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l De iii.oe,.11f·ttrt•t•u·he ~ Courunt wn.d11j i 

\ 

dricma,\l ·, wet.'k": ~ill$tlrt.f/f. flJ0;1.ler:ltt,'/S i>n 

' Zntel'lllt.f/S. uitge~un1\er1\ fee:;tt\,1g1~11. I 
.-'l.cl1·ertent.iPk»~ren heh11he het ze:.tel i-.oor 

elke 10 woonlcn voor :} nl1uttsingen t 1.

eike >olgenrle pla11tsing de helft. 

i J 
rncn -~'11 grnnnatboomen stolltl en minr. tenviil een koperen lampetkau met friscli wat,,r, hct-
,le twl onder onte gesprekken snel verliep. welk hii iederen gast over de h11nden g-oot. Een Euptenaar van beteekenis. 
rnna.n en stcrreu ons beQ·lnnnleu. Ecu derde legtle voor imler een dikke pbtttc 

In een bonwn1llig-, be;itovw. ontre,ltler•l huis j_ls eeu aanlig 8butltj•~ rnn 00stersche zetleu weitenkoek:, ~lie als tnfelbonl moe;;t dieu ,~.i en 
in de stoffig;;te pn rneest oailerwetsche \'OOr:>tml ea een eigen:mrdig- bew\js voor de rondheitl teveus om er, in de pm17:en tussdien de <Ye-
v11u U1Liro woont tle ge

1
,pzen » -· 1111-pnkonimr". rnn de aanle. wedeu w\j hinnen tien minuten rechten in, van te eten (te krnimelen). '"' 

<lien men tereeht voo1· den hekwnam~t»n mim bezocht door den foatste tlcr Enrope:men. die Het eerste w11t ter tafel kw·11m wns eeu O'roote 
van het Egyptc onzer dngeu homlt na den den nomllotr.igen weg vim Berber 1rn11r :·ken- terrine met kippensoep, w·nnrin ieder de~ O'ILS

slu wen X nbar-pnclrn. kim bad afgelegtl, e n b ·kwa11m eng•~h~ch offi- ten. ook de Europeesche jonge tlame. Jen i~pel 
In Dnrfoer eu B.thr (:,1z.i 

1 
ertoouden in vroe- ciE>r, in de l '11ir6 drn s11menlel'iu~ wclbcli:.'n1l st1tk. »Tu Eugelnncl zou ierler z\ju eiO'en soep

ger dageu hebehrs 1mleiz~u een prncht en we·~!- en eeu vim de 2 of 3 overle1'enden nin het bonl hebben". merktP Zebehr half vc;ontschul
de. zooals slechts Perzisl'he , <Ltrnp n eenmaal leger vnn genernal Hicks: veder door een jonge digend op. 
ten toon spreitltlen: tlrnus iu de holle ,ertrek- dume <lie den nanm dmacrt vnn een in alle \Vel ! wns het antwoord, de Arnbische g-e-
ken rnn het als uitgelmrnd

0 
lrni,; op de hmni- hoofd:;tedeu vnn Europ1t b kend musicu;;, door woonte is minder bekeompen, mecr als o Hier· ; 

liyeh kmle, lrnngen de 1bnrnsten g•H'tlijum in een stidig<' witgeb1t11rde sheik mn Dong11ln, broers en zu:sters. Het Eugelsche geh:nil~ i-: 1 
verbleekt geele plooien en fl1mlen ter neer. een paar gele~rJe tloctorcn nit bet El "hhar- verwant met eeu auder, volgens het .. rd!\ ,le j 
terwijl nan de muren de 1tfgev1tllen pleister tle l\. wartier vim < '<Liro en. auderen vnn minder Frnnken nimmer. ieimrnd groeten or' .\llahs j 
roode baksteen zien hnt. ber·,,keni.;; uiet medegerekend, door lfam t, den · zegen over he111 mroepen tenzij hij beh.1 irljjk 

