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De Be[rafenis van een En[elschen 
Bnr[BID BB Ster. 

De Daily Telervaph van 20 April jl. geeft 
eene bescbrijving-minutieus en omstandig zoo
als Engelsche bin.den dat kunnen, o. a. tot 
Tulli11g hunner ellenlange kolommen - vn.n de 
begrafenis van den vorigen Lord M1Lyor van 
Louden. die bet juar van zijn burgemee ter
scbap niet lang heeft overleefd, George Swan 
Nottnge. 

De stoet bewoog zicb in de richting ran de 
reusachtige St. Paulskerk. Het weder W<LS 

pracbtig en laugs den weg wuren 11lle ramen 
dicht met toeschouwers bezet. Het was dien 
dag juist ,,Prirnro,e-day" ( 1) en duizenden had
den ondanh de sombere plt:cbtigheid, die bloern 
in bet knoopsgat; de menigte vulde in dicbte 
drommen de strnten om de :Kathedrnal, maar 
bewaarde bet decorum, pnssend bij bet oogen
blik. Yoor Guildhall (2) en Man ion-House (3) 
vormden zich twee processien, die zich op een 
zeker punt hadclen te vereenigen, ter1Vijl de 
weg werd vrijgehonden door de stedelijke po
litie en eene afdeeling van de London Militia. 

De eene optocht wertl geopend door bet 
muziekkorps van de London Rifle Brigade met 
omfloer&te in .. trurnentcn, 't welk de D·1o(leu
w.arsch uit Handels oratorium ,,S1wl'' speelde 
en daarna de Marche Funebre van Chopin. 
Daarop volgde een reeks van rijtuigen, waar
in de arnbtenareu van bet departement, stede
lijke officieren en allen wier officieel karakter 
hen noopte de pleehtigheid bij te wonen. Daar
na vokden de wethouders in :r.even koetsen en 
ettelijke dignitarissen, leclen van corpora.ties, 
en ook de tegen woordige lord .Mayor, Mr. Fow
ler, l'II. P. (4) 

Voor bet liansion-honse was bet plein af
gezet en in de receptiezaal waren de belang
stellenden vereenigd, !llannen van allerlei rang 
en positie, terwtjl de met bloemen overdekte 
kist in de >estibule stond. Eeu cernmoniemees
ter van de begrnfonisnrnatschappij, tum welke 
de ter an.rde bestelling ' •LS opgedragen, regel
de de plechtigheid. Derticn koetseu bra.chten 
hen daarop naar de t. I'aulskerk, daarop 
vo]O'de de open 1jjkwagen, met violet gedm-

(1) l'l"i111rosP, onz" slet•telbfocm, w11s <le lim·clin!;><blocm 
mu lord Bcncon"ficld. Z[inc talrijke ,·creercler' drugen !mar 

op den dng van zijn o,·crlijdcn. 
(2) Hct Gihlehub. 
(3) Zetcl mu den Lore! )fayor. 
(4) M. P. Member of l\irli.1.nent, (lid mu het P.irlcmcnt) 

Fe u i 11 et o n. 
5. B 0 B Z E L L I N .A. 

NOVELLE 

uit Tiet Duitsch i·an 

I AR L T HE 0 D 0 R S CH tJ' L T Z. 

Zelfa aan Alma, die reecls een gansche poos aan 
bet raam had gestaan, zonder bepaald aan iets te 
kunnen denken, ,·iel dat op, en in stilte vroeg zij 
zich zelve af, of het met de mensch ook zoo gaan 
zou ? Of ook de mensch, ab al het aardsche schoon, 
en het wPreldsche geluk hem ontviel, noar iets hou· 
gers en edeler ~treven zou? Dat was de eindvraag 
geweest van de gedachten, die haal' d<!n ganschen 
nacht hadden beziggehouden, en die haar zoo wel 
ernstiger als droe\ iger gestemd hadden. Zij kon 
daarop voor zich zelve het juiste an,twoord maar niet 
vinden, en ter afleiding \\as zij juist voornemens 
eenige bezigheid ter band te nemen, to~n haar hct 
hezock van Juitenant Von Hollfeld werrl aangekon
digd. Met een stillen wenk gaf zij de dienstbode te 
kennen, dat de luitenant kou binnenkomen. Zij clruk
te de band tegen den boezem, sloot de oogen half 
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eike vuigende plaatsing de helft. 

peerd en door zes zwarte paarden getrokken. 
De kist was zoo overdekt met kransen en 
bloemen, dat er geen duim van zichtbaar was. 
'l'oen de beicle processies zich samenToegden 
was er een geheele wagen noodig om alle bloem
kransen te vervoeren, die waren ingezonden · 
Op bet plaveisel gelegd aa11 de westzijde van 
het Nelson monument waar du overleclene zal 
;vorden bijgezet, geleek die overvloed van Flo
ra's kinderen een kleine tni!l. Achter de lijk
koets kwarnen de familieleden en terwijl de 
stoet door Queen Victoria-street en Cannon
street zich langzaam voortbewoog naar de kerk 
luidden alle klokken der City. Deputaties uit 
de awbachts-gilden maakten deel uit van den 
optocht, zoomede de Jijfwacht in des lord MIL
yors liverij. Het klokgelui, de treurmuziek en 
de indrukwekkende processie hadden voor een 
wijl aan bet alles overstemrnend gerlruisch der 
City een einde geurnakt. De troepen hielden 
de wapenen naar omlaag gt::richt, blazoenen 
van bet stedelijk wapenschild en dat van den 
overledene staken Loven de menigte uit. 

In de kathedraal gekomen zag men claar 
reeds de hertogen van Edinburgh en Cambridge, 
brnevens den heer Shaw-Lefevre .M. P., al! 
vertegen woordiger van het Ministerie. Het the
atraal vertoon van met zwart behangen muren 
en met krip omwonden pilaren bad men, nn
ge1ijk nan and.ere landen, bier nagelaten, het 
zonlicht stroomde vrij door de boogvensters en 
speelde over 'rhornhills muurschilderingen, meer 
dan hondercl voeten boven de hoofden der toe
schou wera. Het zwart cler rokken werd eenigs
zins verleveudigd door de versierselen der unifor
men en het roode galakostnum der burgemees
ters uit de provincie. Onder de geestelij kheid 
merkte men o. a. op de eerwa11.rde Burnaby, 
broeder van den dapperen kolonel Burnaby, 
onlangs in Soedan gesneu veld. Bui ten de kerk 
bleef de treurmuziek doorspelen, terwijl binnen 
de diepe toonen van het orgel de ruimte ver
vulden. De zonen van Koningin Victoria na
men nu hunne plaats in op bet koor naast 
de bank van den lord mayor en tegelijk met 
hen de heer Shaw-Lefevre voor het ruinisterie 
en de majoor-generaal du Plat voor de Konin
gin. De schoone muziek van Handel weerklonk 
nog toen de optocbt met he~ lijk naderde, 
voorop de ]eden van den stedelijken Haad, 
daarna de sheriffs van Louden en Middlesex 
met hunne ambtenaren, de wethouders in hunne 
scharlaken toga's, verscbillende waardigheid
beklee<l.ers en de tegenwoordige lord mayor in 
zijn galakostuum van zwart met goud. Allen 
namen de voor hen bestemde plaatsen in op het 

en teg•>n cle tafol leunende, wachtte zij de nadering 
van den ofliciel' af. 

Met opgericbt hoofd tract Hollfeld vlng naar haal" 
toe, doch op cens hield hij zijne schrede~ in, en 
bleef kort bij haar stil staan. IIij had zich vast 
''oorgenomen de zaak niet zwaar op te nemen, daar 
hij ondanks de tegenovergestelde toespelingen van 
den geheimraad, meer en meer tot het denkbeeld 
gekomen was, dat ook aan Alma zijn heengaan niet 
ongevallig was, maar nauwelijks had hij een blik 
geworpen op hare treurige houding en benevelde 
oogen, of die opvatting was op eens hij hem ver
d wenen. Hij zag hoezeer zij Jeed, ook hij behoetJe 
dus ni~t te huichelen of zich anders voor te doen 
dan hij werkE-lijk was. 

Een oogenblik was hij even aangedaan als Alma, 
en moest ze!fs arm een stocl zich vasthouden, doch 
spoedig vel'mande hij zich, trad naar haar toe en sprak 
!mar aan met zijn voile mannelijke, cloch thans droef 
weernoetlig klinkl'ncle stem. 

