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bi,1 voornitbetniing. 

n e Lij k e n v e r b r an d i n g. 
In een tij 1, w1111rin de Vl'IL'L!S hoe m~t onr.e 

doo<lea te handelen, zoo Teelz~j lig besproken 
wordt, en pieteit en ver tand d:tarover met el
kander in tweestrijd komen, is het niet oube
la.ngrijk OUl. na.tegitan, hoe de volken door 1d
l" eeuwen been over den dood gedacht eu met 
hun dooden geha.ndeld bebbeu. 

W anneer wij bij het bed van een stervende 
onze machteloosheid om het beenga.a.nde !even 
te behoudeu erkennen moeten, dan rijst on wille
keurig de gedachte bij ons op van een ver
borgen wereld a.an gene zijde van het graf, 
wa.ar het hier afgebroken leven weei· za.l wor
d.en aangeknoopt en ..-oortgezet. De lijkfeesten 
hebben daarom een ernstige beteekenis, en hoe 
uiteenloopend van karakter ook, naar gelang 
der op..-atting van den dood bij de verschil
lende volken, hierin stemmen ze overeen, dat 
bij alle de gedachte ten grondslag ligt, dat 
zelfs da.a.r wa.ar de mensch in den strijd met 
den dood bezwijkt, de zege ten slotte nog door 
het leven zal worden weggedra.gen. 

De geheimzinnige sluijer, die over ~et ,,dood 
zijn" ligt uitgespreid, bedekt eeusdeels ook de 
oorzaken, die den dood te weeg brengen, voor 
zoo..-er daa.r..-oor althans geen geweldda.diO'e a.an
leiding voorba.nden is geweest De mind~r ont
wikkelde volke11, die de oorzaken der ziekten 
niet kendeu, schreven het ontsta.an daarvan 
&Non iets bovenna.tuurlijks toe, a.an een geest, 
die in den lijder was ge..-aren; zoo noemde men 
eene kln.sse van zenuwlijders > bezetenen" 

De beschouwing, dat geesten buiten den 
mensch de oorsprong zijn van ziekten, is zui
ver menschelijk; eerst de wetenschap kon er 
toe geraken de nanleiding en den aard der 
verschillende krankbeden te ooderkennen en 
een juiate behandeling daartegen aantegeven. 

De gedachte a.an booze gee;;ten treft men 
niet uitsluitend aa.n bij de natunrvolkeren of 
bij minder ontwikkelden, ook de meest beschaaf
de volken der oudheid trachtten ziekten te 
voorkomen of te gene~en door de goede gees
ten met offers te verzoenen, of de booze door 
sterkertt geesten onscbadelijk te maken. Van 
de gebruiken dier heiden volken, gewijzigd door 
het noodsche heidendom, zijn in weerwil ditt 
het Christendom er reeds eeuwen ornrheen ge
gaa.n is, nog sporen tot op onzen tijd a.chter 
gebleven. 

Daar wa.ar de ziekte mr>t geheimzinuige vrees 
werd be cbouwJ, ~trekt<> ~ich die vrPt>S ook 
menigmi.u.l uit tot deu gostorveue Pn z\jn be-
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Wie zou ni(>t ! We'k een waarlijk go i ie!ijke zacht
hei1l in riien Christu~kop, en toch w,•er iets n ... , . ._ 
<Jok, dat. du11kt ru\J hr't gehtitll Vl"1·h~vr'11er Pll tevnns 
mtinschelijkP1· wa,tkt. Ik heb Je odgi11etilen 110 •it g~
zieu, maa1· die koppen kunuen daarop niet zielvoller 
zijn dan deze!" 

»Er mag natuurlijk geen vergelijking gP-maakt 
worden tusschen deze stukk.en en de origineele schil
derij1m. En toch, ik zou ze er ongaarne voor afstaan." 

»Wat mij beti-eft, zoo dikwijls 1k ook de gravures • 
naar die schilderijen beschouwd heh, is altijct mijn oog 
bijna uitsluitcnd aan de Christuskoppen blij\en han
gen, hoe vol denkbeelden ook het geheel moge zijn; 
en ik. \'ind bet een echt dichterlijk idee die koppen 
gei'soleerd te bebben, om ze met onverdeelde aan
dacht te kunnen bewonderen. Zooals ze hrer zijn, 
vormen ze in bun tegenstelling nog een poeem. Ik 
llOU de een een peinzende1 de ancler een handelende 

De !f!.oer1r,Jr1r,rtti,Jch,. Coi11·1u1i v ... 1·~d1ij 1 

cfrienw.al ·~\\'eek~: l.Ji.11,.,tl1i,g.r. :!Jo111l~rd~r,9~ :n 

'£1~ t ertlaqll, 11it!!'1~1on·lt>1'<I f'l'e~1.dag1•n. 

A' l v1·rteurieirnsten behalve het zegel ..-oor 
dk<" ~ 0 \\-,)ord•m. voor 2 plautsing-en f 1.

ll· e VO'!'t"-J'i'' f-itmtsing de helft. 

Inzending der Advertentien tot op den 

dug der uitgave v66r 10 uur. 
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zittingen, en de n.fschuvy- v:m t~en <lood g ,f .1t•ur ,k bet 1.ii in bet grnf. Nog een schrt<de I der zonfle knnnen opspringen, zijn wapens en 
aanleiding tot nllerzon.Ierling;;te t"<!Otnil;.en. I .. j t ternr· e lic•t m~nscltenet>!n o :tst.'1d. ..11.lt:rc bij hem gt>lt>gde benoodigdbeden opne-
rneer dun een voJk wer.J cfan 001 de tlood tl l.3 ~fon he·!lt dat nteertn;d.,;n Vei·kJii.ard aJs een n1en, t'D, !111 zii.h iJ.lt'i; de b\j !Jem g-epl1uttste sµij-
iets unrein~ 1t.•Lil!.{e1U 1rkt, en 1{e M•Ma'i~cue wc::t- no0.{za«el uk g"~v»l?-{ n~n 's we:1scben behoefte 1.en en clrankeu te liebben v,..rsterkt, in zekt<l'••n 
boeken geven ou verholen afkeer van den do.xi aan Jie rl~j k voeds :l; gnf de owgeving, w1111.riu 1,in Z\j u VNeg«!r leven voortzetten. 
te kennen. hii leefJe hem rreen .re[e,renheid 11.11.u <lie be- In de meeste ire111.1Jen h11.d een ter tturdebe-

" "' "' 
0 11· ~ De vaak liefdelooze behandeling van sterve·n- boefte gehour te geven, LUet undl!re woorden ste mg vnn bet l!jk, een begrnvcn derhnlve, 

den en dooden b\j ver;;chillende volker::in, bangt leverde z~j geen <lieren van genoegzame grootte r!1tats. Hoe oud het gebruik ook zii om de 
samen met deze beschou wing. ·w aa.r men znlk of in voldoende hoeveelheid op, om hem dier- In.ken te verb.ran den, zoo l\jdt het geen twijfel 
een behandeling aantreft, mag deze nog niet lijk voedsel te verdchn.ffen, zoo verslond bij of het gebru1k om de doo<len te begraven is 
altijd worden beschouwd als een bewijs van zijn natuurgenooteu. Hoewel tot zekere hoogte nog ouder. 
geringe beschaving. de behoefte aan dierlijk voedsel als aanleiding Bij vele nntuurvolkeu zijn beide gebruiken 

Aan den anderen kant ziet men ook, dat tot het k1tnnibalisme aannemende, is het er gelijktijdig in zwang, en men kan bewijzen, 
het menschelijk gevoel zich op wa.ardige wijze echter o. i. ook voor te houden, dat daarbij dat .~it vroeger evenzeer het gevll.l was. 
uit; men vereenigt zich om het bed van den nog twee andere factoren in rekening moeten Bu het Terbranden komt echter een nieuw 
stervende, men geeft dll.ll.r en bij het graf lucht worden gebracbt, en wel: woede tegen den e~~ment i~ het ~pel, het vuur, en de v~.iag 
a.an zijn droefheid, en weudt alles aa.n om de verslagen vijand en de wensch om, door het rust onwillekeung, welke bete,,.1· is hechtte 
begrafenis zoo plechtig mogel~jk te maken. De verslinden van den doode, tliens hoedanighe- het volk aa.n het vuur. o~ -· werd het vuur 
weeklagende vrouwen, van welke de profeten J.en deelachtiO' te worden. als een godsgeschenk vereerd, men waardeerde 
melding maken, waren onmisbaar bij den dood Welke voo~stelling zich de verschillende vol- het om zijn warmte en lichtgevend vermoO'en, 
van den Israeliet. keren matLkten van den toestand der dooden vooral die rnlkeren, die de kennis bezaten"' om 

Bij de historische volkeren vinden wij aa.n is duidelijk uit de behandeling van de gestor- de ruetalen uit hun ertsen afte zonderen, steJ,.. 
de a.clitergeblevenen de 7.edelijke verplichting venen, die mrit dit begrip ten nauwste samen- den het vuur, \vaardoor zij het blanke meta.al 
om den doode zekere liefdediensten te bewijzen hangt. Tan de granwe slakken konden afscheiden, op 
en de zorg voor een plechtige begrafenia op- Ook onze vaderen droegen groote zorg voor hoogen prijs; aan den bliksem kende men het 
gelegd. hun dooden; blijkens de grafheuvels of ande- vermogen toe om de lucht te zuiveren. Het 

