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..\fen schr~j 't uit Arnstenl1i111 aan de X. H. C: 
Het zou i1id moeiliik Ynllen. met behulp 

¥11.Il ul ".d Redert ee11ige jnre11 o~·er Brederoo 
en %~in ,\!ool'lj1' in letterkn nili!.:('e kri ugen ver-
1rnrnleld is, een gans ·h re. pectnbelen owlrnal 
van geleenlheid, bij de hrrleving vnn tli:t bij
na drie eenwen onde blijf1pel. nan tleu man te 
brengen. Het is ons echter YOorgekomen, <lat 
de eeniO'e rnogP.!\jkhei<l om over het vee1 btJ
sproken onderwerp mis chien nog iet' te zeg
gen, diit op fri cbheid nn.nsprnak mukeu mocht, 
hierin gelegeu kan z\jn cl.it w\j on op het 
tnndpunt vim onzPn tijd plantsten. Onvoorbe

reicl dns nnmen wjj plnn.ts in den op a.lie ran
gen dicbt bezetten scbouwburg. 

De mu;:iek gaf reetl tlitdelijk iets ongew9011s. 
~Ien had, tot aanvulling der pauz<!eringen, ond
Xetlerlundscbe clanswjjzen gekozen, welke ten 
deele voorkomen in de kla.vier-uitga ve der Yer
eeniging voor Nederlands MuziekgcscLiedenis, 
door jbr. mr. J. C. ,1. van H.iems<lijk, t.en 
deele door prof. clr. J. P. ~- Land voor deze 
gelege,n beid tc 'oor. cbij u wareu gebracht. De 
bewerking voor strijkorkest was te tlnuken, van 
de eer,:;tb,,doelde nornruers aan dr. E. D. Pij
zel, van de undere aan den beer Dan. de Lange. 

Ilet schenn gant op CH wij bevin<len ons op 
ecn scbilderachtig pleintje van bet oude Am
sterdn.w, voor ~Iooi-Anltje's woning, een ty
piscb trapgeveltje cler Hie eeuw. Dit tnfereel 
blijft den gebeelen avond hetzelfde. Aim groo
ten om slag van m i~e-en-;;ce11e deed men in 
BredProo's tjjd niet. 

Op bet tooneel verschjjnt Ritsnnrdt. een rjj
ke koopman zoon, met Koenraedt, zijn knecbt. 
De eerste klaagt zijn nood <lat Moy-Ael, zijn 
lie~je, hem snood behandelt en zijne toestem
ming >erlangt om met een hopma.n. Hoerner, 
een paar dagen pret te gaan rnaken. Het voor
wendsel tot dit verzoek is, <11.1.t de hopm,m een 
jong meisje als oorlog buit in zijn bezit heeft, 
<lat uit cleftige Haagsehe ouciers gesproten, als 
kind naar 'panje is gevoerd . .Moy-Ael wil dit 
meisje hebben, teneinde b.,t aan de ouders te
rug te bezorgen en hierdoor in de deftige krin-
gen ee.a witten voet te kr!jgen. · 

Fe u i 11 et o n. 
M I C H A E L M U N K A C S Y. 

::-\u Michael Munkacsy weder een nieuw doek >>de 
I\ruisiging'' voltooid en in het Klinstlerhans te \Yee
nen geexposeerd hceft, meenen wij onze lezers een 
beschrijving, welke een der Duitsclrn bladi>n van dit 
nieuwu kunsl\V<11·k gerCt, n.et te mogirn ontho11rlen. 

D" behtn!:;stelling ,·oor den grooten kunstenaar is 
ook in );ederlaud opg-ewekt, na <It> kenni-making m<•t 
de schilderij van :\lunkacsy ))L'hristns voor Pil.1tu~", 

ten tijde van de Internationals Tentoonstelling i.J1 
1883 te ,\ m~t<-1.lam g1.·l'xpo"Pe1"I. 

Ern kol'te biogr:1phie Yan den b<'roemrlen scl1ilder 
wenschen wij aan de besi,hriJving vau zijn nie11w 
kur1stgewrocht tc laten voornfgaan. 

Hebt gij Pet:t r.. ho:I', rlien nitstekendcn romnn van 
,\ lphonsc lJa11det g-<'lt~zen mrnrin di• on.f,.nin Jina-en 
van ei;n dnpp•'l'l~tl kleint~n knaap, nls ccn vog,•l 11it 
twt CH'st p;evall1•11. ei.>n kind, d,1t moedig ,,frijrlt o.i1 
een llll'n~ch ti- wonle11 en rlr Yr.1 lonm ha:irrl ~t<'rle te 
h1•rwi11rt1:n,' rn,•f rnor rnet gl'vulgd en h<»Chrnven 
worrlt? Er zijn tal van pnnlPn Yan O\'lliCL'llkom<t 
tusschl'n dien Petit Chose en rl1•n kleincn ~liska. 
Mi~ka is het verkleinwoord van )[ichai'i, een vnn die 
benamingen

1 
·welke 7.00 lieft>l~k Yan de lippen eener 

De Son·aka1·tnsche Oo1irant ver~chijnt 

drienmal ';; weeb: JJin.f<lar1-~. Dontlerda,q.r en 

Ztife1·dag.r, uitgezonrlerr! feeHtd,1gen. 

Hit. aan1t gelooft van dit verhaa l niets. Moy
Acl '"eet hem rchter door hare smeekingen te 
vern1urwen en nn.dnt hij haar nog een ~Ioorscb 
rueiRj al8 kameu ier beloofd bee ft, <lat op een 
schip van z[jn rnder hennMrts is gebrncht:, 
gaat <le vertoornlle JUinnnar zij n leed verzetten 
te :)lot~u. 

Kntrijntje, het uit Spanje gekomeu mei;:;,je, 
versd1tjut met Kackerlnck, den betlicnde van 
ceo hopmn.n, op weg naar Moy-A.el. Outler 
weg z\jn zij ontmo<'t doo1• W rifsenl, Hitsa1ndt's 
broeder, die op het schoone kind in lief<le ont
v la1ml is, manr haar in het stmatgewoel nit 
het oog verloren heeft. V :tn Koenra.n.d ver
neeuit bij waar zg gebleven is, en deze doet 
hem het dPn kbeeld aan de hand om iu bet 
hni::s rnn l\foy-.\..el te dringen, door zicb te 
steken m bet gewan.d der Afoorsche karnenier, 
welke Koenraad bii bare rueesteres moet breu
O'en. Writ>iercl gr!jpt met beide banden het in 
scberts opgeworpen plan aan. 

Aldus ge;;chiedt. De gewaande Moorin wordt 
binnengeln.ten en met de bijzondere zorg over 
Kutrijntje belast door Moy-Ael, die zelve baar 
lmis verlaat op bezoek nan.r den hopman. 

In bare afwezigheid komt Frederyck aan dri 
denr kloppen. Deze is een broeder van Katr~jn
tje en door :\Ioy-Ael ontboden, t en einde hem 
wet bet bestMn zijner zuster en met de kans 
om huar terug te krijgen, bekend te waken. Nu 
h~j Moy-Ael Diet thuis vint!t, guat hij, door 
de dienstnrnagd geleid, haar bij deu bopman 
opzo~en. 

Intusscben heeft W ritserd van de gelegen
heirl gebruik gewankt om de mooie Kutrijntje 
zjjn hof te maken. E ij is goed ontvangen. 
Uitgelaten van vreugde over zijn bonne /ol'lu
ne, vertelt bij dit nan Heinier, een zijner drink
gezellen, die hem loopt te zoeken. 

.Maar Angeniet, de dienstmaagd van l\Ioy
Ael, is er acbter gekomen wie zich onder, de 
fa! kken der .Moorin heeft ingedrongen en welk 
schelmstuk bij heeft gepleegd_ Zij overlaadt 
Hitsaardt, die uit Sloten teruggekowm is, met 
verwijten over bet verraderlij k: geschenk dat 
hij in huis heeft gestuurd. Hitsuardt begrijpt 
in den aan vang vau bet gevnl niets, poogt zti
ne onscbuld te bewijzen door de echte Moorin 
te voorschijn te brengen, doch vermoedt lang
zamerhand de ware toedracht en dat zijn eigen 
broeder deze streek heeft uitgehaald. 

Nu mengt zich bopman Hoerner in de ver
wikkeling. Katrijntje wil hij terug bebben, zoo 
niet goedschiks clan met geweld, omdat ~Ioy
Ael hem niet naar zijn zin bebandelt. Maar 
Fre<leryck wijst den snoever af en venlediat, 
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n:iet de bloote !ding, de deur cler woning waa.r 
zijne zuster vertoeft. 

Eindeliik is l\Ioy-Ael weer thuis gekomen 
en verneemt met niet geringen scbrik, wnt er 
in hare nfwez.igheicl is voorgernllen. Inschik
kclijk voor lie zonden, die <le lieftle doet be
·gmrn, •·il zij ecbter, indien hii het mei,j.i tron
wen wi , tlen kooptu1Lll~7.oou alles vergeven. 
Dete vrrln.ngt niets liever. Zii l v11.der verneernt 
hoe de znkea stnan van J\oenrnacl, •len knePht 
die in groote ongnustheid Yerkeert, dewijl 
Ang-eni t hem op den ruou v heeft ~espel l dnt 
Writsed in het lrnis van .foy-A.el voor het 
schelmstuk <lnt hij bedreven heeft, verscbrik
kelijk gelrnst\jd zal worilen. Het blijkt P-cbter 
clnt Angeuiet den knecht bij den nens beeft 
geirnil; \•Vritserd's vnder stemt toe in 't buwe
lijl\ v11.n zijn zoon ruet de als Frederyck's zus
ter erkemle .Kt\tryne; ook H.itsaarclt en l\Ioy
Ael verzoenen zicb en de hopruan wortlt door 
het mooie praten van Kackerlack met een 
kl uitje in 't riet gestuurd. 

Ziellan.r de klncht. V raagt men niet naar 
anachronismeu of onwaarschijnlijkbeden, niet 
of Brederoo t" klakkeloos de personcu van 
'l'erentius in bet Amsterdam van het laatst 
der l 6e een w verplaatst beeft, dan sluit bet 
gebeel volkomen. Er is handeling en l1weu in 
overvloed. Door dr expositie wordt men on
midd~lijk in het hart Jer verwikkeling ge
plaatst. De gewone knnstgreep van den blij
spelclicbter, <lat <le toescbou wer op de hoogte 
is van voorvallen, welke de personen van het 
stuk nog niet vermoeden, waardoor spanning 
en verrassing geboren worden, wordt telkens 
aangewend en mist zij ne onfeilbare werking 
niet. Dewijl spanning en ontknooping stevig 
vastgelegd zijn aan een punt, blijft de ver
suftbeid uit, welke in een aantal Duitsche 
kluc:hteu van onzen tijd, met haar opeensta.pe
ling van zotbeden, zich van den toescbouwer 
meester maakt. Er zijn onweerstaanbaar ko
mieke situatien in het stuk. 

Hopman Roemer is znlk een praalbans en 
pocher en wordt door Kackerlaek, den >Pan
licker", zijn knecht, zoo verrukkelijk in 't ootje 
genomen, dat men de veer op den hoed van 
den een, en de galgentronie van den ander 
slecbts heeft te zien om telk:e;:is weer in een 
lacb te scbieten. De belegering van het buis 
van Uoy-Ael door de met bezemstelen en lui
wagens gewapende menigte, is een kostelijk 
»standje", dat aan bt-t op den quur wel wat 
doodsche straat-tooneel eene welkome afwisse
ling schenkt. 