»El' is anders over ons beslist dan wij gedacht en 
gehoopt hebben! Is dit clan niets dan een droom gc
weeBt? Maar clan toch zeker een cl room, die ons im
mer bij zal blijven. 0 ! hd kan niet anders, of die 
droom moet ons onvergetelijk blijven, ons gamche !e
ven door! U w rnder wilde daar niets van gelooven, 
en meende ook u daarvoor te goed te kennen. l\Iaar 
nu ik u daar zie, nu zou ik het eene weldaad re
kenen als hij gelijk had!" 

Alma voerde er niets tegen aan; zij luisterde niet 
naar zijne woorden, zij luisterde alleen naar zijn stem, 

koor. Daarop kwam de stoet van in het wit 
gekleede koorknapen te voorschijn, gevolgd door 
den bisschop nn Londen en zijne Kapelarms. 
De organist begon nu den lijkmarsch ta spelen, 
door Schubert gecomponeerd bij de dood nn 
Keizer Alexander II van Rusland en daarna 
de melodien door den Engelschen componist 
van kerkelijke muziek Crotch gemaakt, a.ls 
praeludium voor de gebeden der stervenden. 

Bij de eerste noten van het lied :»Ik ben 
de opstanding en bet leven" stond de geheele 
vergadering op, doch slechts de Toorste reien 
kondeu langs de hoofden der menigte een 
smallen rand van witte blocmen - het deksel 
van de doodlcist- zien voortglijden. Op de schou
ders van twaalf mannen gedragen ruaakte deze 
meer bet effect het embleem te zijn van een of 
antler blormenfeest clan tot de staatsie van den 
Llood te bebooren. 

De kist werd op de katafalk geplaatst en de 
dienst werd voortgezet met psalm 39. >Ik zal 
op mijne wegen letten" en psalm 90, >God! 
Gij zijt onze toevlucht geweest" Daarop las de 
qeken Church de predikatie voor van den pa
troon der kerk, St. Paul, over de opstanding 
der dooden, waarna het kwartet :.Gezegend zijn 
zij die zijn beengegaan" werd gezongen uit het 
oratorium van Spohr »Die letzten Dinge". De 
knaa.p, die de sopraanpartij van het kwartet 
zong, deed zulks op treffende wijze. 

'l'oen de laatste toonen wegstierven plaatsten 
de clragers de kist op E\ene baar voor het ul
taar en lieten die vervolgens iu de groeve 
zakken. Onderwijl hief het geheele koor het 
gezang aan: »Een iegelijk die uit eene vrouw 
»is geborer::, heeft slecbts eene spanne tijds te 
>leven en zijn leven is van ellende vervuld". 
De bisschop van Louden bracht daarop de dienst 
ten einde en alvorens der vergadering zijn 
zegen te geven, zong bet koor de bymne: 

Jesus live~! no longe1· now 
Can thy te;·1·01·s, death, appal us; 
Jesus lives! by this we know 
Thou 0 gmve, canst not enthrall !IS 

Allel11ia! ( 1) 

Hiermecle was de plechtigheid ten einde. De 
toeschouwers verlieten het gebouw, lord mayor 
Fowler tusschen den hertog Tan Ediuburgh 
en den hertog v1tn Cambridge, terwijl het orgel 
wederom de Doodenrnarsch nit »Saul" speelde, 
totdat allen de kerk verlaten hadden en den 
gestorvene achterlieten in de eenzaamheid van 
het graf onder verwelkende bloemen. 

(1) Jczus leeft! l'wc >orschrikkingull , o DoOll, kunnen ons 
tlians nic; meer ternoerslnnn, J ezus lect ! die• wctcn wjj 
,dat ook hct grat' ons i:iet >erwinncn k;. u. Ifo llelujuh! 

die stem, welks geluirl zij nu· voortaan niet meet ho.,ren 
zon. Zij sloeg de oogen wijd open en zag Hollfrld :ian 
met een blik waarin de innigste toewijding en lictcle 
gepaard ging, met eene zoo diepe treurigheid, da. ' ie 
der vertwijfeling of wanhoop nabij scbeen; doch :h 
Jangzamerhand beheerschencle zeicle ze, op een een,o
nige manier, alsof zij slechts herhaalde, wat haar was 
voorgezegd; 

l\Iijn varier heeft mij eene opleiding <lorn geven, die 
mij voor niets clan huisvrouw geschikt maakt. Al bet 
overige achtte hij overtollig, daar ik toch zeker trou
wen zou." 

liLaten wij toch" vie! Hollfeld hie1-tusschen, llde 
weinige oogenblikken die wij nog te zamen kunnen 
zijn, niet verloren laten gaan, door verontschuldigingen 
die .... " 

»Neen, neen I" riep Alma, in smartelijke vervoe
ring, >ik wil uit uw mond hooren, dat zoo ge 't al 
niet billijken kunt, gij toch geheel begrijpt waarom 
ik zoo en niet anders handelen kan. Mijn vader oor
deelt alleen naar het schijnbare en oppervlakkige; 
bij weet niet wat er mij toe heeft gebracht, en veel 
minder nog wat het mij kost, want dan zou hij mij 
zeker zulk t>en lf~ed niet bebben aangedaan. Ik krijg 
eene tweede moeder, ik heb geen recht om mij 
daarover te bPklagen, maar ik gevoel het, ik ben 
er zeker van, dat wij het bier bij mijn vader, niet 
mi't elkaar zullen kunnen uithouden. Voor haitr lien 
ik onuitstaanbaar, dat heeft zij mij genoeg getoond, 
en hMw kan ik niet verdragen, met hare afgemeten 
onveranderlijke koelheid. Toch moet ik voor haar 
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:nevr. :Kleine. 
De heer J. H. Rossing geeft eene aardige 

causerie OTer ~Mevr. Kleine thuis". Het begin 
er Tan moge hier een plaats Tinden. 

De trein, die 's winters 's morgens ongeTeer 
te tien uur van het Rijnspoorwegstation te 
's-Hage vertrekt, is W oensdags en Zaterdags 
voller dan gewoonlijk. De artisten der Am
:sterdamscbe afdeeling van de Koninklijke Ver
eeniging: Het Nederlandsch 'l'ooneel,, keeren 
clan weder naar de stad hunuer inwoning. Er 
heerscht op het perron een bijzonclere drukte 
en levendigheid, die afneemt naar mate de tijd 
tot afl.uiden nudert. Kort daarvoor ziet men 
een bejaarcle du.me driftig en gejaagd aanko
men; achter ba1tr een kittig wij~ie met een 
onveranderlijke opgeruimdheid, een glirnlach op 
bet gelaat, beladen en belast met mancljes en 
doozen, en een onafscheidelijke par11pluie, het 
is Mevrouw Kleine met haar kleedster, Antje 
Branten. De stationschef geeft een wenk, dat 
het nog tijd is, en genutgesteld gaan beiden 
kalmer naar de waggon. Vele handen worden 
uitgestoken om de oude dame te helpen en 
mandjes en baga.ge in ontvangst te nemen. 

Mevrouw Kleine kalmeert van hare over-
haasting. 

»Dag, kinderen! 
»Dag mevrouw, hoe gaat het? 
,,Och slecbt, zwakkies. 
,,Kom, mevrouwtje, u ziet er t >d uit. 
,,J a, maar ik zal toch blij wezen als ik ,,in 

mijn huisje" hen. 
Er worclt afgeluid. De trein vertrekt. Nauw 

is hij in beweging of bet gezicht van mevrouw 
Kleine klaart op, haar sprekend gelaat tintelt 
van geest, zij raakt aan het pm.ten, ieder luis
tert, zij praat door, altijd door, vertelt uit haar 
veelbewogen leven, van het tooneel in vroege· 
ren tijcl en voor dat iemand er om denkt is 
Amsterdam bereikt. Mevrouw Kleine slaakt 
de blijde verzuchting: ,,Gocldank, dat ik weer 
naar ,,mijn huisje" ga!" Een ieder beijvert 
zich om haitr uit den trein te helpeu en naar 
haar rijtuig te brengen, de onafscbeidelijke ge
zellin achteraan. 

In weinig tijds is zij in ,, haar huisje", ont
vangcn en opgewacht door vriendelijke gezich
ten en bereid VU!mlige hanclen. vVeldra zit zij 
in haar nrnkkelijkeu stoel in de tuinkamer te ge
r.ieten Tan de zoo welvercliende rust. Met wel
gevallen staart zij naar hnar tnin, die een keur 
van planten en .schoone bloernen bevat en op 
de meeste Amsterclamsche tuinen eene gunsti
ge uitzondering maakt. Geheel op haar ge
mak gekomen, gnat zij haar brieven lezen en 

wijken, want, hoezeer ik dit altijd gedacht heh, 
vader houdt niet van mij! En zonder toPgenP
gL'nheid of Jiefdc van anderen kan ik niet leYenl ! 
Mam· zoo is 't altijd met mij gegaan; eerst moest 
ik mijne Jieve moeder missen, toen mijne vriendinnen 
en thans .... U !" 

