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AlDhonse Danuet. 

(~lot.) 

Hij nrnakte 1tllerlei lieve vaer jes. die later, 
oncler clen titel Les A111ourellSl!S vereenigd, hd 
licht hebbeu gezien. ~len moet niet denken, 
dat deze poezie rnn bijzonder erotischen aan1 
i . Integendeel, Je ruee te clezer gedicbtje 
spelen in de wereld der k!ejne kimleren eu een 
enkel on~chnlLlig eu hekoorlij k miuneliedje loopt 
er onder door, b. v. Les prllnes. Spreker las 
dit voor. 

D11.udet schreef nu ook lu.ngznmerhn.ud, boofd
zn.kelijk in de Figa•o, kleiue novelleu, aller
lief te chetsjes, allen zeer kort, de meesten van 
twee, drie bladzijden 1nn.ar, die n.lle vol gevoel 
en warrute zijn en alle een zeer poetiscbe zij 
de vertoouen. Zij zijn later al boekrleel uit
gekomen. als .LPlll'es t!c lilJH mottZin. conte1; 
di1 lllndi, Robed 1Iellllo11t, enz. Daudet woon
de toen ter tijd de avondfeesten bij, door ze
kere gevierde tooaeelkunstenares in hanr ho
tel gegeveu. Om zijn uiterlijk, zijn wilde 
lange donkere haren, zijn adelaarsaeus, zijn 
schitterende oogen, uoemde zij hem haar Cau
casischen pr:ins. Daudet's persoon hn.d en heeft 
namelijk vrouwPJijke teederheid, gepnard n.11.n 
man11elijken moed en kracht. Hii diende on
der de vrijwi11igers in 1810, maar werd n1111r 
huis gestnurd, dnar men een soldaat, die voort
dnrend in de ziekeulrnmer lag, niet gebrniken 
kon. 

Op eane soiree was hij voorgesteld nan ~en 
aanzieulijk beer, den hertog De l\Iorny, die 
hem gezegd bad maar eens bij hem te komen, 
en dat hij wel een post voor Daudet beschik
La11.r had. Het was omstreeks den tijd, d1Lt 
Ernest Daudet secretaris werd v11.n den scbat
rijken Bmvet, den rijkaard v1tn Egypte. dien 
Daudet later in zijn nal)((b beeft afge cbilderd. 

Door den hertog De illorny werd Alphonse 
tot zijn secretari benoerud, nadat de hertog 
hem drie uur bn.d la.ten anticbambreeren in 
het galacostnum, dat Daudet gemeend had 
voor deze gelegenheid te moeten aautrekken, 
en de hertog zelfs geheel vergeten was ge
weest <lat hii van zijn jongen protege een be
zoek zou ontvangen. Daudet hn.d tot den her
tog gezegd: ,,je suis legitimiste," waarop deze 
n.ntwoordde: ,,l'imperatrice l'e t plus qne vous." 
'l'oen h11.d Duudet bet secret11.ris-1Lmbt aanvaard. 

.Nu had hij meer bescbikbaren tijd en maakte 
eenige tooneelstukken : La de1'liie1·e itlole, l' Oeil
let blanc, Le f re1·e ai 11e, enz. fon zal zich 
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EERSTE IIOOFDSTUK. 

Op een prncht1gen morgen in Juli. nog zeer in cle 
uoegte, wandelde ecn vrij goed gekleed jongmen~ch 
een igszins onva~t ,·:-tn tred, Jang-s een van de hovfd
gl'achten van A1-slerrlam. 

Hij was op dat uur de eenige wan'!elaar in de 
burnt. ~achtwachts of ponl<!rs zag men niet meer, 
.. 1elkmeil'jcs of dito boPrtjcs nog niet. Enke! gleed 
nu en dan een buerenl'ch11itje, dat zich op de groen
markt van zijn inhoud had ontdaan, it tire d'aile 
:>ver het brui11groene vocht in de grncht, <lat in de 
eel'ste mo1·genstralen zijn best deed om <'r als or
clentelijk water uit t.e zien. 

»Xu ik zou wel lust hebben een Jli11kc wande
ling te cloen, inplaats van naar bed tc gaan bij 
zoo'n heerlijke morgen, mompl'lde de jonge m:rn, 
t.oen een frisch windje doo1· de groep hoogc boomrn 
kwam suizen, die bij voorbij ging. »'Tis toch de 
moeite nict waard te gaan slapen: om tien um· 

De Soe1·1i,k1i,rtasche 0010•1£11,t ve!',,chijnt 

d1·iem~al ';;weeks: Dinsd11,gs . Do1ulerda.q• eu 

Zaterdags, uilgezon1lerd foe,;tdagen. 

herinneren, zeide prof. 'l'eu Brink, dat eeu 
jaar of ,zes geleden de voortreffel~jke tooneel
speler En1i!e Marek, die later directeur van 
het Odeon i' gewordeu, in 's-Gruvenbnge tot 
nller uewonclering la demii·1·e iclole meesterlijk 
speelde, en dat: ieclereen toen vroeg: ,, \Vie is 
de maker van du.t stuk, wie heeft du.t toch 
gem an.kt" 

Maar het th'later bleek niet het velu te z!jn, 
waarop Daudet met den meesten roem werken 
zou. Bn hij schreef den roman, dian men nu 
nog steeds zijn meesterstuk bij uituemeudheid 
noernt, F1·0111011l jeHne el Rislel' aine. Daar 
was iets nieu ws in dit boek, iets, <lat de Frau· 
schen nog niet kenden . D1Lt kwam wijl de 
indoecl der Engelsche literatuur, hoofdzakelijk 
d'l kun. t van Dickens en Tbackerny zich p11.ar· 
de aan den oorspronkelijken bruisenden zui
delijken Provencuu.lschen geest van D1iudet, en 
er nldus een uienwen gloed, een nienw leven 
door Daudet in de Fransche letteren werd ge
brncht. Men ziet b. \'" . in ziju beschrijving van 
.,le petit homrue bleu", die bekende figuur van 
Daudet, diLt de:i;e schrijver Dickem beeft beoe
fend. Denk vooral nan den ku.ntoorlooper uit 
F1·0111ont et Risler. datzelfde eerste we.rk, <lat 
Daudet in eens tot een der belden van bet 
Franscbe prozn ruaakte en ook door de Aca
demie wer<l bekroond. 

Hierna volgden nu jaa.r op jaar nieuwP wer
ken en telkens nieuwe triomfou: Jack, Le na
bab, Les Rois en e.cil, l'.'wna Rowneslan, 
l'l!-·vangeliste, Sapho . 

Spreker kenscbetste in Jack, voornl de figu
rPu der verloopen groote geesten, der mislukte 
genieen, der Hates", door Daudet dnarin be
bu.ndeld, en die hij vroeger, tijdens zijn ver
blijf in bet »quarr.ier Jatin", naar bet leven 
had bestudeerd. In Le nabab treft v66ral den 
persoon vim den boekhouder .loyeuse, met zijn 
zonderliage verbeeldingskracht, zijn drie doch
ters, en de boveu hen woneuden photogmaf. 
Van de per onen nit :V1tma Roumeslan valt 
hoofdzakelij k de Provencaalsche :fiageolet-speler 
m het oog, ook een historische figunr, die on
der zijn Loeren en boerinneu ten plattelande, 
een heele vermaurdheicl had verkregen, maar 
te Par~js jammerlij k vie! en tot strnatwuzikn.nt 
aftlimlde. Onk de typen van vrouwen uit hrt 
N oorclen behooren tot bet best geslnngde van 
dezeu roman. Le' Rois en e.J:il zal spreker uiet 
gedenken, om de onn.angename herinnering, die 
dn.ar voor ons, K ederlanders, u.an verbouden 
is. l' Evcmueli1;te schildert ook voor Nederland 
zeer belangrijke toestn.nden: de kr'.".nkzinnigheid 
en de misdaad, veroorrnakt door overdreven 

moet ik toch weer in 't hok zijn; pen je n iet, zoo 
beb je niet, dt•n heeien Jieven zomerdag tot's avoncls 
negen uur. "'at bl~jft er clan Yoor tijd over om de 
natuur te gen ieten ?" 

Een 01n~illekeurige aanrnl van gegee11w bewees, 
dat de opgewektheid van den spreker zich in boven
staande uitboezeming had uitgepnt, en cle!'hahe zoo 
groot 11iet was als hij zich diets wilde rnaken. 

lk had ook ongelijk nm te zeggen cl:it het nog 
zoo vroeg 'rn~. Althans niet om ''an een avond
arnusernent huiswaarts te kee ren, zooals met \Yillern 
FraRkman l1et, geval was. 

i\u hij had daar hoegenaamd geen schuld aan, 
zo11 hij gezegd hebben als hij uw beclenkelijk. booft!
schmldcn hart kunnen waarnemen ; <lat was zoo Yan 
zelf gekomen. 

?\a alloop van zijn kantoorwc1 k, gisteren avond, 
\m. hij nog even cen lucbtje gnan schepprn in de 
1\alverstraat. Met hP.t drentelen was hij erg~ns in
gploopcn, om wat uit te rustPn en een enkcl glas 
bier te drink.en. Toen had een kennis hem uitge
noodigt! een partij billarcl te s~elen. \Yie_ kan zooiets 
weiger<!n zonde!' lomp te zijn, voornl als de men
schen wet.en clat men het g1 aag cloet cn een goe
den bal stoot. Die CP.ne pal'tij had \\"illem gewon
nen, en t0en nog eon. Men behoort in zulk geval 
i·evanchc te geven, ab men een beetje zij n wel'e ld 
kent, a l zou men e1· zelf Jiever een eind aan maken. 

