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_-\.bonne111entspriis r 7.:;o ppr h1il(i1tnr 

b~j voornirbetnlin~. 

EuDtisch oorlo[sterrein. 
Onder den titel .,Uet te veroveren 111.nd" 

geeft het voornn:Lm te dao·blad van Austrnlie, 
de Sydney Jfol'lti 11!/ He1·n~l, eene schets van 
dat gedeelte van Egypte, waarop de eigtn 
troepen der kolonie, het contingent door de 
Kolonie N'wu w Zuicl \Y ales 11.an het En~elscbe 
leger gelever<l, thi;i.ns rtieds zijn opgetre<len. 
Kolonel B,ichanlsou en zii ne vrij willigeril zul
len h"t maag.lelijk vrtanclel vnn hun lnnd in 
Egypte den vuurdoop doen on(lerO'aan en in 
afmLchting cbt de telegrnaf hu,me dnden nanr 
a1le ooden rler besdinafde wereld zal open
baar maken, geeft het genoemcle blnd eenige 
bizouderheden otntrent het oorlogstet-rein, w11<Lr
op thitus zooveler blikken zij n gevestig.l. 

Allertierst over den be~temmingshaveu aan 
de Roode zee w1Lar cle troepen voet ann wnl 
zettell, nl. Soeakim. 

Deze pl11ats is op een eilnncl gelegen, het
welk echter door eeu dnm met bet rnste laud 
ve1·bonden i~ . Van nit zee gezicn is het eene 
groep witte hllizen die den indruk nrnken de 
ondenleelen v,m een fort b z\jn en Wll.!tracbter 
zich de Nubischa woestgn uitstrekt. De sta•l 
heeft eeue gerneugde bevolking vau orustreeks 
acbtduizend in woners, een p1ileis voor den 
gouverneur, t'l>ee ruoskeeen met minarets, de 
onvermijdelgke oostersche bazar en een clrietal 
huizen die in redelij ken tuestand rnrkeeren ten 
dienste der consuls of vr~emde be,i;oekeril van 
hoogen rnng. Op den vasten wal z~jn voor
steden gebou wd, waar me est de Irnmeel<lrii vers 
w0nen die de groote karnvaauwegen van de 
woestiin bereizen; deze lieden zijn hoof lzake-
1\jk Arabieren van den st1tlll H tdenow1i.. Even
als de tueeste Arnbieren uit Soe'.l.itn dr1~geu zii 
het haar lu.ng en volg.rns een reiziger. .\Ir. 
James, die drie winters in die streken door
bmcht, hebben zij naar het uiterlii k: veel over
eenkomst m3t de oude Egyptenaren, zooa1s 
die zijn afgebeeld op de murP.n v<.tn tempels 
en graftomben. Ook komen er in huune taal 
verscheidene woorder! voor die opvallend 0ver
eenkomeu met de oude hieroglyphen . 

Op den vasten wal staat mede eene groote 
karavanserei, door eeu Arabisch bandelaar 
voor 80.000 dollars gebou wd. Daarachter opent 
zich de woestijn, die echter in den regent~jd 
met een groen tapijt bedckt is, als wanneer 
er kudden van schapen, geiten en lrnmeelen 
weiden, terwijl zich overal de dwergmimosa 
op de vlakte verheft. Luitenant Ko1onel Ool
borne, die aan het bloedbad onder generaal 

Fe u i 11 et o n. 
ALS COMMENSAAL 

EEX YEHTELL!l\G 

IN NEGEN DOOFDSTUKKEN. 

EETISTE I!OOFDS'l'UK. 

(Ve1·volg.) 

"Willem steide m alles wat hij zag belang, las 
naamplaatjes en opschriften op uithangborden, lette, 
ali::of de zaak Jietll IJijzonder aanging, op de prijs· 
numroers op schP.plmzen, l\Ieppeler kluiten en vc•1·
dern kommenijsartikelcn, kortom hij amusec1·clc zich, 
zoouls alken cen ~tukje$ draaiencl scholi e1· of !'en 
zoo onsolied jong mensch als hij zelf was, doen kon. 

Hij had op die wijm ecn gracht of clrie geknil'rd. 
Voor den niet-Amsterdtunmer voeg ik hicrbij, d•tt 
een gracht beduidt van de eene sluis tot de anrlere. 
Sluis wil ook niet zeggen sluis, maar steenen brug. 
Om het vclkomen cluiclelijk te maken wil ik er nog 
bijvorgen, dat gracht eigenlijk in 't minst niet bc
te;ikent bet zoogenaamdc water, waarovcr dte sluizen 
u vo~ren. Dat noemt dr Amsterclamtner: wal. »\Val
water" zeggen niet al leen de meiden, maar ook haar 
»jufvrouws". Grncht is dat, waarove1· men loopt . 

De Soe1·1tlrarttt.<1che Co1u·n11t r~chijnt 

driem~nl 's weeks: Din.rflag.ft. llon1le1·(lttg.r en 

Zatf:'l'liti.qs, nit~c'l.ondcnl foc~tilagen. 

Advertcntiekosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woordon voor 3 phi.1ttsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

V\'icks ontsnu:µte, doordien hii ziek te El. Obeid I Pn kameelen, blijft deze plek vochtig en groen. 
werd achtergelaten en die zich tlums bij den De ongelukkige Hicks Pacba vertoefde hier 
staf van lord \Volseley bev 111dt ze.CYt: de v Iak- met zijn sedert in de pan gelrnkt legcr een 
tt> itchter Soeakim i bedekt met i;~lsteenen en etmaa.l. 'l'nsschen Ariab en de Niil liggen 
rijst langzaam, tenvijl die aan den horizon twee groote waterlooze dakten met recbts het 
wordt afgesloten door eeu l1i.ge, rot achtige gebergte 1eb 0 l Guurnt. Hier is geen planten
heu veireeb ai:m wier voet zich de bronnen groei t~ bekennen: menschen eu vee worden 
beviuden. V erderop iu het O"f'berO"te was de er op nmtsoen gesteld uit de w1i.terketels op 
lncht vervnld met den geu/' der 

0
aromatische den mg der kameelen, terwiil cleze laatc:te ge

krnideu welke hier zoo wel ",.efleijeu, lrnmfer, lijk bekeml iu hun eigen lichaam een rnttuurlijk 
krnizem unt en th\jm. Onze 

0 
()'ids zeide: O'ij reservoir bezitten, waarop zij een vierbil da

ademt hier den wierook in van~>Gelukkio- A.1~'1.·- geo kuunen teeren. 'l'e O'Bak beviu<len zich 
bie" en ik geloof niet dn.t zich eenig lu.~d tcr eenige Rt:hrnle bronnen met br1i.k water en rbn 
werehl met deze streek k1111 meten, wat den opent zich cle woestijtt weer, het stuifzan1l in 
overvloed vnn welriekende krniden betreft. duineu van boudenl voet hoog opgewoq>Jll. 
Het klima1tt heeft ecbter eene te snelle afwis- Colborne schr\jft over <lit gedeelte: 
seling. des mi1lclitgs is het zeer heet, des nacbts 'l'oen w!j ons op deze hoogteu bevonden zn-
en 's morgen vroeg bitter koucl. gen wij de vlakte, zonder witter en zonder 

V1tn Soenkitn tot Berber is een afatand van 
'.WO m\jlen hemelsbroedte, wnar de lrnrnvaneu 
12 tot 15 ditgen over reizen. Yier dag;reizen 
van <le kust stijgen de bergen tot 6000 voet 
hoogte en strekken zich 200 mijlen ver het 
binnenlu.nd in. Over der.en afstand stelt men 
zich voor een spoorweg te leggeu die alleen 
de weg tot de b~schaving kan banen, <loch 
die ongetw\jfeld met vele vijandige inv1oeden, 
niet het minst ViLD de Arabische stiunmeu, zal 
hebben te kampen. 

Het boogste punt tusschen Soeakim en Ber
ber is Hani.tree, de waterscheiding tusschen de 
~ijl en de Roode 'liee, waar zich twee diepe 
putten bevindt.11. De weg is hier niet and~rs 
dim e~n ona-fgebroken bergpas tusschen een 
cloolhof van rnvijnen en woeste verbrokkelde 
bergell. De lrnmeelen leggeu met hunne scbiin
ban.r zachte en weeke, ma.ar inderdaad elas
tische voetzolen den weg OV(~r de scherpe rol
steenen zouder hindernis af. Overal wrino-en 
zich t11sschen cle steenen door de woest'ijn
krniden en de doornmimosa's. De rotsklornpen 
nemen somtijds de zonderliugste gedannten 
aan, van reuzen, ufgodsbeelden en middeleeuw
sche burchten. Van de bronnen van Rani.tree 
tot het vo1gend stn.tion, die van W ady Kokrek 
is cen marsch van 2.-J, mijlen. Vier rnijlen 
verder kotnt men 111111 de oa is van Howeh, 
waarbij Je grenslijn is tusschen de Hudenowa
en de Bishareen Arabieren. Ariab is de fra.ai
ste oasis tusschen Soea.kitu en Berbrlr, een 
punt wan.r verscheidene valleien te samenko
men en de bergstroornen derhalve hunne wa
teren uitstorten. Door bet opslorpend vermo
gen van clPn bocleru en het struikgewas <lat 
er groeit, een welkom voedsel voor paarden 

.'\L u dus te eenigertijd mocht lusten te Amsterdam 
het S!'reck woonl t.e pas te brengen: »Yan den "·al 
1n de sloot" of »in de gracht," verbaas u dan niet 
zoo rle eerzame Amstei·dammer u met een goedig 
lachje van zelfbewuste meerderheitl als •!en builen
me11sch kwaliliceert. 't :Uoet wezen: »Yan de gracht 
in den wal." Doch ter zake. 

