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TE S,HURANG: 

F. 7.:._21. 

E. 13-27. 
H. 2-12-23. 

der Mails. 

TE BATAVIA: 

F. 10-24. 
E. 2-16-30. 
H. 5-15-26. 

Gisteren avond is tussehen Mesen en W a
rong Pelem een bediende van een te Solo 
woonachtig heer door drie kadets aangehou 
den. De bediende had lll een trommel iets 
na.ar Djebbres gebraeht en keerde met den le
digen trommel terug. De straatroovers grepen 
dien fltlis en liepen zoo hard mogelijk weg 
doch heliben betrekkelijk een koopje gekregen, 
daar de trommel, die zoo goed ale; vergaan was, 
geen tien duiten waarde beza.t. De weg van 
het station Djebbres tot aan de Chineesehe 
kamp 1s en bltjft zeer onveilig, zoodat daar 
een verscherpt toezieht dringend noodzakelijk is. 

Een pe.ar dagen geleden stonden op straat 
te Kebalen een heer en eene dame hunne 

F e u i 11 e t o n. 
Herinnering aan Wilhelm Meisters 

Leerjaren 
DOOR 

A.. J. TEN BRINK. 

Nog altijd bloeien de rozen, zoodra de verblijdende 
lentezon haar levenswekkenden gloed aan de aarde 
schenkt,- nog altijd rnischt in de toppen van het 
dennenwQud de statige hymne ter eere van den schep
per aller dingen; - nog altijrl bonst bet baz·t. des jon
gelings van verrukking, als hem het eerst uit d·~ spiege
lende blikken zijner beminde de liefde tegenlacht, -
nog altijd vindt een jeugdige moeder de schoonste be
looning in de liefkozingen haars zuigelings -- helaas, 
ook nog altijd zegepraalt het geweld over recht en 
billijkheid, - maar waar zijn de dichters gebleven, 
die ons dat bloeirn der rozen eez·st recht deden ge
nieten, die ooren hadden 01p. dat lied der ruischen
de wouden te versfaan, die den gloed dez· lief de door 
hunm~ gezangen ·nog oneindig verhoogden en die het 
gevoel dier moeder in klanken wisten uit te druk
ken? Waar zijn heh de fiere mannen, die d •Of voor 
de stem van eigenbelang en vleijerij, met hunne on
"erbid,delijke geeselroede de machtige ovenvcldigers 

De Soerakarttuche Courant ver$chijnt 
driemaal 's weeks: Dinsda.q•, Donderdag• en 
Zate1·dag1, uitgezonrierd feestdagen. 

verontwaardiging te uiten tegenover een m
landsehen jongen van tien a twaalf jaar, die 
aan mevrouw een paar kostbare sarongs zou 
hebben ontstolen, om ze aan eene schoone 
comme gage d' amoio· te sebenken. De geest 
des t~jds sebijnt tegenwoordig erg roofauchtig 
te zijn. Men hoort altbans onophoudelijk van 
diefstallen in alle genres. 

Zoude, nu de radja-. van Tenom zieh · vol
gens de 111.atste telegrammen onderworpen heeft, 
voor onze Regeeriug niet de gelegenheid be
staan om bij Z. M. eeus te informeren naar de 
moordenaars van de Fransehe natuuronderzoe
kers Gi.tillaume en Wallon, welke op het ge
bied van Tenom den 11 Me.art 1880 verrader
lijk werden om hals gebracht? 

Verleden Dinsdag braeht de Heer A. P. een 
bezoek bij een zijner familieleden, woon!!,chtig 
te Penoelaran. Zijn rijtuig bleef buiten het erf 
staan en de koetsier was naar Javaansche ge
woonte van den bok gegaan en had de pe.ar
den aan zieh zelve overgelaten, om tegen een 
boom te gaan soezen. De paarden, nog jong 
en vurig, werden verschrikt door het een 
of antler onverwaeht geluid en gingen op hol. 
Zij renden door Tjoijoedan en passar Selom
prettan, zonder ongelukken te veroorzaken tot 
aan de poort van den aloon-aloon, waar zij 
door een viertal :flinke javanen, die toevallig 
niet soesden, tot staan werden gebraeht. Het 
rijtuig en de paarden werden weder naar 
Penoelaran teruggeleid en het mag als een 
wonder besehou wd word en, dat er niets noe
menswaardigs beschadigd werd. 

De marionnetten inriehting -rnn den Mas Nga
behi (vroeger sehreven wij abusievelijk Raden 
Ngabehi) Djn.ning is naar den Kraton overge
bmeht, om daar voorstellingen te geven. W ij 
vernemen dat ze daar groot sueees heeft. 

Bijna ellrnn dag is omstreeks twee uur m 
den namiddag op de Klitian, diehtbij de plaats 
waar gisteren de reboetan gehouden werd, een 
Indo-Europeaan te zien, die alde.ar zijm· sies
ta houdt. W aarschijnlijk o.m zieh koelte te 
verscha:ffen, kleedt hij zieh bijna naakt uit en 
wordt clan door een doofstom::ne vrouw be
waakt. De laatste weet door gebaren uittedruk-

wisten te trelfen ? 
Zoo klagen Yele in cnzen aan dicbters zeker niet 

overrijken tijd . De poezie beet gestorven in de ijze
nm eeuw van den stoom en den tijdgeest, die van 
niets dan van stoffelijke welvaart en ontwikkeling 
wil weten, noernt zlch ontworteld en ontgroeid aan 
de dwaze Juinwn Yan een dichterlijk verlerlen. 

De onsterf .. 1.1ke z;111gen rler harden vinden geene 
ooren mer1· noch ha.rten waarin de toonen hunner harp 
weerklinken. Ons ge,;Jacht is ongevoelig vooz· de taal 
der dichter". getuigen de Yruchtelooze pogingen om 
de na.tionule poezie te verheffen uit haar diep rnr
val, en de m~esterstukken uit den bloeitijd van ons 
volk<leven voor alien tOE~gankelijk te maken. 

Ik wil mij niet verdiepen in de vraag, of die klach
ten gegrond zijn, noch de oorzaken opsporen die 
dit verval hcbben te wecg gebrncht. 

In plaats daarvan houd ik liever rle overtuiging 
vast, dat ook voor de dichtkunst weder vroeger of 
later een nieuwe dag zal aanbreken, zoodra de een
zijdige macht van bet materialisme onze1 dagen zal 
ophouden. Dir. tijd zal komen, hoe!ang hij zich nog 
achter den sluier der toekomst verbergan moge. Reeds 
een voorlooper van dat heerlijk tijdvak, ·den genialen 
de Genestet, hebben wij aan het werk gezien, maar 
de dood heeft hem te vroeg aan zijne edele loopbaan 
ontrukt. Zijne pogingtm z'ullen echter onsterfelijk blij
ven en wellicht wordt eerlang ook zijn yoetspoor waar
dig gedrukt. Laat ons trachten meer en meer be
kend te worden met al de grootsche werken, riie ons 
uit een vroeger en gelukkiger tijdperk zijn overge-

.Advertentiekosten behnlve het zegel -voor 
elke 10 woordcn voor 3 plaatsingen ( 1. -

elke voJgenrle pla11.tsing de helft. 

ken, dat hij teveel vergunning gebruikt heeft, 
m den vorm vttn ar11k, die chmr in ,!.:) n1tb\j
heid te verkrijgen is. Hij strekt d.mr te:1 
spot aan alle javanen, die op dat uur de Kli
tian bezoe ken, en schij nt te tlenken, tlat men 
tegenwoordig zicb aan het bewitren vitn het 
prestige niet meer te storen heeft. 

- Te Djogomasan, nabij den rechteroever der 
- Benga wan, kan men een klapperboom zien, 
welks stam eenige voeten boven den grond zieh 
in twee a.ndere stammen venleelt. J..;!k tL.iz ·~ r 
heeft zijn e1gen kruin, bladeren en vmcJ.t.Jn. 

De jonge Sidin te Malang Djiwan, n..>J n !c:t 
lang geleden gehuwd, moeat d!:lzer dage:l tot 
de ontdekking komen, dat z\jne wederhelft over 
vier of vijf maanden de gevolgen v11n een nus
stap mocht verwacbten. Zijue woede en spijt 
daarover willende koelen, vond hij het ·rngeltje 
eehter reeds gevlogen. 