Verwikkeling en ontknooping vormen ecb-

moedcr klinken. Mnnkacsy hoordc zich echter nooit l3ias, dat cfo mensch zijn geheele fortuin in zichzelf 
zoo n·ocmcu doo1· h..1ar. die hem het !even geschon- moct hebben, dat wil zeggen een helder IJrein en 
ken harl. Kort na zijn geboorte stierf zijn moetler. flinke armen aan het lijf. 
Ilij groeidc op zonder kus en rn liefkoozingen in zijn >>~Iijn nc.ef zal een handwerk leeren," zeide hij. 
wieg, tenvijl .ziju varler, ambtenaar rnn den staat Het kind wt>rd bij een schrijnwerker in de leer 
tc .:llunkacs en een vurig patriot, zich mengde in de gedaau. Over~ dag wijdde bij zich aan de praktijk 
hevige worstelingen om dP. onafhankelijkheid van en des avonds aan de theorie. Xa een vrij langen 
Ifonga1ije te hr.1 overen. leertijd, zal 11-Ii~ka iets venlienen. Ilij 15aat zijn am-

In 18·i8 'Yordt de vade1·, van hoogl'erraatl be- bacht uitoefenen te Arad, waar men hem twee en 
schuldigd, geYangen genomen. Hij wordt ged:.:rende een ha!Ye florijn per weP-k geeft: tien gulden in de 
zijn gevangenschap ziek en sterft, vijf jongrns en maand ! .Niets meer. Hiermede moet hij rondkornen. 
een lllr>isje, zoncler eenig fortuin, maar niet :wnder 1\iets dan ontberingen en e!lendP. ! 
beschermers, achterlatend. De weeze11 hebben vijf Van vijf uur 's morgens moet hij den ganschen 
oom-: en tnnt.,s, die hen terstond aannemcn. De <lag op de we1·kplnats het zwaar. te werk verrichten, 
rijkste tante ontfcrmt zich over .\Iichnel ~lunka<:. y te mirld0n van ruwe en 011b1,schaafde werklietlen. 
en zijn zu~,je. ~faar onze kleine ~Iiska is rnoi>rlig. Uij hr>eft de 

llet ki11d meent n11 een tweetle mocrler te hebbei I doorzetfrnclheid van z\jn vader gecdd. Hij geeft 
"''' icrgeY011.Jen: ein1ldijk rnl hij die teed•'re lti·fkoo l het nirt op. Uij beho•1rlt zijn heschaafde manieren 
zi11ge11 let'ren kcn11cn, maar neen .... Ilet noJcllo· t•n edel h:ll't. llij wil niet ten gronrle gaan. Zijn 
\' ,1·\·r lgt hem. J ~·}ll \'l'ee><clijke geb1}tli't~nis verijdel h·1rt 1l1'l nkt zich aan den stri.l'i des Jev11ns. Dant. 
op nit,llW zijn verw:ic.htingen. Op zekeren nacht f rnlnera "itam. ll ij Yertrouwt vp zijn toekonBl. Hij 
mn,i11g-dt ren hende moo:·rl1•rnrnr,;, gebn1ik rnakP111le I i' ovrrt11ig•l rLtt hij een prn.;f:\jcl 011rlcrgaat en <lit 
v;tn d1~ Yerw;1rring-, die nog in het land heers<:ht, nig1!v11u1 d(Jor mnet 0111 eenniaal iets te worclen. 
het l111is, vermorwdt r[ .· voortrelf"l\jke Houw e11 maakt \V;1r.? - l>icht~r rnis~chi<'n; w:i•1t nug den kt hij 
;\ich 1111.•e <l<'r \a11 all1!s wat zij b1!zat. ni••t na11 scbd1fi>n:•11, mnar rijrnt allec11. 

T1•11 tw<'r fen rn;tlc w0cs g-1•wo1·den, vi11rlt Mi,k,n De> nvor111', nl~ de werkplaats g1i.;loten wordt, gaat 
cen ~c h11ilpb1:its uij 7.ijn 00111, dt>n arl\'flC>utt lleok. h\j zijn vriendjr~s opzoek•rn, die te Arnd school gaon. 
Dezc wa5 ni<'t rijk, tlaar men wcge11s een ern. Lig !Iij werkt met hen. Hij !cert door zelfatudie; hij 
\·ergrijp in de st:1atkundige aangdrgenl1eden ~ijn schnjft. 
goedcren rerbc1inl had v\'rklaal'd. De groote Uongaa!'sche scb.ilder heeft van dcze 

• _·a dele tl'curige ervaringcn dacht hij er over als eerste dichtprocven slecht,:; een llik schrUfboek be-
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ter maar een deel in de verrassing, welke dit 
oud blijspel nan het opgetogen publiek ge
scbonken heeft. Wij bebben de kernachtiO'
heid cler tirnl vun Brederoo op de proef a~
stehl gezien. Wat is reeds dndf.lijk, in 't be
gin, bet verbaal Hoor Moy-Ael, van bet ne
men v11n een 8pn1insch gnljoen door zeeschui
mers, scbildemchtig en waar ! Wat kloppen 
sommige antwoo1·tlen op elk:tinr, zoonls op bet 
gezegc!e vnn Koenraad, sprekende over de rnooie 
Katryne: 

t' ls een meyt als een kruit. 
de repa1·tie van Kuckerlnck: 

Men sou w een zieke bruydt daar kunnen 
rnee besµaren. 

W au.r Koenrnadt weer, tegen den bejaarden 
spitsboef, spottend op volgen luat: 

Ocb, lieve var.r, dat is met n i.ocb al O'edaen! 
Hoe smakelij k vertel t vV ritsercl van"' de hui

tenka~~jes. die hij Koenraad uit het pakbuis 
vim :.-;~Jn va1er vaak bezorgd heeft, in den vorm 
van »roockte salmen", »korven vijghen", »hroo
densuyckers", »anckertjes met w!jn" uit vaatjes, 
die zijn vader goedwoedig dacbt dat >gbeleckt" 
haclclen! Hoe klappen Kackerlack's snakerijen 
op bet snoeven van den hopman als de cas
tagnetten in een Spa.n.nscben volksdans! Hoe
veel sch ilder11.chtigP- uitdrukkinaen scbieten claar 
voorbij u w oog, <lat door bet lamzaliO' vertalen 
gewend is geraakt, onze tooneeltaal "'uls mat 
en klenrloos te kennen! 

\Vil men nu beweren, <lat vele stukken der 
hede~~aagscbe Fmnsche school veel onzecleJij
ker ZlJn clan Het illoodje, clan geven wij dit 
onmiddellijk toe. Onzedelijker wel; niet onwel
voegeljjk. Drukt het verscbijnsel, dat terwijl 
deze Franscbe.stukken mat bijva] gezien wor
den, tegen Bet Jlloortje daarentegen ons gevoel 
in opstancl korut, misscbien een zegel van 
schijnheiligheid op onze samenlevinO', - dat 
willen wij niet betwisten. Maar de"' vormen 
zijn, n.ls l:et wezen verloren is, toch ook nocr 
iets . Nu wjj eenmaal niet meer kunnen schil~ 
deren als Frans Hals, geen »reien" dichten 
als Vondel, geen »historien" scbrijven als Hooft, 
en geen keizerrijken stichten als Coen,- nu 
hebben wij ook het recbt niet deze groote 
mannen na te volgen in hetgeen bij hen geniale 
buitenaporigheden waren, bij on11 geleende ge
meenbeid wezen zou. 

lllundus ,-ult (}ecipi. 
Het gerechtshof te Amsterdam deed kortelin()'s 

in hooger beroep, uitspraak in eene merkwaa~
dige zaak. V oor de vierscbau.r verscbeen nl. 
zekere G. Spanjer, van beroep commissionair 

waard, waarin rle ver?.en en teekeningen van meu
belstukken door elkaar staan. Aan d0 rechte1·zijde 
vt>:-zen. waarin de dichter zijn geheim aan de sterren 
vertronwt; links een schoorsteenprofiel. ·- Ideaal en 
werkelijkheid. 

. Zulk een leren van aanhoudende inspanning kon 
UJet anders dan een nadeeligen invloecl uitoefenen op 
het O\'erigens krachtig gestel van llfunkacsy. Nadat 
hij gcdnrcnde zes maanrlen geen Wllt'lne spijzen" had 
aa.ngeroerd, \1 l'rd de jeugdige schrijnwerker ziek. Hij 
werd door een and•irdaagsche koorts aano-etast. Dit 
was i11 18GJ . Zijn oom Reok bcgon jnist den schok, 
dien de flevolutie 1.ewee<Yge brncht had, wat tt- boven 
te Ii.omen. Hij kon wede1· ov~r eenige middelen be
schikken en zijn neef bij zich ncmen te Gyula. 

Aan deze ziekte heeft i\Iunkacsy het te danken, dat 
hij zulk c1rn grout schildr~r is gcworden. 

Zijn rnepi11g ope11b,iarde zich geheel onverwachts. 
Een wooril was voldot•11de om haar te do<'n geboren 
wode 11. Op zekereu d:tg komt mijnbeer Rlliik in de 
knrner van Michael. O<!ze har.l in een oogenblik, tlat 
1le koo1·ts hell! verlaten had, een gravure van den 
1111rn1· giinomen en vennaakte er zich nu mede, <lie 
11;t k te1•ke:nen. 

))Zou je schiltler willen worden?' vroeg zijn oom 
lache11rl. 

Ji fa", antwoordd.~ l\I1mlrnc$y. 
Tien minuten later dacbt de ad vocan l Rcok n iet 

mee1· aan hetgeen hij gezegd had. Miska daarente
gen dacbt i!t· vood lnrenrl aan. Schilcle1· W1Jrden! Dat 
denkbeelcl had wortel geschoten in zijn ziel. Schilder 



cu zn.n.kwnrn·nemer. ' 11.itrin l1ij echter commis
sie:1audel dreef, cdteen hem zel ven niet recht 
dui(lel\jk tc z\ju. Yolgens zijue opgave toch 
gnJ hii geld op hypotheken; rnmr zijn uiter
lijk eu mrnr hetgecu wij om~eu lezera aau touds 
willeu rnclledeelen te oo rJcelen, m1t1tkte h\i 
ecbter niet tfou indrnk, alsof hii eene ruime 
beschikking over fomlseu b1td. Het eigeu l\j l e 
berocp van den nHtn is tbt v1tn »Z1takw1utr- · 
nemer". Een gevoel v1m medel\jllen met de · 
»Zn.ken" die de lllitn wimrnam of zal w1iarne
meu is aqes bebalve mispl11.11,tst, vooml niet al 
men weet <lat hij de compagnon was van een 
te Amsterdam wonenden »Zankwmtrnemer". 
clie zich allerminst i~ een gunstigen roep umg 
verheugen. 

faar ter zake: De beklaagde wns bij het 
hof iu hoo:;er beroep gekomen vun een von
ni' der n~chtbank te Haarle1u, wnnrbij h\j we
geus bedriP-gel\jke oplicntiug tot 183 d1igen 
celstra.f was veroordeeld. De feiteu waren iu 
h<:'t kort de volgende: 

Bekfo.agde, in sc~ijn een eenvoudig bnrger
mannetje, in waarheid een bij uituemendbeid 
sluw persoon, was in kennis gekomen met ze
keren Gortworst en Ylaauder, eeu tweetal 
menschen die in de>:elfde ruate onnoozel waren 
als Spn.njer ge lepen. Hij dedde hun nL me
de dat hij bij machte was, hnn een gecleelte 
der nalatensclrnp van den grnaf van Bredero
de te verschaffen, welke nalu.ten chap naar hij 
voorgnf ougeveer 90 lllillioen gulden berntte. , 
Een antler zon de vrij heid .genomen hubben 
da.delijlC de waarheidslieftle vim den zegswan 
iu twijfel te trekken. Niet alzoo de beitle ge
noemde personen. De gouddorst hacl z1ch van 
hen meester gernan.kt en heu met blindheid ge
lagen. De mid":lelen. die Spaujer in bet werk 
telde om zijn bewe.ring·en inO'ang te doen vin- ' 

den, waren allervermakelijk t. Hii vertoonde 
nl. aan zijne. slachtoffer~ eene volmacbt van de 
zoogenaamde erfgerrnwen van den graai vim 
Brederode, alsmetle eeu stnk w1rnrnit zou moe
t n bl\jken dat bij eene gl'Oote som aan suc
ces-ierechten voor de verkr\jging d1>r ;_,"JuLe11-
sci111.11 h!ul betaakl. ?\fen heg:-~j pt lie ht wat de 
. ,za:ikw1tarnemcr'' daanuede voor had: zijne · 
liichtoffers geld n;f te zetten. ~n <lit gelukte 

hem maar al te goetl. De brutaliteit van den 
oplichter ging zelfs zoover dat hij in bet voor
jaar van l 8 0 te Zaandam, in het koffiebuis • 
De t•vee Zwmli'cl n eene vergadcriug belegdfl 
van per-onen, die op de miln.teuscbap aansprnak · 
konden ma.ken. 