Men drukte den doode den mond en de re rustplaatsen, waarin zij de overblijfselen vuur was dus het zinnebeeld van reiniO'iug ~n 
oogen toe, wiesch hem, zalfde hem met wel- ter aarde bestelden. De Hunebedden in Drent- de diepe vereering, die men er voor ko~sterde, 
riekende olie, hulde hem in lijnwaad of kost- he en andere daarmede overeenkomstige ge- spreekt uit de heilige vuren der Romeinen en 
bare meesta.l witte kleederen en legde hem op denkteekenen in Frankrijk en Engeland be- Grie~en; nog heden ten dage bewijzeu de vuur
een praa.lbed in de voorzaal, waarbij de voeten wijzen ons in de krachtsinspan ning, die bet aanb1dders, die ..-ooral in de nabijheid van de 
na.ar de deur wa.ren gekeerd. pla.atsen va.n znlke steenmassaas moet gevor- Knspische zee wonen, a.an bet vuur goddelijke 

Zoodra het stoffelijk oznhulsel a.an zijn la.at- derd hebben, dat men geen moei.te ontzag om eer. Het heilige element, het reinigeude vuur, 
ste rustpla.ats was toevertrouwd, vereenigden den doode of zijn tot asch verteerde beende- verteerde het stoffelijk hulsel, terwijl het a.an 
de nageblevenen zich a.au een lijkmaal, een ren een waardige rustpla.a.ts te bezorgen. Het den gees~, van de boeieu der stof ontslagen, 
gebruik, da.t tot zekere mate in stand gebleven licba.11.m of wat daa.rv&n over wa.s had nog al- gelegenbe1d gaf om gelouterd naar de woon
is en zijn oorsprong heeft in de get. cbte, dat tijd een belangrijke beteekenis in de oogen van plaats der zielen terugtekeeren. 
het de laatste bij eenkomst was, die men met vele rnlken, die zich moeijelijk konden voor- De strijd in onze dageu, waarop wij in den 
den gestorvene hield. In de oudste grafplaat- stellen, da.t de ..-luchtige ziel het blijvende, en aanvang doelden, de str~jd tnsschen pieteit en 
sen vindt men de overblijfselen der daar gehou- het tastbare lichaam het verga.nkelijke is. (*) verstand, de strijd tusschen. eerbied voor de 
den lijkmalen, men vierde ze op het graf zelf, Het best vindt men dit hierin uitgedrukt, da.t dooden, zich uitende door het begraven in den 
in de vrije natuur. men den doode Of in zijn eigen woning be- grond, mitar het bezwaar ople..-erende van lucht-

Ook bij sommige natuurvolken treft men groef, Of hem een da.armede overeenkomstige en watervergiftiging, en eerbied voor de le-
groote zorg aan voor de gestorvenen, zich met grafplaats bou wde. venden, die aanraadt de outbinding snel en 
name uitende in het streven om de overblijf- Even als in vroegste tijden in Europa, onscbade4jk te maken door het lijk te ver-
selen der dooden zoo dicht mogelijk in de na- worden nu nog bij de in den natuurstaat le- brauden, die strijd is bij lange nog niet vol-
bijheid te houden; waar dit onuitrnerbaar is, vende volkeren de dooden in zittende hou- streden. Even als elke volksmeeninO' zal ook 
worden zelfs de tot poeder gebrande beende- ding begra...-en. Men heeft velerlei verklaring- deze, da.t men door het verbranden der lijken 
ren der verwanten onder den drank gemengd, en van dit gebruik gegeven, maar de meest heiligscbennis pleegt, allengs door een gezon-
dien zij tot zich te nemen. a.JJ.nnemelijke pleit voor bet st1·even da.t de doode, der opvatting worden vervangen, door het be-

In weerwil van de gedachte, die er a.an ten na. een korte rust, in zijn eenzame grafplu.ats we- ginsel dat de oprichting van den lijkoven te 
grondslii.g ligt, het dicht b~j zich houden van Gotha ten gevolge hari; het begraven zul wor-
de doo len,- i:i 1 11.atst~enoem l gP,bruik afschu- (*)Buchner en de nieuwere natuurphilosophie beplciten den verlate11 en bet verbranden der lijken al-
welijk en verrni1.iit een 1,~\{en tr.w van ontwik- gelijk men weet ltet ce.;enoverg-e>telde. De ziel, "het gee;tel!jk geween worden, wunneer het denkbeeld door-

. s..io:;traai; Je1· nerscneu "val\.lw~nt, 1n.Lar Uet licha;,Lin, de d · I t d [ b 
keliu..,.-,· cl: l<'"<'·l l ,11 11eb Hu bl .J· [d>11.11.r .r..,c:dll J !.I k- g,~ rongen is, ca nar1 oor een ron van e-e-s.-ii, ts vn>e:Je:i~,Jll: en l>lijft in der eeuNiglieid, schoon ~ 
b~et.I v11.u e •n vo )rtb~;t;1.,~ u , 1Jt1.,j in e<:iu t!Jo- 1c1 1 .. l.tJa3 wLi;e.e1tle vormen, voor,be3ta&n. vaar voor de lcJvenden wordt voorkomen. 

"""""".....,,.,"""""'"""""'""""""""""'"""""'""""""""""".......,"""""'.,,,,.,,,"""""''' l w---.z E. ; 

Ch1·1't11s wilJ,.11 noemen. lio.J.vc li~t 1j.- rn•'t d,. oude iufvronw gr>llroken 
i\ir.h:je de R ·i!t si;hePn mPt g1'hecle inst~m111i1 , w:t'. 1uo,•st \'.;.Jl.'<n .uch .r.rt oJ,_:;-eubI.k zJ <1e g.,1fai;n

gcln•~tr..-<I t" h!!bbt'n. Ztj bJc::,:f •Wll uoJent>Eii ~µrak·, · • t :.1 u j:\~ • /. c.JJ ·l,,.1, t..>.::,1 ll j m ·l. z JO zaaK vour 
Jou> en ze11le tuen met zachte ~tc:111: de11 .hg zo 1 konh•n. 

» \\jna ii! <lien zin ~p.ak ouk ct,, m 1kc,. daa1·0,·e.. » \f ;,Ch.en ;; •l h ·c n met g 'h ·el ont~ tflll zij·1," 
Zieh 1e1·," ging- ze 11a.d~1· t1 'l!',Jt!t1tlP vuu1·t. >.'""~J n nu.:in1' t>...·gd: , n~ » 1 \L !.l\V 11;ch1je \u ict ~en lLt'tJ-;!rl in l rl.lk 

\\111! •10 Za)! nu, lit et'n lt .WkJe \t'r-·ciivll•Jl dt:' 1 <•p nJJ e •111:...,1:- r. lt.i·:i' •. " 
naaru K. de Regt, dien hij tot du~ve1 · u:er. bad U!l »!;. nf d.t .r 1 i l·Hd~a.1 iets v"n rnee•1en te b •· 
geutl.!rkt. . : sµ iJ, :..11 n , 1:\. w· ·~l!'t. uu.H. of 1k h.!L z \5~~1! 1n J..!t, 

~.\fun zoon," g1ng de ourlP. dame voo1·t, ' tn~ 11 1:~ J.~i1 d z.~ :S 1u ;c Cl~:1 .~ ge. 10 -~gt!!1 ·~· 1 zi1.!1L \\r i 11·u.u 
r>e11ige. Ziehie1· zij11 po1t1 ·ct. l:lehta' ! b·j 1s mij n •t >l ~ w,:,,L ;k !If oie;, w.u1t ;.i ljkt tu;;li uiLc:•iJ~ n;"t o,, 
sedt'rt vie1· jaa1· 011t1101u~11. !Tete st11ftjes, d:e teeki.- h:!m, •n~M u lt<! bt 10.j, zu..> fra tk u za.;, a:w rnJii 
nin>te11, zijn piano hi11r, t'ri zijn bo,1k··:i z1jn m j 7,:.i• z >O.> •J·JtH' denkt'.i." 
dierbaa:·ste aa ·11Je ·1 k1! ll. Het was e''n li.,v•J jo11gt: •, ~ lJ lJ i Jct mj w nrLjk blozen, n:i den !of dien u 
ll"v"11'l11~tig en vrool.jk, nrnar tor.h zuJ go.Jri en t ., ~ zoueven Ofl 11w ZJOa s;wak. Ik nm>;· de tuepa,~111g 
ki11d~1hjk aan lll.J g-l"hech• ! - l\f.t.lt' v,~,.!5·ef m3, 't!!kt'r niec op m.j maken. En toch m.M t ik u va1 1 

mJnli.:.:1 ! ik ver,!{ed gelleel u te Vl'agen, waann l:l' h.ute Jankeri, d<.Lt u nier g11he1c:I o;igunst1g ov1•1· 1nj 
ik u van dien~t knn z jn." de11kt. lk tal 1 e !\' J • 1., m J"'llrt .{ z JO.<!< L11 OV.!i' nouilig 

En terwijl ze een onwillekeurig upgewelrlen traan hJbb.in, om in miju ve1 wek te ::;Jag.in." 
uit de oogen wischte, noodigde zij Willem uit, plaats i>Sprcek vrij op, mijnh.,er? Ik heb het u al ge-
te nemen. zegd, als ik u een dienst kan bewijzen, zal ik het 

Deze gevoelde zijn oog vochtig worden. Hoe ge- met genoegen doen." 
voelde hij zich plotseling tot die vrouw getroliken_, Willem schet~te daarop nogmaals de diepe gene
wie1· moederlijke liefde hem zoo levendig aan zijn genheid, die hij voor Anna had opgevat, en zijn 
eigen te vroeg gestorven moeder herinnerde. innig verlangen haar eenmaal de zijne te kunncn 

>>Ik mag u zelf we! duizendmaal om verschooning noemen. Hij vertelde hoe hij er toe gebracht was, 
vragen, <lat ik zulke t1·eurige berinneringen kom op- haar dat verlangen schriftelijk uit te druklien, zijn 
wekken op het oogenblik, dat ik u een grooten dienst daarop gevolgde teleurstelling en, in 't kort, alles 
te verzqeken heb." wat hem in de laatste dagen wedel'\'aren was. 

