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E[yptisch oorlo[sterrein. 
(Slot.) 

De streek behoudt dit n.n.nziea tot aan Bir 
1\Iobabe, da.t nog een nur rijdens van den N~jl 
verwijderd is. V oor het zenden van. verster
kingen naai: Khartoem is dit de aangewezen 
route, hoofdza.keliik omdat de van afstand tot 
afs•rmd zich bevindende bronuen bet kampee
ren van een leger m0geljjk maken en er zich 
meer planta.a.rdig voedsel voor de lastdieren 
bevindt clan elders. Zoowel Hicks P11.cha als 
kolonel Col borne ta.ken de woestii n tusschen 
de Roode Zee en den Nijl beide langs dezen 
weg over. De eerste om nimmer terug te kee
ren, de lan.tste al een invaliede, in eene ha.ng
ma.t tusschen twee lrnmeelen voortschomme
lende naar het ho::ipitaal:schip. 

Soeakim beboort steed de basis te blijven, 
van waar a.Ile ve:rsterkingen en transporten bet 
binnenla.nd in worden gezonden, terwijl men 
zich van het gebruik der zoo noodzak.elijke 
putten zou kunnen verzekeren door er afdee
lingen ruiterij bti te pln,atsen, welke ze zou
den kunnen verdedigen tegen de Arabieren met 
hunne breedgepunte speeren en scbilden van 
nijlpaard-of rhinoceroshuid. 

Het in de oorlogsberichten mecle zoo Taak 
genoernde Berber, waar volgens genera.al Gor
don 5000 inwoners onder bet zwaard van den 
Mahdi vielen, is aan den Nijl gelegen. De 
p~lm-en acca.ciaboomen, de overvloed van ba
nanen, vijgen, ornnje-en granaatappelen getui
gen a.anstonds voor den vruchtbaa.rmakenden 
invloed van den kla. sieken :N"ijlstroom, die zlj
ne wateren over eene lengte van driednizend 
inijlen door de vlakte stuwt. De stad telde 
Toor haren val 8000 inwoners. Langs de Nijl
boorden heerschte hier veel nij;erheid vooral 
wa.t landbouw betreft en de streek bracht 
jaa.rlijks een rijken oogst op aan katoen, dhur
ra. en allerlei veldvruchten. Eveneens aan den 
Nijl ligt Mebemmeh, waar kolonel Stewart te
genover 7000 Arabieren achter sterke wallen 
stond en Sh~ndy, du.t reed~ in de tijden van 
Mehemet Ali een sterken tegenstaud hood. 
Verderop a.an de samenvloeiing van de ri vier 
Atbana met de Nijl ligt het oude Meroe, than:> 
een Tervallen plaatsje ruet eenige bouwva.llige 
piramiden, laatste herinnering aa.p de eens ver
maa.rde koningin Candace. Khartoem is de in
landsche hoofdstad, a.an de samenvloeiing van 
den Witten en den Blau wen Nijl. De stad 
heeft moskeeen, markten, kloosters, factorijen, 
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De renten en opbrengsten van <lit alles waren tot 
dus vcr nauwelijks meer dan toereikenrl geweest voor 
een glas heijersch bier en een goede cigaa1·. Zijne 
moeder had in de Jaatste jaren van een wed uwen
pens!oen moeten IPven. Echter had ze geen kosten 
ontzien, waar bet gold haar eenigen zoon een fat
soenlijke en degelijke opvoeding te geven. IIet mocht 
dus wel een wonder van moederlijkc spaarzaamheicl 
heeten, dat ze hern, bchalve die opvoedrng als hoofd
zaak, ook nog dat kleinc kapitaal als toegifL bar! 
kunr.cn nalaten. Helaas de dood der eclele vronw 
had den jungen man clatgene ontnomen, waaraan hij 
meer behoefte had dan aan kennis of kapitaal, na
melijk Jeiding, benevens dien prikkel tot ijver en 
t;elfcontrole, dien hij tot clusverre in de liefcle tot 
zijne moeder gevonden had. \Vant al was hij gecn 
vulgllire losbol, hij had toch, zooals wij reeds heh-
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een gou verneurspaleis en een arsena.al. 'l'ijdens 
de reiziger Speke en Grant deze streken door
trokken op huu ontdekkingstocht naar de bron
neu van den Nijl, werd door hen eene bescbrii
ving van tle stml gegeven die thans, twintig 
jaren later, nog vr~j wel van kracht Ill. De 
goud-en zil versmeden zijn bekend wegens bun 
kllustvan.rdigen arbeid, het filigraan werk veel 
op het Britsch-Irnlische gelijkende en de 'l'urk
sche koffiekoppen, van het stofgoud uit Soudan 
gemaakt. 

Zuidwimrts van Khartoem ligt de provincie 
Kordofan, waar de ~fabdi het eerst de vaan des 
oproers plnntte en een leger om zich been ver
zawelde. De bevolking bezat hier groote kud
den runcleren, sclmpen en langharige zwiLrte 
geit n, terwijl de kara.vaanweg uit bet bin
nenlaml er door gaat. Het was een vrc::edzaam 
volk van herders en landbouwers, ·doch meer
malen tot het uiterste gedreven door de 11.f'per
singen en geweldenarijen der Egyptische be
lastinggaarder en Bashi-bazouks. Meer nanr 
bet zniden nog bevindt zich het land van Gon
doroko dut naar centraal Afrika voert en naar 
<le groote meeren, bet Albert en Victoria Ny
anza, waaruit de Nijl ontspringt. Terwijl Gor
don gouverneur was van Egyptisch Soedan 
deed bij in deze verwijderde streek zijn krach
tigen invloed gelden. & bet neerleggen zijner 
bediening door Ismail Pa.cha aangezocht het 
a.mht te behouden Terklaarde hij zicb daartoe 
bereid, mits men hem een opvolger ter zijde 
stelde. Doch die man, voegde hij er aan toe, 
moet drie eigenscbappen in zich vereeuigen. 
\' ooreerst een ijzeren gestel, anders houdt hij 
het te Khartoem niet uit, daarna verachting 
voor geld, anders zal hat Tolk nimmer geloo
v~n in de oprechtheid r.ijner bedoelingen en 
eindelijk verachting van den dood. 

Dien man nu wist het Egyptisch gouver
nement niet aan te wijzen en de Mahdi, de 
vertegenwoordiger zoowel van den slavenhan
del als van h~t Muzelmansch fanatisme, had 
er vrij spel. 

De beschouwingen van een gezaghebbenrl 
blad al11 de Times komen o. m. hierop neer, 
dat de tegenwoordige vtlrontrustencle toesta.nd 
had kunnen verrueden worden door eene a.nde
re, minder vreesachtige staatkunde van de 
Engelsche Regeering. Wat wij door het Soedan 
gebied Terstaan, zegt bet blad, waaarmede wij 
te ma.ken hebben, is de streek tusschen de 

:j.jl en de H.oode zee aan de eene- en tusschen 
Khartoem en Opper Egypte aan de &ndere kant. 
Het is Engelands bela g om da.ar meester te 
blijven en bet land daar vrij te houden van 

ben cloen zicn, veel te veel neiging om aan den in
druk des oogenbliks gehoor te geven, om bij zijn 
tegenwoorclige »onafhankelijkheid" niet aan vele ge
varen te zijn blootgesteld. 

Dit alles had hij zich zelf in koelere oogenblikken 
wel eens gezegd, en ook dien clag oncle1· 't flanceren 
was die gedacbte, zijns ondanks, weder meer dan 
eens boven komen drijven. 

Een vriencl - hij had er Yeltm en Yan zeer uit 
eenloopencl gehalte - dien hij toevallig ontmoette, 
en die, door \Yillems voorgewende luchthartigheid 
heen, we! bfspeurde dat er iets aan haperde, had 
hem aan 't praten gebrncht. Deze vri~nd had de 
opmerking gemaakt, en Willem gevoelde dit trou
wens zelf zeer goed, dat hij zich zeif door zijn on
gerl weeheicl van dezen morgen de kans ontnomen 
had tot bet verkrijgen van een andere betrekking in 
den handel. Patroon zou na het gebeurde wel wei
geren voldoende recommanclatien te gevcn. 

