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.\bonnements!H~is f i.50 ~>er h1tl(ja1tr 

bij voorui tbetahng. 

Zooo·dieren en Voo·e]s van 0 . 0 

l\Iidden -Su n1a tra. 
De litat;;t ver,,chene11 nfleYering- v:in .1litlden

~lllllat1·a, 1·ei:1•11 c11 011llc1·:oel.-i11u1'11 d1•1· S1rnw
t1·a E.qwdilie, be1 nt een op .. ;h·l O\'er tle zoo,:.;
dieren en ,-ogel:;; di, vonrkn111>"11 in de strek•'ll 
door de expP lirie bereis1l, '1tu de !mud de' 
heeren Jnh. F. 'ut'llL·twui. 

A.ls inlei1lin~ tot et.'ll sntenrntis..:h overlid1t 
v~n de me11e!..!"ebraclite d:~ren be<Lntworlt'llt de 
schrij ver dJ H.ng: wnt nun bij het .Jo >rtrek
ken vun gindsche wil lerni,;.~en zoo :tl v:w ltet 
leven tler diereu t zien kr~j~L en uit tbt ant
woonl blijkt. hoe rnoeil~jk het moet zijn om 
als lid vnn cen reisge;r,Plscha 1, dnt nit Euro
peanen be-butt en e'en groot g-evolg v:i.n in
la!ll1ers ruederoert. eene ceuig~lins om vangrij
ke zoi.ilogische rnrzawdiug b~jeen te breugen. 

\V anneer lllcll nagant - zegt de hePr l':)nel
leman - door hoevele soorten zoog liereu en 
vogels op 'uurntm vert·:gen woor'1igc1 zijn, en 
acht geeft op de grootte van vPle <lezer zoog
dieren, op de kleurenprncht "V"Un de meeste de
zer vogeL, clan zou meu allicht overhellen tot 
de meeniug, dut het voornl d ;:e diP.ren moe
ten zijn, die een eig<-'nn.an1ig stt>mpel rlrukken 
op het roorkuillen df'r .Suruatrn~che lnlJll eh11.p
pen, die karnkter geveu an.n bossehen en vel
den. Eu toch is niets minder waar: de geval
len wadrin wij de dieren zngen optreden als 
eene in het oog valltmde stoffoge van hunue 
omgeving. waarvoor noorlig is dnt zij zich ge
durende langeren tijd geregeld en in groot aan
tal op dezelfde platits opbouden, waren zel.J 
zaam . Ik zou daartoe wenscben te rekenen de 
kolonien van apen an.n den rnnd van het bo ch; 
de zoogenaamde vliegende bonden, kalongs, 
die, na lrnnne nacbtelijke mualtijden in bet 
woud, tt>gen den morgenston<l nn.ar huune vaste 
woonplaat.·en in de ontbladerde booruen terug
keeren; de witte reigers, die bet geboomte in 
sommige streken als met reu achtige witte 
bloemeu kunnen bedekken; de scharen van 
tempo1t's of wenert,ies, wier lange, ietwat peer
vormige nesten meu soni in ruenigte aan de 
takken ziet hangeu, en de vrij groote vlncbten 
van parkieten, die men voornl waarneemt als 
sommige boschvrucbten rijp zijn. Maar het zou 
mij inderdan.d moeilijk va1len om <leze voor
beelden met meerdere n.nn te vullen, en op-

. merkelijk is bet, dn.t w~j ons, om dat weinige 
waar te nemen, m~erendeels ruoeten bewegen 
in de nahijheid cler dorpen ep geenszins in het 
woud zelf. 

Fe u i 11 et o n. 
MIC H .A El MUNK ACS Y. 

(Slot.) 

Michael Munk:icsv kwam vol vertrouwen in Frank
rijk. Al kcnde h\j · het land uiet, toch had hij /. ijn 
bewoners en zij11 ~oldaten lief en had clit in 1870 
hewezen. Nauwelijk wns bij op Je lioulernrd ge
kornen of hij ontrnoette dim kolonel B . . . dicn hij 
op een avo11d in z1,1n atcl,l'I' tc Dus,.;e!dorf met 11og 
eenige andt'1·c Fran~che oflicieren, m'lke i11 gevan
ge11~chap waren, had ont nu1µ·eu. 

De kolonPI was in de wolkPn torn hij cen tlic1· 
J:.Pkl'nde gezid1te11 11iL ziju g-.~'•t11g-1·11~ch·1p l<'rng zag; 
hij !Po-de den arm rnn de11 schil ler in d1• ZIJllC, 

t1 oonde l1t'rn 111eL zirh 111ede t'll ovcrla;t.lde hclll 111l't 
vricnf.:chu l,;-.iJet uiµ.i r1g~!n. 

'l'oen zij in de woning van den knlont>I wnre11 
aang•·koinrn h:1'tlile deze h •t inl'ilatie!rna1't.1e nwr de 
soiic\e van flu,.;,;l'ld1irf te YOl>rschijn. Dit wek te n,1-
tuurlijk all1•rle1 011 le h~nnne:ingen op en be wees rleu 
IIongaarschen schilder, dat., ul hud ZIJll houding g··
durendE> d•~n oorlog !11•111 menigc nfke11ren<le opmer
king te Du~seldol'f l>czorgd Yan de Zljde der Duit
sch€'rs, zij hem van de andere zijde de Je,·cnrl ig~te be
Jangstelling en warmste genrgeuheid had verschaft. 

De Soe1"11lra1·tt1,11che Coril"ant ve1·~chij.it 

driem~al 's weeks: .IJinsda.qs. Donclerda.qs en 

Zate1·dngs, nitgeJ.Onderd feest<lagen . 

I II et is een feit, reeds meermalen an.ngevoerd. 
dat de eerste indruk die zich van ons meester 
mnnkt in het IJHLagdelijk woutl van Sumn.trn 
deze is: dic•ren ontbr ·ken hier. En wanneer 
men zid1 nu meer beµanldeliik het va.ngcn en 
wa<Lrn •mrn Y11u lli<>ren ten duel ge:stt-ld heeft., 
tlnu i'l 1lie e-:'r.'tc! in lrn1• j ui:st ge»n a:i.ng·~nit
nh:. 'l\ L 1 bt·~r e»nJ 1v1 L~r 1.ienswLj1.J tlaarvoqr 
in de plaats"? V\lor1.eker! L;Vl.J;l m1~rb :1n cl leer
d 'll w,j i1t1:ien 1bt d<J lll'rnier wn1trop w\j moes
tuu r<Ji1.en. W'iuig g~s t.: 1ikt was om het leveu 
1ler diereu in het bJ:>t!h t be~µieden; en w1tn
neer \ \ "1dbce en Bates niet reeds den feit~1~j
keu toe;;tarHl be;;chreven en de oorziiken d1titr
V1Ln blootgelegd lrndden, dan zou hier ongetwij
fel ,l de plaat;; z~jn 0111 uiteen te zetten 
wam·om meu m de uitgestrekte en dicht be
groei<le terreinen, die wij bier be<loelen. zoo 
zehlen vergast wordt op het gezicht der vele 
dieren die ze bewonen, maur die, schier niru
w er gestoonl, en daardoor schuw en vreesiLch
tig, bij het min.'te gerit el eene schuilpluats 
zoeken en gemakkelijk vinden in het donkere 
wouc1. 

De wegen die wij te volgen badden, wn.ren, 
op enkele uit.zonderingen na, de gewone ver
bindingswegen tusschen twee dorpen · of ge
liuchten; en 11.l stemmen die wegen ook zeer 
weinig O'<ereeu met hetgeen de beschanfde Eu
ropeaan zich gewoonlij k b~j dit woortl Llenl ~. 
tocb mag niet ontkend worden, dat van bet 
gebeele omringende bo rh znlk een verbindings
pad nog bet rueest bezoeht is, want voortdu
rend gaan er inlnnders langs die paden; en 
daar de dieren in hunnen natuurstaat de te
geuwoordigheid vn.n ruen cben schuwen, was 
de lrnns om hen te ontmoeten daar al bijzonder 
geriug. A.ls ongunstige factor kwam daarbij 
n_og de grootte van ons reisgezelsc:bap; men 
kan, zoonls het spreekwoonl zegt, met trom
ruels geen bazen vangen, en ouze koeli's die, 
bevreesd als zii ziju, juist op den eenzamen 
weg door luid gillen zichzelven tracbten te 
bemoedigen en zich voor eventueele ontrnoe
tingen met gevaarlijke boschbewoners pogen 
te T rij wa.ren,- de groote vrachten, die bet 
clikwijls noodig run.ken dat de weg met bet 
lrnpmes opengehakt wordt,- al het rumoer 
dat zulk eene zich voortbewegende bende on
verrnijdelijk teweegbrengt,- dat alles heeft de 
dieren reeds lang v66r de nadering der reizi
gers op de vlucht gejan.gd. 

Verlan.t men nu het tant soit peu gebaande 
pad en trekt men bP-t bosch in, dan worden 
de om tamlighetlen iets gunstiger, hoewel het 
wegkappen van struiken en takken clan eerst 

_ u ik toch over Dusseldorf ·preck, wil ik hier een 
episode aanhalen, die een gewichtige gebeurtenis in 
bet !even van :Jiunkacsy tt'n ge\'Ol~e had. rn deze 
tad Jeerde hij aan de tafel dcr Fran che officie1·en 

graviu de 1\Iarsch kennen, die met hnar man der
waa1ts gekomen was om de gevangenen de hand te 
drukken. 

Later zag hij te Partis Mevrouw d~ llfarf'ch tc
rug, d:e intu,schen werl11we gewJnlen was en he1•ft 
hij door een huwelijk Ulet haar ccn g.t:lukkig lwise
lijk le,·en Yerkregen, dat ook op zijn wciken van 
goede11 invloed wm'.. 

Tlmns willen wij op Munkacs:y 's \'OOrnaamste wer
ken terug-konwn. 

ln de Pa1·ijsche omgeving heeft llfonkac,;y zijn ver
rli~11st1)lijkst1~ werken achtcn)envolgens gema11kt. 

Elk cf,•zer werl\lm ovcrt reft telkens we.fer het 
VO•J!X•1'1 Hie. De too11 wonlt warmer, de uitvoeri11g 
kr;1ch t1gcr, d•! grnep~erina; Jo-:ser en desamcnstelling 
~e,:bt lig bet1•1" .\l1cluel J[ 111kac<y 1 ,~,mt. een gewillig 
no>r a<lll tf,• cri iid\ en wei-'t pl'Ofijt te trekkPn van 
de 1·a11d..:-ev111g••n, die 11111111.,n van oonle1•l hl'lll ge
\'<'11. :ile11 !1t•cf't gt't.<•gd, dat IJtj zijn figurcn te v1•Pl 
in een h d li1istcr hu!cle en h iJ meer !1cht en Jucht 
moe,.;t zien te hijgen. 

En de arfot antwoort!t hierop met zijn Yel'l'ukke
lij\ ~cbuon du1•k : Jlillon en zijn dochtcl's. !let 
\\'•kt <le nlgc'l!H'ene b1•wo11dering orndat men er twee 
Z<'l ,lzarnc en bewollllerenswaardige eigensclrnppen in 
verc migcl ziet: een mee.-terlijk taleut en een dich
tel'lijk hal't. En nict bet groote publiek alleen blijft 

dv1.n·tcntiehisten beh11Jre het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 3 plnatsingen f 1.
elke volgende pln.atsing de helft . 