Uit het huis. wiL:Lr m·~n zond 1· opbontlen de .1.i«t1Ji 'r die het eerste niilpaan1 in de Lomlensche 1mn hen Yoorgesteld is. 
bezoekers ziet in-en uitg:u11J . ldiukt tu,,:~chen dier,;it:mle brncht. Zebeur glirnli1ehte. De ex-potenbtat liet zich 
het verwad ge1lruist.:h van d,.. , tern men der Deze Hamet hed't, in sp\jt van z\jue ne.1e- in zijne kusseus terngrnllen. terw\jl Ha.met, 
negerslaven. de st:herpe sH\jLlende stem vnn r~ge 1.i_fl~omst, in spijt vau de bescheitleu plnats de m:1n vnn het nijlpa1trd, z[jue moll wen 
Zebehr zelven . die in cen kring rnn Jui. tt>reu- the hn rn het BJehik-KWitrlier vnn Uniro in- op chortte, den vngel tusscben zijuc dunne vin
de 11auhuuger;; gezeten. er de wet uirleL(t met , neemt. steeJ> vrijeu toeg.111g tot het vervnllen gers n:nu. <lien handig en 1Tlug ont!eedde en 
vunr en overtniging, zoo goed als zel~<Jl' in I p:Lleis van den s!1tvenkoniug: h\j i,, hem een :tan matlemoi~ 1'lle een vleugel, 1111n onzen g11.st
Ye1;band i1~d de SoJdan-kwestie. l soort va_n minister z?nder portefeuille en 7 ijne heer een ge le.~lte vnu de bor:>t en aan uw ou-

Zebehr is een eer;;t~ r.>:lt'tH11r en verteller, · deugJelnke bekeu1lile111 met de Engel~che faal dedanigeo tlienanr een poot g11f. Ook me. ,-en 
een mengsel van ii.c.tenr en spreker .. '1'0 ,,n w\j ver.oorlooft hem dikwijl'l om nb tolk optetre- 1 en vorken wcr,len roudgediend. De hippopota
des _avonds. \T•)Or no~ de kurre -~~·yp~ i~t:h s<:he- den. . lllUSllllL~ ve\~m:1rL'lde die; Zebehr. nit achting 
menng \·en1 wen_en ;vas, ons b\J hei.n itanmeld- De kleederch·1~chten der vergaaenng wnren 

1 
voo~·. 7.fJUC Europe:sche gasteu, mm1kte er .. g~

den, besprnk h~J {_,.ordon en het Ul1vlstone- al eren versclnlleucl als rle gti.sten ~elve v1rn brmk van. ma11r mzonderhe1d wanneer hn m 
?1i.aisterie. Jk ,~-11s \""1111 v_~·oeg-~.'.- wet_ hem be- 1 z\jne Ex:cel.lentie. Die v1tn heb~hr zelve:1 be1mt- I het ~unr dcr co~_ver.s~1tie wium were!, smee~ hij 
Keud en hu ze1de tot rnq! i.Iqn HlP,ml indien woordcle met n.ar; de verwachtmo·: tie tnrksche ie "e~. ver:5·at zuu Europee:;che rol en bechen
gij uw tocht tot Kb1rtoe~1 we,nscht voordeiet-1 ·fez W<LS nog in overeenstemming'"' nut hoofd en de zieh vnn z\jne vingers. wmn-metle hij zoo
ten . dim zal ik u gnarue 11nnheveliugsbriernn gelan.t, wanr de met pa~sement bvlegde frnk deed veel .:lngger terecht kou. De voornanmste lek
aan mijne vrienrien mwl.~g·ernn. die rnor 11 tlenken nnn een Engdlsche politien(5 ut. Om keru11 v1rn den nvonil. een oog uit een schnnps
znlleH zora drrweu, u nm den e:!n op den nn- Salbm hebebrs hooo·e o·e.~talte in al lt1mr O'bns- kop. werd door Zebehr eigenhan<l.iO' met den O 0 M 0 0 •J M 

der . diri.geeren en V•)Or uwe rnilighei•1 waken, te a.:.i.nsc_hou1rnn. moet g" hem zien in zijn gebo~en voorvinger uit de .holte gewipt en aan 
alti1d wnuueer die veiligheitl niet ten eenenmle sneeuww1tten tnrb:m en het golvewl gew,tnd ~~hrgvcr dezes met eeu ghrnbch en eene blli
illusoir is. nin donkerbruin en gondlaken. Z·~b~hrs O!no·e- gmg aallgeboden. Geeu Leter comµliwent had 

Dit w11s geeue bloote beleefLlheid . Zebehr ving is op de ooniproukel\jkste wijze ingt!riclit. hij mjj knnnen maken. (Slot volyt.) 
meende wat hii zeide, z\jue nanlrnngers zijn Terwijl wij dnar, als lrnlf in den dornrnel ..., ·-
over -~oe<lau \el"prcid .rnn As:>oern tot ::i_e1rn11.ar : z~t:i: te kou~en .on !er het sterrendnk e1emLls :s 0 er aka rt a. 
en hu stirnt met hP,u rn g,regelcle \e1·bwdttHi.'. ; l IJs,,es /otop.wy1 ( lotos-eter.,; J. kw1t1u er e•m ----- ___ _ 

