcrc onkocring en eerbierl voor 
den vo,irnamcn grver. 

In .J,anLJari i 8;j.) bereikt.e hct wonderbare geluk 
der lwninrln 1,ijn toppunt. \Vilhrh1in:i Krautz werd 
met grnaf Brilofi aan de Koninklijke tafol. genoodigd! 
\'an <le t:tf•)lge.:;p.wkken vcrn,•men wij, helaa~! niets 
clan dat ZUnc Maje<;teit \Vilhelmina merlerleelde, rlat ' 
hij te Berlijn 7 J 0 huiien bczatt en clat iij f!en Ko-

het bezit van cln.ndestiene opium: 
Singowidjoio met 8 d . krakitl. 
Troenodikromo. » 1. rud. » 
Dikem » 8 d. » 
Bok Hirogolo » 8 cl. » 
'l'odikromo . » 8 d. » 

Mertowidjojo » 14 d. » 

Bok ~oerodikromo. » 8 d. » 

Sodrono . » 1-1- cl. '> 

Hirodikromo » 10 d. » 
Kariowirecljo > 3 mcl. » 
Bok S_omoknrio. » 3 md. » 

tenvijl :\Iertomengolo, Somito en Raden P1m
djie Kitin.srnoro werden vriigesproken en Somo 
Soen Kiat nan.r den H.esidentiernn.d verwezen 
we rd. 

GEMEi~GDE BERICHTEN. 
La l'i1• Jfodeme v.erhaalt de volcrende anec-

, 0 

dote van Gen onl11ngs overleden Franscben 
kiLrikaturist t'hnm ( vicomte de Noe), die min
der algPmeen bekend is. In 18G9 111ocht nie
mend door den Parijscben tnin der Tuilerien 
gnan met een hond. zelfs niet aa.n een touw
tje. Cham nu was meer gehecht a:.i.n zijn Az.or 
dun aan de geheele toenmulige regeeri:JO'. Hij 
hield. dien dus b\j zich, <loch de schildw1tcht 
verhood zulks. c.+oerl, zeide Chaw. mnn.kte de 
ketting v:m bet dier los en bernl 'hem cl1tar te 
blijveu opzitten. Xu moest de schildwacht 
Cham natuurl iik doorlaten en, nadat hti een 
paur honderd ·chredeu gedn.an hnd, Hoot hij. 
waarop ~'1.zor hem volgcle, zonder dat de schild-

ning spocrlig da,1rop ,l"flrtelde rnn Baumann, zUne 
eerl\jkheid en trouw, zijn edel karaktel' en zijne ar
rnoede. Ifot hnrt dt)S Konings wen! week P.n 1Joeide 
O\·er rnn g-.1e,Jgunstigheid. - :\og a:in tafel \el'
klaanle Zijnc ~bjesteit, dnt hij die 710 l.uizen en 23 
rnorge•J l:tn I a:111 d1•n damP~kiN'rmake1· Banrnann 
wild[) gcven en hcn1 zell'en tot den adelstancl rnr
hefft'll. \'er,J1•r h:irl Zijnc :\Iaje~teit gcwenscht. dat 
Ba11111ann ab adellijk li~cr een rler rlrie adellijkc na
mcn zott aannemrn, von Ilotte-ibu··g. von Lindenan 
of llnlw11zoill'l'll. Tnt11sscbe11 bar[ zUne 'lfajestrit er 
tus~sl'hen in lntcn 1loeicn, dat de J\oning gaarnc zou 
zien. en Ba11111ann hctn gruot pl •izier zou doen, ah; 
hij ril' !l naam lluhenwllern koo~. rlaa1· thans jnist H 
~ersonen rli1•n dro»gcn en door hi.!111 het <lozijn •·oJ 
ZIJll \\'01·d1.•11. 

De w1k moest rrhte1· natu11rlijk 1tl)g g-•hei1n ge
hou.lc•n w.irrlen. tenvijl er irit11ssch1~n \'eel te betalen 
viel. Pit 'rns de rrnig•~ ~ch:11l11wzijrlt- a'.tn hl't hcldc
re bed,J. \fo:11· hJc lrnn dat Q[JWegen tcgen l'e11e hee1·
lijkheid bij ~eu~t'.vlt-f%cr. walde. e•'llt\ h\j flerlijn, en 
zoo ,·eel h11iz1m, als hrt tienrle clcel van g,•heel !3P.r
hjn b.11lrneg! llij gaf g.rnrne en goc1lwillig, zo1 Jang 
hij iets lud, en a!s hij niet.s meer hnd, borgdc hU. 
Er W<ll'l'n dag-en. dat bij allern voor zegels tot 
diie tlmlcr toe hctalen moest. Als hij scheen te 
w:1nk,·l t!ll P.n te rlrait'n, hieill \\'ilhelmina hem voor, 
hoe v1•nlt·ietig, wUdloopig en J;ostbaar het was, als 
lltr'n mrl hr,t gnn1cht le <loen harl. .Ja, zij \'Crzekerdc 
hem, rhil zij zell'rn rlrn Koning op zckcrcn dag bij 
de stedelijke rcchtfMnk had aangetroffen, toen Zijne 