.Nu is billartspelen bij warm wer~er een nog al 
dorstig wed,, zoodat vv;uem na ee: 1 uurtje spelens, 
te Jicht in 't, hoofd was geworden, orn aan het voor 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 pl1i11.tsingen r l .

elke volgende pla11.tsing. de helft. 

aodsdienst-zin en dweperij. Saplw iR Weller een 
boek waarover vooral K ederlandsche diLmes 
liefst niet hooren; z~, die het ten uiterste ver
uim t -dn.t Dcrndet <lit werk opdroeg » aan zijn 
zoon-' wn.nueer •1.ii twintia 1·an.r oucl zullen zijn." ' ~ .. , o. 
De 1Lfkeer te..,.en dit boek in Jederln.ud gevoed 

0 

wordt verklo.ard uit de hier te hmde algenieen 
aekoe terde meeniug, <lat de bescbrijving van 
hartstochten, niet de geschiktste olie is waar
mede men de lo.rup der christelijke deugden kan 
voorzien. In Fnmkrijk daarentegerr rueent men, 
dat de scbilclering der on<leugden een goed 
middel is om er voor te behoeden. W :tt hier 
echter ook van zij, Sapho is een der krnch
tigste zoo niet het krac~tigste werk vi~n D1m
det . De hevigste hartstocht wordt er rn afge
bedd, zooals zij zich in Frnnkr!jk voonloet. en 
bier minder bekend is . De strijcl aan het :olot 
vau den roman tusschen Jean Gus·in en Fcrn
ny Leg1·and is Leerlijk en n.angrijpeml en be
hoort tot het beste, wat Dll-mlet ODit schreef. 

( Amslei·damin) 

Soe rakarta. 

Verzor 5in;;s;;esticht 

Commissaris der m11.and April 1885, 
de beer Mr. 0. 'r. F. 'l'HURKOW. 

]I a n n s t a n d. 

Dinsdag 7 April N. l\J. \Yoensdag 15 April V. M. 
Woensdag 22 April E . K. Woensdag 29 April. L. K. 

Protestautsche Eeredi enst. 

Zontla;; 5 A.pril P naschCeest. 

Godsdienstoefeuing 's morgens 8 1
/ 2 ure. 

Viering vtt.n het H. Avondmaa.l. 
De Predikant, 

VAN KLAVEREN. 

V c•·trek der T•·einen 
(i 

Semarang-Solo 6 .50 v. m. sneltrein, welke 

8olo-Semarang 

te Solo aansluit. aan den snel
tre;n, diP. om ·10.30 v. m . 
van daar naar SoP.rabaja ve!'
ti-ekt . Ycrder 8.31 v. rn. '1.1"1 
n. m. 
7.2 v. m . '10.30 v. m. 2:16 
n . m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 "· m. van Soera
baja 1·ertrekt. 

stel van zijn vriend Karel, die nog even verclerop 
wilcle, ''"eerstand te kunnen bieden. 

Onder >>verderop" verstaat men al die rnoi-ten van 
vermakclijkht:den : muzikale, gastronomische, cltore
grafische en andere, die pas goed in gang komen, 
wanneer de mccste andc1 e etabli~sementen de luiken 
beginnen te sluiten. Karel wilde zijn vriend rnce· 
troonen nnai· l\Iabille (bij wijze van sprcken). Of
schoon nu de maand Juli gP.enszins in den almanak 
als dansmaand sta>tt aangegeYen, en daa!'entcgen 
zulk een bal in elk seizoen de cereplaats "P den 
index verdient, zoo laat men zich hierdool' toch niet 
weerhouclen, ab men vVillem Frankman hl"et, a ls 
men buiten kantoortijcl zijn eigen baas is, Pn bo
venal a ls een goer! vriend u influistercl, dat r.1· ,·eel 
kans is Clarn en Mai ie te ontmoetcn. 

En zoo was bet gckomen, dat onze vri>Jnd op 
dien morge:n zo? »t0pzwaa1"', zooals hij het zelf zou 
uitgcdrukt hebbcn, voor zijne woning op de Pl"in
sengrncht bij r!C' \'ijzclstraat ·aankw;im . 

Na 00g eenige oogenblikken met zich zclf oncens 
te zijn geweest of hij vcrder zou wanclelcn of bin11cn 
stappen, waarbij hij te vergeef~ zijn horloge had ge
raadpleegd, dat op clrie uur was bl ijven stilstaan, 
dacht Willem: 

))Komaan, ik ga rlan maar slapen . Ik Vl'ecs clat 
ik under:; te soezel' ig zal zijn om een optel li ng te 
make1~. Zoo, nu moet ik mijn huissleute l verloren 
hebben ! . . . . . . Neen, daar is hij gelukkig." 

Hij kon dus de boven-voo!'kamer een verdieping 
hoog, die bij als commensaal bewoonde, be!'ei ken 

Inzending der Advertentien tot op clen 

d11.g tler uitg11.ve v6.Sr 10 uur. 

Sernarnr.g-KedongDjati 2 .55 11. m. 
Kedong-Djali- Sema rn ng 8:l 2· v. m. 
Senmrang-Djokja G.50 v. rn . 8.31 v. rn. 
Djokja-Semnr:ing 7:15 v. m. 12.25 ' ' · m. 
Ojokja-Solo 7.15 v. rn. 9.1~8 v. 111 1 L 'L"i 

n. m. 3 .55 11. m. 
Soll- -Djokja 7:13 Y. m. 10 v m. 1..->:l 

11. m. 8.36 n . m . 
\Villcm I-- Kt>dong-Djati 6 v. m. 2 n. rn. 
Kedong·Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4:1 l n. rn. 

Solo Djebl'eS·-Sorrabaja--6.9 aank. S0erabajh. 3.20 
·10.41 (sneltrein) aank. Soe

rabaja 6.-
2 .35-aank. l\Iadioen fi.32. 

Soerabaja-Solo Ojebrcs G. 20 (sneltrein) a·Jnk. Solo 
Dj. 1.28 

8.25 aank. Solo Oj. G.·
H.57 ~ank. :Madioen 3.31 

(Tijd~opga ven volgrn 111iddelb. tijd SoL~rabnja: U mi
nn,..ut ver~cbil met Solo; ·12 uur Soernbn.j;t = l I .. ) 1 
Solo.) 

Uit Mn.gelang. De rfr>tprijzen blij"ren hier 
stationnair en kost de picol No. 1 op de de
sapasars hoogstens f 5.50, terwijl de tweede 
soort Toor i 4-.50 te bekomen is. 

De die..-en doen in den ln.atsten tijcl weder 
van ::icb spreken, en blijkt het dat men steells 
met J ogjasche vagebonden te doen heeft. die 
hier hun arbeidsveld zoehn. 

ioo werden o. a. den Cbinees 'l'jiesee alhier 
's nachts voor eene waarde va.n ongevee --
ontstol~n en badden de schavuiten daa 
groot gat onder den pagger gegraven, w 
ze zich toegang tot Lle geldkist kondPlli 
schaffen. 

De r;ipoorwegaanleg gaat goed voorui 
schoon bet werkvolk in den laatstel.L tijd 
der talrijk dan vroeger uitkorut, wat aa:.. 
bewerkeu der sawahs moet toegeschreven wor
den. 

Gisterenavond ten 8 ure beproefde een va
gebond te Tjoijoedan uit een lrnr met sappies
bespaunen rijst te stelen, hetwelk door den 
eigenan.r werd opgemerkt die hem eenige flinke 
muilpeeren toediende. 

Dan.rover minder gesticht wilde de roover 
den karren voerder die gelukkig nog den tijcl 
had om achteruit te springen en om hulp be
gon te scbreeuwen, een steek met een scherp 
w·apeu toedienen. 

De IJ.anrnnder vluchtte en verdween in de 
cl uistern is. 

zoncler zijnc cerzame huisgenooten in hun naslaapje 
. te storen. 

l>\Vat zulke menschen tocb een tijd van bun !even 
verslnpen" was de wijsgecrige uitval, clien hij krecg, 
terw\jl hij voorzichtig den tl'ap opklom en zachtjes 
zijn kamerdeur opende. >l \\"ijze beschikking ovcri· 
gens, nu behoefL er geen !man naar te kraaien, dat 
bet wat laat geworden is." 

ToPn hij het raam had opengezet om fri~sche 11101·
genlucht binnen te la ten, f'n zich haastig rnn ho<'d, 
jas <'ll laarzen ont.daan had, st.rckte hij zirh b<'haag 
lijk op het al wat te eenvaardige menbe lstnk 11it, 
dat zich den naam van canapc arrogeercle. 

Vijf minut.en Jab?1· waren vVillerns oogleden clicht
gernll en, en scheen de te lang uitgestelde slaap zijn 
vleugelen ornr hem te !Jebben uitge~preicl . 

Doch zoo zijne geloken oogen hem b linrl maakten 
voor de wereld, gehcel doof was hij er, zooals f'JlOe
dig bleck, nog niet rnor. 