'l'erw\jl wij over Gordon ~prnkPn en O\~r I Xubiscbe sbaf cle:1 hoc binnen, <lie een half l\:01mui:>surissen voor de maautl December 
z\jne zending. drt>ntelde bet b.•ntQ"<>men.stl ge- clozjn g~iten vo1r zi h uit·k>~f, <hnr na kw11.m Plaatselijke §choolliommissie 
zelschap van sheiks met hunne wittrl turb1rns er een 1•ette ezel binnemrnnlelen die n:111r een de heer: E. A. HALE\VIJX. 
en lange zwnrte g w1tden en de nuar frnnki.'lche i gi-illig B.gyptisGh "ebrni'.c het lijf ~eschildenl rle heer: J. ::3PRLJI1' LAKD::3KROO~. 
mode gekleede Bgyptcn1Lren het ,ertrek nit. ! had met een neem.ls1)orbg patroon m geel en 'i~ rzor~in;os;oesticht 
»Bl\jf b\j mii ten cten" zeidll tfo pncha.. ,>bet rood. Het dier ging recht op 7.\jn me ler

1
nik tie heer J. l.;.. :\I. A. t'<Lrlier. 

is nn.ar 's la.UL]· wij?.e berei.l. en cl.m zullen wij al' om zijn rnaal tc doen. 
ons gesprek voorttetten. H et ouze volgile kort daarop. 

\ Vij gingen daarop in 11en tnin Pll namen }~en slaa.f hv11m met e.m t11fel zomler poo-
plaats on ler eeu hoog-. boogvorrnig hon ten ten a:rn lrngen. rlic: bjj op eon •oetenban k.]e in 
verhemelte, 't welk tussi.;hen dt- j1tstll\j11en. r)al- evemYtdit hiehl. E n twee<le <rino- rond met 

0 "' 

Fe u i 11 et o n. 
Te Yeel Olll te ste1·,-en~ 

te weini#i;'. .. . . 
Y. 

1 Ve1·votv.1 

En zoo wenl eindelijk 1·crvnld, dat .. aan ail» hooge 
!Peslen een einde kornt.-• Dat eintle bestoncl 1·oor 
de zurgrnldige huisnouw in :i\krlci beschikldng.rn 
tot lict althan,; eenigrrmatc opr11itn"l1 Yan: .,ick en 
\\'Pet nirt "·at," Yooral hrt n:1gaa11 Yan het gcleen•k, 
i11zondPrhci1l h1~t tPllen en bt~rµ-cn rnn gekl'nd ziher. En 
toPn !wt noodig;;tu \t)ri irht ml'. had h1•t r•chtp.rnr 
p-1"'rt11~ wieg noorlig. 

Turli wa.; IJ,,ider s1anp 11it> zon rnsLig. als men 
Ml eerwn zoo drukken dag hail ku1111en verwarhtcn. 
llij zoowel als zij war·rn rnn tle eerste 1·rnnocieni~ 
n~t11wclijks ecn weinig beko111e11. of hen beide kwckle 
wat de ecn den andcr nic>t wildc zeggen, Len einrle 
geen hittercn druppel tr. storlnn in rlPn bck.:r dPr 
hlijdsd1ap over het bert>iken van bcider le1·enswensch . 
"Iet rond1! woorden : rlie r\roppel was bitter; de be
rnstigin6~dag had hen ge1lwongcn tot uitgaYcn, ver
ho1·0n hun krachten; zij gevoclden a~ het hetwaar 
om de nawren rnn dien dag te bornn te k•)roen, 
en zon al rnor een wij le cle gedachte aan nitzuini-

.. 
gen Ii' l •' '11i,.~-.~rnntc· ~ernststcldP., - hoemc1'r zij 
zicli dar. uitzuinigl'll in bizon.lcrlwdt~n rn,>r~telden. 
des te zwaardc•r 11·,~ni lict loud rlat hnnne scho1dt'
rcn rlruktc: zr") z\\»1 u· zelf~. <ht zij het aan het 
ontbtjt nict YP.-11.>•·gcn kunrlen nf wil1lcn. 