De beklaagde pre i<leerde de vergn.dering, 
\T]aander bekleedde het onder-voorzitterschap 
en Gortworst trnd als penniugmeester op, in 
welke qualiteit bij echter niwmer gelden ont
ving mnar wel moest betalen .... uit zij n ei
gen r.ak. De vergadering ontving van battr 
rnorzitter eenigP. ophelderingen aanguande t1e 
erfenis en nam Tenler eenige besluiten, zooals 
b. v. da.t er voor den etlelcu erfl.1.1.ter eeu stancl
beeld zoude wonlen opgericht, op welks voet
s~uk de nu.rueu mu al de tegenwoordige erf
genamen zouden geplant't w~irden. In Jnni 
l "O wer<l nog eene tweede vergadering ge
honden, van 's morgens negen tot 's avouda 
eif uur. 

Achter de zitplaats van den bekl1t1tgtle, <lie_ 
• natuurl~jk weder de rol rnn vool'litter speehle, 

was eene groote vlag ontplooitl. De ruededee
liugen van den voortitter strekten om cleu ver
zarnelden erfgeniunen · eens_ een voorbeelJ te 
geveu van de moeite die hij zich 6etroost had. 
De zattk was b\jna in orde. H\j wn.s 11a1tr Oen 
Haag geweest en had daar altijd eeu koets met 
twee paarden en koetsier en palfrenier tot z\jue 
be;;;chikking gebad, Olll ordentelijk VOOl' deu 
dn.~ te kunnen kornen. H \j mts daar in de 
residentie verscbeneu in eeue vergarleriug· van 
erg deftig-e heere11, rnor wie h\j twee uren lnng 
eene pleitrede hn.d moeten hoLHle11, ow heu v1tn 

·bet g1)e1le recbt tier erfge1rn.men op de nala
tenschap te overtuigen . .Manr einc~elijk hn.cl hij 

worden! Dit werd bet doel, dat l1ij 111et al zijn krncht 
en zijn rnrmogen \Yilde u:1jagt'n. 

Er was de~tijds te Gyula ecn portretschilder, da
mo~y gelwett>n. een arti't um r!ion tll'eerlen rang 
maar mer ijvcr:!! en on; wil,kcl•l. '.l[un!rnc,y had bc~m 
bij zijn oo JI gt>z,icn: hij ginp; lwrn opzoek'cn en ~1!
durendt' den tij.L 1lat hij \Wet· liij kr.1cliten kwam. 
wc1 kte hij met den groots:en i.iH'l' l'JI doorzettend
heid bij hem. )ianr ann all• lof1angen komt cen 
einde. 

Jiet oogen!.Jlik kwarn, rl 1! )lislrn g-elw~I h~r~!Pld 

was en zijn oom hem n:1ar dl.'n >chr\jnwerkf'r wildc 
zenden. 

»~Liar ik ben ~childer." ricp :lfo;lrn uit. 
Zijn oom bcgon te !achen: 
1>Schilder1" zriile hij. •1WeL't jfl w1·I !'ens \1·nc <lat 

woor<l lieteck<!nt? Ern je de eer:'!C bl.!git1ti•.!k'1 v.u1 d•l 
~childerkui1<;t? Kuri je tr·)keuen? Kun j1> . .. !" 

» [k hen schilder". l11'rha:1!1le de jongL•ling, »I'll ik 
zal het u bewijzen." 

Mnnkacsy nam papiPr en potloo l en t1~ck1,11•l•' z1m
dcr eenige ::iart<'ling- li('t portrct van 111ijnhc1•r Heiik . 
zijn ccr:;te iJOrtret. llet gelei'k ~prcke11d. ZtJll o 111 
gnf zich g1~wo11m•11. 

1JGa. in 's hcmel,; n::in111 .ie gang," zciclu hij: >>maa1· 
je wcet in welke om~la11rligl1edL\l1 ik rnij b~vind. He
ken 1!11,; niet op mij, ik k:i.11 je niL·t 1onrLIJelptJ11." 

Munkacsy vra:1gt niets. ll:j voelt zich wl11kkig. 
Hij voelt zich sterk. Bet CL'lli~c wnt hij verlang-t i ·, 
nimmPr weer nanr dt'n schrijn11·-erkPI' Um.1g fr kee
rcn. De rest zal wel · tcrcchLko1nen. llij heeft zoo 

• 

dan tocu ovenvonnen, indachtig ah li\j was 
Mn tle sprtiuk »Uod i\j met ous", op den mud 
v1u1 eeu r\jkstlan.lder, clien hjj in dat beuarde 
oog1:n1blik in tlen zak had. i\foar nu w11s er nog 
eenc moeiel\jkheid, die eerst overwonuen moest 
wordeu. Degeeu nl. die bet geld der nnlateu
schap zon gaan ontvangen, moest mu adel ZLjn. 
Eeu der ao.uwezigeu behoonle dus in den aclel 
te wonleu opgenomen. let b~jua 11.lgemeene 
stemmen werd tle voorzitter d1tartoe aangewe
zen. D1t11.rnn wenl eeu groote feesturn.alt\jcl nan
gericht cu o. it. op htfel gebrncht eeue taart, 
wniirop de rnine vnn Bl'edero.le was 11.fgebeelcl. 

Eindelijk barstte rle bom. 'l'oen de slachtof
fer.;; bemerkt.en dnt er geene uitdeeling. van 
het geld iler beweenle 1rnlntenscbap plitats bad, 
en thtt z\j dus de cfopen van een huruoristischen 
opliclitcr w11.re11 gewonlen, diernlen zij door 
tuascheukom:>t van eeu Amstenl1uusch rechtsge
leerde een klacht in bij den o.fficier van jnstitie 
te Am~terdam, die haar nMr z\jn ambtgenoot 
te lfoarlem zond, wcrwaarts Spanjer zich in
micldels mettenrnou bflgeven hn.<l. Gel\jk reeds 
gemeld jq, weni h!j door de rechtbauk te Han.r
lew veroordeeltl tot 18:3 dn.gen cclstrn.f. 

Van dit vonnis kwam. hij b\j het Hof te 
Am terdiim in hooger beroep. 't Mocbt helll 
echter niet bnten; het hof legde hem nog zes 
rrniaudeu eel meer op dnn de rechtbank. 

N. R. C. 

So er aka rt a. 

Verzorgiugs:;estich t 
C'ommi 'Saris der rnn.ant1 M~i 1885. 

de beer H. YAN GROLL. 

JI a a. n s t a n d. 
Donderdag 7 Mei L. K. Doml~nlag 11' :lfei N. )I. 

Doncll'nlag ~ l :\lei E. K. \'rijilag ~!) ~foi \". 1\1. 

§luit,ln;;en der 1'Iail•. 

T~ S.UL.\R.\XG : 'l'E B.~TA. Y:U: 

Fr. 14-2'. 
Eng. 5--19. 
Holl. 2-U-23. 

l<'r. 17-31. 
Eng. 8-2:3 . 
Holt 5-10-26. 

Vertrelt der Treinen 
Semarang- olo 

.Slllo-- enl:lrnng 

6.50 v. m. sn!:!ltrein, welke 
te Solo aansluit nan rlen snel
tre;n, dir. om ·10.30 v. m. 
van daar naar Soflrnbnja ver
trekt. Yerdel' 8.31 v. m. ·l :11 
n. m. 
l.'l r. m. '10 .30 v. m. 2.LG 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den neltl'ein, die 
om 6.'20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarar.g-KedongD,jali 2.55 n. m. 
Ke1long-Djut.i-Semarang8:12 v. m. 
Sernnr::u1g-Djokja G.50 v. m. 8.31 v. rn. 
Djokja- ~m::trang 7:15 v. ni. 1'2.23 v. m. 
Djokja- olo i.15 v. m. 0.48 v. m , L.25 

Solr -Djokja 
n. rn. 3.55 n . m. 
7.13 v. m. '10 v m. ·J .53 
n. m. :1.3ll 11. m. 

\Yillcm I--1\'edong-Djati 6 v. m. 2 n. rn. 
Kcdong-Djati-\Villem I. 8.3 v. m. 4.11 n. m. 

'10 .41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-nank. )fotlioen 5.52. 
Soerahajn --Solo Djebres 6.20 (sneltrein) a1nk. Solo 

Dj . '1.28 
8.25 nank. Solo Dj. 6.-
'11.57 aank. Madioen 5.51 

(Tij lsopgaven volgens 111iddelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nulf'n Yer~chil met So!o; 12 um· Soera\Jaja = 1 J .5 l 
Solo.) 

De Assistent-Resident Halewijn keerde be
deu ochteud per eerste tr~iu rnn biuneulandsch 
rnrlof bier ter stede terug en wenl Mn bet 
station door eenige Iubndsche Grooten ver
welkowd. 

K•rg-i.·ti>re 1 ochte11tl bevoml zich op rle pn.-
M liel1t lit~ e1•'1"' i•"1gdig.J inl.t11 l~c 1 tc vr >·r.v. 

tlie zei<le als min b\j e0nr1 l•Juropc·!-;u:1e fomi
lie in dien;;t te will011 tl',~ 1 •n, 011 d.t1U\)lll lrnnr 
tweejitrig kin1l ti.Jn koopvrou mm ahbnr grn
tis nanboo l. '1\ien niem•tnd ziuh <bnrvuo1· op
cleecl zett.~ zii het wicht-je 0:1 <kn ~r,>11 l en 
glllg h:tMS Wi:Mg''I. Km tlal' p1L'>'•tr~1LlH~·,;ters 
mtm nlshoen de ldei ll:J we 11~ n:i.ir hart• wo
ning, WMt' h!i bet tL.'ukelijk bat:i· :rnl helib" n, 
dun bij zijne ontaarde moed"r. 

Binnen eeuige dag-eu z:tl voor de i11ln.w],;t;hP Pll 

Chineesche geiueente op Tjoijoedan een good1el-
. voorstelling wonleu gegeven, tuet nieu\YP. toe
stellen. :\fou treft o. u. llitnroutlur ;t:i.11 - een 
schrtil'-automnat, e.en sprd-::e1hle kist, (sonrt v1w 
telefoon), en mcer nien wigheden <•p tlat ge
biecl. 

E·~n gepensiouneer1l wili tair vervoE-gde zich 
gisteren bij eene fau1ilie op Lodjie- \Voeroong, 
en vroeg- om eeu dubbeltje of eeu bittertje. 
(Entre ces cleux mon coeur bulnuce ! ) Ofsclioou 
dn.t op ou behoorlijken too11, g•tn~ch niet die 
vau e"'n supplinnt, gescbiedde werd, ter voor
kon1ing vnn onaaugennambeden, hem het eerst
genoetmle gegev<>JL 

Eene kolouie ab het 11ollandsche :Frederiks
oorcl, bizouclcr gescbikt voor di··rgelijke per:>o
nen, missen we hier nog. 

B~j de laittst op Tjo~joedan gewoed hebben
de brand schijut lnvaadwilligbeid in liet spel 
te zij n gen'ecst; door het BLstnur moet' een 
streng omlert,Qek gelast-en (le Politie thnns 
bezig z\jn met de rnak te instrueeren. 

De gezondheidstoestaml- is in Llen lnatsteu 
tijd. hier ter stede niet zeer gunstig te noemen, 
daar zich oncler de inlaudsche bevolking vele 
koortsgevalleu voordoen, wanrnm somwige11 met 
cloo fol\jken nfloop. en vele kinderen a;tu l10est 
en buikziekte sukkelen. 

Ook lij1leu thans vele Jav-;tnen nan eene 
sQort vnn kwanc111.1u\lige v0etzweer, or.der de 
lMam v1in tj1rntle11r; bekernl, die groote pun 
veroorz1111kt, met hevige koortsen gepnnrcl gan.t 
en zelfs levensgevn.nrlij k k1iu worden. 

Et>n inlander O[; het huurlctnd ·w on0sido 
onder Ampel, die honinggratcn uit een ann 
een booill opgehangen bijenkorf wildr. nemen, 
wenl door een oele1' loewok in den linkerar111 
gebeten, waam:rn hij binuen een half uur 
overleed. 

Genoemde soort sbngen moet bier zelclwam 
zijn, doch tevens onder de venijnigsten behooren. 

· 1\vee geemploijeerden bii tlen clieust der 
waterwerken onder Deruak, zijncle de Concluc
teur I. en de steenbouwcr B., kregeu bet 
met elkander over eeue menagere te kwirnd, 
waarbij eerstgeuoemcle zoodnnig aau z\in li11-
ker0og gewon<l wercl, da.t llleu voor het b"houcl 
er van vreest. 

