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Lord Wolseley. 
Eena strenge kritiek wordt door een gezug

hebbend Engelsch blad over dit legerhoofd ge
publiceerd. \Y~ ontleenen aun dat (ingezon<len) 
stuk bet volgende. 

Wat zoo moet men zi<;h afvrngen, heeft ge
neraal lord Wolseley toch eigenlijk uitgevoerd 
da.t Je guusteu. waarmede rneu hem heeft over
laden, zou rechtnrnrdigen? 

Het juiste antwoonl op die vrn.ag is <lat bij 
belioort tot de ~1aatscbappij van W ederkeerige 
Bewondering waarnLn h\j de hoofdbestuurder 
is, met den Riyht IJ011011i'a/Jil' W. K Gladsto
ne als premier en de heeren ( 'lmmberln.in. Do b
son, Brig-ht & Co als leden. 

Nu zullen er veleu wd nooit viLn eene zoo
danige maatscbnppti gehoonl bebben en nog
tans is zij in Eno-eland, Yoornl in militnire 
kringen, vrii wel bekencl. 

Lu.ten wij een nngann wan.rmee lord \.Y ol_ 
seley al die eer en belooni ngen verdiend heeft 

Vooreerst hebben we dan de Red River-ex-· 
peditie. Die heeft hij er goed nfgebracht, al 
was het meer geluk dtin wij beid. Ik ml op 
zijn beleid intusschen niet ufdingen maar al
leen opmerken, dat die expeclitie niet veel om 
bet lijf had, <lat er vele oudere officieren wa
ren, <lie de zaak emu goed tot een einde zou
den hebben gebracht, indien zij daarvoor slechts 
m de gelegenheid waren geweest. 

Dan volgt de expeditie naar Ashanti. waar
van bet heet dut bij de leiding had. 

lnt1ien dit zoo wus, waarom werd dan de 
geschiedenis van dien krijg gt-supprimeerd en 
het copierecbt opgekocht"? Omdat zoodanig ver
slag zcowel Wolseley als de be<loelde maat
schappij zou hebben geeompromitteerd. De man, 
die eigenlijk bet werk deed, kreeg een titel 
en een gouyerneursbaantje met de beteekenis
volle kennisgave <lat zoolang hij slecbts zijn 
mond hield, alles pow· IP- mieu:c was, maar dat 
hij 11!l.ll W 0lseley de eer bad te laten. Van 
zelf doet zich de vraag voor waarom W olse
ley, die slechts luitenant kolonel was, op eens 
tot generaal majoor werd gewnakt? Daarop 
heeft nieumnd nog een bevrecligend nntwoord 
kunnen geven. 

·u komen wij aan de Zoeloe-campagne. toen 
-vv· olseley werd uitgezonden ter vervanging 
van lord Chelmsford. Deze officier had met 
meer moeielijkheden te kampen clan voor den 
oppervlakkigen waarnemer te be peuren waren, 
mnar het is bniten kijf dat h ij den slag van 
Ulundi won en clat de veldtocht feitelijk geein-
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Daaraan werd met zekere gretigheid voldaau, want 
Willem was nog niet ten voile op zijn gemak. \Yij 
zullen dit gedicht J..ie r niet inla~schen en me1·ken 
alleen op, oat de dankbare en vreugdevolle stemming, 
waarin onze held zich dc>or zooveel blijdc gebeurte 
nis~.m gebracht gevoelde, op zijne wijze Yan YOOr
drao-en een gunstigen invloed had. 

Jufnouw Dirkse vicrdn een waren triomf en toen 
Wlllcm met zijn reciet k!aa1· was, kon ook hij ecne 
zocte belooning vinden in ecne menigte uitroepen : 
»Daar heeft n eer van, dat moet ik zelf zeggen !" 

»Niet waar juf, cen beelderig vcrs!" zei jufvrouw 
Dirkse, zich tot jufvrouw Verspijk richtcnde, terwijJ 
de berijmdc vleitaal, die haar ten aanl10orc al harer 
intimen zoo k wistig was tocgedecld, baar kleurige 
wang nog blijdcr deed glimmen.-Dat vond juf ook. 

Oerrit zelf vermocht niet, z1ch aan clat algemeen•' 

De Soe1·ak1u•t(l1rche Co1u·ant ve1·$chijnt 
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Ztlte1·<ltigs. uit~ezondenl focsttlagen. 

digd was toen Wolseley op bet oorlogo;ter
rein verscheeu. Teder die in Kaapstad is ge
weest en c1nar den uaam van onzen eenigen 
genenrnl heeft hooren noemen, weet tln.t die 
unnm daar een slechten kbnk beefr. :\fen zegt 
dnar en tereeht dat alle moeielijk hedeu met de 
·tawmen in het binnenlaud voortvloeiden uit 
zijue avontuurl1jke plannen en zelfzuchtige 
stirntkunde . .Men wrzekert er i.n ernst du.t bij 
n1L zijne ontscbeping telegrnmrneu 1111.ar bet 
oorloog-sterrein zond, houdencle dat hij er niet 
op voorbcreid was terstond het kommanclo over 
te neruen, zoodat de operaties voorloopig on
der lord ('helm fonls lei<ling dieuden te wor
deu voortgezet. Eu reed den danropvolgendeu 
dag seinde hij aitn de bevelhebbers der di >i
sien, buiten lord C. om, orders welke diens 
maatregelen totaal dwarsboomden. Slechts een 
van de divisiegeneraals had toeu deu lllOt'G om 
den vinw·r te leggen op deze tegenstrijc1ige 
bevelen en geboorzaambeid te wc,igeren. Danr
voor bceft hij duur geboet; op allerlei wijzen 
is hem bet leven zuur gem11.11kt en boewel bij 
reeds beooemd wn.s als opvolger van den on
langs gesneuvelden Sir Willinm Earle, zoo wist 
men die bP.noeming weer te doen intrekken en 
bii Sir Evelyn \\-ood, de mttn die meer wer
kelijk krijgvoeren gezien heeft dnn Sir Garnet 
\Volseley moest het aanzien, dn.t zijn jongere 
in anciennit~it tot het komnmndo werJ ge:::t'e 
pen, dn.t hem rechteus toek wam. Omdat hij 
de waarheid heeft durven zeggen, als een gentl~
mn.n heeft d urven bandeleu, is Wolseley zijn 
vijand geworden. 

Nu kowt de veldtocbt in Egypte, waarvan 
Gladstone durfde te verklaren dat bet geeu 
oorlog was. Sir Garnet \V olseley adjuclant ge
neraal van bet Eugelsche leger, wercl tot op
perbevel hebber mu het Egyptische korpl' he
noemd en behield een poos lnng beide ambten, 
tegelijk totdat in bet Lagerhuis een lid lustige 
vragen begon te cloen. Toen wenl er een of
ficier, die sinds lang de actieve dienst verlaten 
had, voor de leu-o met bet adju<lant-generaal
scbnp belast, ten einde men dat baantje alclus 
voor \Volseley, rnL zijne terngkomst uit Egyp
te, zou kunnen openhoucleu. En dan zegt 
meu nog dat er in het Engelsd1e leger geen 
nepotisme bestaat! W aarom werd verder tijdens 
die expe<litie de kommandant van bet Indiscbe 
contingent, generan.l Macpherson, gedrongen 
:z.ijn out;;lag te vr1Lgen? Enkel clewijl bij in 
een stembebbend tijdschrift de waarheid open
lijk dorst bloot te leggen en in zijne artikelen 
de ijtlelheid, aanwatiging en zelfzucbt van 
.Engelands' eenigeu generaal aan de k;utk :;tel-

concert \'::tn Joftuitingen te onttrekken. llij rnelde 
den tockomstigen kanselredenaar in zirh ontwaken 
en sprak, nadat hij was opgestaan en een paar keer 
iihm !" gedaan had: 

Ik dank u, mijnheer ! Ik ben zeer gernelig YOO!' 

de eer, die door u der feestvierendc gebracht is, en 
in haar ook haren ecbtgenoot. mijnen geePrden eh 
geachten varier, mij zelven, jn deze geheele schaar 
van vcrgaderde \'l'ienden en vricndinnen. Uwc ker
nige en zinrijlrn dichtrcgelen zullen g~wis niet hct 
minst tot opluistering >an dit klein familiefeest beb
bt>n bijgE'llragen. Nogmaals ontvang mijn dank, ons 
aller dank!" 

Ook deze speech werd met ];ra,·o's en handgcklap 
aangeboorct en bcvcstigd. \Yillcm ware er gaarne 
goedkooper afgekomen, gelukk ig echtcr was men eerst 
aan de thee, anrler. ware hij cen toast niet ont
komen. 

llHet rloet mij genoegen dat die ldcinigheid zoo 
we! heeft kunncn voldoen," antwoord<ie hij. l>Als 
men 't cv~nwcl eens op den kcper ging beschouweri, 
dun zou er op dat vers als gerlicht zeker nog al wat 
aan tc merken zijn." 

»:\'n ja, hier en daar een kleinigheid misschien," 
vicl (lcrrit Yflrgoclijkencl in, en toch blij <lat hij cen 
:rnnmerking plaatsen kon. >> U heeft wcl ecns een 
minder zniver rijm gebezigd, zooals ci (ik bedoel e i) 
op ij, maru· .... " 

l>'Oho, m\jnheer Dirkse, heb je die kleine ketterij 
ook opgemerkt, da.t doet me arm een kant genoegen. 
Ge hebt dus we! attent toegeluisterd !" 