'Willem was rlns ecn paa1· grach"ten ver geki.;ierd 
en was zijn onaangenaam kamernvontuu1 reeds ge
heel vergeten, toen zijn oog op het onvenvachtst 
getroffen we rd door eet1 monstel'I' lieg tet· grootte van 
een boerenklomp. 

))Goel almachtig ! riep hij verschrikt uit, >)Wat nu 
werr ?" 

De illusie was 0ok anderhalve seconde volkomen 
geweest en Willem bler,f onwillckenrig stilstaan. Een 
de1· glasrniten van het Jutte!~ pt·entenwinkeltje, 
waarover bij zich bevontl, was beplakt met een soort 
van grnauw wit papier <lat in 't midrlrn prijkte 
met cen uit bruin marrnerpapier zeer knnstig uit 
geknipte vlieg met half uitgespreide vle11gels, zoo 
groot nls de glasruit het to<'gclaten had. Op zij 
stond met goudpapiC'ren letters aan den eenen kant 
Vliegen, aan Jen ancl<>t'Cll kant Doocl. 

'' Dat 's wccrgaas curicns !" dacht onze wande
Jaar, toen h\j zijne dwaling ontdekt en het ding 
wat narler bekeken had. )):\faar wr-t heeft dat hier 
te heJu!den 1 J,; er een prijs gPZet op het zielloos 
overschot of de scalp van zoo 'n clier, even als in 
mijn jongenstij1l op ot1s rlorp op de: molien en mus
schen? Dat moest ik toch eens vmgen." 

boomen voor ons, terwij1 de boos1i1tnlige demon 
van de woest!ju, de lucbtspiege1ing, nls ge
woonl ii k ons parten speelde, met zij e bedrie
gelij ke beehlen en verhevelingen; meren, bos
scben, stetlen en landou wen werden ons voor
getooverd die w{j nimmer zouden bereikeu en 
terecbt noemen de Arabieren clan ook een zoo
danig btfreel Bah,· es Sheylan, d. 1. zee van 
Satan. 

Onze lrnmeelen. oudanks lmnlle breede plat
te voetzolen, zonken bij iederen pns diep in het 
tjjne stuifaand; op de plek Witar wii karn
peerden wii.s geen spoor van orgnnisch leven 
te ontdekken en de vlakte, met l0sse zwart
n.chtige rolsteenen overstrooid, leverde een troos
teloozen 1rnnblik op. Zij zagen er uit als in 
het vuur zwartge.schroeid en de geheele om
geving was als het tooneel vau eeu brnnd, als 
de overbl[jfselen van een in vlammen opgega
ne wereld. Zoo ruoet volgens de sterrekundigen 
bet er op de ruaiin uitzien, niets d1i.u de b1tr
re steemklompen van een uitgebranden vulkaan. 

Een eenzaam hoog granietblok op onzen weg 
drnagt den naam van Hermiet. In de verte 
wns zichtbaar de Aboo Odfa, een rots in den 
vorm eener obelisk, door reizigers in hunne 
verhuleu herhaalclelijk vermeld. Terwijl wii 
gekarnpeerd lagen onder den koperen hemel 
outstond er een Sirnoum, de heete woestijn
wiu<l, die het fijne zand in kolommen en hoo
zen deed omhoog wervelen~ welke langs den 
horizon voortjoegen. De na.tnur hier is zoo I 
grirnmig en star, dat men zich beo-rijpen kan ~ 
hoe in de volksverbeelding der A~abieren de I 
vele fantastische leg-mclen outstaan zijn. 

(Slot volgt). 

Het moedertje, dat voorkwam om te \Tagen wat 
mijnheer gcliefcle, iegcle onzen 1Ticncl zcer rluidelijk 
uit, 011cle1· geriien tige mec>decJing, clat het YC! ecn 
stuiver kostte, hoe hij van dat pa pier maar een stuk 
op tafel te leggen had met een paar droppeltje · 
melk of >)ZOO icts" er op, om zooveel vliegen te 
vangen als hij rnaar wilde. 

>)Te deksel, dat is wat ik hebben moet 1" ri p 
Willem, En een oogenblik later stnpte h\j met een 
opgerold vel vliegenpapier oncler den arm den weg 
naar zijn woning terug, er niet meer aan denlrnnd 
zijn voorgenornen wandeling voort te zetten. 

Toen hij weer thuis gekomen was, harl juist de 
rueid zijn theegoed klaat· gezet. IIij behoefde dus 
niet opzettelijk ecn paar druppeltjes melk te be
stellen en kon aanstuncls ·zijn proef beginnen. 

Hij scheurde zijn vel vliegenrloocl in vier kwarten, 
lcgde cen Cl' van op de tafeJ, rcn op de piano, een 
anrler op den Rchoorsteenmantel en <'<'n vierde in de 
vensterbank. Toen hij ze alle vier behoorlijk met 
melk be$prenkelt had, nam hij be.laarrl op zijn canape 
plaats, in afwachting rnn rle dingen, rlie nu komen 
zouden. Ilij gnnde zich niet eens den 1.ijrl om thee 
te zetten. 

Nu schijnt l1et echtrr een vaste regel te zijn, dat 
die kleine daemoni~che kwellingen, wclke een prik
kelbaar gestel zoo dikwijls het schijnhaar meest 
iclijllischP lc\'Cn tot een waar vagevuur maken, zich 
j uist clan niet opdoc>n als men ze op de ecn c•f an
derc wijze te slim wil zijn. Ten minste '\"illem kon 
in de ecrste tien minuten zijn vijand niet te zien 

. --~-
InzPnding fler ldvertentien tot op den 

1ln.g der uitgave v66r 1 0 uur. 

Ingezonden. 

Brebes, -i April I 8tFi. 

\ V elErlele Heer 

Den Heerc Hedactenr van 
de :::loernkartasche- Courant. 

tP. Solo. 

W elEdele Heer, 

De Locomotief mu den len dezer heeft eeu 
bericht uit Uw blad overgenomen, als zoncle 
de l1mdsclrnpsehildee, R1tden Poerbondikoesoemt>, 
gepensiouneenl Assisteut- \Vedana van Hoenting, 
eeu kleinzoon V<tn den welbekenden Pai1ue1·u 11 

van lJ.Jlliak zii n. 
Ik deel U bii cleze mede, clat dit onmoge lijk 

het gernl lrnu z~j n, daar de oudste kleinzoou 
van dien P,mgernn, op dit oogenblik eerst '.!;> 
jnar oml en µas zes mttanden Assiste11t-wedan11. 
van het onderclistrict Kedjambon, district en 
Itegentssbap 'l'eg1d, is. 

'l'en einde te voorkomen, dnt lieden zich 
ten onrechte met welke bedoeling clan ook
beroepen ~an ruijn vader den Paugernn van 
Dernak aftestammen en daarvoor zouden ge- · 
houclen wordeu, heb ik de eer U beleefd te 
verzoeken deze regelen in Uw veelgelezen bbcl 
te willen plaatsen. 

U·.,-Ed. D· 
Tjondro' 

Yolgens ingewonncn infonnaties bij boven 
Haden Poerbcbclikoesoemo, 1·erklaarde clezi 
tr zijn 1·an wijlen Raden Poerb6neg6r6, ge• 
tih van het regentsch(l.p Patih (.Tapara), een 
van den Pangeran var. Demak, waardoo1· "'J _ 
ook met de tegenwoordige regenten van Joana, Bre
bes en Demak 1·ermang-chapt i . 

Red 

So er aka rt a. 

Verzorgin~sgesticht 

Commiss11.ris der mn,aud April 1885, 
de heer Mr. C. 'l'. F. 'l'HUl~KOW. 

JI a an s t a n d. 

Oinsdap; 7 .\p1·il X. '.\f. \Voensdag ·13 April Y. ;\[. 
\Voen"lag 22 .\pril E. K. Woen~dag 2!J April. L. K. 

krijgcn, al liet dezc ook, om de hoop gaande te 
houclen, van uit zijn tegenwoordigen scbuilhoek een 
zcker vertlacht gebl'Om hooren. \Vel warnn er af en 
tor een paar argclooze gewone vliegjes ter loops aan 
de melkclroppclt;e~ komcn leppen, beurtelings weg
vliegenrl en terugkomend. totclat eindelijk een panr 
hu11ne1· bet korte genot met den dood bekochten. 

'Willem herinnerrle zich bet· kleine gedichtje van 
Goethe (een van zijn liefste), waarin die zoete vlie
gentlood zoo aanschonwelijk en echt poetisch lw
schl'even worrlt, maar zijn gemoed was thans niel 
v1·ij genoeg om hct gezicht van die paar lijkjes 
elegisch op te vattcn, Met een glimlach van wel
gevallen integencleel overschouwcle hij het slagvelcl, 
in het voll? bcscf van zijn goed rccht, niet door een 
e!lPnclig insect van zijn eigen kamc1· ve1:jaagcl tP 
worclen. 

Intusschen was het water op \Villems theestooi' 
aan 'j, zingen geraakt. Het gonsde zoo clommelig. 
zoo zoet-eentoonig, rlat hij daarhij alleng~ de oogrn 
zachtjes dichtsloot en zich eindelijk zonde1· dat hij 
er zclf besef van harl, op zijne canape op zij liPt 
glijclen. 

Ditmaal droomde hij niet. Integencleel, spoeclig 
was hij in vastcn slaap, z60 vast, dat hij er zeer 
onhcbbcl\jk bij rnorkte. en van ganscher hartr zijn 
acbterstallige rnst scheen te willen inhalen. 