»lntegendeel, ik moet u dank zeggen voor uwe »Dat gij Anna een lief meisje gevonden hebt," 
deelneroing en al~ ik u waadijk va11 dienst kan zijn?" antwoordde Nichtje, nadat zij met aandacbt had 

toegduisterd," venvondel't mij niet. Daal'over kan , 
du11kt mij, maar een stem zijn. Dat gij er naar 
streeft haar eenrnaal uw v1·onw te mogeu not>men, 
dit b.iwijst dat uw genegenheid erns,ig is, al moet 
1k bek.:11nen1 dat dit wat heel gaauw in zijn werk 
g(._~~~a·t ~1 is. ,, 

». '~,, kan ern~tiger z;jn, <lat b~tuig ik u plech
ti;;. f~ 1 •l l< l<'t.; tel' w ''·Id rn .l kun l.ien wank,..(en. 
·1 t • z..i;1 h0t ailt•e 1 zjn IHt be~.-:r, da.t ik hl'\t mi.;~ 
~ch.•~n 11n,1it z:JV ver z·t! k11n11 .. n brenge11, haar een 
l0t te bernrir:n, z.Jo:il~ ik weu~chte en zouab zij in 
ruijn oug ve1dici:1 .. " 

>ilk wd d 1a1· ni .. ts op :ifdinr,t'n. ~faar, zal ik er 
in ~lag1 •n di.: Ol'ert111ginM J.iur Anna te doc11 <le~le11? 
lk \V0tH, 1,ekPi' d 1 t zij tt .. _;g~n zril, d.it gij elka:ir 11'lg 
v .. _el. t" weini,g kum. k•'llnt'n, u111 in zu!ke 1 ergaa111le 
u1tz1chtcn z• kPr 1·a11 uzelf te zijn." 

».\fa.u·. .i ufvrou w ! da t is i11w1l•rs het cl'nige wat 
ik ve1·1.o.•k, waar ik om bid, g,.1,..genheid te hebben 
elkaar te zien en te spr('ke11 ! Ofschoon ik voor mij 
van nu af van mijne onveranderlijke genegenheid 
zeker ben." 

llZoo, daar heb ik roe dan mooi !aten vangen. 
Mfl.ar ge begrijpt dat ik voor mij daarin toch in 't 
gelleel geen invloe<I wil of kan uitoefenen. Al wat 
ik voor u doen kan, is, dat ik Anna eens voorzich
ti!?Jes uithoor. Ilet is van daag Zatu1·dag, zij heeft 
IDIJ stellig beloofd herlen a\'onJ bij mij aan te ko
men. Wilt ge dan morgen na kerktijcl nog ce.ns 
komen aanloopen om te hooren ?'' 

.,Mag ik inderdaa<l !" 



Het jongsle lreffen in Soedan 

( Uit de t. James' Ga-:etle van ~7 Jlaad) 

Onder bet persoonlijk kommando van gene· 
raal Graham marcheenle een sterk konvooi uit 
Soeakim naar de ~a1·e/Ja's, besbi.ande uit En
geLche en ln<lische troepen. 'l'oen men nog 
drie m~jlen van het versterkte kawp venvijdercl 
was zag rneu den vijand opd1tgen, die weklrn 
eeu ht>vig vuur opeude op het inmidclel;;:; ge
formeenle cane. De kogels giugen echter al 
gewoonlijk over de hoofden der £ngelsche sol
daten heen, wier salvo's de Arnbieren tot wij
ken brnchilen. Een kleine bemle voorvechters 
ecbter mnakte op de voorzijde van het carre eene 
wanhopige charge. Een sa.lvo van de grena
diers clreunde en negentien vijanden, waaron
der vier knapen en eene -vrouw, vielen getrof
fen neet' 

Het was een eigen11.ardig gezicht dit kleine 
hoopje te zien, dat een zekeren dood tegernoet 
ging, zonder hoop op overwinning, enkel ver
blind door fanatisme en bezield met het ver
langen nnar den strijd. Overigens viel er in 
de houding der Arnbieren duideli.Jk verandering 
waar te nemen. In de vorige gevechten leg
den zij grooten moed en vertrou wen aan den 
dag, ontstMn uit het besef hunner overmacht: 
zij vocltten toeu als waren zij reeds zeker te 
zullen overwinnen. 

Thans echter was bet alsof zij schroomd"n in 
de onmiddelijke nabijheid te komen van de 
geduchte vuurlinie om het carre en zij, die 
nogtans den aanval waagden deden dat op 
de wij:ihl der Afghal_l,n cbe Gh a:is, zich ten 
doode wijdend maar tevens trachtend om v66r 
te sterven een vij1i.nd te doen sneven. 

Gedurende een half uur ongeveer ging het 
carre door met Turen, waar de vijand zich 
slechts in grooten getale in bet strnikgew1Vi 
vertoonde. Daarop trokken de Ambieren ~e
rug terwijl hun aftocht vPr!;.tLw>~ werd door 
een paar granaten, die nun werden nagezonden. 

Hun verlies wonlt op een paar honderd 
duudP.~ en <Yewont1en geschat: de Engel cben 

"' . I bekwm., 1P<'hts drie <Yewonc en, waarvan een 
doo1.'~&~ ,,,.-t.,_oier, die het froltt van het carre 
hnd aangevi~llen en getroffen was neergevallen. 
Hii veinsde zich dood en lag volmaiikt stil 
totdn.t de Engelschen over hem been zou<len 
trekken. 'roen hief hij ;.-ich op den elleboog 
op en bracht een greuadier een speerwouJ in 
het been toe. 

Daarop werd de marsch- naar de ::m·eba 
voortgezet en bet konvooi werd daar met ge
juich ingehaald, daar men gebrek aan water 
had door het wegloopen van ettelijke met wn-.. 
ter beladene kameelen. 

De troepen hebben bet meest te lijden van 
de bitte. Op marscb en ook in de -:,a,·eba 
kwamen onderscheiden gevallen van zonne
steek voor. Allen verlangen er naar van de 
eeotoonige en moeilijke transportdienst bevrijd 
te raken en verder te rukken, doch in de 
jongste gevecbten is een groot getal lastdieren 
verluren gega.an, wat het vervoer der levens
ruiddelen voor den verderen tocht zeer in den 
weg staat. 

D8 stank in de -::m·eba's is nog verscbrik
kelijk, ondanks de pogingen die men in het 
werk r,telde dien te doen ophouden door de 
lijken te begraven en de knrkasscn van die
nm te verbmnden. Doch in de struiken lig
gen er nog vele onbegraven en de Arabieren 
loeren op de corveeen, welke uitgaan om rle 
lijken op te ruimen. 

Y olgens het zeggen van eene gernngen ge
nomen vrouw die door de dorst gekweld rnn 
hare lnnrlgenooten was afgedwaald, bevindt 
O;runn Digrua zich thnns te Tamai en heeft 
gebrek aan water en provisie. 

,,Zel;er, ik zal u met genoegPn wachten. Maar, 
zooal5 ik zeide, ik sta rnor niet · in." 

" 'illem nam dankbaar nfsclieicl van cl<! onde dame. 
·wel be~clJ•luwd was de uitslag ver l>oven zijne ver
wachting, want, al zeirle jufvro111Y de> ncgt ook dat 
zij ~P. n pres~ie wildc uitocfenen, hij hoopte toch in 
stilte dat. al-; Anna maar ee11ig$zins ooren naar zijn 
verzoek ha.!, • ·icbt e de zaak we[ ecn weinig voor 
hem ZOU opnPnH'I1. 

Zoo was het ook wel. Toen Anna des avonds met 
·ichtje ,·prtronwelijk ann de koffietafel znt, en deze 

na een paar sclwrt!'ende zinspeling<'n 111 t het verhaal 
van \Yillems hezoek voor den <lag kw.1111. clrneg zij, 
ondanks haai· gelofte van on1n1rtijdigh<'id

1 
zijn <1an

zock zoo goed rnor dat Anna zeid1•: 
,,U IJ•pleit zijn zaak zoo goed, .;\ichtje' dat ik maar 

gelieel openhnrtig met u sprrken moet. lloe het komt 
"\WE't ik zelf niet. want ik ken mijnher1· Frnnkman 
eigenlijk ter nauwP.rnood, en toch heeft zijn schrij ven 
m eenig$zins getroul>leer,I. \\'at u wrn dat geld 
-,,·e1 tell, doet natuurlijk tot de zank niets tol' noch af. 
Maar u kunt wel begrijpen, dat hel mijn plicht i 
zulke gedachten uit het hoofd te zettcn en toch kumt 
u er het uwe toe bijdragen om mij den strijd zwaar
clcr te mnken. U weet z•~lf wPI <lat daar nicts rnn 
komen kan. \Vat ik verrli1m is niet ve('I, maa:- voor 
moeclcr is het een ste11n, dien ze onmogel\jk kan 
missen. Ja, ik wcet wat u zegg,•11 wil, m'lar ornrlat 
rnoerler mij mijn z[n nict zou wcig.,re11, mng ik daar 
toch gcen misbrnik van n1akcn. T!•n minste ii\ zou 
clan wel ecrst vast en stellig willcn weten of het in
derrlaatl rnijn zin was." 

11'Nel , je bent net als ik. jc loopt Pr ook Yan zelf 

Eene pToclnmatie , ·nn den 1'Inl1di. 