_.\,Jvertentiekosten behn.lve bet zegel voor 
elke 10 woonl<'n voor '.:l p!t111tsi11gen f 1.

elke volgende pla11tsi11g de helft. 

de. Men heeft f>lechts de depeches van gene
raal lor1l \Volseley in te zien om er cle recht
vn.ar<liuino· vn.n die uitdrukking· n in te vinden. 

0 0 
Zoo kent hij zich1.elve11 de eer toe vn.n <len 
slag bjj Tel- el-Kebir, waar intusschen bgua al
le:; buiten hem om<Ying. 

Gencrn.ttl von :Moltke heeft het no0dig ge
oordeeld om openlijk t"' ontkcnnen, dlLt hij ooit 
eenige kritiek oYer lord \\' obeley zou gescbreven 
hebben. Dat was toen bet aan hew. toege
schreven pamfl.et verscheen, getiteld: "Engelands 
eenige generan.l" of eeue vergelij king- tusschen 
de Egyptische en Afgbn.ansche expeditie. Zoo
veel is intusscben zeker dat cle schrijver waR 
een bekwMm miljtair criticus en <lat hji wist 
wat bij zei met de verklaring, tln.t de Egyp
tisehe cawpn.gne eene reeks van fonten was, 
wdke enkel door de dapperheid der troepeu 
werden ingeboet. 

Zoolaug de "maatschappij vn.11 wederkeerige 
bewondering" die lrnn tegenbouden ztLl de waar
heid wel uiet aan het licht koillen, maar clat 
lrnn niet eeuwig duren. Er is slechts een Eu
ropeesche oorlog toe noodig en die znl zoo 
generaul ·w olseley het bevel voPrt, zeker met 
eene serie van ram pen aan onze zij<le aan van
gen. tenzij ook bier weder de soldaten voor 
hem de kastaujes uit het vnur bn.len. 

De genernal is bij ziine troepen uiet gezien. 
Ook de hertog van \Velliugton was bii zij

ne soldaten niet bemind, mnar zij badden eer
bied voor hem. Hij spaarde zijne manschap
pen niet wauneer ze in bet gevecht moesten, 
maar hij bespn.arde hun ook iederen onnoodi
gen roarsch. 

Laat lord Wolseley eens Bene charge van 
een eugelsch regiment !Lanvoeren en wanneer 
hij er zonder eeu schram, of beter wanneer 
hij er level.tel weer uit komt, dun mag men 

annnemen clat zijn soldaten van hem houden. 
Zal hij den tijdgenoot ooit tot bet neruen 

v au zulk een proef in ·de gelegenbeicl stellen? 
Denkelijk niet, <loch voor de rechtbank van 
cle nakowelingsclrnp zal het worcleu uitgemaakt 
of hij werkelijk een groot genen~al is of wel 
gelijk bet volk van hem gelooft een ijclel, 
aaumatigend, zelfzuchtig en milldelmatig per
soon, die in bet voorste gelid is gedrongen 
niet door eigen bekwun.mheden, manr door 
bet gunstbetoou v<Lll de Man.tschappij van on
<lerlinge Bevoonleeling en Bewierooking. 

So erakarta. 
'-r erzorgiugsgcsticht 

Commissaris der nrnand April 1885, 
de heer i\lr. U. T. F. 'l'RUH.KOW. 

»Ketterij ! 't i zondc, mijnhccr," zeijulfer Ycr~pijk. 
»Och, moe, dat is zoo bij rnaniel' van spreken," 

lichtte Keeltjc in;" n begrijpt u dat niet ?" 
iiO zoo: ik dacht icts tegen 't geloof, zic jc.>, .... 

en dat .... " 
llv,·ees gerust, mevrouw," zeide \Yillem, llik heb 

eenvnudig b e i d n op h l ij cl e la ten rijmcn; ctat mag 
volgens Bildel'dijk zoo min als i n k t k o k e r op 
po ni p . t o k, maar ik heken dat mijn oor niet fijn 
genoeg is om onderschoiid in die twee klanken tc 
hoo!'en. '' 

!>Ja, mijnheer, daar heeft u nu wcl misschicn gc
lijk in." kwam Gerrit weer tusschenbeidt>, 1>rnaar 
bet schijnt in den aa!'d d,pr tale tc liggen. ~n vruc
ger znl dat zrker wel hoorbaar geweest zijn." 

>>Dat 1Vilhm we dan maar aannemen al is het 
niet rnn van cbag of g1steren dat men gerijmd 
liceft: »II et was in de l\1 e i zoo b 1 ij !" Ook 
geloof ik nict, al is dat rijm ni~t plnis, dat 
ooit rcn pitledjc dnarom gewcigerrl !weft zijn non
netje hij de bnnti te nemen of gPbruik te tnakcn 
rnn het recbL dat hem in rcn ntn de volgcndc 
coupletjrs 1·crlccncl worclt . Zesmnal zcgt het rij111pje, 
rnaa1· wic heeft den t\jd die smokkelwaar tc tellen." 

Er ontstonrl gelnch, al bcg1·0pcn niet alien zoo 
aanstoncls clc zin:pcling. \\'il!Pm mr.enclc intu~schen 

nn veilig ziclt aan ecn rnrctcr algemccn gesprek tc 
kunncn onttrekkcn en wencldc zich tot zijn b1111r
mcisj". 

li'Wat clunkt u daarYan, jufvrouw .i\nna ! ls 11 't 
<'en beetje met mij ccns ?" 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag rler uitgave v60r 10 uur. 
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TE BA'UVLI.: 

Fr. 5-Hl-30 
Eng. l 1-- '.:l2. 

Holl. 11-21 

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

Vertreli tier Treinen 

Semarang-Solo 

Solo-Semarang 

ll.50 Y. m. sneltrein, welke 
tQ. Solo aansli~:t ,1an rien snel
tl'c;n, difl om ·10.30 v. m. 
van daar naar Soerabaja. ver
tl'cki. Ycnler S.3·1 v. m. 1.H 
n. m. 
7.2 \', m. 10.30 v. m. 2.1G 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Socrn
bnj:l wrtrekt. 

Semamr.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kerlong-Djnti-Semarnng8:12 v. m. 
Senmrnng-Djokja G.30 v. m. 8.3·1 v. m. 
Djokja-Semarang 7:15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7.15 '" m. 0.48 v. m L.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Sok -Djokja 7:13 v. m. '10 v m. 'l.53 

n . m. 3.36 n. m. 
\Yillem I- - Keclong-I\'lti (j Y. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willcm I. 8.3 v. rn. 4:11 n. m. 

'10.41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank. llfoclioen 5.52. 
Soeraln~ja-Solo D.jebres G.20 (sncltrein) a'.lnk. Solo 

Dj. 1.28 
8.25 aank. Solo Dj. 6.
H.57 aank. llladioen 5.51 

(Tijclsopga \'en Yolgen$ miclclcl b. tijd Soeraba;ja: 9 mi
nnPut Yel'scllil met Solo: 12 uur Soerabaja;::: 1 '1.51 
Solo.) · 

Personalia. \Vij vernemen dat oozen stad
genoot de heer Smeets, 2e commies bij de Post 
en Telegrafie bier ter stecle, als kantoorchef 
naar 'l'elok-Betong is overgeplaatst en reeds 
spoeclig zijne bestemming volgen zal. 

Een gegoecl Chiuees bier ter s~ede vervoeg
de zich bij een inlandschen Groote, om een 
paar ou<le wagens te bezichtigen en die voor 
zijne wagenverbuurderjj overteuemen. 

Nauwelijks was bii echter het erf binnenge
treden en wilde zijn verz.oek ke.r;ibaar maken 
of de bediendeu en bet wachtvoJk storruden 
op hem af an dienden hem eenige klappen 

llO gewis, rnijnh eer, ik heb uw Yel's h0cl mooi 
gevonrlen. U i.s dus ook rlichter ?" 

Anna wist we!. dat dit geen antwoonl was op 
\Yillem': wang-, rloch geroelde zich nict verpli cht 
nocl.1 geneigd ]mar oordeel over het punt in kwestie 
ten be~te te gcrnn, 

»Och kom," nntwoordcle \Villern, l>clacht u l1eusch 
dat ik nog nl nanl' meer complirncntjcs vischtc. Ik 
heh er nu al z•.Jo mijn bckom~t Yan. !Iet l'ijmen op 
zich zclf is niets ·rlan gednld'IYerk tln, als hct hart 
een klcin bectjc spreekt, kan ieclereen cen regel of 
"·at bij 0llrnar l.Jrengen. '' 

llM ij clunkt. u hecft het jnist bij geen paar !'egels 
grlaten. Tante Dirkse moet dan uw hart we] ter 
degc nnn do pr::iat gclJracht hcbben," gaf Anna 
eeniw:zins omlcugcncl ten antwoord. 

ll Uit de tweccle hand, ongctwijfeld," zeicle \Villem, 
en zag zijn 1.itrnrmei~je 1celbcteekenend aan. »En ik 
kan Apollo nict gcnoeg danken, dat de belooning 
rnor mijn gcrijm zoo bo1·cn verwacbting mocht uit
vn llen. 
)JO jn," bevcstigclc Ann.i met con cenigszins effen 
gezichtje, llbet is ieclcr zccr goed bevallcn, dat is 
zckcr." 

llO, u is torh rccht ondengcnct. Ik wilcle al!een 
zcggen, dat ik het danraan tc danken hell, in uw 
gnzcl$chnp te mogen z\jn . ./\18 er die belooning altijd 
op stond, zo11 ik 11w tante we! alle dagen w1llen 
verjaren.'' 