Ik rlurf niet gisscn, hoe Jang hij op die wijze zijn 
slaapjr zou gerekt h1~bben. als niet de mcicl een paar 
uren later hem had vinrlen liggen, en ham· bestP 
pogingen had aangewcnd om hC'm wakker te krijgen. 



Vt"rtrek der Trt>inen 1 
::5e111al'ang-Sulo 6.50 '. 111. sndtl'ein, w1>lke 

te Soln nan, luit nan rlen snel
tl'P;n, diP om 10.30 v. m. 
van danl' nnal' Sorrabaja ver
trekt. Yenlel' 8.31 v. m. ·1 :H 

Solo-Senu1 rnng 
n. 111. 

7.'J I'. Ill. 10.30 V. ffi. 2:16 
11. 111. sneltl'ein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om U.20 '" m. rnn Soel'a
baja vertrekt. 

Semnru1;g-KedongDjati 2.55 n. m. 
l\edong-Djati- Semal'ang 8.12 v. m. 
Sen1arang-Djokja ti.50 v. m. 8'.::H '" rn. 
lJ.1okja-S1·marang 7:15 v. m. ·12.25 v. m. 
Dj9kja-...,olo 7.15 v. m. 9.48 v. m , .!.':25 

n. m. 3.55 n. m. 
olr -Djokja i.1~1v.111. 10 v m. 1.53 

11. m. ~.3G ll. m. 
\\'illrm I--1\edong-Djati ti '" m. 2 n. m. 
Kedong-Djnti-'Willem I. 8.5 v. m. 4.t l n. m. 

Solo l~jrbres--Soerabnjn--(:Ul aank. S0erabaja 3.20 
·10.41 (sneltrein) nank. Soe

rabaja 6.-
2.35-nank. Madioen 5.52. 

:S11ernbaja-.:olo Djebrc: tl.20 ~neltrein) a:rnk. Solo 
l>j. 1.~ , 

8.:!5 aank. Solo Dj. 6.--
11.57 aank. Madioen 5.~i'l 

l'l'ijd~oµga l'Cn rnlgf'ns mitldelb. tij<l SOL'rabaja :_ \) mi
mir•ut Yt.m•chil met Solo; 12 uUI' Soernbaj<t = 11 5'l 
~olo . ) 

Heder werden ter politierol gestruft wegens 
het bezit van clandestiene•opium. 

Kromodjojo . . . . met 8 dngen krnkal 
W arsowidjajo » 8 » » 
Bok :Kroruodiwirjo » 8 » » 
Bok lmanr~jo » 1 maund » 
Sodrono vrijgP.sproken. 
Gestraft wegens bet toebrengen van slagen 
Li~ ' ioe Tjae met 6 Llagen krakal 
Eciris bin Tho Kedjie vrijgesproken. 

Z:1Lterdag jl. werd door een Europeesch n.mb
tanaar, bijgestu::m door den wd. schout Goeste 
en de spionneu der itmfioenpacht, huiszoeking 
gedaan bij zekeren hl. in knmpong :·oroge
nen nlhier en op bet erf z~jner woning onge
veer CCU tbail ruwe Opium O'cVOnden, wuarvan 
hij zich de herkurust mnnt· niet herinneren kon. 

Het blijkt dat, bier even als tc Semarang 
sornmige Europeanen aan het debiet va,n 
dat goe<lje al meer en meer bun uirndacht 
willen schenken, w11urtoe den <lruk der tijden 
wel bet hare znl bijbrengen. 

De weg van Lodjie-Woeroong leidende naar 
Adi,·:i-ljajan, is bij donkere nuchten in eene 
Egyptiscbe duisternis gehuld en loopt men 
groot gevaar om in de duar langs stroomende 
l.,: ·ling te vallen . . 

ie buu:1; stond reeds jaren her, in een min
-..oeden renk wat de veiligheid aanbelangt en 

n daar zeer dikwijls kleine diefstullen voor, 
..Jat ook ten gerieve der zich aldaar alleugs 
·estigd hebbende Europeanen, een betere ver 
Jtiug behoeft.e is. 

Op Bandar bekeeren vele inboorlingen en Cbi
neezen zich tot bet Christendom en bezoekPn 
getronw de kerk. Tn compensutii;i gaan de Imlo
Europennen tot bet Isluruisme over en rnlgen 
de voorschriften van ~1ohamnL1 nau w kcurig op. 

In de mannd Jauuari jl. omhelsden zeven 
I. B. tegelijker tijd de leer van den grouten 
Profeet en ztjn- zoo schrtj.t men- van plnn de 
hei lige stud .Meccu. te gaan bezoeke11, oru dau 
als Hadjie terug te keeren. 

Hier ter stede zouden ouder het schoone ge
slwJ1t enkelen diergelijke gevalle:1 bekend zijn. 

Een hfer te Wnro11g-Pelcm die zijne ~oe
clcren moest doen trausporterren, riep <l:lllrtoP. 
vier koelies en verwtjderde zich eei;iO'e oogen
blikken, terwijl zijne vronw in de woning bleef. 

Bii ztjne terugkomst was een l:orloge van 
vrij belangrijke waarde. dat hem door een vriend 
was toevertrouwd en uan een spijker tegen de 
wnnd bing, verdwenen. De verdenking viel 
untunrliik op de koelies die dan ook door de 
inmitldels to lrnlp geroepene politie ann den Jtjve 
werden gevisiteerd, mnar zonder e&nig resullaat. 
Het unrwerk is nog te zoek en znl wel zijn 
weg gevouden hebben in een der hier zoo tal
riike bestmi.nde inlandsche pnndje!huizen, zoo
dat den bestolene niets orerblijft dnn de wnnrcte 
aan den e1genaar te vergoeden. 

Twee bru.rrjes achter de oude gevnngenis 
alhier, hebben reeds sedert nrnnnden dringend 
reparntie noodig, <loch na11 geen herstel ~ordt 
begourren en zulks tot groot ongerief der in 
die wtjk wonende Europeauen, die verplicht zijn. 
om Of een oruweg te m'Eken, of lrnns te loopen nt·
men en beeuen te breken P.11 een nnt pak 0ptel00-
pen w11nrtoe bij don_ker weder vooml alle mo,.,e
lijkbeitl bestaat. 

Door de goede zorg.,n van den ci pier van 
's Landsgernngenis, bevinden zich de daar om
heen leidende wegen in zeer goeden toestand 
en worden die ]11.ngzamerhand verbreed. mitar 
wat baat <lat wanneer de hoofdweg door ge
mis ana goede bruggen onLeg11.nnba11r is: bij 
brand moet dat tot schrowel~jke venrnrring 
aanleiding . geven danr geen spui't tlrnns in die 
bunrt komen kan. 

11en hoopt daarin spoedig ee11ige vernncle
ring ten goede te zullen bespeuren, 

nel mogel;jk van verplaatsban.r spoor tot het. 
vervoer van riet, indigoblanreu enz. nanr de 
fabriek, gebruik te mnken. 

A1s men de beln.ngrijke sommen in nanrner
king neemt die jnnrlijks nnn lrn.nevoerders 
en trekvee moeten worden uitgegeven, is bet 
wel nan te nemen <lat ook duardoor belangrijk 
bezuinigd knn 'i\'Orden. 

Twee Chineesche njonjns (zwngerinnen) die 
nog eene oude reete ie Yereffenen bndden, 
ontruoetten elknnder na het 'J'jengbr11gfeest 
op df' hoogte rnn Bvloong, wu.t een geschikte 
aanleiding tot kijven bleek. 

Al spoc·dig v loog men elkander in bet haar 
onder luid gejuie:h der omstanders en beet 
een der vecbtenden a~ ~11dere tot bloedens toe 

in bet oor. De politie znl deze familieveete we] tot 
een afdoend einde weten te brcngen. 

GEMENGDE EERICHTEN. 

vnl van geslepen oplicbtcrti: 
In een bekend hotel te dezer stede kwrrm 

voor 1..J. dngen een i:et gekleed persoon, met 
een groot vierknnt pnk onder deu arm, en 
vroeg a1m den prrtier of de heer G. uit Zwoi
le daar zijn intrek had genomen. 

Het antwoord luidde ontkennend, wnarop 
de vreemdeling verlirngde den hotelhouder even 
te rnogen spreken. Toen deze verscheen, mo.11.k
te de persoon zich fds reiziger van den heer 
G. uit Zwolle bekend. welke laatste eenige <la
gen te A msterdaru zou komen doorbrengen, ~n 
zijn reiziger geschn•ven had, hem in dut ho
tel, nlwnar l11i logeeren zou, te ko_men opzoe
ken. H~ had liem tcvens opgedrugen, in Den 
Hnag - - de plants wnar de reiziger zich toen 
juist ophield - een knnstvoorwerp van groote 
wnnnle te ko0pe11 1 en hem dab- ruede te bren
gen. 