De Assistent-H.esident vnn Demak, beuevens 
de controleur cu de ltegent z\ju naar Se<l<L
di vertrokkeu om een ornlerzoek iutestell1¥1. 

De houding v.in Inlnudscbe reiiigers 3e 
klasse in de treinen bij de" :;:\. I. :::lpoorweg 
mij. is dikw.\jls zeer binderlijk voor ruedepas
sagiers; zij ligg-e-.u vaak op de ban ken te ronken 
alsof :r,ij ~ich in een opinmkit bevoudeu en 
verontreinigeu den witgon op stuitcucle wijze. 

'l'oezicht door de co.1d11deur.:i of den treiu
controleur tel.l clezeP met!:{ wanrlij k wel gevergJ 
wot·Llen, sedert de spoorwegma:ttscliappijan in 
lndie goedvonden - Uo.J betera 't - om voor 
pas;trvrouwl!n ecn afao11rlerltjke11 wag-en te re
serv~cren, manr den 011 bemi ~l<lehlen Europenan 
<lwingen tot eeue w11roug op wielcn iu te gttnn. 

weinig noodig. Ileeft hij niPt rnn tien gulden in de dit gel•l gnat hij cl·~ mu~8a te \Yeen0n bezoeken. 
mann<l gck'efd? :.\'u is hij schilclt•1· of ten minste llij kcert gednrcn:le den oor!og v:rn 1800 naar Pe><lh 
childerslucding. Na eenigcn tij1l \Prlaat zijn rneesicr teru~-. Een oog1.iek.te hondL hem zes 111,u1nden Lrng 

Gyula. Jlunlrncsy voJgt h1'tT>. Zij gaan· samen nnar aan bet hospita:1l gekluiste1'fl. ,\I, bij Pr nit kon1l, 
1\1-nd. ""rnr S1.<irno'\" portrette11 moet maken en waar gant bij 11;101· '.lfiincben. ll\j h '<'ft 'hog sl ,~cht,:; twin
zijn Jeerling de11 kost verdient met bet gevcn rnn tig flurijnen in de11 zak. \\"at 111a:ikt tint nil! flij 
teekenle-.:sen aan kindcren. Elkr le$ i.; cen midclag- gaat to.~h. Gc>:ltmmdc twee jaren w,•rkt hij te :\fon
mnal. - Flandrin mnakte in den hegi1rne het portret clwn van tijrl tot tijd aan de t1ca lemie. maar toc!J. 
van een ondernflicirr voor een rijksdaalder. ·llfnnkacsy grnotendeeb all~en. 
maakt de po!tretten van een gehecle kleermakersfa- Tot 1i11 toe ch1rht Jiunkac~y. tint men, om i<·t~ 
milie in ru;J ,-oor een 01·e1jas . Een uittil-ekeml mid- 1·crdienstelijb te Je1·er011, zich · zoo1·epl 1110.!:(f'i\jk van 
del om ztclt te klc>eden. Hct 111oeil1jke van het g1'- de \\·erkPlijklH'id rno1'sl losmakcn. llij \\"1!rkle tc 1·pei 
val is echtP1· dnt lrlPll om ren nienw kle<Jrlingstuk als dicbt"r en a!s philusoof, meer zij11 vprlJ,·elding~
te hebb1•11. tclkens een a11de1·pn klcernmke1-, die een kracht dan de nw.1,,lll'n volgcnd e11 hij l'l'l'IYO 11!.-1"ile 
gezin heeft, mod vii! len. llij lwengt op deze wijze rr zich ten slolle zelf ornr, dat hij zno \Winig rnr-
1.wee jaar 011dc1· de lciding nm den uitstP.kend,~n deringt•n maaktr. 'l'Ol:h Yodde hij d1~ kracbt in zieh 
Sznmo>y cloor, die he111 ni,~t alleen lc.>ert ~,·hdderen, om 1ne"1· en IJett•r te rtoen d:111 liij eked. IJat slcep-
1uaar 1.ich ook met zijn lettcrknntlig1) unt11·ikkr'li11g te hem m•)tlc iu cen strnom van h ·ilz:1111' 1v1mlen
belust. Lang1,:1m~rb:111d l~ert ~[uukac-;y op cigen •. Jungen: \\'n:1rrn11 !wt g<'rnlg \\'H". dat hij l··~rde in
wiP.ken drij1en. llij ontwerpt rt~<)[..; en! cle stukj~s en zicn. dat niets IJon•n de naltllll' g:1al. 
he,.ft er eenig•! n•1 lrncht: niet d11111·, 111:1ar hij kon ! I I:j verlaat 1111 ~Innchen Pn g-aat zich tc Du~sPl
e1· to.:h rnor op rei~ gaan. I rlorf' YC>f igen, ""l•lr hij nu cJn g•!he··! an1kr richt-

.. ~Iu11kacsy zegt nu i.jn m:)"-.:ter va invel I'll 11'1dat >;tiO l~l' 1:olg-t. Zijn cer><te schilder~tnk is nf clrnll'elijk -
111.J blJ Zl.Jll oom eelllge st11d1e; 11aar d~ 11at1!llr hceft 

1 
11;ta1· 11~.1 zelf ZV!_\"t . [JJt Lll'etd1i is 1\) lelijk. l[,.t dl)t·de 

verl'aard1gil, bL't;-L'1•t't h1j zic~1 naar Peslb, w.1ar Imm is de Tei• <food 1•e1·001·deelde. 
een 1.•ersl ~11CCL!-> wacht. lfij heel't in dri1\ mrr:rncl • ~[11nlrncsy h:J;\ gehoopt te Dus,.;e]tlorf op hot ntc
een doek 1oitJoirl. dat een boeren-ui1111e11hui'\je l'u.i1·- lier 1·a11 Kna11:-;~ wcrk1.,1arn tc 111 6'(lll zijn, 111a,1r r.latu· 
stclt. !Je .\Ta:it:•chappi.i ter bt)$Ch"rming- van Kunsten 1h)Z<)" schililer gcrn l1'crlingen aannam, wa> hij wel 
en \\'lltcnscbappen ie Pe<ll: koopL dit werk voot· 80 1 g;!noudrnakt vnn z·jn pl:in :if le zit'll. !Iij verke1!rJc 
Jlorijnen. El!u tweede schilt.ierstuk brt'ng hem 130 inltissch~n op cc11 guc ll'n vo1'l met 5len 0•1 len Duil
florijnen op. ~I unka•·sy acht zic.:h e1·n Ct0csu~. \'oor sclwn mNister, ann wicn-; oordeel hij zijn schelsct1 

Aan h·>t verkeenle h'ntoor 1- wa.m een inlan
rln·, toeu l1ii den u·mtrolenr z\jnC'l' :tfdeeling 
f l 00 in de lmnden \\ il tl<' illvi'pen, optl1tt tleze 
hem l1iend1 zou 1111.I~en. 

Een h tdjie 111. lmd den man wiJsgeru1takt, 
dn• tl'.l;L'll bct:1liu.~· Vllll f ~100 (hul.-.~c/1isl'!t 1·011-
I roll'll 1') d1tt hantitje wel te kr\jgen zou zii 11 

en nu wilde om,e nien1l diPn kostharE'll oni
Wt'.L\ 1'er111\j1le11 en rnelttstr-eb: op z\jn tloel nt
~'<mn. !l.tt blePk Peltter het huis van 1trrest te 
ziin, in. tede vim eene loer1t h-pendopo. 

» \\'nt t10t•t h\j ·)l)k llll1ler t1e 111arkt te wer
ken", mod de hwlji•; g-0~egd hebbcu. 

Een in z\jn 011110 Melhe i<l w\j~gcerige iulnntl
scho krn:np te Adimgnnrn n.;aakte li\j h~t zien 
van een C'hinees t.e p1t:tl'll de opmerkiug, d11,t 
hij hier ltet merkwnanligs1uueusttl mrns'chot:tw
de vn,n zes pootcn en t\Tee st<rnrten. Eeu 
zweepslllg op ijj n schonder van den vertoorn-· 
den. :;\fo11~1)0l h .rinuenle er den jonkmtiu aan, 
dnt zoo'n ''coup cie 1u11gne" wel cens de 
reuhtstre~ksuho :wuleiding worJt tot eeu "coup 
de lance" en dnt het gevaarlijk is h1mlop te 
denken. ' 

In irnm pong Poerwore1lj11n stond dezer dn
geu een inlnnder tegen zekcrn som geld~ znn 
erf met een p1iar iulnmlsche huizen ann den 
beer U. nf', ter bcwuning. 

Na 't scheiden vim de mnrkt vernn.m deze 
echter, <lilt <le weg van Poer~oclinii:gmt1rn 
nanr 't stittion Djebres juist door cl1tt erf ml 
loo pen. 

De overlust is 1111 11.an hem, - het geld aau 
den > iu stilte clrngenden". 

Nu met tit• oostmoesson het jachtsa1:r,oen is 
aaugebroken zii het hh . .ingers herinuenl, dnt 
voornl de bosschett vnn Bnbn·lau rjjk zij n aan 
kidnngs 011 dat YOOl' het on twei<leu dier Clie
ren z~er cloelmafr.\· i.q de roode ui (brnu1b1ing), 
wan.rrloor de hnid loslnnt zomler het vet rncde 
te nemen. 

De bewoners 
del reeds lang. 

clier streken kennen tlit mid-

Door een spoorweg rei;,iger v1111 D.iokja uaar 

I 
bier wenl opg0v1rngen, 1lat er l>ij den chinees 
Tik \Vnt op :\Ieseu 7'.:va1tr gedobbcld wordt e_n 
o. 11;. de zoon van wuleu den bekenden ( 1h1-
nees Kiau Tinng Sing da.nr r0eds drie i\jnel' 
hi.:iizen en een cleel zij ner erfenis verspeclde. 

Door het posteeran van onomkoopbare spi
onnen (*) zou me!! tle schuldigeu wel OlJ hee
terdnad knnuen betrnrpen. 

Y er,1er moet ziGlt in de ck sa :\Iloeneng on: 
der KlnL<-'ll een stookplan.ts bevinden van clan
destieue arnk. 

(Aa1'1ge)Jode11) 

(*) In v;,lk ;re leelte 1·n·1 ,fay,1 vin-l! men die 

Heel. 

Het B. H. B. schrijft: 
De tot assiste11t-resi1lent van Srn.gen bcnoem

de controleur der le klassc hij bet B. Bestuur 
i\I. Stoll. is niet, zooals iu den regeerings-nl
nmnak lS opgegeven van 188.J, urnar van A
pril l 881 controleur der le klasse. 

Jn 18':3 i nm verlof teruggc\;:eerd, wenl h1i 
in tlezeli'lh bdrekking berplaatst. 

D11or zijne b'-'uoe1ning· zijn · intnsscbeu ver
scheidene zjj nn collP,gn's gepasseerd. 

GEMENGDE EERICHTEN. 
De beer W. P. mu .J.Iid1lelkoo1'· geemplo

yeerde b\j cJq firnrn Frnser, l~aton & ( 'o. alliier, 
is cle gelnkkige winner van de f 20.000. 

S. H.B. 

onden~·ic1·p. 

Toen hd dcnkbL'l'lrl 'an de 1 eJ' rlood ve1·001·deelde 
rno1· het eerst hij hem opklrnm ~pmk hij er 01·cr 
rnet hem. dir>n l1ij. onrlnnkti z\jn 'wigering. als zijn 
leermce.;tel' beschouwdc. 01'ze rietl hem tc goeder 
tromv at zulk cen 111oeilijk stuk O[• tou\\' Le zetten. 

Jlu11k;1c,~· was g-1'heel uit bet YClrl geslageu; ten 
slot te rnlr;-de hij 1.och zijn cigen wil en g..J1cel Yer
n1l1l rnn zijn ondf'rwe1·11. ging liij a:111 het werk en 
staakle ziju bewcken bi.i K11au.-s. Em1ig1) · maanrlen 
l:lte1·, al~ h\j l'C•' I$ aa11zie11lijk gevonh,nl i~ met ziju 
werk, li1\~·int 1111'11 er over in de stad als ov..·r icts 
zeer llll'1·k w.tardigs tc ~prekcn. 

Dit gerncht ko1nt ook rillll ouden schil !er ter 001·<' 
rlic zich de moeite gl'll'Oost bij :lltrnkac~y aan tc 
lo ipc11. llij lleschonwt h~t \\'erk met de meestc aan
dachL en zegt c~11ijk en Op'nharti~ : 

>> ll· heb mij in u 1·rrgist; u;aa1· ik hrdrieg mij 
niet al-; 1k 11 een groot :mcce:; voorspcl. '' 

JJ\jn<t all1' vricndcn Y<tn ~[11nkacs.'· ricden hem a n 
zijn schildcr;j 11:1.u· het sal!Jn te Parijs te zenden. 