Zti ~prak met zulk eene zachtmoedigheid en :i:ulk 
een dicp gernel, dat Hollfold opgewon<len uitricp: 
lll\Iijnc Alma!" 

Op cens had hij a!Jcs vergeten ! Vergeten wat lnj 
had voorgt>nomen tot haar te zeggen, vergeten dat 
hij vast besloten had geen hinderpaal voor haar ge
luk te zullcn worden. Zij zou zich immers niet gc
Jukkig kunnen gevoelen, dan door en met hem. En 
gaven hare blikken en hare wooi:den hr.t niet gc
noegzaam te kennen, dat zij hem en hem allecn 
liefhad? 

Doch nog eer hij zoo vlak bij haar was gekomcn, 
om haar hand in de zijne te kunnen nemen, zag hij 
hoe zij begoo te beven en cle oogen als verstijfcl en 
angstig, ter neder sloeg; en opecns voelcle hij zich 
als onwederstaanbaar teruggehouden van haar te na
deren. Schoon onwillekeurig, toch kwarn hem hct 
alles voor, en drong bet zich aan hem op, clat on
danks al die woorden haar hart hem nict meer toe
behoorde, en dat zij reeds de aanrloening te bovcn 
was 15ekomcn, clie al zijne zenuwen nog in spanning 
hield ! Dat een nacht genoeg was geweest om tlat 
gevocl bij haar te overwinnen ! 

Alma hernam, steeds met neergc. lagrn blik : 
ll Uwe Alma niet !anger! Maar had ik dat wel 



beantwoordeu, voor haar kostuum zorgen, en 
zich onledig bouden met buisboudelijke zaken; 
ze 1oopt van de eeue kamer in de andere, 
en lmtt o>er nlles haar oog gaan, de meiden 
zorgen dat er niets te zeggen vnlt, want mevrou w 
is heel precies, ze knn geen stofje zien. Dan is 
zij, die op het tooneel een Koningin kan zijn, bet 
beeld van een degelijke, echt oud-Hollandsche 
huisvrouw. 

Jan C. de Vos vertelt, hoe hij, jaren gel e
den, hanr als Saffo ziende, teleurgesteld werd 
doordat ze hem niet aan bet huilen bracht. 
Neen, ze was zijn actrice niet ! Een pnar jaar 
later was zij . . . . degene, die hem een examen 
afnam. 't Vv' as in F1·ascati in de Nes, dat 
een twiutigtal jongelieden moesten wedstrijden 
om een plaatsje bij de Vereeniging Bet Ne
de1·land~ch Tooneel. 

We laten den schrijver aan het woord. 
»:l'.Iijnbeer De Vos!" .... werd er gewaar

schuwd. 
»0 God, daar heh je 't !" .... zuchtte ik. 
Bleek, ontda.a.n, strompelde ik een danker 

trapje op en verscheen ten tooneele. 
Een lieve vrouw, in 't zwart gekleed, niet 

jong, maar oak niet oud, stak gul de hand 
uit en zei: 

:.l\lijn naam is Kleine, de uwe De Vos niet 
waar ?" 

»Jawel, mevrouw !" 
>En u hebt het tooneel van Didier met 

Martha uit de Familie Benoiton ingestudeerd ?" 
»Ja mevrouw." 
>Dan zullen wij dat samen eens netjes voor 

die heeren daar vertoonen." 
Zij wees naar de zaal, <lie niet verlicht was 

en waar men met moeite de heeren H. J. 
Schimmel, .A. C. Wertheim, mr. J. E. Banek, 
Hacke van Mijnden, Rossing en Stumpff kon 
onderkennen. 

> Ik ben uw vrou wtje, Martha!. . . . Ik hen 
er we! een beetje oud voor, maar u is nog 
wat jong voor Didier, dus dat komt overeen 
uit. r u maar zoo een voudig en bedaard mo
gelijk .... U staat daar. . . . Ik kom uit deze 
kn.mer met een spiegeltje in de hand, dat ik nu 
niet heh, maar dat denken we ans maar. 
Druk in de weer met m'n toilet en m'n coif
fure, zeg ik op onverschilligen toon: 

>Heb je naar me gevraagd ?" 
Ik antwoordde dood kalm: >Ja, lieve Mar

tha. we llloeten eens samen pm.ten." 
»Heel goed", fluisterde mevrouw Kleine en 

vervolgde haar rol. We gingen verder, maar 
ik had volstrekt geen nede met dat dood-ge
wone en natuurlijke. Oak kwam de stoel, 
waarover no. 2 gestruikeld was in m'n hoofd 
spoken, en ik dacht: 11Zij zet rnij misschien 
tot ,. .tumlijkheid a.an, om me te laten 
zakU~E. -q

0?f eet je wat, ik ga ereis m'n stem 
uitzetten en declameeren. Wat ik dacht, deed 
ik en galmde op eenmaal met hooge en lage 
tonen: »N~en, toch niet, lieve ! ! . . . Ik zou
de u kunnen antwoorden, dat wanneer gij 
mij in dien tijd, waar gij van spreekt, soms 
een enkelen keer iets verweet . . . . . dan was 
bet dat ik te Jang was uitgebleven of u niet 
goedeu <lag had gekust. ... " 

J.levrouw Kleine zat te lachen, zij lei de 
hand op m'n arm en zei : 

»lk lach u niet uit .... want u begint pas. 
:Uaar waarom, m'n beste meneer, begint u 
zonder eeuige reden een clood-gewoon iets zoo 
uit te bulderen ?" .... 

»lk diLCht dat dit ruooier was!" 
»En waarom?" ... , Ik zweeg. »Dat weet 

u niet. lk wel, maar daarover spreken we 
later wel eens. Begin u w zin nog eens en 
dan even natuurlijk als daareveu onnatuurlijk." 

lk herhaalde het zooals iij verlangde. 
>Z66 is 't goed ! ... Ga nu maar door ... " 
Toen ik nog een tiental minuten was voort-

gegaan, stand zij op en zei: 
»Wacht u een oogenblikje." 

ooit kunnen wezen? Gij zijt we! tot mij afgerlaald, 
maar in mijne plaats, had een edeler en sterker 
karakter moeten staan, en niet ik, pen zwak schcp
sel !" 

En zuclitend liet zij er op volgen. 
»Zulk eene zou het hier wel hebben uitgehouden 

uf anders onder vreemllcn haar brnocl gaan verdie
nen, wachtend op u ! Zij zou de bezwaren en de 
bezorgclheid van haar vader nict geacht of geteld hebbcn 
maa1· allcen gedacht aan de toekomst en vertrouwend 
en geduldig het eincle van haar ·wachten hebben tc 
gemoet gezien. Maar ik ! of ik al sinds gisteren onop
houdelijk er over gecl.acht en getobt hcb, gesmeckt en 
gebeden om een enkelen uitweg, ik wcet niets te 
bedenken ! Maar gij !" riep zij op eens opgewekt, en als 
door nieuwe hoop bezield. Gij weet zeker wel uitkomst ! 
o ! mij dunkt ik zie bet op uw gelaat ! Zou er nog iets 
aan te doen wezen ?" 

Hollfeld gevoelde weer met vernieuwde hevigheid, 
hoe lief hij haar had. want in hare wankelmot>dig
heicl en zachtheid, kwam zij hem nog bekoorlijker en 
aanminnigcr voor, doch des te mecr begrijpende, 
hoeveel steun zij hoefde, ovenvon hij zich zell'en en 
zei met de meeste zelfbchcer$ching: 

»Ook ik weet ireen anderen nitweg aan te geven, 
dan de eenvoudigste, en die het meest met uwe krach
ten overeenkomt. Uw vader hecft wel zeer juist in
gezien, hoe ons afscheid wezen zou; zoo wij elkaar 
niet meet• haddcn gesproken, clan z rn allicht ons de 
meening zijn bijgebleven, dat een van ons toch nog 
wel een redmiddel zou gevunden hebben, en dat zou 
ons altijd aan bet hart hebben geknaagd; nu is dit 

Zij verdween en ging naar de heeren in de 
zaal. Een paar minuten later riep zij mij en 
stelde me aan den Raad van Beheer voor. Een 
kwartier later had Rossing mij ingefluisterd, 
dat ik aangenomen was, maar het eerst mocht 
vertellen a.ls ik een brief zou ontvangen heb
ben. 

(Amsterd.) 

Soerakarta. 

Verzorr;ingsr;estichi 
Commissaris der maand Mei 1885, 

de beer R. VAN GROLL. 

Boomsch-H.atholieke Eeredienst. 

GODSDIENSTOEFENING 
Op Zondag den 31 dezer 's morgens ten 8 ure. 