De reizigl'l' h1td dat nu bij zich, manr voud 
bet zeer on1t11.ngennam z1jn patroon nog niet 
aan te treffen, danr bti rerschillende conimis
sies in de stnd te verrichten had, en bet kost-

De ,,ark" van ruwe planken, welke vroeger b 1 aar voorwerp moeie tjk overal kou me0dragen, 
aan . den W esterdoksdijk te Amsterdam in bet reden waarom hij den hotelhouder •erzocht dat 
water lag en sedert de aanplemping op v11.sten in Lewuring te will~m nemen, tottlat de beer 
bodem kwnm te stimn, wanrin zti evenwel Jang- G. zou nrriveeren. De hotelhouder was vol-
zamerh11.ud voor liet grootste dee! ven:onk, is d 

gaarne anrtoe bereid, Imm de verzegelde doos 
door <le meeste vourbtjg·nng-ers stellig voor een d 

~ ~ - waarop nen :i. res VtLll e3n der fijnste m1wa-
bergplnats viin TDil aangezien. Slecbts enke- zijnen uit Deu Huag geplnkt wns _ in a°nt
len wist.en, dat binnen die havelooze wanden, 

vangst en beloofdc - op het dikwerf herhaald 
waar de wind door gierde. bet water btj boog verzoek __ C'l' persoonlijk en zorgvuldiis voor 
getii tot twee voet steeg en alle nachten een zorg te znllen dragen. 
bende rn.tten feestvierde, een menschelijk wezen De nogn.l zware doos werd daa.rom in de 
huisde. ~ 

b d b.. binnenkamer weggeborgen. 
De nm:fioensruokkelaars ier ter ste e sc u- W einige;:i kenden den bewoner trouwens, 

• 
nen weder vol am bitie te zijn, zoonls dtl groote althans van de ]atere jaren. V roeger, toen Des avonds keerde de reiziger teruo-, en toen 
aanhalingen in den laatsten t\jcl bewijzen en hii bnggerman,, bij de stad" was en 's avoncls hij ·vernaru d11.t de beer G. no~ niet' was aan
die slechts een zeer klein gecleelte kunnen zijn bijnn. altijd dronken buiswaart keerde, ging gekomen, gaf hii last een goede kamer Toor 
van wat steeds in veilige haven is aangelalld. ~ bij meer over de tong. Maar daarbti bleef hem in orde te brengen, daar hij w1lde blij-

N"u het vervoer der brievenpakketten vn.n en ' het. Hem belpen als hij 's avonds arkwaarts ven OYernachten. Den nnderen mor(J'en ver
n1Li1.r de stntiunR alhier in pai:ticuliere handen 1 strompelde, niemand waagde bet. Zijn bond scbeen hij aan de ontbijttafel, liet ee; rijtuig 
is overgeg1rnn , moet (volgens de Cbineesche 1 rnet een kat, bet eenige gezelschap dat hij bad, Yoorkomen en vertrok om 's rniddags op een 
kerk) bet smokkelaarsgilde ook daarop reeds vem:lden hem dan, en wee deno-een die hem bepaalden tijcl in bet hotel terug te zijn. 
hare oogen gevestigd hebben, cl. i. oi:i door te na kwam: bet beest stond zij~ twee man. Zoo gingen fT eenige dngen voorbij, de reizi~ 
omkooper\j v:m koeti;iers eu :mderen die cl~n- • Eensklaps hield hti op met werken en - ger leeftle er goed van, dronk zijn glaasje wijn, 
de tiene waar vnn en nn.ar de res"p. sfatio;: 11 tevens met drinken. In zicbzelven gekeerd, at gezond en steeds van de beste scbotels, liet 
verrnerd te krijgen, in de overtuiging <lat de leefde htj van toen 1i.f voort, en wie bet ge- van tijd tot t\jd een rijtuig bestellen, scbreef 
brieveupost wel niet zoo lichtrnardig uang0- lukte beru eeu panr woorden te ontlokken, be- versclieidene brieven ill bet hotel, in een woorcl 
houden 1.11.l worden. spenrd~ d11.t hij boete deed voor bet verleden. gedroeg zich fzoon.ls men <lat van een reiziger 

W aarvan hij bestond, begreep nierunnd. Gif- eener groote irma verwachten kan · 

l"Jit Smyrna schrijft Mahomed o. a. het mt- ten in spijzen of geld versnrnadde hij; ,,gege- In den omgang scheen bet ook een nange-
volgende aan een Holhtndsch Provincieblad. ven brood smaakt bittP.r," zeide h\j een enke- naam mensch; ten miuste hij maakte <lien in-

De Kederlandsche Regeeriug behnudelt de le maal, en de gulden <lien een meewarige he!!l druk op den eigenanr van het hotel, met wien 
bier vertoevende Hollander:i zeer stiefmoeder- . eens in den Z!l.k liet glijden, werd o.nruiddelijk hij meennalen in gesprek gernakte, en o. u. 
Jijk: tot voorbeeld diene bet volgende : teruggegeven. Men weet slechts, dat hii de verteld hnd, bericbt van den heer G. te lieb-

»De levernntie mu opuim, die lionilerddui- kruimkens van de tafels der rijken, die hij op hen ontvangen, dat deze zijn reis nunr Am
zenclen 's jaars bedrnngt. wordt steeds uan een I de Heeren- of Keizersgrnchten achter een boom ~terdam, wegens familie-nangelegenheden, een 
Armenier gegund, de keuring der opium vindt vond, llicdonaw; <lit was geen ,Jief'degift" en I pnnr dairen h~d m?eten nitstellen. 
steeds te Amsterdam plants, en ofschoon (ik wertl in de kluizenaarscel met zijn huisdieren Op tleze w~ize grngen ncht dagen YOorbij, 
weet zulks voor 2'eker) verschillende partijen gedeelcl. 1• toen ?ii des .. ruorgens het hotel willende verla-
zeer veel te wenschen overlieten, werden de- Zoo beelt de nu ~·u1111 zevent.ig-.jnrig:e de ten, z1ch blu kbaar bed en ken de, w~d~r. o~keer
zelve toch goedgekeurd, en clan durft meu nog laatste een-en -veert.ig Jaren geledd m che . . . de, en n.11.11 den eerste n kellner, die Jmst m d<m 
r.eggen dnt het woord ,,bakschicli" ·in Neder- groote lijkkist, reeds lnng ten balven begrn- I gang v.~rt~~fde, ernn een rijksdnnlcler vroeg, 
land onbekend is. . ven, totdu.t men hem onlangs dood op den I ~~ar hu ZlJI1 geld had boven ~~laten en spoe-

Het is wel treurig, tl11.t ik, Hollander ziinde, vloer vond liggen, of eigeuliik op een stuk, mg telegrapbceren .?1oest. De ruksdnal~er werd 
zulke ernstige grieven tegen de regeering hebben dtLt dnarvan nog was overgebleven . hem gegeven en hu vertrok · · · om met meer 
kan doch zii doet niets voor hare landgenooten in Allerlei zonderlinge verharen wnren omtrent j terug te keeren. 
den vreemde, om bun welzijn te bevorderen, hem in omloop. Dn.t zijn ark bleef, terwijl alle Toen hij .Jen volgenden <lag niet terug was 
terwijl andere mogendheden n.lhier bet tegen- nndere. die vrorg<.T n1m den dtjk lngen, ver- en ook. niets vnn zich hnd doen hooren, kreeg 
overgestelde doen. wijderll wenlen. schreef lllen b. v. dn1mrnn toe, men argwaan en telegrapheerde ·nanr Zwolle, 

dnt men belll niet dnrfde ve1jageu; nijn doch- van wnnr spnedig het bericht kwaru . d1Lt me:q 

Ilet 11.nutal be.delaars schijnt ruet den dng 
toe te nemen en wordt men door die lieden, 
waaronder Ye1en met afzichtelijke kwalen be- i 
bebt, zoo wel op strnat nls nnn de woningen II 
om ee11 naluioes lc.Lstig gevallen . 

Even als te Jogja bestaat ook bier een be
del:i.nrsge ticht onder een Europeesch opzich
ter, men zoude ganrne zi.en er drenger de 
hand nan gehonden werd om die lieden 1ilri1rnr 
te cloen hui Testen. 

Door eeuige Heeren Landhuurders is bet 
plan opgevat om voor hnnne landertjen zoo-

ter diencle bij Clen Miuister van Oorlog'', zei er geen groothnndelanr G. kende. Het klein 
de een; »neen. ze is ann bet Hof!" beweerde vnliesje dat de rciziger op zijn karuer hacl 
cen n.ndere. Meermalen is hem pliwtsiug in nchtergelaten, bleek bij onderzoek slechts een 
een gesticht nangeboden; rnnar h~j blecf elke paar oude bottiues te bevatten, en toen men 
verbeteriug vnn zijn toest1u1d weigeren. :t\anr door die ontdekkingen zich gerecht.igd achtte 
verzekerrl wordt. is de ambtennnr indertjjd met ook de verzef!'elde doos te openen om bet 
de vol!.stelling be last. de eenige geweest. die » kostbaar kunstvoorwerp" in ciogenschouw te 
zjjn verblijf van binnen nanschouwd beeft. Uit nemen, vond men slechts eenige goed verpnkte 
verkiezing, gelijk het X. v. d. D. zegt, klui- turven, steenkolen en een stnk tizer ! Men had 
zennar in een werddstad, is thaus ztjn ]even, dus met een geslepen oplichter te rnaken ge
voor bet grciotste gedeelte in verln.tenbeid door- had, die door ztin uiterliik en manieren geen 
gebmcl1t, met een eenzanm sterven besloten. argwaan had opgewekt. Hti \Vtts zoo verstan-

- - dig geweest, aan den hotelbouder geen geld 
Het. ·1;c1. t'. J1;ed. venneldt bet volgend ge· ter leen fo vragen, ruaar deze had van zijn 

Mijnheer ! Mijnheer Frankman ! moet u 1·an dang oude kenni~, die eindelijk het Joun van zijne euvel
nfrt naa1· 't lrnntool'? ?llijnh~er clan toch 1 wordt daden geYonrlen, doch sterl'end nog zijn Yijand gdergri 

l\'ille1m leven~gcscbieclenis oncindig rnce1· invloed uit
geoeft>111! had clan veel drftigel' dingen dit tot clus
Vel' vermoehlcn te doen . 

