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DB OorzakBn dBr Malaise. 

Omler <lien titel heeft de hoogleera.nr l\Ir. 
P. \V. A. Cort van der Linden eene brochu
re in het licht gegeven waann feiten voorko
men, niet z00 algemeen bekend als :qi verdie
nen. 

Y\ril ruen eene kwaal wegnemen dan dient 
me11 tot de oorzalten op te klimmen; van daar 
dat de kwestie ook voor Indie der bespreking 
W'l.ard is, al worclen er geene uitslniteml kolo
niale belan~en in be;;proken, al client de we
reldmurkt meer dan de Indische, den schrijver 
tot objectieveld. 

Het is zegt bij met de ziekte der maatschap
p:g als ruet de ziekte van het menschelijk li
chuam. \Vij gevoelen <lat er iets aan hapert, maar 
w:g kunnen meestal niet bepalen waar de schoen 
wringt. Docb bet dierlijk organisme is veel 
meer bestucleerd, onderzocht en bekend dan de 
superorganiscbe vormen die de maatschappij 
zamenstellen. De staathuishoudkundige staat 
voor verscbijnselen, diA veel meer ingewikkelcl 
zijn clan de vormen waann zich bet indivi
dueele leven openbaart. Hem moet vaak de 
bekentenis van de lippen, <lat hij zoo goecl als 
niets weet. l\faar die onkunde heerscht eveneens 
in de praktijk. De industrieel, de koopman 
weten zeer wem1g, rekenen met vele onbeken
de factoren en de groote middelen tegen soc1-
ale kwalen aangegeven verdienen daarom wei
nig vertrouwen. hlen zou die medic~jnmeesters 
mogen toeroepen: Gene~st onze onkunde en 
gij zult de maatschappij genezen. 

De socialist verwacht alles van staatszorg. 
W anneer de overheid mnar eenmaal bet nrn
terieele leven bezorgt.! 

De .Malthusiaan verwacbt alles van de be
perking der voortplanting van bet menschelijk 
geslacht. 

Maar nog nooit is er op aarde gebrek ge
weest aan vrnchtbare gronden om alle men
schen een bestaan te verschnffen en wanneer 
er nogtans zoovelen van honger en ellende om
komen, dan is dat omdat ZlJ onmachtig z:gn 
de middelen van bestaan onder bun bereik te 
brengen. 

Alle stoffelijke vooruitgaug is afhankeqjk 
van de zamenwerking dezer drie elementen: 
vermeerdering van arbeidsvermogen, van ruil
vermogen en van comsumpti~vennogen; deze 
dienen harmouisch zamen te gaan. 

Aan gebrekkig productievermogen valt niet te 
clenken; de klacht i~ juist dat er te veel wordt 

Fe u i 11 et o n. 
ALS COMMENSAAL 

EEN \'ERTELLIXG 

IN 1'TEGE1'T HOOJ<.,DSTUKKEN. 

DERDE HoornsTuK. 

(Ve1·volg.) 

Om zich kordaat te toonen - bange menschen 
zijn gewoon in 't clonker te :>.ingen of te fluiten -

-haalde hij s o t to -Alo c e een jolig clenntje op. Uij 
zong een aardige ba1·yton, en boewel bet nu in 't 
eerst nog een beetje met stroeve keel ging, blecf 
bij 'tOch cloorneurien en bracht het er nog al schik
kelijk af. 

Het gezang was nij toepasselijk op zijn gemoeds-
toes .. and : het drinkliei namclijk nit Lucrezia Borgia: 

Scherzet, trinket, verbannet die Sorgen, 
Nur die Gcg~nwart nehmet in A~ht! 
'l'rinkt und kilsset und denkt nicht an morgen, 
Da noch heute dio Freudo uns lacht ! 

Toen hij eindelijk alles, wat hij zocht, bij elkan
der had en n~al' een stuk papier omzag om het in 
te wikkelen, bemerkte hij op 'len schoorsteen nog 
een kwartvellet·e vliegendood waarop de Jijken van 

De Soe1·aka1"tt£.rche Co1u•ant verschijnt 
drieme.al 's weeks: DinNtlti,g.r. Donde1·da,q• en 
Zt£te1·dt£gs, uitge,.ornienl feestdagen. . 

geproduceerd. Evenmin aan gebrekkig con
sumptievermogel'.!; het gebrek knaagt juist 
omdat het zcoo rnmg worclt beseft, ongelijlr an.n 
den toestand bij Oostersche volken. i\foar de 
nrnatsclrnppelijke 1·iiili11y is een uiterst rnge
wikkelcl verscbijnsel. Wanneer tieu menscb en 
rn een kring sta1Lo, dan valt bet wel natega:rn 
wat i~der behoeft en hoe men die wederz~jcl
sche behoefteu door ortderlinge ruiling kau be
vredigen, waar bij cl uizend mensch en wordt de 
zimk oruslachtig en bij milioenen - zooals de 
werkelijkhP,id is - ondoenlijk. 

Vier groote bezwaren moeten warden o ver
wonnen. 1 ° De beboef'Len, zoowel als de ruicl
delen om die te bevredigen moeten algemeen 
bekend ZlJn. 2 ° V erplaatsing van goederen 
van den procluce::J.t naar den cououment, van 
deu vervaardiger naar den verbruiker, moet 
mogelijk zijn. 3 ° De genotmiddele11 moeten 
worden verdeeld overeenkomstig de waardee
nug der verschillende diensten. 4° De productie 
moet niet gestoord en zoo geregeld mogelijk 
warden uitgebreid. 

Om deze moeielijkheden te overwinnen die
nen de middelen tot publiciteit, tot transport 
en tot ruil. 

De eerste kunnen in onzen tijd als voldoen
de worden gen.cht. 

Hoewel een 11antal oeconomisten de hoofdoor
zaak der bestaande malaise zoeken in den ab
normalen toestand van bet muntwezen, in de 
gebreken der circulatie- middelen, zoo valt bier 
meer te denken aan stoornis in de O'ereO'elcle 
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kap1taalvorming. 

Ieder jaar moet de maatschappij zooveel meer 
arbeiden dan zij verteert, dat nieuwe onderne
mingeu kunnen worden gevestigd, oude on
derbouclen en allen in exploitatie blijrnn. Doch 
wauneer er Of te wem1g wordt gearbeid, Of te 
veel verteerd, dan ontbreekt de bron waaruit 
die onderuemingen worden gevoed. Iedere 
nieuwe fabr:iek die moet sluiten is oorzaak, 
<lat op meuw een der bronnen waaruit het 
kapitaal moest toevloeien opdroogt en dit duurt 
zoolang totdat bet vertrouwen wederkeert en 
overal de arbeirl weder wordt opgevat. 

De tegeuwoordige kapitaalcrisis, de reactie 
m bandel en industrie, stn.at in verband met 
de groote werkzaamheid op het gebied der 
Commuuicatie-en transportmiddelen, spoorwe
gen, stoomvaart - en telegraaflijnen enz. Geraken 
de groote werken voltooid, zijn er geen nieuwe 
transportmiddelen meer a.an te bouwen, dan 
zinkt de kunstmatige verlevendigina op de ar
beids- en consurnptiemarkt, welk~ met die 
beweging gepaard ging, ook weer terug tot-

een half dozijn vliegen en vliegjes Jagen te Yerdol'
ren. Hij schuclde die stolfelijke overschotjes in zijn 
aschbakje en dl'aaide langzaam en in gedachten ,·e:·
diept de bijeengcbrachte klcinigberlen in het paµier. 

Het eenvourlige stukje p:ipiel' had hem den ool'
sprong van bet gebeele arontuuJ' wecler te btnnen 
gebracht; al vouwendc en plooienriP had hij de ge
beurtenissen der beicle Jaatste clagen eens wede1· 
ernstig gerecapituleerd. 

>J lk ;·errl'r. . . . drnai het! " riep hij op eens uit, 
ter\\'ijl hij zijn vouwsel \YP.er in het opcnstaande 
laaclje van zijn bureau wierp. »' t Zou juist zijn, 
of ik. niet op mijn kame1· drn'f<le blijven. Geen 
zwakheitl !" 

llfes amis, point de htchc faible sc ! 

lrnalrle hij weer uit, en zong ditmaal het ai1· met 
voile stelll en cchtc kunstenaars b 1· av u r a. 

Tuen hij dit zingen er zoo goed b ~ 1cl afgPbn1cht, 
had hij op ecn. wce1· br>ter denkbeelcl van zich zclf, 
clan hij d1~n gcheelcn clag nog had gehad na zijn 
mislnkten morgengrvet. 