»lk geloof Hiet dat Tante u zccr dankbaar voor 
die intentie zou zijn. Een nienwe manier om iemands 



toe; de 1misbnas naar buiten tredeude maakte 
>'poedig dan.ni.an een einde. 

Het misverstand heldP.rde zich spoedig op 
men had den nrnn voor een geheiru spion der 
opiurnpucht aangezien .. 

Eeue C'bineesche vrouw bier ter stede nalll 
eene wou welij ke bediende in dienst haar door 
el:'n ander persoon n.anbevolen. 

Des namiddags giug r.ij wandelen met een 
der kinderen d1Lt o. a, eeu paar gouden 
n.rmbunden droeg ter wanrde v11.11 cirCIL f :200. 
Dit wekte hare dietlmit op en naauwelijks 
eeuige minuten van de woning verwijderd, 
deed 11.~j bet kind die sieraden n.t en ver 
trok cl11nrrnede met de N oorderzon, bet nan 
hare zorgen toevertrouwde meisje in de steek 
111.tende. 

De Politie heeft die brutale diefegge nog 
niet knnnen opsporen. 

Volgens een onzer inltmdsche reporters moe
ten de di~fatallen in de kampongs alhier in 
den l1u1tsten tijd weder toenemen, zonder dat 
men de dmlers ontdekken kan. K leedingstuk
ken die buiten to drogeu haugen zijn veel
a1 in een ommezien verdw<·nen, terw\jl men . 
des nachts goederen met een biuuboe waanian 
eeu b.rnk bevestigd, door een of amlere open
ing naar buiten trekt eu tot goedeu buit ver
klaa.rd. 

Wanneer de nn.chtelijke rondes scherper toe
keken en het wachtvolk wukkerJer wns, dac 
zouden vermeent men, die diefstallen ook wel 
vermind "ren. 

B!i een Chinees op Ketandan drong onlirngs 
in den nanacht een dief, een landgenoot, 
binuen . .l)e huisbaas die jui;it opgestaa.n_ was, 
bemerkte door het openstnv.n der voordeur 
dat er onrnad wus P.ll hield zich achter een 
Rcbutsel schuil, De dief trad kort daarop dan 
ook ~ c.Jer binnen, wer: overvallen eu gebon
den nan de ;-iolitie overgeleverd . Bij scheen 
nag geen tijd gehad te hebben Olli veel te roo
ven daar •het verwiste, een kistjll met b'.)ek:en 
~lecht;;, nabij de woning teruggevonden werd. 

lnlandsche koopvrouwen eu waronghoud-
ters op de purnr, wordeu door eenige Javanen 

vim een momhakkes voorzien lastig gevallen die 
tandiLkkende en zingende om eenig geld be
tle]en t-n wel zoolnng. totdat men om van 
hen ontslagen te z!jn tegen wil en dank 
€enige duiten offert. Politie oru de nnvere 

koopvromven te bescbermen zoude op de 
pasar zeer gewenscht zun. 

Eene Javaansche vrouw die bij een Chinees . 
eeu l>ezoek gebracht had, wist e_!l11 zijuer kin
deren, een meisje van ongeveer zeven jaren 
zonder medeweten der ouders mede te troonen 
naar Lrue woning in de kampong Daleman. 

Wat hare bedoeling daarmedf:: wa.<> is wel 
te verrnoeden: 

Na h~ng zoeken werd bet verloren schaa.p 
teruggevowlen en stelden de ouders tegen de 
ontvoerster eene aanklacht b!j de Politie in. 

Een Europeaa.n die gistereu op al te vrij
moedige wijze de woning van den Inlander 
'Vong:::>6 naust de regentswoniug op Lodjie
'Voeroong binnendrong, werd door den huis
baas en zijue mannelijke fomilieleden op een 
geducht pnk slMg ontbaald, ten gevolge waar
van hij luidkf'els om vergiffenis roepende het 
hazenpad koos. 

Door den heer B. 0. gewezen geemploijeer
de vun den boutaankap Ngaroom, werd onlangs 
toen h!j zich in de bosscben -vo.n 'l'elawa. op 
de varkensj1~cht bevond een enorm groote slang, 
oeler s6w6 tjiende, gernngen, die eene dikte 

einde te lie ·poedigen." 
»Dan zou ik bid1Tcn dat, eer het zoover k wam, 

die belooning "'er v i tu u t ware geworden. Dan 
mocht het met Tante's YC'1jaren weer stilstaan." 

Ilij eene twintigjarige jonge d:ime mag men niet 
zooveel kenni~ van recht~tt>rn1en "nderstcllen om te 
ei~chen, clat zij het woord servituut in zijn eigcnlijke 
beteekenis Vl'r~ta. En toch, 't was mi:;schien 't ver
band van \Yiliem:; woonlen, of zijn toon van spreken, 
of d~ bl ik wa'.l.nan hij zijn woorden deer! verg~zeld 

ga'.l.n, het klonk Anna bijn'.l. als Ci'n declaratie in 
deug.!elijkt>n vo1 oi. Zij kon niet. begrijpen hoe hij, 
die zicl1 tot hiertoe, in woorden altaans, eer bedrem
m.,ILl dan driest getoond had, nu plotseling zoo ver 
kon ga'.w. Had haar eigen houding clan daartoe 
aanleiding gegernn ! Zij keek plotseling wf'er ern
. iger, want ze kon .natuuilijk niet op bet denkbeeld 
komen, \\'ill<.>ms wijze van spreken aan de eenigszins 
opgewondt>n stf'nirning toe te schrij1·en, waarin de 
gedachte aan de honderdduizend hem gt> brae ht. had. 

»lk ben te ver gegaan," darbt Willem, en was 
1·erp!icht nu bet gesprek ecne anrlere wending te 
geven. 

JuisL tocn nichtje de Hegt haar stoel wat kortcr 
naar j11fll'ouw Vcr~pijk ~choof, met wif.' ze aan 't 
sprl'kPn g''1·aakt was, zei Willc111 tot zijn b11urmei:;jc: 

)) Zif' e1~ils, j11frrnuw .\11n:i, mijnhPc1· iJirkse wil 
nog al m••t Hilrle1·dijk b •1wren, dat c i niut op ij 
l"ij mt, ahof u 11 cl e v 1· ij s t c 1· en ti r 1· i g t c r 11iet J 
twee woonle11 Wt\l'en, die vour L·llta11der geschapen 
~ijn.' ' 

viin een pi un.ngbo0m eu eene leng-t.e van on
geveer 5 ell~n h11J. Volgens zijuc urnJedee
liug ging de v1tugst '.teer gemnkkel~jk toe. Op 
etiue donkera phiats iu bet bosch lag het dier 
in elkander gerold terwijl de kop boven dien 
hoop nitstak. Men ha11lde een goeuiez11k en 
wierp die rnorzichtig over den kop vn.u bet 
dier. Met een touw stevig toegehaald, trok 
rueu un de sbng nu.i.Lr de rntastbij?.ijnde de
sa en sloot ha1Lr in een bok op. Binnen eeui
ge dagen ZILl die op 'l'joijoed1m tegen betaling 
eeuer eutr~eprljs te bezichtigen zijn. 

Eergisteren was de inla1ldsche kleinhandel iJ?. 
consteru11tie daar men vernomen had dat. het 
oude kopPren gtld, de zoogtlOMmd~ kobungs, niet 
meer gaugbaar waren en de bez1tters daarvn,n 
ten strengste ge;;trnft zouden worden. Dat prn.at
je verspreidde zich als eeu loopend vnur door 
de stad en zocht elkeen door allerlei middelen 
zich zoo spoedig mogelij k van dergelijk geld te 
ontdoen. Ofschoou de inlanders tbans vau hun 
eersten schrik wat bekomen zijn, weigeren 
zij echter Olli oude munt die niet van een dui
delijk stempel voorzien is in betaling te ne
men, witt tot a.llerlei moeielijkheden aanleidiug 
geeft. 

Het feest op gisteren in den Krnton bij gele
genheid vn.n:den jn.ardag van Z. H . den Soesoe
boennn was zooals gewoonlijk druk bezocht en 
mun eerst des namidd1igs ongeveer ten 4 1

/2 ure 
een einde. 

Znterdagavond a. s. zal a.ldanr weder een 
partij gegeven wor<len ter "fiering vitn den 
"ferjuard11g rnn H. H. de Ratoe. 

Spoedig heeft men nog een feest te wach
ten bij onzen Rijksbestierder. Ook zouden 
PtmO'eran Gondo Atmodj6 eu Pangeran Adi 
Widj.Sj6 het plan hebbim opgevat om bij ge
le()'enheid vau het aanstaande huwelijk tus-
~ .. 

schen hunue resp. kinderen po.rtuen te ge"fen. 

NED. I:s-n. LEVE::\SVERZEKERlKG- EN LrJFRE::\TE

i\Lu.TsCHAPPlJ. Volgens achterstan,nde :td ver
tentie en den almunak der N. I. Levensverze
kering- en lijfrente-maatscbappij voor 1885, 
bedraagt de bonus voor contribuanten, voor 

186014 f 36.000 
1865i9 )) 88.000 
1870,4 » 172.000 
1875}9 )) 360.000 
188014 > 428.000, 

terwijl aan de deelbebbers een extra-dividend 
"fan 53 1/ 2 pct. uitgekeerd wordt. 