niet kalm geno<'g om p3troons venvijten en zinspelingen 
met be!Joorlijke lijdznamheid te verduren. Te min
de1· daar de tronies zijner collrga's bij deze terecht
stelling in veel te neutrale plooi getrokken \.Yel'den, 
om niet duidelijk hun lceclrnrmank en tevens de 
inwernlige verzuchting te vel'tolken: ))Heere ! wij 
clan ken n dat wij niet zijn als deze !" Willem kon 
dientengevolge geen wecrstand bicdcn aan de 
wrzoeking, op zijn bcurt eens wel~prekend te zijn. 
Hij sln~gc!e claal'in · zooze1'l', clat patroon hem droog
jes en met ePu medt'lijdend schourlerophnlen zijne 
bett·ekking opzegde. Zcer prikkelbaar en gevoclig, 
en op zijn tijd nog al hooghal't ig, had de jonge 
man, hern met \\'el wat ontijdige fierheid bij 't \t'oord 
gehouden en onmiddelijk zijn pen nedergelegd. 

eens wnkker !" harl door diens m.:>lk onltl'uikbaar tc 1naken. 
.,Ake!ig dier !'.' wa. alle~ wat IJeintje in 't ePrst II Lache wie wiJ, maa1· het wns op <lien QQgenblik 

t11t antwoonl kreeg. roerend den blik waar te nemen, d'."n 'Villem Ol'er 
... \kelig die1· '" rc1•eteerde zij . .,dat hreft mij nog zijn stukjes \licgendood Jiet waren. 'l Zij oµgedn~ogd, 

n11oit ierrwnd gezegd ! Nu, mijnheel' ! u moct heizelf I ' t zU \veggesnoeJ't. de melkdroppel~jes waren allen 
mr, ar ''eten, of u 11aar 't kantoor moet of niet." nmlwenen en hadrlen alleen de 111oetf'n 11agelaten. 

.,lie? Knut~Ol'? 'Yal 1001· lwntoor? ZolJ Ilein!je ! : !let pa pier z:1g er uit als cen nrn tranen doorweek
lH 11 jij daar ?" l'J'oeg Will~m. zich de oogrn m ijv1!11rl, ! trn brief a.ls hij op de plants zijner bi;stemming 
.. 11at proat .ii.i nin k:rntoor?" I annkornt. 

,,\\'d, mijnhet'r ! of u \'fill clang 11ieL op u1\' knn- I 't \\'as nict on1ranr>chijnlijk, ti<tt 011ze gevleugelile 
toor ruoet l\'l''len ?" naag ik. ,,'t ls al zoo !ant." ;I \'J'iencl die rnrlkclroppel1jcs na111· me21· smakend had 

,.L.rnt? orb korn ! ik heb maar cen minuut of l"evonden. en loPn aan de voile nwlkkan zijn sclrnl-
wat gcslapcn." I dig h::ut ePns had willen Oj?halen. 

.. 'l Is nl lnng tien uur ge$fagrn, dat. 11·eet ik zeker." · ,.i\u ~pt•elt Pr dr..11 ~och de driedubheh! <lit en dat 

.,::5nppel'loot ! al kwart y{Jfir ell'cll bijnn 1' ' 1 i1•p \i'il- I 1110e !" l'il'p \\'illem uit eu de11d zulk ecn brutalen 
h:111 1el'~chr ikl uit, toen hij ecn oog op hct staand 'uistslag op de tnfel, cbt kopjes en kannctjes er Yan 
hotluge op drn schoor~tcc11 geworpen had. ..Oat is rinkeltfp11. 
wal muoi~ ! \\'eet je wat, zet jij gnauw cen uePljc Sprukrloos <'11 versteencl ~tnal'de !Ieintje clit schouw-
tht'c. tenl'ijl ik rnij wn$ch." spel aa11, en tocn zc wer!el' eenigcl'lnate ltij ad rm 

.,Thcr. mijnheer? Gunst liern ! het wate1 is zoo kwam, was mij11hce1· Fl'ankmnn reeds den trap af
koud als ijs ! \Yil ik gaauw YOO!' een kleine crnt gesnelcl zondt•r thee, zonde1· water - en - melk en 
11ieuw water halen ?" zondrr broodje. 

.,~cen. neen ! Snrncr me clan manr haastig een 
hroodjc en geef me een kop waler en melk.'' 

.,Best, mijnheer !" zeide Heintje, maar kon et'n 
oogenblik later den uitroep niet weerhouden . "'\jak
kes, mijnhecr ! kijk cens, wal Jigt daar voor een 
dier in de melkkan '?" 

't 'Yas naluurlijk nieman•l anderi: clan \Yillems 

TWEEDE IloOFDSTUK. 

Een geheel hoofcl~tuk vol jach!.al'onturen, als het 
geen etlc·ler wild gcldt clan ecn 11rnscci vomito1·ia, 
zou zond<'r twijf<'I meer zijn <Ian cle vcrtcller op zijn 
rekening wilde llt'rnen, als clit kleine gel'nl niet op 

Een cerste niet van belang ontbloot gc1·olg was, 
<lat clif'n eigcn aYond, eens weder kwam tc gebeu
l'<'n. wat, li"lrrns ! allrngs nwe1· ui1zond1~ring clan re
gel geworden is. sints \\ illem Frankn1an, nu vier 
jaren geleden, als ouderloos jongmensch van twin
tig jaren doo1· den inl'loed rnn zijn voogd op het 
knnloor Yan de hreren ,·an den 1Je11vel en Co. le 
An.st<'nhm gt•plaalst was. Ik becloel, hij 11·as dien 
avonrl klokke nrgro uur reed~ op zijne !miner. i\iet 
cchter, 1ooals anrlc- s wet te l'erklnl'en zou g~wee~t 
zijn, 0111 zir.h vroegtijdig le bed ti" bt'geven, ten ein
de zijn tc kort in te halr.n. Wij ,·inden hem nccr
gelw1 kt bij e<'n kist mrt borkcn, die hij met moeitc 
van owlel' de lteclstee hern en bij 'i licht geschov'!n 
he<'ft. E<'n \'001' een Worden die boeken. ourle te 
lnng 1erwaarloosde · nnissen, uit de kisL ge11omen 
en g<'rnonstcnl, en ij hoopjes op tafcl of stoelen 
of op den gl'ond gclegd, soort bij soort, engclscb, 
cluitsch, fran ·ch, wisknnde, cnz. 

'l Zal noodig zijn, om dit raad,-el op te Jossen, 
een kort resume van zijn wederval'en op dicn dag 
te gel'en. 

Iluim een uur te laat op zijn kantoor gekomen, 
vond hij e1· tot zijne gr()l)te tcleJrstelling den patroon 
zelf reeds. Wrevelig, dat hij nu toch weer door 
<lezcn op een verzuim bctrapt "·ere!, nadat hij nog 
geen l'CCl'tien dagen gelcden zicb stellig \'OOI genornen 
had die vool'taan te zullen ,·ermijdPn, was zijn geest 

Zoolang de vol<lo1rning over de krasse taal die hij 
had gesproken, in zijn genroed nog natrilde, had 
"'illem de omstandighcid, nu plotseling zonder ge
regeld midrlcl Yan bestaan te zijn, nog niet ltijzon
der zwaar ge1.elcl . Duch die voldoening sleet bijleclere 
nieuwe recnpit.ulatie von bet gebeurde een we· ig af. 
Zooals reeds gezeg<l is, was Willem onderloos en zijn 
gehet>le Yermogen bcstond in het lmis waarin zijne 
moeder gc\\'oond had, en in een paar stukjes Oos
tcnrijk. 

( 1ro1·dt vnvolgd) 



kant ook geen haast met het uitschr!jven der 
ho telrekeniug gemaakt, tlaar bij tron wens een 
voldoende onderpimd (!) in Zlin bezit lmd. 

Ouze >reiziger" lrnd L1u::; in deze "lechi.e t\j-
• den een nieuw, mnar weinig 1urnbeve1cnsw1tar

dic middel ouhlekt om gedureude eenige dagen 
onder dak te konH·11, gued eten en tlrinken te 
bebbrn, nu en dim een r!jtoertje te ruakcn, en 
ze1fs nog met zakcenfrn te kunnen weg
komeu. 

v er s p re id e J3 er i ch ten. 
Bet dreigl't1d oorlog-,ge1aar tusschen Rusland en 

Engeland, wat u1e11 als geweken beschouwde, heeft 
zijn topp11nt bereikt. Engeland heeft niet nllecn de 
m;litie maar ook de re~ene onder de. wapenf'n gc
roepen en de admiralilt'it heeft bevel gegeven om 
alle ze( waardige schepen ten spoedigste uit te rn~ten. 
Het is e ·htPr nog niet bekenJ, als het 1ot f'Cn 001-
lc.g mocht komen welk aandeel de Radja \'an Te
riom in d<'n strijd zal hebben. - Te 's Gravenbage 
betrPurt m<'n rle vel'loving van Prinses Hendrik om
dat z0 na ham· huwelijk onze i·esidentie zal vel'laten 
om ze met die van Pruis en te verwi ·sell'n. De prinses 
was toch het eenige lid van ons Koninklijk Hnis wat 
waarlijk in de rcsidentie r,.sidecrde. - D<' Olhoma
ni-che pe1·s is van meening, 1lat Engeland tbans 
niet~ an1lers bPoogen kan dan een bondgenootsclrn p 
met Turkye, danr volgens haar allern hl't prestige 
van lwt li:<tlifaat dP bevrediging rnn Sl)edan kan tot 
stand. br<'ngen. - In Frankrijk is hl't minislerie Fer
rij 01er de Tongking kwestie gestruikeld. ::llcn roept 
nu uit. ::lfoar wnt wil Frankrijk? ::llen maakt geen 
o\'envinnende troepen door Mini ters le ontslaan.