Een lijvige bromvlieg, d ie cloor het geopende raarn 
een kijkje in de kamer was komen nemcn, begon 
spoedig gonzcnr! en snorrend om bet hoof1l van den 
slnper te clwarrr.len. Dit geluid deed Willem rlroo
men, rlat hij nog a ltijcl het snorken van den contre
bas in ,,Vc!'derop" hoorcle en dat Clara tot hem zei: 
,,He ben je nu :ii moe? kom nog een wal:::je, rlan 
ben je lic~f !" Een opwaart;;che beweging Ynn zijn 
I inkervoet gaf duidelijk te kennen, hoe weinig Willem 
tegen zulk een U1tnoorl iging van de lieve Clara zou 
bestanrl geweest zijn. 

Meteen deed hij even we! de oogen open en bespeur-



Het wnc11tlmis op Lodjie-W oeroeng tegeno
ver den weg van Kaoeman 1 reeds mnanden 
geleden ing("stort werdt tot heden nog niet 
opgebouwd, zoodat men 's nacbts ald!l!tr geene 
w11kers aantreft en de veiligheid ill die buurt 
daaronder lijctt. Spoedige voorziening daarin, 
acbt men zeer wenschelijk. 

Het eiland Oeijlon scbijnt wat de theepro
ductie betreft, van jaar tot jaar vooruit tegaan 
en neerut reed eene beduidende plaats ·op de 
EurQpeesche rnarkt in. 

Het voriae jam· werden negenhondercl ton 
thee naar Engelancl verscheept, terwijl de uit
voer van Obineescbe en Japans he thee 50 mil-
lioen Engel che ponden bedroeg. • 

N~~ar Arnerika werden 12 millioen ponden 
verzonden. 

Volgens de te Singapore verschijnende bladen, 
spreken de Ohineezen aldaar uitsluitend over 
de Fransch-Ohineesche oorlog, en wordt de 
cons11l van China dagelijks met nagen daarom
trent be::stormd. 

De Chineesche wajangs die druk bezocht 
worden vertoonen bij voorkeur episoden uit 
den kr!ig, waar Je Franscben bet zwuar te 
verantwoorJen bebben, bij bomlerden sneuvelen 
en steeds het onderspit dblven. 

De recette is natuurlijk zeer bevredigend. 

Uit Jogja. Een sinkeh begaf zich onlungs 
naar de desa Tjnngkiran onder de kaboepaten 
Bantool om klapperolie intekoopen en had 
daartoe ongeveer f 200 bij zich. 'Smorgens ten 
5 ure blina die desa bereikt hebbende, werd 
hij door een paar schavuiten opgewacht die 
hem de hersens insloegen zoodat hii <lood neder
zeeg en hem van ziju geld beroofden. 

De politie doet onderzoek rnaar tot heden 
vruc.bteloos. 

Een 1hi11Pes, kassier van een der ouderpacb
ters in de de a Mehttie, is sedert eenige clagen , 
met de Koor<lerzon verdwenen, medenernende 
bet hem toevertrouwde geld, ongeveer f 500. 
Die persoon moet zich tbans te Solo schuil 
hou<len, maar zal wel spoedig weer te voor
scblil\ komen .daar zijne familie genegeu is het 
ontbrekende bijtepassen. 

0Yer bet sneu velen van onzen stadgenoot, 
de sergeant Portier te Atjeb, kunnen wij bet 
v olgernle mededeelen. 

In den morgen van den 25 Febrnari zag 
en in den Kraton een Atchineesche bruiloft

·oet, die na 1erscbillende bezoeken afgelegd 
bebben. zich naar bet graf van den sultan 

--------.i,ps boorde men een schot dl'.t spoedig 
3rdere gernlgd werd en bleek dat de 
aan bet kettingkwartier en op den 

u Lambaroe waren overvallen. 
iddelijk snelde men derwaarts en vond 
·rgeiint Portier benevbns een rnindere 

rissteken doorboord, zieltogende terwijl 
zes fo.se]iers '\"\"aarvun een nog dienzelfden dag 
overleed, min of meer gewond waren. 

Een negental Atjehers werden neergeschoten 
en eenigen gevangen gernaakt. Twee Beau
mont geweren werden vermist en zijn onbe
grijpeliikerwijze nog te zoek. Bij on<lerzoek 
is gebleken, diit die inlanders zicb ome vrien
den noemden en allen van briefjes, door eeu 
Ku.pitein afgegeven, voorzien wn.ren. 

•re Singapore loopen gerucbten <liLt Mr. 
Yaugbn.n advocaat en procureur daurtoe door een 
Hindoe, Britsch ondPrd&.n.n, a1Lngezocht, zic:h 
spoeclig nac.r Batavia be~eTen zal om in de 
ondervolgende zan.k zijn rechtskundigen bij
stand te verleenen. 

!Ill!!!!"""'"""'"""'"""'""'"""""'"""'"""'"""'"""'~"""'""""""""' ..... ~.,,,.,.,.,,,,. 
de dat het maar gedroomrl wa~. I!ij zag (1•gt>lijk 
het gonzrnde, blaauwacbtige ondier. dat orn he1u 
zwcefde, sloeg er nug even met deu zakd•)ek naar, 
doch liet aanstunds zijne vt'rnJoeide oogleden weder 
dicbtrnllen. 

Docb, hetzij <lat de een of andere demon de ge
daante dier bromvlieg had aangenomen om den sla. 
per te rnartelen. hetzij dat rle suikerarhtigc residu's 
der lilleurgrogji>E op <liens lippen hct iMekl te sterk 
verlokten, bet liet zich door dat vlagge~ein nict in
timidee1""'n. Spoedig k warn bet wefr snon-er1rl. aan
gevlogen, plaatste zich stoutweg op \VillPms zoete
rige knevelhaartjes, dan weer op de punt van zijn 
neus, of dwarrelde met snonend geb1·om om de 
ooren van zijn slachtolfer. 

Het geduld van den een duurt in zulke omstan
digbeden wat !anger clan dat van den ander, doch 
bij alien loopt bet ten eind. Bij een zeer sanguini~ch 
temperament is dit laatste al vrij spoedig gekomen, 
en toen Willem Frankman met hand or zakdoek 
eeni{!e malen te vergeefs geslagen had, sprong hij 
eindehjk moe getergJ. overnind, om zijn gestoorde 
rust op den gevleugelde kwelduivel Le wreken. 

Hij zette bet insect woedend achterna, doch daar 
hij te orgcwonden was om rustig een goede kans 
af te wachten, miste hij, - natuurlijk bij ieclere t.e
leursteHi11g hartstocbtelijker en onbesuisrl.er, ·- telkens 
zijn doel. Mee1·malen ook, als bet gebrom een oogen
blik naliet, waande bij de vlieg door het raam naar 
buiten te hebben gejaagd, en wilde bij dit weer 
dichtsluiten, doch dan hoorde hij op eens weer boven 

Genoetrnle Hincloe leen<le eene som van 12000 
dollars nan den sedert overledeu R1.1.dja. yn.n 
Lingga, welke schulcl door zijnen opvolger die 
tot betaling gcnegen is, erkend wordt muar 
wanrtegen de weduwe zich verzet. 

Men heeft nu besloten dell weg van recbten 
inteslaa.n, en de hulp van ons Gouvernement 
interoepen. 

Op gi~teren werdcn ter politierol gestraft, 
wegens het bezit van clandestiene opium: 

Kariodrono met 14 d. krakal. 
terwijl Sowidjojo, Go Pik Tjoe, Llonowidjojo en 
Bok B.onowidjojo werden vrijgesprokeu. 

W egens bet vervoer rnn clandestiene opium 
Lie 'l'iang Ing verwezen naar den Residentie 
Raad en wegens bet reizen zouder pas, Kiong 
Kong Koen met f 25. boete gestraft. 

GEMENGDE EERICHTEN. 
Een rijk zonderling, de voormalige bierbrou

wer Hends te New-York, kocht onlanas van 
0 

den beken!leu groothan<lelaar in dieren, Karl 
Hagenbeck te Hamburg, v!jftien karueelen voor 
10000 dollars om op ziju >farm", die zooveel 
zandig en onvrucbtbitar hind bevatte <lat zij 
gerust bij de woestijn "'ahara kan vergeleken 
warden, een kameelenstoeterij op te richt1m. 
Twee der dieren stierveu geclurende <le ze€reis1 

zoodi...t er slecbts dertien onder geleide rnn 
vertrouwde wachters en een ervaren veearts te 
New-York aankws.men. Volgens een sehrifte
lijke verklaring van Hagenbeck waren de lrn
meelen zeer tam; toen zij echter op de phtats 
hunner bestemming aankwamen en uit de wag
gons geladen werden, loeg een bun:;:ier, Juliet 
genaamd, zijn geleider neder, wrong zich los 
en rende de stad in, waar hij weldrn z!jn aroo
ten kop en zijn langen hals door bet ~aam 
vim een apotheek stak. 'l'erwijl de apotheker 
en de klanten1 die zich daar bevonden ver
schrikt de vlucht namen, richtte Jnliet i'n zijn 
omgeving de grootst mogelijke verwoestina a1in, 

docb liet zich eindelijk door zijn oppass;r, die 
slecbts licht bezeerd was geweest weder Lc
w.~gen om zijn kop terug te trekken, waarop 
bi.J weder gebonden werd en met de overige 
kameele• mede toog. Ook bet overig ge<leelte 
vnn de marsch liep niet zonder zwarigheden 
af, docb ten slotte bereikte de kudde toch baar 
bestemming. 