De Pastoor 

F. H. de BRUIJN. 

Verirek der Treinen 

Semarang-Solo 

Solo-Semai·ang 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aansluit aan den ~nel
tre;n, die om 10.30 T. m. 
van daar naar Soernbaja ver
trekt. Verder 8.31 v. m.1.11 
n. m. 
7.2 v. m. 10.30 v. m. 2.16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om G.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarang-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8.12 Y. m. 
Semarang-Djokja 6.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Semarang 7 .15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7:15 v. m. 9.48 v. m 1..1.25 

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

n. m. 3.36 n. m. 
·wmem I--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4:11 n. m. 

10.41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank. Madioen 5.52. 
Soerabaja-Solo Djebres 6.20 (sneltl"ein) aank. Solo 

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

(Tijdsopgaven volgens middelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nutPn verschil met Solo; 12 uur Soerabaja ;::: 11.51 
Solo.) 

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

Singodrono met 1 ma11.nd krakal. 
Goenokartiko » 8 dagen id. 
\V ongsodrono » 2 maanden id. 
N otokrorno » 15 dagen id. 
Prawiropradjoko » 1 mi-tand id. 
Resodikromo » 8 dagen id. 
Hirodikromo > 1 maand id. 

Bok Kariodimedjo » 15 dagen id. 
terwijl Ong Diam djoe, Tan Tin, Liem Ting 
Tjo, Tan King Soei alias Gempol en l\Iertodi
kromo werden vrijgesproken. 

· En bij vonnis van den Residentieraad op 
heden werden gestraft: 

Wegens bet bezit un clandestiene opium, 

Sie 'l'iang Ing J . 
- d. elk met 3 [rnd. dwangarbe1d 

l\.assan ikromo lb .t d k tt· f lOOO R t . ( m en en e mg en . 
~son a.me . I boete. 

ahas Santa.me 
S t 1. R ) met 1 jaar d wangarbeid bui-

a.dmika a ias e- l ten den ketting en f 1000. 
so romo J boete, 

Wegens hanJlooperij, Kauw Hing Tik tot 
6 maanden dwangarbeid buiten den ketting. 

Tio Boen Bik, beschuldigd wegens diefstal 
in een bewoond huis door midllel van braak, 
werd vrijgesproken. 

echter voorkomen, want als ge mij J"ond en kart om 
raad vraagt, dan moet ik als wiend - en uw vriend 
mag ik i111mers we! blijven? - even kart en rond 
antwoorden, - voldoe aan het verlangen Yan uw vader! 
Het zal voor u het beste zijn!" 

Hij moest in zich zelvcn bitter lachell! ·waarlijk 
nog meer dan zulk een toespraak had zclfs Ruland 
nict van hem hebben mogen verlangen! Dit zou de 
kracht van een rechtgeaard mensch te boven gegaan 
zijn. 

Hij gtwof'lde dat het voor hem meer dan tijd 
werd, om been te gaan en hij liet er dus haastig 
op volgen: 

» U w vader heeft niij zuJk ceue herinnering achter
gclaten, da.t ik. hem wd nirnmer zal vergP.ten, - ik 
acht. het dus onnoodig van hem persoonlijk afscheid 
te neml'n. Yan u" - hij stl'eek bij die woorden 
de hand over voorhoofd en oogen - »doch ik wil 
l'n kan van n niet heengaan, clan met woorden van 
clank voor al de heerlijkc en Jiefelijke uren, die ik 
met en door u heb genoten. Iedel' die de liefde 
kent stelt zi.:h meestal haar, die hij bemint, voor 
zooals hij haar bet liefat zou wenschen te zien, en 
ik zal er ook we! weer spoedig toe komen. om u 
zoo voor mijn geest te roepen; op dit oogenblik 
echter ..... " 

>>0 ! ik gcvoel bet" riep Alma met bevende st~m, 
»thans moet ook gij minachtend over mij denken. 
Maai· zooals ik aa11 mijn vader gezegd heb, dat ik 
u nooit zal kunnen vergeten, en dat deze zoo korte 
maar zoo eenige zomer, cl.e zomer van mijn !even is 
geweest, zoo wil ik dat ook aan u zeggen, ondanks 

De bouw <ler nieuwe school op Mesen gaat 
goed vooruit, de fundamenten zijn reeds tot 
boven den begar.en grand opgetrokken. 

Volgens gerucht zal de 3e school litter nan.r 
dat nieuwe gebonw overgebracht, en de meis
jesscbool in de localen der 3e school gehouden 
worden, zoodat deze dus in het centrum der 
plaats blijft. 

Donderdagochtend jl. werden hier ter stede 
omstreeks ten 6 1/2 ure een paar slagen als 
kanonschoten gehoord, die men over het alge
meen aan vuurexercities toeschreef. Bij nader 
onderzoek is echter gebleken, dat zulks niet 
bet geval kon zijn en willen sommicren nu weten 
dat die slagen van den een of a;deren vulcnan 
afkomstig waren. 

Een paar gegoede Chineezen hier ter stede 
hebben het plan opgevat om eene groote wa
jangstroep uit Singapore te doen overkomen 
en daarmede, zoowel hier als te J ogja, voor
stellingen te geven. 

Ongeveer drie jaren geleden was bier ook 
eene dergelijke troep, die echter in het geheel 
geene zaken maakte en den impressario,vroe -
ger een gegoed persoon, tot den bedelstaf bracht, 
terwijl de tent ten slotte wegens zedekwetsen
de tooneelen die er voorvielen, op last van 
het toenmalige bestuur gesloten werd. 

De inlandsche school te Ngawie, die wegens 
reparaties een paar maanden gesloten was zal 
overmorgen weder geopend warden, en den 
kinderen bij die gelegenheid een feestje aan
geboden waarvoor de kosten door onderlinge 
bijdragen verkregen zijn. 

Een inlandsch jongetje omstreeks 12 jaren 
oud, viel gisteren ochtend in de kampong Ke
patian eensklaps dood neder. Door de politie 
werd zijn dood geconstateerd en httt lijk a.an 
de familie voor t~r aarde bestelling afgegeven. 

UIT Sru..GE:N". .Als de belhamel van de ket
joe partij te Kebon H.ommo is ingerekend de 
mandoer Kertodikromo uit Djocdja, die drie 
maanden geleden uit zijne betrekking ontslagen 
werd. 

De omstandigheid dat de houten geldkist 
in de voorpendoppo onaangeroerll werd gela
ten, hoewel op dien dag voor de oudernemiug 
geld van Kedong Banteng was ontvangen, 
schijnt op een andere drijfveer dan roo!zucht 
te duiden. Genoemde Kertodikromo was trou
wens het eerst in de slaapkamer doorgt:dron
gen, waar hij do~r den heer de J. op vuist
slagen onthaald werd. Aan de sporen daarvan 
op zijn aangezicht werd hij oak door den beer 
de J. herkend. 

Jagers te logeeren is den bekels te Kedong 
Banteng door den administrateur stre11g Yer
boden; de bekel van Geneng werd bereids ont
slagen wegen het logeeren van de heeren P. 
en S. uit Solo. 

Om het dessavolk van die streek in geelJ.e 
ongelegenheid te brengen, zullen de jagers voort
aan alleen Waliekoekon tot bun eenig jacht
veld kiezen. 

( Aangeboden.) 

UIT M.A.GELA~G. De karrenvoerders, die des 
nachts ten twee ure naar Moentilan en Djoc
djn. vertrekken, fungeeren maar al te vaak als 
heeleni van gestolen goederen. Opruerkelij k is 
clan oak het aantal diefstallen, 't welk samen
valt met het vertrek dier karren. 

dat ik met Bob ·Zellina zal moeten trouwen, daartoe 
ged wongen, zooals zoo velen van ons tot iets ge
dwongen wcrden. \.Yellicht schikt zich alles nog wel 
ten beste, want ik weet hoe lief zij n.ij daar heb
ben, en cl.at zij toegerend voor mij zullen zijn en 
niet m('el' van mij vorderen, dan dat ik eene trouwe 
echtgr.noote zijn zal. Dit wil ik ten minste hopen !" 

»Alma.!" 
»0 ! dank, duizendmaal dank voor dit woord! Dat 

was nog weer eens de oude toon van uw stem!" 
Zij vouwde de handen op de borst. »Zeg me niets 
meer, geen enkel woord want nu weet ik, dat on
danks al mijne gebreken, gij mij toch nog liefhcbt." 

»Niet meer clan lief bebben ?" riep Hollfelri opge
wonden en schcen gereed om haai· woe~t in zijne 
a.rmen Le cl.rukken - maar zij verborg het gP.laat 
in hare handen. 