De rabische bladen bevatten den tekst vim 
eene procl1i.matie 1 Wttarin de :\fahdi ziju voor
newen te kennen geeit. Olll zich tot Khalif te 
doen benoelllen: 

lk getuig voor God en den Pro feet, d11t ik 
de sabel heh opgevat, niet met het doel om 
een annlsch rijk te stichten, noch om riikdom
men te vergaren of een prachtig paleis te be
zitten, maar ten einde de g-eloovigeu te helpen 
en te vertrobsten over de slavernij wa1Lrin de 
ongeloovigen hen houden, en bet oucle rijk 
van den Ishtm in zijn vroegereu luister te doen 
herleven. 

lk heh dus besloten, cleze abel van Khar~ 
toem naar Berber te brengen. Vervolgens zal 
ik nnar Dono-ola uattr C~ii:ro en Alexaudrie 0 I 

gaan, en de nluzelmanscbe wet en regeeri~g 
in deze steden herstellen. Van Egypte zal ik 
m\j naar bet limd van den Profeet richten, 
om er de Turken uit te verjagen, wier regee
rino- niet beter is dan die der ongelooTigen, en ik "' . 
ull Ambie, met zijne twee l:eilige steclen, aan 
den Islam teruggeven. 

L'.:onan van Is.mael, gij kunt 
mij spoedig, met de sabel des 
pen, in uw midden te zien. 

er op rekenen, 
geloofs gewa-

(Amst.) 

So er akarta. 

Verzo1·gi11gs;;esticht 

Commissaris der maand M~i 1885, 
de heer H. YAN "GB.OLL. 

ll an. n st n, n d. 
Donderdag 7 lei L. K. Domlerdag 1-1' ~foi ,. r. '.\I. 

Donderdag 2l Mei E. K. Yrijclag 20 l\Ici Y. M. 

§iuitda;en 

TK S.L\U.R.1.cm: 

der 1'In.il11. 

'l'g B .'>.T.A. vu: 
Fr. 14-28. 
Eng. 5-19. 
Holl. 2-12-23. 

Fr. 17-31. 
Eng. 8-22. 
Holl. 5-15-26. 

VertreJc der T1·eineu 
Semarang-Solo 

Solo-Semarang 

G.50 '" m. sneltrein, welke 
tc Solo aansluit aan den sne!
tre;n, diP 0111 '10.80 v. m. 
Yan daar naar Sorrabaja Ye1·
trekt. \"el'der .31v.m.1 .11 
n. m. 
7 .2 1·. 111. 'J0.30 V. JU. 2. [ 6 
n. m. neltrcin, welke :rnn
slnit aan den sneltrein, die 
om 6.20 \L m. van Socra
baja .,, ertl'ekt. 

Semarar.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-.Semarang 8.'l 2 v. m. 
Semarang-Djokja G.50 , .. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Sernarang 7.15 v. m. '12.25 v. m. 
Ojokja-Solo 7. l5 v. m. 9 .18 v. m 1 L.25 

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

n. m. 3.36 n. m. 
\\'illem I--Kedong-Djati 6 Y. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-\Yillem I. 8.5 v. m. 4.1 l n. m. 

-10 .. 1'1 (sneltrein) aank. Soe
rabajn 6.-

2.35-aank. ~fadioen 5.52. 
Soerabaja-Solo Djebrcs G.20 (sneltrein.) arnk. Solo 

Dj. 1.28 
8.25 aauk. Solo Dj. G.-
11.57 aank. ~fadiocn 5.51 

(Tijd opgn,·en volgens miLh!elb. tijcl Sderabaja: 9 mi
nutl'n . verschil met Solo; l ~ mu· Soerabaja ;::::: 11.5·1 
Solo.) 

De verboden kampong Krapi1Lk, in ons vo
rig nummer ter sprake gebrncht, wordt thans 
dagelijks door den Luit.-Adj. gevisiteerd, te
ven door patrouilles bezocht, zoodat de rust 
dtLar voorloopig wel niet meer verstoord zal 
worden. 

in. \Vat vraag ik dan anclers, zou hij ook tegen u 
zeggen." 

.,Goed, manr ik kan toch nict opzettclijk gelcgen
heid gaan gevcn, om samen te zijn. En wat zou 
tante Dirkse we! zeggen ?" 

,,Hoor eens, T'lnte Dirkse zou dnnr hartelijk blij 
om zij11. Zij is bang <lat Gc•rrit zijn zinncn op u zou 
zetten. ,. \'!en, zet maar zoo'n paar pl'incessenoogjes 
niet op: .,rlie zaak is al in orde. Ik heh van mid
dag met Tantc afgesproken dat gij bij mij komt 
wonen. Als wij ' t samen vinden kunnen, wil dat 
zeggen." . 

,0, lie\'e );ichtje ! wat ben ik u daar dankbaar 
voor', het znl mij hiPr, rlunkt rnij, zijn of ik bij moe
der tc huis l>en !" riep Ann,1 uit en stone! op om de 
oud·~ vrouw hartelijk op de l>t•ide wangen te kussen. 

,,\Yelnu , en. als moeder m1 C<'n jong mensch de 
deur nict 1·0J1' den ncns wil dichtgfJoiP. n, die er niet 
teg1rn op1.ict <:'•~n arondje in de week een oude vrouw 
te komcn grzdschap liouden, en die jonge man kwam 
u chm toernllig ecns ecn cnk~l 111nal lr1 ontmoetcn, 
rJ,in lrnn-je 't immers niet helpen. " 

,. D<tt is nu wcrr 011d1~11gen<l . U wil me doen ge
voelcn, rlat ik eigenl\jk nil'ts lie.vcr wensch. llct zal 
me wel nict baten of lk daar ict.s tr.gen inlJreng. 
lloud rl11s nn nmar op met plagcn, al ,; ik u bidde 
mag, en lant ons over iets anders sprrkcn." 

Toch k wam hl!t ge~prek nog we! eens op hetzelfdc 
onclrrwcrp terng, waarbij Niclitjc duidl.llijk gcnoeg 
bespe11nle, clat zc \Villcm morgen niet geheel zonder 
hoop zuu behoeven weg tc sturen. 

Het IJehor.ft geen Yerm~lding, dat dezc c1· den 
volgenclen dag op zijn klokje was. 

In de desa Tiris onder Kamng-Aujer had 
onlaugs weder t't-'lle brutale k11rbouwen diefstA.l 
plnats. \ ri<ir roovers bonden heimelijk de deur 
<ler woniuo- met een sterk ionw vast, en na
men drie ki1rbon wen uit de kraal mede, na 
alvorcns routlom liet huis en op den weg doe
ries gt>worpeu te hebben, om niet in hunne 
vlucht bemoeielijkt te worden. 'l'oen de eigen1tar 
's morgens ?.tin v-crlies bt'speurde, gaf hii on
ruiJJt lijk daarnm <ler Politie kenuis, die met 
nlle m1111 op het pad ioog, en roo11 ers en buf
fels bei<le 11eliterhnalde. Dit zijn du!! waar
schjjul(jk clll\'l'-dieren gewee t, die den nyelmoe 
nog niet ke1111eu. 

Een zeer gegoecl inlander oncler Gnndean 
zocht t>n voud e~n brnidegom vuor zijne ta
melijk knnppe dochter. Op clen bruiloftsdag 
echter wa.; de u.austaande huisvader venlwe
nen en deed, eimlelijk opgespoord, zich nog 
herhanhleljjk al recalcitrant minnaar _kenoen. 

Zij u tegenstribbelen mocht. echter rnet baten 
en met het O'ewoue ceremomeel werden ook 
deze »twee ~elen o·loende aaueenge meed". Of "' " deze nu wel zulleu bliiken »vnst verbonden, 
in liefde en leed"-tlit valt te betwijfele11. 

De l edige extrntrei11 1 die te Paron passngiers 
moest opnemen b!!staande ui~ de familieleden 
van den overleden lrnpitein der Ohinezen te 
Madioen en belaug::itellendeu, is te, Pnron in 
een verkeerden wi,;sel geloopen. Gelukkig zon
der ongelukken, trouweng tLlleeu de locomotief 
was ontspoord. 

Het Perzische <Yezelschap, dat than te i\Iadioen 
nog voorstellingcn geeft, zal spoedig Solo met 
een bezoek vereeren. 

De je1t 1te·'·'e do!'ee v1in l\Iadioen beijvert zich 
naar wij vernemen bet hof te ruaken aan de 
Perzisehe schoonen van het gezelschap. Or 
men is te :\l1Hlioen zeer amoureus van colll
plexie, Of deze rozen ran Schiraz zijn metter
dtLad onweerstaiLnbaar. 

Xou' ve1·1·ons' 

De Re(J'eut van :Madioen is dezer dagen naar 
Buitenlo1~· vertrokken ter audientie bij Z. E. 

"' den Gouverneur Genel·aal. 
Deze rcis brengt men te Madioen in ver

band met eene zaak van zeer teecleren aard, 
welke deze inland che dignit1)J:is persoonlijk 
wenscht te behandelen. 

'l'e Passar Kli1Vou wilde eergister een Eu
ropeaan chits van een Ohineeschen rondven
ter koopen, doch toen men met een eigen el, 
die zeer juist was, kwam, was de Ohineea ni.~t 
genegen zijn chits voor den bedongen prus 
te verkoopen. 

Men is bier waarlijk nog niet in een model
stnnt! \ '1tlsche muut, vnlsch gewicbt, valsche 
mnat, vervalschte melk, bedonen Tleesch en nog 
anderi:: kleinP. voordeelen. 