Ecn 11?ld·artillcrist Pn ecn burger, die t1i Tfoermoml 
wat druk v:.istl'narnnd hadden gt'l1oude11, kregPn twist. 
De sabd Wf't'd getrokken en dP. burger daannede aan 
het hoofd verwond. De riader is aangehouJen. Tr 
IleYenter is een !JOjarig genee~hrer, toen hij bij een 
farnilie nen bezoek brncht. over den drempl'! gestrui
kel<l en hreft bij die geleg-rnheid i>en been gebro
ken.- nij cen juwelicr te Parijs Gabriel geheeten 
woncnrle in rle ,\vl)nue de l'Op(:ra, is ren all;rbrutaal~ 
stP. dieE•tal gepleegd. De dierl'll ht"bben zonder t"enige 
i11brnak rnn lrniten, enkd met val~cbe sleutels, den 
winkel binnen \Yeten te dringen rn h.rbben zich toen Yan 
het kostbaarste meester gemnnkt. Er is niet minder 
dan ern waarde rnn 80,000 :i. 90,000 francs gcsto
len. D-e dieYcn zijn zoo s!im geweest van zich alleen 
meester te makell rnn voor\\·erpen. welkc germ merk 
of cijfrr dragen. Zoo hcbbcn zij alle horloges laten 
li"'gen. Jlcn heeft hier rlc zrkerht>id \'illl niet met 
ketjoes te doen gehad te hebbc11, claa1· deze laatste 
de horluges ook wel zouden mcdrgenomen hcbben.

Te ~Iandhiling is men l'rg aan hct bi'anclen. 
De curretipondent v:;,n de :::;wnati·a Coumnt, maakt 
er melding van dat c1· in het l~ntst van J:111uari ne
gen g_rootc brnndcn hcbben plant~ gr~hatl. Hierbij 
wenll'n g<'heclc lrnizen •~n een grook brug in rle 
asch geil'g..! en ve1'loren twee kinrlr1·en hct. ]even. 
De Re~ident is er hePn gegaan om te o~rkrzoekcn 
\Yie die branden aansteekt.- Ilct is aan den Resi
t.lent rnn Bali gdukt orn de hevolking rn priester 
rnn dat ciland tr durn afzien van ltet krissen en 
hen tc ove1·tuigl'n Lint ltangrn e\·en nuttig is. zonder 
zulk' met weten~chnppelijke proevcn te Ll)1yijzen. Ilij 
hceft rlaarop \OOr dezc hantleling de goerlkcuring van 
Z1jnc Exccllentie r!en Gouverneur Gencrnal gevrangd 
rn t1>1•cns vcrzocht om de toczending van een galg. 
- IIt't voorstel om ,\tjrh 111nar te ontruimt>n heeft bij 

den Jegerkomniandant geen gunslig onthaal geYon
den. 

~Injestcit juist '150 thaler aan onkosten hetaalde! 
Tot op d» lwlft Yan Fcbruari hacl Bauman op dcze 

wijzt' uan zoogenanmclr zcg-elrC'chten 100 thaler be-
1nald, en daartoe langznmerhand gPld tot ren gelijk 
bcrln1g m•ir.tr.n opnemen. Niet tk minste tw\jfol kwam 
in den gelukkigrn clroomer op. Ilij Vl)rkecrtle toch in 
rlenzelfden cngrn kring- van denk hr.el den al$ de be
driPg~ter. De zaken bij rh• rcchtbanken kosten geld, 
zegels moeten bU alle akten gt>bruikt worden, en 
bU de ste,lelijke rechtbank \Vorden de onkosten be
tuald. 

\\'a;trschuwr'ncle st.•mmcn had<IPn zich reC'cls laten 
hooren; n•le zijner kl'nni~scn h:idden in de kleine 
hPks ePne oplicht~te1· hcrkcnc! en alle mogelijkr rnoei 
te geclaan, om Batmwnn uit zijn' droom 'rnkker te 
nwkcn, maar zij we1-rlen verachtclijk afgew0zcn. De 
wcrkzaa1nste en beste l111lp voo1· je berlrirgcrs zijn 
de bcdroge11<m zelven: hot) meer z\j er zich mede in
g11latcn hebben, hoe crge1· zij om den tu in geleirl zijn. 
de~ tc mcc1· komt lrnn hoogmoed er tcgen op h .. t 
te bekennen, en hnnnc scherp7.innighcid spitst zich 
te _hunner g1111st.r, om zich voor de vrer~elijke o -
dekking te behoedc•n. Bnumnnn was echter in zijiu 
ziP.! ornr1.nigd van de 11·aarhcirl van al writ zijne 
Wilhelmirm hem had rnedegedee.Jd, zoorln.t hij in stil 
g-enot orn1· zijn gcluk juichte. Zoo ~rhrecf hU des
tUrl,; in Yerrukking ep,n' briefa::tn z~jn' bro~drr, waar
in deze 11itdrnkki11g YOorkomt: >JJlcrkwaarrlig! won
del'baar! Denk ecns: ren ~trmr l'idcler van de naald 
wol'dt ecn hoogadellijk Yorst!" 