Y oor velen ongetw!jfeld een hoogst welkorn 
bericht in deze benauwde dagen, te meer nu 
bier en daar reeds angstig werd gevrn.agd, 
nlLl er wel bonus uitgekeerd worden?" Over 
ieders aandeel in dien bonus k11n waarscbijn
lijk binnen een ruau.nd, ook bij de agenten, 
worden bescbikt. De verdeeling vordert heel 
wat tijd. 

(De Locom.) 

GEMENGDE BERICHTEN. 
Uit Christiania zijn nadere berichten geko

men omtreut den wedstrijd op schaatsen tus
schen den Noor Paulsen en den Fries van 
der Zee. 

De r!jders, die drie en een halve maal de 
baan moe ten afl.eggen, reden af aan het zuid
westeliik Jeel der baan. Aan bet andere einde 
was de met N oorweegsche en Bollandsche 
-vliiggen getooide tribune geplaatst, w'au.r het 
co mite van zeven led en en de vtrtegen woor
ger der pers hadden plaats genomen. Daar 
was ook plaats voor den Kolling, indien h!i 
gekomen was. I\Ian.r Z. ~1. kwam niet. 

Het was een vrool!ik gezicht. Op alle hoog
ten in den omtrek, op daken en in boomen 
zag men de ~ieuwsgierige toeschouwers. Men 
scbn.t bun aantu.l op 25.000 a 30.000. 

Enkele minuten na eenen werden de vlag-

Wi!Jcrns tweede dwaling was bijna zoo erg als zijn 
eerste; · dit bleek wel uit het antwoord: 

>> Uet schijnt dan dat er ook ongerijmde rijmwoor
dcn zijn, want nicht de Regt is ge"en oude vrijster, 
~ijnheer, ., zei Anna ern tig. >>Zij is weduwe. Het is 
een bee! lieve vrouw, van witl ik zeer veel boud." 

Willem ontroerde; hij gevoelde dat hij beurtelings 
bleek en rood werd, nu hij zich weder zoo voorbij
gepraat had. Hij had geen bezinning genoeg een 
excuu te stamelen en verwenschte inwendig de dwa
ze zucht om altijd iets pikants te willen zeggen. 

An.na was opgestaan en voorzag de dames nog 
cen · van thee en de jonge man wendde zich, om 
een bouding te hebben, tot zijn buurman aan de 
andere zijcle en knoopte een onbeduidend discou1'S 
met hem aan. lfot liet hl'm evenwel gel}n rust, en 
zoodi-a hij de gelegenheid gunstig dacht zeide hij 
wcder tot Anna: 

>>\Vil u mij die onvoegzame aardigheid van zooeven 
pardonneercn, jufwouw Anna? lk bid er u om!" 

De toon van ziju spreken bewees, dat bet hem 
ernst W<ts en wektc ook bij het meisje wet>r gun ti
ger mee11ing op. 

»Als het u ernst is, waarom niet? Of wacht, ja, 
op et:ne l'OOrwaari!e clan." 

»Hunilenl, ab het in ru\jne macht is!" 
))~1~en. ik wrla11g deze ce1ie maar. u liceft rij

mend gezondigd. '\n mort 11 01Jk rijmend bocten. lk ! 
vcrlang, dat 11 voor nichtje een even mooi ve1jnar- i 
gedicbt ma.ikt als voor bnt.~ Dirkse.'' I 

»0, v.in ganscher hark, maar dan moet u mij 

gen neergelrnald nls Leeken d1Lt de rit begon. 
Pijlsnel scboten ze vooruit, P1mlsen aau z\jn 
witte, Van der Zee an.n 11.\j n donkerrootl0 ]dee.
ding kenbaar. 

Van der Zee W1ls d11delijk een goed eind 
voor, <loch tern1.1nweruood was 700 meter nf
gelegd, of Paubeu had hem i11gehn.11.l<l en toen 
de ba1L11 twee urnlen wn · afgereden, was de 
uitslag niet tw!jfel1ichti~ meer. Paulsen seheen 
telkens krnchtiger streken te maken, terw!jl 
Van der Zee, n1111r het voorkwam, vermoeid 
was. 'l'oen Paulsen lnug;i den eindpan.l stoof, 
was Vitn der Zee ongeveer 350 meter achter." 

Over den wedstrijd, w:Lal'in Kingma de over
winning bebaalde en w111trin o. n. \Verner ·
ook te Leeuwarden present - meeliep, wordt 
het volgende gezegd: 

Eerst wns Werner voor. 'L'oen Kiugum2 1
/2 

maal de baan had gereden, rnePncle hij dat hiJ 
aan het einde was en hield hij zij n van.rt in. 
Men roept hetn van alle z\jden toe om hem te 
waarschuwen, nrnar 'Verner h1td bem ingehaald 
eu, toen Kingma zijn vaart weer had herwon
nen, waren beiden glijk. Werner kwam even 
voor, doch viel toen en kou niet spoedig ge
noeg opstlt!Ln. Kingmn. bleef voor en wou in 
12 ru. 25 s.; Werner's getnl WILS 12 ru. 27 s. 

Deze mecledeeliugen komen geheel overeen 
met hetgeeu Mo»genbladet, bet te OhristiiLnia 
verschij nend bl11d, over den wedstrijd schrijft 
en ook met. de rnecledeelingen van het schrij 
-ven van Kingma en Van der Zee nan de ;!mst. 
in 't rnrig nommer. 

De Friesche hnrdrijders keerden met den 
laatsten trein van bun reis uaar Noonvegen te 
Leeuw:mlen terug. Zij werden 1Lun het station 
verwelkomcl door het bestnur van den bond, 
het bestuur cler Leeuwarder iisclub en door tal 
van notabele ingezeteueu, terwijl eeu herbaald 
en luid hoernh uit deu moncl van duizenden 
belangstellenden hen almede een bew ijs van 
sympathie gaf, zoo niet voor de behaalde over
winning, clan toch voor den betoonden woed. 
Ook de stafmuziek der infanterie liet b!i aan
kowst bet volkslied hooren ea begeleid<le den 
stoet uaar het Friesch koffiehuis, 11lwaar men I 
nog eenige uren gezellig bij ellrnuder is gebleveu. 

VVnnneer het m\j u;t een nuder schrijven 
v1L 11 u mocht bl!jken, <lnt u tot de onderne
mi 11g er v1Lil g1!uegeu z[j t, ben ik bereid u 
nndere inlichtingeu hiero111trent te geven, op 
eene s1t1ne11komst door u te bepaleu. lk kan 
u in pr1Lktijk met de ronleHe zelve, zooals die 
te :\1o111LCO gebruikt wordt, de zekerheid r.,ijner 
stelliug 1LrL11toonen. In afwachting enz. 

H. SPRENG.ERS. 

La Morlaye-Oise-Frnnce. 

- l<Jt>u dienstrneisje dat heden morgen op de 
Lnuricrgrnch t, op de be ken de on voorzichtige 
wijze, aau 't glazenlnppen wu.s, verloor ~et 
even wicht en stortte op de biunenpl!l.!l.ts. Met 
gebroken schouder werd zij opgenomen en naar 
de ouderlijke woning gebrncht. 

't G11sth uis is - 111.at de Amst. Ct. op d:Lt be
ricl1 t volgen - anders geduldig, Amsterdamsche 
huisruoeders ! Laat liever uwe dienstboden bun 
leveu w11gen, dim enkele ceuten verdienen door 
<le Amsterdarnsche Glazen wasscherij-Maatscha.p
pij! 

Op bet Shawnec-ge•deelte van den Bnltimore
en Ohio-spoorwPg werd onlangs in de nabij
hei<l van Oolurubu11, bet gewelf van den Bris
toltunnel door een bende arbeiders in brand 
gestoken en vernield . 

Dit misdrijf st11nt waal'scbijnlijk iu vHrband 
met eene werkstaking v11n berglieden uit bet 
Bocking's-di~l. · Het vuur was zeer lastig te 
blusschen, da11.r de tunnel gedeeltel!jk uit- k0ol
aarde bestaat welke ging ontbrnnden. --V er s p re id e -Ber i ch ten. 

De Amerikaansche Regeering is op hare wijze 
eens royaal g"'weest. Zij heeft aan Genenial Gl'ant, 
die verkcerd gespecult>erd heett en daardoor aan la
ger wal is geraak t, e<en pcn~ioen verleend van 15000 
collars 's jaars. Zwitserlanrl laat tegPnwoordig van 
zicb spreke11. Ter _correctioneele terechtzitting te 
Lausa11n1\ liceft een bJklaag.Je ccn 1·evolverschot 
op den presi1!ent r!Pr rechtbank gclost echter 
zonder h,•111 te rak<!n. De beklaagde werd gevat, 
maar schoot toen nog tweemaal en raakte den 
griflier en den deurwaarder. In Lucern is een 