»l1.1t zon ik nicL dun·en," antwoordrle li\j . 
))E1· zijn ni.,ts d;UJ llll!Cstertit11kken in het S,don." 
>> \\',iarom zontl t gij h»t nict durven ?" ~ 
E11 hij clud'd1!. J),• Tei· cloo!l ve1·vo1·dcelde wekLe 

scns:1tic op du frntoonstelling van ·I Sil. J>arijs \Je
gre1'p rlat 11w11 het \\'~rk van ecn rnccster in tic 
k unst Yoo1· zich had en ric>p dien mceslcr naar zicli 
toe . . 

( iro1·<lt vavolgd./ 
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SOERAKARTASCHE ·COURANT. 
o.- -oi>· • ~-

l)e radja V<lll _ Rig·:t:-; is o ·erleden. 
De algemeene toe.··tand urng be\TNiigend genoemd 

\Yorden. · 
ne gezondheidstoest::ind is echter on,g·un tig. 
IIct ste.rftecijfer der 1ijders aan berj -beri nan1 toe. 
Dcricht0n nit D.1rnij1~rnrnssin, loopende tot~.:) April. 

· houden o. a. het volo·ende in· l 0 . 

e Pang0ran lbtosar·i is niet Yierentachtio· Yulo·t=>lin-. 0 o-

ge.n p cle g1·cnzen _ van Eoetei naagekomen. · 
HU heeft de ,,-apens afgeg<!ven en zal met Z. :Ms. 

Sindo»o 11aar B~n1djennassin o\·ergevoe1·d \Vo1·den . 

Telegram.men van de Locoinot~ef. · 
Cit Soe1·alrnrta wo1·dt gerneld onder datun; van 2 ' 

Apl'i l, da t in .bet znid westen Yan \Yonogiri bPlnng
rijke aa1·d ~tol't ing ~n heuh•"n pl· at.· gelrnd ~ 

Ci Boj lali komt onde1· datum "" n 20 
be1·icht clnt. dP iJle1·a1)l· veel r ok uitstoot. rit Dn l<HlH' ;-:, 1\1 >i. Ont~ln~~:cn: t'('l'\ ( l. I J. \':.111 IIeu

k !um, .us:::::istent-re::-:ident Yan )fnndeli11g· "l ;\ ngknln: 
P. J. G. de Bi.~, opzichter der de1:-de kb.s;e l>ij 

den \Ynh'rstaat: · 
\Y. F. Konthoofd, onden:cbout van politie t(" ;-.;oe-

1·abaja: 
op verzoel'-, J. Ya lette. lee1·aar in de Fran:'c he ta~11 

en letterkundc nan bet f?_Ymna·i11m \\'ille111 111. 
Bt.:noemJ: tot ]eenrnr in de Fran~che taal en 1 t 

erkrnH..i_e ann het g·ymnr1s'u111 Yillern I!L l\L P. Yan 

Lie1·op, oulangs van· Yet !of terug-gekeenl: uoege1· die 
bet;1·ekkin!?' beklee1i lwbbC'ndc: 

tot tijde1ijk leei·a::i.r ~1an <le lioogei·e burger.-chool Le 
~em a rang H. II. ~]~ ngen, onlang:s van Y<~rlof tt=·nig
gek'eerd. Yroege1· hoofdond1"n\ijzer te ;.\J,1t'o.-: 

tot twceden ondenYijze1· } . J. Hanj t"l. onlang.::: \'<111 

verlof te1·~~ggekeerd. Yrocger ee1·.-te ltulpondP!'Wijzet· t0 
::301.:'ra ba.i tl: 

p1·i I het 

De m ijningen ieur ~"ellnema hecft onitrent den Sme
rue eei1 belang1 ·Uk rnpport 11itg<:-u1 acht. 

Do Juvoschc Cannuli narn het volgencle op. 
::3aiyoen. ·1.5 .\ pril. De hlokk<1d e vn n 1,~01·mosa 1:-: 

Ol-JgeheYCt1. 
Londo1i, 4 ::\Iei. De Daily .... -ew deelt med.e dat 

het n LlSSi:SCht~ a.nt \Yl)1)l'Ll up d1 _t ng be ht> not a \'flll 

\"l""'de!ieH•1Hlen aanl is en «>en Q·nn~ti<r onthaal \·ond 
~.- 0 

1 n df'n k<thinotsraacl die 11. ZatenL:tg gehuuden \\'erd. 
· :epLl~n:-:t tc ::3t•nitll«.rnp:. ab 'ijfde Yet·ific<neut· b'j 

iii in- en uit,·oe1Ted1ten. \Y. II. Bu clirnan: 
te JapanL nls ontvanµ:ct· bij de in- en 11it\'oer

rech' en, .\. ~\. de Dt nijn. 
''it B<.u~ni~'L G Mei. lld :-.tooms hil P»ins F1·ed ·-

1·ih is d1"Jl 4-Pn lkzet· te · ,\Jarsedle ,•n het ·toorn:-> hip 
Soe1ulu b gi~te1·on tc l \uLrng anngekomt n. 

tot p1·edilrnnt 
h:mbs van verlof 
Bat a via. 

te •eralmja F. J. ~ - . 
ten1g-gekeer 1. Yroege1· 

• De . ·ae1zda \YOn1t rnot·gen t 13atavia v rwachi. 
D1·0 ;1w"i:. 0 11 - i D Yeldp1·erlike1· II. 11ule111an Yoget he ft pen.·i.oen 

Lre"·1·ann·j r "oiknnt. te 

nt slag-~·,1. cr;::1·\·ol 01 ,._,.1·zoel- I> I" 1~ l I i· l ~·'· C:'-0 J .... . .... - . • \..l';1::t .. <1:,; .!l. 

van het be.;:;tunr V;'ln bet miEtai1· "Yeri11w1'n- P-n "' "f'
zenfond..:. 

Benocncl tot lid \';.1n hct be~tlllll' vrm bet militait· 
\\'ed1nven- en ,.,. ~.:zc11f~)! .r]" ~ . Cocl1i1!". c ttC'f ,.an den 
militai1·en genee~kun 1ig·pn dien~t. 

On'.~1·geplaatst \·an jLzndon~r naar Tt"f''t1l. de inge
nieu1· der een,te l~b..::-e· i r. E. '\":tn Be1·ckeJ: 

o ' ... o ~ · 
})e t\YCedc luit.en::u1t-k \Y<l t'lLel'llH"eSkl' Y. \ V. J. '\'tlll 

d~i· LinJe·n is uij het honfdl>itt·eau der intendance ge
' ph1·\t-.:t. 

- or 118 betre1• k.in,Q · Yan a.>istent- re:oident Yan de 
Han:rn-di:-:tricten . (Palcmbnng) zijn .Y001·ged1·ngen oe 
h e1·en _I. C. E. Stakman, assistent -re,ident Y·an Por:i
ria11·1k en LL P . .Tenting, contrhleur dc1· eP.r::::te kla:::.se 
in cle Lanipongsche distri<::.ten. 

var Tcga1 nnar h., <ll'p.1dcu.ent dc1· B. 0. \Y., <k 
.in;:--·('niem· der t\YN'•l ~ l·ht:-:,·e . Tb. \\ ... , ...... Ilt-1-eke1,ratil. • 
• He lf'on zijn ye.1· ~t t)m:-:chi l· .ta11o;·u \Un hit;,. Yel'

trol'-ken: 

Yon:· 1l•,' bet1·ekking 'au :-:ec1·eta1·i:-,; J.e1· 1·e" identie 
Hiutnv z~in i:oot·ged1·ag1.rn de he 'ren flo1·st "11 \Ye ·t1·a. 

1 n~"<'trol· k '•1 oe ddac:.h1~ei·i1ig bU h t depa1·tement 
Yan _lariE.e ~:::;~erah; ja) "rn den opzichter der twee
de kln :-:e bij den ,~atct·staat C. Kromboui, die te 
ProboEnggo cre.plaat, t W1..>rdt . -naar 2emnra1 ~-: 

' 
de lJe>~ren <le Yoo···t. \Ul1 Eecke. Plait: Yijl. So-

111ermeijer. GlH~t'r: Bndd. Con:o::tant en nm1 Je1·: 
naar >._;oerabaja: 
de hcei· :\Inller. 
~1et :::stoomsclJip ~Yoorrl-Jiof!cuul 1:s den 3en dezei· 

van Rotterdam YCrtt·okken. 
Het stoom.::-chip Zu id-llo/lcl}ul 1s den ~cu · dcz r 

van Suez vertrokken. 
Het stoomscbip Suc1·abaja i:-,; den ':!Den .\ p1·il van 

Southam pt on ,-ert rok ke11. 
L"it o 'ra1J.1ja~ 3 ~Iei. 

Ca11wda van ll iee naa1· 
trokken: 

<le beer Constant: 

Heden zijn pet· ·toomsch.ip 
emai·ang en f3ahl\·ia n>1·-

me\'l'Oll\V B •Hertz met t\Yec kind~ren. 
l,;it Batavia: v _\p1·il. De kapit~.in der artillerie 

\Y. .I. van len Broek wonH op nonactiviteit ge
;0-:tel<:l. 

Tweojarjg Yerluf J1aar ELu·opa Yerleend a~n II. D. 
Canne Gou ven1em· van Sum;t.tn1 '::; \\-e~·tk ust: 

nan F. A. ~ -iggebrugo-e, tn·eecle commies bij de 
comptabiliteit te Se.rnarallf:!'· 

Tot G6u\·ernern· Yan "'umatra'._ \Yestku. t is be
noemc1 de ·}ieei· n. C. E:rof:'scn, Resident Y<.tt Suma-
tra' · oc::tkust. 

Ontsl3gen eer\'ol. C. de \\-aal, opzichi.er der twee
de klassc bij den \Yaterstaat. 

Benoemd tot tweeden commies bij de cornptabili
teit te Semai·ang r E. Th. Degener than. cierde 
con1m1es. 

tot derden. commies van Yleuten : 
tot adjunct-ingeuieur-wed·tuigkundige der cer::;te 

klasse bij <le staatsspoot·\vegi:>n. tevens tijde1ijk gede
tachecrd bij de Bataviasche bavenwerken Th. :\I. G. 
Kculemans, onlangs van vcdof teruggekeerd, vroeger 
ee:rstgenoemde betrekking bekleed hebbende. 

Ontslagen. een-ol. 10 knpitejn dcr infante1·ie ~\. 

Yeln. 
De Regent 'an Brebes, Had hen ~I as _\d ipati . no 

• 'f1-oncl1·0 Se.Q·oi·o is o,·ededen. 
• <.,; 

· 1 

London. 5 ::,\Iei. De hoop op een \Teedzame ::-:chik--
king nee1nt bij. den dag toe. . 

lJe \:Oo:· 0 ·P.stelde . cheidsrechtedijl·e beslissing z;ll 
"~;aat-.chijn1ijk aang:enon~en ''"ordcn. 

s 'GJ'o i·enJl((ge 5 ~lei . De hP.el' Groh bee, ~Iin istet· 
Yan Financien, heeft zijn portefouille necler·gelf'gd. 

ln zijn plaats is al.· .;,\Ilnistet· Yan F11rnn .ifin g·eko
zen cte lleer Bloem. 

De Leid::;r,he giftmer:gste1· is Yeroorcleeld tot leYen~
langc tuchthuis~traf. 

Hct feest, geYierd naar aaulejct.ing van bet zeven
t igjm·jg be::,taan der ~1ilitaire \Yill0rn:·orde, _\Yenl door 
z.,.-,·0ntig ridde1·s bijge,..-oond. 

I Overgep!aatst naa1· de twcede milita ire afdeeling 
de t\Yeedc Juitenant cle1· infanterie F. H. Boissevain. 
voo1· tlen tijd Yan. \'ijf jaren ui.t ~ecleduncl gede
tachcord. 

Aclverte11tie. 

THCOFT & KALFF Soerakarta 
bev-elen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilr~kkBrij Bil BindBrU 
en 

H_A_NDEL 

in PaDier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. BeYorderd : tot majooi·: de knpiteins de1· infante1·i~~ 
.T. Sterk. en D. Brak.Pl: 

tot eersten luitenant <le tweede luitenant der in- i 
fant~rie J. \Y. L. de Booij. 