1Yo1·clt vervolgrl. 



De Locomotief van dcn 28 ]tfonrt bevat ern arti
k~I, wna1·in ~1anbrvokn wordt om de D11leije nm 
lJtrecht langznmerhnnd op te hcffen, lloor geen koni
mandeurs en ridders meet· nan te ~tellen en al de 
thans bl'stanndl'll zijn 11itgestonf'n, de bezittingen 
in ',; lands Im OYPI' tc hren,Q'l'n. Dit i~ een artikd 
wat we! de na11dnchl dl•r r:,'gl'l'l'i11g· in Nederland 
Yet·dicnt dnnr ·de oph<'rti11g \Un tit' lfalcijc Yan Utrecht, 
or die \l'ijze, de b<•rooide schalkiste 7.fll te ~tade k.o
men, frrw\jl zij zeker rninrler onlrHedenen zal docn 
geboren \Y011len dan dP i1t\uering- Yan de Personeele 
rPla~ting en het Pat<'n1rt"tht in . '\l•ilrrlnnd.ch Indie 
trn hate van liet rnoNft·rl:rnd. - Ile Sntnnrangsche 
~cherprechter is naar J\optfo<'s wrtrokkc:1 om dnar 
het dood\'onnis nnn ee11 Chineesclwn moordennm· tc 
\'Oltrekken. - Te s,1marn11g· ii' l'l'll aanhaling ge
dnan van 107 thnils cl:J11d1·~tine opium. \vat echter 
11iet heeft kmmen belette11. dat nog op rlenzelfdrn 
dag, dat clie unnhnling plants had, P1· te Samarang 
zijn Linnengeloodst 8GI katies w•prcpareerde en 33 
katies ru\l'e opium. De geherle partij is nls bl'Sfol
goed naar Soer:1karta Yerzonden, pe1· i\ededanrlscb 
Jndische Spoorwegmaatschnppij. Ilet gcprepareerde 
gedeelte ging naar Soeraknrta en het ongeprepa
reenle naar Klaten. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 
Uit Bata,·ia, 28 ~faart. Dt>n Resirlent van ema-

1·ang :s \erzocht rrn detinitic\'e aanwijzing te doen 
omtrenl \!en nwest geschikten rnnrl1daat Y001· de 
betrekking Yan dil'ecteur der centrnle geningenis n.1-
daar. 

De nrnjoor de1· artillel'ie J. L. van vYij he hreft 
ontslag 11it '· hlnrL dil'll t grl'rangd. 

De majoor rll"r infanterie J. F. Sachse is ''an Ma
gelang naar .\ tjeh o\·ergt'plaat~t. 

Het stvomschip ·iunatrn is cien 25sten dezt>r te 
Amsterdam aangrkonien. 

Ilet stoom:chip P1·insc1; .l111alia is <len 2G·ten de 
xer Yan Suez 11< .. 1r Padang wrtrokken. 

Ont~J,1ren nit zijn bPtrekking, D. J. Le Due, com
mies. te1ens hnite11gewoon ambter1aa1 nm den bur
gcrlijken ~tan<!, te Sido- \ rrljo. 

Benoemd tc..t commit>~. te1cns buitengewoon amb
tenam· rn11 den bu1 gcrlijKen . tand te Sido-Ardjo, J. 
J. C. Henon; 

te Tiil.1tj<lp, van der Uoot. 
.\ang•·~teld a.I: makclaar te ~01'1·nbaja, Arntzenius. 
"'iil(lctJ'01·e. 28 :Jfaart. ,-a N'n he,·ig geYecht Yan 

,·erscheictene dnµ-cn hebben de Chineeze11 de Fran
scht-n ondrr get crnal ~t'µ-rier bij Dong-dong Yerslagen. 

Het verlies der Fmnschen aan doodcn en gewon
den bedrol'g twee honrlerd man. 

Lo11dell. 27 '.\Iaart . In bet parli>ment is een kc
ninklijke boodschap YOorgelrzen, betrellrncle het on<.ler 
de w.Iprns roepen Yan de re enc \·an bet leger rn 
de militie. 

Bet zeibch1p Gefion is te Anjcr aangekomen ,·00r 
orders. 

Jngedeeld: b~j het garnizoen. bataillon te Atjeh, de 
err:<te Juitenant J. Beet~ en A. A. A. l\L ,·an Goor 
en de t,,·eedt- Juitenant :JI. 'an den Berg: 

bij het twecde bataillon . rle kapitein H. :Jf. ·w. 
,·an :Jfeel en J. C. J. Le Cocq d',\i·mandYillr, beiden 
uit , -ederland gedetacheerd: 

bij bet derrle batnillon. de eer. te Juitenant J. II. 
Le Bron de Yexela en de tweede Juirenant C. F. A . 
H. Fundtcr: 

b~i het twnalfde bataillon, de eerste luitenant J. 
Buij: 

bij het ,ijftiende bataillan de kapitein G. G. Y. 
rnn Lindhrim: 

bij het bvcede garnizoensbataillon. de tweede lui
tenants K. A. Yosmaer en A. A. Yan Yloten. 