»lk moct toch eens eYen zien," dacht hij, »of ze 
intlerdaad op hare kamcr is. " 

IJij had echtcr nanwelijks het oog voo1· zijn spie
gaa~je gebracht, of hij rleinsde verschrikt weer ach
tP.ruit. Ilet rneis,ie. keek hem lijnrecht in het aan
gezicht. Zoo scheen bet hem ten min~te toe, <'n hij 
had cenige oogenblikken bezinning noodig om over
tuigd ie zijn, clat ze hem niet kon gezien heblen. 
Het bewijs Jag immers voor de hand want hij h~'d 

Advertentiekosten beh11.lve het zegel YOOr 
elke 10 woordon voor ~ pbatsing-en r 1.

elke volgencle plaatsing de helft. 
.• . 

en d\kwiils lager clan bet vorig standpunt. 
Na clen oorlog van 1870 grng de produc

tie met macbtige sprongeu omhoog, handel en 
verkeersmiddelen breidden zich nit m ou g-e
kend e ver Lil)udingen, docb reeds in 1873 w1i;, 
hd boogt •punt beraikt en eim1igde de over
spanmng tn cen crisis , waarvan cle naweecn 
tot in om·.e cl1igen warden gevoeld. 

De Fra nsche millinrden en daarnpgevolgde 
!I.flossing van Duit~che stan.tsleeningen brae.ht 
veel kapit11al aau de geldmn.rkt, de politieke 
toestu.nden in Europa waren den handel gun
stig, bet Arnerikaansche spoorwegnet werd op 
ongehoord groote schaal uitgebreid, ook in 
Europa en Azie werd daarnan drnk gebouwd. 

De opening vim het Suezkanaal gaf een nieu
wen stoot a.an de scheepvaart, de dagen der 
houten zeilschepen waren geteld. 

In vier jaren tijds, van 1869-1873, werd 
bet spoorwegnet der geheele aarLle vermeer
derd met 63.509 kilometer rails, werden circa 
200.000 kilometers telegraafdraad gelegd, meer 
dan 10.000 nieuwe stations geopend, terwijl 
in drie jaren tijds 840 stoomers werden ge
bou wd. 

Dit alles vereischte eene verbazende massa 
:gzer. Bijna. even snel wercl de vraag naar 
stePnkolen uitgebreid en 11.1 stegen de produc
tie-kosten bijna even snel als de prijzen ( o. a. 
door de werkstakingen), toch werden er groote. 
winsten beh11.ald. In 1873 onderging de ijzer
productie over de geheele aarde eene vermeer
dering van 25 procent; de spoorwegen hadden 
daaraan het grootste aandeel, evenals de ar
beiders door de hoogopgedreven loonen aan 
de winst. 

Gelijk met het ijzer, met de steenkolen, ging 
het met bet katoen, met de wol, overal zag 
men de teekenen van snel toenemende wel
vaart. Het verbruik van suiker, bier, tabak, 
koffie, thee steeg m ongewone verhoudingen 
en duidelijker nog spiegelde zich bet toene
mend verbruik en verkeer af in de groote cii
fers, wtia.rin de eindresultaten van den wereld
handel zich openbaren. 

Doch hoe meer spoorwegen en schepen aan 
de eischen van den handel begonnen te voldoen, 
des te spoediger naderde bet gevaarlijke oogen
blik dat de groote vraag naar materialen zou 
verminderen. Een grooter kiem van cfen te
rugslag lag echter in het beursspel. Onver
wachte, buitengewone wiu.sten met effecten, 
aandeelen, spoorwegen enz. brachten de gemoe
deren op hol als in de dagen van de goud
koorts of van John Law. Aan bet hoofd van 
allerlei ondernemingen, banken, spoorwegen en 

gecn licht op zijn kamer. Het geval was cenvoudig, 
dat het meisje naal' zijn zingen geluistl.'rd en daarbij 
het hoofd vnn haa1· werk had opgericbt. 

»Zou ze Yan muziek houden? peinsde V\' illem, >irlat 
is tPn minst1' een ZW<1kke zijde. Zij kan in alle ge
val nog nict wf'Len , dat !mar kamcrbuunnan P.n die 
r~rsoon \ 'UJ] herle11 mo1·gcn een zijn. ' t Best is, dat 
ik mij voorloopig n iet laat zien, maar a Ileen hooren; 
de liefde k1tn1t bij de \'rouwen toch bij 't oor in, 
zt'gt rnen. In elk geval vruol~j kt het dP. avonclru 
van 't armc kind wat op, en rui~~chien, w1e weeL: 

Chaque femme a sa r orde sensible. 

Que tot ou tard un amaut fai t vibrer ! 

Daar ik nu eenmaal geen ander middel lteb, hct 
hof te mali en, moP.t ik dat ffi<tal' voor lief nemen. 
De piann st: at e1· toch. 

DC' piano, een oucl erfatuk. dat eYcnwel nog al 
drngelijk me •rl ecd, ~ tontl er wedrnl1.ii, mnar wercl in 
Willems ;roP le dag1rn, rlat i~ als hij een weinig bij 
kas was, niet overclruk be~peeld. Die re8~0Ul'CP. L<~
sp>tarcle hij ' ich voo1· ' t bat~t ·\'an de m:ianrl, nls des 
avonds t 'huis te zitten een nooddeu~rl w:i s. Zoo min 
als liij vroegere gclegenheden verwonderde er zich 
dan ook zijne hospita over, dat ze h.oden op de vool'
kamer e~n~ weder m11ziek hoorde. Zij bl.'greep alleen, 
clat mijnhcer van avond theewate1· zou noodig hebben. 

Bet duurde ook geen kwarLier of Heintje stak het 
hoofd door de deur om te vragcn : 

»'t Is immers goed, als ik theewater klaar zct, 
mijnheer 7 " 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v65r 10 uur. 

fobrieken stelden zich personen zonder zaak
kennis of bekw11amheid, die hun heil m bet 
beursspel zocbten. Er werd fo veel onderno
men en er werd slecht onderuomen. Spoorweg
en verzek1ni!lgsmnatschappijen, jii zelfs geeste
i~ke sticbtingen speculeerden met de haar toe
vertroa wde kapitalen. De schr~jver Max Wirth 
zegt: »Eine Zeit lang spielte Jll Alles, vom 
Schreiber bis zum Geueral, vom Dienstmann 
bis zum Er7.herwg." In zes jaren tijds wer
den in Oosteu r~jk-Hongr ·e in bet !even ge
roepen 175 banken, G04 industrie-ondernernin
gen, 34- spoorweg-, 39 verzekerings-. 8 scheep
vaartmaatschappijen, 23 mijnondernemingen, 
enz. Aan de W eener effedenbt=mrs werden in 
1873 clikwijls meer dan 100.000 contracten 
daags gesloten. 

Hetzelfde jaar nog begon de »Krach" 

( Slot volgt.) 

Soerakarta. 
Verzor~ingsgesticht 

Commissaris der maan.cl April 1885, 
de heer Mr. C. T. F. THURKOW. 

n: a ans tan d. 

Dinsclag 7 April r . M. Woensdag '15 Apl'il V. M. 
Woensdag 22 April E. K. Woensdag 29 April. L. K 

S I u i t d a ~ e n d e r H a i I s. 

'rE S.11.MARANG : 

Fr. 5-19-30 
Eng. 11-22. 
Holl. 11-21 

TE BATAVIA: 

Fr. 8-22-3 M. 
Eng. 14-25 
Holl. 3-14-24 

Vertre.k der Treinen 

Semarang-Solo 

Solo-Sema1·ang 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aansluit aan den snel
trein, diP. om 10.30 v. m. 
van daar naal' Soerabaja vei·
trekt. Verder 8.3'1 v. m.1.11 
n. m. 
7.2 v. m. 10.30 v. m. 2.16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarar.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang 8.12 v. m. 
Semarang-Djokja 6.50 v. m. 8.3'1 v. m. 
Djokja-Semarang 7.15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m U.25 

>> Stellig wcl ! Zou ik. Pens met die meid praten ? 
dacht Willem, en sloot zijn piano. 

»\Vie is dat toch ?" vroeg hij fiuisterend aan het 
»dienstmeisje, rlie tegenwooniig hie1· naast woont? 
»Dat is toch dat Duitsche1tje nict meer?" 

Heintje keek den vrager een weinig vrnemd aan , 
l:ichte toen eventjes en haalde de schouders op. 

\\'ilde clat zeggen: 1>Ik weet het niet," of »ik 
mag het niet zeggen," of ook wel »je vrnagt naar 
den bekcnden wrg ?" 

>> Neen, in ernst, Heintje !" 
» Een heP.l oude jufvrouw woont hierachte1'," ant

woordde deze. 
>i Zoo," zei'lc vVillem kortaf en Penig~zins ernsti

ger kijkencl. »Zou de piano haar clan ook hinderen , 
denk j1• ?" 

Hein tj r! maakte alwedet· baa1· geheimzinnig gebaa1·, 
rlat ze evPnwcl na een kleine poos een wr.inig toe
lichttc dool' te zeggen: 

1l Dan zal ze ' t dunkt me wel zelf zeggen, of wil 
u d<tt ik het h:rnr eren vraag? 

IIet scheen vVillem toe dat e1· iets als een spoi
achtig lacbje om de lippen van het cornetjc speelde 
bij die onnoozele vraag. 

»Neen, vrngen bchoeft niet," antwoordde hij on
ve1·schill1g . »\Vat kan 't me oak schP,len, he?" 