Haar te kast\jden was z\jn doel, mn.n.r tlat wil
de hij het liefst in ziju eigen woning dow en 
zoo kwam bij bij haar met een v riendelij k 
gelaat, overlaadde baar met vleijerijen en 
liefkozingen, in een woonl, bij deed volgens 
de Latijnsehe spreuk: >Fistilla dulce cani, 
volucrum cum decipit ai.tcep~" (De vogelaar 
fluit zoet om het vogel~je te vangen). 

De vrouw liet zich bedotten en volgde ha
ren mfl.n naar huis. Daar werJ zu zoodanig 
onthaa.ld dat zij op st11anden voet eehtschei
ding vroeg. Dat Sidin enn toestemde, behoeft 
geen betoog. 

Er huist hier ter plaatse een half krankzin
nige Chinees, bij de Solosebe jeugd bekend 
onder den naam van >Meneer Konde". 

Verleden Maandagrnidlfag kon men hem op 
den passer zien, eenige Europeesebe kinderen 
bij de hand leidende. Hij was op Z!Jll Euro
peesch gekleed, droeg witte handsehoeneu, 
passementwerk op zun hoofJ en een ronw
strik om zijn linkerarm. Alleen zyu gelaat 
vormde door de boreh die erop gesmeerd was, 
een seherp eont~ast met die kleeding. 

Dat zijn hooftl niet erg helder is, zou men 
mogen ttfl~iden uit zijn antwoord op de vrn.ag, 
waarom hij een rou wstrik om zijn linkerarm 
droeg. H\j gaf diw.rop nl. het fameese beseheid 
><lat hij den dood v11n Prins Alexander be
treurde". Ook hier ware te zeggen: le patl'iolis
me, ou diable va-l-il se nichei-! 

-
bleven ! 

Deze laatste gedachte vooral was bet, die er mij 
toe leidde nog eenmaal de aar.dacht te vest;gen op 
een geschrift van den zoo rijken, zoo nuchtbaren 
en zooveel omvattenden Goethe, iedez·s grootsten van 
de aan dichters zoo rijke achttiende eeuw. Zijn on
vergetelijke roman, »Wilhelm Meisters Leh1jahre," 
was eenig~ tientaJlen jaren geleden nog in aUer han
den en aan den meestcn, zij bet ook oppervlakkig be
kend. Tbans is het getal van hen, die het werk ge
lezen bebben, reeds een zeer kleme minderheid ge
worden en bet boek, waara.in de nauwgezeite Goethe 
gedurende bijna twintig jaren gearbeid beeft, wordt 
vergeten voor pennevruchten, waaraan de vluchtige 
schrijvers nauwelijks twintig riagen besteed~rn, en 
dooz· de nog vluchtigez· lezers wellicht in minder dan 
twintig uren verslonden worden. Toch i~ de invloed 
van deze schoone schepping nog niet gebeel te Joor 
gegaan, getuige Arij Scheffers Mignon, waarin de 
gedachte des dichters zoo heerlijk is uitgedrukt. On
gelukkig echter zijn er in de laatste dagen vabche 
getuigen opgestaan, die meer schade aan Goethe 
toebrengen dan alien, die hem vergeten. Ik bedoel 
de zoo jammerlijk verknoeide opera Mignon, en Geor
ge Sand's roman: »Pierre qui 1•oitle," waarin men 
we! ongsveer dezelfde gcgevens zal vinden als in den 
vVilhelm Meister, maar waarnan de inwendige levens
kracht, die Goethes arbeid tot een meesterstuk heeft 
gestempeld,. ten eenen.male ontbreekt . . De Jezing van 
PiePre qui 1·oule maak.t op mij den indruk van de 
bleeke schim van Hamlet's vader, tot ons gekomen 

Inzending der A<lvertentien tot op den 

d1tg der uitgn.ve vo0r 10 nur. 

Gisterenmiddag had het reb '.:>etanfeest pfoitts 
in tle Chineesehe karup alhier. en liep niette
genstitande de duizenden ter phrntse aanwezi
ge nieu w ·,sierigen en tle onafo-ebroken reeks 
r\jtuigen die tle p:tss;tge bijni~ geheel strem
<len, in de beste on1e nJ. Onder de toeschou
wers bevonrleu '.l.ich Pimgernn Adipati Anom 
Hlsmede Pirngen.1.u Aclipati Prang W edono. bei
tlen te pattrd en met een talri1· k crevolcr. 

• 0 0 

In ons vong nnmmer heeft de zetter oJL'> 
sleeht Engelseb latcn spreken. 

In het artikel »Een Damesopstootje" staat 
the lonlij 'iJong pe1·son. Men leze: the lowly young 
pel'son. 

Aan bet lit1ttste Bnt.n viasehe mttrktberieht 
(van 15 ,"ept.) zijn de v1>lgende opgaven ont
leend. 

SUIKEB.. AfLloeningen ha(ltleH plaats tot 
f 10.-,· evenwel uitsluitend van Oostl toek-Sui
kers. Over bet algemeen eehter bli;ft de koop-
lust gering. LJ 

KOFFIJ. De stemaiincr blu .. ft in navolcrincr 
"' "' "' nm de Europeesche mar1;:ten zeer flaauw en 

werden er geen a.fdoeningen bekend. 
' . 15 OetoberzuUen p. m. 1400Pls~ GemampiP1· 

W. I. B. Koffij, aa.n de markt komen. 

De hoeveelheid proJueten, in 1880 op de 
verh.uurde l<tnden in Soera.lrnrta eu Djokjakarta 
be~e1d, .be '.1roeg 1219_7~ pie. koffij, 7550-15 pie 
su1ker, ru1m een imlioen Arnst. pond tabak 
en 854102 Arnst. pond indigo. 

Id. op de landen vau Pangeran Adipati Mancr
koe Ne~oro 66000 pie suiker en 6606 Am~t 
pond indigo. 

G e m e n g d e B e r i c h t e n. 
- ----------- --

Een diebterlijke gaarkok zendt aan het ::1 
H. B. de volgende berijmde reel,tme. 

In van Erp's tiffinroom kunt ge op Dins-dag
middag eten. 

Een so ::ip w1iarvan de kok de na'1m heeft 
vergeten. 

Daarna'nstuk Roostbeef, keurig en goed. 
En 'n gestoofJe kool die u watert11.nden doer;. 
De pommes de terre dit wil de kok u doen 

wet .:) u. 
Worden met zout hier gekookt en warm 

gegeten. 

om ons te herinneren aan de roemlooze on weteuheid 
waarin wij thans ten opzichte van Goethe's O'eniale~ 
arbeid verkeeren. !let worrle rnij daarom te~ goede 
gehouden, als ik, door deze schim aangespoord, enke
le punten uit tlen Wilhelm Meister weder in herin
nering ga brengen, al moge voor het meerendeel van 
bet gelett~z·d publiek. mij.n geschrijf niets nieuws op
leveren. Zu echtei-, dz~ z1cb op bet gebied der Duit
sche l.~tt erkunJe minder te huis gevoelen, zullen er, 
zoo ik hoop, door aangespoord worden om na deze 
oppe1·vlakkige kennismaking tot de bran zelve bun 
toevlucht te nemen. 

I. 
De veelzijdigheid van Goethe's ta.Jent is oorzaak 

dat de meeste zijner werken stof geven tot de verst 
uitPenloopende bescbouwingen. Zoo zou men in de 
eerste plants Wilhelm Meister kunnen verklaren als 
bet dramatisch evenbeeld van Goethe zelven. · Wan1. 
neer wij den roman · zoo opvatten, zien wij in bet 
eerste .. boek. reed~ dad~lijk een getrouwe beschrijving 
van zunen ,Jeugd1gPn IJVer voor bet tooneel, die, zijn 
oorsprong nemencle uit een vertooning van de pop:. 
pcnkast in de kinderkamer, steeds aanwakkert, en 
eerst ·Vele jaren later zijn hoogste genot smaal\t in 
d~ kennismaking met de drama's van den grootsten 
dzchter aller eeuwen, Engelands onstel"felijken Sha
ke~pea!'e. Hamlet vooral won de hooge ingenomen· 
heid ""an onzen dichter; aan de bespreking van dit 
stuk en aan , eene passende opvoering el' van is daarom 
ook een aanzienlijk gedeelte van den Wilhelm Meistec _ 



Daarna. een duifje, dat gisteren nog kon 
vliegen. · 

Doch thaus de beste smulbrner in de smaak 
niet :.rnl bedriegen. 
· En hierbij een peertje, gestoofd in goede wijn. 
Eu 'n pudding Diplomnn.t, waarruee ge te

vredt•n rnoet zijn. 
Y oor zijue g1tsten is bet te hopen d11t 's mans 

spijzen verteerb11arder ziju dan zijne poezie. 