Overgeplnatst bij het dercle depotbataillon, de ma- · 
joor A. \Y. ·H. Perelaer: 

bij bet zernntiende bataillon de majoor H. F. 
\\'eijchard en de k.apitein S. Boom: . 

naar Soerabaja. <le militaire apotheker dcr twecde 
klasse H. \\'. J. Cowan. 

Uit Batnvia. 30 :Jiaart. ITet stoomscbip P1·inses 
Jfw·ie is den 28sten dezer Suez gepass!'enl. 

T\\'ecjarig verlof verlePn1J nan F. H. Hoedt, com
mies der rerste klassc bij den post- en telcgraafdienst: 

aan H L. C. H. Sa1·olea, bouwkundig ambtennar 
der eer~te klas"e bij den dien~t de1· staat. spoonvegcn. 

Een·ol ontslawm Ustretg, Jaatstelijk burger opmm1er: 
op ,·erzork. ll. Th. Zieocl. waarnementl architect 

der twecde klassc bij den wn.terstaat. 
Benocmd tot commies der crr~tc klasse bij den 

post- en telegrnafdienst, de commies de1 t\vcede klas-
se A. L. Matnlj : . 

tot algemeen cntrnnger te Buitenzorg, Hansen: 
tot mngazijnmee ter der t'weccle klas$e bij de ar

tillerie (errste luitcnant) C. :Jloolenaar. 
Uit Bn.taYia, 30 Maart. In Europa zijn uangeko

mcn de zeils1 bepen Git1se1i11e Acea mo, Cape n·,,at h, 
C. Bosche/to, ANlv01·, ~ebastiono ,[a/ 0Pse, Agostino 
Ro1iibo, Vil'rtinia Lr111yslo11e, Bl'Ctndon, County of 
Lanca.<te;'. .Tulia Penshaw, Alba, Lottie Jlooi·e, · 
City of Canfo11, Loyal, Xiobr, Ole Bull, Volonta di 
Dio, Purarliso, Prnesiclent, Foi·tunaio, Repello, . 
1',ovspring, Erzuritor, Co1111ly of Ca;•1wrvon, Ti·an~it, 
,_,;,a1·egro111, Sme;·oe. 

Landen, 29 l\Iaart. Men bericht, rlat de Russen te 
Bakoe Yijftig duizend man concentreeren. 

Gl'ncrnal Daudukol is opgcroepen naar St. Peters
bm:g. 

In hct hoogerhuis wenl de aandacbt gevestigd op 
de 'lierdecliging van Sing-aporc. 

De Gouverneur rle,. Straits Srttle111ents werd ge 
machtigd om i~ geval rnn nood maatregelcn te ne
mcn. 

K~i1·0, 29 Maart. Lord v\-ol::;cl<'y is teruggetrok-
ken naar Dongola. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Dondcmlag 2 April in bet Hotel Slier alhier 
van toko goerleren. 

Op Yrijdag 3 April te Kepatian alhier van de 
nagelatene goecleren van den chinees Goei Hie Tjien. 

De vendumeester. 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

Otl Uonderdag den 2 A.pril IS~5 
voor rekening der Heeren 

J. v .. l\IAGIU~ ~~Co. 
in bet Hotel §lier vnn diverse Kooprun.ns
goederen n.ls pracbtige acht dageu loopende 
klokli.en van bet nienU"Ste genre in 
renaissance stijl, keurige zwnrte en gekleurde 
sehildc1·ijen. prachtige po1·selein
":o'l'erken, pns aan~·e'\'Oer•I. 1n·o· 
Ti!1'ien in blik en flesschen, enz. enz. 

'rercle1· 
een splinternieuw Rijtuig (Panier) 
voor een en twee paarden, uit de fobriek der 
Heeren I .. ohner &: Co te 'Veenen (nog 
ongebruikt.) 

(78) SOES:\IAN & Co. 

Vendutie wegens vertrek 
01> 'Voenstlng 1 J.~Jlril n.s. 

ten buize van 

Dr.~~ A SCI-I:H:E 
in de Be11te11g. 

Yan ZEdG' netten en compleeten in
boedel be::;taande uit: 

Een rotting .A.meublement, bank.en, ron
de en. vicrkantc tafels en knaapjes, ge
wonc-wip- en luier toelen, kroon-, hang
cn staandc lampen, spiegels en schilde
rijcn ijzercn twee- en cenpcrsoons ledi
kantcn comp1eet

1 
linnen- en dispenskasten, 

schutseL, ·waschtafcls, porcclein- en glas
werk t>nz. 

con mijlord, 
ren paard, 

verd0r: 

em pratencle beo, 
fraaie bloemen en potten. 