Met een kreet va.n smart wendde hij zich van 
haar ar, en verliet de kamer, zonder een enkelen 
keer meer naar haar om te zien. 

Er was weder een week vcrloopcn. Een week, 
die schc1•n begonnen met storm en rcgenvlagen, ge
volgd door ecn paar dagen waarin het wcder zich 
"Terbeterde, eincl.igde met verrassend lief zomenveer. 
Het was recht w-1.1-m in dl" lucht, niet te verwach
ten in dien tijd van het jaar; zwermen van mug
gen kwamen WfCl" VOOl' den dag, achtergeblevene 
zwaluwen zwierdcn vroolijk been en weer, en zelfs 
nog enkelc witte vlinciers flacldcrden in de zonnestra
len. Zonderling weer! 

Het was al even zonderling gcsteld in het gemoed 
van Alma. In cl.e eerste dagen na het atscheid van 

GEMENGDE BERICHTEN. 
I~ DEEL X, 2 de stuk van de Bijdragen tot 

de Taal Land en Volkenkunde van Neder
landsch Indie, heeft professor Kern een s~ns
kriet-inscriptie vim Java vertolkt, die uit het 
jaar 732 van onze tijdrekeniug afkomstig is. 
Daarin wordt van het eiland gezea-d, dat het 
in dien tijd rijk wn.s aan go1tdmij~en. 

Zulks komt overeen met eene plMts in de 
Ramayana, bet bekende ontlste Indische hel
dendicht, waarin Java wordt genoemd :.bet 
land der 7 koningrijken, het goud-en zilver~ 
eiland, rijk aan goudmijnen", Waar die mynen 
mogen geweest zijn? 

S. H.B. 

Te Leiden is een becrin gemaakt met bet "' . proces der fameuse giftmengster. (*) ·Er zijn 
52 getuigen gedagrnn.rd. Vrouw Van der Lin
den, geboren Swanenberg, ziet er niet afschrik
"'."e~kend uit. Haar voorkomen bij de teregt
z1ttmg ::o~dt door een ooggetuige dus beschre
ven: ~Zy is een vronw van gewone grootte 
en m1ddelbaren leeftijd, gekleed in jak en rok 
met een omslagdoek, een beldere muts met 
keelbanden, waaronder van voren bet pikzwar
te haar uitkomt. Ret gelaat is vrij rand en 
eenigszins taankleurig. In een woord: zij onder
scheidt zich in haar voorkomen in niets van 
een getrouwde vrouw uit den kleinen bur
gerstand." 

(*) Gelijk men weet veroordeeld tot lcvenslange oht: 
huisstraf. 

De Kolnische Zeitung bernt eene c0rrespon
dentie uit New-York, over den nieuwbenoem
den gouverneur Cleveland, waaraan wij het 
volgende ontleenen: 

,,President Cleveland heeft de velerlei cere
monien, waarmede zijne instaliatie gepaard 
ging, thans gelukkig achter den rug, en heeft 
zich met zijne zuster op burgerlijk-huiselijke 
wijze in bet Witte Huis te Washington inge
richt. Burgerlijke gewoonten en vlijtige arbeid 
zijn met hem het paleis binnengetrokken. Van 
de zeven cle1·ks (secretarissen), die hem ten 
dienste stonden, werden er Tier afgedankt. De 
50 a 60 dagbladen, die de President dagelijb 
op kosten der regeering ontvangt, werden op
gezegd, en de beer Cleveland abonneerde zich 
voor eigen rekening, op een klein aantal van 
de voorn11amste couranten. Een extratrein, 
hem gratis ter beschikking gesteld, om van 
Albany naar Washington te reizen, werd door 
hem afgeslagen, en op eigen kosten bestelde 
hij een anderen trein". 

Zulke kleine trekken maken een hoogst gun
stigen indruk. Zij toonen, hoe doordron<Ten 
president CJeyeland is van de waarheid, dat er 
geen kleinighedc·1 zijn, zoo dikwijls er sprake 
is vnn een zuinig eu eerlijk besteden der staats
inkomsten en vau het aannemen van beleefd
heden, waaruit verplichtingen zouden kunnen 
voortv loeien. 

De statuten van een pas opgericht9 naam
looze vennootschap, warden bekend gesteld in 
een extra-bijvoegsel van de Jdvasche Cournnt. 
De naam van die vennootschap zal zijn »Ba
toe Bahra Tabak-maatschappij" en zij zal ge
vestigd wezen te B11tavia. Het doel dat de 
v~nnooten zich gesteld hebben, is de ontgin
mng van gronden op de Oostkust van Suma
tra, bet beplanten <lier gronden met tabak en 
andere cultuur, de opkoop en de bereiding van 
tabak en eindelijk de verkoop daarvan in Indie 
of elders. 

Het vennootschappelijk kapitaal bedraagt 
500000 <lat verdeeld is in 500 11.andeelen 

Blijkens een in de Javasche Cotuwit voor
komende opgave, van den resident van Pro-

Hollfeld had zij zich tel kens te binnen geroeplm alles 
wat toen besproken was, en diepen indruk had op 
haar gemaakt de uitdrukking op zijn gelaat bij ze
kere gecl.eelten van bun onderhoud. Het waren niet 
zoo zeer zijne woorden, die haar bezwaarden, als 
we! de twijfel hor. hij over haar in die laatste oogen
blikken zou gedacht hebben, ofschoon hij zich toen 
geheel vertederd had voorgedaan. Zij was dus reeds 
bijna tot het besluit om hem te schrijven, en hem 
dan mee1· bepaald te onderhouden, over hetgeen niet 
dan vluchtig of in het gebed niet besproken was, --
hoe zij ja, wel zeer zwak was in vele opzichten, 
maar toch een sterkte van geest bezat, die ... maar 
waarom zou zij hct doen ? waartoe zou het nu nog 
diene119 --- vooral die !aatste vraag deed haar el
dra besluiten haa1· plan op te geven. Maar buiten
dien, w.as het ook niet zeer gemakkelijk te begrijpen 
en zelfs hoogst ve1·schoonbaar, dat zij er te zwaar 
tegen opzag, om Of bij die ~tiefmoeder een onver
dragelijk !even te m.octen lijden, Of onde1· vr emden 
haar brood te gaan verdicnen? 

Zij vond er mee~tal verlichting in, als zij maar 
eens goed kon huilen, maar op den dag die voor 
Hollfeld's vertrek bepaald was, kon zij er niet oe 
komen; rusteloos liep zij het huis en den tuin op en 
neer, en in hare gedachten volgde zij hem van sta
tion tot station, tot zij eindelijk, toen 's avonds het 
uur sloeg, waarin zij berekende dat hij op zijne be· 
stemmrng moest aangekomen zijn, eerst ten volle 
begreep, hoe zij nu voor altijrl van elkaar geschei· 
den waren. 



bolinggo, zijn, blijkPns een tc Knlibeuing ge
houden onderzoek, bij de mmp die <lit laud 
onla.ng:s getroften heeft, vermoedel\j k omgeko
men TlOr Europeo.nen, een .\.frilrno.n en drie 
en zeventig iulauders, wa1uvn.n acht en dcrticr 
mannen, vijftien vrouwen en twintig kinclere: 

Aau den bij het ueslnit van o Junij 1839 
wegens ruR.nslag nanr Merrndo verbannen Pa
ngera.n Soerjoningrnt, thnns 80 jiiren onfl. is 
Tergund nn.ar Soernlrnrta terug te keeren. 

Hij wordt met zijn gezin op 'a bncb kosten 
naar Semarang overgevoerd. 

Verder is bep1rnhl dat hii in het genot blijft 
van den hem uit 's lu.nd' kas toe()'eleO'den ou-

'"' 0 derstand un f 100 's ruimnds. 
A. D. 

De. nesident Tan Djokjalrnrta beeft gevraagd 
?ill eeu vast Griffier bij het resillentie-gerecht, 
m plaa.ts van een voor die werkzirnmheid ter 
beschikking gestehl ambtenanr. Het aantal 
regtszaken bij die regtb1mk is echter niet groot 
genoeg om een va t griffier noodig te maken. 
l\logt uitbreidi ng van personeel voor auder 
werk op bet resid~ntie bure1m noodig zijn, dan 

ou een under voorstel ged1um moeten worden. 

A. D. 

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 
Uit Batavia, 28 Mei. Het stoomschip Limburg is 

den 25en dezer te :\Iarseille aangekomen. 
De beer F. 'Yetters, boekhoude1· op het bureau 

van den eerstaanwezend ingenieur te Semarang, heeft 
aangevraagd o:;i wachtgeld gesteld te worden. 

Het 'ltoomschip Pri'.-nses Marie is den 26en dezer 
van Suez naar Atjeh en Padang vertrokken. 