>1 0ch ja, mijnheel' ! dat zcg ik ook !" 
\Villem maakte zich schijnbaar gereed om dood 

op zijn gernak zijn avondbrooctjc te gebl'lliken, maar 
toen de meicl was heengegaan en hij ze een oogP,n
blik later de achterkamer hoordc binnenti eden, was 
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lL 111 3.55 11. m. 
7.13 "· m. '10 v m. J.53 
n. m. 8.36 n. m. 

\Yillern I-- Kedong-Djati G v. m. 2 n. m. 
Kc,long-Djnti-Willem I. 8.5 v. m. 4. '11 n. m. 

:=;o]n Djebres . .:..Sop1·uba,ja--G.O annk. Soera.baja 3.20 
·10.4 l (sneltrein) aank. Soe

rabaja 6.-
2.35-aank. Madioen 5.52. 

~oernhaja-Soln Dj1'hre~ 6.20 \sneltrein) a'.rnk. Solo 
Dj. 1.28 

8.25 aunk. Solo Dj. 6.
'11.57 aank. Maclioen 5.51 

~Tijd~opgaYen rnlgens rnidclelb. tijd Soernbaja: 9 mi
nnr> ut Yer,chil met Solo; 'I 2 urn· Soerabaja := '11.5 l 
Solo.) 

Zondagmiddag jl. had op de onderneming 
Knrnng-Anorn een dmwa plaats, ten lrnize van 
Eciµio, opzic:bte1, woonacbtig in de desa Pong6h 
(Klatten ). 

Genoemde S. liet zijn zwager Abels bij zich 
in"l\'"onen. Toeu S. nttituwelijks 15 minuten 
z\jne woning verlaten h1td om zich mrnr be
mar1rn~ te . bege ven. werd z~i ne b uishou<lster 
do11 A. iu .de k111uer een krisst1-;elc toegebmcht; 
z ii vluchtte wankelende n1mr de keukeu door 
den moordenmLr acbtervl)lgd. Ahl1tiLr kreeg z~j 
nog eenige wonden met een kapmes W1barop 
z\i neder,:;eeg en nog teekeoen van leven ge
veude, door A. met ePn geweerschot werd p.f"~~
maukt. 

De kokkin had het hazenpad geko rnide 
om hulp schreeuwencle en toen die eindenik 
kwam opdagen, vornl men bet ljjk der vrouw 
naast cliit van den tnoordenaar die tevens zich
zelf een kogel door hei hootd gej1tagd had, 
liggen. De redP~ van den !l!Oord ligt in het 
clui ter en zal ook wel niet opgehelderd kunnen 
WOl'llen. 

Onze wd. Ass-Resident heeft gisteren op de 
plaats een onderzoek ingesteld. 

• 

In de op Zonclag jl. gehoudeu vergadering 
tot bet zamen telleu e1mer commissie in za
ke een :Monumeut, op te richteu op bet graf 
van wijlen den Hesident Thlr. P. A. Matthes, 
werden benoerud ue Heeren jhr ·w. D. vo.n Nis
pen, E. A. Halewijn, J_ G. M. A. Carlier. H. 
K. H. ·Wilkens, A. Machielse, P. W. G. Gout 
en . van Klaveren. 

De Heer Bervoets onlangs n<tar Nederland 
vertrokken zal der commissie bebulpzaam 
z~in, door bet toezenden van teekeningen met 
pr~j3opga.ven van steenen ot metalen monnu
menten, ten einde daaruit eene keuze te kun
nen doen. 

Op heden werden ter politierol gestraft, we-
gens bet bezit van clandestiene opium: 

hlangoendikromo tot 8 d. krakal 
Pawiro Semito » 14 » » 
Sadio » 8 » i> 
Djo Semito i.> 8 » » 
Tirtokromo » 8 » i> 

terwijl Sariruan, Kariowirono en Sontodikromo 
t-er zake bescbulcligd. werden vrijgesproken. 

W egens beleediging: 
Tjan Kauw San tot f 3.- boete. 
En wegens het toebrengen van slagen Tjia 

Hwa Liong en Li~ Tong Sie ieder met 8 da
gen krakal. 

Een reporter deelt ons mede dat in de ver
schillenc1e kawpongs bier ter stede zich onder 
bet pluimvee weder -vele ziektegevallen met 

gen of broeien plotseliug 7.0nder eenig geluid 
te geve11, dood tcrwijl het vleescb eene zwart 
rooc1acl1tige kleur iumneemt en voor gebruik 
ongeschikt is. r 

L 

Het feest in de Krnton bij gelegenheitl van 
den Kroondn.g van Z. H. den Soesoehoe4,au op 
gisteren, trok vele bezoekers en had met h~t 
gewone ceremonieel plaats. 1 

's Namiddags ongeveer ten vier ure keerden 
de gasten huiswaarts. - t 

De gewone receptie (bari legie) van ;z. H. 
Pangernn Prn.boe Prnng W ad6n6 konde gis
teren geen plaats vinden, daar Z. H. met ge
volg zich mede naar den Kraton begeven had 
om Z. H. den Soesoehoenan te complimentee
ren. 

Uit Ngawie. In de laatste weken heeft het 
hier niet geregend en is de bitte buitenge!"oon 
drukkeud. De bevolking beeft bare sawas af
geplant rnaar iiet door volslagt!n gebrek aan 
regen de toekomst ongunstig in, te meer daar 
door de onlangs pl.tat~ gebad bebbende over
stroomingen, de rijstvelden hmgs de oevers der 
Solari vier VP.el geleden hebben. t-. 

Er loopen geruchten dat spoedig albier een 
groot koffiepakhuis verriizen ml, in plaats vim 
de goedang te Pimggoel, Patiitan, die opge
heven wordt. 

Ben in lander van de des a Geocong, district 
Ponorogo, vond onder weg een naar ~i~sing 
zeven jaren oud Jav.i.ansch lrnu.1tpje, dnt door 
honger uitgeput, bij11.a bew!lsteloos was. Het 
bleek uit de desa Randoe blantoeng (Blora) 
afkomstig te zijn, en geene ouders of verdere 
farnilie te hP.bben, De Regent hettfb zich over 
het kind ontfermd. 

Eene inland che vrouw zat gisterenochtend 
op Acliwidjajan neergehurkt met eene groote 
leege mand aan hare zijde. Een der kampong
lui die <lit niet erg vertrou wde stelde zich 
achter een boom en bemerkte heel gauw, <lat 
zii de aldctnr rondloopende kippen met mais 
en rijst trachtte te lokken, wat baar dan ook 
gelukte. Al spoedig zat eeu kip oncler demand 
gevangen. De spion waarschuwde zijne mede
opgezetenen, die de diefegge op gevoelige wijze 
duidelijk maakten, clat ruen met dergelijke jacbt
parf;ijen volstrekt niet ingenomen was. 

In de desa Kedong-Mangoe werd eergisteren 
een in1ander, die een bad in de rivier nam, 
door een waterslang omstrengeld; door schrik 
verstijfd viel hij in :B.aauwte. 

Gelukkig ilat zijne desagenooten hem spoedig 
ter bulp konden komen en dat bleek dat de 
man niet gebeten was, daar die slangen zeer 
vergiftig moPten zijn en een beet binnen wei-

11ige oogenblikkeu den dood ten gevolge kan 
hebben. 

Aanbondend hoort men dat geemploijeer
den op suikerfabrieken en ondernemingen in deze 
Hesidentie, uit bezuiniging ontslagen worden, 
wv.ardoor bet aantal der uaar eene betrekking 
zoekende personen steeds aangroeit. 

Ook in den Oosthoek neemt bet pauperisrue 
hand over hand toe, bij de Staatsspoorwegen 
o. 11. moeten ontwikkelde jongelieden in de hoop 
van later definitief geplaatst te zullen wotden, 
zicb aangeboden hebben om zonder eenige be
taling voorloopig te werken, terwijl bet getal 
sollicitr.nten dagelijks toeneemt. De vooruit
zichten worden er niet beter op. 

doodelijken ufloop voordoen. bii de inlanders Een onzer inlandscbe reporters ven:ekert dat 
onder ». akit dienkol" bekend. de galerij•·n der 3e lugere school, des nachts 

Ook eeuclen blijven daarvan niet verscl10011d; ~ tot verr.;t111elpl11ats rnn a1lerlei gespuis dat al
de kip pen vall en dikwerf ouder bet e~jeren leg- · dai•r een goed onderkoruen vindt, dienen. 

hij in eio•n ongwl'nk wed er op zijn post. 01·er zijn onlrlaan uiterlijk en, . als ge doctor of clinist 
't '\"as rnaar eenYoudig een potje thee, dat de I waart, hem mi~schien we! den pols gevoelrl hPbbcn. 