.y,·erd rroege1· gemeld <lat er in den toe~tand van 
cle ougelukkige, krankzinnige ex- keizcrin van Mei.ico 
een gunstige wrandering was grkomen, thans we-

. der zijn er berichten die zulb geheel en al tegen-
preken. Het ovcrlijdr:.n van den bpitein Yande1·elde, 

intendant mu het kasteel Bouc!Jont, waar de keizerin 
Charlotte \'l'rblijf houdt, moet daarop grooten invloed 
hebben uilP'eoefond. 

De onderkoning rnn lerland i , tei· jacht zijnde, 
l'an het paal't! gevollen rn heeft zich een leutelbeen 
ontwricht. - Op ho>t Hofspui te 's Gravenhage is bet 
bij gelegl•nheid rnn 's Koningsverjaardag tot een 
botsing gekonien tus~chen rnilitai1·en en burger~.- MP
nig feestganger heeft luide den wensch tP. kennen 
gegel'en, dat de burgemeester een officieele klacht 
bij de militaire authuriteiten zou ind1enen. Op dien 
dag hebben in de Residentie wle pcrson~n de straat 
-.oor hun bed aange1.ien. - Het hofper.oneel van Ha
re Koninklijke Hoogheid Prinses Hendrik zal spoedig 
na haar huwelijk, \\'aar"chijnlijk reeds met :'.\lei, ont
slage~ worden. - Tegen de Haagschc heeren, die 
den redakteur van de A1·gus, de Huml. zoo rnishan
deld bebben, heeft hd openbaar ministerie zes maan
den celstraf geeischt. Men zegt cl:i.t de officier van 
Justitie in k westie lid is van eeo vereeniging, die 
zich de be cherming Yau dieren ten doel stelt. - Den 
1e Augu tus is bepaald als de datum waarop de 
Atjeb cbe rlefen, ielijn tot in alle onderdeelen voltooid 
zal zijn met andere woorden, de voorgenomen uit
ruiming volbracht is en waarop de oflicieren "Vergun
ning zullen krijgen om hi.;nne gezinnen te doen over
komen of mee te nemen. - Het Algemf!en Dagblad 
verneemt dat de inspectiereis van den heer de Gel
de1· naar de werken tot verbetering van bet \\'est
gat zal ten ge\olge hebben, dat d~ bol'Cnmond der 
Kalie· r.foering zal afge. loten worden. Als de hee1· de 
Gelder echter een middel kan vinden, om het gat 
(welk dan ook) waardoor de ~ederlandsch Indiscbe 
finantien 1·erdwijnen, te sluiten, clan zou hij zeker 
een nog veel verdienstelijker werk verl'icbten. - Te 
Batavia zijn de Directeuren der verschillende depar
tementen met den Hoofdintendant bczig om een nieuw 
reglement. te ontwerpen op de reisk'Osten van de Bur
gerlijke. ambtenareo. Waarschijnlijk zal het alleen ten 
doe! hebben een besnoeiing van de relsdeclaratien van 
de mindere amblenaren. 

Eindelijk heeft mf'n een kwaadwilligrr te pakken, 
niet te Atjeh.- waar aan een boom zoo rnl gelaclen 
enz., maar te S(.erabaia. Dit was een jngmen ch, 
die een dozijn klipsteenen op de rail lrgde, die de 
trein naar den Ocdjoeng moest pa. seeren. Men zal 
den kwaadwillige echter gE>en zware straf op kun
nen leggen daar hij ecn )larloereesche knaap is, naar 
gissing 10 of ·12 jaren oud. Toen hij gesn:ipt werrl 
pleegde hij bet fcit reeds voor de cle1·de maal. Zon 
dat l'entje ook oms dool' oude.l'en van dagen, die 
zich als beYJ"ienden voordo~o zijn opge. tookt? - Vol
gen den mijningenieur Stoop i. de prop van de Me1·
api tot stil~taud gckomcn. De kratel' van rli.~n berg 
rookte, volgens het rapport rnn beduelden ing<.'nieu1·, 
bij afwi .. seling wij betangrijk en gelwel onbeduidend. 
- Te Salntiga is de bevolking onteueden, omdat 
ook de paarden, die van Solo komen op d~n gl'ens 
wordcn aungehomlcn. Zclfs de passargangers mogen 
hunne waren niet door paarrlen gepikold a'anbrengen. 
Ilet i~ bckend rlat de assdent Rt:>sident van Salatiga 
zeer bti1Teesrl is voor de l'eepest.- Te Batavia zijn 
in de bnurt van Pekodjan in de maand ~faart cine 
huizcn inge tort.-- Yerder is er op diezelfde plaats, 
maar in ern andere buurt ook een hms waarin een 
ouile vrouw ::ltaimoena, die ongPvee1· l 00 jaar oud is, 
ingevallen. Door een wonder bekwam de oudl.' dame 

een letsel, of~choon zij ondel' de puinhopen bcdol
ven werd. 

In de omstreken van Gombel boudt zich een ko
ning~tijger op, cue des nachts den \'OOrbijgangers 
schl'ik oanja:igt dool' midden op den wpg te gaan 
liggen. - Een spotvogel l'raagt in het Batauiasch 
llandelsblad, of nu de nicuwe llnie op Atjeh ,(('Creed 
is, men spoedig het Atjeh monument zal Opl'ichtcn. 
- Ook vraagt men in hetzelfde blad of de eder
landsch Indische Spoorwegmaatschappij niet genegen 
zoude zijn om het onbenutie terrien nabij de halte 
Noordwijk te vel'koopen Thans client bet als weide 
vour de paal'den van de nabijgelegen wagenverbuur
derij en de ijsfabriek en . . . voor een paar dozijn 
'•arkens, die daar hun ontbijt zoeken. - Te Batavia 
vertellcn geheime spiounen in het gebeim aan ieder 
die het hooren wil, dat ze tot <le gebeimc politie 
behooren; waardoor nu een ieder weet dat de Re-

geering er in hiot geheim een geheime politie op 
nahoudt, waardoor een icder nu met het gehcim is 
in wetenschap gesleld. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 4 Aµril. Ile uitslag der Gouverne

mrnts-wisselinscbrij1·ing, is als ''olgt: 
Ingeschreven 1 ~,335.855; 
gegund 30.000-'131.7: 115.0-101.8; 222.000 

-·101.9; 716.800-102. 
Den ·!Se April is weder een in chrijvi11g van een 

millioen. 
Uit den hater van den Slamat stijgt elken mor

gen een vul'ige rookkolom op, welke den heme! bo
ven den top hclde1· verlicht. 

HPt ieilschip Hm·va1·d is te Anjel' voor orders 
aangekomen. 

Tweejarig verlof verleend: aan den aspirant con
tl'Olt>ur W. A. ran Andel: 

aan den ·len luitenant der infanterie P. J. F. Louw." 
Ontslagm, eervol, op verzoek, de architect dE>r 

1ste kl. bij B. 0. \\'. J. Druins. 
J\aturnlisatie is verleend aan den beer Kribber te 

Soerabaja. 
Overgeplaatst: naar Klaten de 1e luitenant der 

infanterie \\'. A . .J. van der Meulen; 
nnar Batavia de ·J e luitenant de1· genie H. A. 

Berkhout: -
naar Atjeb de ·le luitenant der genie J. A. Neb

bens Sterling. 
Si11ya1io1·e, 4 April. Na een he\·ig gevecht bezet

te admiraal Courbet de pescadores. 
Met de Fransche nedesvoor lagen is dool' China 

inge~temd. 

De Frnn$Che troepen in Tongking zijn in vollen 
tenigtocht op Chu, terwijl de Chineezen hun terug
tocht bPdreigen. 

De toestand det· Frnnschen is zeer hachelijk. 
Uit Bat.ma, 6 April. De beer H. D. Canne, Gou

l'erneur 'l'an Sumatra's \Ve lkust, heeft een tweeja
rig verlof naar Eut'Opa aangel'l'aagd. 

De militaire ambtenaar der tweede klasse F. A. 
A. Degen. heeft wegens langdurigen dienst een twee
jarig "Verlof naar Europa aangevraagd. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Oin~dag 7 dezer in de schoolstraat alhier van 

de nagelaten goederen, van Mevrouw de ·wed. E. 
,·an llo~ewnd. 

Op \\'uen~dag 8 dezer te Delanggoe ''an den in
boedel Yan rlen Heer Hasselbach. 

Op Yrijdag 10 dezci· te Dojola\ie van den inbocdel 
,·an den \\'elEdelGest. Heer H. A. van den Bor. 

De Yenrlumeester, 

U. c. Fi SCI'. 

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

llr9 Wordt gevraagd: 
V oor een uitgebreide landelijke onder

neming op midden Java eenEuropeesch 
en een J a v.aansch landmeter op een 
va t maanclelijksch salaris. later overeen 
te komen. 

De titel van gezworen landmeter is 
geen bepaald vereischte. 

Nauwkeurige opgaven worden mge
wacht. 

Brieven franco adres letter A. S. bu
reau van dit blad. 

(84) 

VenduUe w~ganS\ "fa:trek 
Op W'oensclag den Se Ap1·il a. s. 

o p cl e S u i k e r fa b r i e k. 
,, Delanggoe" 

van den complecten inboedcl van den 
vV elEdelen Heer 

HASSELBACHJ 
bestaande uit: 

V endutie wegehs vertrek 
Op 'rrijdag· 10 Apdl 1SS5 

bij den asst. Resident: ' 
II. A. VAN DEN BOR. 