Men moet nu afwachten welke resultaten de 
nieuwe onderneming zal opleveren. 

- Nog voortdurend wordt van ongelakken 
op 't ijs melding gemaakt. Bijzonder goed liep 
bet dezer dngen af te Blesse. Daar stond een 
kastelein 0p .de vaart met flescb en glaasje om 
aan een zestiental jongens en meisjes, in een 
kring om hem been gescbn.ard, een borreltje te 
scbenken, <lat door een pers::ion betn.ald zou 
warden, die met geopende beurs gereed stond. 
Eensklaps bezweek bet iis en allen zakten naar 
beneden, tot den kastelein incluis, in het wa
ter. Allen kwamen weer op het droge, onder 
bet gejuich der omstanders. Ook de flesch 
bleef bebouden. 

De stoomhijechtoeste1, dat r.;ch in de zuil be
vindt en tot dusver diende oru bet werkvolk 
naar omboog te brengen, zal in bet vervolg 
dienen om bezoekers gelegeu heid te geven tot 
in den top der pyramide te kurnen eu claar een 
pracbtig panorama te bewondereu. In den 1aat
stPn tijd heeft men b\j den bonw van dit ge
rnarte alleen Duitscbe cement gebruikt. 

Te Chicago vond men Zaterclag onder de 
goederen van zekeren Otto ]'unk een vaatje 
dynamiet, grof buskrnit e.o een belscbe rntt
cbine. Funk was reeds lang verdn.cht bij de 
po'.itie en staat bij haar als »socialist en brand
sticHer" bekend. Ditmaal echter waren zijne 
bedc elingen, althans volgens zijn eigen ver
klanngen, .niet zoo bjjzonder boos. Hii ver
klaart narnelijk in vollen ernst de machine 
gema11kt te hebben om zichzelf vun bet !even 
te berooven, Ongeluk in de liefde, zoo voegt 
hij er bij 1 beeft hem t0t dit rampzulig be
sluit gebrn.cht ! 

Omtrent de in Soudan gevallen oorlogscor
respondent der Engelsche bladen valt het vol
gende te melden : 
, Gm;neron, de correspondent der Sta11da1·d, 
was reeds jaren in Egypte en zond bijzonder 
goede benchten betreffeude dd gevechten te
gen Osman Digiua bij Soeakim. Over bet ge
vecbt bij Aboe-Klea is nog geen bericht rnn 
hew aangekomen. 

Bennett Burleigh, de correspondent van Daily 
Telegm ph, was tijJens den vehltocbt te15en 
Arabi pacha vertegenwoorcliger van Cenfral 
News (een correspondentiebureau te Louden). 
Hii was het, wien bet gelnkte nn den ·lag 
hij 'l'el-el-Kebir, door een zwaren rit, het 
eerste berieht diwrvan na11.r bet naaste tele
grnafbureau te Kassasin te brengen. Dit be
richt van Central lVews gat aanleiding tot een 
proces !Ilet de Exchange Telegraph Co., die 
het zich b11<l toegeeigend. In Augustus 11. 
wercl Burleigh door Daily Teleg1·aph als spe
cie.le correspondent aangesteld. Hij moet nu 
zwaH.r gewond zijn. 

Bijzonder ongelukkig is de Moming News, 
da11r niet alleen kolonel Burnaby, die vroeger 
ham· correspondent was, bij Aboe Klen gedood 
werd, doch nu ook banr vertegenwoordiger 
Herbert gesneuveld is. 

Daily Xews, wier correspondent O'Donornn, 
zooals men weet, met Hicks pacha omkwam, 
is thans waarscbijnlijk bet eenige blttd nog hij 
generaal Stewarts exredi tie vertegen woordigd. 
Haar correspondent is H. Peurse, die bet beste 
verslag over bet gevecht bij Aboe-Klea leverde. 

Orntrent het lot van Senclamore, den corres
ponde,nt der Times, en van Melton Prior en 
Frank Villiers, teekenaars der fllusfrated Lon
don News ender G1·aphic, zijn geruststellende 
mededeelii tgen ontvangell. 

T~ Ourcassonne, in bet zuiden vun Frnuk
rijk, beeft zich bet zeldzuam gevnl voorgednan, 
dat aan een regimellt een beln.ngrijke erfenis 
is ten tleel gevallen. De moeder vn.n gene
raal Aymard, banines Ayruard, die 4- Januari 
11. stierf, venuaakte aan bet 63e linie-regi:uent, 
dat indertijd door ha11.r zoon gekomurnndeerd 
werd, de SO!Il van 200,000 francs. Aan de ge
lukkige erfgenamen werd dit buitenlrnnsje bij 
dngorder bekend· gernaal<t. Hoe die erfenis be-

Ill h t I atst D b d 
· W b" l steed znl worden, is eell quaestie waaromtrent 

e a van ecern er wer m as rng- · d k · ·· ·· 
ton de sluitsteen geplaatst in de "\Vashinaton- ihn tQolntgeven e rmgen nog Vl"lJ wat tw~Jfel 

b ] . k d. " t h . d o d eersc 1 .. o e ~s , 1e nog v me ers ooger is an e . 
Keul~cbe .?om, docb weinig aanspraak kan makell Heeren-anubanden, zoo s.cbrijft men uit Keu-
01~ :i1terlu k scboo:i. .Y oor de twee en een half Jen, kornen hoe langer meer in de mode. Het 
~1lhoen gulden die ZlJ ge.~os.~ heeft. zou 1?-en zijn th11.ns geen groote ringen of slangen rueer, 
rn de oude wereld waarsch~inlJJk wel iets fraaiers als toen de prins van Wales die een pimr jaar 
to~ s~and bebben kunnen bre;r:igen. De reuzen- gelecbn in vot3rde. doch meestal breede zil veren 
zml is bol en ~Ileen van bmn~n met beeld- schakels met eeu Georges-thider in het midden. 
bouwwerk versierd, dat echter memand tot nog In Keulen zijn er 25 a 30 heeren, waaronder 
toe heeft kunnen b'lwonderen, omdat bet daar 8 kurnssiers-olficieren, die zich er ruede tooien. 
gebeel danker is. Men wil ecbter later de De Koninahuznren en de Borussen te Bonn 
schacht van binnen electr~sch gaan verlichten. dragen ze bijna algemeen. De officieren krij-

of acbter zich dezelfcle tergende fanfare. 
Dan begon bij op nieuw zijn jacht, sprnng op 

stoelen of wierp ze omver, of rukte de tafel opzij 
om zich baan te makP.n, of klom er bovenop, als 
het dier zich tegen den zolcler geplaatst had en be
proC'fde dan met den knop vru1 zijn 1·otting een eincle 
te maken aari de oorzaak zijner kwelling. \\'el maak
te hij bij die proefneming deuken en vlakken in het 
papieren pseudoplafond, doch zijn prooi wist ook bier 
telkens aan zijn vcrl'olgl:'r te ontkomen. 

Ha! eindelijk zou bij !mar rnachtig word en. De 
b1·ommL'r was, 't zij bij avoniu11r, 't zij dat hij 
sch11ilhoekje wilde spelen. achier het. gortlijn van een 
glazen cleUJ· geraakt, die noeger tocgang ve1 leende 
tot de nchterkamer, toen deze nog gc1.amenl\jk met 
de \'Oorkam1'r vr1·h11unl wercl. lloch sell •it had de 
rigenaar, die nug het('r kans zag de beide kamers 
afaondl'riijk te vcrhnren, de e6n tegen ticn, de an
dei·e tcge11 vijf g11lde11, d:tn beidcn tc ~am1m voor 
twaalf, g-enoemde cleur doen sluitC'n en de kruk e1· 
uit gennlllell. Ann ilt• zijde clt•r achterkamer had h\j 
OYer het deun-h1k eenvoudig een stuk doek gespij
kenl en dit m"t behangselpapier beplakt; aan drn 
kant dl.'r \'()odrnmer prijktc er, zooals ik zeidc, ~en 
gordijn rnor. 

Achte1· dit kamersicraad nu had de vlieg zich 
verschole11, en daar meende \Villem, zou zij baar 
~indc vinden. 

Bchoedrnam naJerde hij, de vlakke hand opgehe
vcn en tot den slag gereed. En toen hij, op bet 
geluid af en naar et'n lichte trilling in het gordijn 

te berekenen, cle plaats meende ontrlekt te hebben, 
wanr bet dier zich ophield, waagdt! hij zijn kans. 
Klap ! Een slag, die nog al aankwam, want onmicl
~lijk 1barop rolge11d gerinkel bewees, dat hij goed 
raak had gcslagen. De glas1·uit namelijk, want daar 
de schrik 01·er het onvenvacht gevolg van zijnen 
aanval \Yillem de hanrl had cloen terugtrekken, had 
ook de brommer zijn sr.huilplaats reeds we1ler ver
laten en snorde, kort genoeg bij \Villrms oor, een 
danklied op zijn redding. 