meid op h<>t achterlrnm<-'rtje had neer te zf'tten: Geldgebrek, to.t• dusver zijn eenige kommer, was 
toch ging- ze niet Rani-tonds wep:, ruaar bleef. met hct thans niet, want het was een paar dagen gele
de ellehog-en op tnfel gel<·1rnd, ee11 poo~je prat!'n. , d<'n vervaldag geweest, en hij was dus weer cen 
Zoo 't schPen over ern katoPntje, dat op dP tnfel wc1111g vlot gt>worden. · 
Jag: docli Will~m zag hn<ll', een oogenblik rlaarna, Hij harl bf'proefrl een glas beijer~ch bier te drin· 
zich nade1· tot bet naaister~je ow~rbuig·cn en fluiste- ken, maar het, half gelPdrgd, laten staan. Hetsmaak
rend n;et dele spreken. 't Srhel'n vYillern 1.eveus te hem niet. Tot billardspelen harl hij ook gPen 
toe, clat ze met een vluchtigen wenk daarbij naar lust. De flauwe aarclig-heden zijner makkPrs stuitten 
de \"Oorkamer wePs. Er were! dus ove1: hem ge- hem tegen de borst.. !Jij was maar weer stilletjes 

. ~p1 okPn, w0p-geslopen. 
>> Als die cend van een meitl nu maar weer niet Ilelaas! de angel der bromv]iP.g stak hem in het 

~le~ in de 'var st11urt," dac:ht hij. In elk geval hart; hij was rnrliefd, ongelukkig hopeloos verliefd, 
weet ik nu toch, r!at er versta11dliouding tusschen zoo a~ 'them gister avond ten duiclelijkste gebleren 
beiden hestaat. Laat ik claar mijn voordeel mee was. 
doen, zoowei rnet zwijgcn als met zeggl.'n." !Joe aanlokkel\jk vVillem Frankrnan zich aanvan-

Hij zette zich nu ook tot so11peeren, zich v·ior- kelijk zijne muzikale avondoefeningen had voorgest~ld, 
slmnds tevredel} stelJende h.et kinderver Je: l>Geduld nu hij wist Z1llk een schoone en voor de poezie der 
is zulk enn schoone zaak," te citeeren. toonen ontvankelijke hoorc!eres te hebbcn, het was 

»C'est le cas ou jamais," zP.i hij, >idie l\jtspreuk we! te voorzien, dat deze ultrn-platonische stemming 
,·oor phlegmatiek"n aun te balen. Ik geloof, dat 1k maar een overgangsperiocle kon uitmaken. 
op clit oogenblik al b1jzoncler veel van die kat van Toco hij in een avond of urie zijn geheele reper-
vader Hieronymus weg ~1eb. " toire reeds een paar nrnlen had doorgewerkt, en llet 

nog altijr! niet overplakte, onbescheiden winkelha akje 
nog al eens dienst ha<t moeten doen, was de Just 
tot het Yerkrijgen van praktiscber resultaten weer 
zoo le vend ig ontwaakt, dat hij voortdurencl op rI}id
delen tot narlere kennismaking peinsde. 

VIERDE HoornsTUK. 

Als ge ouzen jongcn vriend een clag of acht later 
waart tegengekornen, zooals bij daar lusteloos, met 
de handen in de zakken en de nei.;s op de horst 
rondflaneercle, zouclt ge u gewis verbaasd heboen 

•\Velke buitensporige combinatien van grlukkige 
toevallen hij zich in zijne droomen dienaangaande 

Vroegor moet die school behoorlijk bcwaakt 
geworden en het hekwerk ook gt;sloten z1jn 
doch de tegenwoordige mitm1oer - waker, zou 
de nachten bij voorkeur rn zijne woning door
brengen en het gebouw nan zijn lot overlaten. 

De Politie kan aan die zorgeloosheid gemak
kelijk een einde maken. 

Men beweert dat bij de Amfioenpacbt al
Ieen geemploijeerden all! opiumjager~ worden 
!langenoruen, die alvorens eene verklariug wil
len teekenen waarin opgenomen, <lat ze ont
slngen wordende geene aanspraken zullen doen 
gelden om 6 weken trnctement uitbetaald te 
kriigen, eene wettelijke bepaling waarvan vele 
Chineezen een afsvhuw hebbeu. 

GEMENGDE EERICHTEN. 

Naar de Fl'ankfurte1· Ztg. meldt, is aan bet 
postlrnntoor te Keulen een dreigbrief ontvangen, 
ll'!et bericht, dat binnenkort de dynu.ruiet-com
pagnie het postkantoor zit! doen in de lucht 
vli,egen. 

Niet vele jnren geleden bestond op ieder Zuid. 
Bevelanclscb dorp eene jnngeling vereeniging
Volstrekt geen christel~jke ech ter, bet wits een
voudig eerr bond van alle jougeli11gen nit het
zelfde dorp, waarvau slechts en kelen uitgeslo
ten waren. De opneming geschiedde op een 
bepaalchm leeftijd tegen een . vast intreegeld. 

leder buiten bet dorp woonachtig jongman 
die het hart van een binnen de grenspalen der 
vereeniging wonend meisje veroverd had, moest 
een boete betalen voor den gepleegden roof. 
Jongelui uit den deftigen of aanzienlijken stand, 
verloofd zijnde met eene scboone uit de dorps
aristocratie, werden niet gespaard en zij be-
taalden dan ook gul en graag. Wie weiger
de kon er op rekenen bij nacht of ontijd een 
duchtig pak slaag op te loopen. Al had de 
vereeniging nooit recbtspersoonlijkheid aange
vraagd, toch bezat zij eigendom: eene bank op 
bet dorpsplein met den eigenaardigen naam 
van klapbank bestempeld. 

Hier en daar werd deze ):>auk door een hou
ten huisfe of loodsje tegen weer en wind be
schermd. 's Zondags was de klapbank de al
gemeene verzamelplaats der leden, van waar 
sommigen zich naar bunne uitverkorenen he
gaven, andcren en bloc eene wandeliug onder
namen. 

Eens in bet jaar, op den eersten Zaterdag
a vond in Mei, was het groote vergadering. De 
gei:nde penniugen van introcluctiegelden en 
fooien .werden verrekend en 1erder hesteed voor 
een maaltijd in de dorpsherberg. Bacchus, 
Branclernoris en welke drankgoden Pers inder
tijcl meer opgenoemd moge hebben, werden 
natuurlijk niet vergeten, zoodat bet er vrij bal
dadig toeging. De Meiavond zou niets mel
denswaardigs bezitten, zoo bij deze potverte
ring niet een zeer oud gebruik: in zwang was. 
Men plunderde dien avoncl hoven en tuinen, 
om met bet verover<le groen <le kln.pbank te 
sieren. Verder werd alles van de erven me
degenoruen wiit vervoerbaar was en door on
voorzichtigen vergeten was binnensbuis te balen. 

'rot groot vermaak der jongelieden moest de 
een den volgenden Zondagmorgen zijne emmers 
van het dorpsplein balen, een tweede bezems 
en zoo voort. Meisjes, die wat te veel de aan 
hare sexe passende eerbaarheid vergaten en 
openlijk van hunne syrupathie met bet ster
kere geslacbt blijk gaven of anders op de no
minatie stonden om in den eerbnren vrijster
:staat gr~.js te worden, kregen in den Meinacbt 
een stroopop voor de deur. Nooit verstoorde 
prozni:;;che politie deze vermnkelijkheden. 

\•oor~pie-gclde, doet mindel' tet· zaak. Bij zijn ontwa
kf'n wg hij zeer weJ in, dat als het op een uitvoe
nm k warn, rle keu~A niet al te ruim was. 

\Ye! wist hij nu reeds, dat de jonge dame zich 
alle dagen rles morgf'ns vroeg nanr t·cn moclemaga
zijn op de Keizer$gracht, niet ver van de Wester
markt, begaf en ee1·st dt>s avonds van daar hui~wa~rts 
krenle. De weg was VPr genorg voor een schijnbaar 
toevHllige ontrnoeting, maar op wat grond zou bij 
haar a:rnsprehn? 

»fl,~ilige et•nvoud !" zou hij v661' nauwelijk:; drie 
wekcn hebben uitgeroepen, als bij iemand in zulke 
vel'legenheid gewetcn had, um gren moPielijkel' 
vraagstuk, dan hoe men een knap meisje op strnat 
abordeert. 

Nu had hij er nog r.;ets anders op gevonden clan, 
als het door een g::l11kkig tueval eens rnocht rege
nen, en bij een even gelukkig toeval hij we! een 
parnpluie en zij er geen bij zich had, hij hnar de 
helft van nen zijn1m zou kunnen aanbieden. 

Bezwa,tl'lijk kunnen clan ook in Elia's tijcl de 
Baalspri istel's inniger en vuriger vel'langend nnar een 
klein reJenwolkje hebben uitgczien. Echter bleef de 
heme! C;Ok nu even doof voo1· die verzuchtingen en 
deed rte Julizon, dagen achtereen, haa1· naam alle 
et'r aan. 