I recht een aan vang neemt en tot op grooten 
afst1md de n.amvezigheid van mensclieu verraadt. 
Muar <Ian lrnn bet toch wel eens voorkomen, 
Lint men dieren ontruoet die overigens zelLlen 
gezi,•n wor<len, en zoo crebenrde het dan 
ook dat ik tnsschen d~-. nvieren Doerian 
en Hari eeu olifant verru. te b~j z~n ontbjjt 
rnn ,ietq1lige bnmhoe-1oten. Hier,- men ver
g .tr- uie t 1bt 1> ii v •nlwaal.l w.1r n en ron t
do ll len op eeue pln1tt,; W:Lnr hoo..(st wniLrsch(jn-
1\jk n 1!.; 1wuit een 111en.'ch den voet gezct Lnd,
bier werLl het t"rn"i n goetl, hier wns een ge
schikt nitgaugspunt om te gann omlerzoeken 
welke dieren en hoe zlj zich in dit ongerepte 
woud ophou<len. ~.fo1ir voor zulke nasporingen 
ga men nlleen, door een of twee fenue inlan
ller;; verg-ezdd, met ge~o gzamen lecftoel1t en 
een minimum viiu reisbehoeften, of sluite zich 
nan bij iJLlanders die op hunne eigene wijze 
in hun eigeu belang ter jncbt gnan. Zoo trek
ken de olifantenjagers, die trou wen,; in de 
P1tdan~sc:he Bovenli!.nden zeldzaam warden, de 
wildernis in; het gelukt hnn, no. eenig zoeken, 
de drinkplaat:>en der grootere zoogdieren te 
vinden, de pun ten nan de ri vier wuar zij ge
regeld des avouds bunuen dorst komen le schen; 
da.ar en in de nabuurscbap zal men ze in 
grootere of kleinere troepen bijeen vinden en 
de verwondering over de scbijnbare leegte van 
,1et bo ch rnl plnats mo.ken voor de meeniug, 
dat er nog eene talrijke hevolking leeft in het 
binnenste van de ontoegankelijke wooden. Dat 
leerden ons trouwens ook de omva.ngrijke sporen 
die de groote pachyclermen in den weeken bo
dem acbterlaten; run.ar hoe dienstig deze in
drukken ons dikw~,h waren bij het bcklimmen 
of afdalen van steile boc•gten, ZlJ z~Jn toch 
slecbts een droevig surrogaat voor de ver
scbijning van de dieren zelf; bet gemas van 
hen naderende reisgezelschap deed hen de plaat
sen ontvluchten, waa1· wij, in stilte naderend, 
kans zouden gebad hebben hen te zien. 

Zulke jachteH, als de hierboven bedoelde, le
veren ongetwijfeld eene rijke bron van genot 
op; ma.ar wie er zich aan waag.t, heeft zich 
tegcn eene menigte voorziene en on voorziene 
onaangena1tmheden te wapenen. 

Ziedaar dan de oorza.ken die ons moesten 
berooven van het genot, den tn.pir en den rhino
ceros, den 1foleischen beer en de Sumatra1m
sche boschgeit te ontmoet~n, - waarlijk geen 
dieren die men over het hoof<l ziet, en van 
welke altbans de eerstgenoemden stellig het 
praedicaat zeldzaam niet verdienen. Eu dat zijn 
sedert lang bekende dieren; nmar de vraag ligt 
voor de hand, of daar ginds in de wiltlernis 

in bcwondering staun voor zulk cen groot~ch werk, 
maar ook de f~nste bl.'oordeelaars prijz!::n bet hoog 
en het bt:stc bewijs biervan is, dat in den grooten 
wed~trij1l tu,:schen allc groote kun::;tennars cler we-
1·el<l, de sch1lcler van .Hilton W<lardig is gckcurcl de 
Pere-me.<la.ille en de roset te ontrnngcn. 

Wij zoudcn op deze wijze kunncn voortgaa.n met 
de op~ommmg v:in de folrijke werken van drngroo
t"n schilcler, rnaa.r \\"ij w;llen ons bepulen tot de be
~chrijving van llfonkacsy's laatste dot•k: de Kniisi
ging, die wij uan de Se1w F1·eie Pl'esse ontleenen. 
Dit dock is evenmin ccn k.erkstuk als Clwistas voo1· 
Pilctlus. II et eigenlijk thema. Yan het stuk is: voor 
te stellen wclken imlrnk tic grootc gebeurtenis dcr 
krnisiging op hct gemocd tier omstandt'l'8 teweeg 
brengt; bocz1'c 1· zij bet ge\'01>! rn het verstand der 
mens1· h1•n a:ingrijpt, hoe zij het \'.OI k ti wi11gt partij 
te J,iczen. In zoo,·er is '.lln11kacsv's wcrk in den 
cig1•1il1jk"n zi11 een hist 1risch siuk. !hit lant zich in 
tlrie gruqwn verdet•lnn. l~erste g1·opp: De rlrie krni-
7.t'O mt!t hnn sl,1chtoff,•rs; aan den \'Oet \•nn het 
krui~, waal':lan de Christ11s h:lilgt, de dril' \l'ee11l'11de 
\Iaria»; daarnaast de npostt•I, - clicn IJij het 111ee4 
heet't lief~cltad. Twee le grn«r: !let volk, dat. 11aar 
voren wil dringen, maar door Romeinschc soldaLCn 
icruggehouden wurclt. 

Derde grorp : De getuigcn \'Ull de kp1isiging, die 
zich la11gz;1a111 vr1·wj<lcren. De zwakstc groep is 
zeker de eerst~, de groqi om hri kruis van Chri:t11., 
die dour de ovenlreve11 uildl'llkking ,-an hct grvoel 
arm Delaroche herinncrt, hoewel uit de voorovcrge-

Inzending der Advertl'ntieu tot op den 

da.g der uitgave v60r 10 uur. 

uiet diervormen leven die m en Of noo- niet kent 
Of wi•'l' bestann men cL1ar t't' pbat:e niet ver
muedt. De recente oiltll kkin<.,. van den SLUua
trnschen baas geeft op deze vrnar.- eeu beve;;
tigend 1 n twoonl; en wat d» vou·;ls betreft -

"' het i;; ontPgen:t.rggt>lijk, cht met de nieuwe 
soortea, tlie deze expeditie 1 ,e lebrncht, het ve1 l 
nog niet afgej.L1tgd is, tlat <~cu stil biuneu1lriu
gen en ru::it!...;' doorkrui en vim die nitge;;trek
te bo~distrekeu llOJ veel IL<Lll liet lieut kun 
Lrengen. 

De heer Sn Heman gttnt danrna over tot bet 
besclirijven vnn de diercn <lie Ollller zijn bereik 
kmtwen. Omtn.mt den zg. vliegen Jen houJ of 
kalong - an.n de bezock:cr~ v:tn ruze Dicn.\·anr-
cle niet onbckend - villllen w[j ii. bet~ ·rnl-
gencle op,gcteckent1. D~zc diert hlhoorcih tot 
cl1i. 11.lo1~tegen woordige; in de kiL,.1poug of d1utr
bmten m het bosch, overnl waa.r boomcn z;jn, 
kn.n men er op rekeueu uu en c1nn knhmo· · te 
zien; sommige boomen zijn door r!en horizon
talen staud hunner bikken meer clan nndere 
geschikt oru tnt sln.ttpplaat, te dien en voor de
ze reuzen-vleernrnizcn. \Vanneer men ecnen 
boom nadert, <lien zulk eeue kolonie tot do
micilie heeft gekozen, schijnt bet alsof de ont
bl1iderde ti.i.kken dieht op eene rij tal vn.n peer
vormige vruchten dragen. 2:oola.n er bet dao· is 
bl!jve; zij in dezelfde houding 1ta":i de nagels 
der achterpooten li1.ngen, ~rt rn:stig, a.ltltilns 
zoolang er niet een iets onbehoorl[jks <loet, d11t 
met een ~;digen beet van de scherp cretande 
kaken zijus buunnans wordt vergolden.

0 
Tegen 

den iwond komt er beweging iu <le ko1ouie en 
maken deze nnclitdieren zich op, Olll bet bosch 
of aau den sawali-kant, wan.r slechts vrncbt
booruen zijn, hun nn.chtel~jk maal te gan.n zoe
ken; tegen <le.n ocbtendstond keeren zij naar 
hunne haardsteden (*) t1:;rug. De jonrren bouden 
zich onder het v liegen aan de moeder vastcre
klemd. 'l'e Sidjoen<ljoeng schoot ik een ex~~
plaar dat 1.42 Mr. vlucbt ho.cl. 

Eeue vlucbt van deze dieren zal ons niet 
gemtikkelijk nit het geheugen gaan; bet was 
op onze reis van Alahan Pandjang naar l\fa
kara Laboe, dwars door Je wildernjs. Onze 
reisgenoot Veth was gebeel alleen van ons af
gedwaald, en wij vreesclen het ergste voor hem; 
met Van Hasselt zat ik iu niet zeer ben!jdens
waardigen toestand v6or onze hut aan de Ba
taug Hari, toen eene vluc:ht kalongs ons, in 
overdrachtelijken zin, eenigen moed kwam in
spreken. Want uan.r het zeggen der inlanderii 

(*) "\Yij willen niot vitton, maar "de haardstede V•tn cen 
kaloug'' ..... Retl. 

bogen houding ''an de moedcr van Christus, die met 
haar banrlen op de voeten van den Zoon Gods en 
hct g-elaat op haa.r h:inrl en rust, e!'n inniger gewnar
worcling .. preekt. De fignnr van Johanne~, die naast 
hct kl'llis sta.at, is mis~chien de 1.Je ~te van het "e
heele doelL Zooals hij danr staat, gelaten in ;ij11 
smart. herinnert zijn in zichz<!lf gekeenle pcr~oon
Jijkheid, door de rliepte en lrnlrnte welke e1· in Jigt, 
nan 1le ge~Lalten vau de ourle mee,ters, niet cchter 
in den zin van na\'olging, rnaar in dPn zin ,·an een 
onwill<'keurige ovcrc1>nkornst. Z\jn tl'ekken zijn veel
eer goerllwrtig dun sterk sprc•ken<l of schoon. De 
~ritse ~orm van hct hoofd zou het gehiat zeJfa iets 
onnoozcls geven, als de irlraliteil niet gere<l werd 
door de we•'lrlerip;c blonde haren. die op tl<'n schou
cler i11 1.1ngi> lukken 11i t loopen. Ill't lnngc kl<'ed 111 ~t 
wijrlc mouwl'n rnn Johannes wordt b«1.i1•ld door e<m 
1·oodcn glocrl, die een tno111f' van kle11rrnn1engi ng 
11111g h<'etcn en een ware wel,lna<i is voo1· hi>t oog. 
Oe t\\·eede grorp, lwt Yoo1·11it.dri11genrl rnlk, Jeeft 
~i.-ehts in zijn bewe!!i11g-. zond1·1· dat i<'dcrn fig11111· op 
zichzelf Opl'allende bijzu11d1•rl11•rl1•n an11IJ1t·1lt. Midden 
voo1· dit gi>.lrang, rn•H. den bdd1!1· ~cli11i11 0Ye1· zi,in 
scho11d1'1', rlc hijl in de li11ked1and , het 1 .. doei1j;r.er in 
den gorrlel, sin.at de brnlale, ong"voPlige sche1·prnch
tcr. llij vonnt 111Pt 7.ijn lange11, licht gckl1•t1r len 
larlder een ~ch<'idi11g tu"chcn de drie gl'llepP•1. 

Jn de groep der hec11tn•kkP11 le11 nemen tw•\e on le 
!Iebrecuwers onze hjwn !ere a rndac!it iu be,I.1.;. Ile 
cen tracbt zichtbaar clt:!n and er te O\'ertnig~n. \\at 
zal men er aan cloen, schijnt clc ecn te z1,ggen, aan 



venv1i•faren Jeze Llieren zich nooit zeer ver van 
bewooude .-trekeu, en ook wij moe~ten du'J op 
uiet verren nf,bnd dnn.rvan z\ju. L1Lte1· bleek 
het tegendeel - in iet1ere ric:hting lag het oerste 
verbliit v1t11 1uenschen nog tl1tgreizen ver; main 
toch b~moedigden ons de lrnlong' op die oogen
blikk.en wi.Min zie\1 ovi>ri•,.eus zoo weinig op
beurencls nan ons voorde~~l. 

Y t'r,.;cheidene reizig«~r. l1ebbt>n cle oµmerking 
CTt-ll11l.akt, dnt het vleesch dezer dieren 7.Per 
~matrnliik i,i, en in enkde sfreken van lit:>u 
Archiµel sc-11\jnt l1et el'll dour du inl1t11der~ op 
pr\js gestehl voed.-el t.e wezen. Onr.e onLler
zoekingt'n in deze riddi11g leer.Jen ons. dater 
van k.~hrngs eene uit111·111 t• tHle soep'te koken is. 
• De ontu10di110"en dit> de rei1.i<,.ers hndden tUet 
tjjgt·r "aren, n':'mr het s1.:hii nt, niet zoo_ tnlr~j k 
ids r.\j wel lrndLh·n g-ew1,11,.;cht. De tnger -
zoo lezeu w\j in bet voor uns liggeudc opstel 
-behoort tot die l1i0ren, waarovcr men op 
Sumatrn dik wiils hoort sprekeu. nrn<Lr die men 
r.ehlen te zi ·n kr\jgt. D1) >rees \'Oor tijgers, 
\Vfl.1Lr111etle men nls nie11weling in fodie kornt, 
<rant dun ook lan<rr.a1uerhaml "l"erloren: wen is 

maar wel vomlen w~j enkele nrnlen bun sporw. 11 

\Vij h1i,1den eenige hoop de zel<lz.1uue .. nntilo
pen te vindeu op Lle lm1krotsen rnibu Boen; 
men zeide ons d1tt er werkelijk vroeger dMr 
vo.orkwnmen, rn1l.itr se<1ert jitren en jaren 11iet 
meer gezien waren. Op den Tal11ng vonden wij 
hunne sporen, en <le be<'r \' nn Hnssnlt merk
te op, d11t zii l1ings <le hellingeu van de Piek 
rnn Korintji lnm Vt>rbl~if ltebbt::n. Zelfs <•Jl den 
~np rnn de PiP-k ( 0:>00 i\l.) wenlen sporen en 
nitwer >Rdeu gevonJ~n. 