>l Bab", harl Willem geantwoord, ii het heeft ook 
zoo'n haast niet. lk kan 't in allc geval een poo<::_jl' 
aanzien, en, kan ik het niet me.er bolwerken, wel
nu . . .. dan zie ik acteur te worden, of .... ik ga 
naar de Oost !" 

iiJa, een goecl acteur zou je stellig zijn", ant
woordde zijn vriend, ii en nog beter solrlaat misschien; 
maar daarom behoef je er niet van af te zien naar 
wai beters te clingen. \Vaarom, heb ik al dikwijh; 
gedacht, studeer je niet om een betrekking bij bet 
middelbaar onderwijs te krijgen. Je bent bijv. drie
maal zoo !map als ;ik en als Je een beetje werken 
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oproerige invloeden, tenzij dat wij de hanclen 
geheel van Egypte aftrekken. Gordon had er 
den Engelschen nao.m in eere gebriicbt en 
Wolseley clempte den opstam{ van Arabi Pacba 
Doch bier bleef het Engelsche kn.binet steken. 
llet heette dat wij al verder en verder in het 
Dllistere Vastela.nd zouden worden gesleept, 
<lat de eene l'ltfLcl na de n.udere· zou noodzn.kel~jk 
makeu, dnt wij niiar Khartoem o-n.ancle den weg 
naar den evenaa.r in het naaste verschiet ha.d
tlen en ditt wij door in deze streken om:e nrl
ministrntie te vestigen, de Terauhvoordelijkhcid 
zoULlen op ons lu.d::u voor een grondgebied 
half zoo groot als Europa. Hitdden wtj <le vuor
deelen, door \Voheley op Arabi Pitclrn. bevoch
ten, bebouden zoo ware de rarnpspoeclige ex
peditie onder Hicks Pacha onnoodig geweest, 
eene geringe versterking ware voldoende ge
wee t om Gordon in staat te stellen Klrnrtoem 
te behouden zonder daarvoor van verraderlijke 
pacba 's afhankelijk te zijn en bij was de man 
geweest om het land te ben~digen en met 
zijn invloed dien van persoonlijkbeden als de 
Mahdi op te wegen. 

Een ander blad Daily Telegraph stelt de 
groote belangen in het licht, die met den hui
digen Ka.mp gemoeid zijn. »Het is: een strijd" 
» zegt bet blu.d tusschen Wes terse he bescha 'l'ing 
»en de s{;rijJende kerk van het Oosten: niet 
»tblleen Egypte, ook Tunis, Algiers, Tripoli, 
>Arabie en Syrie word en op d.it oogenblik door 
»onze wapenen beiichermd tegen invloeden a.ls 
>van Osman den sJo.venhandelaa.r, den Mahdi, 
>Zebehr-pacha. en al het fanatiek ·gepeupel van 
l>de woestijn. Op het oogenblik dat het Engelsch 
»C!Lrre in den slag bij Aboe Klaa was door
>gebroken en de na.a.ld trilde in de bala.n11, 
>onzeker naar welken kant oTer te slaan, ston
>den er grootere belangen op het spel dan 
>de overigens zoo kostbare leTens onzer land
»genooten". 

Dat Gordon een groot man was, dat de En
gelschen in Egypte dapper gevochten hebben 
en dat de bezwa.ren op hun weg groot zijn, 
<lit alles is buiten kijf. Maar het veraadt maar 
al te zeer den opgeschroefden trots aan den 
.Angelsaksischen volksgeest eigen, de mntelooze 
zelfvergoding te ontwaren uit de organen hun
ner openbare meening, waarmede hunne pen
Toerders het volk bewierooken, om het even 
of de Sydney Mol'ning Hemld snoeft op nog 
te verrichten heldendaden van de Austra.lische 
landskinderen, clan wel Times, Daily Telegraph 
euz op de bedrij ven - het moet erkend wor
den met meer recht - van de soldaten van 
'Wolseley, Stewart, Gm.ham en Wilson. 

wilt, moet je slagen, claar sta ik borg voor." vVil
lem zou in gewone omstandigheden zeker door zulk 
een toespraak gestreelcl geweest zijn, docb na een 
glas bier meer te bebben geclronken, den volgenclen 
dag den gewonen slenr van werkzaamheclen en uit
spanqiagen weer opgevat bebben. Nu 't geval er 
ernstig toe lag, begon hij zoetjes aan rneer oor voor 
de opbeurenrle taal van zijn vriencl te krijgen. Ilij 
was nit>t onknap, dit wist hij ; ten minste bij kencle 
van alles wat en had a!tijd met bet meeste gemak 
gestudecrd. Hij musiceerde en teekencle vrij goed, 
maakte een aardig vers, cl~clameerde als een rede
rijkcr, of liever bcter dan dat, rlaar hij zicb van den 
oudhollanclschen galm hacl weten vrij te houden. Ilij 
sprnk drie, vier vreemcle talen zoo niet altijd ccirrect, 
clan tocb met voldoencle vlugbf!id en kon over som
mige wetenschappen niet onaardig mee praten. Jam
mer maar dat juist die Yeelzijdigheid en r[e al te 
gemakkelijke triomfen, rlie hij hiermec in de kringen, 
waariu hij verkeerde behaalrl had, hem in cle laatste 
drie jaren van alle gezettc sturlie hadclen afgehou
den . Doclt nu was met de noodzakelijk heid en met 
een nieuw doc! ook de lust weer aangewakkerd -
voor hoe lang, dit zou de tijd leC'1·en. 

Dat hij over zijn goerl voornemen geen g1·as hacl 
laten groeien, hebben wij gezien aan het wedcr voor 
den dag halen van zijn oude studiebocken; een goed 
begin is bet halve WPrk, zegt men. Jammer maar, 
clat men bet claarnwc dikwijls tor.h niet verder rlan 
tot half werk brengt ! 

vVillem kon met bovengenoemde bizigheid een 

Inzending der Advertentien tot op dtn 

dag der uitgave v6or 10 uur. 

Zedigheid is nog altijd eene cleugd, die door 
· het Engel11chsprekend gedeelte der menschheid 

;;chaars beoefehd wo1·dt. 
Doch wauneer we Hollan<lsche wijze van 

oorlogvoereu toetsen aan Engelsche, dan is er 
redeu te over om er het zwijgen toe te doen. 
\Vat men der Britsche Regeering verw!jt, mis
d1tdige langz11,amheid, weifelende politiek, is 
wnnrl~jk geeu onbekend woord op het Haagsche 
Binnenplein: de foa.ten der kabinetten, waarbij 
go11d en me.::ischP.nbloed zijn gemoei<l, blijven 
dezelftle. 

l\fan.r wanneer men a.andachtig nagaat de 
wijze waarop h<:-t Engelscbe volk i>:en oorlog 
op tou w zet, hetzij dnn rechtvaardig of onrecht
vu.ardig, en dien tut een eimfr b1·engt- en men 
vergelijkt d1tarruede het chronisch Atjehgemodder 
van Hollanders, dun nog eens is er reden tot 
een p\jnlijk stilzwijgen. 

Wij dingen op dit oogenblik niet af op den 
hoogverheven roem, de volharding, de dapper
heid etc etc. van het kosmopolietisch samen
raapsel, 't welk men het .Nederlandsch Indisch 
leger noemt. 

Maar de Java-oorlog duurde vijf jaren, de 
Padri-oorlog tien jaren, de Atjeh-oorlog - ja, 
wie weet clat. 

Stel dnar tegenover, om bij recente voor
beelden te blijven, de Engelsche expeditie naar 
de krim, na.ar Abijssinie en Coomassie, tegen 
de Zoeloes en Arabi Pa.cha, dan heeft men 
een kort begrip hoe een groot volk oorlog Toert 
en hoe een klein volk oorlog voett. 

Soerakarta. 
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kwartier, misschien een half uurtje doenrle geweest 
zijn, toen hij, vluk acbtel' zich, zacht maar zeer dui
delijk een geluid hoorde : fr. fr. 

Willem keek met meer schrik dan de zaak ver
diencle op. 

iiZou er nu al weer zoo'n di!'>r op mijn kamer 
zijn !" clacht hij. 

Maar het geluicl scheen, bij nade1· onclerzoek, van 
het kleine achterkamertje te komen. "Willem luister
de met het oor tegen de glazen deur. 

>iHet lijkt wel het schuifelen van een zijden japoi:i," 
clacht hij bij zich zelf. )) Wat dMmmel ! zou clat kale 
mofje claar acbter, op eens aus seiner Heimath een 
Bra{it in 't zij over gekregen hebben ?" 

Schoon alles weer stil geworclen was, bleef hij met 
bet oot· tegen bet ghs geleuncl, daar hoorde hij het 
weer even ! Doch noch voetstap, noch stem, noch 
eenig andet· geluid . 

,,Ze schijnen toch niet met hun beiden te zijn. 
Sapperloot ! ik wou rlat ik daar het rechte eens van 
wist. Aanlikken op het portaal en om een lucife1· 
vragen? Dat zou toch we! wat al te primitief zijn. 
Dat intrigeert me ge;welclig." 

Daar vie! hem op eens da lrnpot grslagen ruit in. 
In weinige oogenblikkcn, doch onhooi:ha,ar zacht, was 
hij op een stoel grldcmmen, harl voorzichtig het gor
d\jn wrggeschoven en z\jn pennernes uitgehaald om 
een opening in het beplaksel te maken, rlat de elem· 
a:rn de andere zijrle bcdekLe. Hij hield zijn adem 
schier in, om zich door geen ontijdig geluid te ver
raden. 
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Een gegoea inlander was zeer bekoord door 
eene jeugdige, scboone weduwe die bij ha.ren broe
der een goudsmid, verblijf hield. Danr bet voor
werp zijner liefde streng bewaakt werdt en 
moeielijk te ontmoeten was, deed hij haar des 
nonds door eenige zijner bedienden scbn.ken, 
terwijl hij zicb bu~ten tle woning op pol-'t stel
de om zijne uit~erkorene in ontrnngst te nernen. 