1'e Soest (W estfalen) werd dezer d11gen een vrouw tot d1·ie en cen h:Llf jaar tuchthuis ver
burger begraven, die eeue flinke vrouw en een 001·deeld 0111dat zij gebegald hacl; zij bad een 
niet minder fl.ilJ k vennogen naliet. 'l'oen de 7 5jarige1~ rnan op de straat aangevalll'n en geplun
dierbare doode naar de laatste rustplauts ge- derd.-;-- Tusschen Parijs en Brussel zu!len buizen ge
bracht was be on _ gelijk de Wesft. z. ver- legcl worden voor een lucht1lrukpost. De brieven en 
t lt l t ' b g ·k 1 .. 1 } .. k l d t pakketten zouden daardoor m eP.n half uur van de 
e - 10 ge rui _e 3:-J_rn. ll ·enmaa' ,,n men eene pluats naar ct.~ andel'e verzonden kunnen WOl'-

daar met gepaste piete1t >Haut versupen noewt. I den- Te \\'eenen wo1·dt het den belasting.schulcligen 
Zoodr~ de gasten vertrokken wareu, tra<l de I gemakkelijk gemaakt; men ht'eft e1· namelijk een be

laatste Iukdrnger op de weduwe toe met de lastingpostwissel uitgedacht die gratis verstrekt 
woorden: >lck sin so hmge hier blieben, ick wordt. Zooiets had de hee1· Janssen vau Raaij nooit 
woll die seggen, ick wall die hiroten!" - ,.O," wtgevonden.- De Fransche Regeering heeft zich 
antwoordde de weduw·e >dat det mi leid aw- verkhuu·.! t.·g•\n het sy teem R1JssclbP.rghe, tot ge
wer ick bewwe all win 'Nower Peter taus~CYgt. lijktijdig gebruik dP.r telegrafie en telet'ooie en bet 

H. f t · f te as he· · t Hus k ru'"'" aanbod rnn den uitvinder tot toepassing v:in zijn i rOO' e rn1 or ns. l in !I. . . . z 0

1 d · d 1 stt"lsel gewe1g .. rd. - In Amenka hel"ft men proeven 
oo an en, zoo ze en. gt>nomen met een toestel om de spoortreinen in te-

In een der dagbladen kwaru veertien dagen 
geleden de volgende 11.dvertentie voor: 

>f 450,000 met f 2500." 
:Men vraagt voor eene zaak die in dertig 

dagen viermual honderd vijftig dnizend gulden 
win~t moet opbrengen, iemu.nd genegen da.a.r
voor tweeduizend vijf honderd gulden te four
nerren. Voornf practisch bewtjs . Brieve.a fr. lett. 
bureau van dit bln.d. 

Een onzer abonne's (zegt het Nieuwsblad 
voo1· Ned.) "fond de zaak ecbter wat a.I te ruo0i, 
en besloot, om zijne nieuwsgierigheid te beue-

legralische gemcenscbap te honden met de stations; 
de proeven zijn goed geslaagd.- De ~ederlandsche 
gezant t~ Paqjs, de baron van Zuijlrn van N\jevcld°, heeft 
het \"Oornemen den 1 e Juli aanstaande zijne betrek
king nedel' te leggen.- Te Rotterdam heeft een Vt'l'
gadPring plaats gehad van bdanghelibenrien bij den 
tabakshandel. Zij was zeer talrijk bezocht. Eetiparig 
werd een rnotie aangeno~ien waarbij verklaard wordt 
dat de aanstaande tabaksbelasting nadeelig is voor 
handel, nijverheid en landbouw en onrechtvaard1g zou 
drukken op de lagere tonden.-- Volgens het Alge
m een Da:Jblad is er te Batavia een Kater voor de 
pol it ierol ' 't'rscbenen. 

digen, er eens op te ~chr\jv_en . Na verloop van Telogra111men van de Locomotief 
een paar dagen ontvrng hu hei;. volgende ant- ~ "' • 

woord: L M .z 
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F b ,85 I Uit Padang, 21 April. De Raa'l van Justitie alhier 
a °' aye, e r. · heeft den bel"J' \\'. F. Maijel', gewezen president van 

n:elEdel Geb. Hee1·! de wers- en boedelkamcr tc dezer plaatse, wege ns 
Ik beb de eer u mede te deelen, <lat bet in verduistenng van gelden enz. veroordeeld tot vijf ja

de annonce vermelde in alien deele kan be- ren tuchlhuisstraf en ecn geldboete v.:m tweedui
w11arhei<l worden. Ik heb ul. een problema. ge- zend gnlclen. 

0 · O d d Overgeplaat t: van Koedoes naar Benkalis de op-
vonilen om met f 250 rn 8 agen aan e zichtcr der eerstc klassc bij den Waterstaat M. Cor-
Bank te Monaco 916,750 franken te verdienen. 

ook een beetje helpen." 
»Ilelpen, ik?" 
»lk bedoel, dan moet u mij van uw nicht maar 

zoovrel goeds vertellen als u kan ." 
»0 zoo. Ku, om-te beginnen wil ik u dan zeggcn 

dat ze van muziek houdt, dat zal wel eene aanbe
veling in uw oog zijn, en als ge 't haar naar den 
zin wilt maken moogt ge straks de piano wd een 
beurt geven." 

«En u, jufvrouw Anna, houdt u van muziek?" waag
de "Willem weer te vragen bij deze hermnedng aan 
zijne avondoefeningen. 1>1\faar 't i~ waar ook, uwe 
taute been mij dat dezen morgen reeds gezegd. 

>>lk heb geen tijJ om l"r zooveel van te houden 
als ik wenschte, maai· ik zou mij schamen necn te 
zeggen." 

llet a parte gesprek was nu in goedP.n gang ge
komen, en de jonge luidjrs harldPn alle gelegenhPid 
zich ongestoord daaraan over te geven, want ook de 
andere leden van het gezelschap hadden met bun 
b11urlicden een eigen gesprek oongeknoopt, twee aan 
twee of soms met een derde, en slcchts nu en dan 
ging als een vuurpijltjP. een woord !lier en daar op, 
dat voo1· een oogenblik •)Ok de aandacht van de an
derl' trok. \Vij hebbeu e1· geen belang bij dele ge
sprekken tc volgen. \Vat toen het nieuws van den 
dag was is nu toch oud gewordcn, en ook de denk
becldcn over politiek en anllrre hoogcr~ onderwer
pnn kunnen wij ''eilig lalen rusten. De staaikundige 
meoningen van den hollanclschen bnrgcrman hangen 
af van het gt•loof dat hij bclijdt en niet minder van 

nelissen; 

de soort van papieren, die hij in zijn blikken trom
mel heeft. De dnmesmodes? Ach! wat toen menig 
ha1·tJe van bewonder'.ng, van verlangen of hoogmoed 
deed kloppen, wordt thans alweer als een voorbeeld 
van treurige potsierlijkheid belacl1en. 

ZEYENDE HOOFDSTUK. 

Ilet zon mij geenszins verbazen zoo gij de beden
king opwierpt, dat de geschiedenis, die ik vertel, 
onmogelijk een ware kan zijn, daar ik mijne luidjes 
reeds zoo Jang bij elkander heb laten zitten zon<ler 
dat zij cle behoefte aan een eerzaam kruisjasje lieten 
blijken. 

Gerlulcl! Hein1je brengt daar juist de lichten bin
nen hoewcl bet anders daarvoor nog we] wat vroeg 
is; ook word<~n de gordijnen nee<gelaten en de »thee
boel" van de tafel wegg~nomen. 

Ree1is hebben zic}\ ginds een paar pandoerklubjes 
gevnrmd aan cen van welke de gastbeer en aannet 
anllere de feestvierende ze!vP. cleelneemt. 

t\ichtje de Regt is aan de jLinge luidjes ten deel 
gevall~n, zoodat men besloten bP.eft met zijn 'fij en 
een po~je domino te spelen. Nichtje heeft zich aan
stonds bij Anna gevnegd en hanr na een vriendschap
pelijk tikje op de wang Jluisterend iets aan 'toot· 
gcvl'nagd, waarop deze nict zonder een ligt blo.je 
zachtjes antwoordt: 

»Och kom, Nichtje! dat heeft geen nood!" 

Wordt ve1·volf!d. 



van Poerwodacti na :1· Ru;tenzor,; de opzichter der 
eerste klasse F. J. F. ~Iartij; 

vr.n Soerabaja naar Koedoes de opzichte1· der twee
de klasse J. M. Lethe; 

van Pemakas·an naa1· Soem<.'ncp de op1.ichter der 
derde klasse C. J. Cohen. 

Toegekcnd: de tweedu nota v11n hekwaamheid .ian 
den opzichter der twee.le kl:1s:;e bij den \\':1terstaat 
B. A. Hildebrandt. 

Ontslagen, eervol, op verzoek, cle commies der Je1·
de klasse ~ij den post - en telegmafJienst J. C. 8ecker. 

Benof:md tot co1nmit>ze11 rler d•mie klasse hij clen 
post- en telegraat'dienst de acljunct-commiezen ·w. A. 
S. van Ilogezand en E. ~I. Kat. 

Bel'Orde1·d tot majoor, de kapitein der infanterie 
W. F. Braun. 

Volgeu de laatste Ul'rirhten werd Jen Sen dezer, 
werkelijk vool'loopig vrede gesloten tussc:hen Frnnk
rijk en China. 

Tot d ... zaak definitief geregeld is, zal een wape1. -
s!il tand heenchen en bet verbod om oorlogscontra
bande in te voeren blijft zoolang van krncht. 

Z. ~Is. L ,-,eu warden , onlangs g l!s tranrl, zal naar 
Batavia gesleept word•'ll door de hopperbarges Soe
rabaja en Kedi1·i, onder con\·ooi van Z. ;\h. B orll eo . 

De Engelsche mail 
0

is hier aangPkomen , met be
richten loopende tot 20 l\faart. 

De kapitein der infonterie ·w. H. Smits, thans 
met verlof in Eurnpa. is g-epensionnee1"i. 

De naar ~ederland geuetacheel'lle kap1tein ;van bet 
Indische lt>ger (infanterie) jkhr A. :\1. van der Does 
de Bijc, keert in Mei naar lmliL' t erug. 