'l'rok 1u 'n er op nit, ll•est men verdcr, met 
het b p1rnlL1•? cloel om op dezL" nnti/.ii>ell j<Le:1t 
te nuken. en dus ook gelwel uitg;er\;:;t 1i!~ 
tYetu;r.,..njilgers behoor:.>n te z!jn, <bu ko1 it lid. 
ons zeer wa1trscltijnl\jk voor. cl1Lt op lie ge
noem •1, pla:tlsen we! eens een Bu1untnl1'1lsch1· 
antilop -~ onder sdrnt wu te kt·\j!!,e_11 z\jn. De 
hel11 ,;ren, reeds aan het ]outer l)eklinnuen v1u1 
dPze bergen verbomlen. r.nllen Pchter bii rne
uig-e1•n den jjver zeer bukoelen om iu c1ie on
herbergz1uue oonlen op de jacht te ga1iii. 

Eene 'Ma.ks.ssa.a.rsche Alkoofg< schied0nis I 
Het mis nog· g-eheel Llui:>tt'r toen de l leer B. 

een oml en geiLcht ingt'"1 cti>ne in lrnmpong 
11 Daroe en <le vern1elclintr is nid overhodig· in 

verb1t;1<l ~1et hetg-eeu V<;lgt .. vnn gevt;stigde re
put1Ltie, gic•rust l11g tE) slapell nan de z\jde z\j-1 
!ler echtgenoote. lj 

On verw1Lcht word t h \i op 011 rnc\ite wiize 
ge1Yekt. llij ~t:11rikt w111\kPr, \rt'L't v1LJ1 tiid nog 1 

uur, en nntwand. hij \1"t thu\Ye :;;d1\j11,;d der l 
\111np vlak v661· r.iin bed \'Clle gr>,.tnltl', "·it, I 
011b.·stlnjifl'l\jk wit rnn lwt 1.1111gezicltt tut de l 
1·oek11. z11 iig·~!nd, nwt cle <>]'g~·l1t veil 1trn1 dn.i
gen1l uitge<;tn,kt 11]<; een wrek .. 11de ?\ellle:<is. 

emnrnr.g-I<erlongDjtiti 2.35 n. m. 
K<'dnnµ--lljati- Sl'111n1:111g~. l ~ v. 111. 
SL'111:in111g·-lljukjn G.50 v 111. R.:Jl , .. m. 
llj0kja -81•mnr:111g 7.15 v. m. 12.25 v. m 
lljok.Jn--~olo 7.15 v. m. \J.'18 v. m ·1 ~.25 

ii. 111. :i.jj n. m. 
ok -lljokjn 7.1 :-l v. 111. 10 v m. l.53 

11. ni. :~.:w 11. m. 
\\"ill1•111 r .. l\1·do11g-Dj11t.i U v. 111. 2 11. rn. 
l\t>,lo11g-llj:1Li-\\"iile111 I. 8.5 v. 111. '~.l l 11. m. 

lOA1 (,11,.l:1ei11) nn11k. Soe
ral111ja li.-

0 0 

geneigd het dier als eene mytbis<.:he figuur te 
gn.n.n beschou wen- -tohlat uit tie eene of aude
re naburig.e kn.mponrr bet. bericht wonlt ge
brn.cht, dat Si _1

1.110 of zijn knrbouw door ecn 
tijger gepnkt is. toen hij 's rnorgena vroeg 
naar de sirn·ah ging. Dan o7itdekt men liet 
bloedige spoor, d1Lt vim den weg lULitr de wil
Llerni:> h1opt, m1tttr niet den moorLien:titr. Het 
is inde,.Llnad niet ved, "-:it men oy 'umatr<i. 
vn.n tijgers onder Lie oogt'll krijgt. A.ls reiz.i
ger en w1LUneer men als allllJLeuaar e•·gen, up 
een Luit<'npost gephintst wonlt, komt rut!t cLmr
voor in eenigszins g·un-tig-er omsbmdigdedrn 
dn.11 die w:rnriu tle bewouer 'l'an eenc hoofd
plaat- of van eene z~er bevolkte streek verkeert. 
Zij moge overdrcven z\jn, de bewering vn.n de 
controleurs-vronw op Lolo (tussch ... n AltLlrnn 
Pai.djttug en lloe:mt L1iboe ). tlat !:et zoo la'l
tiCT wa iederen mor•rcu op de birnkcn in de 

0 "' voorwi.lcrii het hant' te vinden van de tgger 
<lie da1tr ·s "twht;:: :.-;Jiepen,- -W<l.~"Lr is bet, dat 
de pla:tts ' harc omstreken om het groote 
anL< .. _1 tii:: bekend i"-, cu d1it \le keL1ken, die, 
zooals g~lm ... _1;:elijk is b1j lndisch-Europeesche 
wonin<ren. 1tfton<1erlijk op het crf stoud, ten 
tijtle v:m 011s bezoek m t e.;ne gn.ng van trn
liewerk met tle controkurswoning verbonden 
was c mdat <le tij~·crs ·s n.rnnds over het erf liepen. 

'l\ 6crj:,;::cr is, zelfs in de streken wun.r de
ze d1eren het menigvul.ligst z\ju< een onbekencl 
berOE'p. Tijge1jacbten worden, in spijt vu.n de 
prernie <loor het GoLnernement voor elken ge
dooden tijger befaald, nergens georgnniseer<l. 
Eene nm de redPnen w1mrom een Maleier, 
zelfs dnn wnuneer hem irnnzienl~jk rntdeel be
rokkend i', zoo moeilijk tot eene tijgerjacht 
kan be1Yogen wot«1en, is clat hij in eenen t\j
ger rueer ziet clan een <lier van het geslitcbt 
Feli>:; >olgen hem is de t1jger een lllet rcde 
begaafd ''ez<•n. ll.tt zeer goed wcet wa.t bet 
doet en nieurnml ['ttkt en rnrsch~urt die bet 
niet nan hem Yerdiend heeft. ~lecbts noode, 
en rneestu.l alleen op an.n<lringen rnn <len ;\e
derlandschen nmhteuanr. gaat hij er to~ over 
om een nd te pl.Lat i>n, en alleeu 11.11.nhou ,Jen
cle waar. clinwiul!en kunnPn hem bewegen zulk 
een toestel in g-oedl n sbmt te hou.len t'll vonrt
durend \·nn Let uoodiJe vers..:he a<tS te voor
z1en. 

De l1tst <lien wij op onze reis ni.n cle7.e die
ren <Ye, n,l l!t:'l•Len, is ,J t.eer ..r<:"rin~·; OU le vr•·es 
>Ol•r

0

ii,n v1r.'.Luwde dnn uok id ;11eer, zoo L,t 
bii lwt cn-.•rr.ac:l1ten iu de opl'n ln ·l.t I\ ·ifs l1et 
11.a11lc~gen Ynn W<LCl1t> ur..:u ten slutte ver.wimr1 
wenl. 

i\;utr c:e schrjjn-r mcded< elt, komt d e.S1111 1n
tra. cLe u11ll mp. in l< nlnn l ung- in :\Iitltlen
S Huatr1L YoPr: 1? 1 ; ar i.t:'t < il'r i. allengs teru_·
gptlreve11 hit 1;e Jllt:""t. Pllttwg-ank<'l\jk<' pl.-aben. 
olll e_·;.i,11!1; re kd:;rul:.:L'n l tl b l'!.!;fOi>!• •11. 

Uer.i..::1, z · . ...:·t lqj Ii ·b 1J<'n w'j d·~ di,~r<'ll ni,t. 

h<>tg"L"n !:. l,,•111d j, Y:ilt 11i1·t 1.1• H•.:md1•1·1•11 ! Ile a11-
dt·1 t.' d: ~~t l''I t',-:• 1 .1 "·ii lill~ts ltdor·L·n Yan dr•zt' uit
Yi11 cht~' l. Z1~ II i'P''\\''l;ll 0 dig liool'd j..;: \'00 «1.n~q.!·1·f111p:f'!1. 

nl' • · Ii·: 111 ! • lllil 1•1 e i::ed::rl ;,• ! 1, .. '1.ld i~. zi_jn 
00 rf J1 \'•':·-.Th Uitfl %i\..•Ji ll l1

1

l'f" hti:·:-: l'Jj:_:e \\"1 111k!J1·1tl

\\t!ll. z",111 I". p n l'ijll \,t~t. 0 1• ('!h,t:n· t:1~-lo!t-"i1: lnj j_..; 

ln ,\i lj_) ~.!,"·!f • .. P~ \P''Z I) kl',l. l l .1 \\" '1_• t!at hit\I' l'\'ll 

gr int 1 n '! l .~P cls\•,I i:-: . lii.i hu·{'t t·1· 1•, 111 \d wgl?· 

YO I Y;t11. 1 1 :1~ i..,•r ei·n 111 :111 ~1.1·1 hPt. l\l·ui~ i:-o gT· ,J 1-

µ(:.n. d'e ..\I)/ 1:-: (_'II d \ prot:•,f'I) Z;\I tl\C(\\·:11111'11. .\C'l1-
tii:· la'1n . :. ~;., l'l'n ! .. 1n f .... u1:1n I111 1 t ~1,! 1 1·:1n-,,·j: t 'ii h~raril. 
d;t' Yid , .. ,·tr1 ll\\"Ci) ll'li.IJ' "d1•n f.!"•'~\l"!li~··gd· 1 11p1i,)t PJl 

1l11'\\·ijl r'c'n O'ld H01n\·:n~rl1 Ji,h1fd111;111 zc111 J ... Jr 1!l.·ni;.:re 
n.tn lo1'··i11p: d ... ' i'.:1·1k ~rld,)1.t in uo_..!Yf rlh>n·w l0 ne-

Pll . j11;c~1t t'l'rl jnn;. roo· 11;1:i1n H1lf11,·i11, d1' 11!1!11\\" 

t1J1tl11ik1•r.d,, Cl['l't1h:1ri11,!:!: tnr .• E ·11 1111.I•'I" \"ll'•!·11;1:11n 
111an ,.~Ht ~Pn1iti~clil' afko1n:-:.t - een .\,. J:1 l1'i' \.1n 1·0-
·1orid., ill 1i.i11 wittl'll l;11:·1111u,; op l'('ll ,c,i"111 1:i ~1 i!"
z»tt>ll - tlra.ut 1i1•li no;.r ''''11111:1,tl 111d <'P:1 v ·rarh
tl'lij'"'n l>!ik nanr lint krni,;. t1111: ltij "t:liij!1t rnlko-
11iPn oqg •\·11,•I i.r:r \·oor· dl' \\Ti>ed1' gldJ1•111 t •11i--= . On'1· 
lu•l g••h •1•1 h,..•i It zich Pl'll g1 :urn-.'. rn1h,•il,;p1•ll<~11de 

hL'nl •[ ll it. 

Bladvulling 
Ecu Jii_jJ{jC in §a;1-I<'1·nac!!'lN!'. 

\\'al Pa1·\js rno1· Frnnk;-i)1 i,;, · 1•p:f <'t'tl n·i1.ig<'1", 
tbt i,; Snn Frn11ri>ro l"ll•'r dP ''"''': k•:~t d1•1· \"1•:·c<'nig

·dt? Stntl'J': zij j,; d,, ,;{n l v;111 .;n1111p'..:cl11jn •'ti hln.•rneu, 

N. Ji. c. 

De lia.ng·can Eilanden 

D1' Heer 13. ontsb,Jt hevig W1Lt uiet te ~er
wondetTn iR, en is >u0r. Pen PO!..fenblik 11id iu 
stiULt zich dit verschiinsel te verklar.·n. H\·j is 
niet bjjg1·loo '"ig Ptl t<ich, ltjj zict zoo iets als 
eene g;<>'stverschjjuinµ; vbk voor r.\jn bed sbw11, 
terw\ji, goddank. r.ii ne i>ga naa~t Item \'Oort
gant den sbnp een<°'r re<.:lttni1mlige te sl1ipe11. 

Ei11del(jk vermant h\j zi<.:11, <-'ll n1Lagt ~net 
insp:urning: \\'ie r.jjt :,;·jj?" »lk ben l\.lie11ije" 
antwoordt de gedan.nte. »ken je me d1t11 nit:t 
mel'r?" 