(7 6) SOES1I.AN & Co. 

M UZIEKVEREENIGIN G JJ LIJRA" 
TE 

So era lat rta 
,,C 0 NC ER T EN BAL," 

op Dill'dag den 31sten Maart 11::385. 
IX DE 

Societeit ,, Harmonie" 
des avonds ten 8 ;/2 ure. 

En tree. 
Voor een Heer of Dame f 2.50 
v oor twee of meer persotien nit een 

gezrn, per per oon . » 2.--

Op <len dag van bet concert knnnen. des 
voormiddaas van 8-12 uur en des nvonds 
van 6 uu~· af. plaatsen besproken warden bij 
den kastelein dcr Societeit, tegen betaling van 
25 Cfmten per plaats. 

(77) 

:N .L'iIF.XS JIJ<:T BEST l:R Dim V J<:REE:lilGIC\G, 

De SN·i·ela1·is, 

A. i\L YAN SCHAIK. 

De heeren deelnemers aan het plan 

tot opricht:i-ng van een monu·ment op het 
graf Yan wijlen den Ret>ident Mr. P.A. 
MATTin:s '\Yorden uitgenoodigd, om op • 
Zondag den 12 April J 8 8 5 des voor- u 
middags ten 10 ure in het Loge-Gebouw 
te willen bijeenkomen, om te beraadsla
gen in welkcn geest dat monument zal 
zijn, eene t1efinitieve kommissie te be
nocmen tot het. in ontYangst nemen der 
reeds gcstorte gelden en om zich verder 
te belasten met de uitvoering van het 
plan. 

Name11s de roorloopiye kommissie, 
(81) CARLIER. 

Kantoor Notaris Hodde. 
NAAST HOTEL SLIER ZUIDZIJDE. 

(80) 

Benig~ u11~ besohikba.air 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKENEN 
Gerar(ls. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. I 

SAL 0 N Il E G 0 IF FURE 11 Loten voo; ~er;~P~~~l~,~ia~r~amnrnng Jpn 
Fieerenstmrrt-Solo. behoeve van ltet Hoow~eh hatltoliek Wec.· lmis 

en van het Hnlpfonrh v1rn ~"t-. Yineentins !t 
Heeft pas ontvangen: I Paulo te ~ltllllll'llllg' ;..; rc111 t. r :J0.0,000. 

Extra 'kwnlitcit zwarte viltcn hoeden · DJD PHl.JZJ~ :\ /,J.J~: 
van nf f 7.-; Grijze viltcn zonnehoe- · 1 pr\j;:; v1rn f !00.0,00 
den; zwnrtc en fantaisic dai:'\scn knwen l » » ~ '..'.l1.000 

hemden, sokkcn, hnndcloekcn van ~ff] f _' ~ P:;wrll : 1 ~"-~~~ 
tot f Lt- ,ponsen, knmmon, wa1H1el- 10 » » l.000 
stokken, h ercn-damcs en kinderschoenen 1 O » » :;oo 
in a lle soorten. I 00 » ,, ! oo 

Parfumerien van Ed. Pinaud, Veloutine 100 " ;J ,) 
Cle , Faie, Oriza lactre, Heeren glare hand- I .. oten zijn tPg<'n cont11nto bebtling i:>11 oµ 
schoenen cnz. l franco aanvrngc ii f' 10 lwic lot vcrkr~jg lmar , 

A
lle sooi·ten bij aanvrnge per post 011der i n zendin~ v1w cen 

vn,n Wijncn en likeuren. postzegel ~ JO cent;; voor fr,rnkeering . 
(61) J. B. AUTIIIER. De r1ag dcr trekking zal nader wonkn nan-

gekondigd. 

INDISCHE-BODEGA 
· Onh'angen: 
Een pnrti_jtje exquise 'vitte 

po1·t~''ijn, minder zoet van srna11k clan de 
ot nu toe 1mngevoerde. 

V erkrijg baar 
Etappe-Kaart van Java 
Topogrn.ph.Kanrt nm Soeralrnrta 

Id. :. Djokjalrnrtn 
Prnchtalbums 
Merk-en stempelinkt. 
Ru ndschrif'l pennen 
Dnwgbare copieerpcrsen 
B1ilboekjes 
Gotcpil-grnvures 
Ivoren duirnstokken 
Pen·y-schnren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sig11retten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

Enz . 

( 280 ). * 

(3) THOOF'l' & KALFF. 

Heeren.draat Solo, 
BeTeelt zich belcefd aan tot het ma

ken vnn Bruids- Wand el- en Kindertoilct
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

V A·N IELJE 
van superieure kwaliteit 

verkrijgbaar bij 
cln Bois. 

(7 5) . HOtel Sclzolte11. 

in vnten, blikken en flesschen 
verkrtighaar b.ij 

263 SOES.i\IAN & Co. 

I (57) 

TIIOOFT & l\ALFF Cll 

! De ondergeteekende, 
bebst zieh met den in- en verkoop van pro 
dukten te Semarnng. 