>lMa foi ! nn geef ik er den brni van" rlacht 
Willem. »Ben ik ook niet tiendubbel dwaas? Slapen 
kan ik nu toch nict mecr. lk harl oak veP.l Yerstan
diger g0laan als ik niaa1· cenvoudig was gaan wan
cfolen. Wat let me of ik due het nu nog ! Ontbijt 
is rr toch Ot•k nog ni.et te krijgcn, want nlle~ ligt 
zeker nog te ronken. Van gisteravond af ! Gerechte 
heme!, zeggen Z!' op hct Lcid~che plein, wat een 
vesl.ersla[lp ! '(. Io toch nu geen nacht meer zou ik 

,clenken." 
Willem trek inderchmd zijn laarzen weer nan, knap

te zirb voorloopig ecn wein ig op, door aange1.icltt 
en ha'lden wat af te spo~Ien, en liep eventje~ vluch
tig met den kam door zijne bruine lokken en dito 
sno1·retje, die rr hem beicfe niet te slechter om 
stonden. E~n minuut later zag men hem, een si
,gaar rookend. met rlr.n rotting onrler den arm en 
bet grijze fanta~:iehoedjt, in bet oogloopend flamba1·d, 
op het hoofd, van den stoep ·afstappen en de gracht 
weer op kuieren. 

gen ze vim de damed teri gescbenke en kun
nen clan niet anders dnn de 111ocleme mode 
volgen. » \'Va11.ro1u zoo men ook sieraden aan 
de vingers, 1tan de horlogeketting en op Je das 
dmg•m en nict even goed !Lan den pols!" zoo 
wordt gevmagd. 

l\Ialou, de bekende clericnle leider, beeft een 
kanrt van Belgie uitgegeven, waarop alle ge
meenten gekleurd ziin naar den uitslr,g der 
verkiezingen rnn 1 884. De plaatsen die cleri
cnal stemden zjjn rood, de liberalen blauw, de 
gernengden grijs. H<>t debiet dezer kaart moet 
zeer. groot zijn, voornl onder ha.ndelshuizen 1 

fn.brilrnnten, assurad~urs enz. die zich d11arvan 
bedienen bij de keus hunner ugenten, reizigers 
enz. en nu gemakkelijk kunnen overziim waar 
voor ieder de beste z11ken te maken zijn .• 

Te Bm·lijn beeft zich tijdens de opvoering 
van Ai:dn bet merkwaardig verscbijnsel voor
gedaan, dat een jonge dame de opern moest 
verlnten, omdat haar spreeuw de tournure voor 
een vogelkooi h11.d angezien en zich daarin bad 
verscbolen. In de garderobe werd een onder
zoek iugesteld ell toen werd Ham1 de lieveling 
der gebeele fomilie. uit zijn benauwde gev11n
genis verlost. Het dier was ecbter zoo toeae
tu.keld, dat hij den volgendeu dag overleed, tot 
groote droefheid ziiner meesteres, die zoowel 
de nieuwsgierigheid van den ,preeuw, a.ls de 

cl waze rnocle der to urn ures van ganscher har
te verwenschte. 

Het l\ie11wsblad van den Hoeksclien 1Vaard 
verrnt bjjzonder-heden owtrent de vreeselijke 
ramp, 11an de sioomboot Oude Maas II over
komen. 
's :Morgens om 6 uren naar Rotterdr rn vertrek
kende, zng het er niet naar uit, dat men spoe
dig op de bestemmingspl11ats zou zijn. Een 
zware mist biog ovl!r bet w11ter en deze mist, 
een witte damp 11.ls hij geleek, wus niet te on
derscheiden van liet rjjm, waarruee de oevers 
bezet Waren, zoodat lnud ell water een kleur 
hadclen. Na veel tobben kwinu men bij Vlaar
dingen aan te ruim 9 uren. 

De mist was nog altjjd even zwaar gebleven; 
een weinig, maar niet veel mef\r dlLn een uur 
!'eleden, kon men op het wnter onderscbe1di>n. 
PJotseling m.erkte de uitkijk op de boot een 
stoomscbip voor zich en eer men den tjjd had 
om aan te roepen, volg-de eell hevige slag, een 
groot gekrnak, eL de Zeemeeuw had de Oude 
Maas II 1111.ngevaren. v6or bij de boeg. Op 
hetzelfde oogenblik begon de boot al met bet 
voorgedeelte weg te zinkeu. De passagiers in 
de voorkajuit waren er bet ergste aan toe. 

Hier voornl was bet: die het eerste boven is 
redt nog zijn leven; men vloog naar de trap. 
De pasMgiers uit de acbterkujuit badden meer 
tijd om zich te redden, daar bet acbtereind 
van de boot met deze kajuit rees, naarmate 
bet voorgedeelte zonk. De machinist bad de 
tegei;i woordi:gbeid van geest, voor b\j zich uit 
de mnchinekamer spoedde, de kleppen open te 
zetten om den stooru te laten ontsnappen en 
de vnren open te leggen. 

De aanvaring wus zoo hevig, dat 2 ossen 
verplett.er<l werden en de splinterB van bet hout
werk door de voorkajnit vlogen. Op het voor
dek hebben wel zeker de treurigste tooneelen 
plaats gebad. Alles woelde daar doo1·een; ruen
schen, vee en goederen, bet geleek een kluwen; 
3 beesteu hadden zich rnn hnn touwen los
gewerkt en 2 pan.rden w11ren losgesneden. De 
mannen redden r.ich spoedig, maar met de 
vrouwen, versuft als zij waren door het plot
seling ongeval, hatl men de grootste moeite. 

Vliegenssnel werd haar een tonw om bet 
lichaam geknoopt en werden zij zoo op de 
Zeemeeuw gehescben. Helaas! men kon allen 
niet redden. Acbt passagiers bP.bben er het 
]even bij ingeschoten. 

Pietje de Huyter, een meisje dat zich naar 
haar dienst te Den Haag begaf, bijna in vei
ligheid, viel van de ruderkast in het water. 
Men stak baar f.en schipperslrnak toe, tweemaal 

Half geclwongcn een wandeling van circa twee 
u111· te maken, zonder dat men recht weet waar
heen, is een kostelijk mid de! om alles op te merken, 
wel te verstaan als gcen zorgen of wissewasjes, den 
geest gevangen houri.en en beletten, vrij zijn bezig
heicl te zoeken. 

Amsterdam was wcl nog maar met ccn oog wak
ker, rnaar er bcgon toch al een weinig ]even op de 
grachten te kornen. Enkele wijnhuizen en tabakswin
kels, rie mee. te koffikelders en water - en --vuur- -
neringjes warcn al open. De bakkersjongen met zijn 
klassieken mane!, de werkgast met bet e\·en klassie
ken botramrnenzakje onde1· den arm en een kort 
eindje pijp in dPn moncl, melkmelsjes met bolle ge
zichtjcs, rood en hard als bellefleurtjes, begonnen 
zich bier en daar te rnrtooneu. \fillem had voor 
deze laatsten gaarne een aarcligheidje over of ''OOr 
't minst een jolig >Jgoen dag." Ook het mannelijk 
pnbliek ruonsterde hij met een ~cherpen en vluggen 
blik. De meestr. menschen, als zc zich op strnat 
t>Cn weinig straf zien aangPkf'ken, groeten onwille
keurig, en Willem wercl op die wijze nog al eens 
gesalueercl. Zoo iets wt>rlct altijd voordeelig op het 
bumt>ur, dat bleek ook bier weer. 

( Wo1'dt ve1·volgd) 



g1eep zij mis, r:e derde maal begann h1t11.r de I Eervol ontslag Ye1·zocht door den chrf wrrk
krnchten. Hnar lijk spoelde kort daarop te illig-kundigc bij dtin dil.'11 t der Uataviasche harnuwer· 
Vlanrdino-en aan. kt>n W. C. 'fheuni~sen. 

Dit is ozeker, dat l1et te ,,erwo11dere11 is, dat . BL'no~md tot . twe"t>den werktuigkumli~e bij den 
· t 11 1 kt ·· \'' d b t · t d1enst der l1:1tann8che h(H'CllWPrken D. D1ssl.'lwerf· nie a en veropge u z11n. v are e oo me 1 1 1 . k 

1
. .. . . ' r ht l ] ] • t j z · tut (<'rt en WCI' \tu1g lint 1ge bl] cl1enzelfden d1enst 

zoo c 1r one er (en 1~11 ~c1:ee;:; en. t e t'e1111'm1w Scht'emadwr; · · 
door den stroo1u met bu~edr:uud, voorzeker tot t\Yreclen onrlenvijzer bij rle kwerkschool voor 
allt>n waren omgekorne11. J~er en lof moet ge- inlandsrhc onclerwijzers tc Probolinggo II.\\'. Bo~man, 
geven worden au.n cle dekkned1t;; van Oiule ~ onhu1gi> Ynn verlof ternggekeenl. 
Maas lJ, Ja::i, HoUJcin 1~11 Albert den Boer, die d tot lirl 1·~n den rand rnn Ju titie te Batavia mr. 
bovenmenschcliike pogingen tot redding gednnn I .I. J. Sch11c1ther; 
hebl:>en. Deu Boer w:\R t10 lantste die de ver- ~ tot Jul , van clt~n rand nin Justitie te SoC'rabaja mr. 
ono-elukte Loot. 'ierli .. t. Ouk ann de baurnnnino· a A. D. H. Ileringa: on lnngR van verlof tcruggekeE'rd. 