~.3.)- :1a11k. )ladith'll 5.i"'12. 
Soernb!1ja--Solo Dj,•l)l"es U.':!ll \s11elirt'it1) nJnk. Sulo 

llj. l.::H 
8.:.5 nn11k. Sulo flj. G.·-
·1 J .37 :rn11k. '.\l:1diot:11 5.51 

(Tij l~opp:al'•'n wlg .. ns 111id1klli. tijd Sol'rnlmja: fl 1ni
n11t1•n Yer,chil 111et So!u; -1 'l ll!ll" ~oc>rnl.Jaja = '1 l .5'1 
Sq!o.) 

De ltesi ,l..)tttiernnd verooerl,~elLle heden tot 
drie mnauden clwnngin·heill buiten den ketting 
Liem 'l'jan en Lie Ill W ie we gens ]11 ndlooper(j; 
id. ~ie 'ri1tng G wan wegeus misbruik van ver
tron wen. 

.\.ttn een ptirticulier schrjjven v1u1 eel:!. nmb- De Heer B. heeft toevallig eeue gebnwtle 
tenuar, die de K11ngeun eihimlen bezocht, is dochter nm <lien mLam, en: r.uoe 1'tem111i11g De inlander Snrimin, die "'oeosdag ocbtend 
bet 1·olgendu ontleelll1: verbetert er niet op. bii de \111.lte Djenkilon op de mils zat zijne 

>De Kiiugeau-eil1mden zijn wel een bez.oek » W1Lt is er met .Mientje? hen fo :\lientje'?" )deeding te verstellen, bemerkte ni~t clat dr. 
waanl. Zjj liggen ongeveer op gelgken nfatnnd » \Velt.eker ! ik ben i rnmer:i i\liHn tj t\ je vrou w °! eerste trein van Semnrnng aankwaw, weae11s 
va.n :\fodoern, Java, de kleiue Soendn-eiltinden kom geef me m1L1Lr een wen van je. den mist,, ruet bet ongeluk.kig gevolg dat° hii 
eu Uelebe'. Men viudt or dan ook i\Ittlloereezen, De Heer Il. <lie niets begrc~µ, doch ein 1 11~-

1 
zw1rnr nnn z\jn aeliterhoof,l gekwetsr. werd. 

~Ltleiers, Boeu-iueezen, l.\fandn.reezen, rnenschen lijk tot cle overtuiging kwal!l cl.Lt h~j wet geen De lrnltecbef deed den gewonde per vulgtmdc~ 
vim ~oemlfawit, Ol'a11y kambrrnu (J. i. drijvende ge stverscbijning ma11r rnet vleescit en bl?ed treiu irnar hicr tnmsporteeren, alw11.11r hij dvor 
rnenschen) vn.n l 'elebes, enz. De toestam1eu te doen hn.cl, gr,..ep WL1Lr de gednnnte, en 7.iet, I eeu brnnc:i.nl nn.nr bet ho.iiitaal wer<l vervoerd. 
zijn bier nog zeer primitief. Geld is weiuig in zjjne hn.n_d gr\jpt niet zoo1Lls 11\j nnnvankel\jk Toestn.ml is heclenkelijk. 
gebruik. Op de pasars worden verschilleude vreest1e, 11« de lucht rnn.ar orn~p:int een arm. I 
proclncte!1 eenvomlig geruild. tlu iker en iietro- »Nn zal je me bij hong en Jang vertellen w1Lt j 
leurn, artikelen die up J 11v11. iu de kleinste clesa dit te beteekenGn herft ·t' le~t ,]f:l Heer B. tot. . 
te vinden zjjn, lrnn wen hiP.r op de hoofdplaats de gedaautt• die hem g'beel · oubekt>nd is-. »J1t, I 
(Aridiasa) zeldeu krygen. ;-fog zeer kort geleden jjj met je hoog en 11rn~, schnn1n jt~ rnaar lie
kou rnen bier voor eeue leeg-e w~jufleo1cu eene ver dat je 1ue zoo onh\JUW durft te zjjn. \\'tuu· 
kip inruilen. De bevolking schijnt vrij zncht zijn de kinJeren ·? Wie is clat, dnar !lll.ust je, 
mu ttnnl te ziju en is bizouder eerlijk. Dief- he·~" en mt.>teen geeft z\j Lier nlt[jd nog l1t
st:Ll komt bier ii11.genoeg niet voor. l\Ien bat peude egn., die met Lieu rug- n:rnr h1rnr toege
de pa.arJen dag en mLcht losloopen in <le des:t's keerd ligt, ePnige kliukende tikkeu, geh1kkig 
en in de bosschen en nooit wonlh er eea ge- op dnt g·t>lh'elte des liehaarns dnt volg··ns de 
stolen. De bewoners z[jn echter zP.er vtttlzig en ' onrlervinc1iucr het b~,;t dnn.rtegen be'tiwd i,·, 
be l11nken er voor om tegen dng1oou voor wminloor ook der.e op eene voor lrnar onge
nnJeren te werken. Da koe1ies, die ik hier wone wijle gewekt wunlt. ~u wits het. hui 
gebruik, worden van bestuurswege gedwongen spoedig in rep en roer rn Lleek ltet dat wen 
om tegen goede betaling mede te giian. met een nog .i.ong mei,;je te doeu l!itd, d11.t 

>Het boven tn.ancle geldt alleen van de ei- zich s0rut\jds in.beelclt prinse of iet~ n.n~lers. 
genl!jke Kaugeaneezen, hoofdzakelijk afstn.m- zoon.ls nu, de ec:btgenoote vitn den Heer B. te 
mel1ngen van Madoereezen, die in vroegeren znn. 

Gel. Cow'. t!jd door de Panembn.hn.ns van Soernanap hier-
heen verbannen zijn. De overige bev0lking, 
die meest 11.itn de ku ten woont, en wanrmede 
ik weinig te ruakeo heb, is ten gebeel ander 
slag mu lied~n. 

> K1Lllgean is een mooi eiland. De bodem 
bcsta<Lt uit koraallrnlk. die door vulcanische 
werking is opgeheven: op sommige plrmtsen 
tot duizend voet. Er zijn in bet gebergte zeld
rnam schoone druipsteengrotten. Het eiln.nd is 
bijnn. gebeel met bosschen bedekt, wanrvan een 
betreli:kelgk klein gecleelte uit djati best<tat. 
Da florn en faun!L zjjn zeer bP.langr\jk en 
vertoouen reed overgnngen tot bet Austr11.lische 
gebied, hoewPl bP.t eiland geologisch tot de
zelfde kalkformntie behoort al,; focloern, N" oonl
auerubai;L en Hembimg. 

So er a k a r t a. 

l-e1·zo1·~i 11::;,.::;esticht 

C'unnuiRsaris der m1urn 1 :\l~i 

de beer H. YA~ GlWLL. 

Jll: an 11 s t n u d. 

Dond<'rclng 7 :\[1•i L. K. Dondenlag -14 :\foi ~- 111. 
Dondrrdng '2 l Z\I,•i E. K. Yrijd lfl: '29 ~lei \". :\I. 

§luitda::;en 

T~; 

Fr. 1-l-28. 

E11g. 5-- 10. 
Holl. :2- U -~3 . 

d e r JI n i l s. 
'1'1·; B.\T.~vu.: 

Fr. 17--3 l. 
En'.5. 8-2J. 
Holl. 5 -1.j-26. :>lJe e.foige .Europeaan, die op Kangen.n Vll.!'lt 

verb \jf liou,it, is de controleur. De Z'e is roud-
0111 d.t ei],rnd nls vaarwnter beru<.:ht. Twee-1 ,- er t 1- e :, 
ru,tal iu de 111anntl, inet et~ne tu ... svnenruiu1te ~t'11i:1ra 11µ;-~(lln 

Villi vier d11ge;1. V;.arl ereel'llM RtO;>tuboo Lin~s I 
c!e11.· 't.'t·<•iucn 

G .. ) l , .. 111 . s111•ltr.,in. w~lke 

tc ~.1J., 11·111sl11it n:t11 de11 s11el
tJ·1•;.1, di·· 0111 1 u.:lv , .. 11i. 

,·,111 rl;1;1: 11<1:11· S1w1;1b11j;t 1·er
tn'kt. \···nler 8.:11 1. 111. 1.11 
11. Ill. 

Kau!..e•Il. H·t j,; de stoon,boot Llie .,,,,n uoeat'-
nap LJm;,r Gali V;uLrt en v:tild<wr onw ldeqj k 
t ... rn;..:keert. ls de zce O!'stuiuii~, hl'tu- !ell in l 
den westmOf-'~son v1wk plnats he;..ft , dan"' .Jestnllt 

1 
...;.,10 --~e111antn~· 

er g"t:'• Ile gele~eu 1eid 0111 p1l-lS1Lgie r1' en >rievt>11 
"i . ..J. \". 'll. I 0.:31 "· m. 'l. I G 
11. 111. ~1111!trein . Wl'ik1l a:111-

>l11it a.111 de 1 s1lt'ltrni11, die 
01n (i . ..:0 '"· 111. \":Ill ::-ioera
l.1;1j;t l"t'l"i 1·•:k t. 

n11ar Luoni of 1L1tn w.Ll te l>renu·en. .\let i.:oed 
\"YCL l' ed1ter vnre11 er \':ttl !tier flf<LUWeil l!aa» 
l3ah, i\l1tdoern en nnd -::re strekeu." 

rn11 poi'zi•'. muz!l'k, ~rl1ilder en let!Pl"i\L;11de rn Ylln 
drnkkPn 1!1111del. 0.1g1~1"el'r d1 it>m:ial ho1tde:·clduizend 
lllL'il'ch"n il'l"!'n p1· op eenr znudigl', door de golYen 
1kr z,.e 1Je:.:poeld1' la11dto11g bije1• n. 

ll,J!Jrd ien zij op 011.f.,r,dieHlene hen Yels gebon wd is, 
g<'lij1d d1! 'ta,[ op Horne; 11-.rn11Per men in de wijke11 
d-·1· Clii11t'rzen komt. \1·~,rnL nicn in llongkong of" Pe
kin~ te ,ij11: ba,1r on:'n'l'nkorn:<t 111et Londe11 tr'°ft 
door cle 111i,;t, clic zich een lnlf jaar achtrreen ornr 
li:iar 111tb1·eidt: d,ior h.1re lief.le vow mui:ic!\, kunst en 
li,ernllllll" !.!·cii,11\t zij 0[> Do~lOn "II rl()OI' iJaa1· ongc
\J1m1·,[ rl:·uk:,en ha11del np :\ew-Yo1~\ of Chicago. \\'ttn
lll'L·1· 111•"1 1.n S:111 Frn11ei"·o a·rnkomt hPefl rn •' n 011-

111i·I kll.jk lwt. µ: 'l"OPI d it 111P.t1 in een~ \Tee111de start i' . 
I),, bani \'1111 :-;:u1-l·'r~111cisr11 ni, rnt rwnc rler ~c ho <m

ste h:tY<'llS clt•1· \le1"t•ld I'll tic' ~t.n•l zelre ligt nnn dPn 
\'O't 1w1 hon~<' lie:m+'. •lJ> ren sclii<'L"-'ii;lild, dat 4!3 
l~ilnm •)'<'r l:111g C!l '.J kilorn 'te;· brrrd i:.:: zij ii-; in 0:1-
g.eluof li.Jk k"1 ten tij cl 1rn!,Laa11 rn \\·.iar \O()i" 1\·ei11igc 
jar1~11 110.!:\· grv,,!e >chnpen '1or nnke1· 1112,cn, danr 1Jc-
1ind <.: n zich tlnns go~d gnphwcidG strnten. 

0!' stad i~ rcgl•l1n1tig !!"eliouwd ru prnchtigL~ ge
ho11wr11 en f'r:rni :11111gi•i 'l!·lc t11i11Pn 'il'1"L'n lrnar op \'C

le pu11tcn: d,) lw11f1.b trnat is ~lnrkcl:>ln't'l, rjj i~ prach
tige rnagaz"jnen <'II wi1du•ls 1·iJk. w:rnri11 men n!le 
nJOg,•IUkc w:1rl"'n, 11it nlie rleelen tier wrrC'!d nfkomstig, 
in gi oJtc w1·srf,,•id.~nlwid 1lnntrt'lt. 