Op een achtermidclag evenweJ, terwijl hij, zoo 
goed het vlotten wilde, met zijn studie bezig was, 
bemerkte hij aan het spoedigar danker worclen, dat 
de lucht betrok. Ir.derdaad, de heme! werd lang
zamerhancl met wolken overclekt en de langverbeide 

Op kermissen en boerenkoopdagen gebeurd~ 
bet wel eens, dat de vereeniging haar gewoon
lijk vreedzamen aard verloor en in eene vnst
anneengesloten oorlogszuc htige beude herscha
pcn werd, die met zakmessen gevrapend op 
zustervereenigingen van andere dorpen los~torm
de wegens de eene of andere veete. 

In de laatste jnren zijn de jongelingsvereeni
giugen snel in verv1tl geraakt. De ~eiavon
den zijn geheel ell al verclwenen. Op enkele 
plnatseu zij n zanggezelsdiappen en dergelijke 
nieuwigbeden er voor in de plaats gekomen. 

In een der nauwe 11traten in de oude stad 
rnn Frankfort a/M. ware.a Vrijdag eenige werk
lieden, onder lei ding van een deurW>Htrder, 
bezig have en goed eener arme familie uit te 
<lnigen en op te laden. W eenend stond de 
vrouw met bnre vijf kincleren <lit -tooneel gade 
te sla11n, toen een heer door de st.mat kwam 
en bleef staan om naar de oorzaak van deze 
gerechtelij ke baudclwijze te vragen. 'l'oen bem 
die was medegedeeld, ging de vreemdeliug het 
huisje binnen, stelde zich bii den deurwaarder 
~p de hoogte viin bet verschuldigde bedrag, 
l1et danrop bet buisraad wede.r in de woning 
brengen, betanlde de werklieden voor bun ar
beid, en tevens de 'schuld der vronw en de 
gemaakte onkosten. Onmiddell!jk hierna ver
dween de edelmoedige mnn, zondar den dimk 
der verLaasde en gelnkkige familie af te wach
ten. 

Te W eenen wits onlangs in een soort ker
mistent een leeuw-bondje te z:en, dat door den 
eigenaar er van nls bet grootste wo:i.der werd 
uitgekreten. 

,,Het is maar een klein hondje, menscben", 
riep bij, ,,maar het durft de grootste ratel
slang aan." 

W anneer de tent met toescbouwers gevuld 
was, haalde de man een klein, aardig hondje 
voor den dag dat btj aan iedereen zien liet; 
"heeft een van de heeren of dames wellicbt 
eene zeer groote ratelslang bij zicb?" zeide de 
impressario daarop. 

'l'oevallig had niemand een dergelijk beest 
in zijn zak, en bet moedige hondje kon met 
den besten wil der wereld den belangrijken 
strijd niet ondernemen. 

Het volgende faruilie-drama, beeft naar Figa
ro vermel<lt, te Parijs plaatsge"l'"onden. 

In de nabijheid van bet Bois de Boulogne 
woonde een Amerikannsch echtpaar, de heer 
en mevrouw X., en 't scheen dat ruan en vr011w 
zqer veel van elkander hielden. 

Dezer dagen bemerkte de heer X· echter, 
<lat zijne vrouw hem bedroog, en <lat zij een 
liaison met den tuinman had; aanvankelijk 
twijfelde hij, maar bij voncl ten slotte brieven 
die hem van het feit overtuigden; en bij las 
daarin de zinsnede: ,, vermoord u wen echtge
noot, clan zullen wij naar Amerika vluchten 
waitr wij gelukkig zullen zijn". 

De heer X zeide niets, maar zon op wraak. 
Vrijdagavond deed de vrouw, op het oogen

blik dat hef echtpaar zich te bed zoude bege
ven, uls gewoonlijk twee glazen water brengen, 
waarin zij zelve ~uiker deed; X verzocht zijner 
vrouw hem iets aan te geven en toen zij zich 
omkeerde verruilde bij onmiddellijk de glazen. 

Daarna clronken beidell en op het oogen
blik dat de man zijn glns rustig weder neer
zette, viel mevrouw X als door den bliksem 
getroffen, neder. Zii had de dosis vergift (men 
-vermoedt dat bet strychnine was) opgedronken, 
die zij voor baren genutal bad bestemd. · 

N mtr men mededeelt is een onderzoek in
gesteld, en zijn de tuinman en de ecbtgenoot 
gearn 1 teerc.l. 

re·gen bl'gon met dikke droppels neer te vallen. 
l\Iet e<'n gewaarwording van dankbaarheid, en in 

het aangename vooruitzit:ht eindelijk misschien zijn 
wensch bevredigd te zien, greep hij aanstonds zijn 
parapluie om uit te gaan, ofschoon het uur, waarop 
hij zijn strntegisch plan zou kunnen ten uitvoer 
brengen, nng ver af was. 

Zich in znlk geval te onthouden van het memori
seren zijner aanspl'aak en bet ontwerpen van de aar
cligste ge~prekken ter wereld is, geloof ik, niet we! 
mogelijk. En ook in zooverre nitlt onprnktisch, dat 
het den tijrl iets korter cloet scbijnen. Onze held 
bleef daarbij intusschen niet geheel wij van eEM nat 
pak, daar hij nu en clan, als het m den loop van 
zijn ingebeeld onderhoud scbeen te pas te komen, 
zijn 1·egensche1 m zoo geheel "P zij hield, alsof z~n 
schoone protegee reeds naast hem liep, om er de 
belft, de beste, van te genieten. 

De regen was intussch~n bij tusschenpoozen inder 
geworden en had nu en dan geheel opgehouden. 

Wordt vervolgd. 

• 



Verspreide Berich ten. 
In Duitschland is 1·011 Bismarck er uog steeds ont

stemd ovi>r dat Gludst<•ne aun het bestuur blijft. llij 
wil er geen geheim van mnken dat hij ontevreden i 
over Engelands houding· tegenol'er Duit8chl::wd.· - In 
Rusland hecft men van I t:70 tl>t 1880 gelalmd met den 
a:mleg Yan de hoog~t no Jt!ige · spoorwegen; men wil dn.t 
nu weder goedmaken L'll altluins cle groote fouten verbe
teren d;e er bij drn aanlt•g van de thans bPstaande, nanr 
men zegt ten gel'Olge van de Ima t gemaakt zijn.- Ook 
in Rusland 1·raagt men volgen de 'ieuwe Rotter
damsclw Cow·ant na.11· een nieuwe Petet· de Groote, 
maar merkt het blad teer wij~geerig aan: die zal 
op het oogenblik zoo gciuakkelijk niet te vinden zijn.
In lt'1lie heeft de Pau~. toen hij bij gelegenheid "Van 
zijn l'e1jaardag rle gelukw•rnschingen van de Kardi
m:len ontving, zijne diepe drnefenis te kennen gege
Yen over den toestanil, wanrin hl"t paus~chap door 
de revolutie is gebracht.- \'oor Jrnt nationale Gor
don-monument is reeds - of pas - ePn 2000 pond 
stel'ling bijeengebracht. In de Pall Mall Ga::ette 
wordt vool'ge. teld dat men in Engeland het 1·011l'b,•elcl 
vau Dnitschlaml zou volgen met zijne Sectan-boornrn: 
door het plantcn namelijk van ecn Gordon-briorn in 
elke stad en elk rlorp '"tn het \'ei·eenigrl Koninkrijk. 
De J\fadhi kan dan zijn brandhout komrn lrnlen.
Volgcn eeu bericht in de Leads Me-i·cw·y lijdt rle 
Generaal ·wolseley ten gel'olge van de bide en de 
dl'Oogte der woestijnlucht aan een 00gziekte. Hij zou 
nog slechts een oog tot zijne beschikking hebben en 
daardoo1· thans reeds kon111g zijn in het land waar
heen de J\fadhi hem v0Jg,1arne een pas zal uitreiken. -