De breeder die onrnad bespeurd had. stormde 
Bchter met een kris na.ar buiten ten einde de 
ontvoering te beletten, en koos Don Juan, 
met zijne handlung1m1 het hazenpn.d, zijne Dul
cinea nan baar lot overla.tende die bet dan 
ook raadzaam achtte om mll.ar weder hniswaa.rts 
te keeren. 

Ofschoon de gezondheidstoesfond onder de 
inla.ndsche beTolking in den lan.tsten tijd bier 
weinig te wenschen o erlant. zoude de Politie 
echter een goed werk verrichten door de goten 
en l··idiugen in de zoo dicht beTolkte kampong 
Krflpiak. eens een flink zuiveringsproces te doen 
ondergaan. De daa.ruit opstiigende geuren ztjn, 
ze1fs tbn.ns in den regentijd, ondrageltjk. Daar die 
goten groote vergaarbakken van allerlei vuilnis 
zijn, ruoeten die in den Oostmoesson wel tot 
ziekten aanleiding geven. 

Een vermoedeJijk dolle, hon<l bracht gisteren 
ruiddag eenige in de nabijbeid van Gading g-e
legene kampongs in tep en roer. 

Na op de alon-alon eenige spelende inlnnd
scbe kindereu gebeten te hebben, vloog het 
woedende dier op volwassen personen aan die 
bet spoedig met knuppel lagen afmaakten, wa.ar
door verder onheil ;oorkomen werdt. 

W anneer men de talrijke uitgehongerde jak
halzen waarvan de meesten geen meester beb
ben, die langs 's heeren wegen dwalen in aan
merking neemt, dan is het we! te verwonderen dat 
niet vaker personen door die dieren worden 
aangevallen en gebeten. 

Een 1ndo-Europeescb me1s1e, ongeveer 17 
jaren oud, verliet heirnelijk de ouderlijke woning 
met medename van eenige preciosas, doch wenl 
door de inlandsc~e rolitie ten huize vnn een 
Chinees in de desa Bendo teruggevondeu. Zij 
werd naa.r haren vade.- teruggezonden, terw~jl be
wnste Bn.bah naa.r de gevangenia gebmchtwu,lt. 

Bij bet voorloopig onderzoek verklaanle hli 
dat meisje reeds van vroeger gekend en op 
Tjoijoedan ontmoet te bebben, en had hii er geen 

Eerst boorde hij met rle punt van zijn penncmes 
ecn nauw-rnerkbare opening in het papier. 

Een klein lichtpuntje ve1toonrle zich. i\Ien z<•u dus 
niPt in 't donker behoeven te staren, rnaar '\Yillem 
kon zijn oog niet ko1t genorg uij de opening b1·e11-
gen, om iets meer te zien dan dit miniatuur ~terretje. 

Uit!'rst behoedzaam en met hr.t onverrnoeib:rnr ge
dulrl ,·an een gevangene, die met een hodog-ieveer 
een ijzen~n st::iaf poogt door te zagen, u<'gon Willem 
nu ,·an uit bet gemaaktf' punt een recht Jijntje te 
kerven, en tocn dit Jang genoeg schcen een t\\'eede, 
dat daa1-mee in het pwt van uitgang een rechten 
hoek..(1maktt> . 

~ll kon hij naar welgevallrn zijn kijkgaatje ope
nen en sluiten. 

Zoo gedulc\ig hij geweest was in het ''ervaardigen 
rler opening, zoo ongeduldig wercl hij, nu bij op 
het punt was zijae niruwsgierigbeid te bevredigen. 

Met de punt van zijn pennemes boog hij nu het 
gemaakte winkelhaakj" naa.r zich toe rn kon nu naar 
hartelust in het aehterkamertje gluren. 

Bij het licht van cen groen spaarlampje zat aan 
een kleine tafel zonder !deed een meisje met naai
we1 k bezig. Ik zeg meisje, maar aanvankelijk kon 
'Willem niet zien af zij oud of jong, ook niet of zij 
mooi of leelijk was, danr zij 't boofcl op haar werk 
ge!Jogen hield. 

Zij was eenvoudig en geheel in donkere kleuren 
gekleed, maar de gestalte had toch i<'tS elegants, 
zoo verbeeldde onze jonge man zich, en de zachte 
glans van het donkere haar scheen hem zoo veelbe-

bezwri.ai· in gezien om hnar bij een Zliner 
foruilieleder.. in gtmoemdo:i desrL onder dak te 
brengen, ofschoon hij zelf op l\alitan woont. 

Gisterenavond drong een <lief de woning bin
nen vn.n een Inlnudsch hoofd op Adiwidjn.jan 
en ontvreemdde een blik petroleum. Hli had 
echtPr buiten den eigennar gerekend die een 
vervaarlijke keel opzette eu om hu lp riep. Ver
schrikt liet de dief het gestolene in den steek
en ontsnnpte in de dnarlangs stroomende leiding. 

Bet Moederlu.nd besprnekt in het laatste 
nornmer het meer en meer stijgende pnupe
risme in Nederland, tengevolge wi.rn.rrnn, wan
neer geene uitwegen worden geopend, tnlrijke 
volksrarupen en wat dies rneer zij voor de deur 
staan. 

Genoemd blad rnadt den Holla.ndschen jon
gens sterk ann om de vlerken uit te slaao, en 
de wijde, wijde wereld in te gaan, in de eerste 
plauts . naa.r ,Tava, alwaar ia_ de particuliere 
maatschappij nog zoo vele fliuke jonge man
nen zouden kunnen worden gebruikt. 

Deze raad klinkt ons niet afdoende daar ook 
hier het 11.antal paupers rneer en meer toeneemt, 
die even nls in Nederland, bun armoedig, 
zorgvqJ bestaan voortslepen. 

Men make zich in het Moederla.nd over on
ze Kolo~ien toch vooral geene te rooskleurige 
voorst,.,llmgen. 

Gisterennamidda~ omatreeks half twee ure 
had alhier een treurig ongelnk plnuts. 

Van een hoogen steiger v66r de iu repam
tie zijnde Protestantsche kerk geplu.atst, vielen 
door een noodlottig toeval, twee inlandsche 
werklieden naar beneden die onrniddelijk naar 
bet stadsverband vervoerd werden, alwimr een 
derzelven al kort daarop overleed. De n.ndere 
hoeweI zwaar gekwetst, is herstellende. De wd. 
Assistent-Resident Lnet ,1en milit. geneesheer 
wnren oogenblikkelijk op de plaats des onheils 
tegenwoordig, terwijl bonderde personen zn.am
ge troomd w11ren om zich van het gebeurde 
te vergewissen. 

Dinsdn.gaTond ten 7 ure werd Tolgens ecn 
onzer reporters de vrouw van wijlen den Hoofd
pangoeloe alhier, ,op de aloon-aloon bezig rnet 
wierook te branden. door drie .Amboneesclie 
militairen aangerand'. Een dier kerels hicld 
haar van achteren omvat, de tweede belette 
haar om hulp te roepen terwiil de derde haar 
van een gouden oorb~l, met di11.manten ornzet 
ter waarde van f 100.- beroofde. 

Toen zij eindelijk gelegenheid kreeg om te 
schreeuwen kozen de .Ambonezen op het ziep. 
der toesnellende inlan<lscbe wacbt het bazen- · 
pad, en verdwenen in de duisternis. 

Den daarop volgenden avond werd weder 
op die plan.ts ecne vrouw door Amboneesche 
militairen van hare slendaug beroofd, zo1idat 
een strenger politietoezicht en bet ti.anbrengen 
van meerdere la!:ltanrns wenschdlijk te nchten is., 

Z. H. de Soesoehoenan zal Ma11.ndag 13 de
zer de V erjaring van Hoogstdeszelfs verheffing 
tot S0esoehoenan en W oensdag 22 dezer vnn 
Hoogstde~zelfs geboortedag vieren. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
Hoe een beschonkene eene stad kan redden, 

vertelt de Veend. Ct . .De Schotsche pretendent 
Karel Eduard Stuart had de bezetting van 
Edinburg bii zijn leger moeten trekken, om 
ann generaal Cope weerstand te kunnen bie
den. Slechts een Bergschot moest achterblijven, 
omdat hij zinneloos beschonken was. 'l'oen hij 
eindelijk ontnnchterd op de straat stond, z11.
gen de Edinburgers hem verbaa.sd aan en vraag
deu, of hij zich in de stad veilig achtte; de 
bezetting van het kasteel behoefde slecbts een 
uitrnl te ondernemen, om de stad znnder slag 
of stoot te heroveren en dan zou hij zonder 
genade gehangen worden. Bij deze woorden 

Jovend, dat zijn hart al een bertje sneller bcgon te 
kloppen. 