E~;RGISTEltEX .\ YO:-<D kregen twee dames, die 
nattr het balmasque nontonden, . het met elkan
der ged'trnht te kw11ad. 

De eene maakte n. l. eenige aanmerkingen 
op het costuum vim eene · 1onge dame, zon
der te bevroeden, cfot de gecosturneerde de doch
ter Wi~S v11n de andere, en deze werll zoo ver
schrikkel!jk boos, d1it zij de viizuchtige aan
viel en met dt- gemeenste scheldwoorden over
laadde: ware men niet tusschenbeide gekomen, 
wie weet hoe lang het schandaal zou geduurd 
hebben. S. H. B. 

'Jilet genoegen vernemen w~j, di~t de Gouv. 
Generaal var. plan is een einde te urn.ken aan 
sommige uitgaven op Atjeh ten beboeve van 
huldiging van Atjehscbe godsdienstige feesten 
e:nz., zoo als nu onlangs \veer een uitgave van 
f 100 voor bet jaarlijks wederkeerend slachten 
v~n een k!Lrbou w op een beilig gmf te Kotta-
Rll.djn. .4. D. 

De duitscbe medicus Schwenninger,- de 
eerste van a1le duitsche medici die bet gelnk heeft 
gehad prins .Bismarck van zijne korpulentie 
te genezen, is tot belooning vnn deze deugd 
door een keizerlijk moti1. pl'oprio 1rnnge2t.eld 
als boogleeraar te Berlijn. Prins Bismarck be
zit e1;;n hond die in <le wande1ing de Rijkshond 
heet. In navolging <laarvan wordt Dr. Schwen
ninger thans de Rijksdokter genoemd. 

Het beste schoensmeer heet in Duitscblu.nd, 
Rijks;;choensmeer, de beste inkt Rijksinkt. De 
partikularistische ultrnmontanen in Beijeren 
lllak n hunne tegenstimders vo6r Rijkskamee
le1t, en de duitsche vlag voor Rijksl'od uit. De 
zucht tot landverhuizen bij de Duitschers worut 
J1)or de ultraruontaanscbe German in toegescbre
..-en a:in eene on vertntilbu.re .;oort van Reich.;
m ild igkeit. In elk geval zal Dr. Schwenninger 
moeteu erkennen <lat h!j met zijn nieuwen ti
t"d zi1·h in gemengd gezelilchap_ beviucft. 

A. D. 

LJ., ~ederlandsche geleerde Dr. Snouck Hur-
1-{l'lmje is naar Egypte · vertrokken; niet om 
Gordon te bevrijden, maar orn als zende1ing 
1 irn hrt Koninklijk Instituut voor de taal
lau<l- en volkenkuude van Nederlandsch-Indie 
bet islamisrne te gaan bestuderen. 'l'wee ande
re ge)eerde Nederlanders, maunei•. der natuur
lijke historie, de beeren P. J~ van der Kellen 
PU L. J. Goddefroy, zijn op weg naar de west
ku~t van Afrika. waar zij aan den mond der 
l 'ougo rendez-vous gegeven hebben aan den 
hrer 1 >. D. Y eth. niet oubekend op 8urnatra. 

A. D. 

\' olgens een bier ontvangen scbrij ven nit 
lJjokja. is door de vereeniging rnn landhuur
ders 11lcluar in een vergadering besproken, de 
YOorge;-;telde wijze van pro<luctenveiliug, zooals 
die werd aangenomen in een den 10 Au
gustu · gehouden vergadering der bandelsver
rrniging albier. 

Een temmig werd door de leden verkbard. dat 
zij stemden v66r de motie Schalkwijk, waarbij 
1tan !lt>n hoogstm bieder ook de toewijzing 
\1·onlt verzekerd. 

Loe. 

gewijd. Wien ~et te doen is om een zcer gelijkend 
lJeeld van het lichtzinnige en dikwijls zerlclooze !even 
rler tooneelspelers uit die dagen, zal dit geschrift 
icker niet te vergcefs ter hand nemen boewel naar 
mij:1 inzien, dergel~ke episoden aan de waardigheid 
Yan het geheelc werk hi1•r t-n dam· wel eenige af
breuk doen. \\'ie naar wijsgeerige kunstbeschouwin
gen, toetsing van Sociab toestanden, pietistische 
droomerijen of schildering Yan aristokratische zeden 
baakt. legt: ))de Lee1jaren" zeker niet onvolrlaan ter 
zijde. Wij echter willen voor het oogenblik slechts 
een kant van dit ZOO veelzijdig geschrift VO{)J' oogen 
stellen, namrlijk de dichterlijke schoonheden en den 
drarnatischen gang van het geheel, welke zeker bet 
.rileest toegebracht hebben om het bock voor tUdge
nooten en nakomeling srbap tot ern eeuwig monu
me.nt aan Goethe's genie te maken. 

De meest aantrekkelijke mornenten m den geheelen 
roman zijn Wilhelm Meister in zijne betrekking tot. 
Mignon en den ouden barp~pr.ler, waarom ik ook voor
namelljk de daarover hnndelende episorlen in hll'rin
nering bnmgen wil. 

Wilhelm Meister is de ~oon van een rijken koop
man, wiens blikken zich in alles naar ol'de en regelmaat 
en naa1· een prakt:sch !even wenden. \Vie Goethes 
!even kent, doorziet dadelijk rlat dCt verhouding van 
Wilhelm tot zijn vader geheel aan eigen toestanden 
ontleend is. De vrij onbezonnen zoon haakt naar 
niet!I anders dan tooneelgenot en zamenstellen van 
poetiscbe geschriften, waaraan hij dan fJOk bet groot
ste dee! van zijnen tijrl besteedt. Daar hij evenwel 

Op hot o')gonblik vertoeft hier ter stwc in 
het Heerenlogeruent~ de radjah van Savoe, die 
met ze.:;. vrouwen, eenige broeders en een la
ding paarden per Ocean Peal'l is aangekomeu. 
Morgen worllen de paarden op publieke veuclu
tie verkocht en Z. K. H. stelt zich voor daarop 
naar Buitenzorg te trekken, om een bezoek af 
te leggen bij Z. E. den Goo.verneur-Gener11al. 

Loe. 

De Nisero-quiLestie behoort tbans naar wg 
hopen tot de geschiedenis. Maar wat mecle tot 
de ge.~chiedenis behoort, en niet tot eene der 
helderste bliidzijden, dat is de houding onzer 
Regeering ten dezen. De taal die de kloeke 
Amsterdiimsche regenten eenmaal tegen bui
tenlandsche gezanten voer1len, de tijd wa.11rin 
gesprokeu werd. 

. . . . . uit ruonden mu ruetttal. De Trom
pen- en de Ltuyterstaal '>is voorbij en pijul~jk-oru 
de tegenstelliug-is het wauneer we i11 " Vingt 
an net's de 1·epublique" bet volgende lezen. 

Ditt kleine volk van h11ringvisscbers en ku.as
koopers, vim handwerkslieden en wevers ont
rukte, na den Oceaan zijn gebied te hebben 
ontrukt, ons v11derland aan de verfoeilijke dwin
gel11ndij van Spanje. Het uitgestrektste riik <ler 
wereld, rfot beschikt over de grootste oorlogs
mannen, over eeu uitgelezen voetvolk, over 
de b.-.st uitgeruste en de talrijkste oorlogs- en 
haudelsvloot der eeuw, moest de vlag strijken 
voor den volharJenden opsttmd der Vereauig
de Provincien. Zij werden de bloeiendste stimt 
van Europit. 

Het heel11l was cijnsplichtig aan onze koop
lieden. Ils pompaient comrne l'abeille, le sue de 
tousles pay;;, schrijft een tijdgenoot. Noorwegen 
was huu woud, de oevers van den Rijn, van 
de G1Lronue, van de Dordogne waren bun wijn
gaarden, D11itschland, Spanje, Ierli)nd hun 
schtipenp11rken, Pruisen en Polen hun grn1m
zolders, Indie en Arabie hun tuinen. 

Z:ij badden <le mee..;;t nationale scbilderkunst, 
de nijheid d,ir gedachte en een toevluc~tsoord 
voor al de schrij vers van bet W esteu. 

Te Konst11utinopel, te Smyrna, te Ku.fro, in 
de beide Indieu, zegt eeu tijdgenoot, las meu 
de Hollanthche bladen, ge ijk in deu Hu.ag in 
Amsterdam. 