-- 'Ii \Ya~ ;::-i>terP11. bep-on Yan IIemmenis ein le
lijk met aarz··lili:;. bt:>11·ce,;d de tccdcre snaar ann tr 
rocrcn en to ·h hd1.1ei'te gernelenrle om den vinger 
op r\e wo·1de l<' ligg«rn, 't \YaS gistcren een hoog~t 
gewirhtigt'. 111:1'1 · te1,'ns ccn hoog~t vermoeiende -en 
-- ·t lwog-e wo1nl mocsl e1· torh eenrnaal uit, en 

dan ni:t:tr h•1r rer h1·l' bete1· - zcer kostha1·en 1L1µ-. 
D" go~d1! l'hri.tine. srhoon zch·c <lat batstc in 

al iijne zwaarte gernelcnriP, mecndc de gcdacl1len 
rnn har••n e<'i1twienrl. lli• allhans, ccnigszins te 111011-
li•n afl<'id"!I. l':<'n inwendige st0111 zcidc haM. 1lat. al 
\\"tll't' 1'r 110µ: zoo\'1 1 r~I ! .. !:rond roor1 hPt. den je11gd1gcn 
IPc1·aar til'ndubbel dn1kkc11 1n'1r,,;t op den Pcr,.:ten 
morg1'11 na zijnc berPstiging. lh1·e vindingrijke 
schrand1'rlH~icl had 'Pop•\ig cen anlwnord g"rec·I. dat 
zecr goe l op zij11e woorden 11:1,;!c, znnder Ycn[r,· fr 
lei1lP11 in Cl!ll gi~dachlrnn!1•ks die ook YOCI' l: •ren 
geest ~tond. 

- E~1 rl·111 al:-- 111 1 11 nnA· 111·i.11· t:enig g£~not. \'an 
de uitgaven ha•! 1 ~Ie~ rll1 prerlikanten nit den omtrek 
rn h1111ne famili<'ll m:1g dat rn1g g:tan; men linoopt 
kennis aan met menschen, tut wic men in nailer() 
betrcliking kotnt. met wrlke men var; iijrl tot ti.it* 
onigaat. nlthans min of mecr. jfaar de meestc an
dere - z\j hlijn'n ons rYen nr.emrl als tocn zij 
k 1Y:1111en; men kan aan l'Ommigcn uij dnidelijk mer-

llnnnstnnd. 

Woenwbg :3 Dicember Y. :\I. Di1mhw D 
DeCPlUUr'l' L. K. \\' oensdag 17 Dt cember x~ .:\I. 
Dowler hg- J:J December E. K. 

ken. tlat zij bij een heY~stiging d1~ pastorie be:;chou
wcn als ren _logemcnt, wnar zij zoo goed ni>: t,c 
lrni~ zi111 . 

·- lJc rekening alleen uitgezon lerd, \iel hij haar 
in de retlen. 

·-:-- Och dat _wil ik nog niet ('ens zpggen; ik ge
!ool 111et rlat ztJ zoover denken ; het is wo de ge-
1rnonte. wij moesten er op rekenen. en hebben -er 
op gcrekenrl. ten min:;te z66 en zoo. En wij gumkn 
hf't hun unme1·,; nw lmrte. Dit alleen wil ik wg
g-<:'n : g':l:11'l!C gL'[OOf ik, <lat al rlie r(ames hrt YOl
maakt goed mcenc\en. toen zij verzekcnlcn cl,it bet 
,mngenanm was kennis grmaakL te hcbben en men 
ons ook ecns honl'te te zicu. ~faar met de mee~tcn 
zal daa1· wcl niet van komen gij zult het den eerskn 
lij•L no,!:!· al drnk hrhi/t)n: nitgebreirle conrnrsatie 
zoeken wij niet en ZL>t11ler de gcmet>ntc nn juist op 
angsivallige wijw naar 1le oog•'ll tc z1en, rlie11en wij 
t•>ch 111 haar' nzen Yoornaam--ten onwa1w tc kit!zen 
cln11kt 11 niet' ,., ·" ' 

l~n zonrle1· lwt ant wo 1rd af t<' wachtPn ging zij 
voort. md. het mo11,t<•rr11 1\cr gasten van gisteren, 
1rl'l1·onwc~lijk "chiftencl<' die han:- 11we1·, en rlic lmar 
minder IJevallen waren. eigenli.ik meest om het nc6r
g-;rlr11ktr. van lrnr·en \':lll llem111enis te do1'11 wijkcn, 
waartoe zij meP!' dan e~n /£1'appig-.~ opme:-king in 
lnar wrh:tal \·locht. En danrna l'l'rst meendc zij 
rle g1-.)ote zac1k zcln• wedPr f."r ~pmke tc Jrnnn.'n 
hrengen. Er gc~hccl v:i.11 zwijg-cn lllO< ht noch wilde 
iij: mur zij n•rtrOL•Wdc, rl<lt lil't. hc,prelten zijner
zijt l~ m1 met mindc1· liekomnw1·ing gcschieden zu11. 