(83) B~jolali. 

tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKENEN 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

Verkrijg·baar: 
Loten voor de GeldlotPrji te Smuarn.ug ten 

behoeve vim bet Hoomsch hid l:oliek W eeshuis 
en van bet Hulpfonrl<; vu11 t' t.. Yincentius <L 

Paulo te Samarnng groot f :J00,000. 
·DE PRIJZEN ZIJ T: 

1 pq1s van / 100.000 
1 ~0.000 
2 l 0.000 
3 [>.000 

10 LOOO 
10 500 

100 !00 
100 » » » 50 
Loten zijn tegen contante betaling en op 

franco aanvrage a f 10 bet lot verkr!jgbaar, 
I bij aanvrage per post onder inzending van een 

S AL 0 N Il E G 0 IF F U RE i ::e:1~~· a~,0 ra:~,;:;o:.:1 ~'.::;:·:~:1~" oan-

THOOFT & KALFF en 
Heerenst1·aat-Solo. (57) SOES:\IAN & Co. 

Hseft pas ontvangen: 

Extra kwaliteit zwarte vilten hoeden i . De ondergeteekende, 
van ·af f 7 .-; Grijze viltcn zonnehoe- \ belast zich met den in- en verkoop van pro
den· zwarte en fantaisic dassen knwen I dukten te Semarang .. 

h 'd, kk h' dd k ,. 'ffl/) ' l Verscliaft werkkap1taal aan Lnndbouwon
em en, so en, clll oe en 'an a - · - I dernemina-en en verleent voorschotten op pro-

tot f 14:.- sponsen1 kammcn, wandel- dukten. 
0 

stokken, heeren-dames en kinder.:;chocncn Een en under tegen ll!tder overeen te ko-
in allc soorten. men conditie n. • 

. (203) Parfumei·ien van Ed. Pinaucl, Veloutine L. 0. SUHALKWIJK. 

Cles, Faie, Oriza lac tee, Heeren glace hand
schoencn enz . 

Alle soorten van Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. A UTIIIER. 

1 Op nieuw on.tvangen: 
I Het echte Levenrnter, dat geen aanbeve-
1 ling behoeft, door zijne kwalit.eit nlom bekend, en I slechts verkrijgbaar bij ----------------- I per fl.. f 1.25 

VerkriJ. 2'baar » cloz. fl. f 12.-
._, I V LA SB L 0 M. 

Etappe-Kaart van Java 
Topogrn.ph.Kaart van Soernlrnrta 

IcL > Djokjalmrta 
Prachtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rund clwift pennen 
Draugbare copieerpcrsen 
Balboekjes 
Goupil-gravures 
Ivoren duimstokken 
Pe1·1·y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) · THOOF'l' & K.d.LFF. 

SociBtB ~.T~:, ~r~!,~!,~: ~,i,:~0Bntaim I 
Di,.ecteuren DTNANT en ALLCARD 

GOODEN MEDAILLE PARIJS '1878 

GouDEN MEDAILLE AMSTERDAM ·1883 

I/ LONDON PARIJS 
23, Richer, 23 II 101, Leade11hallsll'eet. 

Boter van Normandie. 

Zonder eenig mengsel, de be. te bote.1· van Frankrijk. 

DiverBe groenten, fru/fels, sci1·di11es, pii.tes de 

foie gms, enz. 

ORDERS TE RICIITE r AAN ALLE IMPORTEURS 

VAN EUROP,\. 

Men eische 'p elk blik 'tet merk met de twee boerinnetjes 

HOLL~ JSCHE PRIJSCOUR,\NTEN WORDEi'i 

01 • AANVRA.AG TOEGEZONDE:\ 

('141) 

(30 l )* Scl10enmala'I'. 

Toko- Authier 
I-IEERENSTRAAT- SOLO, 

/ieeft ontvangen: 

Een factuur damesartikelen bestaande nit: 
Afgepaste wolleu - en zephir japon

nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoeden, blocmen, ruches, corsetten, 
jongens- 0n mcisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHL· 
(4 7) 

ATELIER DE PHOTOGRAPHlE Fnilil' 