Johan de Wit wa.s_ de gr0ot.>te minister zij
ner eeuw n[I, Richelieu. 

Ouze staatslieden waren de eenigen, die niet 
veil hleken te zyn. ( Zie Eugene Bue, Histoire 
de la marine frauyaise. ) 
E~n der regenten, ondervrao.gd naar het;seen 

hij in de piipieren van de Witt gevonden ha.d, 
antwoordde: Niets dan de eer en de deugd." 

Wat vindt mev. tbans o.chter bet fraa.ie woo1d 
".joint action? 

SP.ROKKELINGEN. 
Wanneer twee menschen scheiden 
Heiken ze elkaar ile hand 
En vangen aan te weenen 
Als van hu~ droefheid 't pand. 
Wij hebben niet geweeklaagd, 
Getl'Curd niet, uoeg en spa -
De tranen en de zuchten 
Die k wamcn achterna ! 

De wond ... n van een vriend zijn weldadiger clan 
de.' ku;;~en 1·fl ·1 een vijand. 

Gelu:- ·,ig hij en Hij en vroed 
Die 11 ·e:1 ~urfL zeggen: neen: 
D:1t !, mrl:g woonl Yol mannenmoecl 

Tot icdereen 
DE Gf:~Fsn~ T. 

Er z"jn u i;;enbl 1kkea dat onze harttitochten voor 
ons ~p:·ekPn en b~olis5en, tenvijl wijzelve er als 't 
ware bij sta.1n On8 fo Yerwonderen. 

GEORGE ELLIOT. 

niet tevreden is met een denkbeeldig ideaal, b1·engt 
hij des nachts gcheime b .. zoeken aan eene tooneel
godin, rlie de lil'f1le v:rn Jen tale11ivul1en en schoJnen 
jongeling ganrne beantwoJ1·,It. Dergelijke bezoeken 
k0nden ernnwel nii•t geheel gel11,im blijven en zijn 
ernstige met echten koopmansgee:;t bezield.en uiend 
v\Terner doet alle moeite, om zijne aandacht na:'.lr 
andel'e gezichtspunte11 te leiden. In overeti1'isten}mir1g 
liiermede bt>sluiteu dus \\'ilhelms ouders dat hij een 
handdsreis, die tegdijkertijd dienen moest om zijm' 
leeJ"jaren t.e voltooien, zoude ondP.rnemen Dit plan 
was Wilhelm zeer welkom, want hij had .r\'eds tang 
op een ge!P.genheid gewnnen om het ourhld~k buis te 
kunnen ontsnappen. Overtuigrl, dat zijn ar1stocrntisch 
gezinde vader nooit zijne toestemming gernn zou tot 
de verbindtenis !llet eene tooncelspeelster, had hij 
besloten om bij eenen hem bekendt>n tooneeidirekteur 
voo1· z1ch en zijne heminde een engagement te be
werken, en zoo met haar in den neemdc een wel
gemeend huwelijk te sluiten. Hij aanl"aardt dus wel
gemoed de reis, 11a rnn zijne Marianne cen tee.ler 
afscheid genomen te hebben, en volbrengt gedurende 
de eerste dagen de opdracht zijns vriders zoo goed 
mogelijk. Weldra woJ"dt hem echtel' het verlangen 
naar zijne geliefde te sterk en hij besluit wanhopig 
naar huis terug te keeren, daar hij een dee! zijner 
zaken goed volbracht heeft. Bij zijne aankomst be
stoJ"mt hem Werner dadelijk met een menigte kwa
de geruchten, die er in <lien tusschentijd over • zijne 
l\fananne geloopen hebben. Wilhelm gelooft aan niets 
en spoedt zich naar zijne aangebedene. Marianne was 

K:m~berekeningcn bchooren op hcL terrein d1Jr be
gin~1;1!en uiet te wordt1n geduld 

.Mr . .I . A. Ll'.1'1. 

't Guede gedaan waar u11· kut lwi gebiedt, 
"t Schoone vertulkt waa1· uw getistdrift het ziet, 
En nooit geYl'aagd in een enkel geval 
\\'at er de wereld van 001·rleelen ial. 

A.ch! liefde en vriend>chaps morgenrnod 
\'erdwijnt als '.t oog het nauwlijks keude. 
Ma:i1· haat, maar jammel'Cn en ellenrle, 
lli1' zijn get.1·ouw - tot m den cloud. 

BYRON. 

llet le1·en is noch een ramp. noch een geuoegen, 
.'.faa1· een plicbt om te verrnllen. 

In 1lc eea .. ::iamheid moden wij de wacht houden 
ove1· ouze g>lrlacbtl)n, in het hu1sgezin ove1· ons lm
menr, in gezelschap orer onze tong. 

De ware welsprekcndheid bestaat in hl?t zeggen van 
alles wat gezeg<l maet worden en niet meer dan ge-
zegd moet worden. · 

L.~ lWCllEf'OUCAULD 

Ve1·sr.hoon zelfs uw vertl'ouwdsten wiend van uwe 
gebeimen; vorder van hem geen tronw. die ge aan 
uzel f niet. houd t. 

llet medelijden van de meeste menschrn is erger 
dan hunne onverschilligh0id. 

Ware liefde is die welke zic!J irnmer gelijk blijft: 
wa111viel' men haaJ" alles toe~taat, wannecr men haa1· 
alle,; weigert. 

tlr>duld 1s geconcenkeerrle kracht. 
CARiiii'::\ SYLl'A 

Gud schept ' 'ele dichte!'s, maat' slechts aan weini
;!,•:1 heeft Hij het veJ"mogen tot uiting gegeven. 

Arme dicbter hij, 
Die geen beter zangen 
Hooger poezij 
Voelt in 't h.1J"t gevangen 
Dan het needl'ig lied, 
Oat zijn luit ontvlicdt 

GEORGE ELLIOT 

(Ji': GE~Esn;T 

ilij de oprneding komt boven allrs te pas: "al had
de ik alle wijsheid en ik hadde de liefde nid - zoo 
was ik niets ." 

Alie dingen woJ"den met mee·r gretigheid nagejaagd, 
dan genoten. SHAKESPEARE 

Hij, die ooit tl'anen verg0<1t, weest tranen te zien 
vloeien en hoe meer men geleden heet't, rles te beter 
zal men weten te troosten. 

CHAMFORT 

Het geluk, o besluitelooze h>1r~en, zoo men niel aan 
zijne eerste rnepstem gehoor geeft, gaat voorbij en
keert niet weder. Wanneer bet wapen van den ja
ger aarzelt, rept de vogel rle wieken en veriiest zich 
in rle blauwe lucht. · 

Ht!t is bet hart en niet het ve1'Stand, 't welk den 
hoogst.en sport van dr.n ladder bereikt. 

LONGFELLO\\' 

Zoo onze daden de ketenen zijn, rlie wij onszell'en 
smeden. dan is het tevens de weJ"eld. die het metaal 
e1· voC\r Jevert. SHAKESPEARE 

Mt:n moet arn1 wezen, om de weelde van het ge-
ven te kenncn. GEORGE ELLIOT 

De rlaad moet de wil niet nahinken, maar rustig 
en Rnel volgen. gelijk de klank den hamerslag. 

G. EBERS 

De traan die opbruischt in onze oogen, In Jiefde 
en Hiendschap, vreugrle en smart, Die i~ de ware 
tolk van 't hart. 

zeer gejaagd en hield zich ongesteld, zoodat zij zich 
het gcnocgen ontzeggen moest hem den avond bij 
zich te zien. \Vilhelm, zeel' teleurgesteld grijpt, om 
iets te bezitten, stil ecn halsdoekje weg en verlaat 
haar in opgewonrlen stemming. De dag wilrle rnor 
hem hijna niet ten einde spoeden, en toen rindelijk 
de nacht gekomeo was, sloop hij heimelijk uit zijn 
huis en wandelde een tijd Jang door de !tille stra
ten. totdat hij zich op eene bank tcgenover Marian
nes w1111i11g nederzette, en daar het grootste gedeelte 
van den nacht in hoopvolle gedachten vcrdroomde. 
Aldus in zijne peinzerij verzonken, zag hij eensklaps 
rle deur van de woning de!' bemin1le zich ,openen, en 
een pcrsoon zicb in alle stilte verwijderen. Ontzet 
zag hij de donkcre gestalte van den man na, <lie 
z:ch spoedig in rle algemeene dnisternis wrloor. Hij 
loupt ht.'m na, maar ziet niemand meer ; zeer ont
stemd komt hij te huig en haalt daar als trnostmid
del l1et. halsrloekje zijncl' Marirrnne uit den zak, waar
uit onverwacht een briefje op den grond valt. Hij 
opent bet en herkent een minnebrief, door een ander 
aan haar geschreven. 