Uit Batavia, 28 Mei. Het stoomschip Gelderland 
is gisteren Suez gepasseerd. 

De heer J. E. Albrecht, president van de wees
kamer te Batavia, heeft Pen tweejarig verlof naar 
Europa aangevraagd. 

Als zijn vervanger is voorgedragen de heer van 
tier Chijs. 

De kapitein de1· artillerie D. G. van Gorkum heeft 
pensioen anngevraagd. 

Ove!'geplaatst van Patjitan naa1· Poerwaka11:a, de 
opzichter der eerste klasse bij den waterstaat P. Reep; 

van K~rdjo naar Mondri, Rembang, de opzichter 
der eerste klasse bij clen waterstaat P. W. J. Hart
steen. 

Bewilligd in de oprichting van een Padangscb 
prauwenveer. 

Ontslagen J. W. Bo1·st, commies op het assistent
residentie-kantoor te Padang Sidempoean, afdeeling 
Mandeling en Ankola, residentie Tapanoeli, Sumatra's 
Westkust; 

\V. D. Ruijter, eeri;te stuurman bij de gouverne
ments-marine. 

Ontslagen, eenol, op verzoek, de kapitein der in
fanterie G. J. Turk. 

Benoemd tot eersten onderwijzer, J. H. J. Laats; 
thans tweede onderwijzer bij bet inlandsch onderwijs, 

tot bulponderwijzer der tweede klasse H. Stoel. 
Benoemd tot baaszeilmaker te Soerabaja C. J. G. 

H. C. J. M. Triebling. 
Bevorderd tot kapitein der infanterie, de eerste 

luitenant-adjudant C. K. J. van den Bcusche; 
tot e~rsten luitenant der infanterie, de tweede 

luitenant M. H. A. Bruining. 
Belast met de betrekking van directeur van het 

marine-etablissement te Onrust, de luitenant ter zee 
der eerste klasse H. F. Verheggen. 

Het stoomschip Sumatra is bier heden aang-eko
men met de Hollandsche mail, loopende tot 25 April. 

De schout bij nacht J. W. Binkes a. s. komman
dant der Indische zeemacht is met zijn adjudant, de 
luitenant ter zee der eerste klasse A. G. Ellis, heden 
te Batavia gedebarqueerd. 

Uit Singapore, 28 Mei. Heden is bier aangek.:imen 
de Engelsche mail, met berichten loopende tot 1 Mei. 

De genernal-majoor C. L. S. List is gepensionneerd 
en bij zijne pen~ionneering benoemd tot ridder dcr 
orde van den Nederl. Leeuw. 

Mr. L. Ho1'Y, laatstelijk president van den raad 
van Justitie te Batavia, than .. met verlof in Europa, 
is gepensionneerd, op verzoek. 

Gepensionneerd zijn verder de kapitein der infan
terie H. F. 0. Koppelmann en de officie1· van gezond
heid drr eerste klasse J. A. Coster, beiden thans met 
verlof in Europa. 

Uit Batavia, 29 Mei. Geplaatst: als tweede or.der
wijzeres te Samarang mej. E. A. van der Meijden, 
onlangs van verlof teruggekeerd; 

als derde ondenvijzeres te Probolinggo mej. E. H. 
Yan Steed en, on I an gs van vedof ternggekeerd. 

Overgeplaatst: van Djokja naai· Batavia de hootd
onde1"11·ijzer Kruseman; 

van hparn naar Semarang de hulpnnderwijzer L. 
Stroband; 

van Amboina naar Japara de hulponderwijzer A. 
Bijvoet; 

"Van Semarang naar Amboina de hoofdonderwijze
res mej. J. Boeglos; 

van Probolinggo naar Batavia de hulponderwijze
res mej. M. J. Bertling. 

Benoemd: tot hulponderwijzeres te Batavia mej. 
de Rooy. 

Geplaatst: te Japara de contrcileur der tweede klas
se P. La Fontaine; 

te Soerabaja de ambtenaar ter beschikking Haye. 
Overgeplaatst: van Japara naar Soerabaja de con

tr6leur der eerste klasse A. C. Andreas; 
Tan de Preanger Regentschappen naar Bagelen de 

controleur der eerste klasse Ch. F. Zeeman. 
De Resident van de W esterafdeeling van Borneo 

meldt onder datum van 15 dezer, dat de algemeene 
toestand gunstlg was en dat te Mandor geen vijan
delijkbeden meer gepleegd werden. 

De Resident van Palembang meldt onder datum 
van 23 dezer, dat amokmakers de societeit te Djambi 

y-binn1>mlrongen, den ofticier rnn gezondheid van HP 
cop ten Ham rloodden, rlen luitenant Beunink, cl 
ontrnnge1· Jark~on en een inltllldsch schrijver ve 

en 
!'-

woncldrn. 
n. 
m 

De Resident is per Soembing clcrwaal'ts vel'trokke 
De Hc~idPnt van P!'llbolinggo meldt onder datu 

van 28 dezcr, <lat zich in den Smcroe een niem ve 
spleet !weft gevo11nc1. 

. Cit D<_ttavia, 2H Mei. M1·. B. de Groot, geweze 
v1ce-p1·t•s1dent 1·an het Hooggerechtshof in Ned. Indi 

n 
c, 

is te Wiesbaden over !eden. 
Landen, 27 Mei. De vloot v.m admirnal Hornb 

zal orfoningen houcien op de lrnsten va!1 Ierland. 
y 

ltcncraal \Vol~eley blijft te l\airo. 
e-Het parlement heeft vijf millioen pond sterling to 

gestaan voor. het aanleggen van spoonvegen op t le 
noord-westehJke grenzen van Britsch-Judie. 

De commies der tweede klasse bij den post- e 
teltlgraafdienst J. L. J. Verenet, onlangs van verl 
teruggekeerd, wordt te Sem<1.rang geplaatst. 

n 
of 

De commies der tweede klasse bij den post- e 
tclegraaf\iienst C. A. Young woi·dt te Weltevrede 

n 
n 

geplaatst. 
k, Ont~lagen, tervol, dr. J. J. IV. E. van Riemsdij 

als ltd van hct rollege van curatoren ,·an bet gym -
nasium "'illcm IlI. 

Opgedragen om nnar Xerlerland terug te keere 
aan den eer$ten luitenant dcr infanterie Jh1·. D. Bare! 
man l\'uijtier~. voor rlen tijd van drie jaren uit N 

n 
1-

e-
de1faml g-edetacheercl. 

Landen, 28 Mei. De Keizer van Duitschland is 
zeer ziek. 

De markies Rosebeny heeft te Berlijn herhaald e 
ontmoetingen met Bi~marck. 

dt De kn pitein der infanterie A. J. Hamerster wor 
bij de zevende afder.ling van bet departement va 
Oorlog geplaatst. 

Een Duitsch eskader heeft bevel o-ekreo-en naar Za 
zibar te vertrekken. " " · 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 

8 

MUZIEKUITVOERING 

heden avond 

in de Societeit. 

PROGRAMMA: 

Marc he Wentzel 

La Palme d 'bonneur" Ouv: Hemerl(: 

La Princesse Amalia" Valse Essendijk 

Marche Turque" Mozart 

FJC1te Enchantee" Mozart 
Leonora d'Esti" llemerle 

Paquerettc" Maz: Boisson 

La Sylphide" Sc hot: Tillia1><l 

Aangeslagen vendutien. 

n 

n-

Op Maandag 1 Juni in het pandhuis te Tjoijoedan ) 
van onuitgeloste pandgoederen. 

Op Din dag 2 Juni te Adiwidjajan ma den inboe -
del van den Heer A. A. van Rees. 

' f 

Op Woensdag 3 Juni te Pasarkliwon, van paarden 
Op Donderdag 4 Juni des voormiddags ten 10 ure 

in bet locaal van bet vendukantoor van een hal 
aandeel van het perceel te Tjokro Negaran staancl 
ten name van de Chmeesche vrouw Tjan Tjoet Ni 

e 
0 

alias Tjan l\fentro. 
Op Vrijdag 5 Juni te Pasarkliwon van den inboe -

de! van den Heer 0. E. Swaving. 

De vendumeester, 

U. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

V oorspoedig bevallen van een zoon L 

J. L. SCHULTZ - LUTHER. 
Eenige en Algemeene 
Kennisgave. (11 7) 

QP den 26en Maart overleed zacht en 
kalm tusschen Colombo en Aden de 

Heer P. W. RA.A.TS. 

(115) 

Namens de woduwe, 
A. MACHIELSE. 