Inzendinn· 
"' 

tler _.\chertent.iiin tot op den 

dag der nitgave v0.5r 10 uur. 

S 1 u i t ll a ~· e n d e 1· rtI a i I s. 

T.i!: 
J<' . 
K 
II. 

f'.l.1.1L\ ll\XG : 

1-J.-'.:lc. 

7 ·- 21. 

o-lG--27 

Ti> BATJYL\.: 
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De beer ~ · all~er dee~de ons lllede dat hti 
vcnrnemen:; 1s te tioernbarn eerhmo· een daablad 

I l . '"' '"' o_nc er t en naam van ,,elf! Spoorweg" op te 
nehten. He~ bind zal d11n gew~jd zijn aan de 
spoorwegen rn het algeweeu en arm Post en 
'l'elegrniLfdienst, l:rntlbou w eu scheepvaart in 
het bijzouder. 

ln verband hirnnede zal c{e cournnt zooda
nig worclen ingericht. clitt ze tegel\jk een nieuws
'~n a'1 verLen tieblnd en een Post- en :\billijst 
lS. 

'rot dusverre is er slecht~ te Batiivi<L eu te 
Seurnrnng e n Po;;t- en :.\foillijst uitgeg-wen en wel 
door de beereu U. Kolff x Co. en de Gebrs. J1tnsz. 

V oor een stntl als Soernbaia ncht de heer S. 
zulk een blaa.cl1e wel noodig. 

Tusscheu hall'd rie en vier urf! 's n:tmidclaO'S lrnn 
men achter de woning· vn.n den beer G. e~ voor 
hct oude Jogegrbouw tal van lnlanders zien dob
belea, WtL<Lrbij grnote sommen worden OlllO'e
zet. Het zijn geen koelies maar bedienden 
vnn m de nab\iheid wonende Europeanen. Zij 
rn1.c.ken geen spektakel en zetten schildwachten 
uit om hen int\jds te waarschuwen, wanueer 
er onrnad is. Hier zou Kinhi Bleber die zich 
8teeds fliuk betoont. een goede vang~t kunnen 
cloeu . 

. Het . clieve1~gespuis bier ter stede blijkt 11og 
n_iet uttgeroe1d te zijn, m11nr doet steeds van 
7.1ch sprekeu, zooclnt <le goe gemeente en vooral 
het lrnmpoongl'Olk met nng.~t voor hnnne 
have cle 1rnchtcn zien naubreken. 

Zoo weden onlnngs iu een nacht drie in
lanclers bestoleu, t. w. de H.adenaijoe Soemodi
logo in de kampong Bromatalrnn voor eeue 
w:1arde van f 2.), rle .Java.an Tjondr6 wien al 
Z\Jne goedcran ontvreemd ~erden alsmede een 
inlander ot1 Xotolrnu, bewesten d~ Uhineesche 
lrnmv, nl mtar het gestolene no~· al een nij aan
z1en}n k:0 wnnrcl~ mo et vertegen woordigen. 

'o1£\'eus de rnl11n.l~che g-em~eute moet de 
on ''eiligheitl in de kamponn· Bromatnlrnn iloofd-

. 1· · 1 " ' Z•Ll(e U ;: wortleu toe."·e::d1rern11 aan eeu zekercu 
l\r5m6. wonen,lc 11~~1 den grootcu weg welke 

SS 

- ·t ls uok g••cn scba le. mijn ITiend. Het orer· 
gt·o<cltoten hl'Oud k11nnen wij zekcr niet aan maal' 
er zijn in de gcmeen!c ook <'nkde armen, die ois
teren ~1·onrl geen deel Ltar\den aan het gezelscl~tp. 
,\18 wu hun wat medc<leclen. dat is zeker niet 
n:rloren. Dall zijn er andt•rr dingt•n die gij mo0 t 

nl trekken. Eea paar kanten kans bij roorbeeld zijn 
nng gebrel onnangcsneden; ik hurl voon1it crenaa"d 
of ik die niet in den winkcl zou k1mne11 te~nrrrre~~n. 

l t 
. 00 , 

urnr a W•J met on' poppenhnishoudentje toclt al hct 
orerschol niet nan~onden. Dut dus ook al. En met 
het rlc'esch zal ik he\ we! zoo Rcl1ikke11, dat ik IJP.t 
Jang go•1d kan holltlcn, en C't' 1lan Pens dit en rlan 
C'l'll' 1lat rnn maken. Yoorts ..... . 