Die pl1•k ~fer star! wan1· rle plnto!;mtie hnar prach
tigc en sierl1jke l''ilciz,'n herft opgrslagen, hcet .:\oh 
Ifill; hct is natn11il1jk niet na te ga'rn hoe rijk dt~ 
mijn-en spoorwegkoningen Yall rle \~C ikust wd zijn, 

lll'11ll " l\"l11llll'Cr ll:l'll J1111111e Hll'Stl'Jiji;e \"l'J"lJlijl"Pll. \"Ol 
UI L' t de k L•stli:111r~tc w•·rk1•11 der k1lll st, te Sa11-l"rnn
cisro na11,;efio11wt e11 w:rnnc<;r llH'll lnrnne \·illa's en 
Jn11dgot!ile1·011, wa:irop ziclJ stnll.;n nll't de.ed<': ·te rns
paardt>n be1 i11de11, z;et dan komt 111e11 10t de o,·er
t11i~in.; d.it zij Yvor \"a11 dt•r l3il rlt en Astor wcl uiet 
rnllen l.JehueYen onder te clnC'n. 

Taar llt<'n wceL is ;\lackay, dien Z•'lf.~ de ann 
prncht en rijk 10111 g·t".rnn.Je Parijzcnanrs ,·oor een 
nieulY'·" ~fonte Chri,;to bit!lden, door 111ijn-ontgi11111ng 
en speculatie in aa11deel1~n "'111 111ij11-11'Prken rijk gc
worden: lij is ee11 ri<'r grootste ciµ·enaars ,.,lll de 
rijkste < Bo11:1nza) gro .. ,·en dcr l'o111stock-nd1'1· i•1 ~c
rnda. \ ·:111 zijnc med.:--fi1·m·rnl<'n is O'fli-ien g1'~lo1·

Yl'n, tc1·.vijl !'loot teg,.11woo1·.lif{ ce:1 di>r groobt•' nan
derlho 1 h·r~ rnn de i\e\'ad,1· bank le Sian l~ra11e!sco is. 
Dern l•'io it, i:; wnarsc l1ij1d1jk CVC'll rijk ah :\l>lclrny ne 
Koluncl Fai1-, de bomb-sc 1ato1· 1kr Stant ;-;'e,·ada, 
ecn a111 1Jt dat slecht,; roor millio!tnairs bernikba:rr is. 
lloewel :\I :ck 1y <"Pll [H·,1chtig i11komen h"et't is hij 
t.och dr Hijksll~" man der W<'rclJ nict, want, na,u· 
men wed. wonlt bij doi> r Van der llildt in rijkdom 
overtroffon. 

\Vie t1•gcn woonlig in Amcrilrn cen lorrig millioen 
rijk is, is voorzeker naar E111·opee:;che begrippcn, 
, goe I af', nu:11· hij heef"t r1· vol:;tno>kt. geen na11-

I spr:::.ak op om tot cliP pl:'r,;onrn gcr,1k.1nd te wo1-.lcn 
W<taro1·1;1· 111cn spre·~kl om lal zij zo 1 1-:jk ):'jn. floe-

! veel t'g,rnwoordig ck rijli-.;te ,\rnrrikanPn ,,waanl 
zijn", kan nat1w1·lijk 11i0man1l fax1~ere11; rnan1· er zijn 
waat·schij1ilijk vl'le:i ontlc1· lll':l wie,· vennogen niet 

A.lsof men met struikroovers te doen heflft 
worden n.11.n bet station S/S de reizigers (Chi
neezen en inlanderR) gevisiteercl door de spi
onoen cler opiu1uµ11.clit; men ziet r.1cb eensklaps 
door vier perso11en, wauromler eeu .Enropeaan 
omringd, die alles onderzoeken en d11.arbij 
zeer on bescheiden te werk g1tan. Bevreesd dat 
men ( volgeus een bekende nkal) clandestiene 
1ttufioen uit bnnne go:..!der~n zal weten te voor
scliiju te brenge11, willen tlmus eenige l'Linee
·wu zich ver rekwest tot c1en Hesident wen
den, om die vex1ities te beperken. 

Een inbnclscb jongetje, cbt in de leicling bij 
clen dalem van Pangernn Gondo f:lisworo naar 
een bizonder soort visschen zocht, die zich 
meestal in holen en onder steenen ophouden, 
stak z\jn hand in een gat onder een boom en 
baalde, in pJiLatS Van ViSC'b. een riiksdaulder 
cbaruit, daarmi. nog twe~, drie, totdn.t eeu an
der in!nnde1· bew brnrn helpen en zii te zamen 
13 stuks vollClen, gebeel ~n nl zwart en met 
mos begroeid. 

.Een buurvrouw trn.chtte dat geld wel te 
reclnmeeren, · voorgevencle zulks het provenu 
hnrer oorringen wns, ru11ar de vinders lieten 
zich niet met cht kluitje in bet riet sturen en 
gingP.n huns weegs. 

Pel'sonalia. De opzichter der hout11.11.nlrnp 
Poetjoeng1Ln in ltet W ono!lirische de heer A. 
i\l. moet t11 midden ~-ii ner werbnarn heden, 
plots(, ling teekeuen vnn krnn kiiu nigbeid gege
ven bebb ~n, die z!jnc verrnnging noodrnke
lljk tU;•nkten. 

A . S. op Kt>dong T\oppi wor11t ons g<>;:;i~-
1rnleer 1 nls )!.Toot bel"onler;wr van 1>1111e1tge
vecl1tt>n-en r.ekere J. nl:· ietnand, die zijne 
vrnuw · kw\jt is Pll r.[jne 1rn!'lpori•1ge11 'oor-z t. 
tot in iuland~che bin neu lrnrneren. 

De tournee v11 n ons hoofd van gewestelijk 
bestnur op gistert'll het:'ft wut opruiming- ge

.1. brncht in den Angi1Ls-stnl V;Lll p1Lsi.r I\liwon 
en nndere buurLen; ook den kijven<li-11 vrouwen 

·, 11_1.Jnnr was uirngezegd zoohLllg "<Lnst~Lndig "te 
Z\]n. 

Yer Yan rle honderrl 1nilli0Pn rlollars \'env\jdt>1 d is, 
en so1111nige11 hebben dat cijfrr uPk reeds sedert Jang 
OH'rschrndi>n. 

San Frnnriscu is gJ"Ootendrcls uit. hout opgetrok
k1·n: lwt e1gcnaardig klim:iat rnaaltt hct voo1dPa
liger om dit materiaal te ki<'zen en voor • u iterlijke 
Yer~iering ren soort cement nan te wenden dat de 
grbonwcn het. aanzien gppft ol~of zij mo marmer 
waren opgctrok ken. 

De prachtige g•'bomvr.n liggcn op steile hoogten 
die b\jna niet 1.e l.Jekli111men 8chijncn en met gcwo
ne rijtnigPn is hel liaast on1nogelijk om ze te be
rC'iken; de manncn ran San Francisco, die YOOr geen~ 
moe1~lijkheclen terugdeinzen, h..ibben er echter wat 
op ge'"onden en kabcl-bn11e11 (Cab le-Rail-roads) aan
w:I.~grl, die niet enkel op de liongstP. pu11ten, maar 
in nlle hooftlstralrn hct publiek verkeer ve rgemakke
lijken. ll<'t hoogste pnnt dat dr kal.Jelbnan (te Clay 
Street Hill) ben'ikt, ligl hondercllien metC'rs hoog~r 
dan het punt van uitgang dat zich op hetrekkelijk 
korten af~tand bevincll, de a(stand wordt alle vijf 
minuten in gemakkelijke wagen·' afgelegrl, die ev® 
grmakkelijk n::iar ho\'Pll en beneden gaan, a ls vogels 
die zich in hct luchtruim bewegen, en de tor.ht 
brcngL vol8trPkt gee~ gr.voe! van angst teweeg. De 
zaak were! door ZL'keren A. S. linllidie uiLgevondcn 
en is scclert Sertemher 187:~ in werking; 1ijr!en~ on
ze 'rhrijl"er zich in San Fra11cisc0 bevo11rl, waren 
Yijf huofdb~wen in exploit: .Lie, che mnt mnchines met 
een totn:ilsterkte van 1300 paardrnkrachten wcrki.en 
uie machines brachten gedurenclc achttien uren daagl' 



• 

Belrnlve het bedorven v1f'esch da.t ·men a.f 
en toe op die urnrkt sljjL 1mg men er giste
ren ook een paardenc1ulnver verschijnen, wat 
nan de :J,mtt•n v1rn den llj1Lgnl nlLlanr stof 1 

tot irndenken 1.11oet geven. 

De Loe. l1wldt tlnt tot hinnP11re2:ent en bin
nenn·gi•nt .. , \'nil lid 1ir1 (P:-fnnt"che wepi:;]1ni,; te 
S1w1aran1r 1.iin lw1 0(•1:;,; 1le lit>el' .\1. ITilderin!.!· l'll 
lUt'lrunw U. H. HiJ.l.·1i11!!-l<i1·l, t:·p\y ,•;-en liin
Pel: r,,g .. i1t e11 bi:: 11P1:i·l'!.!"'11 ti•,-; v1111 lier. 'erz•n
gi u ~r-gesti el. t te ;-;u ltJ. · 

D1~ i11>:t11llntie 1·1:n p1·i11~ liondo ~l'l'netro a]i:; 
ko1111111L1Jd1111t Iii.It h t :\L111gku~ ~ P!.!·nr~lll,:;ch 
legiot·n z1il irs!etle Y1L11 op I-! ckzer (v1·rj1t11n1' g 
van Z. H. Pr,u1g \\'eel liouo) 01• dell l 8den 
plaats 1 i!lden. 

'\Vegens het bezit van clau1lestiene opinrn 
wenlcn op de politier<>l \Till\ µ-isteren grf>traft 
mPt. eene rnannd krnkal Bok Kariopmdito en 

ii.die tPrw~jl ::'IJertodikromo naar den Hesi
dentiernatl wenl verwezen. 

GEMENGDE BER!CHTEN. 

De beer van I\esteren heeft te A1uster.lnm 
in de »liwmle" kiesvere.'ni!.;·in~· Burger
p 1 i ch t eett requi.oitoir gd1ou Lrn te~·en on:re 
k<?loninle wetgevers en bestuur.lers . 

De toe taml i;; aiet gunsti!.(el' 1fon in 

O\er-bel11,tiug i;; de oor,mak van het kwn.n1l . 
Indie i~ l'en ~ehonw dnt door ku11sLnatig 

evenwid1t OVL'reiml blijft 1u1Lar uog steeds, ge 
l(jk in 18,)0, lloor eeu »l n H tl k u r rel" lrnn 
ineeustorteu ( Bnnd ). 

H. v. K (Incl. 01mi.) 

~et1Nt nnge1·eer 18 j11re11 hel,ben 11ier p. rn. ! 
~00 1111H1r1kll pb1Lts ).!"eh11d ell 11c1g- g-cPn en ],p]e l 

tt r <:htstellin.~ l1ad pl1u +".;. 111L'n ~;•!'11 k sf
1
eeds n(i ) 

w, g"l'LS µ:L·bn,k imn ltl'Wli"· uf~cliuou t:e mn 11 r- 1 
1 • • t 

uPnaars 111 <·un1t~~1e \"\1 llreu. i 
Cr'l. Co111'. I 

I
i 

Lh: llLirn ,\/idddkoo1i heeft de f J0,000 11id 

~1·!rukke11. l 
11 .. t j,; el'llt~ il11111'i" e nnr i i~hei,] 1·11a i t>tn;t1Hl. l 

die den l1eer MidLlelknov kellt en dns. wi,;t, dnt l 
zjine me•!Pde1•1!11g 011j11i:;l was. ons <lie nls j11i.~t , 
ter plaatsiug tP zemlen. 

, H. B. 

De lmndelspa11iek, die den lnatsten t\j1l in 
In<lie heersd1t. lieeft haar imloc~ in nid ge
ringe rnitte floen gehlen op het na.ntnl te 's 
IT nge gevestigde l ndischga ten. \' er:<c!tei1lene 
hunller z~jn rcecls nirnr IuJie vertrokk1)n, nn
clernn, di e hiPr ecn hcerenleveurj,, lei ,]drn, dea
ken er over om urnar ,,·ee r nanr de Oo"t te 
~r:rnn, op «'l'll beschei<lener voet te gnn.n le'."<!n 
of zich in eel! provineii> taJ je te g1t:Ln bt:'grn
ven, het eene. 1Toor zulke nn.n weehle gf'wl'nde 
lieJen. al 0!1n11ngeo1.!~er dn.n bet nntler<>. 

Aa.ngcslagen vendutien. 

Op M:rnndn g- I l dPzer des Yuormirldngs .ten 10 
ure in lh't. loeanl Y.an ht•t ve!1rl11ka11toor alhiel' ''an 
lwt pr1T1'el (flerltt \ ':\!I opstal) te Pa~:1r Kliwon slHnnde 
ten 11a111e \:tit d1•11 !leer ~!. L. Smith. 