VERKOOP 
Op Donder,lag 4 Jnni 

in het vendulocaal alhier 
van een half aandeel van het perreel te 

TJOKRONEGARAN 
onder blok Let. L. No. 245 staandc ten name 

YAN 

TJAN TJOET NIO alias TJAN MENTRO. 
(116) 

De Agent du Weeskamer, 
L.A.MMERTS YAN BUEREN. 

Guatamala zaad 
versch en prima kwaliteit te koop 

aangeboden. 
Adres No. dezer. (120) 

Amsterd1m1ch1 Apothe1k. 

LeveirUJo f el' 
(296)* A. MACHIELSE. 

Gezocht: 
j!:EN PERSOON, GRONDIG BEKEND MET DE 

INDIGO KULTUUR, 
zoowel nanplant als bereidinO' a.ls met den 
bouw der fobriek. 

0 

Adres met referentien, onder bet MOT'l'O 
INDIGO, in te zen<len aan de Heeren 'l'mEME 
& Co., te Soerabaja.. 

(119) 

OP W 0 ENS DAG, 3 JUNI 1885. 
zullen wij publiek verkoopen: 

~O SA. V3ENEEZEN, 
te SOERABAJA 

aangebracht en te bezichtigen op 
Pa•llr I~liwon 

naast de Inlandsche School 
' Voorts; 

28 prachtige Madureesche trekossen· melk
gevende Koeien met Kalveren, w'. o. een 
Europeesche bezette Koe. 

En bij tijdige aankomst, 
twee deugdzame rijpaarden. 

De vendutie zal gehouden worden m 
de VOORSTRAAT. 

(118) SOESMAN & Co. 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. A UTHlER. 

Verkrijgbaar: 
Loten Toor de Geldloterij te Samarnng ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek W eeshuis 
en van het Hulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samarang groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN : 

1 prijs van f 100.000 
1 > > > 20.000 
2 prijzen :.. > 10.000 
3 > > > 5.000 

10 ) ) > 1.000 
10 > > > 500 

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

f1:~nco aanvrage a f 10 het lot verkrijgbaar, 
b.g aanvrage per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frankeerinO'. 

De dag der trekking zal nuder worden aan
gekondigd. 

(57) 

THOOFT & KALFF en 

SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Ont,·angen: 
Een partijtje exqoise witte 

portwijn, minder zoet va.n smaak dan de 

t ot nu toe aangevoerde. 

t 

( 286 ).* 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor 

oo gunstig bekende 'VIJX EN: 
Merk PLA.'l'ON & Co. Batavia. 

(70} A. MACHIELSE. 

b 

SOEJSMAN & Co. 

elasten zich steeds met het houden van 
Ruis- en (JoIDDl.issievendutien 

(28) 

SALON DE COIFFURE 
If eeren!)traat-Solo. 

Heeft pas ontva.ngen: 
Extra kwn li toi t zwartc vilten hoeclon

van af f 7. - ; Grij ze viltcn zonne ho<'
<len; zwartc en fontaisic dasson, hagm1, 
homden, sok:ken, handdocken van af f' 12.
tot f 14.-- sponson, kammen, warnlcl
stokken, heercn-damcs en kinclerschot'nC'n 
in alle soorten. 

Parfumcrien van Ed. Pinaml, V eloutine 
Oles, Faie, Oriza lactee, Heeren glace han<l
schoenen enz. 

Alle soorton van Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. AUTIIIER. 

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

Verschaft werkk~pitn.al an.n L11ndbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Toko- Atithier 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

lieeft ontvangen: 

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

nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoeden, bloemen, ruchos corsettcn . ' ) 

JOngens- en meisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHIER 
( 4 7) Modiste. 

m,ntge uren b~sehlkb~~r 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKENEN 
Gera1·ds. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 
~. '~~~~~~~~. I 

HOTEL SLIE~ 326 ~ 

263 

-~~~!IJJ 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbuar bij 

SOESMA.t~ & Co. 

V erkrijg·baar: 
Djatibrandl.J.ont le soo1·t en 

fab1·ieksbrandhout. 
Bestellingen op balken, dakribbon, par..
latten en sirappon worden tegen billijlrn 
prijzen aangenomen en ten spoedigste af
geloverd. 

BERTIIO CARLL 
(85) Acliwidjajan. 

Ku i p Br ](ebalen. 
Beleefd aanbevolen voor het ~eparecrcn 

van NAAIMACHINES. 
(95) 

BBCIBBBIHGIJS ... ALKA!f AEEliN 
MET 

voor tSS5 

Slecht• eenige Exemplaren ontvangen door 

(32) THOOFT & KALFF. 



o~~v~~~~~~ 
Koporcn libelleu 
Bonssoles 
Planchctten (met 

voot) 
Fichesdoozen en 
Pronteboekon 
Timmcrkisten 
Pnsserdoozen 
G cze l ~ clw. psspelen 

koo'elbewoO'ing en drie-o b 

stellen fiches 

(110) THOOFT & KALFF. 

U~in.T l'i!\ BfKIN KOL'W T dan BAJIK GIGI nm~ 
DARI 

' OEA?I TOEAN PE~~DlTA BEN£DIGT~J~~ 
nama Obat 11 OLI VETAINS,, 

PAXE 11.TJA. -Toeang 
baraug ujaug satve adauja 
liliks dari itoe obat ll i 
dalam satoe prapat glas 
ajer (ajer stenga llangd t 
bajik saJ{ali). Ilikiu basal! 
boender gigi en gossok 
baj ik glgi. Tjoetji moeloe1 
sama itoeajer tjampocran, 
lanlas merasa toeloengau 
darl Hoe obat. 

MENG'O:Ba
TIN. - Kaloe 
daging gigi al.la 
tembeq dan sa
mocwa gigi acia 
lcmas orang mLLi 
lingal b:trau;; 11jaug 
satoe adauja mi
nit satoe sendok 
trnljil do"ang d.1ri 
itoe obal di dalam 
moclocl(ataoe sa
pert iga sania sa
Leuga ajerJ sakit 
lantas koeraug. 

Ka toe satl ja li 
~~100 gigi ada 'sa
kit orang lanlas 
angkat sah:it lrn-
100 ora11g l>oc,Yat 

ti:·. ·I''· ,i lidal<tmgigi.:;akil lV. l .1.11 -.;: .... rttoe potoug kL~-
'iM : j;I l>o.ornkr <.la1 i 

It.:; k,qias 11jangdillc
r: 1ou llasah sama 

"'"'------~aaLL..U..WllJWB' ' iloe oba L. 
a_oe o~at gossok gigi per llttl,in koewat dan baJik 

•·1g1 dari toean-toean peudita Beucdicliju ada bekiu 
sama, sama djoE'.ga be_kinan, kriug ba,iik sakali <1an 
J;ek1n aloes. Na itoe d1a, dia ada sama d'<JP.ga rocp~ 
lrnJa obat Elixir dan orang bolel! pal'e sa1ua ~akali 

ORANG NJANG POENJA: 

Toean SEGUIN, 3, Rue Huguerie , BORDEAUX 

is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
•& .600 fr . en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de Weener tentoonstelling van 
pharmaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECilTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e:n 
kcortswerend middel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE l'CHTE FRANSCHE QUINA-LAROOHE 
is 11 •t eenige middel tegen vernvakking , 
blee:tzucht, langzame en moeijelijke 
£IJ: j 'JVertering, gebrek aan eetl ust, gevol
g .:m van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
kng en boosaardige koorsten zooals door 
Gan menigte Certificaten bewezen is. 

DE Er.HTE FR&HSCHE QUINA-LAROCHE 

-is overal nagemaakt hetzij door de Apo the- ' 
kcrs die ullijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moel dus steeds de echte fransche 
OUIIU-UROCHE e~·schen ~ ~ 
met prospectus waar- ~ -c, ,,L, .... _ ,,/ _ 

op nevenstaand e ~ '-'OC/n,..e 
handteeking · ---::r 
staat, alsmede het maatglaasje vragen met 
den naam LAROCHE in een woord. 

t: ECHTE FRANSCHE QUINA 'L.AROCHE 
bevat bij iedere flesch eene complete ge
bru1ksaanwijzing in negen talen die franco 
Loegezonden wordt aan ieder. 

DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

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

B E C KER & Co. S 0 ER A B A I J A. 
WERK 'I'UIGK UNDIGEN. N B d B r 1. I Il d i s G h B L B v B Il s v B r z B k B r i Il R 

Handelaren in machinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

EN 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

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

LijtrontB Maatschauuij 
TE BATAVIA. 

§ taaf en plaatijzer van alle dikten, 
wa1trbij van 6' X 2' X '/"" en 'I." 

.'.""taaf en plaatkoper en .Koper
draad. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapib-rnl bij overlijden, lmrner-trekkende verzf' 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs ititngenomen V:JjJ H,LAAGD tnrief voor \VEE
ZENFONDS. worden gaarne verstrekt door 

Groote- sorteering-Moerbouten en 
.Klinknagels. 