Spoedjge bedjening en 

garandeerd. · 
PllIJSCOUH,A~TE -

nette :..i:fl evering ge-

Bet A tjeh-r::tpport, loopende tot 1 n April, meldt 
o. a. het voJgendc. 

Tengl oe di Tir0~ hondt zich bij voo1·tduring op 
te Ioeroe. . . 

\Vorclen Hteeds gratis 

verstrekt. (7) 

Sneldrnk. - TuoOFT & KALFF - Soeraka1·ta . 
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nl' ;Oll i"(','lll'lll" Ut ll•"':t1d fll'1 ft li1iikens Pell 

in de .fu1•((s(' ,,. r: >tit' 111/ 01) "l'Jl(llll :ti t;r• .. lnit, de 
l~ 

,..tntuten \an de , ·ol'ieteit t'll \I 111iek' t•reeni•rin•r 
)A uro::i' ' te ;\lmt'o n "1 '(J,rpJ,ennl, t·n· ~l«:i;: 
vercenilring 1Llt.nn uls r· ·~·htsp;~. ·nm nket:tL 

\ Vjj vP1:1H·:t1"11 ·11 "L'll Yl•rtrouwbnrt.• hrou , 
lla t. \\ a11ltl f'r t;P it., op :'l!:rndnr lters.tl'lt! en 
lt •t rnilit~ir g(•J'.tg a ln: r llid. tlll't'l' rnw<lig zal 
z\jn, tle- kol(111el 'In~,, tPr_'•U'!.!'l'l'Ol'[l"ll en de heer 
<irnenevehl, th: 1 :; e,·,.etim: bjj ] 1•t dq111rte

men t va u 01illcr"'i;··. hit residl•nt der wester-
1.ftle •ling nu1 B (ll'! •'Q benoemd zal wnnleu . 

J . B. 

De ht>" r "\ . \ \'. vnn Eeg·hen .Tr. te A ruster
dnm is tot gem:t! .. d iU"ile n:u1gt•stehl v:tn tlc Direc
tie tler N etlerl. Imlise he La11tl bou wmnatselrnpp\j . 

A. D. 

Li1 de et tziml van het ~\111stelhotel was een 
fee:::; 111anl 1utngerieht, ter 11l'l',le11 king vim den 
oll<l-~ .. ellt•rl. <Echter Bn·er00. clie :mo j1111r ge
letlrn gehor~n werLl - w1wrtoe ,:ich veertig 
disolt:,rennoten 1milLlen 1ntPn i11:<l:;n1jv-en. Prof. 
J an te n Hri11k presi1leenle. lk lrnr,.remeester 
van .l lll'terdmn en mel"rnaw \'1L11 TieJJboven 
znten rnetle nn11 . 

De sp1j,;kiwrt i n On l-1 ! illa1Hl;;ch tie r •l /e 
eeuw d 1H1r mr . • T. de Uu ·vcr op·~·l · st ·l1l in t.er
rncu , \\'Clke -. Leckerb.:etge11" en ) l\u1ne•et" 
ui t di' f .l/f' •fl,•, lil~;;.;eliiPn bder v«rsln:rn zouden 
heuben tlilll OllM~ heJewla1Lgsche k<'uken pri nsen·. 
l uidt!e nb rnlgt : 

;31) Jf11rtii A. D . 18 '."1. 

'l'ot Am~teld11111 in ' t Hof \ ;L11 Amsrt'l by 
d,, Hoo~·~sl_y,; d1tl'l' jeg-enswoonligh Breilero. le 
uythangt , en-lie Ucrbrnmlt .\.driaeusz, ti>r ge
dn~hte111~~e ~yn ler l l~( \iten ·~·ebourtedagh. mit 
so •lerli11Q"h guL~hlunck<• n nLll :\lyne Hcerl!n 
\1Lll <len Uere:.dite nytha lt. in cll'nrncLting-b~ 
v1i11 tlu \ienre door ; ors1. : Ht'ert'l; mit clock
ge ·Jach ttt•"c'Cllll ii~ht opten :2i1 ,Jauuari I ti~i:). 

• 1 'py.'-C:tl•rlc:. 
Hoe w1Lerl ·L:k lhts 7.YJL hoe glieestel.n:k. 

hoe he1lich , · · · 
Elek. acht th' ko,h:ken hooch, iii" lieben:-

wnenl en YL·~·licl1. (Luct•lle.) 
\ 'ley .; uzit van n.lrlPrlL',V ge\'PUg·~ltc tle:> 11 •me'ls 

ernle des vehlts . Hiertoe necrnt men ecn tlronck 
Spnensi! wyns. Geusen-1mpgen:> mit retrosynsc 
saus~e. Hier drinckt rle Aclel en de .J offernrnrkt ge
noo lt een ~las :-)anterne wyn. Uekookte Le\;k
salm mit snuse mu Dalt'tse hotter eu de gewree
fven llergh~c nnschovis. l\ ~-~u w nan~·ebrncbte 
Ar11er icu1msche aert-npplen. Dnor:pi>kt ossen
lrnrsf. ghebni.yen. cUtle diturtoe :dl;Jrh.mtlJ mal
sche wiinuis ende to.:crnyt. J onge hoeuders, giter 
ghesoden iei de korst rnitter aygen vett, mit 
bru rne brnbanbe snusse. Hier schen.ckt de 
keltier mcyster rnn ::it. Pieter een g:las ou we 
Fransoyse wijn uyt. \'\"yeringer sock-11\msvleys 
w it n u·sch wtghesproten sparg-e1Yortel. Aiiu 't 
speet gelirnyJ.'u palrijscu mit •1,!hestoofc ooft. 
H iertoJ een teug hjen w.Yu ,le l'im n p-bertyn. 
Pbtiel opgetast mit zeekreften emfo mit sjulot
ten-snusse overgoten. De dienaers n1lleu bier 
der gnslen roemers rnit O\'erschoone Ilynse wijn. 
Geele kropslnn . toegemneckt mit pimpernel ln.
vemlcJ ende sa1i~. lTekoockte brooJtacr.t tlaeriu I 
veehlerly fruyten. Een nyenwclycx uytghe•·on
deu ... lu 'covisch \sbnncket so •t smneckelll1e 
naer vo.uilje . Tot" het driucken der gesonthe
dens eutle andere heyhlroncken geeft men byer 
WlJn de Champagne ten Ge.:;te. 

T o es p y sen. 
Leckerbeetgens. - nentiljessen. - Gegoten 

enrle fyue snycker. --- Bagynen koecxken,,; . --
Itali1Len::1e eude Frnnse fyne coutituynm. --- llal 
letgens. --- (;; in,;embi~r.· - -- l3i 'cn}·t mi t botler 
emle kaes. 

Frcuyte1J. 
Peeren de lion Chrestien. --- .Jfadclulei;.e endc 

renette Appeleu . --- .Jiessiueese emle Arnugien 
Appds. - -- .~p:i.ense :i.InngeLcu eucle Smirrens 
Gnrsynen 

Moccn-Ca:ffy. --- Cognac- cnde r arthuyzers
wyn. 

T 11 e f f e l - w e t. 
Het is devin dat men de tempernncy obser

>eert. Al die te ln.ng u-vous spreeckt schey
der-uyt. Kiet met roers ofte bossen te scbve
ten Ly't drincken der ge:onthctlens . De mirns 
men!:;en geen r olletgens toe buck suyghen . \ Vie 
teghens het voorsz. breuckigh wer t, drinckt 
eer glas peeckels. N. H.. 

Versp reide Be rich ten. 
---------- -

Een h eer vc1.,,tourrln door vrrschil J,•111lr lnrnlijk 
gcpinatsk grnppen de l!or[, d [(<n,loefouing- in de lt J\ . 
ke11' tH fl rJttc rdu111. ll ij b •~gaf' zich o. a. in clen 
bicc:htstocl I'll om hing zich uw t hc l gcwuacl Hlll den 
pric,ter . j )t) I'olitir. 11am hem i11 rwrht•'uis. - In 
hcl h uis rnn .\rresl tc Zntfen wen l 0.Cl1 zestigj:ir ige 
schrij 11 11·r rker binnengebracht, wrdacht rnn geweltl 
op r)C n ·! ~-jarig m eisje daar lcr p laat'c geplcl'gr l. - Een. 
s t ijfhoofdig schutter t c Ti lburf!' . d ie weigerucht ig ble•'f 
zich een<' schutter suni fo n n aantesch nflen en tlaat' \'OO t' 

1·crschillt>nlle gc>l'angf'l1is~t 1·n fft>n h L'• ' l't ll ll 1lt' ·g·:1:1n , het>ft 
th:lll'. op r;1:i I 1"111 a·1tl1••·1•11, zijn l <lrl••1· t'l'll pru.:1.•s :1t1 1t 
g1•daan, ont d«zrn le dwingen ec n sc hut te rspak rnor 
hcnt :1·1n fr k11o!H'll. - 'Door !1t~ l g i 1 1 zij 11 tit a ns 
o(/icicl'I stnpp<'ll g1•dann om Ct' ll l\cdt'r l:1tllb ch -Del
gi·wlw .\ 1':ld1•m ie vocH' ta:i l I'll lt<1te rkundu op te
ric h k11, waai·i n d" 1oornaam~le t a al - e n lc tt1·rkun
digt' ll 1a n !wide• lnndr n zo utl cn zitting hcl:rucn. -
I Id lndiscl1 \' :ulel'iand n aagt. wel kc !11:1 cht den 
sclw11l 1'11 n l ~ pnlit ie nm hl<' tt:ll' l'll llll 11 0.~· n •s t ,- d:mr 
li l't h un 1erhoden is hniszoel\in.!.\' te dot'll 1oor :11u
fi•w11z· 1k1•11 or dobhrl h uize n, Tocl1 nog- een beelj e 
1 11L~e1· d:rn unzt' wd . 'elwutcn ot' ordon na nce n, die 
in hd ge het' l P,L'l'n rn ac ht helJben . -- llr . J. ('. 
l '. \ \ ' . v:111 • '••uten . lt'L'rt1ar in de w is- en nn
tnnrbm,le amt de hoogt·re burger,chool t e Sema 
rang· \\'1Jr,Jt m<'t 1 Juli a . ,. t• \ crgephia ts t 1rnar 
Soe~nba,j :i. In tl it•ns pl :1 a t s znl Iii '. J. Yan Ilun
n •n . t ha ns inu:<'n ieur bij den wnt1'1·s l :rnt. Ul' llOetnd 
wnl'liL'll. -· \' ol.!!e ns P<'ll ingPzo1ir l«n stu k ,·a n den 
gt'[J. :t m htenn:H' P . S wild•• rs in bet In d. \'ad erlnnd. 
wnden Pr in hct l' rolP~t:i. n tsc he wre~huis tc Sema
rnng n n en dan ongc>r!'geldhcden geschiedcn , en 
aldaar 1wg on l:rngs Cl'll me isje Yan ~O jarC" n gr~la
g.•n zi,i n. De hc«1· l;Ja><iu~ ~c h \j n t tl ;1:u · wat milita i
r,·me11t fr we1k 11~ gaan . ·- l~ 1·L'll a ls bi e r . kl :iagt 
111rn te :-;emaranu: en Bata1·ia ook 01·er c l u nd e><t i e n ~ 

k1•>t';!'1'11 . al11:>ar d•km~ri'Yechtpul'lij1•n plants ,· ind.en . -
.Tc . \~w-Orll'ans zn l w••ltlrn een rnatc h in be t boksen 
tuss,·h•' n de da111C's Le wis t' n Stewart plaa t~ l' inden . 
E1•rsl!!<'11oemdc is eent> sc hou1w ITOUll' va n :!~jnre 11 , 
d i,• J'Cl'ds een ll:tll cluzij n m ,1; 11 11 ' n 01e1·11·onnr n heeft, 
tcJ'\Yijl di.' la1t>I<' zir. h op P<~ n a JJ ,, l'iiefot ge1. ich tj e ka n 
hl'l'\.lL' l•len en bijzonde1· strr k is. 