De j eugd lieeft zich eergi~teravond bij juffrou w 
Steinbach tot 1/ 2 1 ure geam11seerd, w11arna de 
volwasseneu hull b eu rh kregen. Het schijnt 
echter dat deze feestelijkheid een eenig zins ex
clusief lrnrnkter clroeg. doordien jongens van 
de buitenbuurten bij wijze van preventieven 
maatregel geweerd waren. 

Men heert gevreesd, dat zij te lastig zouden 
wordeu met huune liampongmanie»en. 

1Aan geboden 1• 

\\'ij mcenPn dat het fees~je werd gegevcn aan 
>> leel"iingen l'T! ou.J-leerlingen" , clL)S zonder specifirk 
ondcrsdrnid t11sschcn lrniten-Pn binnenbuurten. 

Reil. 

Op Deli heeft de sL·uggle {01· life al weer een 
offer rreeisc.:l.tt iu de nersoon van v. K., die 

"' r . 
daar reetls maanden hing zonder betrekkmg 
rondliep en ten le~te, den strijd opgev-ende, 
door een kogel eeu einde uau zijn Je:en maakte. 

Z~ju lijk Yond men des morgens m een sloot. 

,,Iloor cen~ . jongc Hien<!!" antwoordde jufvrouw 
<le HPgt OJ> zijn bedecsde vraag, wat hij hopen mocht; 
,.ik hen c>1· nieL in geslaagrl ern beloftc \an 1P.ts of 
wnt tc verkrijgen, en Loch gaat het mij ann ' t hart 
u zoo weg te sturen. If mo et P.r d 1.1~ zelf iets op 
Yin·len . 'Vat doet ge met uw vrije avonden." 

\\'ill rrn bckt>nde ,1n1 bij die Yroeger wel eens wat 
onbBdacht zuek geuracht had, maar dat hij sinds 
el'nigen tijcl tit's arnnds up zijn kamer ~tudeerde en 
dit nit ook 1·crrlel' da-cht te doen. 

,,\Yelnu, als gij er ni~ts op tegen hebt mij nu en 
clan een uurtje te kornen gezeltichap ho~:den, mi schien 
zon bet dan een eukel maal kunnen tl'effen dat gij 
Anna hiu ontrnoette. Wilt ge?" 

,,Kan u nog nagen? Ik weet waarlijk nict wnar
mee ik die goedhcid verdienrl heb, en hoe ik u dan
ken znl." 

))no,·enrl ien, hrt behocft niet louter verveling voor 
n te ziju . nij ho11rlt Yan muzick en mijn nieuwc com
mensalc niet minder." 

» IlebL 11 ce11e commcnsale ?" vroeg \V11lem eenigs
zins aal'l('lend. 

»\Vat zo11 dat? Zijt ge nu al bang ongetrouw 
te wor-l en? Oat heeft geen nood, als ge hanr ziet, 
zal die \Tees wd overgaan. \Vil mij even in de a.n-

• dere kaml'1· volgen, dan kan ik u meteen aan haar 
voorskllen." 

De oude darnc opcnde nu rle deur en 'Villems 
rel'ste b.lik vicl op Anna, die aan tic koffictafd zat 
en nu i•erl<.'gcn opstond. Ilij zelf was niet mindr.r 
ontroenl. 

» U is gocd ah een eigen moeder," fluistel'de hij. 
))Kijk, zoo prnat dat juifertje ook al. Dat is ten 

Een der lantaarnop tekers onder de Manf;
koenegamn drijft hand1'l met de hem toever
trou wde olie, die hij aan bet kampongvolk 
voor een appel en een ei verkoopt. 

Zoo<loende zal bij wel spoedig in het geval 
verkeeren van de 7.eveu rlwaze maagden uit de 
Heilige schrift en olie te kort koruen wi.nneer 
hij 7.e noodig heeft. 

Onlangs berichtten de Batavi11sche bladen 
<lat -Ubinezen, tutu welke vergunning oru wa
ronO'S te opeueu zou<le geweigerd zijn gewor
deu~ er onbemiddelde Enropeanen voor span
rlen. lets ergers uog veruamen wij in bP.t be
richt dat zeker Indo Europeaan zich bb .. een 
Chineesch bordeelhuis op Poerwodiningrat ver
huurcl heeft, om ald1L1H a.ls »sterke rnan" dienst 
te doen, en de luidruchtige of slecht betalende 
bezoekers tot grootere inscbikkelijkheid te no
pen. 

Al weer een deuk in het prestige! 

Onder reserve deelen w~j mede dat een der 
panakawans .van Llen Panggeran Gondo Sepoe· 
tr6, V\7 m1gs6 'l'arocn6 genoemd en woonachtig 
in de kampong Not6adruadj11n hier ter stede, 
als goeroe is opgestaan. Alle avonden verzamelen 
zich ter z\jnent tal v11n inlanders om in de 
I.must van onkwetsbaarheid onderwezen te wor
den, die hem en zijne huisvrouw met »hapah 
en l>lli!Lmah" aanspreken. 

Dit zijn nog wel geene :.demagogische Um
triebe," maar in den haak is bet tooh niet. 

Hier ter stede neemt het getal der amfi
oensmokkelaars, zoowel onder de Europeesche 
als Chineesche gemeente, als met den dag toe, 
en a.lhoewel nu en clan wel eens belangrijke 
aanlrnlingen gednan wordrn, s~aat znlks echter 
geenszins in ve.rbaud met de aangevoe de clan
destiene waar, voornl na de spoorwegverbin
ding met de 00sthoek. 

Daa.r de opiumj11gers spoedig afgedankt zul
len worden en daarop dus niet te rekenen valt, 
zoude het zijn nut. hebben het politiepersoneel 
uittebreiden of die functien aan een schout op
tedragen: 

De Protestantsche kerk alhier is bijna ge
restaureerd en zal de aanstaande run.and weder 
voor de gewone godsdienstoefeningen beschik
bnar ziin. 

Hepi~ratie van de ko.sterswoning en bijge
bou wen is eveneens noodwendig, dan.r de mu
ren enz. geschJmrd efi op invallen staan, zoo
dat de inlandsche mandoor zelfs weigerde een 
kamer in die bij gebou wen te betrekken. 

N aar men aan bet B. H. B. meldt, zal a&n 
den hoofd-iuspecteur der cultures Dr. Sollewijn 
Gelpke worden opgedrngen, een onderzoek naar 
de economische zijde van het vraagstuk der 
irri<Yatie van de 8olo-vallei. 

Dattrmede houdt verband de staking van de 
opnamen voor de uitvoering van het scheep
vaartkanaal t.en behoeve der praauwvaart op 
de Solo ririer en de daarlllede samenhangende 
irrigatie-werken. 

T aar wij vernemen is onze Assistent-Resi
dent, de heer Halewijn, heden ocbtencl van 
Batavia vertrokken en wordt Donderdag of 
V rijdag bier verwacbt. 

T~r politierol werden op heden gestraft 
-wegens het bezit van clandestiene opium, Wa
giurnn met eene maand, Kartoclikromo met 
acht dagen krakal, terwijl zes anderen ter za
ke werclen vrijgesproken l:ln twee bescbuldig
den verwezen naar den Hesidentieraad. 

.N og we rd en gestraft Joe Lie Sing met drie 
maanden krakal wegens diefstal en Tan 'rjie 
Joe met f 25.- boete, wegens bet reizen zon
der pas. 

minste al cen punt van overeenkomst. Als gij zoo 
vool'tgaat, zult g" ' t gauw genoeg eens zijn. Geeft 
elkaa1· nu maar in vriendschap de hand ." 

Willem bcijve1·de zicb daaraan ge hoor te geven. 
~Iet Pen kloppencl hart waagde hij het Anna 's b11nd 
te grijp~n en zacht tc drukken. 

Ilet meiaje had geen kracht genoeg riie terug 
te frekken 

Op dit tableau mag de vertellel' ve11ig het gor
clijn laten vallen. Den vercleren loop der zakcn kan 
zich de lezer ge:nakkelijk denken. Laat mij er al
leen nog bijvoegen, dat zoo min Nichtje de Regt ~ls 
de beer van den IIeuvel reclen vonden, over bet m 
\,\:iJiem ge telde vertrouwen spijt te gevoelen. 

Dit moge de moraal der vertclling zijn, inrlbn 
die bij een eenvoudige novelle noodig gcacht wordt. 

Ifot duurde echter nog een paar maanden ee1· 
\Vil!cm hc:t waagcJe er voor uit. te komen, hoc hij 
Anna het eerst hnd leeren kennen. Eindclijk moest 
hij toch, tuen hij zich eens versprokcn had, er mee 
voo1· den dag komen. !Iij wijdde bij die gelegenl.eid 
eenige dankba1·p woorden aan de nageclachtenis van 
zijn vricndin, de brumvl;cg, aan wie hij eigenlijk zijn 
tegenwoordig geluk te clanken had . 

))Ik ben thans stellig overtuigd," zr.ide bij ))dat bet 
Gorl Amor in eigcn persoon gcweest is, die mij den 
weg heel't wi1Ie11 wijzr.n, waai· ik mijn geluk te zoe
ken harl. Niet in de verte, maar in mijn naaste 
nabijheid !" 

EI ND E, 
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GEMENGDE l3ERICHTEN. 
Hcden morgen is met de Rott. Lloyd naar 

bet vaderland vertrokkeu de oud-gou verneur 
van Atjeh Laging 'l'obias. 

Tot zijnen !of, als nrn bteutLar of nls mensch, 
beboeven wij niets rnoer to zeggen. llet is on
zen lezer genoegzna1u beke11d, hoe wij over 
heru denken, hoe lwog wii hew stellen. Maitr 
wij kunn~n niet naluten nog eenurnnl open
lijk ons verdriet en onze ergerni8 te lucbten, 
ever het feit, d11t men zulkc mannen bejegent 
op een wijze, clut zij in arren moedo den staats
dienst uitgn.an. 