\Vat zulk een onscrlied jongelingshart toch . weinig 
no')dig beeft om in vlam te geraken, vooral als de 
omstandighedPn maar eea beetje origewoon of ge
heimzinnig zija. Willem ''oel<le reeds eer hij bet 
meisje ter dege gezien ha<l. erne neiging tot. ver
liefd worden in zich or.;komen. Adrmloos hield hij 
het oog zoo kort mogelijk bij de opening, in de. hoop 
dat zij zou opzien, en echter bij iedere van hare be
wegingen vreezende ontdekt te zullr.n worden. Een 
paar rnalen, als ze haar naaiwerk een weinig 1'er
schoof, hoorde hij weer het geschuifel, dat hem in 
't eerst aan het ,·liegengegons van <lien morgen had 
rloen denkcn, 
. Eensklaps hief ztj bet hoofii van haar arbeirl op 
om hanr lampje r.en wei11ig op te draaien., Zij na
clerde daar·bij met haar gelaat tot kort bij bet licht 
rn keek onder di! ballon naar de vlam, zoodat bet 
volle licht haar in het aangczicht vie!. 

\Vas het gezichtsb('goochrling, was bet ern werking 
van het h.ildere licht? v\'illem verbeeldde zich, nog 
nooit, 11cen nooit een zoo sehoon, zoo liefclijk grlaat 
!!"ezien te hebben. 
·- Hij deer! zich bovenstaande vraag met bet pijnlijk 
gevoel, dat na een opgewekte hoop de vrees ,·oor 
telrurstelling opwekt, klom daarom zachtjes van zijn 
stoel af om zijn lorgnet te gaan krijgen, dat bij zieh 
herinnerde op t:ifol neergelegd te hebben. 

Toen bij het gewapend oog weder ' 'our de ope
ning gcbracht bad, zat het meisje met tien e!leboog 

• 
brak de Bergscbot in een scbaterlacb uit. »Gij 
rneent, dat ik alleen hen?" riep hij uit. » Dwnas
heid! Vijfhonderd van de onzen liggen in bin
derlaag, gereed om voor den dag te komen, 
zoodrn de vtjand in de val loo pt." Deze woor
den werden nan generaal Guest, den bevel
hebber van bet kasteel, heimeltjk bericht. Hij 
werd ont.hutst en Jiet den reeds voorber~iden 
uitval na. Zoo redde de dronkenschap en te
genwoordigheid van geest van een Bergschot 
de hoofdstad voor den pretendent, die haar na 
de zege van Preston in triuruf weder betrok 

Te Brussel heeft een geval plants gehad, dat 
zoowel aan de artistieke, 11.ls aan de praatzieke 
gewone wereld gelegenheid tot gesprek geeft. 

In de e:xpositie .,des vingt" wareu Zonda.a 
drie teekeningen tentoongesteld ter illustrati~ 
ran Josephin Pelndan's werk La vice supre
me, een zonderliug en rnerkwanrdig boek. Een 
der ond~rwerpen, door den teekenaar Kbnopff 
gekozen, was uit bet XIIIde hoofdstuk, La 
fille dii divin llercttle, en stelde Leonor& d' Este 
voor. ,,Naakt en wit als eeu visioen" zegt de 
Reforme, ,,staat de schoone vrouw a.an den 
rand van ee'n afgrond; haar blik, als die eener 
sybille, is in zich zelve gekeerd; de trotsche en 
nrdonene van gedachte, heeft nog een maal 
hare begeerlijkheid bedwongen en acbter haar, 
stra.lend en zilverblond a.ls haar sneeuwwit li
cbaam, verhe:ffen twee lelien bun trotscbe 
st,mgek 

Nu was bet hoofd van Leonora bet sprekend 
portret van eene zeer schoone actrice, Mme 
Caron, de lieveling van bet Brusselsch publiek, 
en men vermoedde dat deze weinig gestreeld 
zon zijn door deze wel wat compromitteerende 
hulde, aan hare persoon gebracht. 

Zondag te halfvier, verscheen de schoone 
actrice, vergezeld van nog eene dame en den 
heer Anspach, in de zaal der tentoonstelling, 
btikeek de teekening en wendde zich tot den 
secretaris om hem het opnemen van dit stuk, 
d11.t haar in hare wnardigheid nls vrouw innig 
krenkte, te verwijten. Zij eischte dnt bet stuk 
onrni<ldellijk zou worden weggenornen; de se
cretaris antwoordde, <lat men er eerst met den 
beer Kbnop:ff over spreken ruoest. Mme. Caron 
wilde toen zelf de teekening wegru kken, waar
op de secretaris haar wegnam en in veiligheid 
bracht. 

Op bet oogenblik, dat de actrice Tertrekken 
wiide, verscbeen de teekenaar. Mme. Caron 
voegde hem zeer zenuwnchtig eenige woorden 
toe, waarop de beer Khnop:ff zijne teekening 
nnm, en haar voor de ooge11 der diva. in dui
zend stukken scheurde. 

In de jongste vergadering der Societe de 
Geographie te Parijs sprnk de l:eer Germond 
de Lavigne over bet nadrukken van kaarten 
en plaunen, en vertelde hoe een bewerker van 
eene nieuwe knart_ van Pur!is er in geslaagd 
was, zich tegen plagiaat te beschermen. In de 
voorstud Batignolles had bij eene struat ae
teeke7id die niet bestoud, en die hij de itue 
du Pont-aux-Anes noemde. De overdrukkers 
werden terstond door dezc Rue du Pont-aux
Anes verrnden, en weldra had de c1irtoc rnaf 
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zICh met meer over nadrnk te beklngen. 

1l Popolo Romano rnelclt nit Florence bet 
volgende. De jeugdige vrouw vn.n den bnnkier 
Rosetti b~vond zich den 17den dezer in een 
groot zijde-nrngaziju op de Via Cerretani, om 
inkoopen te doen. Zij werd begeleid door een 
bekoorlijk karneniertje, dat in den winkel haar 
zakdoek liet vallen, wnaruit een briefje vie!. 
Een bediende haastte zicb het biljet op te ru
pen en terug te geven, doch de dame had toch 
tijd gehad bet handschrift van baren man op 
bet couvert te herkennen. H,azen<l van woede 
wierp zij zich op bet. meisje, om den brief 
ruachtig te worden. Doch de kamenier verde
digde zich dapper, en toen zij gevoelde dat de 
krnchten banr gingen begeven, stnk zij bet 

op de tafel en de hand onde1· de kin, en staarde 
pein7'.end in bet vlamn~etje, dat, hoewel pas npge
drna1d, tbch wedel' begon te weifelen. 'Willem kon 
nu op z\jn gemak haar profiel waarne.men. Met een 
hart YO] uitroepingsteekens zag hij. dat hij zich niet 
bedrogen h:id; zij was jong, zij was schoon; zijne 
eerste verwacbting was zeJts vel'l'e overtrollen. Rem
brnnrl ·en Rafael tegelijk wensehte hij te zijn, om
dat tijne en liefelijke Madonnakopje, zooals net zich 
daar in dien tooverachtigen lichtglocd vertoonde, op 
het doek te kunnen fixeer<'n. De trekken van het 
jonge mei~je waren ook inderdaad van sculpturale 
z.uiY0~·bP.id, fier en zacbt tegelijk, vol rustige aanrn.l
hghe1d, hoewel met eene lichte uitdrukking van 
weemo•!d vermengd, terwijl ze aldus in gepeins ve1·
lo;·en zat. 

Wi ll rm bad een optimisti ·eh en bij al wat hem 
aangenaams wedervoer uiterst dankbaar gemoed. ))Zij 
ruste in vrede," dacht hij, de bromvlieg namelijk, 
arm wier arnntuurlijk morgenbezoek hij ihans het 
geluk te ~anken had »d!' pare! der grisettes" in dat 
dompige achterkamertje ontdekt te hebbe11. »Trou
wens," meende bij, »'tis in een oestenchelp dat je 
een pare! zoeken moct. Nu ik ze bij zoo'n gunstig 
toevaJ gevonden heb, zou ik een drooge hals zijn, 
als ik van zulk eene liefelijke afieiding niet clank
baar gebn:.ik maakte." 

Het roriaje was intusschen uit de mijme1·ing, waar
in ze zich een oogenblik scheen vergeten te hebben, 
ontwaakt. Zij .had haar naaiwerk opgevouwen en op 
tafel nedergelegd. Toen nam ze nit een boek van het 

briefje in den moncl om het door te slikkken. 
Dit gelukte lrn.nr met ontzettencl veel moeite; 
mnnr toen hn<l de woecle der bankiersvrouw 
ook hnar toppunt bereikt. 