£1. iJi&i~~l!~l!U. iii 
HOTEL SLIER. 326 I I 

~~~--~~~~~~--~~~~~---~ 

~[E~~~Y)lJ ~~ ~l~woorn~~ 
Hee1·enstraat Solo, 

Bevcelt zich belcefcl aan tot hot ma
kcn van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

Ovale en vierkante tafels en knaapjes, rnt-
in gbanken, gewone-, wip- en·1uierstoe1en, spie- r Verk.rijgbaar 
gels eil schilderijen, speeltafels, kroon-. hang-en Ql·J· rr HOOFT & KALFF 
tnfollampen, divn.n , kleer-. dispens- en glazen- . ..L 

lrnsten, twee schr~jftafels en een kantoorstoel, S blanco aanvi·agen tot geleitle
een buffet met marmeren blad, ijzeren en bou-
ten tweepersoons ledikanten compleet; wasch- billet ,·oor ver,·oer ,·an koffij, 
tafels met toebeh.::.oren, een klok (regulateur met ontvangstbew~js voor kof-
met muziek), een petroleulll- toestel, leksteen, fijpas. (193) 
twee stellen lepels en vorken, porcelein-, glus
en kri::1tal werk, 

,·001·ts: 
eene Americaine, hanclwagen met nchterbank. 

Restant dranken en Provisien, 
en ~at er verder zal worclen te voorschijn ge
brncht. 

SOEJS1\IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis- en Conunissievendutien 

(28) 

m vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

263 SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtJe exquise witte 

po1·h.vijn, minder zoet van smaak dan de 
ot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

B~j aankomst van e oehtendtreinen van 
Solo en Djokj~ zal voor bezoekers cler vend'utie 
·de tram gereed staan aan de Halte » Delanggoe" 

(82) SOESMAN & Co. 

BD~:alB~~NGfl&aeA L~ANAKKBB 
MET 

Amstard~msebe Apotbeek. 

Levet'woteir 
(296)* A. MACHIELSE. I 

voor tSS5 

Slec1its eenige Exemplaren ontvangen door 

THOOFT & KALFF. (32) 



Gezondheid voor iedereen. 

lloll,,way's Z~Jf en Pillen 
JtE t»ILLEN 

lni\'C•1·en t.ei: blue1l i>11 he 1·~ Le llen alle ongeregelllbeden 

\'llll el f' 

l")l'("r. nu1ng. hlt"i.·en en in~t"lvnnd("n. 
Z 1~ p·"" c11 kracht en gezon1 l~1ci 1 l wcd1~ r ailll \' 'n~ wak 
te Gc~tlllt'n. <'11 zijn onwaanlecrbaa1· tcr g0nczing 
n1n ail<' K waleu eigen aan het vronweli.ik gcslacht, 
ome1·~chillig Yan welken leC't'tij d. ~:n on betaalhaar 
YOor Killlleren rnn welkcn ornlcrdom. 

DE ZALJt~ 

Is een onfeilbaar gcneesmidd el voor kwade BNmen, 
Zwercrnl<' Bor;:ten . Ycruutlcrdc V\.1nclet1. ·~ 1rnrcn en 
ELterbuilcn. !Iet is bcroemd t0r ge11ezinrr 1 an Jicht 
Rhiuuatiek. I'll l1n 1·t•rgcl ijkbaar voor Aamborstighcicl 

keelpijn, b1·onchitis, , ·ei.·.koudheid en 

hoest. 
Ter gt'lWzing Yan Klicrgczwcllcn en alle oo rten van 
Huidzi~kten het>ft zij gccn me1le,finger en geneest 

betoornrend. s:wmgctrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen berci1l in Profc;:~or H OLLO WAY 'S Etablisqernent. 

78. New Oxford street. Londen 
1·ool"l1een .1>3:1 Oxt·ord street. 

En wo1·1len 1crkocht in Potten en Doozen Yan '1 ~. 1'1,d., 
':!~. 9d .. '1>:. Gtl. l 1 ~ .. ':!:!~.,en 3:~s. en Yerhijgbnn.t· 

bij a lie ·11wdicijncn-1·crkoopers door de eheele \\"Creld. 
Kooper s gelieven het Etiquet van edere Doos en 

Pot te onderzoeken. lndien het adres, 533, o ~rord Stree t, re 
niet staat, zoo is het bedrog 

F.\llHIEliSlll:.HK 

EENE HALVE EEUW 
BESTAANDE 

(130) 

van de J!etlisebe llaculteil 

Placedel'Opera 

~arijs 

DE SlI~OOI' r·.-tN D· ZEI> is cen koslbaar 
kal:l.crcnd middd voor !;1mtcreu. 
D.E Sll~OOP r..iN D " ZED i::, onfcilbaar le
gen li.in1;110c~t. 
J)Jc S.LUOOP r..iN D· ZED is COD radicaal 
mi !<!cl tcp-ca uc hoesl van tcring-lijuers. 
J).I.': SH• OQP JAN D' ZED is ecn zekcrmid
det :egc:1 il<H'>-l 1·crlrnudl1cid. 
DE SLR <JQP J'AN D· ZED is uitstekend te
gen Slapcloosheid . 

PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 
EN OVERAL IN GEHEEL NEDERLANDSCH IND/£ 

Pa r fumeurs 

8, Rue Vivienne, 8 
PARIJS 

~1 <!f ananga ~ater 
is eon buitengewoon verfrissch en d 
toilet "Water; gemengli bij het water 
waarmede men zich wascht, maak t het 
de hu id blank en glad en laat een 
allerfijn ste geur na, die door de cle
gantste dames zeer gezocht wordt. 

n1 et fl. ] .80 

• 

BE C KJ R & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
,V .EHK'l'UIGU. UND IGEN. N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B n s v 0 r z B k B r i Il ~ 

Handelaren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

l~l\ 

H EB BEN IN VOORRAAD: 

Een groote part~j I~, T. '-' en Jlal Ii:• 
ljzt.~r in aJle 11.fmetin~en. 

L ij t r B n t B M a a t s c h a D D ij 
§taat· en t)laati.jzer v1rn allP dikten, 

w1111rbti nLJt G'X2'X ' ,.," PU ''," 

TE BATAVIA. 

~taat· en 1,la.a.tkope1· en liO{)t-r• 
draad. 

Groote- sorteering .- Jloerbouteu en 
Ulinkna;;els. 

Inlid1tingen omtreut ver11ekering-eu b. v. Kapitnnl b~j o~rerlij 11en. lmmer-trekkende verzf 
kering;-· ook omtrent die volg011s het onln.ngs nnng-enomen VRR.LAA<JD tarief voor v\TEE
~ENFONDS. wor<len gaarne verstrekt .door 

> » Jio1•e1·en Jiranen 
en ~too1nat·slniters. 

India rubber vn.u af '''" " tot en met 
l" dik. 
Gas1)~jJ•en met hnlpstnld.:en tot 

en niet 4'' 
Geldoni.:en pijpen tot 1 ::l" dinmeter 

geperst op 10 Atruospheren. 
Prirnn. kwn.liteit Engelsche (h·~j frie· 

1nen, enkel en dubbcl. 
Hand, Centrif·ngaal, §t.otnn

poinpen en Brandspniteu. 
§n,jgereeds(•ha1) ' ' 001· ~·as en 

'Vith-i;.""ortDulraad. 
AJle soorten ' r erfwaren. 
Boor en Ponsinachines, Draai· 

en §chaafbanl.:en. 
§too1n1nach.~nes netJ,e tels 0pern I 

fnndatieplaat. 
J+.:iezeJ~·u hr t;O:rnvosit.ie, <le Leste 

bekleeding tegen warmte-fritstraling. 
Dinas Cristall. een niemr soort 

, -111uldei. Yan well~e laatste nrtikelen zij 
eenige agenteu voor J1i-rn ziju. 

Y erder a.lie a1·ti.D.i.elen. benoodi~d 
, ·oor landelijl{e ouderne1ning-en. 

Hunne 7:uak op grooten omzet gebnseerd zijn 
de, hebben zij hnnne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Ga.n.rne behtsten zij zich met toe:r.icht hou
den op a.anmaa.k vim .llachine1·ieen en 
repa1·aties daarv1m, en nemen bestel
liiagen 1um op diverse werktuigen. (90) 
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Witte en Roode Port ..... / ·J 5.-l per 
.l'tin.la;;a, Jluscntel en Vino Dulce,, ·13.50 (1 ::l fl 
Pale-, Gold- en Jh·y-Sheri.·y ,, ·J 2.-1 a coi.t. 

Eeni[e a[entsn voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Amsterdamsche Apotheek 
Poeder tegen milt vu ur 

t• J ,50 per pon<l. (311 )" 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvran.g dndelijk 

Sch-ijfschietrc~isters en t\.t.stnndsbepa- , 
lin;;en, afzonclerlijk gebonden. 

Gedrukte t\.nnteekeninetboekje!il. 
Nnnmlijsten. 
Hleedin~lijsteu. 

~trnfboeken. 

ltienagcboeken meL sterkte Ilegister. 
Proces-°1'' erbaal. Getuigen Verhooreu. 
Beklangden Ve1·hou1·e11. 
Vendu,•erantwoordingen, e11z. em.. (4) 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o 1 Bo~ r a fie Bn 
zeer goedkoop. 

'I,HOOFT & JiALFF. 
(162) 

BRAND-ASSURANTfE MAATSCHAPPf. 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTfE MAATSCHAPPI 

,,Ve1--itas.'" 
Bij bet ..\.;;entschnp dezer ~.lantschap· 

pijen bestnat, op zeer a.anne1nelij.ke voor
wnnrden, gei"egenheid tot verze.kering 
tegen brandge,raar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soeralwrta. 

( 1 ti) J. H. V AK Oi\1.MEH.EK. 

An1sterdam~ehe Apotheek. 

na,·ru:rn. 
'""ater. 

(1 0 l) 

Soer•ku rta. 

it..lcoholisch '"'' asch-

}lAUHTELSE. 

Amsterdamsche Apotheek .. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
SI.l.~OJ..J> van Dr. ZJ-f}D • 

(28) A. :\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta vun 

XQ.a~ae;h.e ~ij~e=-.. 
(25) _-\.. MACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
So e 1· a 1~ a 1· t a. 

Glykaline, midclel tegen clP. -hoest rn 
, / 1 811 2 2 fleschjes a r 4.- en r 2.
~Ugraine §tiften f 2.- per stuk. 

35G A. J\.IAOHIELSE. 
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b<>~J,\'.:,VVV..1-' J ·''-' J.... v"r...tVV'Vv\.·V 1v\J\.f\f\J.J'-' V'\f'».JVVVvVVV'\f'Vv\1Vv,1v V'\f'VJ\f'V\JVVIP_.l. 1r.~ 

»¢:"''. "'~~ ·. ~ ~~ • ~ ~5¥1""T~~~~T/t~r<). 
k~~1~ ~2\ae '9 ~ uis r/;,Jc;J ~~ ~ i&do'!J &s . ~ IK<>~ 
~~4; PA.RI"JS 18, Avenue Pa rmencier. 18 P..A.R:IJS b~J ~.di; BekrooJd o~ alle Te .i too ns:ell in gcn , en Jaatst met de z; veo·en [efaillc op de Tento:ngte! ling te Amsterdam 1883 ~ K~~ 
,,~-ii, . •·<>·•. c; l v~" {;>lq , Hot bJLrngrjh te huis van Europa vnor :MENUS voo•· Dtf~ERS, VISITEKAARTJES, BA LKAARTJES ( !~"'~ 
f)V", KAARTJES 1111 BLAD:'.N, CnR 01'1 0 KAARTJt::S, KALENDERS. ~ "'41 

~~~~1; Dil. h11is maakt zclvc allc ?botographt~rtikelen, Drooge Platen, Chemiscbe <J ~«; 
;o: , Pro .lucten, Xaarten. Bakken (µo rc:L!ki 11 L!ll, .Appare ils instantanes en anderi;n. , ·~ 
·') Bc~lclli11gcn vc•rgczclu van 1h'l,ld1ig op Europa le zcuucn aau rwjn vcrlegcnwoordiger < ~ 

1
~

1
~ '> hie~ouucr vcrn1c!LI, o f aau niiju lluis. c1~~ 
~ BELANGRIJKE OPMERKING ~ 

I
~ Aile Ai·tikelen vnn mijn l/uis dru.11en mijn Fu.bnekmer/I Ch. D. of mijnen nan. m.~~~;;. 
SJL'. Monsters en Catalogusscn to verkrijgen bij VOGEL VAN DER HEYDEN & Cie, Soerakarta. ~}~ 
• ~A/V\ • .1~Af\.A ''"'' r. f\J\f\rv ~~ /"\f\f\ A...fV" Af\.fl f'\f\.f\"f\J\.f'\/'\JV\f\.f'\.• \J\./\.r\ rJ\f\/"\.f'V' Af\.f'I ~-' . 

~~~!*%<>!<>X*!~~<>X~%<>!<>%*!<>%~!<>X<>!<>%<>!<>%<>!<>~~,~~~.rn~ ~ 

den Agent te Soernlrnrtn 
J. H. VAN 0 MME ltE.l\. 

Steeds voorhanden: 
POS'l'1l1A1UEVEN. 
'rELEGRAAF'I'AHJEVEN voor 3 kringen he. 

rekend tot 200 woorden. 
1'AlUEVEN voor KOELIELOONEN buit.t-; 

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

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
hevelen zich beleefdel1ik 11.nn voor hunne 

Ilrnkkorij on BindBrij 
en 

HANDEL . 

in Papier-, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette dl.evering ge

garandeerd. 
P lUJSCO Ul~AN'l'EN ,-orden Hteeds gratie 

verstrekt. (7) 

VerkrijgbaaI" 
bij 

Tnoa:r T & KALr1r. 
A.vonturen 

van 

Baron von MtinchhausBn 
(in het J avaansch) 

Prijs f 5.- fmnco p et post f· 5,50. 
(82) 

An1sterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

It.ea.Hugs Congh I~ozen~es. 
:\Jid<l 0 J tegen de hoest . 

( 10 5) }lAUHIELSE. 

AGBNTSCHAP SoERAKARTA. 

l der Ba ta viasche Zee- en Brand. 
. Assurantie Niaatschappij. -De ondergeteek~ncle sluit veFzekeringen te-

gen brnndgevnar. op de gebruikelijke voor
w11.arden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

1100 gunstig bekencle 'VIJNEJ'i: 
:.\Jerk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MAUHIELSE. 

V erk1:ijgbaar 
BIJ 

Thooft ·& Kalff -- Soerakarta 
PAPIEliEN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENV ELOPPEN. 
KAN1100.RBE.NOODIGDHEDEN. 
INK11EN, IN iEE.R VELE SOORTEN. 
PRAOHTALBUMS. 

DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

WOO®~uri ~ l~lL(W~ ~ 
Ilantoor-LI genda' s J.SS.'i. 
Spoo,.,weggidsen. 

Nederlands Ge.tJchiedenis en Volksleven 
( IJJ'achtwe1·k in 4 gr. octavo deeleii) 
de Genestet-..i.llburn in prachOia:nd. 

ltalie, dooi· Genu·d Tleller )) 
Een schilde,.doo,f, conipteet (voor.., di· 

lettant-schilde1·s.) (249) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - T1100FT & KALFI.< - Soerakarta, 

' 
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