0 d ·· 0 tot l'OOrz1tter van LlP11 !·1·1 !1·n°t! te S'1do0 1·rl1·0 m1· van e Zeemee111c Z]J l:11lde geLrn('ht voor knnr H z A 
0 

ttor . - · 'l '" ' " • · 

trou we huln. · . '· · .. " .mg, 
r tot voorz1tter mn de land1·nden te Bondowo~o en 

De hoofdredncteur van een Engelsch bh1d DjembHr mr. Yil'tor Sibinga, onl:rngs rnn ,·erlof te-
ruggPkeenl. 

tot viP.r mannden gernngenisstmf VP.roordeeld-. llet zeil~chip F1·ederick is te 1\njer voor ordPrs 
het korut zeldun voor, miiar het komt toch . nn 11gekomen. 
voor, w1int onhtngs begaf de mee:>t populaire · De stoomschepcn lVillem III en Makasse1· zijn 
van !1.llen, de oprichter, eigeuanr en uitgevcr ' gi~teren Sncz gepassr.c rd . 
van de YVol'ld, Edmund Yntes, zicl1 nnH.r de •. Uit Singapore, 3 Ap1·il. De Engel~chr. mail is hie1· 
gevn.ngenis in Holloway, een der buitenwijken ' heden anngekomen, met berichten loopende tot 6 
vn.n Londen, om daar de hem opgelegde stmf j ,)Lui.rt. .. . . 
te ondero-aan. Twee iaren geleden drukte hij De ~cllout blJ nacht .J. "·· B111kcs, bcnoemd tot 
· ·· bol l I f · · l\ ornmandant der z<>e111°cl1t 1n In-''1e·· ZOll 1·e1·t1·el,l·en 1n z:gn ac een stu c n waardoor de gem al rn . . " " ' · '' 

] d L d l · I b I er :l I ! l ~ nwt heL stoc•msch1p Sumatra. 
van or ons IL e zic 1 e ee igt gevoe c e; c e De 1\erste conrcrentie der LibernJe Uuie is te Arn-
lord kl111tgde hem aan; Y 11.tes werd veroordeelcl sterdam o-chouden . 
e~ ontlanks z~ju .. u.P~.el w~rd dit vonnis beves- Uit lfataYiu, 3 ,\p1·il. 01•erg,.pl::iatst: van Sitoe-
t1gd f\11 ruoet h+J ZJ,JU imsdnad boeten. bundo naar Buitenzoro· cle aRpirant-i1weniem G. F. 

Er zijn in Engeland personen genoeg, c1ie Can1bit'1·; 
0 0 

den beer Y ate ganrne bet ergste gunnen, 1'a 11 Koeningnn naar 'l'.jamis de opzichter der 2e 
wnnt hij heeft in de T1'11lh, cl" Engelsche Fi- kl. li!J de B. 0. \V. J. Uurkunk; 
qal'o, op vrij wat hoorr,~dellijke lik1loorns ere- Yrtn. Dcmnk naar Poerwnkarta de opzichtrr dPr 1e 
· H l t 0 l bl.. ho kl bu de Il 0 W S E lla0 0--m t trnpt. un c ors nn.ar wrna c qft ec ter · · · · · · . '"' o~. '· 

ld t v t ·· k 1· . ··cl Ingetrokkcn: rlt! detnchecnno biJ het rlepartement onvervu wan i a es ziw z11n ·er rnrtg met 1 "I . 1 . 0 .. 
. , ' . o · .. , .. t er n annc van c r.n opz1chtcr tler 1e kl. blJ de B. 

de mter,,te kalrnte tegemoet. Hu l1eeft ZJ-JU eel , 0. W. 11. A. Yon ~eidschutz, die geplaatst is te Ba-
door een cler g··ootste stoffeert!ers zeer behn- taYia. ~ 
gel\jk doen im:!chte~, mag daar lezen en scbrij- de detncheering te Kota Radja van den opzichter 
ven en zelfs ZlJn vnenden on tvnngen en heeft rler 2e kl. bij de B. 0. W. A. van rler Waag, r!ie 
z\jn diners in de bcste restauraties vooraf be- geplaaM is te Padang; 
steld. De »straf" komt <lus necler op eeu dti dctacht>ennp; bij de wate~:werken te Gentling 
vacantie, waarin bij v11.n :.1ij n journalistiscben van den op.zir.ht.er dl'r 3e kl: bIJ <le B .. 0. W. P. 
arbeid k1in uitrnsten en een J1ienwen roman- J. G. de Bie, die g<'plaatst is te Pl'obolrngo; 

l .·; l- 1, . I ... . ·~ y de detad1eermg bij hct \Vestgat te Soerabaja van 
sc U!J veu, want oo \. a~ romansc 11~1ve1 1:s i. ntes -'en op ·cht . 1 . 9 kl b.. 1 B 0 ~v II J R 

. b k d D b Id h.. " z1 e1 ( r.1 _e . lJ c e . . ' . . . oos-
gunsbg e ~en . an.ren ove

1
u verte e U e.~n malen, die gPplaatst is te Deli. 

reporter, die hem tot .~an ,de cleur van zun [11 commis. ie gesteltl te A~jeh de opzichter der 2e 
kerker vergezelde, dn.t hu dacbt over e0n pen- kl. bij tit>. B. 0, W. F. J. Lroese. 
dant vn.n ilvio Pellico's » G8vangenscbap", Toegernegrl aan den dienst der waterwerken te 
een werk dat, 11ls Yates Let voHooid, mis- Geuili11g. de opzichter der 3e kl. bij de B. O. W. 
scbien niet zoo klussiek docb zehr wel zoo B. A. Huijzers. 
amusant worden zal 11.ls dat van den Italiaan- Het dividend de!' ~Iercantile Bank over ·1884 be-
schen kerkerheld. drangt 4 pct. 

Geplaatst: te Pasoeroean de controleurs der 2e kl. 

Met den voor eenige dagen overleden Eran- L. N. ' ·an Meeverden en A . .T. R. Koopmans, beiden 
schen kolonel Houdaire zaJ ook bet naar hem thans op nonactiritcit: 

te Soerabaja de ambtenaar bij bet boschwezen 
genoemde plan, <lat onder den nn.~rn »Sahara- Ham; 
binnenzee" sedert 1869 zoo >eel besproken werd, tc Japam de ambtenaar bij het boschwezen Koor-
wel van het tooneel verdwijnen. Rij wilde een ders. 
zeeboezem run.ken in het zuiden van bet re- 0Yergepl,latst: van Probolinggo naar Madura de 
gentschap Tunis, door bet do0rgraven der beu- contr6leur der 2e klasse M. J. A. Kruseman; 
velrij ten westen van Gabes en zoo van de van Toeban naar Semarang de aspirant-houtvester 
woest\jn een bevnr.rbare watervlakte maken. W. H. i·an der Haas; 

In Duitschlnnd was het de geoloog <lr. O. van Semarang naar Toeban de a-pirant-houtveste1' 
Ocbsenius, ·die op wetenscbappelijke gronden E. Tobi. . . 

. Door 1·1er veeartsen is eenparw verklaard dat de 
het nuttelooze van .d1t voor~tel betoogde en veezinkte te Soeralrnrta inheemsche rund ... rpest is, die 
aantoondA dat men Ill pluats van een bevnar- elk jaar in de westmoesson terugkomt 
baren zeeboezem slechts een soort van Bitter ' · 

meer.krijgen zou, die spoedig in een zoutvlak- .Aano·eslao·en vendutien. 
te zou ~enmderen, zooals dib thuns met de Ad- I ~ ~ 
schidarjaboezem van de Kaspische zee bet geval 1---.-------. ----------
is. Reeds verledP.n jattr is men ook in Fmnkrijk Op D111sdag 7 dezer m de schoolstraat albier van 
vrij alcremeen de ondoelmatio-beid vim bet plan de nagelaten goederen van Mevrouw de ·wed. E. 

'? . o · van Hogezand. 
gaan rnzien. I' O '" d 8 cl t D 1 d · p "uens ag eze1· e e anggoe van en rn-

boedel van d~n Heer Hasselbach. Telegra.mmen va.n de Locomotief Op \'rijdag 10 dezer te Bojolalic van den inbocdel 
van den \YelEd.11lGest. Heer H. a. van den Bor. 

Uit Batavia, -2 April. In de residentie Rembang is 
de serehzickte in hr.t suikerriet uitgebroken. 

Het divid1rnd van de matschappij >lBataviasch Pmu· 
wenveer" over 1884 bedraagt 8 3/, pct. 

Londen, 26 ?!Iaart. Alie beschikbare schcpen wor
den gereed gehouden. 

Bombay, 26 Maart. De Engelschc! troepen con.:en· 
treeren zich te Quetta. 

De eerste luitena11t der genie H. A. Berkhout is 
bij bet genierlepartement te A~jeh overgP.plaatst. 

Eenjarig verlof verleend ar.n den eersten luitenant 
der infanterie A. Jonker; 

'fweejarig verlof verleend aan J. C. Bouman, se
cretaris van het departernent van Financien. 

Benoemd tot controleur de1· eerste klasse, op Java 
en Macloera, van der Veen; 

tot controleur der tweede klasse, op Java en Ma
doera, A. J. R. Ko.opmans, onlangs Tan verlof terug.
gekeerd, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende; 

tot controleur der eerste klasse, op de buiteube
zittingen, W. J. Larive, onlangs van verlof terugge
komen, laatstelijk die betrekking bekleecl hebbende. 

Gesteld ter beschikking van den Directeur van 
Bin •. ~nlandsch Bestuur, de heeren Ham en Koorders, 
om benoemd te word en tot am btenaar bij bet bosch
" ·ezen. 

Ontslagen, ~ervol, op verzoek, rarlhen Toemeng
gorng Ario Soerio di Pr~tro, regent van Panaroekan. 