Up llinsd:rg I J clez.•1· ten huize \:lll rlen !Teer J. 
Flikken,el1ild ill de Schn0lstrnat ullti1\r '""' 111 e11hif;r;r«' 
J!Oe 11·11•11 <'ll da:l 1"11<1 i:i h rt p.111d h11i" ll' l\Pp:1ti:111, 
\;111 011 11it !.!t"!o~1l\ 11;1nd~·n"dt1rPn. 

Op· \\"01•11"1.•µ- I :l d1•z,•1· in lw! I nndhuis tr Ke
pali;1n. \ii/I oi111it~t · 'n:-''t' p:111dµ·d1"!1 .. ·1.lJ1. 

np \ "1 iJd:ig- J ;> d1·1,·1· i11 It.· J;,, l . . 1·:•.v»11•1il·u g.'" 
.P [\1:11 • 11 1 .. 11 h11°Zf"' •::1 11 r:1·11 i-n!' i,e i11 d1•r 111fn11teril' 
de la l':t1T;:. \<Jll /.J:d(;. i11bu«rl<"I. 

Jle \'t'll.J1?1lll'P,!tll", 

11. l'. Fi,~e1-. 

A d v e r t e n l i e n. 

l 01np. ·. in. ~len 3''11 Gr.·. 

SALON DE COIF RE 
1fr>ertl/d1·aat-80/o. 

Heeft pa::; c..i.tvn11,;en: 

Y<Ul af f" 7. --; U1 !j1·f• Yi llnn zn111whoc
clcll; zw:1rh• en f.1m:i i"il' 11.1ssen, kr:1gcn, 
hrn1r1cn. ,-okl·Pn, h lll'l·;m•k<•n y·m af f' 1 ~.
tot f l ·L-- ip'lll"1 i1, k·1rnme11, w ;1rnl<'l
-f'tnkk0n. hl'C'l'<'iHhu1e::; t•n kin<'.nr~·ch )C'nen 
in ,•J1() '' 1l1l'!Cll. 

l\1rfumvric•11 \'<lll Eel. Pin mil, _Ye1outine 
C'lcs, Fnie, Oriz11 L1 ctt~0 , lf<'L'n'u ~·I 1c6 lund
srhocnen enz. 

Al1e soortcn Yan \Ytjncn <'ll likcuren. 

(G 1) J. H. A C"'l'lIIER. 

@~J.t;~.7'-~DE::;ID.~':.-dcn]ien'1Ecill..~ ~i» j 'f'\ ~ i , • , · ..Ye onc.orgete~:::x~:o, 
s avonds ten 0 1,2 ure. I b 1 . 1 e ast ztc 1 iuet den in- en vPrkoop vim pro-

).- , R ,1 I dnkten te :::lenrnrnwr. • ameus uen l'U·-. • I'.-. "' 
Yerschaft w0rklrnpitanl :um L11 ndhon won-

j dernemi ngen eu verleent voor;:;chotteu op pro

L. J. SA NTMAN. l dLJkten. 
) Een ·n nnclPr teg·pu n1tder overeen te ko-

Q pen bare v erk o op I me(1;J~~nclitiiin. 
OP Y.JU.!D.AG, JJ :.rnr 1885. I w .... --==--........,-=-~ ...... ==-

L. C. S<'HALl\\V l.lK. 

eu 1 '6 , toen de »libernle" cory~1h1wen zoo 
chreeu wden over het vrnn bes tu ur cl er be-

De groofste vi.lltt's rnn <len Hanrr, bljna nl
le11 ann ond-indiers toebehoorende, komen lnnµ:
zuruerlrnnd ledig en z\jn tc lrnur of te koop. 

c1('s mur-gt>!l!il .lli> n1·en tea ~·euduiutntore l 
l TE SOERAKARTA, 

I Vllll : !I .!::eenlers. 
poorwegnet ~Jecht .. %0 kilou1. 

B. H. B. OpiurnopiJreng;;t ge. tegen v1Ln I 0 tot ~O 
milioen ..:nlden. 

Cl1tllll~:.tine n'rbruik ten lltill~tl' BVl'lll"et:"J. 1)~ gezn,gvoerder Vl111• bet b eJen hier lL:LU-

Ileerel\j ('ll~tl-'11 . on1la11ks tle wvt. we1u1g 'er- gekum n ::itoumschiµ M•tClW'''r verbnalt. dicl. l1ii 
miu<ltnl. Y:rn den !nodbomYer 1vonlen ·s jnnrs op zijne l"'l ntn Paunng uaar bier gee11 e11kd 
I 0 daQ"dil'nsten gernnlenl, behal re nog de I OO''Puhlik de zon heeft kunurn zien en 1le 
buiten..rewunc di::>nsten ( v. c; l!lllll'P·) I gt:>heele reis ¥11 n die plimts zieh geken merkt 

Bij de lantlrente hebben toernl en will ekellr heert do1>r e<'u dikke betrokkeu lucbt. Ge11oerud 
het rui1u~te "pel. . . toom->ehip is op korteu af:;taad Kr1tkata11 ge- . 

0? 'u11rntrn's \\" e. tkn .'t z~jn rn erfpacht mt- I pas:;eenl. doch de gezagvoenler lieeft hoege
geatwe11 11000 bonw.': d1L:trV1LU iu kultuur ge- ~:LiLllltl geeu teekenen vu.n vernieuwtl leven nnn 
hracht J1og geen -!000 houws. dien iugestorteu vul!rnnn kullnen wun.rnemen. 

De Gou,erneur <.le1
1
· J.\JI0~ 1ukhn noemt z11n B. H. B. 

gewest »e e lJ ill 0 0 l n ;:. 
Vrije suikerkultuur op Javn. onzeker door 

korten pachttijd en drukkend door f 25 CDDS 

per bouw. 
De fobriek Kitli B;igor zo11 bij een prij.s vn.n 

f 12,80 per pikol en bij een opbrengst rnn 
150 pikol per bu.hot> slechts f 1,90 per pikol 
wrnnen. 

Erfp11cht -ondernerningen wn.nkelende. 
Tab1~ksteelt precair. Prijs der hnurlanden 

sterk dnlen<le : 
J\.1u·a11g verkocht voor f 1000 
Dja1110l'S vroeger waard 600,000 VP-rkocht 

Toor f 60000., 
Klei11 - Gela~, 11.11ngeslagen voor 220.0JO ver

kocht voor f 00000. 
Bancuan an.nge lagen voor lS0.000 verkocht 

voor ± l 0000. 
Xgruoem vroeger waarJ 200,000 verkocht 

voor 000. 
Beteekl"'uisrnl en compromett11.nt is het feit 

dnt de .\liai:<t;r in 18-Si:S aan cle i1ti1Lncler;:; heeft 
doen vourh >U J ... 11, rlitt zu !ilke niet~er<'g·islTt!er
de or_,r,..e: k.1111s IL!-> ni tig- 11JU,.~"tl b~,;c;,11nwe ... 

U er Vt>r"»o.;r de: :mi~rnr V:Lil .J J..(j.1 n1L:H" ~ ·
mnn•n~ 1., h i n•L eve't cl u :i r Ills dnt V;Lll :::le!U<L

ran~ 1;,uu· II>:! u1d. Kiet uv.,r-µru udie, 1wmr 

=- --
ea O\'~ e\1111) .,,., g-l 1~n~.ne ,·an dc!·tig k 1ill:H1'te1·...:: e~n 

kan lf .. ngt.! , .. t 1 :~.-lj 1 kil» 11. in h.'\V.''.!L 1g en ,.,~r

''Ot?rdd:: 111 di• t1,1 lsr .1i11 1t ~ \1_11 ~1·ti~ l11iz.•11 l p1, ... rt.!.!i~1·~. 
\"1·,, g.!1· kon ce.r pt 1:d, "11 d . 1 ~ wt•I 1lp 11:q·.·110·.r 

geli_.k ... 11 \VI''.!. do.w ell\:t11 lt>r g•·1·eken l ve»,-ti;.r l'''''il 
gwrs v~rvoe1 •!n, 1u·1ar Lil Lil:; zo11.hn 1 ie,1.J11i1.1•11d p:mr
d~n he c ''°''d; der k11b1.d-hanen niet ku 1111•n vc:1 r :ch 
ten. .\Ltg Lon len <.I.in ook op o 1 l.!nL"ll"1l:<clt 1! :<pJor
wegen en .:\ew-\"l)rk op dl'n »El,~ v:1te . I Railr·vad" 
bug-.rn, S:m Fra11ri,co heeft bet recht urn lrot~ch te 
zijn op zijn Cable-Hoad. 

H JOgst t'ig;enaardig 1 · de 1··ijk 'ma1·in <le Chinee
zerr verblijf houden: rlie wijk is vuor de overige be
w 1i.ers van San Francisco ecne rnortclurende bron 
,·an ergernis, want de Chineezcn ge,·en zid1 aan 
allerlei ondeugden 0ver, wo1wn in de smalle straten 
zoo dicht opeengepakt, dat de taak der pulilie, om 
rle vele misiladigt>1·s ondM hen te vinilcn, zecr be
zwarenrl i~, en gcven door rle onueschrijfelijke sme
righ d, die onrlcr hen bei>rscht, aanleir!ing dat be
smettelijke ziekten ontstaan; bet stcdelijk bestuur 
hecft dan ook mcnigmaal bet plan gevormrl om eene 
afzonrlerlijke Chinrezen, tad - een SO<>l"t Chineesch 
Ghetto -- buiten Sar Francisco tc stichten. 

Dt> Cltineezen komen nog sterds bij honderrlen uit 
hlln Yarlerlanrl en tr,,kken W<!I 'laar allerlei 1·iclrtin
gen, maar er blijven toch vecl te veel te San 
J.<'rancisco hangen. Somrnigen ke1~ren met het ver
moo-cn dat zij l'.erwiei·ven later nam· China terug . 

~r zijn in de' stad mec1· tlan vijfhonderd Chinee
sche firma's en daaronder bevinden zich vijf-en-negentig 
die siganmfabrieken bezitten, waarin mcer clan zcs 
duizcnd a1 bcidP1's werken ; bovendien zijn er meer 
dan Y1erhomlcrd Chinecsche wa~chln1izen en houd.en 
de zonen rnn het hernelsche rijk er ook buiten de 
star!, baz:irs en thcehnizcn op na; verrewPg de 
rueeste Moiigolen, zelfa tlien~tborlcn , gaan echter des 
~vonds naar Chinatown (gelijk de staJswijk genoemd 
wo"clt) om er den n(\cht door te brcngen. 

Verspreide Berich ten. 

- Een groot a:1ntal re,·oln tionn:iire en aRarchisti
sr.lrn meeting~ h ·bbl!n te Parijs plaats g-t>had . In Je 
Salh Hirnli \\">\.' eem' ,,Yeront11·nnr<li~ingsmeeting". 
geprPsideerd door Eldes. den Gt>nr?raal der C'on1mu
ne . De a(!.ie,a·1rdigde Lai~~art zeide .-r. rlat bij J"er
n-"s hoofd niet ~ischte. niet omdat deze iets a11ders 
Y~rdiPnd heeft. maar orndat hij, Laiss:irt. tegen de 
rl0od>'traf is. Le\'1'nslangi•n dwanga1·beiJ achtte hij 
volduende. - Kort voor het verlrek dt>r l\:eiwrin van 
Oostenrijk uit Zan1hoort, ont\"ing de Pu~toor n!Jaar 
rnn l:I. M. ten gc$chenke een prachtige 111atzil1t'ren 
hi-ker met inscriptie op fluwe elen gronrl. Kamens H. 
~L is thans uit - \Yeen en gezonden een inderdaad vor
stelijk g'''chenk aan dti ke:-k. bc;:taande in i>en prach
tig wit bt>werkt misg1~w,1aii. rijk Yer$ir•rd met g0u
rlen bJ1·d11'11 .. ,e1~ en 1JJet dti kPizedijke lu-.oon, e,·,~neen. 
in 0-011 I !!es1ikt. ·- Ile te Leid<>n te hunrleu 1naskP..arle 
bel.~ 1ft i1~ a lie o;i1.:rhren te wl!Pn , 1:1g»n. R"e Is Pen 
ho•1 1 ,~,..\ Z<'Vt>r1ti11" st11d.,n1e11 lwhlw11 zich ter tleel11u1ning 
;1>1·1!!•'111"1 I. t.-1·wijl de !!Ch ·ele sto<)t uit :.Ou pnr;:unen 
z,11 b~:<ta:rn. Dt• ,.e, lirh ing ,·:111 he ' f.·es · g-.,1Jn11w zal 
,f., 11· !!"l' pl >H ts hciltbl:'o. e 1 h <~t ~t:11!1~l1eel I ,·:rn \·a 
rt.•,· \\'i•rf 1Jtn reY•""ll \\." •L·dl·t1 dno1· 1'l .. 11 :-;.j ·:·lij 1\t'l"I k ·:111::::. 