T11·,.,, 11'q1IP<'gile n ll' isl•'ll on ln ngs ui t he t f!'esl ich t 
•. ~ l e1' :·p11IJ1'1g" 1t• 011b11appen en b1•gtll'Pl1 Zich nuar 
d.~ fa111it:1• Y:lll Pen h 11nn('1'. t e lleld t> 1· ll' u.J llltc h t ig . e n 
ll'l'i l:wg.; h1•t strand ; n a een \'Oetl'ris \'a n onge \·eer 
':.!U ll•·en kw:tlllt'n zU op hun br,temm ing aan. - Unt 
hoofd-r1llllltt' \'1)11r he t volkslrnlo leblijk aun 1·01"t Bi~-
111:11Tk , h '••ft bt•,hi(('n de et~nn hr.lfl tie r ingeko n1 cn 
bijdr:tgL'n le b1•sted"n tot aankoop \' llll hct vroeg(' r e 
fa111ilie:.:·1) •1! Sc hiinha1 1sL'll . en h P111 cl c andere helf't 
a:m te bie il'll 0111 tl:nru\'t>r te bcsc hik ken tot een of 
andi·r Ofl'l•hU:lr dol'I. [Jet gez:trnenlijk bed rag der 
geJtJ,•n 11·1,l'l l r ge:<ch:1t op :l,300.000 mu rk .-- Keize 1· 
\\'ilhL'llll z: d uan Hism:irck . Llp tl iens ze veul ig•tr.n 
1·erja,1l'!l<1g. Pen kop1e rnn Werner's sc hil1l1• r ij d e 
... \ i'koudi.;;ng l':tll bet Duitsc lt e Keizen·iJ k t<) Vcr~ail 

lt's ... ten g ,'sdll'nke g-eveu .- lforlog l\art" l T hedoor 
1·;u1 lll'il'1·e·1 i> 1111 in hct ziekPnhui ·te :ife ran a ls 
pradise<'rend oog1•111fokter wcrkzaa m. Il ij h i>efl n•eds 
\'t'r:<chPidc1w OJh'ral ic-: met gocil gevolg \'Olb racbt, en 
uit 1·eh• pl:1aL1'll kt1111e n uoglijil-'r<, om bij d ,~n Iler 
tog- I 1k tcr hulp te zoeken. - ~len zegt, dat de r e 
gerring rnn zins is 1le oftk ieren en a m btena ren, d ie 
tut d11~ 1·t>1Te het \'001Te:iht hudtht doo1· Dr. :\Iezger 
g1•piljL~d le worrlen , aan een an tl e r ge neesheer, die 
ook zijn st udir rn n rnus.;eeren h eeft gemaakt, t oe
tcveotrou wen . dan r d ie beer het voo1· minder wit doen. 
In allc Hangsche i.Joek win ke ls hang t rno r de gl azen 
bet portrct 1·:u1 ~Icj. Lorett.' . ti c schoone m oordena
rc~ rnn den Japnn~chen znnkgelastigde. 't Is eene 
sch0one jongt> vro:1w. met fraai ge\'Ormp e !Juste en 
scho1r,ler.<, Pen orerl'/oedigPn han1·tooi, ccn i nne:n>~nd 
gP.lichtje. en huitenge\\'OOn rnooie oogen . die zij kuiscb 
en ze,lig 1iaar bl)ue.ien geslagt' n houdt. ( Sic ) Men 
di>elt onder l'Csene a:rn bet Bat. IIandclsblacl mede , 
dat de kolonel de1· a rt ille rie van Zij ll de Jong va n 
zins is om z0odra hij zijn pensioen verd iend h eeft , 
ontslng uit den diens1 te nemen en t e r epatrieeren.
fo lfol lanrl is men ' 001· oftic ieren , d ie S<! h ulden rn a 
k~n, Ling niet mabch. Dit is nu w e! niet aftekeu
rcn . m·rn1· de bepaling dat een cfficier , d ie nipt op 
tijd zijn belasling b"t:ia lt. onmitldelijk aan rl erl :ii in is · 
te1· \·a:1 0 .. ll'log rn uet gesignaleenl wortlen, is uiterrnate 
hard en noodeloo~ gestreng. 

Aangeslagen vendutien. 

Op \' rijrlag 8 :.\[ei in het tokolocaa l rn n de firma 
S1Jc~mnn & Co van Preciosas en kommissic gor,deren. 

De w nclumeester , 

U. C. F isser. 

Adv er t en tie n. 

Onz:e Commissie~ Ven~utie 
gea nnonceerd op I Mei 1885 

is uitg;estelcl tot 

OP DEN Sen MEI A . S. 

Goederen kunnen worden bijgebracht. 

(105) SOES_MA.i\" & Co. 

Op bovenstaande vend u tie 
zullen wij n og verkoopen 

eenige fraaie Oleografien 
wunronder landschappen , zeegezichten, stads

gezichten, enz. 

( 10 4) SOESi\IAN & Co. 

Op OilZB CommissiB-V BndutiB 
cld. 8 MEI 1885 

l'l' Ol'dt medc , ·c1·kocht: 

Eenc groote partij MA NILLA'S No. 1 I 
en )L\.~ILLA'S P UNTJES. 

(108) · SOESMAN & Co. 

Co~ ltnissie Vendutie 
01t Vi-ijdag, 8 1'Iei :l~S5. 

in m1~~ T~ ~-l~talm1 
Goederm /,w111en 11·onlen bijyebracht. 

(87) SOESMAN & Co. 

Op OilZB GommissiB-V BndutiB 
Op ,.1·i,jlla;;;·, S J lei 18~5. 

voor rekoning van belanghebbenden: 

Zullen wij nog n a tout prix" verkoopen 
een paar gouclen armbanclen met 48 bril
lanten , 
een paar gouden lrnarpennen met 22 bril
lanton , 
een fl.uweele hal band met 10 diamanten, 
een gouden ketting met 19 diamanten, · 
een gu udcn ring met een brillant a jour, 
een gouden ring met cen brillianten hartj e, 
drie brillan ten kabaialmoopen, 
drie clinmanton hemdsknoopen, 
een gouden broche met 7 0 brillanten en 
diaman ten, 
een p:tm· g·ouden armbanclen. 

Dagclij k:~ te br ;r,ich tigen bij 
(88) SOES)fAN & Co. 

Op Onze Commissie Vend u tie 
dd. S M.El as. 

zullcn o. a. verkocht worden 
twee g roote prnchtige gontl vischkomru en 

en 
Versch Indigozuud in zak ken ad 1/ 2 picol. 

(102) SOESilIAN & Co. 

Op onze Commissie-Vend u tie 
d d. 8 ME I a. s. 

w o r d e n o o k v e r k o c h t: 
Dalen g1·ijs en brain 1>ali:papier 

uitslnitend gesneden op bet forma11,t voor 
INDIG O-VERPAE:KING. · 

(103) SOESMAN & Co. 

Openbare Verkoop 
OP VIUJDAG, 22 MEI 1885 . 

dt"s morgens :1.0 urcn ten Vendukantorc 
TE SOERAKARTA, 

van: 
Een erf met daarop staande steenen gebou

wen, gelegen in de Cbineescbe lrnmp te Soe-
1'aka 1·ta , in Blok Letter L. Nummer 25, staande 
ten name van KWIK IE BO. 

Gescbiedende deze verkoop door den eersten 
verbundbouder , krnchtens onberroepelijke vol
macbt. 

Mr. SLOE'I' VAN HAGE SDORP. 
(97) 

m vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

263 SOESl\IAN & Co. 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de GelcUoterij te Sumurnng ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek W eesbuis 
en vo.n hct H ulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samamng groot f 300.,000. 

DE PIUJZEN ZIJN : 
1 prijs van f 100.000 
1 > > > 20.000 
2· prijzen , ... > 10.000 
3 ) . > ) 5.000 

10 > » l.000 
10 > > » 500 

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

franco aanvrnge a r 10 het lot verkrijgbaar, 
bij unnvrage per post onder inzending vrLn een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De <lag der trekking zal nuder worden aan
gekondigd. 

(57) 

THOOF'r & KALFF en 
SOESl\IA & Co. 

Amsterda,ms~he Ap@thek~. 

LeverrUJaterr 
(296)* A. MACHIELSE. 

SOE~I\'..CAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis· en Co.irunissievendutien 

(28) 

SALON IlE COIFFURE 
Hee~·enstraat-Solo. 

Beeft pas outvangen: 
Extra kwalitcit zwarte vilten hoeden 

van a f f 7. -; Gr ij ze v ilten zonnehoe
den; zwarte en fantaisie dassen, kragen, 
hemdcn, sokken, handdoeken van aff 12.
tot f 14.-- sponsen , lrnmmen , wandel-
tokken, heeren-darn cs en kindernchoenen 

in alle soorten . 
Parfumerien van Ed. Pinaud, Veloutine 

Cles, Faie, Oriza lactee, H eeren glace hand
schoenen enz. 

Alle soorten van Wijnen en lik~uren. 

(61) J. B. AUTHIER. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
d ukten te Semarnng. 

Verschaft werkkn.pitaal uan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschot ten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nnder overeen te ko
men conditien. 

(233) L. 0. SOHALKWIJK. 

Toko- Authier 
IIEERENSTRAAT-SOLO, 

heeft ontvangen: 

Een factunr damesartikelen bestaande uit: 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren , · de nieuw te soort 
dameshoeden, bloemen, ruches, corse tten , 
jongens- Pn meisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHIER 
(47) },fodiste. 

mantme uren b~sab.ikbaar 
tot het geven van onderricht in het. 

HANDTEEKENEN 
Gerards. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

mil~ I ATELIER DE PHOTOGRAPHlE 
II~ ~~ lii ~~~~~~ll~ 
I ~ HOT~L SLIER. 326 

Hee·renstraat Solo., 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

·ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHIER. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exquise 'W'itte 

port-wijn, minder zoet van smaak clan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ).* 

V erkrijg·baar; 

D,jatib1·andhont le soo1·t en 
fabrieksb1·andhout. 

Bestellingen op balken, dakribben, pan
latten en sirappen worden tegen billijke 
prijzen aangenomen en ten spoedigste af
geleverd. 

BERTHO CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

Ku i p Br /{ebalen. 
Beleefcl aanbevolen voor hot repareeren 

van NAAIMACIIINEf;l. . 
(95) 

• 



• 

, ... crkrij.gbaar 
Etnppe-Kan.rt vnn Java 
Topogrn}'h. Kaart van tioernlrnrtii. 

Id. > D,iok.iii.knr!n. 

Pmchtalbums 
;\Ierk-en stcn1peli11U 
n11 nrlsd11·if't pcnnen 
Prrwhtbijbel u n°t11. Ye Dun: 

Balboekjes 
Gou pil-gravure 
lvoreu cluirn ·tokken 
Pe;·1·y-. drnren 
Ui cuit beeldjes 
Orillon pn.ssers 
Hondertljn.rige n.lm111111.k keu 
'ignretten papier 

Faber's booclsclrnpleitjes 
Enz. 

• 

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

Gezondheid voor iedereen. 

Holl1'way's Zalf en Pillen 
DE PILLl<JN 

Zuirnren het bloetl Pn hcr~tellen alle ongcregeldbcden 
,·an de 

Je,·er, nu•ni:;, i.leren en in~ewnnden. 

Z1j pN·l.'n krn cht en gczonrl 1iei<l wedi•r :1nn verzwnk
tc C, ~·dlcn. l'll zijn onwn:ll'<IPcrbaar ter genezing 
v:m nll1 T\ \\'a le11 t'i~·en nan hct Yl'Otrn·eli.ik ge~l:1cl1t. 
onverschillig rnn welken lccltijd. En onbetnalbaar 
rnor Killlleren rnn welken oudenlom. 