De he<'t' Anguste Blanchard, de grliicfkoosde etser 
n.1 Alma Tadema hreft het 24Jste " 'erk van dt)ll 
mee. t~r (The Parting Kis~) met uitstekenrlen uitslng 
gegraveerd.- De Prins van \\'ales hecft ofllcieel het 
plan om lerhtnd te bezoeken, vergczelcl van zijne ge
malin. 1iet of'ticieel, echler niet zonder grond, trekt 
men de uit,·oering rnn dat plan in twijfel.- Men 
scbijnt in ledand zee1· booze plannen te hebben die 
uitw,ering zullen krijgen als de Prins in Ierland den 
voet aan wal zet. Ab de Prins te Kingstown den 
voet aan wal zet z~11 de mayor (met de madhi) de 
s><tdsvlag laten neJe1:irnten en alleman zal geboycott 
worden, die Z. K. II. maar vricndelijk zal durven 
aankijken.- Ilet huwelijk van Prinses Hendrik der 
.:Sedel'landen zon kot·t na Pascben voltrokken worden. 
Het moest plants hebben in bet palcis harer ouders 
te Berlijn, uitsluitend in den familiekriog, zonder het 
gebn1ikelijkc pruisische hofcerernonieel.- De laatste 
drie schildcrijen van Frans Hals, die nog in het hofje 
te Bcrensteen voorhanden waren, zijn 1·erkocht en 
naar Parij · verzonden.- In Nededand zal een nieuwe 
,·ertaling van het Oude Tl'stament gemaakt wo1·den. 
Aan de bewerker is opgedragen om vooral de woo1·
den van Ezechiel te vermijden: >lEnde zij liepen door 
malkan<ll'l'en als de blixem !"-Te Samarang schijnen 
de krotondiefstallcn wat uit de mode fo gerakrn, welke 
mode ecliter naar Solo schijnt overgewaairl te zijn, 
want op laatstgenoemde plaat hebben de diernn op 
drie plaaLen in een nacht gestolen. Men heeft op
gemerkt dat de <lie,-en knappe botanisten zijn, ten 
minste wat bet crntonn~k aangaat, want zelts in bet 
nachtelijk dui;;tf\l' wcten zij de gewilde sootten van 
de gewone te onderscheiden, rlaar het bij elken <liefstal 
gebleken is dat de gildemeeslers die even als de 
kooplieden ~forcurius tot God hebben, de eerste me
denemen en de laatsten onaangeroerd laten. De cro
tonliefhebberij neemt te Solo zog steeds op en 
bij meest alle Grooten vindt men van die planten.
De Javaansche wouw Sarienten heeft te Samarang 
op Wotgandool van clen Chi11ees Tjoen Ilo rnr~cbei
dene kains een paar gouden oorbellen en een stel 
gouden knoopen gestolen. Zij werd wel door den 
schout Bolderman geanesteerd, maar zij had zorg 
gedragen dat de goederen niet meet· te vinden wa
ren.~ Uit Bata1fa wordt aan het I11disch Vadei·land 
geschreven dat de aamrage om erfpacbt nog steeds 
zeer groot is. Op de Kloet zijn geene gronden meer 
beschikbaal'. Daarentcgen zijn er op de Smeroe nog 
we\ disponibel.- De Matarnm van Donclerdag bevat 
een stuk ovel' wijkmeesters van Ph. uit Solo, waarin 
Yerlangd wordt, clat die dignitarissen door de bewo
nP.rs Yan de wijk zullen gekozen worden en niet meer 
aange,teld door bet hoofll van gewestelijk bestuur. 
Dat verlangen is nog zoo dom niet, maat· of er aan 
voldaan zal w0rden valt ta betwijfelen.- De ambte
naar tot tegenga11g van den opiumsmokkPlhandel heeft 
bij V. in de kampoong Petolongan hu.iszoeking ge
daan, in de hoop opium te zullen vinden; er 
wai·en wel w1·schillende benoorlig<lheden voor de be
reiding daarrnn, maar opium was er niet. Dezelfde 
ambtenaar ondel'ging op dienz11ifrlen dag- L'enzelfde lot, 
in een andere k:unpoong DJ.rgo, bij een zekeren 
K. waar hij. ook niets von'l. Tocn clie ambtena::tr 
uitgelach~n werd, keerde bij troo~teluos huiswaarts.
De Locomotie( klaagt ovet· bet vermenigvuldigen cler 
gladdakkers, tegen alle verdrinking in. Het blad stelt 
voor om er eens een klopjacht op te houdeu, daar 
zij Samarangs straten onveilig maken. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 
Uit Batavia, H April. De kapitein de1· artillerie 

F. vV. H. Kuhn, directenr van de gewet-irmakers
school te Meester Cornelis, beeft zijn bevorde~'ing tot 
maj 001· •1erzoc b t. 

Ondanks de bezwaren der marineautoriteiten, is 
in beginsel besloten om de marine-etablisse111ente11 
van Onrust naar P1·iok 01·cr te brengen. 

Bezuiniging scnijnt !mt hoofddo<'l rnn dezen maat
regel te zijn, boewel ook de onverdedigbaarheid van 
Onrust als een der motieven were! aangevoerd. 

Het lid in den Raad van lndie de Gelder is met 
het ontwerpen der plannen belast. 

De eindbe$lissing moet echter aan de Staten-Ge
neraal worden overgelalen. 

De ingenieur det· derde klasse .T. llcken is door de 
Regeering ter bcschikking gesteld van het lid in den 
Raad van Indie de Gelder, in ''erband met het voor
genomen overbrengen det' marineetablissementen van 
Onrust naar Priok. 

Tweejarig verlof verleencl aan den majoor der in
fanterie P. P. H. van Ham; 

aan den eersten opziener voor het vak van scbeeps
bouw C. Roggeveen. 

Ontslagen, ecrvol, op verzoek, de kapitein ~er in
fanterie, 0. de Jongh. 

Ilenoem1 l tot secretaris bij het departement van 
F111ancii'n, de reforenclal'is bij het departement van 
Om\erwijs Eeredienst en Nijvt>rheid, II. L. hank; 

tot control<"lll'S dcr ee1· te kl::isse bij bet ~innen
landsch besttllli' op Java en ...JI.fad urn, de controlevrs 
der tweede klasse J. P. Swaab, J. II. F. tet· Meulcn 
en J. P. 0. Zwager. 

tot ronli'oleur der tll'eecle klasse bij datzelfdc be
stum· de aspirant-controleur F. Hoezoo; 

tot a pirant-contt'oleur~ Verwijk en van Wijk; 
tot contl'<llcul' cler tweede klasse op de bu~t1mbe

zitt ingen D. C. Rietbergen, onlangs Yan verlof.ten1g
gl'lrnerd, woeger die betr<'kking bekleed hebbe,nde; 

tot bouwkundig ambtenanr der eel'ste kl¥se de 
bouwkundig ambtenaar der tweede klasse Jj P. J . 
11. Alsdol'f: 

tot bouwkundig ambtenaar der tweede klasse D. 
J. Stam, onlangs Yan verlof teruggekeerd, vroeger 
die betrrkking bek:ePrl hebbencle. 

Bernrrlerd tot militair apotheker der eerste klasse, 
de ap0Lhek1•1· ,lei' twe1~de klasse H. \\' . J. Cowan. 

De Pel'ste luitenant der inft1nterie J. M. J. L. Du
bois is in actil'iteit hersteld. 

Aan den dirig<'el'end of;icie1· van gezondheid cler 
tweede k\as~e J. Goslings is een tweejarig verlof naar 
Europa tocgestaan. 

Ingedeeld bij bet vierde l.at.aillon de kapitein der 
infanterie C. \V. van Snchtelen, voor den tijd van 
Yijf jaren uit N1•clerlar.cl gedetacheerd; 

bij hct elfde bataillon de tweecll' luitenant de!' in
fanterie, ,'chutt. 

Overgepl:.iaM bij het tweede dep6tbataillon de ka
pitein dct· iufonterie J. G. A. Bischof!'; 

naar P:tlen1bang, de eerste Juitenant der infante
rie, Clerkx. 

liet dividend do r de Nederlandsch-Inclische Es
complomnatschappij uit te keeren 0Ye1· ·1884, is vast
ge~leld op 71/ 2 pct. 

Uit B:itavia 13 April. De kapitein de1· infanterie 
J. T. J. rnn Rijen hceft een tweejarig verlof naat· 
Europa aangevrnagd. 

De venToegrle terugkeer rnr 1·erlof van den ma
joor-intendant A. E. \Vinck el, moet in vl'rband staan 
met zijn aan. taandn promotie. 

Het zeilschip Mcii·tha Bi·ockelmann is Anjel' ge
passeerd, m»t bestemming naar Semarang. 

Tweejar;g vedof verleend aan den onderwijzb· det· 
tweede klasse S. ' 'an Rijnbach. 

Benoemd tut ondenvijzer der tweede klassc, Uijt
terbroek; 

tot kantoorchef tweede Ida se bij clen post- en 
telegraafdienst . van Braam Morris; 1 

tot commies der eerste kla .. se bij dienzelfden dienst, 
C. 8. Polak ; 

tot commies der tweede kin. sc, F. \V. Schram; 
tot tijclelijk commies de1 derde klas e, P. L. San

ders; 
tot tijdel.ijk commies der derde klasse, W. A. S. 

van Hogezand. 
Ontslagen, ee!'l'ol, op verzoek, a\s lid de1· commis

sie tot 011dersteuning van behoeftige chrlstenen te 
Soerabaja, G. D. rnn Franquemont. 

Ilt'noemd tot lid d.ierzelfde commissie, rnn Leeu
wen Honig; 

tot secr<'laris dierzelfde commissie, VPrduin Lunel. 
De Fransche mail is hier beden aangekomen, met 

bericbten Joopende tot ·14 Maart. 
!let noeger reeds vermeld terugbrengen van bet 

maat.scbappelijk kapitaal <ler stoomvaartmaatscbap
pij Insuli11de tot op de helft en bet uitschrijven 
eener prefcrente Jeening van ,·ij r ton is noodzakelijk 
gemaakt doo1· een voorgenomen afscbrijving van twaalf 
ton. ' 

De Fransche commi~ ie hceft bet handelstractaat 
met Nederland verworpen. 

De beer Wintgens legde zijn mandaat neder. 
·Tot olficiet· van gezondbeid bij bet N'ederlandsch

Inclische leger zijo benoemd de heeren Keen en van 
Ecke. 