' "1'1 licht. - :\.i d • der f ,~ ·tCt•: 1<111 ltt->L l11 •H"·I •111\ 
l\f)ro1·n1 I Pro.!'~. rlt)OI' Dri1~:..:;;:;1•11:--., ki-, ~}! dt->/:~ 1•.•11 Ut 1

-

roert1•, w:irird11\lr hij lillk~ \\·erd \l'1·la1t1 I. Z1j11 ~Of':'l lll I 
i ~ Iwd1•>1k1•l1.1k. - ln Alll '1-.k· 1 11e"111t de ro'.·cli ·:1;' 
on ~·'lll'"n · 11rn111 t ie« :nn. Ell< rlo ·p •! b..-cn zi_j:i . 1:1k 
111 •t t•t""lt •• f.u1cy- ... l<:\ :l~1·,, en CL'll p.u' .. • :~n; 1ut1 I· \\''t!J

kel~n le (1) "cit ·1• f,\ll d1•1· bJ.!;i11 1 •rs tt> !"i ltJ 1. lieze 
•• 1·:1 z ·i-11.i" h 1!1 'fL zu ! k~ afnn•ti11!,!l':t n:n1u1•111J111en .fat 
de g<'e,tnlijk•! 1 er r>e·1 kn1i>t.,t:11t tege11 1>r<'dike:r, 
ri<tarirt hrn1• le1· l .1 k g»:1 rlp"n r!.Hir . , ... tie 011tlP1·
n1"'llll'rS rnn pulili1·kP vc1 nrnkeliJkhed <'n , die van rle 
rink;; l!Pvoeiif!e ~ch:tdP 011.J,•n·i11den. - Ll1•11 10 Mei 
wl het een haht' eeuw geled1~n zijn <lat de oudsLe 
le•ir·aar der Ernngdi~chl! gemeeute te Hottl.'rrhtm, IJo
mine J. R. Eilt>rs l\och, tie P-vangdie h•!dil'ning aan
vaanlile. flit hHeft . lechts in de nwige Peuw rildaar 
phtat;; g-ehad met den predikant Franciscus Suiit. In 
Pen tijd vak van 218 jiren zal Dom. Eilers Koch de 
tweede zijn, wii>n <lit ten deel \·alt. - Yolgcns de 
N . Ysselbode zullen weldra eenige Zusters der Con
gregatie van Tilburg naar Sumatra vertr~ldrnn, ten 
eindc zicb aldaar aan de br,langen van bet oudenvijs 
en ziekenverµleging te wijden - Een p~rsoon te Hui
Zlllll is veroordeeld tot f l. boete of 1\1;11 dag ge
vangenisstraf . , . omclat hij i:ijn varkcn had 
gPschopt. 
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2 
3 

4 
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MUZIEK UIT\"OEHJNG 

Op heden avonrl. 

in de SocictPit. 

PROGRAMMA: 

Allegro Militaire 

Poete et Pa ys:rn 

Les Roses, valse 

Le Chern! de Bronze (font:) 

Fest Marsch 

I.a Prirre d' une 

Ma!'che Turque 

ll'ma. Schottisch 

viergr>. 

Gurtner. 

Jacquart. 

Jacquart. 

Aubf\r. 

Jacquart. 

Mozart. 

Bonnal. 

ITEEHE.L TSTR A.AT - SOLO 

I 
Bi>n erf met <lnnrop sbmnde stPenon gt'bou- ' 

we11, gelegcn in de l'hineesche lrnrnp te S"oe-
1
1 hee/f OJlllYlllfJen: 

1·ukaJ'/11 , iu Blok Letkr L. N"ummcr 2S, sbrnnde 

I ten n;lme rnn K\\'Il\: II!; BO. 1,, Een factunr rlamesartikelen bestaande nit: 

'

' Ue!<C hiedenJe <lPzc verkoon, door dPn eersten 
verbnmlhouder. haehte)]s onherroepelijke vol- Afgepastc ·wullen - en zcr ppon-
lllnd1t. 

1
. non, C<t.d1enti ren, . atijncn 7 · n tnr-

::Ur. SLOET YAK HAGE~\--'DOHP. latans m allo k1CL1ren, de ~ suort 
(9I) I dameshoeflen, bloemcn, rucnes, corsctten, 

-------~-~--~~~-~-- 1 jong;cns- rn moisjeskou!'en, dames wi tte 
r glace-hm1dschoenen cnz. 

m mten . blikken en f1esschen 

verkrijgbaar btj 

SOESJ\IAN & Co. 

V erkrijgbaar: 
. L9ten voor de Geldloterij te .... 11.marnng ten 

behoeve van het Hoomsch K11tholiP-k \V eeshuis 
en nm bet H ulpfoud van St. Yinceutius a 
Paulo te Samfl.rnng groat f 300,000. 

DE PBIJhEN ZIJ:\'": 
pq)S Vltll f 100.000 

> > > 20.000 
·) pqp:en .. > 10.000 
3. > .> > 5.000 

10 > 1.000 
l 0 > > > 500 

100 > > 100 
100 > > > 50 
Loten zijn tegen coutn.nte betaling en op 

frnn co aanvrnge a f JO hct lot verkr~jgbanr, 
bij iurnvrnge per po"t onder inzending van een 
postzegel a 10 CL'lltS voor frnnke1~ring. 

De 1(ag der trekking znl 111ull:'r wur•lPn ann-

(2%1* 

. ~'\J-...- - . '--~ Uo. 

belasten zich steeds met het houden van 
H.nil!t· en Cmm:anissie,-enduiien 

(28\ 

V erkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
Topogrnph.Kaart van Soernlrnrtn 

Id. > Djokjn.lrnrtn 

Prnchtalbnms 

Merk-en stempeliukt 

R1mrl~ch1·ift pennen 

Prachtbijbel (J nstn.ve 

Balboekjes 

Goupil-gravures . 

Ivoren duimstokken 

Per1'y-scbn.ren 
B iscuit beeldjes 

Dore 

Orillon passers 

Hondertljarige almanakken 

Sigaretten paµier 

F1Lher's boodschapleitjes 
Enz:. 

(3) 1rHOOF'l' & KA.LFF. 

A. AUTHIER 
(4 7) ]Jf odistt. 

tot het geven van on<lerricht in h<"t 

HANDTEEICENE~ 
Ger~U'ds. 

(79) HOTEL SCTIOLTE~. 

(2 !)) J. B. AGTIIIER. 

I ND ISCH E-BOD EG.A. 
~tth·ffng·er:l!: 

Een lHntij(je ex:qui~e ~T"itte 
port~!~-ij ~B, lllinder zoet van snrnak clan de 
tot nu toe 1Ln.ngevoerde. 

( 286 ).* 

Verli.ri.jg;baar: 

IDJaHbrandhout te soo1·t en 
:f ai.n·ieJi.§brand.hont. 

Bestellingcn op balk.en, <lakribbcn, pan
latten en sirnppen worclcn tcgcn billijke 
prijzen aangenomen en ten spocdigste af
geleverd. 

BERTIIO CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

K UiD Br J(ebalen. 
Belerfd aanbevolcn voor lwt r<'pareer~n 

van NAAHI.AClllNES. 
\~5) 



SociBte G1
e de Produits Alimentaires 

K.\PlTAAL 3 M!LLIOEN FRANCS 

Dfrectew·e11 DL\'.1.\'T en ALLCARD 
GOllllEN M1W.\!l lb: P.\l\IJS 1878 

G 0 U' D E N 1 E D .\ I L l. E A )l ti T E H D A M 1 8 8 3 

PA RI JS LONDON 
23, Riclt°e1·, ~3 II 101, Leaile11hall8ll'eet. 

Boter van N ormandie 
Zon<ler eenig mengsel, de be~te boter ''an Fmnkrijk. 

Diverse groenten, ll'!tfl'els, sa1·di11e', pcites de· 

f'oie [fl'CIS, enz. 
ORDERS TE RICHTEX A.AN ALLE E\lPORTEURS 

\'AN EUROP.\. 
Men eische op elk blik 'tel merk met de twee boerinnetjes 

HOLLAND CHE PRI.TSCOUR,\~TEN ·woRDE 
OP AANYRAAG TOEGEZ01 OEN 

( 14'1) 

A 
DE ECHTE • L h 

FRANSCHE _u1na · aroc e 
is de eenige die eene belooning verworven 
heefl van het fransche Gouvernement van 
16.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROOHE 
heeft op de "·eener tentoonstelling van 
pharmaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROOHE 
is een voedend, krach1iherstellend en 
koortswerend middel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROOHE 
is het eenige middel tegen verzwakldng, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetl ust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
ean menigte Certificaten bewezen is. 

DE Er,HTE FRANSCH~ QUINA-LAROCHE 
heeft tot IJa,;is een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROOHE 
is oYcral nagcrnaakt hetzij door de Apothe
kers die a!li.1d hun eigen preparaat aanbevelen 
of ecnc goetlkoopere soort daarvoor aanbie
den; m,.n rn·1el dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE eischen 
metprosp.ctu-\\·aar- ::::::::..0 
op nexenstaande ~~ 
bandteekiJJg 
staar, alsmede !Jet maatglaasje 1Tagen met 

en JJaam LAlWCllE m een woord. 

L: fCHTE FRANSCHE QUINA 1..AROCHE 
be1·at l>ij iedere fiesch ee ne complete ge
IJruik~aan\1 ijzing in negen talen die fi·anco 
Loegezondcn wordt aan ieder. 

DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soortcn verkoclit de eenl'oudige 
(simple) en de Staalhoudencle (ferru giueux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verl,ocht tegen GI. 2.50 
de heele fiesch. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is llij allc /\ pothekcrs in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en le Parijs, Rue Drouot, no 22-

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERKTUIGKUNDIGEN. N B d e r 1. I Il d i s G h B L B v B Il s v 0 r z 0 k B r i Il ~ 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBB EN IN VOORRAAO: 

Een groote partij L, 'I\ 1-1 en Balk
ij zer in alle afmetingen. 

L ij t r B Il t B M a a t s G h a D D ij 
TE BATAVIA. 

§taaC en plaati,jzer van alle dikten, 
wan.rbij van 6'X2'X '/"" en '/," 

§ taat· en plaatkoper en Jioper
draa•l. 

Iulichtingen omtrent verzekeri.ngen b. v. Kapibrnl bij' over4jden. Imrner-trekkeqde verz.
kering;- ook omtrent die volgens bet onhmgs 1mngenomen YEl~LAAGD t11rief voor WEE
ZENFONDS. warden g1L11.rne verstrekt door 

Groote- sorteering-Jloerbonten en 
Jilinknag"els. 

> > Jioperen Ji1·anen 
en ~tooinaCslniters. 

Inclia robber van af '!,." tot en met 
l" dik. 
Gasp~jpen met hnlpstukken tot 

en met 4" 
Geklonken p'jpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmo pheren. 
Prima kwa.liteit Engelscbe d1·~j frie

Inen, enkel en dubbel. 
Hand, ()entrifngaal, Stoo:rn-

poinpen en Brandspniten. 
§nijgereedschap ' 'oor ,;·as en 

'Vit h -.vo1·tlulr aa•l. 
Alle soorten ' r Cl'f '7'aren. 
Buor en Ponsuaachines, Draai-

en ~chaatbanken. I 
.;'toonnnach~ues netketels opern 

fundatieplaat. . I 
lt.iezel~u hr t.:Oill\)OSitie, de beste 

beklee!ling tegen wanute-uitstmling. 
IJiuas Cl'istall. een nieuw soort 

, ... n r Ii: lei. Y rm welke l1tatste artikelen zij 
eenige agenten voor J1tv1t zijn. 

Yenler alle a1·til,elc11, benoodi~d 
,·001· Iandel'j li:c ouderue:rniug·en. 

Hunne za11k op grooten omzet gebnseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beueden concurrentie gesteld. 

Gaarne bela ten zij zich met toezicht hou
Lleu op trnulllu.ak van .Jilachine1·ieen en 
repara.ties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse Wflrktuigen. (90) 
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\Vitte en Roode Port ..... f J 5.-\ per 
. Ualaga, 1'Iusca.tel en Vino Dulce,, '13.50 112 fl 
Pale-. Gold- en Dry-Sherry ,,·12.-lacont. 

Eeni[e· a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Amsterdamsche Apo th eek 

Poeder tegen miltvuur 
1· 1.00 per pond. (311)* 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvrntig dttdelijk 

ScbijCschietrcr;isters en ACsta.ndsbepa-
lin;en, afzonderlijk gebonrl en. 