D ~ Z.\[,t;' 

ls ren onf1'iibant· gcneL•sruicldel ,-oor kwade Beenen. 
Z\\'eremle Borst en, YP.l'Oudt•rde \ "01Hle11, ., \\'Oren e11 
Ette1·buil1•1L llet i~ bcrol'rnd Lr genezing 'an Jid1t 
f1h11m:llkk, <•n onvc1·gelijkb:1:1r ,·oo~· .\am.borstigh ' id 
lt:t>elpiji1, bronchitis, ,·e1·kondheid en 

hoest. 

l'er ge11l'zing van KJ;ergezwrllcn en alle ·oorteu van 
ll1::dz'1ektPn hPPft zij gccn mcdcdinger en i:reneest 

hett1tnl.'ren1l, »nalll!!t.."lrokken t•n ;;tijrn Ge\\'richten. 
.\lle1'11 bereid in P1·ofc~~or lIOLLO\\'.\ y',; Ernbli~sement, 

78. New Oxford stree L. Landen 
Yoorlreen 533 Oxford sti·eet, 

En wortlen vedwcht in Poltrn en Doozen rnn ·L. ·l '1"d ., 
2~. 9d .. !t:<. Ud, l ls., 22~ .. rn 83~. en verkrijgbnar • 

bij all· medicijncn::,·crkouper door de eheele wereld. 
Koopers gelieven het Etiquet van edere Doos en 

Pot te onderzoeken. Jndien het adres, 533, Oxford Street, re 
niet staat, zoo is het bedrog 

(130) 

LT &. c 0 ·s 

Parfumeuri 

8, Rne Vivienne, 8 
PA RIJS --

r!f ananga &!f ater 
is een buitengewoon verfrisschend 
toilet water; gemengd bij het water 
waarmede men zicl1 wascht, maakt het 
de huid blank en glad en laat een 
allerfij nste . geur na, die door de ele
gantste dames zeer gezocht wordt 

DE SLROQI' I ..-L\' n· Zl•:I> is ccn kos )J.ietr 
kalmercnd mitldd voor li 111<1crc11. 
DE STROOP J'AN D ' ZEI> is onf<.:illJaar lcgen Kinld1oc~t. 

J>E SIROOP YAN D· z1.; n i<; ccn radicaal 
rnlddcl tcgen de hoest va11 tcringlijLler:>. 
DE .SIIU>OP "AN/)' ZED is c.·n ZC){l!l' mi 1-
del tegcn twest verkoudhc!Ll. 
DE Slll<IOP YAN D' ZED is uilslckcml lc
gen Slapelooslleld. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 

~N OVERAL IN GEHEEL NEDERLANDSCH INDIE 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
Wl<JBKTUIGK UND IGEN. 

N B d B r 1. I Il d i s G h B L B v B n s v B r z B k e r i n ~ 
Handelaren in machinerieen en fabriaksbe

noodigdheden. 
E1' • 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote p11.rt~j I..i, ').\ 1-1 en Ba Iii.• 
ij zer in alle afmetingen. 

L ij t r B n t e M a a t s c h a 11 D ij 
TE B.A .. T.A VI A. 

Staaf en plaatijze1· vitn alle dikten, 

wimrbij \'itn o'X2'X ' '••" en 1 
•" 

, taat· en }llaatkotler en lioper
clraad. 

Inlid1tingen omtrent verzeke rin~en b. v. Kitpibtnl b\j 01'erl\j len. l.1111u1•r:.tn~kkei:de verzf" 
kering;-ook omtreut die volgens lwt onlnngs an11gl'IH111w11 YE!tL .-L.\<; [) t11.riel'\'OOI' \\' .K~

ZEN b'O, !). '. worde11 ~aarne ,.,,r,;t.n•kt door 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
Hlinknagels. (17) 

den Agent te :Soernknrta 
.J. IL YA~ O:\L\1.¥JltEK. 

> > Jioperen Jiranen 
en ~toornaf"slnite1·s. 

India rubber vim af •1,." tot en met 
l" clik. 

THO OFT & . KALFF .- Soerakarta. 
leveren op aanvrnitg dlLllelijk 

Steeds voorhanden: 
r POS'l"l'AlUEVE -. 

! TELEG [~AA FTAlUE \~E ' voor 3 hingen he
rekend tot ~00 woorden. 

Gasp~jpen met hulpstnli'.ken tot 
en met 4" 

GeldonJ{en p~j{len tot 12" diameter 
geperst op 10 ,A.tmospheren. 

Prima kwiiliteit En~elsche (fr~j frie· 
rnen, enkel en dubbel. 

Hand. Centrif"n~aal, Stoom
pornpen en Drandspniteu. 

"" nij~e1·eedscha1l ''OOr ~as en 
'Vlth~,·ortluh·aad. 

Alle soorten ,. e1·f\''7'aren. 
Jloor en Pons1-n:l.chines, D1·aai

en "~<'la.aatbanli'.en. 
._, too1n1nn.ch~nes net It: et els npern 

Schijfschietrcgistc1·s en .\.f!!ltnndsbt>pn-

Ii n;;en, afzond0rlijk gebonden. 

Geclrukte Annteekenin~boeJ{jes. 

Nnnmlijstt>n. I 
Kleediu;:;lijsten. 
Strnfboeken. 

::;~~:~~-::~::1'.ne~;::~:;: ~~::1::~.~;11. I 
Deli:lnngden "1--ei·houreH. 

l·eudtn·erantwoordingen. cnz. enz. (4) 

r ... ~l~~!~~!:~~~. ~OJn ~ositie, tle beste • p 11 a f\ ht i· rr I] 0 1 D 0 rr r a fi B B" n 
bekle~~~~~S t~~~~i;;L~~::~-ni!:~~nlin~~n.w som:~ I lJ ~ 0 U g I 
HI nr!det. \ llll Welke Jaakte urt1kelen Zfl zeer goedkoop. 1 

eeni;;e ngcnten voor Java z~jn. 
Yerde~ alh~ nrHaielein. beuoodi~d 

, ·oor iandeli.j lie o~ulerne1ni.1~·~n. 
Hunne z11.11.k op grooten owzet gebnseerd z~Jn 

de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
benetlen coucurrentie gestelc1. 

'1.'11 lOF'U' & IC ?Lilt' ?, 

( 102) 

BRAND-ASSURANTlE MAATSCHAPP!,i 

G aarnc beln ten zij zich met toe11icht hou
clen op nunlllitak ~nm .lilachine1·ieen en 
reparaties tlaarnm, en nelllen bestel
lin,;en 111111 op diverse werktuigen. (90) 

~,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANT!£ MAATSCHAPP!j 
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Bij het A;;entschnp dezer Man.hlch1tp
pijen bl"stnnt, op zee1· an.1111e1nelijJt:e ,-oor

wnnrdeu, ;;ele:;enbeid tot yerzekerin~ 
tegen brandge,'aa•·, ,-an a lie l!loort.-n Gt"

bouwen en Gocderen. 

De Agent te Soernkai•/(1.. 

(16) J. H. VA.K 01IMEREK. 

A.n1sterda1neche Apotheek. 

Ba:r1·u:na. 
,.,·at er. 

(101) 

Soer•ka rta. 
tt.lcoholii§ch ·wa§ch-

:\lAUHlELSE. 

AmsterdamschB AnothBBk. 
Ontva ngen 

ROODE KRUIS PILLEN 

SIJ..~OP van Dr. ZED. 
(28) A. :\IA.CHlELSE. 

Ainsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernlrnrtu nm 
'\l- itte eu Uoode Port ..... f l 3.-) per 
1'Inlni.on. lJin!!catel en Vi no Du lee,, I a.50) 12 fl 
Pn le-, Gold- en Dry-She1Ty ,, l-2.-laconl. 

(25) .1. :\LH '111 ELSE. 

Eeni[B a[ en ten voor Solo 
THOOFT & KALFF A1nster.dan1sche Apotheek 

A .. n1sterda1usche Apotheek 

Peed.er tegen miltvuur 
" 

S o e r ti lu1 1· t' "· 

Giylua.line, midclel tegen clP. hoest in 
1
/ ; en 1

2 fieschjes a. r 4-.- en f 2.
Ja.i;p·aiuc §tiften /' 2.- per stuk. 

C 1e50 per pond . . (31 L )"' 35G 

Tjat ramboet dari toean D0 RICHARDS 
8AKA.lll,tii,.N~ DJOEGA 

Roema Toe.an A. SEGUIN 
3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara baojai: lebi baai per tjat laku 
ramboel dan djenggoet 

Tida oesah tjoetj1 katoe maoe µaH,djoega 
tida Unga/ nada di koe/1t. , 

.ltoe tjat dari toean doekoen' 
Richard& ajaug lanta s kanJJa orang IJllleh : 
pake sama djoega per ra111hoel. k3J .a djoega • 
per djeuggoel dau Liat..la sadja kas1h lanla5 • ·~' 
dan slama11Ja njang intero sakah, lapch rlJO ga .. 

. .:\:. :\IACHmLSE. 

pengabissan u~ug trada sakali IJer-oebah. ,, . ~ ~ 

J:toe tjat darl toean doek.oen Ricbards lida bekin sakit, sekali dia poe11ja koewat'. "l" 1• -~I'"· ko111Ja-a11 uan hchu1 kocwal 
aoeda pariksa dari banjak roepa tanda dan 11adks•-au : itoe _bekin romboct lemas _dan _kllap, 1toe p1ara sama d1a, orau~ tha bek1n 
koewat dia poenja ~kar dan kaSSJ koewat htdoep. iloe ljat trngal slamaoja sepertt lebl doeloe Sakal!. , . 
Dui seutla barang baral!.g njanq liaai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, d1_ kolla Bordeaux 

Kita a;oeua t11roli inuatam sama ltita Ot'anu poen;a toean toewi n;rmu /Jat;u 
lloe obat nama Cepbaline uari toean doekoen :Rousseau njang takan ramhuet d)atob dan sa!Janboewat toemboe. . .. 
hoe obat A.rnicaline dari -toeao doekoen Kou1111eau •Jer wanit per tJoelJ• bau sakah ada banJak sakah 11b,1t arn1ca "' 

dalam, ohat koewat sakali per tahan kaloe oran£' bakar &taue di r;igtt, eni. - lloe bedak _dan Lahore ba:u sakah don segalla rocpa 
heuak, Kalok saban di rake roc11a moeka Rlamanja tin al bar;oe1 dan moeda sama doe a kau1 roepa se~ar dan aloe• sarertt orant: moeJa. 

'l'AH.IEVEN voor l\.OELIELOONEN ·bun ... .a 
de Jijn. 

(6) THOOF''l' & KALI!'F. 

bij 

Verkrijg·baar 

THOOFT & I\.:ALF_F 
blaueo :Ha.n,-..:;agen tot ~·eleide
billet. l'(Hn· ,-e1·,·oer ,-an koffiJ, 
:Enet ontnun~·stbell.ll'iJs ,-om· kot~-
f!j 1 as. (198) 

""\~ <"1•krijg·ba .n r 

bij 

~~HOOFT 
Avonturer. 

vnn • 

Baron von MiinchhausBn· 
(in het Jav11.11.nsch) 

P1·ijs ( 5.- (1·unco Jie1· po.st f' 5,.'>0. 
(82) 

A111sterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

lientin~·s Cough Lozen~es. 
}Jidrl'-'l teg·en de hoest. 

(I 0 ;}) :\IACHIELSK 

... .\GEN'rscuA P SoERA-r<:A RTA. 

der Bata,riaseheZee-en Brand
Assurantie )laatschappij. 

D.e onclergeteekeucle sluit verzelrnri11gen te
gen Lrnmlgernar. op 1le gebruikel~jke voor
wnn.r<len. 

(14-) A. i\lACIIIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Socrnlrnrtn. voor 

zoo gunstig bekende 'Vl.JNJ"E~: 
:\Jerk PLA'l'ON & Co. Ilu.tn.via. 

(70) A. i\IAUHrnLSE. 

Verkrijgbaar 
DT.T 

Thooft &, Kalff--- Soera.karta.. 
PAPIEHEN JN DI\'ER.SE SOOH.TEK. 
ENYELOPPEK. 
KAN'l'OOR.BEXOODIGDHEDEL\-. 
IN"KTEK, I ~ Zl~ER. YELE SOOR'l'E -

P RA.C'Il'l'ALB Ul\IS. 
DIVl.W.SE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

1'HJDTJ:F1 r& l~tll~~~ 

Tl ll II f OOJ'-.1 f/ellfifl,'.f J.;j~,'J,. 

.toi pOOl'U'l'!/Yi l.llt>ll. 

~"i-ede1·lt11ttl.-. Gr.~t·hinleni:; en l"ofif,Jleven 

( Jll'llf'ltfu·n·lr i1:1 -lk 9,.. ocfuVQ tlPl(,l1·n) 

tie Ge11e.,;let-~11bua1 in 111·1u·llfb1intl . . 
1111/ii.;. tloo,. Ge,.artl l{ellc,. » 

E?.eu 11<·liiltie1·doo:;, cr>uipleet 

letlti nt-scl1iltlel'G.) 

( VOOI" tli • 

(Vt!)) 

St<•ilen zid1 verantwoonlclijk voor dl' we: 

DE UlTGE\'lm~. 

Sneldruk - TuooFT & KALl''.' - Soera.lrn.rta. 
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