De officier van gezondheicl der 2e klasse M. J. 
B. \\\1lser, thans in rederland, is eervol uit 's .lands 
militairen dienst ontslagen. 

De kapitein-luitenant ter zee L. A. Ditlolf Tja$sens, 
s eYeneens eervol uit Z. M. Zeedienst ontslagen. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Woensdag den 15e April ·1885 op bet achter
erf van den Heer J. P. Schultz in de koestraat al
hicr, van houtwerken. 

Op Donderdag dt>n ·!Ge April 1885 d~s voormid
dags tPn 10 ure, in bet lucaal van bet Venduka n
too1· alh.ier van een plan ken huis gelegen te KedoP.ng
loemboe lien Heer A. A. de Roode toebehoorende 
( voor afbraak.) 

De venclumeester, 

1:1. C. F isser . 

·Advert en ti e·n. 
Verkrijg·baar: 

Djatibrandhont te ~mort en 
fab1·ieksbrandhont. 

Bestellingen op balken, dakribben, pan
latten en sirappen worden tegen billijke 
prijzen aangenomen en ten spoedigste af-
geleverd. 

BERTHO CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

Brand Verzekerin[ · MaatschaDDij 
,,OOST JAVA" 

Onclergeteekenden, Agenten dezer Maa·.~
schappij, sluiten verzekeringen op de go
bruikelijke voorwaarclen. 

(17) SOESMAN &Co. 

Amsiterdamsicba Apctheok. 

Leoeirwateir 
(296)* A. MACHIELSE. 

Eeniga l\l:~D ~esabikba,ar 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEl{ENEN 
Ge1·ards. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

SALON IlE COIFFURE 
Hee1·enstraat-Solo. 

Heeft pas ontvangen: 

Extra kwalitcit zwarte vilten hoeden 
van af f 7 .-; Grijze vilten zonnehoe
den; zwc-1.rte en fanta.isie classen, kragen, 
hemden, sokken, handdoeken van af f 12. -
tot f 14.-- spon en, ka.mmen, wandel
stokken, hceren-dames en kinderschoenen 
in alle soorten. 

Pa.rfumerien van Ed. Pinaud, V eloutine 
Oles, Faie, Oriza lac.tee, Heeren glace hand
schoenen enz. 

Alle soorten van Wijnen - en likeuren. 

(61) J. B. AUTHIER. 

Verkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
'1.1opograph.Kaart van Soernkarta 

Id. > Djokjalrnrta 
Pracbtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rundschrift pennen 
Drnugbare copieerpersen 
Balboekjes 
Gou pil-gra vu res 
Ivoren duimstokken 
Peny-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon p-assers 
Kookboeken 
Sigaretten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

En:6. 

(3) THOOFT & KALFF. 

SoGiBte G10 de Prodnits Alimentaires 
KAPITAAL 3 J\IJLLIOEN FRANCS 

Dii·ecteu»en DINAN1' en ALLCARD 
GounEN MEDAILLE PAHIJS 1878 

GouDEN MEDAILLE AMSTERDAM 1883 

II LONDON PAR I JS 
23, Riche1., 23 II 101, Leadenhallstreet. 

Boter van Normandie 
Zoncler eenig mengsel, de beste boter van Frankl'ijk. 

Diverse groenten, triiffels, sa1'dines, pates de 

f oie gras, enz. 

ORDERS TE RIGHTEN AAN ALLE IMPORTEURS 

VAN EUROPA. 
Men eische op elk blik 'tel merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCIIE PRIJSCOURA TE1 WORDEN 

. OP A.ANVRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 

Verkrijgbaar 
bij· THOOFT & KALFF 

blanco aanvrag·en tot geleide· 
billet voor ,-ervoer van koffi,j, 
met onh'angstbe-wijs voor kof-
fijpas. (193) 

SO J-1~SI'.\..CAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en Conunissievendotien 

(28) 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterij te Samarang teu 

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

1 
1 
2 
3 

10 
10 

100 
100 

DE PRIJZEN ZIJN: 

prijzen 
» 
» 

» 

van / 100.000 

» 

» 

» 20.000 
» 10.000 

5.000 
1.000 

500 
)) 

)) 

)) 

» 100 
50 

Loten zijn tegen contante betaling en op 
franco aanvrage a f l 0 het lot verkrijgbaar, 
bij aimvrage per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De rlng der trekking zal nader warden aan
gekondigd. 

(57) 
THOOFT & KALFF en 
SOESMAN & Co. 

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

Verschaft werklrnpitaal aan Landbouwon
dernemingen en vel'leent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SOHALKWIJK. 

Op . 
n1euw ontvangen: 

Het echte Leverwater, dat geen aanbeve
ling behoeft, door zij >'e kwaliteit 11.lom bekend, en 
slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
> doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM. 
(301)* Schoenmake1'. 

Toko- . Authier 
IIEERENSTRAAT- SOLO, 

heef t ontvangen: 

Een factuur damesartikelBn bestaande nit: 
Afgepaste wollen - en zephir japon

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

(47) 
A. AUTHIER 

Modiste. 

ATELIER DE PHOTOGRAPHlE ~ 
~~ 1Ji~@i~!~!ll~ ~ 

HOTEL SLIER. . 326 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AU'l'HlER. 

in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgb!Lar bij 

263 SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Qntvangen: 
Een part,jtje exqnise witte 

po1·turij n, minder zoet van smtmk dati de 

ot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

DBGll:BJD:S:EN(l]a .. A LXAN AKKB1N 
MET 

voor tS85 

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



Gezondh eid voor iedereen. 

lloll~\xr a,y's Zalf en Pillen 
!H<J PILLJ<JN 

1.11i1t'n'n h<!r hiLwtl I'll lier~tPllen nll c ongeregeltlli edcn 

van de 

J:s , ·e1·. nuHlA°• i.lt"t'e n en i11gelva1ulen. 
'/.1~ 1r ·· ,•n kn1rl1t en gt~zon ilhcid 11·edP1' n:n1 verzwak
lc G,-stelll'll . t'll zijn Oll\Y ;ln rtlt~c r l.Jaa r tcr gcnPzing 
1:111 nllP Kwak-1,1 t•ig,•n <l<lll bet \TOu welij k geshcht, 
om erschillig ,·au 1wlken [('eftijll. F:n onbetaal haai· 
ithH' l\i1Hlcren van 1vl'lke11 ,1 ude rt1o ni. 

DE Zi\..L I<' 

b Pen onfl'dbam· gcneesm iddel 1·oor kwadc Becncn , 
7.wcrentle llor~tcn , \'C l'Oll rll'rtle V"0nden, 7:weren en 
Et tCL"buikn. Hct is berot•nnl t<:1· geuezing 1 an Jich t 
Rhununiek, Pll tlllYl'rgelijkbaar voor ~ambor~ tighe id 

kt"ei1>ij11, b 1·onchitis, ' 'erkoudheid en 
hoest. 

Ter genezing Yan Kliergezwellen en a lle soorten rnn 
Huidziektcn hePft zij gcen mctle, linger en gcncest 

betooYcn~ml. :;aamg-t'trokken en tij Ye <1ewrichten. 
Alleen bereid in Pnlfc,sor IIOLLOll'A y 's Etab li~semcnt, 

78. New Oxford street. Londen 
1·001·hecn 533 O xfo1·d st1·e et, 

Eu worden wrkocht in PottPn en Doozen l"an ·L. 1 •·,a. 
:."!~. Ud .. ..f~. lid, l l "· . :."!:!~., I'll :~a~. <'II verkt-ijgbna1· 

h1.i al le ll1Pdirij11c11-Yerkooper ·door de t'heelP werelcl. 
Koop~rs gel ieven he t Et ique t va n edere Doos en 

Pot te onder<oeken. lndien he l ad res, 533, O<ford Street, re 
niet staat, zoo is he t b edrog . 

(J 30) 

OBA'f PL!l htKIN K1i£W .T dan B.; JiK GIGI H IXn 
D AR I 

TOZAN TOEAN PENDJA BEN2DICT!J.: 
nama Obat "OL!VETAlllS" 

PAK.E llTJ'A.--Tocang 
....>arang ujang sabJe adanjt~ 
lilil;~ dar1 iloc ol>at d1 
dalam satoc prapat glas 
ajt'I' cajcr ·tcnga llaugat 
b.1jilc ,-akali). U1kin basah 
J.Juc 1dcr g-igi en go~sok 
l>ajil< gigi. Tjoctji mocloct 
sama Jtoea}~r ljampocran, 
lantas mcra.<a locloeugau 
dari itoc obal. 