Als wnnozinnig greep zij hn.ar ruededingster 
bij de keel en drukte deze z66lang dicht, dat 
bet meisje in een ernstigen toestnnd naar bet 
ga:;thuis moest vervoerd worden. De vrouwelij
ke Othello is pas 17 jaren en hnwde in df' 
laatste Meimti.a.nd. 

In de dezer <lagen gehouden nrg'adering van 
stembevoeg<le lidmnten te Tienboven, was o. a. 
a.an de orde het verzoek van den Minister van 
Binnenlnndsche Zaken, om de ruuurschildering 
in de kerk aldaar te behouden. De een Tond 
<lat het niet aanging, aan de eene zijde der 
kerk den predilrnnt te hebben staan en te- . 
genov;ir hem den duivel (zooals men weet stelt 
de schilder!i ,,de belsche stra:ffen" voor); een 
ander oordeelcle de v0orstelling in strijd' met ,,de 
waarheid"; de meesten kenrden haar af om 
haar katholieke herkomst; tenvUl eindelijk door 
~umrnigen werd nangevoerd, dat het tegen
woordig ruet 's lands ,,duitec." zoo niet gesteld 
is, dat deze aan dergelijke ,,knoeierijen" mo- . 1 
gen vermorst worrlen. Algemeen werd dan, 
na&.r bet D. verneemt, ook besloten, de ,,hel
scbe stra:ffen" to ch over te witten ! 

Bii gelegenheid van den 83en verjaar.:l.ag 
Tan Victor Hugo (26 Februari) zou een begin 
worden gemaakt met de groote nationale uit
gave van's dichters werken. De uitga;e15eschiedt 
van dien datum af in kleine gedeelten, zoodat 
bet kostbare werk op de intern11tiona.le ten
toonstelling van '89 zal kunnen figureeren. De 
kosten der uitgave worden op 2 1/2 mi1lioen 
francs berekend, waarun alleen 1.500,000 fr. 
voor de illustraties. Onder de ku.nstenaars, 
tlie de 40 deelen in quarto zulle:b. illustreeren, 
komen voor Baudry, Bonnat, Constant, Ge
rome, Hebert, Henuer, Lefebre, etc. De tekst 
is door Hugo zelven met zorg h~rzien. 

De pracbtuitgave verschijnt bij Lemonnier 
en wordt gedrukt bij Richard. Er. zullen slecbts 
3000 exemplaren gedrukt worJen, waaronder 
50 op J npansch en 50 op Chineesch papier. 

Twee cana1·ds opgevangen. Van Olivier Pain, 
die de stra.tegische bewegingen Tan den Mahdi 
tegen Khartoem zou geleid hebben, is nanr ,de 
France verneemt, aeclert zes maanden in Egypte 
niets bekend, noch bii de ~uzelwannen, noch 
bij de Europeanen. Hii kende Engelsch noch 
Arabiscb; zijne ruilitaire ktindigbeden waren 
zeer oppervlakkig: toen men hem zes maauden 
geleden tt:? Cai:ro zag, w11.s hij geheel uitgeput 
en doodelijk zwak. 

Te Rounan heeft men in de geboorte-regis
ters n<tnr Alphonse Yinet, die Osrunn-Digms. 
zou zijn, gezocb t; maar tusschen 1812 en 1840 
is er geen kind van dien naam ingeschreTen. 

Versp reide Ee rich ten. 
De Fransche spnaat heeft 1·an Jen heer Clamage

ran een der beste redevoeringen over rle finantieele 
5taatkuncte gehoord, die in geruirnen tijrl in met 
Fransche parleml'mt "·rrden uitg~sproken. De spreker 
heeft aangetoond, rlat het te kort op de bPgrooting 
wel is waa1· 140 millioen bedraagt, maar dat die
genen die dit luid laten klinken, verzuimen te zeg-. 
gen dal Frankrijk in vt>rschillr.nden Yo1·m ·150 mil
lioen amortiseert, zoe>dat e1· eigenlijk van een te kort 
geen ~prake kon zijn. Ofscboon de heer Clamageran 
geen minister is, noemen de Frnrischen zijne redcvoe
ring toch een discours minist1·e.. - In Duitschland 
beeft hPt schandaal verwekt de lijfarts rnn Vorst 
Bismarck, bijgenaa rod de rijks doctor, die vier maan
den gevangenisstraf heeft 11;ehad wegens onzedelijke 
handelmgen gepleegd op een getrouwde vrouw, be
noemd is tot buitcngewoon hoogleera11r te Berlijn al
leen omdat hij lijfarts van Vorst Bi$marck is. - In 
iien Koninklijkrn schouwburg te Ilerlijn wordt thans 
hP.t langverwachte treurspel van Paul HP.ijse Ald
biades opgevoerd. -- In Belgie heeft te Brussel, 

vensterkozijn een boekje en ging daarin zitten lezen. 
Ilet lampje schcen rchter geen ,·oldoend lieht meer 
te geven, zoodat ze 't voorover moest houden en haar 
naalctekokcr er onder lcggen 010 n1et het Jaatste 
scheutje olie de vlam nog cen weinig vocdsel te ge-

· ven. 't Sr.heen '\Villem toe een bijbeltje of een gebe
denboek,je te zijn, waa1·in ze las. Plotseling kwam er 
een gevoel van schaamte over hem, dat hem verwe~t 
uit !outer nieuwsgierigheid de eenzaamheid van het, 
aanvallige meisje bespied te hebben. Hij klom thans 
nog angstval liger dan tc voren bedueht eenig geluid 
te veroorzaken, van zijn stoel en zette zich peinzend 
op zijn cana11e neder. 

»Neen," dacbt hij, »niet om een prooi te worden 
of ecn ijdel passe-temps te zijn van cen . .. nu ja van 
een losbol, kan dat lieve meisje hicr door het lot zij 
neerge'' orpen. Een besebaming is het veeleer voor mij 
en mijns gelijken. Mijn hemel ! als wij een uur of 
wat per dag ecn beetje kantoorwerk ve!'l'icht heb'ben, 
clan snakken we naar uit·,panuiug, als een gevangen 
man naar vrije lucht. Dat meisje zit tot laat m den 
avond aan een nog geestdoodender werk, en al!t a~ 
dit 's nachts doet is het zeker niet om den dag in 
ledigheicl door te brengen. Moet het voor haar, zoo 
jong en zoo schoon, niet nog pijnlijker zijn, in de Ul'en 
van haal' naehtrust aan zijdrn klcedingstukken te wer
ken, die niet zij maar een andere dragen zal, dan 
voo1· mij, wannerr ik mijn laatste kwartje verbiljard 
heh, de honderden te bocken, die patroon dien dag 
door mijn werk verdiend heeft?" 

[Wm·dt VCt'VOlgrJ j 



de nangekondi1'tde manife~tatie de1· wel'klieden, diE\ I gel, lid in den raad van Justitit> te Semai-ang-. 
door niet weinigen rnet lwzorg<lheid wen! tegPmoet Ilenoemd tot lid in den raad nm Justitie le Se-
gezicn, plant,; g<'b,1d. Ei· werrlcn ""~I oproc1ige retli>- mara.1g mr. II. l\. Ilavinga Oortwijn, onlangs van 
' 'OPringcn gehouden, mflnr nil<'~ i~ .t0ch rrij rn~tig · Yt'rlof trruggekeerd. 
'"lfg-elv,,pen. - Te \\' a,hing-to11 h1>eft dl' onth111li11g Ter bescbikking gesteld van den Directeur van 
1.Jaats gph,1d vnu hPt \\'n~hinirton- mo1111mcnt, d·~ 13innenland~rh Destuur, de nspi1:rnt- <·ontroleur R. 0. 
G:-J:> voPt hooil"e ,,. k i:•r~. z.io<1ls \":i11 Li111h•re het ,·an der Hout. onlangs vnn verlof teruggekeerd. 
twemt. Buitc11gewnu11 µn;•Hl' kou de en een sr1~jden<le Belast met de betrekking ''an directeur der cen-
noonJenwiml cledtm ann de pl~chtip;heid grooteu :if- trnle gernugenis te Semanrng, de gepensionneerde 
breuk. 111• 1oe~cho1mt'<' \q1ren in betrc\,kt'lijk klt>in kapit('in dC'r iulanterie Gaal. 
grtal opgckomi;n Pn kolll!Pn s\echts weinig; genie- Ontsl:Jgen, ~ervol, op verzoek, d~ luitenant.-kolonel-
ten \Gil de /!l'hOlJd(>I] rPcl '\1)1\J'ingen. - De btnnd in kommandant der Bata"iasche srhutterij IJ11'. vV Stor-
hct k1 aJ1kzin11ig<'n- i;csticht te Phih1delphi:i i8 gesticltt t ... nbeker, onder dankbetuiging l'Oor de diensten, den 
door ren b:1lf-,,·ijzen. n n1Pn n<'.!!er, op aanzetten Yan lande in die bl'\trt>kking bewezen. 
den oppas~er Srb1 oder, die zil'h op di?. wijze wilde Benoemd tot majoor-kommanrlant der Ba.taviasche 
w1eken op dPn mt•dicu' Yan hC't gesticht. Sch16der schutterij, de kapitein bij die schutt~rij, A. D. J. 