Versclrn,ft werkkn.pit1rnl n.nn Laudbou\\'Oll
dernerningen en verkent voor;:chof'.ten op pro
dnkteu. 

Een en ander tegeu uader overeen te ko· 
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op . 
n1euw ontvangen: 

Het echte Leverwnter, dat geen aan l;c,·e
ling behoeft, door zijne kwnliteit alom bekeml. en 
slecbts verkrijgba.nr bjj 

per fl.. f 1.2.l 
» doz. ft. f 12.-

V LAS BL 0 :.I.' 
(301 )* Scl1 oe11111 (I !;I', .. 

Tol<o- uthier 
HEERE ... TtlTRAAT- SOLO 

' hee/1 ontvangen: 

Een factuur damesartikelen bestaande 
Afgcpastc wollen - en zephir jnp n- .,. 

nen, cachemiren, satijnen zephirs en t,u·
latans in allc klcuran de nicuwstc ,'nort 
dameshoeclen, bloemen, ruches, cor~eften, 
jongens- rn mci::;jc. kousen, dames ~tc 
glace-handschoenen cnz. 

( 4 7) 
A. AUTHIEll 

.Jlodh;fe. 

Bet meest gelezen blad va11 Indie. 
A.bonnementspi·ijs pei· lu1if.j<u11· f 20. 

Geregelde Politieke Telegrammen, Handels-~elegrnmmen en Handelsbrieven 
uit Europa. 

Mailtelegrammen en buitenlandsche Telegrammen van Singapor.~: 
Tai van medewerkers en correspondenten, z o in ah; bmtcn Ind1e stel

len de redactic in staati het nieuws zo Rpoec1ig moge1ijk ornlcr de oog('ll c1cr 
abonne's te brengen. 

In het bijzonder worclt go,Yezen op de Yoortdurmd0 uitbreiding van clc ru-
briek ,,Telegrammen" Yan DE LOCOl'lOTIEF gegcvP1L 

Vaste medewerkers in Europa: de hceren prof. mr. van Hamel, Joh. Gram, 
C. E. van Kesteren en velc anderen. 

Cor respondenties uit Amerika van ISOL1.r1E, uit Parijs van SLA.MA'l' , 

enz . enz. 
· DagelijkschP Oplaag Yan 2200 exemplaren. 

(51) DE ADM!NISTRA TIE. 

as~SD2lNGe .. A ~~A~'f A~R~N 
MET 

,,001· 1~s.:; 

Slee/its eenige Exemplaren ontva ngen tloo1· 

(32) THOOFT & KALFF. 



"'1.!ZiY 
Bet hnis laatst geoccupeerd 

DOOR DE FIR1IA 

VAN 2t.Tt~VEJB.., 
Te bcvragcn bij 

(48) JASPERS. 

Gezondheid voor iedereen. 

HullQway's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuh·cren het bloed Pn herstellcn alle ongcregelcllieden 
van de 

Je,'er, 111.nag, i.ieren en ingewanden. 
Z1j l'"":en kracht en gezon1 l!Jei1l weder aan YCl'zwak
te Ccstcllen, en zij n onwaarclecl'baar tcr genczing 
vun allP Kwalen Pigen aan bet nouwelijk geslacbt, 
omer~chillig van welken leefrijd. En onbetaalbaar 
voor Kinderen van welken ouderclom. 

DE ZiALF 

Is een onfeilbaar genee. mirldel voo1· Invade Beenen, 
Zwerende Borsten, veronLle1·de 1r..,nden, ·~wcren en 
Etterlrni!en. Hct i$ bcrocmd Lt· genezing, an Jicht 
Rhumatiek, t>n omPrgelijkbaar YOOr Aamborstigheid 

keel1Jij11, b1.·onchitis, verkoudheid en 
hoest. 

Ter genezing van Kliergezwellcn Pll a lle soorten van 
IIuidzick •n hcrft zij f!Cen rnctledinget· en gencest 

belooYerend, :<aamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereicl in Profe"sor Hou.ow.\ Y's Etabli~~ement, 

78, New Oxford street. Londen 
voorl~een 533 OxCorcl street, 

En worclen \'erkocht in PottPn en Doozen n111 l s. ·1 '/"d., 
:!s. 9d .. 4~. ucl, ·l Ls .. 2~~ .. en B3s. en \'Crkrijgbartr 

bij a lie lllt'1licij11cn-\·erkoop•'1·s door de eheele \\'ertlid. 
.... Koopers gelieven het Eliquet van edere Doos en 
Pol l~ onderzoeken. lndien h et adres, 533, Ox ford Street, re 

niet staal , zoo is hel bedrog 

(130) 

~OJ:C:S3.I ..... -\...N & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Jluis- en Coi-nJnissieTendnHen 

('.2 ) 

Amsi~rdaimseh.e Apatheek. 

Levetrtvofetr 
(296)* A. AfACEIELSE. 