!toe ol>at gos~ok ,;igi ]Jer l>c-1<111 lWC\Yat dan baJik 
_ lgi dart toean-toean pc11d:ta IJ,~11etlicliju aJa l>ekin 
~a·11a, ama djoega bekinan. lcring 1.Jaj1lc sakali da11 
ln.3k1n aloes. l\a iloc dia, dia ada sa1na Ji~,~g-a ro\.!pi1 
kaja ouat Elixir tlan oraug bolell pake sa1ua "akali 

ORA NG NJA NG POE NJ A : 

Toean SEGU I N , 3, Rue Huguerie, BORPE~DX 

1BORST·ZIEKTEN 
Allen die a:in zicklcn rnn de borst, van de 

luchtpijpen. or tic lo11gcn lijc.lcn; zooals calarren , 
tcr!ng, verkho:11lei•l en harduekkigc l10est, moe
tcn gel>rullc nnken Yan de 

Sirop d'Hypop~~sphite de Chaux de Grimault & Cie 
welkc sirnnµ "!1.'rl jarcn lloor tic vornaamsle 
gen ·csltcercu tlt..:r ; cl1el.!ic "·crcl{l steeds mcl 
hd IJe~tc ge1 >" \\Ordt Yoorg-csehrcven. 

Door ltct Y '"rldt11' 11tl g\!IH'nil;: bedaar t de 
hoest, houdt J·ct nacbt?.weet op, v erbetert de 
voeding ,.pordi[J , hetgeen -weldra. merkbaar is 
aan toencmil •Cl in qe,vicht en gezonclcr u1 tzicht. 

On:e Siroop d 'Hypophosphite de Ch aux IS rose 
vm1 /. leur. D' r. 1cr ns hr bi.len ee;i }'i<1t te11, oi:alen 
wrm n•,w1·01 I e ( 11 net.1;1ull met de /land teeke-
11m17 v«n GR1~1 \l'LT ET c·, uerestwa is, uenevens 
/let merkteehe,1 c.111 ltet (1'un~cl1e uouven1ement. 

Te verkrijgen te Parijs, lllaison GRIMA UL Te C•, 8, r. Vivienne. 
EN \" En En l::i ALLE VOORNAM:E APOTHEKEN . 

rnet ti. l. uv 

D E S l.ll OOP J ,L\ . .IJ' Zt·: 1> is ccn kosl baar 
kaln1crcntl 111itl•ll'I v»or I< 11tlcrcu . 
DE ... l llOOI' J '. 1"· IY Z.liJ D is onfuilbaar te
g"n li.i11k lio"-1. 
.l>I.~ Si t: OOJ> r.-lA" D · z1.; n is cun radicaal 
mi ldul l1'..:cn llc ho.:st van lcrinJ!l ijtl"rs. 
.IJ E .'> I I. 001' JA :\"I>' ZE.l> is c~n zckcrmid
dct tci;cn 11~Jc:--t \'1..!I h:cJtHi11ud. 
D E Sil: .op J'.Ll. D' ZE D is ui tslckend te
gen Slap :lui.•:,d1d11. 

PARIJS , 22, R ue Drouot, 22, PARIJS 
EN OVERA L IN GENEEL NEO ERLANOSCH IND/E 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERK TU IG K U1WD IGE1W. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbo
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

E en groote part~i L, 'I.\ 1-1 en Dalli:• 
i.jzer in alle afmetingen. 

§t.aaf' en 11Iaat~jzer van alle dikten , 
waarbij van 6' X 2' X '/,." en ',." 

~ 'taaf en plaatl.:01le1· en Uo1>er· 
draad. 

Groote- sorteering - 1'loe1·bouten _en 
Ulinknagels. 

> > fioperen Uranen 
en ~too1na:fslniters. 

India rubber van af '/,." tot en met 
l" dik. 
Gasp~jpen met hulpstnkken tot. 

en met 4" 
Geldonlt:en p~jpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atruospheren. 
Prima kwaliteit Eugelsche dt'iJfrie· 

:men. enkel en dubbel. 
Hanel, (;entt'ifngaal, Stoo:rn-

1101n1len en Brandspniten. 
§nijgel'eedscha[l , ·oor gas en 

'Vi th wortlulraad. 
Alle soorten , ,.. e1·f"t;"7"al'en. 
J loor en Pons1nachines, Draai• 

en .'.;;chaatbanl.:en. I 
Stoo:rn:rnach.~ues netketel!!i npern 

:fundatietllaat. 
biezel~uhr co:rnpositie, de beste 

beldeeding tegen wanute-uitstrnling . 
Dinas Cri!!!itall, een nieuw soort 

, · 11111·ldei. Van welke lan.tste artikelen zij 
eenige 11.genteu voor Jav11 zijn. 

Yerder alle ;util,elen, benoodigd 
, ·oor Jaudelij l'e ouderne:rnin~en. 

Hunne zaak op grooten oruzet gebtLseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrent ie gestelcl. 

GMrne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van .Jlachiuerieen en 
re1laraties danrvan, en nemen bestel· 
liugen aan op diverse werktuigen. (90) 
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'Vitte en Roode l"ort . .. . . f 15.-\ per 
~Ia lAga, It.luscatel enVinoDulce,, 13.50 11 2 fl 
Pale -, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-1 acont. 

EBili[B a[BntBn voor Solo 
THO OFT & KALFF 

Amsterdamsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

:f J.50 per pond. (311)* 

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

L i j t r e n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BATA ' TIA. 

Inlichti.ngen omtrent verzekeringen b. Y . Kapi t1tnl bij 1werlijden , l mmer-trekkeHde verzl' 
leering;- ook omtrent die volgens bet onlangs 11.11.ngenom t>n VEB.LAAU·D tn.rief voor "\\' EE
Z@NB"'O\TDS. worclen gnarne vi>rstrekt rloor 

(17) 

THOOFT & KALFF - - SoBrakarta. 
leveren op aan-vraag dadelijk 

SchijCschietrcgisters en 1'..f'stn.ndsbepn-
lin;en, ::tfzonclerlijk gebonrlen. 

Gedrnkte Aanteekeninc;boekjes. 
Nan.mlijsten. 
H leedini;lijsten. 
St1·a Cboeken. 
1'Iena&;eboeken met sterJcte Heghiter. 
Proccs-Verbn.al. Getuigen Verhooren. 
Deklaagden Verhoorcll. 
Venduve1·antwoordi11gen, e nz . cnz. (4) 

ONTVANGEN: 

Prachti~B OlBO~rafiBBil 
zeer goedkoop. 

TROOFT & UAI"'FF. 
(162) 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPPfj 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPPIJ 
--CT •t ,. " .., eri.. as. -

Dij het i\.gentschn.p dezer 1'In.n.tschap
pijen bestn.n.t, op zeer aannemelijke voor
waarden, gelegenheid tot verzekeriu;
tegen brandgevaar, van a.lie soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soe1'aka1'ta . 

(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Amsterdamscbe Apotheek. 

Bayrn:rn. 
\'('"ater. 

(101 ) 

S o en.kurta. 
~lcoholisch wasch· 

:.\1ACHIELSE. 

I Amst0rdamsch0 AuothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
E1 

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

Amsterdamsche Apotheek 
S O E R AKA RT A . 

E enig depot voor Soerakarta van 

R~apei~h~ ~i]~e;~ .. 
(25) A. i\IACIIIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
So e 1· aka rt a. 

Glykaline, ruiddel tegen dP. hoest in 
,/' en 2 , fl.eschjes a f 4.- en f 2.-

1'1ig'raine Stiften f 2.- per stuk. 
356 A. i\IACHIELSE. 

den Agent te Soerakarta 
.J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds 'VOorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'I·ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN buiLe11 

de lijn. 
(6) THOOF'f & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - SoBrakarta 
bevelen zich b!)leefdelijk aan voor hunne 

IlrukkBrij Bn Binderij 
en 

HANDEL 

in PapiBr-, Schrijf· en KantoorbBhoBfterr. 
Spoedige becliening en nette r.fl.evering ge

gnntndeerd. 
P lUJSL'O URA:'\TEN worde11 steeds gm.tie 

verstrekt. ~7) 

Ve.1."kr~jg·baar 
bij 

THCOF T &, KALFJ' I 

Avonturen 
van 

Baron von MlinchhausBn 
(in het J avaansch) 

Prijs f 5.- fiwico pe1· post f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji.eatings Cough l""'ozen~es. 
l\lidrlP.] tegen de hoest . 

( 10 5) i\IACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand -
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJNEN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff'- Soera.ka.rta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOO~TEK. 

E:t-.TVELOPPEN. 
KA TOOHBENOODIGDHEDEN. 
INKTE T, IN iEER VELE' SOORTEN. 
PRACH'rALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

1~@l®i1 ~ ~~~~~\ 

liti,ntoor-Agnula'& i_f!ijf!ij.i. 

SpoOl"'U't>f/!Jidsen. 
JJ--ederlands Ge.fchiedeni• en Yolk&lt!ven 

( pl"tH•htwel"k in 4 gr. octti,vo lleelen) 

de Gi>ne&tt>t-.Alhuni, in prachtb1i,nd. 

l tal ie, floor Ge1·tu·'l Hetle1· >J > 

Een schilderdoos, coni,pteet (voor d&.-

letttHit-schilde1·s.) (249) 

Stellen zicb vcrantwoordelijk voor de we-: 

DE UlTGEVERS. 

Snelrlrnk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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