Benoemrl tot regent van Panaroekan Mas Ario 
Koesoemo di Poetro. 

Part\ 1 April, Daar een crediet van twee hon
derd millioen francs voo1· den oorlog met China gc
weigerd werd, is het Franscbe ministerie afgetreden. 

De reer Freycinet werd belast met bet vormen 
van een nieuw kabinet. 

Een opnieuw voorge~teld crediet van vijftig mil
lioen francs werd toegestaan, terwijl een troepen
macht van acht duizend man bevel kreeg dadelijk 
naar Tongking te vertrekken. 

Tweejarig vel'iof verleend: aan den contr6leur dcr 
1e kl. J. R. Couperus; 

aan ds. j, C. Schagen van Soelen, p1·edikant te 
~oeranaja. 

De vendumeester, 
U. C. Fi ser. 

Adv er ten tie n. 

Vendutie wagans vertrek 
Op Woensdag den Se April a. s. 

o p d e S u i k e r f a b r i e k. 
· ,,Delanggoe" 

van den compleeten inboedel van den 
W elEdelen Heer 

HASSELBACHJ 
bestaande uit: 

Ovale en vierkante tafels en knaapjes, rot
tingbanken, gewone-, wip- en luierstoelen, spi~
gels eil schilderijen, speeltafels, kroon-. bang-en 
tnfP.lln.rnpen, div11.ns, kleer-. dispens- en glazen
kasten, twee scbrijftafels en een kantoorstoe1, 
een buffet met marmeren blad, ijzeren en hou
ten tweepersoon11 ledilrnnten compleet, wasch
tafels met toebeh.:.oren, een klok (regulat.eur 
met muziek), een petrol£"um- toestel, leksteen, 
twee stellen lepels en vorken, porcelein-, glas
en kristalwerk, 

voorts: 
eene Americaine, handwagen met uchterbank. 

H.estant dranken en Provisien, 
en wat er verder zal warden te voorschijn ge
brncbt. 

Bij aankomst van de ochtendtreinen van 
Solo en Djokja zal voor bezoekers :ler vendutie 
de tram gereed staan aan de Halte » Delanggoe" 

(82) SOESMAN & Co. 

V en<lutie wegens vertrek 
01, ' r1·ijd1tt.;' 10 Ap1·il ISS5 

bU den as::;t. Resident: 
II. A. VAN DEN BOR. 

(83) B~jolali. 

Eantge wren b;s~hikba.ar 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKEN.EN 
Ge1·ards. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. , 

~ALON IlE COIFFURE 
Heerenstrnat-Solo. 

Beeft pas ontvangen: 

Extrn. kwaliteit zwarte vilten hoeqen 
van af f 7 .-; Grijzc viltcn zonnehoe
den; zwarte en fantaisie dassen, kn1gen, 
hemdon, sokkeh, handdoeken van af f 12. -
tot f 14.- sponsen, kammen, wandel
stokken, heeren-dames en kindersrhoenen 
in alie soorten. 

Parfumerien van Ed. Pinaud, Veloutine 
Cles, Faie, Oriza lac tee, Heeren glace hand
schoenen enz. 

Alle soorten van Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. AUTHIER. 

Verkrijgbaar 
l!Jtappe-Kaart van Java . 
'ropogniph.Kanrt van Soerakartn. 

Id. > Djokjakarta 
Prachtalbums 
Merk-en stempelinkt. 
Rundschrift pennen 
Dr1111gbare copieerpcrsen 
Balboekjes 
Gou pil-gra vu res 
Ivoren duimstokken 
Pel'ry-Rcb aren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier 
Faber 's boodscbapleitjes 

Enz. 

(3) TROOF'l' & IC.ALFF. 

SoGi8t8 G10 de Prodnits Alimentair~s 
. KAPITAAL 3 ~filLIOEN FRANCS 

Dii'ecteuren DINANT en ALLCARD 
GounEN ?!IEo.illLE PAmJs 1878 

GoUDEN MEDAJLLE AMSTERDAM ·1883 

LONDON PARIJS 
23, R ·icher, 23 1 O·! , Leade11 hall street. 

Boter van Normandie 
Zonder eenig mengsel, de beste boter van Frankrijk. 

Diverse groenten, t1'uffels, sa1'dines, pates de 
foie gras, enz. 

ORDERS TE RICHTEt AAN ALLE IMPORTEURS 
VAN EUROPA . 

Men eische op elk blik '>et merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN \\'ORDEN 

OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 

Ver krijgbaar -
·bij THOOFT & K.ALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voor vervoer van kof'fiJ, 
1net ontvangstbew~js voor kof'· 
fij pas. (193) 

SO]j'"JS1''.CAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Ruis- en Conunissievendutien 

(28) 

Verkrijgbaar: 
Loten voor de Geldlokrii te Snmarm1g ien 

bel10eve van het H.oomsch I\ :ii holiek W eeshuis 
en van het Hulµfocd~ .van 8t. Vincentin s it 
Piiulo te Sn.marn1;g µ:root f 300,000. 
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l.Joten zijn tegen contante betaling en op 
franco aanvrage a r 10 bet lot verkrijgb1t11.r, 
hij aanvrnge per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor fnmkeering. 

De dng der trekking zn.l nader wonlen nau
gekondigd. 

(57) 
'l'HOOF'l' & KALFF en 

SOE:3MAN & Co. 

De ondergeteekende, 
beln.st zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Sernnrnng. 

Ver. cLaft werkkapitaal aii.n Lnndbou won
dernemingen en verleent voorscbotten op pro
dnkten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. 0. SOHALKWIJJ\:. 

Op . 
n1euw ontvangen: 

Bet echte Leverwater, dat geen naubeve
ling behoeft, door zijne kwaliteit nlom bekend, en 
slecbts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» ·doz. fl. f 12.-

V L AS BL 0 l\l. 
(30 l)* Sclioenmake1'. 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

heeft ontvangen: 

Een faGtnur damesartikelen bestaanne nit: 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, cachemiren, satijnen zephirs en far
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoeden, bloemen, ruches, corsettcn, 
jongens- en meisjeskousen, dames with~ 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHIER 
( 4 7) ]Jodi. 

I I ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 
!~ ~~ 1jj~~~~~~ll~ 
m I HOTEL SLIER. a26 

JEeerenstraat Solo~ 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruicls- Wand el- en Kindertoilat
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

in vaten, blikken en flesschen 
verkr~jgbaar bij 

263 SOESMAN & Co. 

INDISOHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exquise -witte 

po1·twi,jn, minder zoet vnn smaak dan de 

ot nu toe ltangevoerde. 

( 286 ). * 

am al:BB:rt:EN GI a "'A LKAB AKKB~ 
MET 

voor 1SS5 

Slechts eenige Exemplaren ontvangen door 
(32) THOOFT & KALFF. 



mstarda.mschs Apotheek. 

LetJCl' Lvateir 
(2%)* \ . .i\lACHIEL E. 

Gezondheid voor iedereen. 

Hollowa·y's z ~Jf en Pillen 
DE PILLEX 

Zui\ Cl'en r.et bloell f'll lWl',tl'ilen a lle ongeregeld!J eden 

rnn de 

le , · er, 1n1u ,g, i.le1·en en ingewn nden. 
Zi_i i:'""':en krucht en gezowl!wid wcder aan verzwak 
te G,,,~tullen, t' ll zijn 011 1\·annleerbaar tel' gcnczing 
nm all r Kwnlen rigL'n ann het \'l'Ouwclijk geslacht, 
omerschilli~ \'till welken let'ft ij cl . l ~n onbrtnnlbnn.r 
Y001· Kimleren vnn "·elken Olllk'nlom. 

D E ZA.LJ.i, 

I een onfeilbnar gene »<middel roor kwnde Beenen, 
Zweremlc Borsten. \'Cl'OUdercle v·vnden, ·~weren en 
Ette rbuiit'n. Hct is heroemtl tv1· genezing \a n Jicht 
Rhumatiek, en onl'ergelijkbnar voor .\.arnborstighcid 

keelpijn, bronehitis, , ·erkoudheid en 
l10est. 

Tel' g1'nei ing m n Kliel'gezwcllcn en a lle soo1-ten van 
Huidziektt'n ht'Pll zij geen rne1h~,finger en gen cc~ t 

betoo ,·crcnd . ':rnmgt~trokken rn ~tijre Ge wrichten. 
i\ll oon boreid in Profc,-~or Hor.Lo\\·n\; Etab li~sement, 

78, ew Oxford street, Landen 
YOorheen 533 OxCord s t1·eet, 

En wonlen Yerkocht in Potten en Doozcn rnn h. l '/,cJ., 
':!:<. 9d .. };:. lid, 1 ls. ~~s. , en :i;3;:, rn rndu·Ugbaar 

bij a l ie me1licijncn -n~rkoop»r: door de t'beele wereld. 
,_... Koopers gelieven he t E.tiquet van ede re Doo s en 
Pot te onde rzoeken. lndien he t adres , 533, Oxford Street, r e 

niet s taat, zoo is het bedrog 
( 130) 

Place de l'Opera 

~arijs 

~EN~ H:\~:;:s~~; ~ c i 
BESTAANDE ~ Ir.~~ 

\~\\~~\)t\\ti 
\

"" ~ ~ 15 MEDAlLLEN ' Y,. ,, Goud, Zilver, Bro11s 

Wordt over at verkocht. 