AA 
~D~ ECHTE • L h 

FflANSCHE ..... .1.11 na • a roe. e 
i " de ee11ige die eene belooning verworven 
hcefl van het fransche Gouvernement van 
ra.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

ni.: ECHTE FRANSCHE QUINA-LA.ROCHE 
J1ecft op de \Yeener tentoonstelling van 
pha. maceutische prnducten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is ecn voedend, krachtherstellend en 
koortsw-erend rniddel omdal hf'l alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
15 hct eenige middel tegen verzvvakkinrr, 
bleekzucht , langzame en moeijelij k e 
spi j svertering, gebrek aan eetl ust, rrevol
gen van het kraambed, vroegtij dige 
almatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
ean menigte Certificaten be'Wezen is. 

DE rr,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een krachLigen spaanschen \\'ijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-1.AROCHE 
is overal nagcmaakt hetzij door de Apothe
kcrs die altijd hun eigen preparaat aanbe \'elen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE e~·schen 
met prospectus waar- =-0~ ,I 
op nevenstaa•hde ~~M1-( 
haudteeki11g ---.;1 
staat, alsmede het maatglaasje vragen me\ 

"'Jeu llaam LAlWCllE in een woord. 

t: FCHTE FRANSCHE QUINA 'LAROCHE 
bel'at bij iedere tlesch eene complete ge
bruik!'aauwijzing in negen ta!en die franco 
toegezo11 de11 wordt aan ieder. 

DE E~HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorlen verkoelit de eenvoud ige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugiueux). 

DE £CHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Fraukrijk verkocht tegen GI. 2 .50 
de heele flesch. 

DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22· 

BECKER & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WERK TUI GK UNDIGEN. NBdBrt lndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 

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

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij IJ, T. 1--' en Balk· 
ijzer in 11.lle afmetingen. 

L ij t r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
Staa:f en plaat\jze1· van n.lle dikten, 

wn.arbij vn.n 6' X 2' X '/,. " en '/," 

TE BATAVIA. 

~taa:f en plaatkoper en Jioper
draad. 

lulichtingen omtrent ven~ekeringen b. v. Kttpitanl b\j 01·,,rl\jden. 1 nuner-t.rekkende verze 
kering;-· ook orutrent •iie voigens hi>t nnlanu-s n1mgenome11 \' E!{.L...\ .\! }0 titriel' voor W EJ~. 
ZEN"B'O'NDS. wor<len g-n.n.rne l'PrstrPkt door 

Groote- sorteering - Jloerbonten en 
IUinknagels. 

> > .Koperen Kranen 
en §too1na:fslniters. 

India rn b ber vn.n af 't,. " tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met hnlpstu kli.en tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie-
1nen, enkel en dubbel. 

Hanel, Centri:fngaal. Stoo111-
po111pen en Drandspuiten. 
Sn~jgereedschap voor ti;a!!il en 

'Vith-worthdraad. 
Alle soorten Verf'waren. 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aan vrang dadel\jk 

SchijCschietrc;;isters en i\.Cstnndsbt"pa
lini;en, afzonclerlijk gebonclen. 

Gedrulite "-ante.-k.-n i n"°bof'kjf"lill. 
lW aa.mlijsten. 
Klcedin;;lijsten. 
Stra.Cboeken. 
Mennr;eboeken met ster.kte Register. 
Proces-Verbanl. Getuir;en Vei.·hooren. 
Be.kla.ar;den Verhooren. 

Boor en Ponsmachines, Draa.i- Venduvera.ntwoordin;;en, e11 z. cnz. (!~) 
en §chaatbanken. 

1 
Stoonunach~nes net ketels op em 

fundatieplaat. 
ONTVANGEN: 

Jiiezel~uhr co111positie, de beste p h · 
1 

fi .. 
be~~~!~s te~~i=~~:~-ui!:~alin!~uw soort r a G t 1 ~ B 0 B 0 ~fa B Bil 
,.n urldei. Van welke ln.atste n.rtikelen zij 
eenige agenten voor J av-11 zijn. zeer goedkoop. 

Verder alle artikelen, benoodi~d 
,·oor landelijli.e onde1·ne111ingen. 

Hunne zank op grooten omzet gebaseerd ziju 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

THOOFT & .KALFF. 
(162) . 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 
Gaarne belasten zij zich met toezicht hou

den op aanman.k van Jlachinerieen en 
reparaties claarvan, en nernen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (9 0) 

,,de Oosterling,'' 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPPIJ 
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,;Veritas. ' · 
Bij het A.r;entschap dezer l'tiaatscha.p· 

pijen besta.at, op zeer aannemelijke voor
waarden, geler;enheid tot verzekerin; 
ter;en brand~eva.a.r, ' 'an alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta. 

(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
Soeri.ku rta. 

Bayrrun. ~lcoholisch urasch
water. 

( 101 ) MA CHIELSE. 

Amstardamscha ApothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
E:N 

SIROP van Dr. ZED. 
(28) A. MACRIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Witte en Roode Port . . . . . f 15.- l pe1· 
Ma.las-a., Musca.tel en Vino Dulce,, 13.50 (12 fl 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·J 2.-J a coi.t. Ka.Q~a@b.e v.rij~e~. 