De Uini. trr IIeemskerk heeft tw:talf ontwcrpen tot 
Grond wet ·herzicning ingediend. 

De inhoud daarvan is 011bekcntl. 
Op Lien 30en April zal te Am ·terdam op plechti

ge wijze het ze,·entigjarig bcs taan van de :\filitaire 
\\'illems••rde ge\'ierd worden. 

De oud- minister van Tets van Goudriaan is te 
Arnhem O\'erleden. 

De zaak der Egy .iti ·che financir n i · ein dlelijk tot 
een regeliug ~ekomen. 

13ij Saarbrlicken heeft een mijnontplofling p!aats 
gehatt. • 

De werk taking in de Belgische steenkolen-Jistric
ten neemt in omvang toe. 

Onder aaturn van '1 7 <lezer werd uit Probolinggo 
geseiod: 

Een verhoJgde werking van den Smei·oe wordt 
waargenomen . 

De be\'o!king van de onderneming Kali Bening 
vlucht. 

Onder datum van 19 dt>zer werd uit Loemadjang 
geseind: 

De ~rneroe heeft in den afgeloopen nacht hevig 
gewerkt. 

D" administrateur en de opziencr Yan .Je onder
neming Kali Bening zijn met dertig inbnders door 
den gloeienden larnstrvom afgesloten . 

Er zijn maatregelen genomen om I.en te rrrlden. 
Uit I3ojolali wordt bi>richt. onder t.latum van ·t 7 dezer: 
De krater van den 'fora pi rookt van tijd t ot tijd. 
Geluiden worden niet waargenomen. 

Uit Loernadjang, 22 April. 
Het koffieland Kali Bening is door den lavastroom, 

die op nieuw kwaru opzetten, geherl \'erwo•·~t. 
De administrateur, vier opzichtr.rs en hontlerd in

land cbe koeli's zijn onder de Inv.a bedoh·en. 
Uit Batavia, 2~ April. 

De Resident van Solo heeft aan de Regeering om 
voorlichting gevraagd, hoe te handelen met het Yer
zoek van den beer \Vinter te Soerakarta, om een 
Javaansche drukkerij op te richten. 

De afzonclel'iijke belooning aan officieren van ge
zonuheicl der landm::icht. t oegekend voor het verlee
nen van geneeskundige hulp '.Lan boord van oorlogs
v.iartuigen, wordt afgeschaft. 

De ondercommiezen dei· eer·tc ·ktasse hij den dienst 
de1· staatsspoorwegen R. A. J. van der Schriek en 
J. H. A. Bakker, zijn benoemd tot commiezen der 
derde klasse. 

De eer te luitenant der infanterie V. E. J. ~fuijl
wijk, is ter beschikking gestelrl van den ehef van 
den topograuschen di~nst. 

De kolonel der infanterie L. \Y. C. Gedach, thans 
m.et verlof, W«rdt eerstdaags terug ver wacbt. 

De kapitt'in-kommandant der artillerie te jfakasser 
heeft een tweejarig vc1fof naa1; Europa llJlngevraagd. 

De kapitein der artillerie G. K. C. van Lijnden, 
voor den tijrl van vijf jaren uit Nederland geddacl teerd, 
is al>: zijn pla.it ·,·errnnger voorgedra.gcn . 

'a Gravcnhage, 21 April. De lmnk rnrecnig ing is 
b::rnkroet verklaard. 

De heel' Polak is venlwenen. 
De hrer Wolll heeft zelfmoord gepleE'gd. 
Ontslagen uit zijn bet1·ekking , de opzichter der 

eerste klasse bij den \Vaterstaat, \V. Klaus; 
ee1·vol, op verzoek, de inspectenr ove1: den bu1·ger

lijken genP,cskundigen dienst \'OOr Java en l\fadurn , 
J. ldsinga. 

B<>noemd tot predikant te Cheribon, ds. P ool : 
tot eersten tadsgenceshcer te Soerabajd. dr G. 

L. Mens Fiers Smeding, onlangs '"m verlof tel'ug 
gekomen. laatstelijk die betrekking beklecd hehbende. 

tot commies de1· ee1·ste kla~se bij den post-en te-
legraafdienst, H. J. Hagen; 

tot commies der tweede khisse, F. \V. Schram; 
tot tijdel\jk commies der tweeclE' kla sse, \Y. Drijscla le; 
tot tijdelijk commies der derde klas~e, J . C. Lina; 
tot militair ambtenaar der twecile klasse, M. C. 

van der Vlucht; 
tot voorzitter cler comlnissie voor het afnemen 

van het gl'oot ambtenaal'sexamen, L . J. J. Michie! ·~n, 
lid in den Raad van Ned.-Indie; 

ti:>t · ecretal'is D. Gerth van \\'ijk, leeraar in de 
Malei.sche taal aan het gymnasium "Willem UI; 

tot !eden: 
dr. J. A. L. Brandes, ambtE>naar voor de beorfe

ning van Indische talen ; 
Coenen; 
ds. J. G. II. Gunn;ng, ambtenaar voor de beoefo

ning van Indischt: talen ; 
van Hasselt ; 
P. H. van dtw Kemp, leeraar in de staatsinstel-

lingen van Ted. Indie aan hct gymnasium Willem mi 
Kuneman; 
Nuhout van der Veen; 
J. P. Th. van Nunen, Jeeraar in de ge~chiedenis, 

Jami- en rnlkeukuude v:m . "e.J -Ind"~ 1·1n hd ~ym
na, 1urn \\'illem l 11 . 

0 . F. \an dt•1· P:tnt, leera:tr in de .l:1,· 1:rnsche 
taal aan ht't gy11111·1<11m \\'ill,'rn Ill: 

Stibb·t~. 
Lo/ll/CJI , ~ l · Ap1·il. ~{en beg-int zich weder onge

ru~t 1 C' rnaken 011 ·1· e t'll lionll•nden uork•g. 

overname gevraagd 

voor een paard, nagenoeg nieuw. 
De Daily .Yew~ dPelt n1ed,•, d:1t in een k:1b111cls

raad bes loten i8 dtl st1·ij du1 :iclit l':tn genl'rnal Gr:llwm AdrPS 
Yan Soeakim terug t e roe pell. 

md prij~opgavo 

(09) 

lmro<tu deze::;. 

De Hussische ,·loot wordt te Cronctad t in gt•1·eed
hPid gebra cht nm uc tc kiL'Zl'll. 

Vnl~eus de uflicieele he1·icht1'n van den Be<ident 
rnn Probolinggo, gi>1L1gtcwken<I 2 l d»zcr, werkte de 
S1w•1·oc: hPt hevigst in den rn1cht van 17 op 18 .\pril. 1 

De ::t%istent-residt>n_t van Lo~nrndjnng en de adrni-
• -een ni st r,Lteurs van naburige ondl'rncming•'ll hebben eer-

VOOR DIT BLAD 

bericht~e-./er ,·an 
liJ - u.ienw§. 

Jll ·w.tse-
gisteren \Tlll'i1teloos gdrncht <le onderucming Ktlli 
Bening te bereikt>n. 

De Ht'sidenl ·w:wgde gi~terPn L'eil poging 111d den 
hoo fdin ~pecti-> ur lkijti11g, zond«1· e,• nig !Jeter gevnlg. 

~fen heeft eenigt! 11 nriL• 1·0 perct>l'len opge11P111en en 
( men i · oµ konen nf.-;tand rnn Kali Bening g·~ wee~t, 

maa1· do> he<>te l:l\'a-;truomen maakteu h<>t doorkomen 
volslrekt 01unogl!lijk. 

Zoovt'l' men k:'ln ,,·,urne111en i: a l w:1t op cl1! on
dernPming Kali Bening- stood , gelijk gemnakt met 
den grond en dicp ondu1· Lie lam bctlolvPn. 

(9G) 

Openbare Verkoop 
OP YIUJDAG, ~2 ~lEI 1880. 

de~ 111orgenl!I 110 ui·en ten '&'endu!!nntoire 

TE SOERAKARTA, 

van: Tijdens de uicbar~ting bern:ulen zieh lL1ar tit' tl<l- ~ 
ministrateu1· ~toerh:tan me t t.I<' Europeeschc optit'11('1·s 
Jlulij11 , Cozijn en .\ndrea~. 

Een erf met uanrop sfaunde steenen gel>ou-
wei1. gelegen in de l 'hineesche kamp te . 'oe

: nckal'/u, in Blok Lettt•r L . .L·ummer 23, 8taande 
i ten nam e v11n K\\ IK IE BO. 

llet aantal nnadoers en ko,•li 's . is nog nil't op tP 
g~' t~n . 

\' a 11 bet lot dat al dcze pe1·>one11 trof. is nog uie s 
bckPnd . 

· l+eschit!dende deze verkoop door den eersten 

Titans wo,.di!n pogi11g-e:1 am1g,~wend om hen van 
de zu idzijde. te bl!reik '11. . 

Twee dag-l!n g-L'klen is den as~istrnt-re~iLJt>nt van 
:lfah11<g re"d~ Yerzui:lit Lhtartoc IH't noodig<' te verrichten. 

Gepla:1t~t te .'um:u-.wg tf,! k:1pitein-kwal'ticrn1Pester 
\I- Logern:rn. 