GOUOEr.i fftEDAI LLE 

D E SIRQOl' L t N D · ZED is CCU kos,l)aar 
kalmerend rniddcl voor kin<ler0n. 
DE S CllOOP 'VAN D · Z ED is onfeilbaar lc
gen Kinkhocst. 
D E S:CB OOP YAN D · Z E D ls cen radicaal 
mlddel tegen de hoes t vau lerioglijders. 
D E S ill. OOP FAN D · ZED is een zelc~r mii.l
del Legeo l10est verkoudheid. 
DE SI.ROOP Y AN D ' ZED is ultslekcml le
gen Slapeloosheid. 
PARIJS, 22, Rue D r ouot, 22, PA!\IJ S 

EN OVERAL IN GEHEEL NED ERLA NOSCH ///DI E 

C ... I 1~ A U LT & C 0
's 

fill A. T ~ C 0 Preparaten 
'!.., , Oil 7c11ccsm1ddel gee ft de g un-

~ ~ slif!sle resnl1:1!e n bij de behand el ing 
::\ -·~~ rl1•r Gonorr.hee; bet bestaat in twee 
';' - \ ~ rortncn : 

,AJ "'- ''.:' · l•GRI M AULT&Co'•Matico 
~. \ Ir Ir ln$p11iting; is in weinige jaren 
ct.' ~P'~ ,,~ wer,lilhl'roen1d geworden ; binnen 
J:f r:: 1,,.:, ri!'\ t•11kcl1• d:i~en Worden de hardnek• \' ··?°fl'i',tf' ~ k•gsle 11il\'loei11gc11.cr uooqrenezen . 

t· .!.i~ ..,, , 2° GRIM A ULT & Co's Matice 
(/y;;,· /!.t-\ Capsul es ; onfc il baa r bij de be
~ · /,'.''lo. .'./) h:incll' li ng van uilvloeingen , en 
{~ f~.:· "'l '.·~' heli l o<• n boven Copaive en ai~dere 
w:/~ ' ·' caps11 lcs. he t \'OOr.deel dat ZIJ de 

1. mnag m e t ve rmoe1en. 

.,..;;i:..rJJ~JJ~llH:/, ,\ GRIMA ULT & C0 , 8,r. Vivienna ,Parijs 
~~Depots in alle g~edeNederlanri sche apothekn. 

met fl . 1.40 

BECKER & Co. S OERABAIJ A. 
'WJ<JllK TUIGK UND lGElW. 

Handela.ren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

H E BB E N IN V O O RR A AD : 

E en groote partli 1 .... T. 1-1 en Balk• I 
i.jzer in 11.lle af'metingen. I 

§hu\f en plaatijzer van 1Llle dikten, 
wn.arb1j vn.n 6' X2' X'/,." en ' •" 

..,· t.aaf en t>laatko1>er en Moper· I 
draad. 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
.Klinknagels. 

> > .Koperen Kranen 
en ~too1nafslnitt>'rS. 

India rnbber vn.n af •;,." tot en met 
l " dik. 

Gas1•\jpen met hulpstuldi.en tot 
en met 4" 

Geldonli'.en pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 A.tmospberen . 

Prinm kwn.liteit Engelsche dl"ijfl'ie-
1nen, eukel en dubbel. 

Hand, Centi·ifngaal. Stoo1n
po1n1>en en Bra1ulspniten. 

Snijge1·eedscha1• , ·oor gas en 
'Vith :l-·ortlulraad. 

Alle soorten , ... erf'°" a1·en. 
Boo1· en Ponsmachines, lDraai-

en :; drnatbauken. 

1 
Stoo1nmach~nes net ketels op ern 

t·nndatie1•Iaat. 
.Kiezel=-nhr ()Olll\JOSitie, de beste 

bekleecling tegen w1trmte-uitstrnling . 
Diuas Cristall, een nieuw soort 

' ' n 1uldei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Jn. vn zijn. 

Ven1er alle a1·tikeleu. benoodi~d 
, ·oor Jandelijke onderneinin~·en. 

Hunne ::nak op grooten oruzet gebn.seertl ziju 1 

de, hebben zij bunne prijzen zeer bill1jk en 
beneclen concurrentie gesteld. 

l~an.rne belasten zij zich met toe,,;icht hou
den op an.nmaak van Jlachinerieeu en 
re1Hu·nties daiuvan, en nemeu bestel· 
ling-en unn op diverse werktuigen . (90) 
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\Vitte en Roode Port .. ... { 15.- l pe r 
Itlnla;;a, ltlus c 1ttel en Vino Dulce,, ·l3 .50 { 1 '2 fl 
l"nle-, G old- en Di·y-Sherry ,, 12.-Jacoi.t. 

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

An1sterdamsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

f' l,50 per pond. (311)"' 

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v B r z B k B r i Il ~ 
EN 

L ij t r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
TE BA.TA. VIA. 

Inlicbtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitn.nl bij overl~j 1 len. lrnmer-trekkende verzP 
kering; - ook omtrent die volgens het onln.ngs n.n.ngenomen VJ;Jf{,LA.-'1..GD tn.rief voor WEBj
ZE JFONDS. worden gaarne verstrekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrci;isters en Af'standsbepn.-
lin;;en , a fzond el'lij k gebonrl en. 

Gedrulite An ntet•keni n;;boekjt>!il. 
Nnamlijsten. 
Kleedin;;lijsten. 
St1·n.fboelien. 
McnngeboeJien met sterkte Uc;;h1ter. 
I>roees-Verbaal. Getui;oen 1·erhooren. 
Heklnagden Verhooren. 
Vendtn·e1·n.11twoordingen, cnz. enz. (4) 

O~TVA.NGEN: I 

Prachtl~B OlBO~rafiBBil 
zeer goedkoop. 

'l.'llOO:PJ.' & JiAJl,,J!..,F. 
(ll32) 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

,,de Oosterling,'' 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,, ,~ e ri tas. '' 

Dij het Ai;entschap dezer .'/In.n.tschn.p
pijt>n bestn.nt, 011 zee1· aannemelijke voor
waarden, gelegenheid tot , ·erzekering 
tei;en brand;;evn.ar, ' ' n.11 alle soorten Ge
bou wcn en Goederen. 

De Agent te Soeraha rta . 

(ll5) J. H. ·rAK OMi\IElrnK. 

An1sterdamscbe Apotheek. 
So e n. k u rt n. 

Ba.:n·1nn. ~Jcoholisch ·wa.sch
n -ater-. 

(101 ) :JlAt'HlELSE. 

Ainsterdamsche ADothBBk . 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
SI.l.~01=» van Dr. ZED . 

(28) A. :.\IA.UHlELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOE R AKAR T A . 

E enig depot voor Soeralrnrta van 

RaQ,pta~he ~i~~en .. 
(~5) .l. MAUHrnLSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
So e i·nl;, a, 1· ta. 

Glyl~aline, middel tegen de hoest in 

,!' en '' fieschjes a r '*-- eu r 2.
Jlligraine §tiften f 2.- per stuk. 

356 A. l\IAUHUJLSE. 

•len Agent te Soerakarta 
.J. H . VAN O.Ml\IEB.EK. 

Steeds voorhanden: 
POST'l'ARIEVEN. 
TELEG.RAAF'l'AIUEVEN voor 8 kringen he

rekeml tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bulL"n 

de lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zieh beleefdelijk n.nn voor lmnne 

IlrukkBrij en Binderij 
en 

HANDEL 

in PaDier-, Schruf- en Kantoorbehoeften. 
Spoeclige be<liening en net te .·.Revering ge

gn.ra.ndeerd. 
PlUJSCOUllANTE · worde.1 steeds gm.tis 

verstrekt . (7) 

"""\T erkP.i.j~·ba.at" 

bii 

THOOFT & KALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Mlinchhausen 
(in bet J a vaanscb ) 

f>l'ijs f 5.- f1·cm co pu post f 5,00. 
( 82 ) 

Amsterda1nsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cou;;·h 1 ... ozen~es. 
tlfo1<1°l tegen de hoest. 

( I 0 5) :JIAOHIELSE. 

.A.GEN1'SCHAP SoERAKAR'l'A. 

der Bata viasche Zee- en Brand-
Assuran tie ~faatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bran<lge rnar. op cl e gebruikel~jke voor
waarden. 

(14) .l. i\IA CHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentunr voor Soerakarta voor 

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

(70) A. MAUHIELSE. 

V erkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN Dl\rEl{,SE SOOH/I'EN. 

ENVELOPPEN. 
KAN'I'OO.RBENOODIGDHEDEN. 

INKTEN, IN ZEER VELE SOO.R'l'EN. 
PRACHTALB UM:S. 
DIVERSE SPELLE ~, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

1Jr00®®~1Jr ~ ~~l~~ ~ 

H.1.intoor-Ll.qenda'a J.titS.i. 
S poorweggitlsen. 
Nede1·land.f Geschiede1i'is e111, Yolksleve'11 

( p1·aclitu>e1·k i111, 4 g1·. octavo tleelen) 
de Genestet-Albtun in J>racht'/J,.and. 

ltalie, tloo,. Ge1·1,,,·cl Helle,. )) » 
Een schilde1·doos, coTnpleet (voo1· di-

lettant-schilde1·s.) (249) 

Ste!len zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS . 

Sneldrnk - Tt!OOFT & IL\I,FF - SoC>rakarta, 
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