Hebben wij clan znlk een ovorvloed vnn ta
lentvolle personen, van knrnkters, van man
nen van wie kracht uitging? 

Dns niet bekend. 
•veils - ja, die zijn er genoeg. 

Maar o:ngelukkig· lrnn m~n ruet swells wel 
een bureau of een bal opsieren, maar niet een 
ontredderde kolonie op de been of den vijand 
in toom houden. 

En tevens boudt het gerucht aan, dat de 
o..-erste Romswinkel ook met pe11sioen <ml gaan. 

Eveneens een gcpasseerde; een kranig offi
cier, die exFZes acb temf gehouden word t. 

P11s eeren, 's 111.nds dienst hatelijk ma ken, 
trouwe, verdienstelijke awbten1Lren tot bitter
heid en gemor voeren . . . . . wij betwijfelen 
of dal politiek is. 
· J a, een politiek is bet; maar een van Kam-

pen of van Abdera. J. B. 

Een paar vrienclinnen, de eene met· mooie 
schoud~r' en dns lang gekleecl, de andere nrn
ger als een stokvisch en dns hoog gekleed, 
ontmoeten elk!i.nder in de opera. 

De laag gekleede komt natuurlijk laat en 
zegt tot haar buurvrouw: 

-Die premieres begiunen heusch te vroeg 
(onderwijl doet zij haar pelisse af en laat een 
en antler zien dat verblindend i ) wilt gij wl'l 
gelooven, ik h~b geen tijd gehad om te eten. 

-Zelfs niet om u te kleeden, zie ik! aut
woordt de andere. 

Op de burgerschool oor jonge mei8jes. 
De docent in de scheikunde ondervrnagt 

een klein nest van twaul£ jitar. 
-Jonge jufvrouw, kcnt gij ook een zuur 

d:i.t dagelijks in de menage gebruikt wordt? 
-Het rueisje, zonder atirzelen, en baar bu

rin aanstootende: Yitriool, mijnbeer! 

De afscbaffing van de generaals-afdeelings
commandant, waartoe de Tweede Karner der 
Staten-GeneriiaI in beginseI heeft be loten, is 
een maatregd die zoowel uit een zuinigbeids
cogpunt als door bet gezond verstand volko
men gemotiveerd kan worJen genoemd. Groo
ter nonsens baantje is er in Holland niet te 
bedenken, zoodat bet goed is, dat het binm·n 
kort tot de geschiedenis zal behooren. 

B. H. B. 

Uit nij goede bronnen kunnen wij mede
deelen, dat de uniform vernndering- althans 
voor de officiuen van bet Ind. leger-- voor
loopig niet te ..-erwachten i~, althans niet v66r 
die der mindere IUilitairen, welke ook nog in 
de toekoru. t ligt. B.H.B. 

Hoe weinig de Indische handel met de ha
ven van Tandjong Priok is ingenomen, bJijkt 
uit bet feit, <lat van de 44 perceelen, welke 
den 25en April jl. zyn geveild, er slechts 9 
zijn gemijnd en door slechts vijf firrna's zijn 
aanvaard. Eigenlijke handel firma's zijn er on
der deze slechts drie, nl. J\Iaclaine vVatson, de 
Lange & Co. en de Internationale Orediet- en 
Hand. V ereeniging Rotterdam, 

Door het gebrek aan liefhebbers bebben de 
geveilde perceelen niet rueer kunnen opbren
gen clan f 1250 elk. :riet alleen uit een finan: 
tieel ma11.r ook en vooral uit een corumercieel 
oogpunt is de ge~ouden veiling derhalve te 
beschouwen als ru1 lnkt. 

Hiermede is voldoende bewezen, dat de ha
venaanleg op bet tegenwoordig punt een fai
lut"e is geweest, welke al weder getuigt tegen 
het regeeren van Indie uit Nedrrland, en dat 
de daaraan besteede schatten te beschouwen 
zijn als roekeloos verspild, wat even min getuigt 
voor de verdiensten van het excentrieke kolo
niaal beleid. B.H.B. 

De Officiar van J ustitie de Heer Mr ScHIDDT 
AUF ALTE~ST.A.DT, bijgestaan door Mr. HEIJLI
GERS lid in den Raad van J ustitie, beiden van 
Samarang, zijn n~eds eenige dagen hier te Djok
dja Olll de zaak te instrueeren van de :firma 
YAN A.A.REM & Uo tegen hunnen vroegeren Pro
crratiehouder N1cou.Esz alhier. Half Djokdja 
wordt successieve]tjk opgeroepen, meer dan 
100 getuigen moeten in deze zaak gehoord 
"orden. W anneer deze getuigen later nog eens 
naar Samarang moeten, kun <lit zaakje het 
Gouverneruent eim aardige som kosten Tot 
onze venvondering vernemen wij dat de Heer 
NrcoLAESz zich nog op vriJe voeten bevindt, hoe
wel 1Jommige knoeierijen reeds meer clan be-
wezen moeten zijn. Mat. 

Ve rs p reide Berich ten. 
Ytilgt'ns het Adv blatl voo1· Tegnl en om. treken doet 

de Tegal~c/ie koorts weer meer van zich spreken. Ve
le Europee~che hui~gezinnen sukkrlen er aan en ktm
nen er maar nict afkomen. De kali krijgt van vcel 
de schuld, m~ia1· zoude het wel eens de moe1te waanl 
zijn le onderzoeken, aan welke i11vloeclen die veran
dering tc wijlen was. \' roeger was de gezondheids 
toe~l:1nd bepaald bctcr. - De fobriek noek.oewringin 
in gcnocmrle residentie heeft de s11ikercampagne ge
opend, en ~tant de a:rnplant, ev!'n als die der andt>
rc onrlcnwminp-<'n zeer goed; wa.1r zoovele belangen 
met die der suikerinclu trie \'erbondtln zijn mag wel 
iederecn de na1lerencle cnmpagne 111et ecn: Gliick attf! 
begroeten. -- Men chijnt in Tegat· man,. geen ijsfa
briek te kunnen oprichlen, daar alle plannen daartoe 
in duigen vallen, e11 er niet ot zeP.r slecht l'OOr een 
ge,.egelclen toevoe,. van de Pekalongan che fabriek 
gezurgd worclt, waarbij nog komt dat bet ijs daar 
20 CP11t per pond (wst en dus de meesten afschrikt. 
lliPr te '010 zijn we in clit opzicht ulthans gelukki
ger. - U1t een der grootste wapenfabrieken te Luik 
zijn tweeduizend gewezen verdwenen. Het ingestelcl 
011derzork heeft tot n;ets geki,l, en \'e1"1!iept men 
zich in gis ingen. llet is te hopl'n, dat die voo,.raad 
niet harcn weg uaa,. onze Atchineesche broeders ge
rnnden lieeft. - E;ene dienstbode te Oldcbol'·· 1 die 
bij bet ziekbed 1·nn haren mee~te,. de nacht door
brncht, bestal 1\~n stervende of reed$ gestorvrne rno1· 
een .bl:1d co11puns van ·IQOO n: Zij wetd door de 
rechthanl te lleerenveen tot l janr cebtraf veroor
deelcl, -- Een boer uit de umstreken van l\Ietz leed 
aan allerlei k\mlen, ,·eroorzaakt cloor ecn groot ge
zwel ann het benedenlijf, rlat de lmapste doctoren 
en ook een professor voor een gevaarhjk kankerab
ce. hielden. Toen ri1en eindelijk tot de operntie 
overging, kwam men tot de ontclekkinr met een 
gezwel te doen te bi>bben, W<tarin zich ern konijnen 
beentje bevont!, dat de zicke twee jaren g<'leden had 
ingeslikt. \Y1'der E'C'n bewijs <lat de geleerden ook 
falcn k11rmen. - Tc Alai· in Frankrijk zitten op het 
oogenblik drie toovc,.essen in de gernng<'nis. Een 
der getuigen verklaarde dat ham· man, tengevolge 
van de l1erha:t!de raa1lgevingen \'an een der tooveres
sen krankzinnig was geworden, en zijn toestand 
zeer rrnstig was, "·aarop de rechtbank vrouw Aguillon 
tot 13 maandcu gevangeni$strnf en 50 francs boete 
\'C/"OOl"clC'eltle. Yan dierge!ijke vonnissen hebben we 
gelukkig tot heden in Insulinde nog niet gehoord. 

Burgerlijke .Stand. 
Rcsidentie Socrakarta ' ·an ·1 t/111 30 April 1885. 

GETROUWD: 

Jan Buij . met Pauline Dina Eisinger. 
Hendrik Kot.ting met Johann.1 Hendrika Slier. 

GEBOORTEl\': 

Ida Johanna Louisa Tielrnan. 
Jan Henri Fisser. 
Henriette Alice van der Sar. 
Jozef Herman Loman. 
Pauline 1\aijzel. 
Chri~tiaan Gerrit Klein. 
Jan Aclriaan PhaIT. 

STERFGEVALLEN: 

Robertina Gt>rardina Smith, oud '15 dagen. 
Johanne Augustinu Scl.otborgh, oud 1 jaa.r. 
Lodewijk Coenraat! Persijn, oud ·1 jaai·. 
Cesar Louis Ernst Deeders, ond 2 maanden. 
Clwistiaan Gerrit Klein, oud 1 dag. 

Een doodgeboren kind van de vrouwelijke kunne 
van Hendrik Bo ch en A1lcle Helena Lucardie. 