Dt>ze bJ"ief wa~ den genadeslag voor zijn goer! ver
trou wen, en stortte den jongeling in de grootste ver
twijfoling, waarin een mensch verkeeren kan. Slechts 
de welgemeende troostgronden van Werner hij bet 
ged urende vele achtereenvolgcnde • jaren hem pijni
gende zielelijden konden ten laatste bewel'ken, <lat 
hij zich een weinig uit zijn wanbopigen toestand 
verhief. Toen scheen hij zicbzelven een berhol'en 
mensch en zag in, dat een nieuw tijdperk des !evens 

\.Yie rloo:· ••eu m0n1i ooit werd booroge~ Dien e;in 
ge\l;linsde glimlacb ploolt, Een kaan, .. een traan mis-
leidde nooit. · · DA Qmn:\ · 

I11rlien wij zelve geene gtlbt·eken h<.tddun, zouden 
wij er niet zouvetd bi! hngen in ~cheppen 1lie bij a11-
cle1·en opten1Prken. 

J,A HQ('llEF'OUIJAULD. 

~-------------------------------------....... Telegra.mmen van de Loco_motief. 
Uit Batavi>t, ·16 Sept!O!mber. Ontslagen ' uit s'lanrls 

dienst, Wilson, gewezen klerk. 
Eer\'ol ontslagen uit's lands dienst, Bquss1111l la.itste 

lijk hoofdcommies. • · · 
Ter bescliikking gesteld van den directr.ur van Jus

titie, de i·echterlijke ambtt>naaJ" mr. Nilant .. ·' 
In dt> oprichting der cultuurmaatschappije~1 Sindan"' 

Sari en Singar Tjirohan te Batavia i$ door de Re': 
gcering bewilligd. 

Volgens cen officieel bericht van•den Neder!and
schen consul te Penang zullen de schipbreukelingGn 
van de Nise1·0 vermoedelijk d~n 19den cfezel', door 
btlmiddeling van iien waal'!1emend - gouverneur der 
Straits Settlements, naar Engelanrl tcruggezonden wor
clcn. 

De consul der ~ederlanden te Singapo!'e telegra
pheert rlat de bemanning van de Nise1·0 vermoedelijk. 
den 19den dezer naar Engeland vertrekt. 

De waarnemend gouverneur der Straits Settlements 
is naar Singapore ten.1ggekeerd. . 

Van Atjeh wordt bericht, onder datum van 12 de
zer, dat het verbod van allen i'n-en uitvoer, met in
gang van 20 dezer, toP.passelijk. verklaard is op bet 
knstgebit>d tussche11 de noordl'lijke grens van Pan"'
ka ter W estk ust tot en met Koeala Alim aan de 
Noordkust, Oiehleh alleen uitgezondP-rd. 

Gcsneu\·eld bij het in batterij · brenge.n van een 
stuk geschut te Lampel'nei, de van het Nedl"rland
sche lcger gerletacheerde tweede· luiterlant rler artiJ
lel'ie Graaf Dumonceau. 

Overgeplaatst van Sumatra's Oostkust naa1· Riouw 
de controleur dc1· · ee1'Ste klasse tcn•ux; · ., ' 

van Riouw naar Sumat1:a's Oostkust, de controleur 
der eerste klalse Witbols Feugen. 

Eenjarig verlof vedeend aan den eersten Iuitenant 
van Hemel't. 

Benoemd tot onderdirecteur van het observatorium 
te Batavia, di'. Figee. 

Het stoomschip 1"\tlakassel' is gisteren· van Pauillac 
herwaarts vertrokken. 

Van Reuter, 16 September. Bl'ussel, 15 Septem
ber. De 1esel'1'e van het leger is opgeroepen om tle 
orde te bewaren, daar de 'Verbittering tusschel\ cle
ricalen en liberalen zeer hoog gestege11 is. 

Napels, 15 September. De ~oning houdt hiel' ve1·· 
blijf, teg1m den raad der ministers in. 

De sterfte aan cholera is groot. 

Uit Batavia, 17 September. Tweejadg . verlof ver
Jeend aan Kennis, conti-oleur de1· eerste jdq.sse op de 
buitenbezittingen. 

llenoemd tot controleur der eerste klass<' op de 
buitenbezittingen, Hisgen; 

tot controleui· der tweede klasse ·op Java en Ma
dura, Tendeloo. 

Eel'l'ol ontslagen \'erschueren, ingenieur der eerste 
klasse bij den wate1'Staat. 

Afloop der heden alhier gehouden · gouvemement.5-

koffieveiling: 
5000 pir.ols SemaJ"ang f18.55 . 
5000 id. Kadoe ~8.8{/ 

15000 id. :Malang 27 .91 
De Javasche Coui·ant Yan gistel'en bevat o. a.. een 

reglement op bet oproepen Yan getuigen·in strafzaken. 
De ,·ergoeding voor tijd\'ei lies is afgeschaft. 
De vergoeding rnor l'eiskosten werd ternggcbracht 

tot restitutie YOor het feitelijk gebruik van vervoe!'
middelen. 

lngedeeld hij het JSe bataillon te Buit~nzorg, de 
eerste luitenant Brandon. 

Ornrgeplaatst naar Padang luitenant Bonga. 
Yan Reuter, 'Ii September. 's Gl'avenhage, ·15 

September. De staten genera al werden heden gr~opend. 
In de tl'Oonrerle werd verklaard dat de ve1·houding 

tot het buitenland hartelijk was; 
<lat wetsToorstellen zullen aangeboden worden tct 

herziening der grondwet en tot het voorkomen van . 
moeilijkbeden, bctl'effende de troonsopvolging geduren
de het !·egentschap; 

dat het tekort vermindert; 
dat de toe iand van Oost-lndie met ongunstig is; 
dat maatregelen genomen worden om de ,land .. :m 

zeernacht op Atjeh te versterken. 

voor hem aanbrak. Hij wilde daarom ook. alles ver
nietigen, wat hem aan bet verleden kon herinneren. 
In zulk eene stemming verbrandde hij al zijne ge
d ichten en legrle zich sin.ls dien tijd met gl'oot~n 
ijrnr op de handclszaken toe. 

Deze gansche episode, welke den inhourl van het 
eerste bo~k uitmaakt, barl ik met stilz',vijgen kun
ncn voorbij gaan, rlaar zij 11einig··· tot ·d·e'n samen
hang van het geheel afdoet, ware het· "niet dat zij 
voor hem, die zich een denkbeeld van Goethes karak
ter gedurende zijne jongelingsjaJ"en lormen wil, eeu 
belangwekkend verhaal is. Hoewel hij zelf in ,,Waar
heid en verdicbting,, geen voorval van dezen aard ver
melrlt, doet rle treffende bt•schrijving toch dadelijk 
aan eigen ondervinding denken, en op dezeu grond 
mogen wij het medegeelde vrij 11:ek.er vooi· een, Zij 
het dan 'ook · eenigszins verand~·de, gebeurtenis uit 
zijn eigen !even houden. 

De bestcnrligheid, welke Wilhelm na zijne g1-ieven
de ondervinding aan den dag Jegde, schonk hem an
derrnaal bet vertJ"ouwen .zijns vade1·s, <lie wederom 
besloot hem een langdurige handelsreis te doen on
dernemen, welke, zoo hij hoopte, zou dienen om z\i
ne koopmansbekwaamheden te ontwikkelen en zijne 
m den laatsten tijd geschokte gezondbeid te herstel
Jen. 

( W01·dt V&l'VOlgd. ) 
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Advert en tie n. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Za.te1·dag den 20en Septem be1· 1884 te Blor
rong, ex:ecntie bij d!!n H~r J .. Coblijn. 

Vool'. bet Land. 

De vendumeestcr, 

H. C. Fisser. 

llekenc:\m.~ki:Q.g .. 
De Resident van Soemkar/11 maakt bekend, 

dat op Z1Lterda5 den 11 den October e. k. des 
voormiddags te 10 ure, ten Residentie kantore 
aldp.ar zal worden verpa1.;ht bet recht tot het 
slachten van varkens, in de liesidentie Soera
karta voor het jaar 1885 en zulks op de v0or
waarden, vervat in de ordonnancie van 27 
Augustus jl. (staatsblad no 133) opgenomen 
in de Javasche courant van 2 dezer no 70. 