> )) Jioperen li.ranen 

(17) 

en ~toomat·sluiters. 
India rubber van af '!,. " tot en met 

l" dik. 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
GaspiJpen met hulpstukken tot 

en met 4" 

leveren op aanvraag dadelijk 

Schij:fschietrcgisters en 1'.:fstandsbepa-

Geklonken pijpen tot 12" diameter lingen, afzonderlijk gebonrlen. 
geperst op 10 Atmospheren. Gedrukte 1'.auteekeningboekjes. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie- Naamlijsten. 
:nien, enkel en dubbel. Kleedinr;lijsten. 

Hand, Centrifngaal, Stoom• Stra:fboe:ken. 
po1npen en Brandspuiten. nenar;eboeken met sterkte Register. 

§nijge1·eedschap -voor gas en Proces-Verbaal. Getuigen Verhooren. 
'Vith,vortbdraad. 

Alle soorten Verfwaren. Beklaagden Ve1·ho~re11. 
Boor en Ponsmachines, Draai• Venduverantwoordu1geu, enz. enz. (4) 

en Schaafbanken. I 
Stoommachines netketels opern V erkrijgbaar 

fnndatieplaat. 
Riezel"uhr compositie, de beste Etappe-Kaart van Java. 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. Topograph.Kaart van Soernkarta 
Dinas Cristall, een nieuw soort Id. )) Djokjakftrta 

vnurklei. Van welke laatste artikelen zij Prachtalbums 
eenige agenten voor J a-va zijn. Merk-en sternpelinkt 

V ercler alle artikelen, benoodi"d 
voor landelijke ondernemingen. R -imdschi·ift pennen 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn Prachtbijbel Gustave Dore 

de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en Balboekjes 
beneden concurrentie gesteld. Goupil-gravures 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou- Ivoren duimstokken 

Perry-scharen 
Biscuit beeldjes 

den op aanmaak van JYlacbinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

~ 

Orillon passers 
Honderdjarige almanakken 
Sigaretten papier .. 

a 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 0 ci: 
(l,) ,.!::< 

(3) THOOF'l' & KALFF. 
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_A_n1sterdamscb e Apotheek. 
Soer"Lk:IJ rta. 

Ba,-rn1n. ~lcoh.olisch 'vasch· 
,.,·ate1·. 

(101) .MAOHIELSE. 

den Agent te Soernkarta 
J . H. VAN 01\IMEREN. 

Steeds voorhanden: 
POS'I"l'ARIEVEN. 
TELEGRAAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bui\,b.n 

de lijn . 
(6) 'l'HOOFT._~ KALFF. 

bij 
V erkrijgbaar 

THOOFT & KALFF 
blanco aan-vragen tot geleide· 
billet -voor vervoer -van koffi)" . ' 
met ontvangstbewijs ~roor kof-
fijpas. (193) 

Verkri.jgbaar 

bij 

THoor T & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhansen 
Prijs 

(in het J avaansch) · 
f 5.- f1·anco pe1· post 

(82) 
f 5,50. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ii eatings Cough .l..1ozen"es • 

( 10 5) 
Midd"ll tegen de hoest. 

.!.\IACHIELSE. 

Ams10rdamsch0 ApothBBk. 
Ontvangen 

ROODE I~RUIS PILLEN N ~ 0 """' ~ 0 > ~ 0 0 
~ ~ ~ ~ 

li1 c:ti ~ ~ ~ d C) 0 
I Amste~~~~~c::R!;otheek I SIROP v,~;, Dr. ZED. 

1

1 

. Eenig depot voor Soeralmrta van I (28) = 
M 
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A. ~fAORIELSE. 

i Ka~~.aQJhe "Witi~@=.s ,. A 
, JF' JJ GENTSCHAP S oERAKARTA_. 
i (25) _c\.. MAOHIELSE. 
---·-------~- 1 der Bataviasche Zee-enBrand-
Amsterdamsche Apotheek 

§ o e 1· a Ir- art ti • 
Glyk aline, middel tegen dA hoest in 

1/1 flll 1/2 fleschjes a f 4-.- en f 2.-
1'.ligraine §tiften f 2.- per stuk. 

356 A. i\lACHIELSE. 

_._-\.ssurantie Maatschappij. 

De omlergeteekeude sl11it verzekeringen te
gen lmrndgevanr, op de gebruikeliike voor-
wnarden. 

(1 4) A.. MAOHIELSE. 

H 0. 
0. 
C'J BRAND- AssuRANTrE MAAT£CHAPPIJ Verkrij gbaar 

~ Hde' Oosterling," BJ.T 

'i>~it-:tc e n Uoode 11.>ort . ' . ' . t 15.-) per 11" Eli I Thooft & Kalff-- Soerakarta 
U:alngn,}~Iuscatel enWi~10Dulce,, '13.50 } '12 fl BRAND-A SSUR ANT!E M AATSCHAPP!J i 

Pa.le-, Gold- en Dry-maerry ,, l 2.--J a. eont. PAPIElrnN IN DIYE 11SE SOOH:l'EN. 

Eeni[B a[enten voor Solo . ! . "v eritas." ~N-VELOPPEK. . . -
. r I Bsj b et Agcntscha.1> dezer ~In.atschnp- , KANTOO LrnEN"OODIG DHE DEl\. 

TH 00 FT & KA. LF F I pijen bes tnat, op :ljeer aannemelij.!{c voor- INKTEX, IN ;l,EER VELE SOOH/l'EN. 
-~~---~.....,,,,_.~-------- f wa.arnen, r;cle~enheid tot vei·zel(er int: PRACH'l'ALDUllIS. 

Amsterdatnsche Apotheek ! tegen bi·aud;;e\raair, \ ' llll allc §Oorten Ge- DIVERSl~ SPELLEN, enz. enz. (5) 
! bouwe n en Goederen. 

Poeder tegen miltvuur I De Agent te Soerakat·ta, 

f"J,50 per pond. (311)"' (16) J. H. VAN OMJYIEREK. 

Tjat ramboet dari toean Dli RICHARDS 
8AK,A. ... ANQ DJOEQA 

Roema Toean A. SEGUJ:N 
3, Rue Huguerie, BORDEA.UX 

Tjara banjalt Jebi bui per tjat laku 
ramhet daa djanggoet 

Tfd& ouah (joetji h/oe mao• pak6, djoega 
tld& tings/ noda. di koelit . 

1toe tjat dari toean doekoen ' 
. Jticbard• njang lanlas kardja . orang boleh ·• 

pake sama djoega per ramboet, kfiJ_a djoega ·, 
per djenggoet dan 11ada sadJa kas1h lanlas : 
dan slamanja njaui; inlero ukali, tapeh djoega ' 
peogabissan n)ang trada sakali ber-oebah· •• . " ~-

J:toe tjat darl toean doekoen Jtlcbards Lida bekin sakit, sekali dia poenja koewal' nja per pe;kardja·an dari bekio koewat 
1oeda pariksa dari banjak roepa tanda dan paril<sa-an : itoe bekin ramboet lemas dan kilap, iloe piara sama dia, oraog dia beki11 
koewat dia poenja akar dan kassi koewat hidoep. ltoe tjat tingal slamanja seperti lebi doeloe sakali. 
Bari iegala barang baralllj njang ilaai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di_ kotla Bordeaux 

Kita a;oeva ta1'0li invatan sama kita oran(I voen;a toean toean n;an(I Mt;a 
Jtoe obit nama Cepbaline dari toean doekoen R.ouBSeau njanii takan ramb~et djaloh dan stban _boewat ~oemboe. . . 
!toe 0001 .a.rnlcaline dari toeao doekoen Kouaaea.u ajer waag1 per lJoeti1 bau ukah ada baniak aakah obat arn1ca d1 

dalam, obat koewat sakali per lahan l!aloe orang bakar alaoe di gigit, enz. - lloe bcdak .dari labore baa1 nkah dar~ 1eiialla roepa 
bedak , kalok ub:m di pake roepa moeka Slaman·a tin al bagoe• dan moetla sama d ' oe~a ka111roepa1egar dan nlou II arU oran11 mooda. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdeltjk nan voor hunne 

IlrukkBrij en_ Binrlarij 
en 

HANDEL 

in PaDier-, Sclirijf- en Kantoorbeho ften. 
Spoeclige Ledieuiug en nette ~.fievering ge

garandeerd. 
P RIJSCO U UAN'l'EK word en Hteeds gratis 

zerstrekt. (7) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UlTGEVERS. 

Snelclruk - THOOFT & RALFF - Soerakarta. 
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