Een Idem van de rnannelijke kunne van "Willem 
Hendrik l\larqurat KJein en Christina Geertruida ,·an 
Steeu bergen. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Din. dag en Woensdag den 5 en 6 Mei in het 

Chineesche kamp (Kepatian) alhier ·van onuitgeloste 
pandgoederen. 

Op Donderdag 7 Mei des voormiddags ten !) ure 
in bet Jocaal rnn bet vendukantoor alhier van de 
nagelaten goederen van den Cbinces Tjoe Boen Pien. 

Op Vrijdag 8 ~lei in bet tokolocaal van de firma 
Soesman & Co van Preciosas en kommissie goederen. 

De vendumeester, 

IL C. F isser. 

Advert en tie n. 

Openbare Verkoop 
OP VHJJDAG, 22 MEI 1885. 

des u1orgens 10 uren ten Vendukantore 
TE SOERAKARTA, 

van: 
Een erf met daarop staande steen.en gebou

wen, gelegen in de Chineesche kamp te Soe
mkm·ta, in Blok Letter L. Num.mer 25, staande 
ten name van KWIK IE BO: 

Geschiedende deze verkoop door den eersten 
verbandhouder, kracbtens onberroepelijke vol
ruacht. 

Mr. SLOET VAN HAGE SDORP. 
(97) 

On~e Clemmt~~i~~ V~n~utt~ 
geannonceerd op I Mei 1885 

is· uitgesteld tot 

OP DEN Sen MEI A. S. 
_... Goederen kunnen worden bijgebra.cht. 

(105) SOESMAN & Co. 

On OilZB Commissie-Yendutie SALON DE COIFFURE 
dtl. 8 MEI 1885 

wo1·tlt medc ' 'c1·Jcocht: 

Ecne grootc partij MANILLA'S No. 1 
en :MA.r IL LA'S PUN'l'JES. 

(108) SO'ESMAN & Co. 

Commissie Vendutie 
01• V1·ijdag, S Hci 1SS5. 

in ~ni~ T~t~-l~tal~n 
Goederen kunnen icorclen bijgebracht. 

(87) SOESMAN & Co. 

OD onze Gom1nissifl-V Bndutie 
61) 1lrriJdag·, S :Jlei 1SS5. 

voor rC'kening van bcbnghcbbcnclcn: 

Zullcn wij nog ,, tt tout prix" vcrkoopen 
een paar gouclen armbanc1cn met 48 bril
lanten, 
een paar goudcn haar:genncn me_t 22 bril
lanten, 
een fluwcele halsband met 10 diamantcn 

' een g·ouden ketting met 19 diamanten, 
een gouden ring met cen brillant a jour, 
ee_._ goudcn ring met cen brilliantcn hartje, 
drie brillanten kabaiaknoopen, 
dric dittmanten hemdsknoopcn, 
een goudcm 1'roche met 70 brillanton en 
diamantcn, 
een paar gouclen a~.'mbanden. 

Dagelijks te bezichtigen bij 

( 8) SOES)L\..N & Co. 

Op Onze Commissie Vendutie 
dd. S NIEi as. 

zullcn o. a. verkocht worden 
twee groote prachtige goud vischkommen 

en 
V ersch Indigozaad in zak ken ad 1; ; picol. 

(102) SOES~IAN & Co. 

Op onze Commissie-Vend u tie 
d cl. 8 M E I a. s. 

w o r d e n o o k v e r k o c h t: 
Dalen grijs en brnin pakpa1>ier 

uitsluitend gesneden op het forwaat voor 
INDIGO-VERPAKKING. 

(103) SOESMAN & Co. 

Op bovenstaande vendutie 
zullen wij nog verkoopen 

~enige fraaie Oleografien 
waaronder landschappen, zeegezichten, stads

gezichten, enz. 

(104) SOESi\IAN & Co. 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

263 SOES.MAN & Co. 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloter~j te Samarang ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek Weeshuis 
en van bet Hulpfoncls van St. Vincentius a. 
Paulo te Saumrnng groot f 300,000. 

DE PR1JZEN ZIJN : 
1 pr:gs van f 100.000 
1 > » > 20.000 
2 pr:gzen N » 10.000 
3 )) > > 5.000 

10 ) > » 1.000 
10 > l> » 500 

100 l> )) 100 
100 > » )) 50 
)'_,oten zijn tegen contante betaling en op 

franco aanvrage a f 10 bet lot verkrijgbaar, 
bij aanvrage per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De dag der trekking zitl nttder worden aan
gekondigd. 

• 
(57) 

IT'HOOF'r & KALFF en 
SOESMAN & Co. 

Am~terd~m131eb.1 Apotheke. 

Levetrwoterr 
(296)* A. M.A.CHIELSE. 

J[e<'1·e11sf)'((af-Solo. 

Heeft pas ontva.ngen: 
Extra kwnlitcit zwarte viltcn hocdcn 

van af f 7 .-; Grijzc Yilton zonn<'hoo
dcn; ZW<ll'to on fan t.tisie d.ii.-;son, krn.g·en, 
hemclen, sokken, han<ldockon Yan nf f 12. -
tot f 14:.-- sponscn, kammrn, wandcl
stokken, hecren-damcs on hndn::;chocncn 
in allc soortcn. 

Parfumerien van Ed. Pinam1, Y cloutine 
Cles, Faic, Oriza lac tee, Heeren glac6 hand
schoenen enz. 

Alle soorten van Wijnen. en likeurcn. 

(61) J. B. AUTIIIER. 

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

V erschaft wcrklrnpitnn.l arm Laudbou won
dernemi.ngen en verleoot voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen under overeen te ko~ 
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

hee/l ontvangen: 

Een factuur damesartikelen bestaande nit: 
Afgepa te wollen - en zephir Japon

nen, cad101,~iron, satijnen zcphirs en tar
latans in _ alle kleur;;:u., (le nie11 "' 
clameshomlen, blocmcn, ruchG ... , 
jongens- rn mcisjeskouscn, damG. 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHIER 
(4 7) },fodiste. 

m1niga u;reD beschtkb~ai~ 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKENEN 
Gerards. 

(79) . HOTEL SCHOLTEN. 

;;;;io~:~-
~~ w~~@l~~!t1 ~ ~ 

HOTEL SLIER. 326 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleef d aan tot het ma

ken van Brul.cls- Wandel- en Kindertoilet
ten . 

(29) J. B. AUTI-IlER. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een parti,jtje exqnise uritte 

portw-ijn, minder zoet van smaak clan de 
tot nu toe O:angevoerde. 

( 286 ).* 

Verkrijgbaar: 

DJatibrandhont le soo1·t en 
fabrieksbrandhont. 

Bestellingen op balken, dakribben, pan
latten en sirappon worclen tegen billijke 
prijzen aang·enomen en ten spoedigste af
geleverd. 

BERTIIO CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

K UiD Br Kebalen. 
Belccfd aanbcvolen voor het reparccren 

van NAA.IMACIIINES. 
95) 



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

Id. » Djokjakarta 
Prachtalbums 
l\Ierk-en stempelinkt 
Rtmdsclii'ifr pennen 
Prachtbijbel Gustave Dore 
Balboekjes 
Gott p il-gra vurel'! 
Ivoren duimstokken 
Pe1Ty-Rcharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarige almanakken 
Sigaretten papier 
Fabe1·'s boodschapleitjes 

Enz. 
(3) THOOFT & KALFF. 

Gezondheid voor iedereen. 

lloll~wa.y's Za.!f en Pillen 
JIE "PlLLEN 

Zuivct'en r.et bloed 1>11 berstellen alle ongeregeldliede11 

van de 

J~,·er, nuul~, 1.~eren en ini;ewnnden. 

Z1j r~··..:11 krncht en gezo11rl'1eid weder aan verzwak
te Cc tLllen. en zijn onwaa l'd eerlmar ter genezing 
van a!lP Kwalen eigen aan bet vrouwelijk ge lacht, 
omeJ'schillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar 
,·oor Kinderen van welken ouderdom. 

DE Ztl.LF 
Is een onfeilbaar genee.middel rnor kwade Beenen, 
Zwerende Borsten, Yerouderde V.'unden, 7:weren en 
Etterbuilen. Het is beroemd tu· genezing rnn Jicht 
m •. 1matiek, en onvergelijkbaar VOOl' Aamborstigheid 

keelpijn* bronchitis, verkoudheid en 
ho est. 

-,,.,ing van K.'iergezwellen en alle soorten van 
neeft zij gcen mededinger en gence t 

.:rend, aamgetrokken en stijve Gewrichten. 
.1 bcreid in Profe·sor HOLLOWAY' Etablissement, 

78, New Oxford street, Londen 
voorheen 533 Oxford street, 

En worden verkoch in Potten en Doozen van 1 s. 11/2d., 
2 . 9d., 4s. 6d, '11s., 22s., en 33-. en verkrijgbaar 

bij aile meclicijnen-verkooper door de ebeele wereld. 
,.-. Koopers gelieven het Etiquet van edere Doos en 
Pot te onderzoek.en. Indien bet adres, 533, Oxford Street, re 

niet staat, zoo is bet bedrog. 
(130) 

CRIM AULT & C 0
'• 

MAT IC r Preparaten 
Dit ir .:>middel geeft de gun-

stir-"' .;ultaten bij de behandeling f · ,,nor1·hee; het bestaat in twee 
.. ien: 

·1° GRIMA ULT&: Co'• Matico 
·~i_l ,.r • Inspuiting; is in weinige jaren 
p wer~ldberoemd geworden; binnen 

'· enkele dagen warden de hardnek-
.., r't kigste uitvloeingen,erdoorgenezen. 