.. . 
(256) 

De Resident voornoemd 

bij indispositie 

De Assistent-Resident, 

HALEWIJN. 

Vom· het land. 

DQltiQ:=.d.~a.king. 
De ondergeteekende maakt bekend, <lat als 

r o o i rue ester ter hoofdplaat.s Klaten eervol 
is ontslagen A. A. Ch. van Polanen 
Petel en in zijne plaat.s benoemd F. L 
van It.entpen, klerk op het Assllitent 
Residentie kantoor aldaar. 

-257-

Soet·akarta, 16 September 1884. 
De Resident 

bij afwezen 
De Assistent-Resident, 

HALEWIJN. 

Vt~~~Tlt 
Op Maanda[ 22 dBZer, znllen wij 

te Brambanan 
vendutie houden van de nog resteerende goe
deren, toebehoorende aan den boedel van wijlen 
den Heer C. L. Danknteijer. Aan de 
halte Brambanan zul gelegenheid zijn naar de 
vendutie. 

(262) SOESMAN & Co. 

~ Debiteuren en Credi
·~ teuren in den boedel van wijlen 

den Chinees Oei Sioe Haij worden ver
zocbt binnen twee ma and en beta.ling of 
aangifte te doen a.an den executeur, 

(258) NJOO GAIJ SING. 
Djokja, den 18en September 1884. 

· ~a~a~I~- ~n ~~mmi~Bi~~ui~ 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Yoor1traat-S0Zo. 

ONTV.ANGEN: 

Versche Ansjovisch 
. '(259) in stopfl.eschjes . 

. ~anu~I~- ~n G~mmi~~i~~ui~ 
B. W VAN HoGEZAND. 

Yoor•traat-SoZo. 

Weder in ruimen voorra.a.d voorha.nden; 
de zoo zeei: gewilde 

Azijn·Essence 
- wet daarbij behoorende maatjes. (260) 

.\I. O. BOPP .. 
p. p. c. 

· P'retenties intedienen te Djokjakarta. 
-261-

j-iEERE>lSTRAAT TEGENOVio;R ?ERSTE - SCHOOL. 

Pas direkt uit EUROPA ontvangen: 

Dh·erse nieuu-ste Inodels super
fijne zwarte ,-ilten en Brnine 
Laina-Hoetlen voor Heeren, waaron
der de in Duitschland ~·erenoinmeer• 
de gezondheidshoeden van Pro
fessor Dr. J .rnGER; 

Diverse soo1·ten Wekkers: 
Zeer elegnnte 'Veener D:ang

klokken, 8 dagen loopend: 
NIEUWE BEZENDINGEN VAN : 

'W eenermen bels van Gebriider ToNET ; 
Prima. kwaliteit Glace-Handschoenen 

van 1 tot 6 knoopen ; 
Kens in Porceleine Borden, Scho

tels en Glaswe1·k wordende per stuk, 
half- en meer dozijn verkocht ; 

Ean de C-0logne per kist en per fl.esch; 

VERDER NOG VOOIUIANDEN: 
Het zoo zeer {;'ewilde "W eener 

Theebank.et; 

De bijna uitverkochte facturen : 
Tinstalen Lepels, Vor.ken en 

1'.lessen: 
Liinonade Brnisbonbons; 
Fantaisie colliers-en Armbanden; 
OverheDlden in de fijnste soorten; 
Present-Ink.t.kokers; 
Pi;esent-Hopjes; 
Alpacca-, China- en Pacfondzil• 

verwaren; 
Likeurstelletjes; 
Porceleinkenkengereedschap; 
Trechters; Liter1naatglazen; 

ntooie "W agenlantaarns, enz. enz. 

(241) HARLOFF. 

~KLERK GEVRAAGD: 
f 40 's maands. 

Y ereiscbte : zuiver bolla.ndsch schrijTen. 
Met eigenbandige brieven (opgave van leef

tijd, antecedenten, enz.) .zich . te wenden tot 
uitgevers dezi:is, letter S. (254) 

Ondergetet>kende beeft de eer ken.nig , te ge
ven, dat bij ZONDAG, MAANDAG en 

DINSD.AG 21, 22 en 23 September in bet 

Hotel ~~l:BJ:R 
T~ 

s 01 o. 
te spreken zal zijn voor het opn~men 

ii w~~:'°~ ~~~h ~b~,~~ ~ ~nl!~~,~1~.n 1 
F. C. H. SCHLAHMILCH. 

T.A.ILLEUR 

(255) Sania1·ang. 

TE:'< BEHOE\E VA:'< 

2.i. · §1;11111,o.)tiefwdio0r tc S0eudia-z.ta 
EN 

8e CV<>i~c11 i~ inCJ .tot ~'voi ~ei.i.iac11-a 011-ce-i:.
-ticfit o.a1i J{i11.3-.i-.n NLn ~1Ii11,1>.i.imo 

<;1tnClvn in VC-.Cl.i.LCo.nCJ.)vfi,-gfnCJ1.i. 

Trekking 
Maa~Ua~ ~~ ll~~~m~~r rnM. 
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l ()~TV ANG EN: .. .. 

Pr a c ht 1 ~ 0 o 1 B o ~ r a fi B en 
zeer goedkoop. 

'l.'llOOFT & .KALFF. 
\!ti~) ~ 

is t!e>ie special,~ i'Ou D."if: Lile' !iTZ 
bereid uit Bism11th, /Jij·/"t:Vly van ee111•11 lu·il:nm,.,1 i111'l •ed. voor de huid. 

Z1j lwurlJ 011 htJl ftfl11.,1 wz1<~ht ea l"i ()H:frlitbanr: 
sij geeft du., aon <le lt 11l'i. e.:11e natu :a·l •jke fr1schheid. 

. CH. Fffi.\V 
PARJS - 9, nle cle let l'n~.r, 9 - P.A..RlS . 

},fen neme zi.-h in nclit 1·0,,,. m1ma11k en 1·eruol8ching. 
(Oorcleel uiti;csprokcu tloor licl Trilm11aal de la ;>cine den 8 rnal 187~) 

i.:l. v~a.tjea ?~n e s'buka .. 

(251 )* ~o 11..,~ 1 '1 ·i " ' &. (~o k .. ... .!.t ~ _, • 
l 

---_F_O_W __ I_..i_E_'..J_l_l_S ___ I ___ D_e_ o ...... nd~~t~~~~' 

! belilst zic:lt met Lh~n ia - tn v ;·\oop v-an pro
~ dukten ~te t3e:un.r1~11~· · · uraa~bare suoorwe~on, j Yersdrnft werkk:t,1ib,tl n'm L<L!t.1bouwon-

MET j dernemingen ea vcrle~ nt rnor' ·hoth,_1 op pro-

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGS:~S i dukten. · 
VOO ll I Een · en !Lm1er tegen nntler o .·e reen te ko-

1 ND IGO - ONDERNEMll\!GEN, ENZ., l men condition . 
worden met veel succes gebruii~t op df' fa- L. C. SOHALKWIJ K. i (:333) 

brieken DJ.AI'!, NGANDJOEK, l\rnlU'L'JA.N, ! 

PAGONGAN, enz. I 
Dit jaar zullen er huer te DJOC· 1 
DJA: 1neer dan ' "'IJ•"' paal Spoo1· 1 

Verkrij gbaa.r bij 

m~J~~Jm ~ ~JltrFr ~ 
::· in.gebr11ik gebracht 'vortlen. 

Eeriig Agent 1Joor de Vurffte11la11de11. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIEtEN, KETELS, ENZ· 
VAN 

B~stQn Proctor & Cc. te LinQoln. 
BEKROOND MET MEER DA~ 200 MEDAILLES 

VOOR ZIJNE MACHINERJE.\' 

, STA.LEN ASSEN VOOB B:OLENS. 
. . ENZ. ENZ. 

(149) W. MAXWELL, ENGINEER. 

Kantoor-.Agenda:1 J.fitfiJ5. 
Spoor1veggid1en. 
1''edcwza.nd• Ge1chiede11.i1 en. YolkdetJeH 

( p1·a<Jhtwerk in 4 gr. octavo deelen) 
tie Geneltet-A.Zb1un i ·n prachtbaud. 