Eeni[B a[Bnten voor Solo (25) A. MACHIELSE. 

THOOFT & KALFF 
,) Amsterda1nsche Apotheek 

Soerakarta. 
Amsterdamsche Apotheek Glyli.aline, midclel tegen dP- hoest in 

, /
1 i:in • , fl.eschjes a f 4.- en f 2.

llligraine Stiften f 2.- per stuk. 
Poeder tegen miltvuur 

f'l.50 per pond. (311)* 35G A. MACHIELSE. 

Tjat r~!~~;~~2:~~!~ffARD~'~ r;; 
. · ~.. .•.· ,J Ji1• If. 

·,~-~~· 3, Rue Huguerie, BORDEA.UX .;;;_' ' ,~ t , 
:~.::~ Tjtra ilanjak lehi baai per tjat laka1 .::.t · ·· ~ 
· ·~ ramhoet dan djeuggoet · · ""';, ,. 

Tida oeaah tjoetji ka/oe mao• pb.k6,djooga '.'· 
tlda tingaf noda di koeflt . 

:Etoe tjat dart toean doelrnen 
JLtcharda ujani; lan tas kardJa orani; boleh :. 
pake sama djoe:a per ramhoel, kaJil djoe&-a · 
per djengioet dau tiatla sadja kasih lantas ·.-~' 
dan slamauja njang intero s:ikali, tapeh rljo .. ga •· 
pengabissan u!,ao~ trada sakali IJcr-oebah. ,. ._ "I 

:ttoe tjat dart toean doekoen JLtcharda tida bekin sakit, sekali di• roenja koewat' uja i"'r pe. karnJ a·a" dan IJcld " koewat 
soeda pariksa dari hanjak roepa tanda dao paiiku-au : ilue Dekin rambocl lemas dau kilap, itoc piara sarna dia, ora ng dia bekin 
koewat dia poenja akar dan kassi kocwal hidoep. ltoe tjal tingal slarnanja seperti lelJi doeloe sakali. 
Dari segala bai'ang bmlllJ njang l11ai uiali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di kolla Bordeaux 

Kita djoeva triroli i11(luta1i sama /r.ita orun(l poenja toean toeun njanv batj" 
lloe obll oama Cephaline <lari loe•n doekoen JLouaseau njaug lakan ramhuel djatob da11 sAba11 boewal toemboe. 
ltoe obal Arntcaline dari toean doek.oen R.ou11aeau ajer \vau,i per tjoetji bJRi salrnli ada lianj11k s;okali ub.1t nrnic:i di 

dalam, ohal kuewal s:ika li per 1ahar. kaloe or>ng !Jakar ataue di (ig1l, eni. - lloe be1lak dari L>borc haai sakali dari segal!a •ocpa 
hecJak. k& lnk saban di p:1 ke rocra motok:t ~lam.rn1a tinJ:"al bagoe1 dJn moeda uma dJOC r;i kasst roe)la segar da u ttlocs 1rnperli or:rng moe1l:J, 

·ien A~eut te ~oernlrnrti. 

.J . R. YAN 0 l\fME RE!\. 

Steeds ·voorhanden: 
POS'l"l'A RIEVEN. 
11ELEGH.AAF'I'AlUEVEN voor 3 kringeu bt

rekend tot 200 woorden. 
'l'A.RIEVE~' voor KOELIELOO TEN bu1U,,11 

de lijn. 
(6) THOOF"l' & KALFF. 

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

IlrukkBrij Bil BindBrij 
en 

HANDEL 

in Papier-, SchrUf- en Kantoorbehoeftcn. 
Spoedige bediening en nette .·.flevering ge

giirnudeerd. 
P HIJB( 'OU H.ANTEN word en steeds gmtia 

verstrekt. (7) 

"'\T erlu.·.i,j~·ban;r
b\j 

T!OOFT & HALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausan 
(in bet J11.vaansch) 

f>l'fjs f 5.- franco per post f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

lieating-s Con~h IJozen~es. 
i\Jidd<>l tegen de hoest. 

( 10 5) i\IACHIELSE. 

AGEN'rSCHAP SoERAKARTA. 

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

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevn.n.r. op de gebruikelijke voor· 
waarden. 

(14) A.. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

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

(70) A. MACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta, 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'fOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

WOO®®J~i ~ ~~~lW~" 
Htt.t1to01·-A.gen<la's J.t!ft!i5. 
S poo1·weggidsen . 
1J'elle1·ltinds Geschiedenis en Yolkslevett 

( P'""chtwerk in '1 g1-. octavo <leelen) 
<le Genestet-Album. i'li prachtb;;,nd. 

Italie, lloor Ge1·1u·d Heller J> » 
Ben schitderdoo.~, cornpteet (voor ""di· 

lettant-scl1ilde1•s.) (249) 

Stellen zich vernntwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - T1100FT & KALFF - Soerakarta, 
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