O\•ergephtatst uaar :-;urn·itrn 's Oostkust de ofiici,•r 
rnn g,•zo1Hiheid der twe~ede kla~sl', L. E. \\"i11ter: 

nmtr Riciuw de otfi"ii!r rnn g.~zuudheid de 1· tweelle I 
Jd ttSSC, [), \\'at;•llJ:tkke:·; 

naar Su111:1t1 a "s \\'1•stlrnst de ofticit' r van gezond - , 
hcid dcr lwt>edc klasse, G. C. Eijkman. 

Xad1•1·e of!icieele bf'1'ithtl'll \:lll den H!'sident van 
Prob11li11gµ-o. gt'•bgtc<~kend '.'. 1 dezer meld en. 

De admini~tratc11r . opzieners en opg-.~wt1rnen der 
door den "1vt1strorn\ bedreigde ondcr1H'mi11g 'oe111-
ber-Sari ht>bben di,, gi$te1·e:1 verlaten. 

Op de koftie-ondernemingen GoL•noeng-Soenganan 
en Goenoeng-Uanjak ,·iel ttlleP.n as..:hrcgen. · 

Een zwat'L'n a'ch1·e"t>n vie! op de ondcrneming 
Soember-Kerep. gclegen tussch·~n Sucmber-Sari en 
Kali-13cning, wc1arJnor Y~el boJmcn omviel<'ll. 

De kraLer van den Smcrol! hi!ert grootc vcrnnde1·
ing ondergaan: een g:·oo~c S[lleet is aan den top ont-
~taan waarn it ,·oortdurenrl hva stroomt in znidelijke 
richting welke nog veel gevaar kan lewec'g brengen. 

\'ijf-en -twin ig koe!i's v!ln de onderneming K:di 
Bening, orer .·oembe:·-Ancloeng en ~falang naar Pro- • 
bolinggo \'e1·trok!icn, verhalt'n tlat de admini>tratetn·s 
wo11ing (van l\ali-Benini). \nrnrin de administratem· 
z1ch bernnd, door den l:na-en 111odderstro,1m wt'rd 
medegesleept en Yer< I ween. 

Het stoomschip Z0 elai!d i~ gisteren te Suez aan
gE>komen. 

De gewezen Resident Kater is beden te Batavia 
aangckomen. 

De Batavia~CJlf hranche tier !Ionkong en Shangha i 
Bauking Corporation ontving hedPn E'en strijdig perste
legram uit Calcutta melclende dat de politieke geschil
len opgelost znu:len zijn . 

Aangeslagen YendL1tien. 

Op \'rijdag 21, dL'zcr te Klatl!n v:in 1len in boeclel 
van den J e Luitenant del' Infanterie C. A. Tb . Ebell. 

Op Dinsclag 28 dezer op bet erf van het YCl'ZOr
g ings-gesticht a lhier van den inboedel van den beer 
A. Coornans. 

Op \Yoensdag 29 dezer te Balapan alhier van 
houtwerken. 

De vendumeester, 

ll. C. Fisser. 

Ad v e rte n tie n. 

verbanuhoucler, krnchtens onberroepelijke vol
ma.cbt. 

l\Ir. SLOE'l' YA~ HAGJ~~T~DORP. 

(97) 

J. -r ED. i '° D. l.1E\ E S\' EI ZEf EHI G 
en 

I.11JFRE1\'l'E-)l.u.'l'SCHAPPIJ. 

In de ~ lgen1eene r er
gade-I'in~· v1rn he<len is be
sloten om uit de win~t over het 

afgeloopen 1·ijftl1• v(j/jo 1·iue t!}<l rak 1tan DEEL
HE BBEiki uit te keeren een K ''l'HA-DlYI
DE~D van 5;~ 1

2 ° 0 eu onder contribu1mten te 
venleeleu f -t-28 .000 . 

13erigt owtrent bet AAXDEEL, nan iederen 
Contribua,nt uankomende, volgt zoodrn mogelijk. 

Nameus bet Bestuur, 
B. DOU\VES DEKKEH, Di1-. 
GUFFH.OY, Plaatsv. Dii" 

BA.'l'.HB, 18 April 1885. (98) 

Koolteer en Zweads·~he teer 
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in vaten. hlikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOE:::i;.\IAN & C'o . 

Vel"l~rijg·baa.r: 

IDjatibrandhout le soort 
fabriekisbranclhont. 

en 

Bestellingep. op balken, dakribben, pan
latten en sirappcn worden tegen billijke 
prijzen aan:genomen en ten spoedigtitc af-
gelever<l . 

BERTHO CARLI. 
(85) Ach'IYi<lj~1jan . 

Het huis in de Schoolstraa.t, 

Op on~e Venc'lutie.., 
van Binscltig 2§ A.p1·ll .lSS5 

I J\I.ev1•ou.~ IIog;c.zau.d 
'l'e bevmgen bij 

I ~-9-2~~~--1-fe_j_uf_v_r_ot_1w~_s_. _c_·o_~_"~=T-H~A_A._D~·-
ten hnize ,-an <len Hec1· 

kunnen goetleren 'Wo1·llen bijgebr<icht I 
en zullen wij ook verkoopen : 

. ( Sinr;elband 

Eena rrroote nartlj ~ Eau de Colo~ne en 
g, .I:' l Zwa1·te was. 

(SQ) SOES:JIAN & Co. 

Wordt tB koou ~Bvraa~d: 
een gcbrnikte Roliecle dos a dos met 

tuig en paard, onder opg<lVC rnn pTijs 
en waa.r te bezichtigen · aclrcs franco 
lett. B. M. bureau dit blad. 

(04) 

-KUiDBf J[ebalen. 
Bcleefd aanbevolen voor het repa.reeren 

van NAAIMACIIIPES. 
(95) 

.SAL ON- IlE COIFFURE 
Heercnstraat-Solo. 

Heeft pas ontyangen: 
Extrn kwRlitoit zwartc vilten hoeden 

van af f 7 .-; Grijze vilten zonnehoe
rlen; zwnrte en fantaisic <1assen, · kragen, 
hemden, sokken, han<luoeken V<lll af f' 12. -
tot f 14.-- spons<'n, lrnrnmcn, wandcl
stokken, hceren-dam<'s en kitl(ler::;chocnen 
in allc soorten. 

ParfumeriPn vnn Ed . Pinand, Y eloutine 
Oles, Faic, Oriz·i lac tee, 1Ieercn gface hand
schoenen enz. 

Alle soorten van \Vjj nen en likouren. 

(61) j_ B. AUTIIIER. 

~OE~L :.l..c\.._N & Co. 
belasten zich s · eeds met het houden van 
J-luis- en Conuniss!e,·enclutien 

(28) 

Loten IYoor dP Ut>lt1lotPrii tP ~m1mrnug ten 
behoeve van het Uoomsclt I' atl10liek \V eeshuis 
en vnn bet 11 u I pfo i L; YIL!l .._'t. Vinceutius it 
Panlo te :--:nmnrnnµ; , root f' :J00,000. 

DJ~ l ltl.TZB~ ZIJ T • 

1 pqp:; 
l » 

V'Ull I l00.000 
» » ~0.000 
» » 10.000 ., 

)) ;, G.000 ,, » 
10 )) » » ] .000 
10 )) )) » 500 

100 )> » )) 100 
100 )) )) )) 50 
JLoten zijn tegen contante- betnling en op 

frnuco 11.1rnvrnge Ll, f' l QI het lot verkrijgbaar, 
btj annvr11ge per post 011ller inzending van een 
postzegel lt ·10 cents voor frnnkeering. 

De d11g der trekking rnl naller worclen aan:.. 
gekondigd. 

(51) 
'l'HOOFl' & KALFF en 
SOES:\IAX & Co. 

De ondergeteel"'ende, 
belnst zich met den in- f'll verkoop van pro
dukkn te Sernanmg. 

Yersclmft wcrkk,;rnitnal aim Lnndbouwon
clernemingen en ve;·l~ent voornchotteu op pro
dukten. 

.Een en 1wtkr tege11 nnder OYcreen te ko
me11 conditie11. 

(333) L. C. SCHALKWIJK. 

Op ni"euw on"vangen: 
Het e.s:· .~ Lcrerwater, llnt ,~·een mmbeve-

liug behoeft, door r.ij11e kwaliteit al~m bekend, en 
slechts verkr~jglrn,ar bij 

per fl. fl.~ 
,, doz. fl. f I~.-

V f.,_\SDL 011. 
(301 )* 

IIEEHE.lTSTR~L\.T-SOLO,· 

ltee/t ontc{ingen: 

Een f actuur damesartikelen lrnstaande nit: 
Afgepaste wollcn - on zephir japon

nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar-'
latans in alle klcuren, de nicuwtite soort 
dcnneshocden, bloemen, ruches, corsetten, 
jongens- 0n rnei::;joskouscn, dames witte 
glace-hanch;choenen enz. 

(J7) 
A. AUTIIIER 

Modiste. 

JKee1·e1utra1it §olo, 

Be1eelt zich belecf\1 aan tot het ma
ken vn.n Druids- \Vandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvang~n: 

Een part~jt;je exqnise ~vitte 

port~w~jill, minder zoet van smattk dan de 
ot nu toe u.1ingevoerde. 

(286).* 

11.:msterd(kmsahe Apotheell. 

LeoerrLva.fetr 
(2%)* A . .:\IACIIIELdE. 

Eenige uren be$chikba,~~ 
tot hct gevcn van on<lcrricht in hct 

H1~NDTEEI{ENEN 
Ge1·~ii'ds . 

(7·9) HOTEL SCHOL'rEN. 



Verkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
Topograpb .Kaart van Soerakarta 

Id. » Djokjalrn.rta 
Prachtalbums 
Merk-en stempeliukt. 
Rllndscl!rif't pennen 
Dra1~g bare copieerpersen 
Balboekjes 
Gott pil-gravures 
Ivoren duiwstokken 
Pe1-ry-scbnren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier 
Faber 's '!Joodschapleitjes 

Enz. 

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

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen z;ch beleefdelijk ann voor hunne 

Ilrnkkerij en Binderij 
en 

H A DEL 

in PaDier-, Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige be<liening en nette , .• £levering ge

garandeerd. 
PRIJ COURA JTE r worden .,eeds grntie 

verstrekt. (7) 

Gezondheid vour iedereen. 

Holl~way',; ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

7.ui' cren het bloed e11 her~te llen a lle ongeregeldhectcn 
van de 

Je, ·er. 1n 1ut~, i.leren en in;;ewanden. 

Z1.; gr :en kracht en gezonrl~eicl weder aan verzwak
te O.,stGllen, en zijn onwaarcleerbaar ter genezing 
rnn al!P Kwalen E>igen aan het vrotrn·elijk geslacht, 
on1·erschillig van welken leeftij d. En onbetaalbaar 
voor I\inrlei·en van welken ouderclom. 

DE ZA.LF 

Is een onfeilbaar genee midclel voor kwade Beenen, 
Zwe1·ende Bor ten . veroudcrde V.' .. Jllden, '':weren en 
Etterbuilen. Het i~ beroemd t0r genczing \an Jicbt 
Rhumatiek, en onve rgelijkbaar voor Aamborstigheid 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 

ho est. 

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soort en van 
Huidzicktcn hePft zij geen mededinger en geneest 

betooYerencl . snamgetrokken en stijve Gewrichten. 
A l!Pf'n bereid in Professor HOLLOWAY'S Etabli~sement, 

78. N e w Oxford street, Londen 

Yool'11een 533 OxCord street, 

En worclen verkocht in Potten en Doozen rn n ·Is . 1 '/,d., 
':2~ . 9d .. 4s. Gel, Hs .. 22s., en 33s. en vedu·ijgbna1· 

bU aile medicijncn-verkoopers door de eheele wereld. 
fIJllF"" Koopers gel ieven het Etiquet van edere Doos en 

P ot te onderzoeken. lnd ien he! adres , 533, Ox ford Street, r& 
nie t staat, zoo is hel bedrog . 

('130) 

HYGIEHISCH~BEREID!~, p IERRE 
un de ledisehe Jaculteil 

un Parijs. 

-8-

EECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERK TUIGK UlWD IGEN. N B d B r 1. I Il d i s G h e L e v e Il s v B r z B k B r i Il [ 

Ha.ndelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

H E BB E N IN V O ORRAAD : L ij t r e n t e M a a t s c h a p D ij 
Een groote partij I", T, 1-1 en Balk· 

i.j zer in alle afmetingen. 
TE BATAVIA_. 

§taaf" en plaati,jzer van alle dikten, 
waarb~j van 6' X 2 ' X '/,. " en '!•" 

,~taaf en plaatkoper en .Koper
draad. 

Inlichtingen orutrent verzekeringen h. v. K11pit11nl b ~j overl~j den. Immer-trekkeude verz1-
kering:- ook omtrent die volgens het onlangs n11ngeno11 H•n V J<J l ~. L AA.(; [) tari ef'voor \VEE
ZENP'ONDS. wor<len g-n.11.rne vi>rstreld door 

Groote- sorteering-Jloerbonten en 
1'linknagels. 

> > 1'operen 1'ranen 
en ~t.oomafslniters. 

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

Gaspijpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie
men, enkel en dubbel. 

Han(\, Centrifngaal, StooJD
poin pen en JJrand~pniten. 

Snijgereeclschap voor gas en 
'\Vith-uTortlldraacl. 

Alle soorten Ve1·t·w-aren. 
Boor en Ponsmachines, Draai-1 

en Scbaatbanken. 
Stoo:rnmach~nes netketels npern 

fnudatieplaa.t. 
1'.iezel~nhr compositie, de beste 

bekleeding tegen warrute-uitstraling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

, ·nn1·Idei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor JaTa zijn. 

Vercler alle artil.:elen, benoodi"'d 
' 'oor lanclel~jke onderneJUing-en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseercl zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belnsten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van lllachinerieen en 
re1)araties daarva.n, en nemen bestel
ling-en aan op diverse werktuigen. (90) 
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Witte en Roode Port ... . . f ·15.-\ pe1· 
11Ialnga, 1'Iuscatel en Viuo Dulce,, ·13.50 (I ~ fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-1 icont. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f' 1.50 per pond. (31 t )"' 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

SchijCschietrc;;isters en A.Cstnndsbepn-
lin;-en, a fzond erlijk gebonrlen . 

Gedrukte A.anteekenin"°boekje8. 
lW auunlijsten. 
Kleedin;;lijste11. 
StraCboeken. 
l'fiena;;eboeken met ste rkte Ilegiste r. 
Proces-Verbaal. Getuig en Verhooren. 
Beklan;;den Verhoorea. 
Vendu,'erantwoordingen, e11z. enz. (4) 

ONTVANGEN: 

P r a ch ti ~ e o 1 e o ~ r a fi B en 
zeer goedkoop. 

THOOFT & UAI"FF. 

(162) 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPP!j 

,,de Oosterling," 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPP!j 

,,Veritas . ' ~ 

Bij J1et Ai;ents chap deze r .1'Iaats chap
pijen bestaat, op zeer aanne melijke voor
waarden, gelegenheid tot verzekerinr; 
te(;en brandgevaar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soernkm·ta. 

(1 6) J. H. VAN OMMEREK. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
S o en . k a r ta. 

Bayrnm. .._lcoholisch ,,·asch
u~ater. 

(101 ) :.\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Anotheek. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 

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

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA . 

Eenig depot voor Soeralrnrta van 

ZQap~@he ~i]ne=.. 
(25) A. i\1ACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
Soeralo,a1·ta. 

Glykaline, middel tegen dA hoest in 
, /

1 en '·• fleschjes a f 4.- en f 2.
JYligraine §tiften f 2.- per stuk. 

356 A. 1\IACHIELSE. 

P.A.RIJS 18, Avenue Parmen tier, 18 P.A.RIJS 
Bekroond op alle Tentoonstellingen, en Iaatst met de Zi lveren ll!edaille op de TentoGnstelling te Amsterdam IS83 ---- -Hat belangrijkste huis van Europa voor :MENUS roar DINERS, VISITEKAARTJES, BALKAARTJES 

KAARTJES IN BLADEN, CHROMO KAARTJES, KALENDERS. 

Dll huis maakt zclvc all c Photograp~rtlkelen, Drooge Plate n, Chemische 
Producten,E.aarte n. Bakken (porccleincrn, Appareils instantanes en anderen •. 

Bcstclliugcn vcrgczcld van dekking op Europa tc zcudcn aau mijn vcr legcuwoord1ger 
hieronuer vcrmehl, of aau miju huis. 

BELANGRIJKE OPMERKING 
A lie Artik.elen Vtln mi jn H uis d ra{len mijn F abriek.mer k. Ch. D. of mijnen naam. 

den Agent te Soernknrtn 
.J. H. VAN O.MMEREK. 

Steeds 'VOOl'handen: 
POSTrrAH.IEVE ~ . 

TELEGRAAF'I'AH.IEVEN voor 3 kringen he
rekend tot 200 woorden. 

'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bune.o. 
de lijn. 

(6) THOOF'I' & KALFF. 

Verkrijgbaar 

bij THOOFT & !{ALFF 
blanco aan,·ragen tot geleide
billet , ·oor , ·er,'oer van koffi.j, 
met ont,·angstbew-~js Toor J.:of-
fij pas. (193) 

V erk r .i.jg ·baar 

bij 

THtaOF T & KALrr. 
Avonturen 

vu.n 

Baron von Miinchhausen 
(in het J avaansch ) 

P1·ijs f 5.- f'1wico pa post f 5,50. 
(82) 

Amsterda1nsche Apotheek. 
Ont,vangen: 

Ji eatings Cough Lozen~es. 
1\Iidd~1 teg·en de hoest. 

( I 0 5) i\IAOHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie l\tiaatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brn.ndgev11ar 1 op de gebruikelijke voor
wan.rden . 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernlrnrta voor 

zoo gunstig bekende '\VIJNE!i: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) • A. i\IACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff- Soerakarta. 
PAPIEHEN I J DIYEB.SE SOORTEN. 
E:NVELOPPEK. 
KANTOORBENOODIGDHE DEN. 
INKTEN, IN ZEE B. VELE SOORTEK. 
PRACHTALB UMS. 
DIVERSE SPELLE -, enz. enz. 

Verkrijgbaar bij 

iOO®®~i ~ l~l~~ .. 
Hantoor-Age1ula's J.§§.i. 
Spoon,t•eggidsen. 

(5) 

JJ""ede1·l1.uids Geschie tlenis en Yolkaleve·n 
( p1·a11htwel"k i n 4 g1·. octavo deelen) 
d e Genestet-.Albttni, in 11,.acl1tband. 

lttilie, door Ge1·a1·d Helle,. >> > 

Een schildeJ"doo.!f, c o1nplee t (voor di- v 

l e ttant-schilde 1·s .) (249) 

Stellcn zich verantwoordelij k voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Snelrlrnk - THOO FT & K AI.FF - Soerakarta. 


	0131
	0132
	0133
	0134