In de \"ereenigJ,~ Staten heeft znlk !'en groott~ Ontslagen, eervol, op verzoP.k, m!!t <len rang van 
houde gehet~r~cht, dat bij de hevige kanrh•n, die luitenant~kolonel, de majoor dt;r artillerifl J. L. van 

wrrd in hPrhti>nis l!"<'I ome11. - I Penn. 

<lirnr in dtln la:itsten ti.id ge,,·oed hebben, de spuitl'n v\"ijhe. 
ge1•n dienst ko1vlen doen claar bet water in de slan- BenoPmd tot patih van Probolinggo radhen Soe-
gen bevroor. De havens aan rlen noordelijken Atlnn- mowirljojo. 
tischen Occaan warl:'n grooten<leels door hct ij~ \"er-1 Voor bet pupillencorps te Gombong zijn nieuwe be-
sp,'nl.- Uit Soeakim vernam de tandard, dat de palingen vastgestl"ld. 
tijd;ng vnn den val van KhartoPm in Arabie e~n ont- Eveneens is vastgesteld een nieuw tarief voor grif-
:rnglijke opscbudding hel'ft verwekt onder rle bevol-1 fiers en deurwaarders; 
king. Zij ziet in den ~fodhi tlrnns nog wel niet den (•en nieu\1' tarief wijders voor Justitiekostt>n en sa-
profeet zelf, maar toch den ''oorga11gt:1· ,·an den ~1es- !.1rissen in burgerlijkP. zaken. 
sias.- G1 aaf llagos-Spretzenstein. arnbassmleur van Aan den as, i. tent-resirlent l'an Me11stt>r Cornt>lis is 
den Keizer van Oo!<tenrijk Honga1·ijc te Piwijs, tijdf'-1 toegevoegrl, rle ambtenaar ter bt"sc:hikking Stoonogel. 
lijk te Amsterdam vrrtoevende, bracht een bezork De lnntste berichten van Atjeh deelen mede dat 
aan den Oostl"nrijk~chen grzant bij het Xede1 lanr!sche het opP.11kr.ppen van bet terrein voorshands afgeloo-
hof graaf von Mu linen. - IIet reisplan van de I\ei- pen is. 
zerin van Oos1.enrijk die onde r het strengste mcog- Den lnatsten dag hadden wij drie gewonden, wa.ar-
nito onde .. den naam van grnvin van Ilohe~sems in onrler de eerste luitE'naut dPr infnnterie A. H. Co-
Nederlan<l zal komen is gewijzigd. !let knijpen van lenbrander, die een schot in de knie kreeg. 
doc~or Metzger is haar ,·erledeu ja::u· zoo goed b0val- f\e stan1i van zaken in Pedir en Gighen, evenals 
Jen, dat zij hem rlit jaar in de gelegenhr.>id wil slel- de algemeene toestanrl, is gunstig. 
len het nog et•ns clunnetjes over lt> rlocn - Te Nij- Den 18en Maart werrl de politionneele blokkade 
megen bPulJ,'n b~i gelf'genheitl van het carnavnl ook der ku~t van Pedir opgehevrn. Tengkoe di Tiroe heeft 
al ongeregelrlheden µ!arts gehad omdat zekrre gl~- den 2en A1wil de VI l\IPekims ont1:uimd. , 
huwde wmkelierster genrnskerd was uitgrweest met De Merapi, Ja rn, heefl in de jong te ·;.-~ek veel 
een gehnwd vriPnd. terwijl haar man afwezig was. rook uitge tooten. 
Het grpeupfl liad dit k walijk genomen en de glazr11 In den toestanil van dl'n krater en <le prop is geen 
Yan tie rn"rpu1 rnn haar huis ingeworpen.·- Te Ba- venind<!ring bespeurd. 
tavia heeft hPt praatje geloopPn, dat rlt' Cheribon Uit BataYia, 8 April. IIet stoomschip Senia1·ang 
was va.stge•aakt op cle St. Nicolaa~plaat. Dit is ecl1tp1· i den 4?.n April tc Suez aangekomen om herwaarts 
late1· gebleken onjuist te zijn. De Cheribon heeft tr vertrekken. 
alleen gestopt, omdat er een mankement :inn de Bet stoomschip Prins Alexande1· is den 4en dezer 
machine was.- Het pet· om·el van Onrlenvijs, Eere- van Suez naar Batavia vertrokken . 
dien~t en .'.'{ijverheid heeft nan den afgetrecleu Direk- Ilet stoomschip Madiim is dr'n 4en dezer van At-
tetff, nu hij niet meer behoeft te schrijven, een zil- jeh vertrokken rn 'vo1·dt den ·1 Oen te Bata"ia ver-
veren inktkoker met toepasselijke inscriptie cadeau m1cht. 
gedaan. Il et stoomschip P1·inses Mm·ie is den 7en Maart 

De Directeur van Binnenland~ch Bestuur brengt te Marseille en het stooruschip Conrnd den 6en te 
middels annonce in de Jat'asche Co111·ant tPr ken- Amsterdam aangekomen. 
nis e Yan belang-hebbenden, dat de Regeering bet De tijclelijk errste commie bij de weeskamer te 
plan heeft om ren perceel gedeeltelijk woestt' gron- Batavia, A. J. v.:n Brunckhorst hceft een tweejarig 
den , ·oor den tijd van 75 jm·en in erfpacht af te rnrlof naar Europa aangevraagd. 
staan. Bet perced is J 58 buuw~ groot, gelt>gen Parijs, 7 April: Een aanstaande vrede tu c>:>~hen 
in de Residentie Japara afdeeling Pati en bekeod on- China en Frankrijk is waarschijnlijk. 
der <len naam ,·an 13an::lar en Meqrotawang.-- Te Daa1· de heer Constans niet geslaagd is, vonnde 
Batnvia op Pckodjan zijn twee Ai:abierPn slangs ge- de heer Brisson een nieuw kabinet met Freycinet 
raakt, wat rnlgens de Java Bode tot de zeldzaam- YOor b11itenlandsche zaken. 
heden brhoort. Beillen rolrlt.>n over de straat teenen Door de Regeering zijn tiendulzend gulMn beschik~ 
I'll na goed geslagen en geworsteld te hebbcn ston- baat· gestelrl voor bet doen nn opnemingen en \'OOr 
rlen ze op en gaven elkander de band dte ze met een plaatselijk ondel'Zoek op bet I"if Den Bril en op 
groote onstuimigheid kusten . wat natuurlijk de Jach- bet eiland Sapoerli, met bet oog op den voorgeno-
lust van <le omstanders in booge mate heeft opge- men bouw ' ·an kustlichten aldaar. 
wekt.- Een ander Arabier stone! op Passar Senen \YISSELKOERS TE BATAVIA. 
naa1· een tombola te kijken toen een Chinees naast Nederl. bank. 6/m dato f 10-11/

3 hem kwam staan en hem zijn beurs ontfutselde. id. factorij 6/m » 1011/ 
Toen nu de Arabie1· ook een lot "·ilde nemen en / 11' id. partic. 6 m 102 1/ 2 hij bt-weerde dat_ hij geen geld m~er b~<l, huilde . bij f Eng. bank 6/m 11.90 
als een kind.- \oor de goede sche1kund1ge ontll'dmg 1 iJ partic. 6/m >l 1 ·J .35 a ·11. 
,·an opiumpillen is aan den dirigeerenclen apotbeker ; 1 2.·l6 Singapore bnnk zic 1t » 
der 1 e klasse \V. J. E. Hekmeijer een som van 9 _.

16 Hongkong id. id. » _ 
f 33750 uitbetaald.-- In de desa Djampangtenga, Amoy id. id. >l 2.1 8 
afdeeling Soi>kaboemie zijn Yijf huizen, waaronder Geplaatst: te \Veltevreden, de eerste officier van 
dat van den \Yedhono, dvor cen windboos tegen den 0 gezondheid J. C. de ude en tie militaire apotbeker 
grond geworpen. ~lenschenlevens zijn er gelukkig niet lier twePde kla e \Y. Pontier; 
bij te betreuren geweest, alleen kregen e.:>oig.:> oer- te Magelang, de tweede luitenant der genie L. J. 
sonen die onder <le ingestoite woningen bedo1ven R. Geene. 
waren geraakt, licbte kneuzingen.- Voor SoPrabaia Overgeplaatst: naar Palembang, de eerste luitenant 
is een drijvendll brandspuit per Makassar nit Ke- der artillerie G. C. Manders; 
derland verzonden.- - Te Kotta Raclja is een dagor- naar Atjeb, de eerste luitenant der nrtillerie E. A. 
der verschencn waarbij gelast wordi dat de tamboers A. Triebar1.. 
en hoomblazers zich moeten oefenen bij bet Euro-
peesche kerkhof. 