Italie, door Gera1·d Keller '' ii 

Ben schilde1·doos, com,pZeet (tJoor 1U-
1Pttti,nt-1childe1·1.) (249) 

Voute & Richard. 
~1 Uloe1nist~u en Zaadhandelaars, 

----------------- ~eist - Nederland. 
S P E CI A I~ I T E l T. 

l=.d.ig~ .. J=.etQlla ti.en 
worden volgens de laatste , ·er

beteringen, spoedig en soHde 
uitgevoerd. 

Beter kw:J.iteit Indigo, toepassing van Stoom-
kooktoestellen. · 

Kleine Installaties worden in den tijd van 
eene maand gereed afgeleverd. 

Hierbij wordt hoegenaamd geen metselwerk 
gebruikt en kan men bet condens-water bezi
gen tot bet aanmengen van de indigopnp. 

W. MAXWELL. 

(150) ENGIXEER,-Djo~ja . 

Amste.rdamsche A po theek. 
Ontvangen: 

.Ueatings Cough Lozen~·eis. 
11iddel teg·en de hoe. t. 

( 10 5) ;\IAC'Hrnl,SE. 

1'-.1.: <:> de m a g· a .z ij :n. 

SOERABAJA_ 

Steeds voorltanden: 
Jnponnenstoffen,. Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huisbonclelijke benoodigdheden, euz. 

H.ecommundeert zich venler voor net uan-
maken van ja.ponnen, etc. etc. *(252) 

Gezondheid voor iedereen. 

HollQway's ZaJf en I'illen 
DE PU:.LEN 

Zuivcren het bloed Pri hei·stcllen aIJe ·ongcregeldliedcn 
van de 

lever, ma.a1r, i.leren en in,;ewanden. 

Zij gr'ren kracht en gezon<l~eid weder aan verzwak-
1-te Ccstellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
:>!an all~ Kwalen Pigen ~an bet vrouwelijk geslacht, 
,.onverschiJlig van welken leeftijd. En onbetaalbaar 
.YOOr Ki:nderen van welken ouderdom. 

DE ZA.LF 

Is een onfeilbaar geneesmiitdel voor kwade Ileenen, 
Zwerende Borsten, verouderde V.".mden, '~wercn en 
Etterbuilen. Het is beroemd tvr genezing 'an Jicht, 
Rhumatiek, Pn onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, 
.keelpijn, bro11chitb1, verkoudheid en 

hoe8t. 

Ter genezing van K.liergezwcllen en alle ;;oorten van 
Huidziekten heeft zij geen mededinger en geneest 

betooverend, saamgetrokken en stijvl! Gewrichten. 
Alleen bereid in Professor HOLLOWAY'S Etablissement, 

·78, New Oxford street, Landen 
voorbecn 533 Oxford street, 

En ·w01·den verkocht in.Potten en Doozen rnn 1s. 1 '/,d., 
~s. 9d., 4s. 6d, 11s., 22s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. 
... Koopers gelieven bet Eliquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoek.en. Indien bet adres, 533, Oxford Slre'et, er 

niet staat, zoo is bet J>edrog. 

' ' ( 130) 

i Kistjes inhoudenLre volle.di~-:- collecties groeu- , I tenziiden . .f 18.-

1 

.. ')0 Wortel-echte rozen in 50 soorten. » !10. -
LEVEREN DE AGE~TEK 

H. H. l}E LANGE & Co. - Biita.via. 
A. G. B0::3CH & Co. - Buitenzorg. 
L. C. SCHA.LKWIJK. - Semarang. 
U. DASSEL. - Soembaj11. 

Inboudsopgnven der groentenzadcn verk!·ijgbaar. 
-~35-

~@) 

DE ECHTE .~ • L f 
m11sca•~~.!.11 na • a rocne 

is de eenige die eene belooning vcrworvc11 
heeft van het fransche Gouvernement van 
HS.600 fr. en de eenige die ae gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de Weener tentoonstcllin g van 
pha1-maceutische producten gehouden in ·1883 

· wederom de gouden medaille \'erkregen. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAR'1CF~ 
is een voedend, krachtherstellend e11 
koortsW"erend mic.ldel omdat !wt alleen 
het extract bevat der drie kinasoortcn. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is hel ecni ge rnidJcl tegen verzwa!~king, 
bleekzucht, langzaine en moeijelijke 
spijsvertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het lrraambed, vroegtij c le· ) 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange.en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bewezen is. 

i 

DE Er,HTE FRA.NSrHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zi~ne herstellin~skracht verhoogt· 

DE ECHTE FRA.NSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagemaakt hetzij door de Apothe
kers die a\Lijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moel dus steeds de echte lranache 
QUINi-UROCHE e~·schen 
1111 prospectus waar- b ~ _. _ ,I _ 
op nevenstaande .....,.."C.QC/~ 
bandteeki11g ---• 
staat, alsmede het maatglaasje vraien me' 
den naam LAROCHE m een woord. 

l: ECHTE FR!NSCHE QUINA· 'LAROCHE 
bevat bij iedere flesch eene complete ge
bruiksaanwijzini in negen talen die frGne• 
toegezonden wordL aan ieder. . 

nE ECilTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
wordt in twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (fe,rrugineux). 

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 Padjs, Rue Drouot, no 22-



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BAT AV I A, 

ten behoeve van 
De GyJDnastlekschool te Soerakarta 

en 
De Vereenlsint; tot voorbereldend on

derricht n.an klnderen v.an Minver
ano.,;enden in Nederland!!lcb lndle. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 < < < 10.000.-
2 prijzen < f 5.000.- « 10.000.-
5 < « < 1.000.- < 5.000.-

10 < < « 500.- < 5.000.-
100 < < «. 100.- « 10.000.-
200 « < c 50.- < 10.000.-

320 pl'ijzen f 170.000.-
LOTEN zijn tegen f 'ID.- CONTANT vel'krijgbaar. 

te Amboina bij de heel'en A. T. Bouman & Co. 
« Banda c< den heer C. J . Blankert. 
(< Bandjarmasin « « « J. A. Jansen. 
« Bandong « <c c< C. G. Heil igers. 
" Batavia « de N I Escompto Maatschappij. 
e:. '! " <ten hner H. j . h~c~l't'~ t"'~~ · 
~ « « « « G. Gehrung. . 
~ " « « « F. H. Kroon. 
~ " (< de heeren H. M. van D rp &.Co. 
" c, cc « Ernst & Co. 
\< 

\( (( 

" Bengkalis 
• Benkoelen 
~ Boeleleng 
" Bnitenzorg 
~ « 
" Cherihon 

« 

" 
" « 

(( 

(( 

(( 

,( (( 

,, den 

« 
« 
« 
(( 

(( 

« 

« 
(( 

(( 

(( 

« Bl'Uining & Co. 
« Ogilvie & Co. 
t Yisser & Co. 
« Dunlop & Co. 

hter Loa Po Seng. 
« Thio Tjeng Soey. 
C< L . van Hutten. 
<< C. A. Aeckedin. 
« Nierinckx . 
" Th . Jansz. 
« J. A. Schussler. 

J. J. II. Smeenk . 
« A. J . ''-'oll'ekamp. 

~ « « « 
« Djcmbe1· Bezoekie « 

« J . van Holst l'ellekaan. 
(( Bl'OCX. 
« J. J. de Graa lT. ,( nj ocjararta « ~ 

(< « « « H. Buning. 
« « c< \\'ed. Kocken. 

1< « « de heeren Soesman &. Co. 
« Jndn1majoe « den heer J. Reviu . 
. , Kedirie q c< « F. StoltenholT. 
~ Kota-Radja cc « « A. \\" . Kneefe!. 
" Laboean (Deli) « « « J. F. H. van Hemert. 
1< :'>lacassar « <C « \V . Eekhout. 
« l\fadioen « « « J. A. Manuel. 
« Magelang " « « P. Koppenol. 
" ::i leda n « « « \\'. F. H. Leyting. 
" '.\fenado « de heeren de Bord es & Co. 
~ Padang « « « Van Houten, Steffan & Co. 
" Pad .-Pandjang « « « J. \V. Alting Siberg . 
•< Palemba ng « « « G. H. Ruhaak. 
" Pasoeroean « « « H. G. Klunder. 
" i< « « « D. P . Erdbrink. 
,, Pattie c< « « A. 1\1 . Yarkevisser. 
« Pecalongan c< « « A. \\' . I. Ilochrirdt. 

« « " S. N. l\larx . (( (( 

I(. (1,. 