Gedrukte Aanteekenin;;boekjes. 
lW naml ijsten. 
Kleedinglijsten. 
Stra..Cboekcn. 
~Ieuar;eboeken met sterkte Rer;ister. 
Proces-''erbaal. Getuigen Verhooren. 
Be.klaai;den Verhoure11. 
Vendu,'era.ntwoo1·dinr;eu, enz. enz. ( 4) 

O:NTV ANG EN: 

Pr a ch ti~ B o 1 B o ~ r a fi B an 
zeer goedkoop. 

'l.'JIOOJ:<"'I' & UAJL.l!'.I!'. 

(162) 

BRAND-Assu RANTIE MAATSCHAPP!J 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPP!J 

,,Veritas.'" 
Bij bet Ar;entschap dezer ~Ina.tschap

pijen bestaa.t, op zeer aannemelijke voor
waarden, r;eler;enheid tot ''erzekering 
ter;en brandr;e''aa.r, ' ' an a.Ile soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soera/.iarta. 

(16) J. H. VA ~ Ol\IMERE -. 

Amsterdamsebe Apotheek. 
Soer1.kll rta. 

Bayrnna. ~lcoholisch 'vasch
'"°ater. 

(101) ~IA CHI ELSE. 

AmstBrdamschB AnothBBk. 
Ont1vangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
E~ 

SIROP van Dr. ZED. 
(28) A. i\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Ee.illg depot voor Soemlrnrta van 

Raa~e@he ~ij~e=. .. 
(25) .o\.. i\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
S o e 1· a Tr a i· ta. 

Glyli:aline, middel tegen de hoest in 
1
/ 1 en 1

/2 fieschjes a f 4.- en f 2.
Ifllgi·aine §tiften f 2.- per stuk. 

356 A. .MAOIIIELSE. 

Tjat r~~~=~:~i-~:~r!HA~!tt : 
·}_!,~,. 3, Rue Huguerie, BORDEA.UX //'- \ :: ·:, l. 

;·:~ Tjara banjat lebi baai per tjat laka1 -:t JY · .J.;/ 
:-.1 ramboet dan d1enggoet :r.., ·"": 

Tida oesah (Joetj1 kaloe maoe pakti , djo•ia 
tlda llnga l noda d1 koel1t. , 

J.toe tjat dari toean doekoen ·'. 
Richard& 11ja11g l.nnas kaniJa .orang b11leh : 
pake sama tljoega per ra111hoet, kaJit fi jiJegn · 
per djeu(;'goet dan tiaila s.ulja k:t~1h lawai ·.-.1 

dan slama111a njang iutero s:1kah, LllJlCh dJo~ga •· 
pengabissau v!.Jui trnda sakal! ber-ocbah. '" . . ·, 1 

J:toe tjat dart toe an doekoen Richards Lida bekiu sakiL, sekali dia poenja koewat' 1oja I"" pe. ka1 t1Ja-a11 dan bekiu koewat 
soeda pariksa clari hanjak roepa ta1ul3 dan padksa-an : 1luP. nekin ranilJoeL lenias 1!~11 k1lap, iloe piRra sama dia, oran: 1..lia bekin 
kocwal dta poenja akar dan kas>i koewat hi.Joep. lloc tjal Lingal slamanJa sererli lebi docloe sakali. 
!Itri ~egala barang barany njang Imai sakali dari roema nja toe an A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di kolla Bordeaux 

Kita dJoeua tarolt inuatan S<J?ila kita 01·a11u poenja toean toewi liJUllfl batja 
ltoe obal nama Cephaline dari toean doekoen Rousseau OJllllll lakan ra111huel djaloh da11 saba11 bocwal lo~mboe . 
Itoe obal arnicaline dari tocan doekoen :aoua11eau ajer wa11•1 per ljoelji baRI sakali aJa lianjak sakali ob<1 l arnica di 

dalam, ohat kocwal sakalt per 1aha1o kaloe orang liakar alaue di gi111L, eni. - lloe bedak dari Lahore baai sakalt dari sei;alla roepa 
hedak. kaluk saban di pake roepa mueka !'l.1111J111a Liu al bagoes don rnoe1la sama dJOf "kass1 roepa .egar dau aloes saperti orang moeda. 

den Agent te Soernlrnrta 
J. H. VAN 01\IMEREK. 

Steeds voo1·handen: 
POS'f'l'ARIEVEN. 
TELEGl-tAAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TAlUEVEN voor KOELIELOONEN hui\,tn. 

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

V erkrijgbaar 

bij THOOFT & KALFF 
blanco aan,-ragen t.ot geteide
bilJet , ·oor , ·e1·,·oer , ·an koCfi.j, 
:rnet onh·angstbeu' i.js , ·oor ko:f-
fi j}HlS. ( 198) 

Verki-ij~·bn,,ar 

bii 

THOOFT & KA~FF. 
A.vonturen 

van 

Baron von MiinchhansBn 
(in het J avaansch) 

P1·ijs f 5.- franco pe1· post f 5,50. 
(82) 

An1sterdamsche Apotheek. 
Ont-vangen: 

Ii eatings Cough I~ozen~es. 
~Iidd~l teg·en de hoest. 

( I 0 5) :.\IAOHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA~ 

der BataviascheZee-enBra.nd
Assurantie ~faatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikel.ijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende '\Vl.J N EN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MACIIIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PH.AOHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

'~®~11Jr ~ ~~jl\~~[F ~ 

Htuitoor-A.gendti,'s i.§fifc. 
S poo1·weggitlst>n. 
~-n1n·lti,1uls Ge.Jchietlenis en -,,~olkrieven 

( 111·1u.·htu·e1·k in 4 g1-. oct1i,vo tleelen) 
tie Genestet-.AUni,ni in p1·1i,chtband. 

llatie, 11001· Ger1u·tl Tlelle1· 1) » 
JEen .rcliilde,.doos, co11ipleet ( voo1· tli-

lettant-scliilde1·s.) (249) 

Stellen zich verantwoordelijk voo1· de wet 

DE UlTG'"EVERS. 

Sneldruk - TuoOFT & KALFF - Soerakarta. 

• 



\70EGSEL 

ER RT- SCHE c RA T . 
Te1egr~211%%1e:n. d.e Lo cor.iiotief_ 

t ~ ~ t::::; "- ~ ., 
5e:.~ ~-~e:---

'e! ~ :r>. ::r:i ~ c:::. b t 
E'°"i- i-~i:-:2 

:is 

c:I._~ i..-

.£:>~ ~·-~IQ. i.~ e>r:t.tst~~r1 

E:: P~·-~~e: 

-, _, i. -e> ~ ::i.i. .r:t.g; -
~~ be::Ie:~ ~ ~ ~lOl ~i~.:i..€5 

~e: e-:<l ~ :r-. -
~r:a. b i-;s~a:- ijk~r:. =~~€!~=- "L.a.I:a. 

~C>C>L-g;~ i-:3 ~~.r:::a. ... -- 'I' - ~<>a:-.r:i~ :i:<s:-5€!:~,, 

i.-e<>i-~ r-. 
~~~~---i 

Jt.~.i. 
-~r.Jt 

~ ~~1-s k 
€!:.rll e:~2-

~ SC: ij 

~ L 

t ~ri~ 

~eo • -s te::o 

e: .s ~.2l. tsspe><>.x- 
z:1c:::. •te:1- ~ - t--~~-

1 / 2 

4eY-::l. 

~~..-.~~ke>r:a.:~c-~ 

~

C> 

~- .-:31., 8 €!!: ~ ~r::i _i_s p~i.- ste>e>ms:c:::.l.1:ip 
~ ,-e--.- .i- k-.c;;;.-~->?. C? , c-c,. ~ z .f:{ -e-~- -~ Sc:>~ -~ 

b~s e:mx::r:.. 

~:z: "-~i.

i;;::;;. te: 
-.~1-~ ~g-_ 

·-~ i. - ~::_-...1:3~ 
;:::;-r.e- ; 

-c.."-"'t ~ s.siste::r. -r -i.-~s.i -€"~ t ~C>e:b~.r:i 

t ~zs..s C';C>~t.-6 E=" ~ .- -st~ k ~s.s~ 

~,g-:a.. ::>' 

~~;::s:i::;=:;t~t- -~~-tl~I t ""°-~r:i 

mat.. t ~ ====- 21.:s.s.i_:st~:r t- -e=:csi. ~-i""1t:. 

t<>t c:::.<>~ -6 ~ i.- <le!>~- ~~.i-st~ 

~.:::is c:::.c:>r1t1- - ~~:;:,- E""- - t-....; -~~ ~ 
t~t ~C>rit -6-~~:i- <le:: - t ...... "-~~tl~ 

k ~s;,s;~ 

k :a..ss~; 
k. 

s~~ th~ ~sp- .-~r::a.t-c:::.<:>:r1t:i-61~LI "' 
te>t t:. C:C>~t1-6 ~""l..:2 ~~SS~ m~~; 
t<..>t --....-:3..r::l.. ~ -~rik Jt-ij~ 

<><> 
~g~"t-i..-c:>kk ~ri tl~ ~ 

~~~- ~ "" r.a. ~:z -~'"'-~:r:l~ 
~rr:i~i::.:-..iE:-~ ""'-~::r ..ie:t g; .. -<><> ~r1:i 

I3e: t.<:> t <l - ~·- c::::.e>m r:r i..ss 
~-6 ~SS~ 0 ~ 

:::::; C> ..... -~ C:: • .. - ~ ,.. 

~ ,-~ h- <..£ ~ c-~ 

~b .>~ 
-it 

-,~-~ 

b i.._j = <> r~ 
,,-C> '"3C2 

~"t:C>C>t -·~
-cJi_t 

tl~t 

~~ 

C>x:a. ~..a:.-....,,-<>i- ~~ -

r~ :r:::l.=3l.~ -

-~~ .T -
~-i~E:""~ _, 

~ -
~~~-,- e>J~ 

~=ic:. t 
.J .T 

~ "l:>~S. -><- ~ ..._-~ x ~ 
~ .r::t. ~ L L .I ~-:& .i .r:> 

m 
C:.C> 

z-ne>k 

- :c::IL .x-1~ ,..,.._ :; 

~ b~..x-ts ~ 

C::::.C>r:t. -

~ 1 -;;:a. ........ ,-~ g; -
;;:a.~~ ~r:t. 

C> 
~~:Z:<-'I E:-

~ s < > f1-i.. c:::. i._ ~ 

~ c:e>m-
-:"Sc::::. -.<..>C>I. ~ 

i-<:>C> -

c:...f c.3l.t~m ,-~-~ 

~'CI ~ f -- 1-~:_p-£ 

"""'-<> t b~..a:.-:i c:. t 
::E=><::>r:i t:i.~ i .. ~k 1::i~~xt 

.£:>~ e>i- C>~~El.r:l.t1€"!, C> :ir::a.. ~ C:3L~tsbI~c:I -:::t_ 8 8--4, 
2::a 8, C>"L:i..<l ~~ ~ ~ <:>mtI-~r:it -r:1,i-i_c:::.h ti r1~~I 
'-'V"~J k~ ~€!,-~:3...1-., sc:::.b~d~ k ~~~:r:z ""'-e:i-<><>i-.:z;~ - ~2~, 
.s -<:> - - ~ 

<:>pge-;~C> 

, g~r::a. 

~~e-~-. - ~ 
~ ~~t::::-1:> 

,-~ -z;e-k. -· 
2 ~~ 

~.i-r:a:.~m~:ri ~~ - . .,,,-~i.-k -r:a~ ~ :::z.-~s<, "t..:iti:~~ 

st~~ ts b aa.. -:I. 8 -4 ::r:!..a.- - -::1. 0, <.> t...i<l~:r:i.. tl~ 1:::>·~-
c;. > -.1..c:::. r:.s g - ,-~:ri £~ i-- ~k~r::a. ~ :r:. ~ -

~ :-l. - -~., ~:ri d~ c.>i-tl<:>~ri~~c.i~, <> ->~~ri<:>m~.-
866-., ~i-- 2 7 - he> ~~ ~ b~ Dl.. ~~~ t~ 
h~ri ~" ~€!!!: ,..,-~~ b-b,j ~ ~i--t_ 

-~r:>.,g-E!:~ e: ~ ---~= ~€! - -.,..,-< s 

~ ~ ~t~ -11 
- :r:k £~.r-:. te:.-i_~ 

~ ~ b~r-..g; 

I.. -

k~.x.- ~ 

,,-<?e-~--t:: 

1 LI. i._ t~i~ ~~ 

e:>-.~r:a t d.~i-
1 t~~~~ 

---------------------- -------~ ~--- - ----~------
T .. - ... -



-


	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172