Telegrammen van de Locomotief. 

Ka"i1·0. 6 
melden dat 
zet hebben. 

Uit Batavia, 7 April. 
April. Berichten uit bet hoofclkwartii:r 
de Engelschen Tamai en Tamaniat bl'-

Parijs, 6 April. Ds.ar de heer Freycinet er niet 
jn gr.slaagd is een nieuw kabinet samen te stellen, 
werd de zorg daarvoor opgedragen :ian den heer 
Constans. 
W~l China de vredesvoorslagen van den beer Ferry 

niet beschouwd als formeel, scbijnt het aannemen 
twijfelachtig te zijn. 

De Engelscbe mail is hier beden aangekomcn, met 
bedchten1 loopende tot 6 Maal't. 

De drijvende branclspuit, be~temd vom· Soerabaja, 
~ den 5en Maart met het stoomschip Maeassar uit 

ederland venonrlen. • 
De luitenant ter zee der eerste klasse A. G. Ellis 

is benoemd tot arljudant vaa den schout bij nacht 
J. W. Hinkes, a. s. kommandant der r.eemacht in 
N. Indie. 

')e officier- machinist der eerste klasse J. Gudde 
komt naar lndie om den officier-machinist der twee
de klasse C. A. Brandt te l'ervangen, 

De eerste vergadering de1· Libl"rale Unie werd bij
gewoonrl door 89 afgP.vaardigden van verschillende 
kiesvere•nigingen. 

De Liberale Unie zal alien invloed van den gods
dienst op staatszaken bestrijden. 

Ov!lrgeplaatst van Sindanglaut naar Batavia, de 
opzichter der 2de klasse bij den Waterstaat P. H. 
Hillebrandt. 

Tweejarig verlof verleend aan den hoofdkantoorchef 
bU den post- en telegraafdienst A. Streiff. 

Ontslagen, eervol, op Yerzoek, mr, W, F. de Vo-

Aangeslagen vendutien. 

Op Dinsdag den 14e April 1885 ten buize van 
Dr. Th. Eisinger te Poerbajan, van ZEds. inboedel. 

Op Wocnsdag den 15e April '1885 op bet acbter
e1f van den Heer J. P. Schultz in de koestraat al
hier, van boutwerken. 

Op Donderdag den 16e April 1885 des voormid
dags ten ·10 ure, in het \ocaal van het Vendukan
to01· alhier van een planken huis gelegen :te KedoP.ng
Joemboe den Heer A. A. de Roode tdebeboorend'e 
(voor afbraak.) 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

A d v er tent i en. 

gevraagd: 
Voor een uitgebreide landdijke onder

neming op midden Java eenEuropeesch 
en een Javaansch landmeter op een 
vast maandelijksch salaris later overeen 
te komen. 

De ti tel van gczworen land meter is 
geen bepaald vereischte. 

Nauwkeurige opgaven worden mge
wll.cht. 

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

(84) 

Amstardamsche Apotheek. 

LeverruJoterr 
(296)* A. MACHIELSE. 

Eeni~e uren b1s~bikbaar 
tot het geven van ondetricht in het 

HANDTEEKENEN 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

~ALON DE GOIFFURE 
Heerenstraat-Solo. 

Beeft pas ontvangen: 

Extra kwaliteit zwarte vilten hoeden 
van af f 7 .-; Grijze vilten zonnehoe
den; zwnrte en fantaisie dassen, krngen, 
hemden, sokken, handdoekcn van af f 12. -
tot f 14.- sponsen, kammen, wandel
stokk:en, heeren-dames en kinderschoenon 
in alle soorten. 

Parfurnerien van Ed. Pinaud, Veloutine 
Oles, Faie, Oriza lactee, Heeren glace hand
schoenen enz. 

Alle sciorten van Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. A UTIIIER. 

Verkr1jgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
'l'opogrnpb.Kaart vim Soemkartii 

Id. > Djokjakfl.rtn. 
Prachtalb ms 
Merk-en stempelinkt 
Rundscl11·i ['t pennen 
Drimgbare copieerpcrsen 
Balboekje 
Gou p il-grn. vures 
Ivoren duiwsto kken 
Pen·y-scharen nc 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kcibkboekcn 
Sigaretten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

Em:. 

(3) 'l'HOOF'l' & KA.LFF. 

SoGiet8 G1
e de Produits Alimentaires 

J\APITAAL 3 il1JLLIOEN FRANCS 

Dirncteuren DINANT en ALLCAIUJ 
GOODEN MEDAJLLE PARIJS ·1878 

Go UDE.· MED A IL LE AMSTER D .U! 188 3 \)-~ 

LONDON PA RI JS 
23, R i c h e r , 23 101, Leade11hallsl1'eet. 

Boter van N ormandie 
Zoncler eenig meng ~I, <le beste boter van Frankrijk . 

Diverse groenten, trtiffels, sardines, pales de 

f oie gras, enz. 

ORDERS TE RIGHTEN AAN ALLE IMPORTEURS 

VAN EUROPA. 
Men eische op eik blik ,et merk met de twee boerlnnetjes 

IIOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN WORDEN 

OP A.ANVRAAG TOEGEZONDE 

(141) 

v er lu'ijgbaar 
·bij :~THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet ,·oor vervoer van koffij, 
met ontvangstbeurijs voor koC-
fijpas. (193) 

SOESMAN & Co. 
bela,sten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commi!iisievendntien .,, 

(28) 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterii te Saninr11.11g ·ten 

behoeve van het Roomsch Kat holiek Weesbuis 
en van bet Hulpfonil,; vn.n f3t . Vincentius ~i 

Paulo te Samamng groot f' 300,000. 
DE PIUJ'.1,BN ZIJN : 

1 prijs van r 100.000 
1 ~0.000 
2 ] 0.000 
3 5.000 

10 1.000 
10 500 

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

franco aanvrage a f 10 bet lot verkrijgbaar, 
bij annvrage per post onder inzending van een 
postzegel .a 10 cents voor fnrnkeering. 

De dag der trekking zal nader won1en aan
gekoncligd, 

(57) 
THOOF'l' & KALFF en 
SOESMA & Co, 

De .ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop va.n pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werkkapit11,al ann Landbouwon
dernemingen en ver1eent voor~chotten op pro
dukten, 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. 0. SOHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte LHerlVater, dat geen aanbeve

hng behoeft, door zijne ],waliteit n.lom bekend, en 
slechts verkrijgbaar bij 

per :fl. f 1.25 
» doz. fL f 12.-

V LAS BL OM. 
(301 )* Schoenmaker·. 

Toko~ Authier 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

hee/i ont,vangen: 

Een f aGtuur damesartikelen bestaande nit: 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in~ alle kleuren, de niouwste soort 
dameshoe.den, bloemen, ruches, corsetten, 
jongens- en meisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHIER 
(47) Mocliste. 

m~ ATELIER DE PHOTOGRAPHlE 
~I 

I; ~~ 1Jj ~~~(E~(Ell~ 

I~ 
HOTEL SLIER. 326 

Heeren$t1·aat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken va.n Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. A UTHlER. 

m vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

263 · SOESMAN & Co. 

IND IS CHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exqnise "Witte 

portwijn, minder zoet van smaak dan de 
ot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

a:a~BJBDINGJJm ... ,a, LHANA:EKBJ:f 
' MET 

voor l~S5 

Slechts eenige Exemplaren ontva!lgen door 
• 

(32) THOOFT & KALFF. 



• 

Gezondheid voor iedereen. 

HolltJway's Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuivcren het bloed c>n herstellen alle ongeregckll1eden 
van de 

Je,'er, 111.nag, i.le1·en en lngewandeu. 
Z\) gt'ven kracht en gezondheid wetler aan verzwak
te G.,,stellen, l'n zijn onwaanleerbaar ter genezing 
van aIIP Kwalen c>igcn aan bet vrouwclijk geslacht, 
onverschillig ' 'an welkcn leeftijd. En onbetaalbaar 
vom· Kinderen van wellrnn ouderdom. 