« Poerwol'edjo 
« Probolingo 
\~ (( 

« Riouw 
« Rembang 
« Salatiga 
;. Samarang 
(( (( 

« 
« (( 

« 

<1 de lieeren Ilana l\1ullemeiste1· & Co. 
« den heer 1\1. F. Smet.s. 
« « « C. G. ,·an Sliedrecht. 
« « « R. S. Thal Larsen. 

« « C. ,·an Zijp. 
« « « P. L. ,·an Bodcgom. 

« « Th . B. van Soest. 
« « Agent N. I. Escompto Mij. 
« de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « « Ravenswaay & Co. 
« « « Arnold & Co. 
« « « Soesman & Co. 
« « « Grivel & Co. 

ri. « « den heer A. Uisschop. 
,, Soekaboemi c< c< « D. J. H. Schafer. 
« Soerabaia 

(( 

,, 
( 

(( 

« « Agent N. I. Escumpto Mij . 
l< den heer Ohs. l\ocken . 
« « c< Y. Clignett .. 
« ti e heeren Geb. Gimberg en Co. 
<< « « E. Fuhri & Co . 
« (( « Yan Muyden & Co. 
« « c< Thieme ·& Co. 

« Soerakarta « << « Soe~man & Co. 
« « « Thooft & Kalll. 

" « « « « Vogel van der Heyde & Co. 
« « « r\en heer C. L . Baier. 
« Tangera ng <' « <c L . ,\. l\L Leman. 
•< Tjiandjoer « " << .Jhr. R. Holzschuher vrn 

Hal'riach. 

« Tega! 
« •r ernate 

« Tj ilatja p 

" « 
Ii 

" (( 

<c K. Hovens Greve \Vzn. 
« C. \V. R. van Renesse van 

Duijvenbode. 
« I. I. A. Uitenhage de 

Mist. 
~ \\'onosobo « « <1 D. J. van Ophuijzen. 

De t rekkin" o-eschiedt ten overstaan van den. No
tai·is H. J. J\.IEERTENS te Batavia ::tis bij aanplak
bil lt> t is hekend gemaakt. 

De Commis~ie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

l 12) E. DOUWES DEKKER. 

Ha.ndels· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voorstraat- ·Solo (35) 
Steeds beleefdelijk n.anbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'ARIEVEN. 
TELGRA.AF'rARIEVEN voor 3 kringen be-

end tot 200 woorden. ' 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN buiien 

de l\jn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WEUK TUIGK UND IGEN. 

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

H E BB E N IN V OORR AA D : 

E en groote partij L, T, '-I en Dalli.• 
ij zer in alle afm etingen. 

Staaf en plaat\jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X 2'X '/,." en 'I•" 

§taaf en plaatkoper en U.oper· 
draad. 

Groot.e- sorteering- Moerbonten en 
JOinknagels. 

> :) Jioperen Jiranen 
en ~toornafslnite1·s. 

India robber van af 't .. " tot en met 
1" dik. 

Gas1>Upen met hnlpstnkken tot 
en m et -! " 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
g eporst op l 0 Atmospheren. 

Prima. kwaliteit Engelsche dr~jfrie· 
rnen, enkel en dubbel. ·· 

Jland, Centrifngaal, Stooin• 
ptnnpen en ilrandspniten. , 

Snijgereedschap voor gas en 
'Vi th 'vorthdraad. 

A.lle soorten Verfwaren. 
Door en Ponsinachines, Draai· 

en Schaatbanken. 
Stoo1n1nachines Inetketels op een 

Cn1ulatie1>laat. 
.Kiezel~nhr coinpositie, de beste 

bekleeding t egen warinte-uitstrn.ling. 
Dinas Crista.II, een nieuw s°i)ort 

' ' nnrklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenio-e acren ten voor Java zijn. 

V~rde~ a.Ile artikelen, benoodiQ"d 
voor landelij ke ondernemin;en. 

Hunne ,;aak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, h ebben zij hu.nne prijzen zeer billijk en 
beneden con currentie gesteld. 

Gaarne b elnsten zij zich m et t oezicht hou
den op aanmm•k van Machinerieen e:1 
reparaties daarvan, en nemen besteJ• 
lingen nan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCilE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOERO.EAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Porlugersd1e \\'vm. 

'Vittc cu llloode Por~ ..... f 15.:-\ ~er 
Maln;;a , :U.uscatcl en VuaoDulce,, ·l 3.::i0r12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-1 a co:.t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFr & KALFF 

DE SIBOOP J'AN D' ZED Is cen koslbll:&r 
kalmercud mtdd<!l voor k1 f\dcrcu . 
DE SIIUJOP l'AN D ' ZED Is onrcllbaar le
gcn Kinkhoest. 
DE Sill.OOP J' AN n· z1<;D Is een radlca&l 
mlddcl tegen de hoc~ l . van tcrlni(l ljt.h!rs. 
DE SIILOOP l' ,tY D' ZED Is ecn ZClk\!T mid· 
del tegcn hoesl vcrkoucll1e1d. 
DE SI.ROOP J' ,tN D' ZED Is ultslekend te
gen Slapeloosllcid. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 

EN OVERAL IN GEHEEL NEOERLANDSC/:I /NOTE 

're Soerakarta bij A. Machielse 

Van af heden dagel!jks ver'3che Geb1Lkjes enz. Prij ;icoumuten word.en t egen: fra.nco 
aanvrage franco toegezonden. -------, 

VAN RU IJ VEN & Co. i 

EAlf'EBT~ BN ~AST3?3£~KB2S I 
SOLO 

Solo, den 23 April 1884. HEERE~S'l.'BA .. '-. 'l'. 

(127) 

Za.turdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen word.en m dr.n 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

NB dB r 1. I.n disc h B LB v B Il s v Br z Bk B r i Il ~ 
EN 

L ij t r B n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v . .Kn.pitaal bij overlijden , Immer-trekkende verze 

kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tu.rief voor ·wEE-
2E~FONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

U it de hand te koop. 
·Een s teenen huis m et g root erf, gelegen te 

Djebbres. 

luformat ies bij den heer 

( 19) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsehe Apotheek. 
S oer-ikv rta. 

Hayrnm. Alcoholisch wasch· 
water. 

( 101) MACHIELSE. 

6t.Wtl«W 
E en ULMERDOG, MUISV AAL. 

E en NEWFOUNDLANDER, zwart, t eef. 

B eiden nog zeer iong, zwaar gebouwd en boog. 

Verder: 

E en DOG (terrier). 

Te bevragen bij ENGERS. 

W erfstraat. 

(250) Soerabaja. 

Op nieuw ontvangen: 

GLACE HANDSCHOENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

alle nu1nmers. 

- 230- YLASBLOM. 

Schoenen· Laarzen- Ma[azijn en Atelier 

(220) 

VAN 

V LAS BL 0 M. 
Heeren8traat - Solo. 

-V:erl~r:i.jgba ai.• 
bij 

THCOFT & HALFl. 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhausBn 
(in het J a vaansch ) 

I'1·ijs f 5.- {mnco pei- post f 5,!JO . 
( 82) 

Verkr~jgbaar 

bij THOOFT & KALFF 
blanco aanvragen tot gelehle
billet voor vervoer van kot"fij, 
1net ontvangstbewijs voor kof"· 
fijpas. · (193) 

den Agen t te Soerakarta 

J . H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOER A K A RT A. 

E enig depot voor Soerakarta van 

Kaap~~h~ ~ijne=.. 
(25) A. MACHIELSE. 

SO]j~S1"1AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Co1nJnissievendntien 

(28) 

A.msterdamsche Apotheek.' 
E enig Agentuur voor Soerakarta voor de 

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

(70) A. MACHIELSE. ~, 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Koorts• 
werend liqnenr, tevens e1me zeer aan
gename drank. 

t l 00) MA CHIELSE. 

AGENTscaAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie MaatschappiJ. 

De onderg eteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor-
waarden. · 

(1 4) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
F.1' 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHAPPIJ 

"V eritas.'' 
Dij bet 1'.t;entsohap dezer 1'Iaatschap• 

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
wa1irden, ;;ele;oenheid tot verzekerinc 
te;oen brand;oevaar, van a.lie l!loorten Gp. 
bon wen en Goederen. 

De Agent te Soemkai·ta, 

(16) J. H . VAN OMMEREK 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'Te bevragen bij den H eer 

(20) A. MA.CHIELSE. 

Stellen zich vel'antwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - THOOFT §' KA.I.FF - Soerakarta. 
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