2° GRIMA ULT&: co'• Matico 
Capsules; onfeilbaar bij de be
haudeling van uitvloeingen, en 
hebhen boven Copaive en andere 
capsules het voordeel dat zij de 
maag niet vermoeien. 
GRIMA ULT & C0 , 8,r. Vivienne,Parij! 
Depots in alle goedeRederland1che 1114theb1. 

Parfumeur1 

8, Rue Vivienne. 8 
PARIJS -

<!f ananga Water 
\ is een buitengewoon verfrisschend 
j toilet water ; gemengd bij he t \\'aler 
l waarrnede n1en zicl1 wasclit, maakt het 

\ 
dt> huid l.Jlank en gl<1.d en laat ee11 I 
al\prfij11slf' HE'lll' na, die door de cle
!"<.tllts1e rlanJPs zee1· i;rr•zo<'i1t wordt I 

. BORST-ZIEKTEU 
I Allen die aan z!clden van de bor~t. van de 

\111.;11tpijpen, oftlclo111£CU ll jdcn; zouals catarreu, 
lcriug. verkhouLlcitl en han.luekkige hoe~t. woe-

1 lea gclJruik makeu ,·au de 

Sirop d'HyQophosphite de Chaux de Grimault & Ci• 
welkc siroop scdert jaren door de vornaamste 
gcn0cshcercu der {i'ehecle wereld steeds meL 
hct bes le gcvolg wo1·dt voorgescllreveu. 

Door llet voortdur0ud gcbrulk hedaart de 
hoest, houdt bet nacbtzvveet op, verbetert de 
voedlng 8poedig, betgeen 'Weldra merkbaar 1• 
aan toeneming in ge'Wicht en gezonder uiWobt. 

Onie Siroop d'Hypopbosphlte de Chaux ts rose 
van kleur. De ;cacons 11.e!Jben een platten, ovalen 
vorm tvaa1·op II.et fab1·iek merk met <Le kan<Lteeke
ntn11 ·van GRIMA ULT ET c·, /Jevesti11<L is, bet1even1 
/let merkteeken van II.et franscll.e Gouvernement. 

Tnerkrijgen te Parij&, l!laison GRIIUULTe C•, 8, r. Vilieau. 
&!I ViRD&R IN ALLE V00MA11E APOTH&K&!I. 

~ECKER & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WERK T1JIGK 1JlYDIGllllW. N B ll B r 1. I Il u i s c h B L B v B n s v B r z B k B r i Il ~ 

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

EN 

L ij tr B Il t B Ma at sch a DD ij HEBBEN IN VOORRAAD : 

Een groote partij L, T, 1-1 en Balk• 
U zer in alle afmetingen. TE BATAVIA. 

Staaf en plaatijzer van a.lie dikten, 
waarbij van 6'X2'X '/,," en '/," 
~taaf en plaatkoper en Koper• 

draad. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. T. Kapitanl bij overlijden, lmmer-trekkende verzt 
k:ering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

Groote- sorteering-1tloerbonten en 
:Ulinknagels. 

> > k operen .Kranen 
en Stooma'fslniters. 

Jndia rubber van af 1/11" tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met holpstukken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 1 ~ Atruospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drij frie· 
men. enkel en dubbel. · 

111\ud, l'entrifn~aal. Stoom
ptHD fJen en Hl'and~puiten. 
§nij~ei·eedscluiv , -oor (;·a~ en 

'" i tll wm·t h d r a.ad. 
A Ile soorten \ ' e1· fw al'en. 

(17) 

THO OFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrc;;isters en il.fstandsbepa-
Ii nl;'en, afzondedijk gebonr!en. 

Gedrukt.- . .\.nnteekcnin~boekje111. 
Nnamlijst.-11. 
Ii. leedi n;:-lijste11. 
Stra.fbocken. 
llena;:-cboc.ken met sterkt e lle;:-ister. 
t•roces-Verbnal. Getuii:,·"'n Verhooren. 
Beklaa~den Verhourea. 
Venduvernntwoordin;:-en, enz. enz. (4) 

llnor en Pons1nachines, Draai-
en ""chaatbanl.:en. I O"-T'f VANGEN· 
§t.oornrnach.~nes netliet.els oveen .l." J.: J.. • 

f·~t~~~!~:!~:i:· comvositie, de best~ pr a (l ht i· rr B 0 I B 0 IT r a fi B B"n 
bekleecling tegen warmte-uitstra.ling. · lJ ~ ~ 

Dinas Crist.all, een nieuw soort 
vnnrklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor JaTa zijn. 

V erder alle artikelen, benoodi~d 
voor landelijke onderneJDingen. 

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

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

.. 
~ 
~ 
~ 

(1) ,.0. 
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V') ~ • 
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Q) 
Q') > ~ 

zeer goedkoop. 
THOOFT & .KALFF. 

(162) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPP!J 

v •t; ,, " er1 as. 
Bij bet il.gentschap dezer Maat1u~bap-

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor-
waarden, gelegenheid tot verzekerin;; 
tegen brandgevaar, van a.lie soorten Ge· 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta, 

(16) J . H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamscb e Apotheek. 
Soer:ika rt&. 

~ ::s 

1 
Bayrnm. Ucoholisch wasch• Q) ...- ~ ~ 0 :.... 

~ 0 water. > ~ 0 0 = ~ ~ ~ (101) MACHIELSE. 
~ ~ ~ = ~ s:: Q) 0 
Q) ~ (1) t--:> ~ AmstBrdamschB AnothBBk. ~ i---1 Q) 

l/1 Q (1) a=: ~ Q) 

.~ ..c ~ 0 Ontvangen ~ 

~ CJ = V') 

~ s:: ~ ROODE KRUIS PILLEN 
("\$ > 
("\$ . EN 
Q.. ~ SIR OP van. Dr. ZEJD. 

Vl . z (28) A. MACHlELSE. 

0) 
0) 

Amsterdamsche Apotheek 
C\l 

Witte en Roode t•ort .. ... f ·15.-1 per I 
iliala.;;11., .liu!!cntel e<1 Vino.Dulce,, 13.50 I '.:,! fl 
t"ale-, Gold- en Dry-§l:erry ,, I '2.-li con!, 1 

SOERAKARTA. 

Eenig <l ep6t voor Soemkarta van 

R~~paoh.e V\Tij,~en. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & !{ALFF 

A1nsterda1nsche Apothee ( 

Poeder tegen miltvuur 
f" l.50 per pond. (311 *. 

(25) A. i\L-iCHrnLSE. 

An1s erdamsche Apotheek 
Soerakarta. 

Glykaline, midael tegen de hoest in 
1/1 P,11 1/2 flesebjes a f 4.- en f 2.
ftigrain~ §tiften f 2.- per stuk. 

356 A. MAOHIELSE. 

Het ba/angrijk&te huis van Europa roor :MENU oor DINERS, VISITEKAARTJES, BALKAARTJES 
KAARTJES IN BLADEN, OHROMO KAARTJES, KALENDERS. 

Dlt huis maakt zelve al\e Pboto&"rap~rttke!en, Droog-e Platen, Cbemtacbe 
Productcn,Kaarten, Bakken (porceleioen1, Appareil• tnatantane& en anderen. 

Bestcllingen vergezeld van dekking op Europa te zenden aan mijn vertegenwoordiger 
hieronder vermeld, of aan rnijn huis. 

BELANGRI.TKE OPM.'ERKlNG 
.Alie .Artikelen van mijn Buis <Lra11en mijn FabrieMnerA Ch. D. of mijnen naam. 

lllonstera en Cata!ogussen te verkrijgen bij VOGEL VAN DER HEYDEN 8c c1e, Soerakarta. 
rvv'\fVV' f\fV\/'V'V\AJV"\/\J"V\/"VV\/'V\.f\IVV\/'\/V\/'V\.f\rv'V"\F\fV\AJVVVV\/VV\/'\./V'\AJ'V\A..IV\Af\f'\ 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden:~ 
POST'l'ARIEVEN. 
TELEGRAAF'I'ARIEVEN voor 3 krmgen bt

rekend tot 200 woorden. 
'I'ARIEVBN voor KOELI.&:LOONEN bu1te.11 

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

V erkrijgbaar 

bij THOOFT & !{ALFF 
blanco aanT1·agen tot ~eleide· 
billet , -oor ver,·oer Tan kof'fi,j, 
met ontTangstbewij!!t ,-oor xof· 
fijpas. (193) 

V erkrijgbaar 
bij 

THOOFT & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhansBn 
(in het J a vaansch ) 

P.rijs f 5.- franco per post 

(82) 
f 5,50. 

Amsterdamsche A.potheek. 
Ontvangen: 

.Heatings Cough Lozen~es. 
Middel tegen de hoest. 

( 10 5) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke Toor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta Toor 

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

(70) A. MACHIELSE . 

V erkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Ka.Hf- Soeraka.1'ta. · ~ 

PAPIEHEN IN DI\'EH.SE SOOH.TEN. 
ENVELOPPEK. 
KANTOOliBENOODIGDHEDEK. 

I INKTEN, IN ;1,EER VELE SOOltTEN. 
PRAOH'l'ALBUMS. 
DIVEH.SE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

';®~11F ~ ~~J~l'f • 
H tintoor-..4 grndti·• ..l.SS5. 
~poo1·u•t'gqidsrn. 

lt'edertands Geschiede11.is en Yolk•leveft 
( prachh.1.1e~ 'k in 4 gr. octavo deelen) 
de Gene.tet-.Ll.lbum, in prachtband. 

rtalie, door Gerard Helle·r » > 
Ben •childerdoos, compleet (voor- di· 

lettant-•childers.) (249) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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