DE Z&..LF 
Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, 
Zwerende Bor ten, verouderde V.' onden, 7.weren en 
Etterbuilen. Het is beroemd t<:r genezing Yan Jicht 
Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid 
keelpijn, bronchitil!l, verkoudheid en 

hoe8t. 
Ter genezing van Kliergezwellen en nlle soorten van 
Huidziekten heeft zij geen mededinger en geneest 

betooverend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Profe sor HoLLOw.u's Etablissement, 

78, New Oxford street, Londen 
voorhecn ii33 OxCord street, 

En worden verkocht in Potten en Doozen Yan 1s. ·l 1/2d., 
2s. 9d., 4s. Gd, 11 s., 22s., en 33s. en verkl'ijgbaar 

bij alle medicijncn-verkoupers door de eheele wereld. 
~ Koopers gelieven het Etiquet van edere Doos en 
Pot lt onderzoek.en. lndien het adres, 533, Oltford Street, re 

niet staat, zoo is het bedrog. 
(130) 

.ina-La~oche 
is de eenige die eene belooning verworven 
hee ft van het fransche Gouvernement van 
15.6 00 fr . en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
liecft op de \Yeener tentoonstelling van 
ph a1 maceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE E~HTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
is een voedend, k.rachtherstellend en 
koortswerend middel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is l1e l eenige middel tegen verzwakking, 
bleekzucht, langznme en moeijelijke 
spijsvertering ,gebrek aan eetlust,gevol
gen van het k.raambed , vroegtij dige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
ecn menigte Certificaten bewezen is. 

DE _Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heefl tut basis ean krachligen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingsk.racht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nage rnaakt hetzij door de Apothe
kers die alt ijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of e. ne goedkoopere soort daarvoor aanbie
dr n; men moet dus steeds de echte fransche 
QUINA-L.AROCHE c~·schen 
metprnsp ~ ct u s waar- CSU~ ·~-
op ne,·enstaande ~----~~ 
handteekiug ---""" 
staat, alsmede het maatglaasje vragen met 
den naam LAIWCHE m een woord. 

t: fCHTE FRANSCHE QUINA 'LA.ROCHE 
be1·at bij iedere flesch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

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

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

DE ECHTE FRANSClIE QUINA-LAROCHE 
is llij alle A pothekers in de geheele were Id ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22· 

•• 

KANANGA 
van JAPAN 

Parfumeur1 

8, Rne Vivienne, 8 
PARIJS -

lf ananga ~ater 
is een buitengewoon Yerfrisschend 
toilet water; gemengd bij het water 
waarmede men zicl1 wascht, maakt !Jet 
de huid blank en glad en laat ecn 
allerfijnste geur na, die door de clc
gantste dames z~er gezocbt wordL 

met fl. 1.80 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WEBKTUIGKU.NDIGEN. NB dB r 1. I Il disc h B LB v B Il s v Br z Bk Br i Il ~· 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

EN 

HEBB EN IN VOORRAAP: 

Een groote partij L, T, W en Balk• 
lj zer in alle afmetingen. 

L ij t r B n t B M a a t s c h a p p ij 
Staaf en plaatijzer van alle dikten, 

waarbij van 6'X2'X '/11" en '/," 

TE BATAVIA. 

~taaf en plaatkoper en J'oper• 
draad. 

Groote- sorteering-1'.loerbonten en 
:Hlinknagels. 

Inlicbtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden, Immer-trekkende Terz~ 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VEH,LAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

• > > :Hoperen .lira.nen 
en Stoomafsluiters. 

India rubber van af •1 .. " tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met hulpstukken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelscbe drijfrie· 
men, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifngaal, Stoom· 
pompen en Drandspniten. 

Snijgereedschap voor gas en 
Wlthw-orthdraad. 

Alle soorten Verfwaren. 
Door en Ponsmachines, Draai· 

en Schaatbanken. 
Stoommach.ines netketels npeen 

fnndatieplaat. 
1'.iezel;;nhr compositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. 
Dinas C1·istall, een nieuw soort 

vu 01· klei. Van welke laatste artikden zij 
eenige agenten voor JaTa zijn . 

Verder alle artikelen; b.enoodi"°d 
voor landelijke ondernemi11:;;en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebasee~ ·d. zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer biliijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezich'; hou
den op aaumaak van 1'1achineriee1'.l en 
reparaties daarvan, en nemen be~tel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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Witte en Roode Port ..... f 15.-1 per 
l'tla.lar;a,l'tluscatelenVinoDulce,, 13.50 12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 1 2.-J icont. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Amsterdan1sche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

ft.50 _per pond. (311)* 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

SchljCschietrcr;isters en A.Cstandsbepa-
Ungen, afzonderlijk gebon<len. 

Gedrukte Aanteekeningboe.kjes. 
IV aamlijsten. 
Kleeding lijsten. 
StraCboe.ken. 
l'tlenar;eboeken met sterkte Ber;ister. 
Proces-Verbaal. Getuir;en Verhooren. 
De.klaar;den Verhoorea. 
Venduverantwoordinr;en, enz. enz. (4) 

ONTVANGEN: 

P r a ch ti~ B o 1 B o ~ r a fie 6n 
zeer goedkoop. 

THOOFT & .KA.LFF. 
(162) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

,,Veritas." 
Dij bet A.r;entschap dezer ~Iaatl!lchap

pijen be•taa.t, op zeer aannemellj.ke voor
wa.arden, r;eler;enheid tot verze.kerins 
ter;en brandgevaar, van alle 11oorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soeraka1·ta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
Soen.ka rta. 

Dayrnlll. ~lcoholisch urasch· 
water. 

(101) MACHIELSE. 

AmstBrdamschB ApothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
E 

SIROP van Dr. ZED. 
(28) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ea.a.pliil@he i:\Tij~e:=.. 
(25) A. MACHIELSE. 

AmsterQ.amsche Apotheek 
So er aka rt a. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
.I' en •;. fleschjes a f 4.- en r 2.-

1'1ir;raine Stiften f 2.- per stuk. 
356 A. MACHIELSE. 

Tiat ramboet dari toean DD RI~HARDS 
aAKA,.ANQ DJOltGA 

Roema Toe.an .A.. SEGUIN' 
3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara banjak lebi bui per tjat laka1 
ramboet dan djenggoJt 

Tida oeaah tjoetji kaloe m•o. pAk8, djoega 
·: tida tinga/ noda di koelit. 
~ J:toe tjat dari to..-a.n doekoen 
< R.lchae"d& njang Jan las ·:ardja oraai; boleh :. 

pake san.a djoega per ra•ohoel, kaJa djoega · 
per djeu ; ~oel dau Lia<l1 sadja kas1h lan la• '.·. 
dan slam.•nja njang interr sakali, lapeh djo, g-a .. 1 1 : ~ 
pengab1ssan o!ang trt1d1 sakah hcr-oebah. •. . ·t; ·~ • ,. 

J:toe tjat dart toean doekoen Xlchards tida bck•n •akil, sekali dia roe11ja koewat' llJa )'"r pe. kar UJa·all dari hohi11 koewal 
aocda pariksa dari banjak rocna tantla dan paliksa-an : iloe b•kin ramboel lemas tlan kilap, itoe piara sama dia, orang dia bekin 
koewal di• poeuja akar dan kassi hoewal hidoep. lloe tjal Lirgal slamanj• seperli lebi doeloe sakali. 
!Itri $eqala barang baraug njang ]j3ai ukali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di kotta Bordeaux 

Kito. djoeva tll1'ol1 i11uuta1t sam.a 11.ta oranu poenja toean toeun n.ianu bti.tja 
l1oe obat nama Cepbaline •lari toean doekoen :a.o·.isseau njang Lakan ramhoel djaloh dan iililan boewal loemboe. 
!Loe obal Arnicaline dari toeao doek.oen R.ou•.seau ajer wangi per ljoelj1 baai sakali aJa l!anjak sakali ob<1t nrnica di 

dalam. oh•L koewal s:ikalt per 1ahar. ~•loe orang bakar at•ue di (ii•l, enz. - Hoe bedak. d.ri tailore baai sakali dari segaHa roepa 
het..lak, klluk s.1ban di pakc ro(lp<' 111utk:! ~lam~nia lingal b3 oes doan moeda uma djoe a kusi roepa segar de1.11 aloe.a u.perti orang moetla. 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'I·ARIEVEN voor 3 kringen bc

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bui\.tin 

de lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrukkBrij en BindBrij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrtif· en Kantoorbehoeftan. 
Spoedige bediening en nette a.flevering ge~ 

ga.randeerd. 
PRIJSCO URANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

V erkrijgbaar 
bij 

THOOr T ' KALrr. 
A.vonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J a vaansch) 

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

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough Lozen~e8. 

i\1idd'"l tegen de hoest. 
(105) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand-
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende "WIJNEN: 
Merk PLA'fON & Co. Batavia . 

(70) A. MACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Ka.lff- Soera.ka.rta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'J,'OORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

1Jj00J@J@J~1Jj ~ l~l~[~\ 

Kantoor-4genda'1 :1.tJtJ5. 
Spoo•rweggidsen. 
NederZands Geschiedenis en JToZk.Zeven 

( praclitwerk in 4 gr. octavu- deeZen) 
de Gene.tet-A..Zbtini in prachtbantl. 

TtaZie, door Ge1•ard Keizer » v > 
Een scliilde1·doos, conipZeet (voor dl-

Zettant-schiZdm·s.) (249) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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