\\'ij breken hier nf, want hetgcen Yo]o·cle waren 
lrnisho1tdclijk1' bcl'ekeningen tussr:hen man °c·n nouw, 
111 WC'lke dr _lezer mis,;chien weinig b•)lang zou stel
len,_ daar h\J zwh zeker vergenoegen znl met het 
bencht. dat een bcstcmming gegerPn wel'rl aan het 
C'Jrst tc ontrnngen tractcment, en we! z66, dat hei
dcn n111 oordeel wel'drn: het zou toch zoo erO' niet 
zijn als zij zich in de eerste uren hadden vooro-~steld, 
en rnn Iletnmeni~ . 't zij uit oYcrtuio·ino-. ·('. zij in 
hair gewil.l zelfbedrog, rle bcstc renv~cl7tigen aan
g~anclt) dn tockomst begon tc koestcrcn, rnoral toen 
lHJ op crn 1rnnrleling in zijnr.n tnin 1Ya het ontbijt 
z1ch zeh-1'11 beloofde, met onrcrbiridelijke vastbei1l bij 
hct 011tworpen, finantieel programma te blijvr,n, en 
1.ich door niets le hten orerhalen om el' t>en hail'
bretd Yan af te wijken. 

Een de1· ambtsbrocrlcr' was tc Jlrnnrnhoek g-p-



naar Mrmii.lrnn leidt-ten westen van den zui 
deliiken weg nabij de roode bmg-welke er een 
speelhuis opnn.houdt, n.lwaar dag en mwht ht 
z. g. beliet met C'bineesche lrnarten gespeeld 
wordt.-

Personen die aldaar hnnne penningen ver
loren hebben, verltLten dikwerf bij na naiikt 
de woning, dtmr zij 0111 hnn speellnst bot 
te kunnen vieren, zelfs hunne kleenm aan 
den huisb11as verpanden die vermoedelijk ook 
niet onwillig wordt bevouden om goederen van 
duistere afkomst in ontvi:mgst te nemen.-

NMr wij vernemen, heeft de beer Kal eerste 
commies op het Residentiebureau alhier, eervol 
or,tsln.g uit 's lands dienst met recht op pensioen 
aangevrn.agd. 

1\len zal dit ten zeerste betreuren; na twin
tig j <tren onafgebroken den Lande gediend te 
hebben zullen velen hem met leedwezen zien 
vertrekken, daar zijne hulpvaarcligheid algemeen 
bekend was. 

Gisterennamiddag omstreeks ten drie ure 
werd de Chinees Liem Kok Gie, ongeveer der
tien jnren, oud, door een zijner 1andgenooten 
Bubnh Suuw Boen Tje genaamd, nabij bet sta
tion der N. I. Spoorwegmaatsclrn.ppij aange
houden die hem na toedieuing vnu een pak 
slaag, va:q een bankbiljet ad f 10.- beroofde. 

De zaiik is heden ocbtend in handen rnn de 
politie gesteld, en zijn de personen die danmau 
cltbet ware~ reeds opgeroopen. 

Dergelijke begalpartij op klaarlichten dag, 
in een Qicht bevolkten buurt gepleegd, komt 
zeker zeldzaam voor; de getuigen schijnen tot 
de familie te behooren. 

Aangebode11. 

De trekking der a. s. loterij houdt vele ge
moederen in beweging. 

Iemand hier ter stede, die zich ook ·in 't be
zit nin zoo'n lot verheugt, kocbt daarvoor uit
slnitend,, De kirnst van waa1·:eggen, uit welk 
boekje hij zag, <lat zijne wenscben spoedig ver
vuld zouden wordt>n, en kent 's mans blijdsch1Lp 
geene grenzen. 

Thans berookt hii alle avonden zijn lot met 
wierook, in de stellige verwachting dan zeker 
den hoogsten prijs te zullen trekken. Het is voor 
den nrn.n wel te hopen <lat hij niet teleurge
steld zal worden. 

Eergisterenavoncl werd een Singkeh koek
j esventer op Pii.sar-Kliwon, door vier inland
sche vagabonden van al ziin gebak beroofd, 
en kw1u11 van de talrijke voorbijgangers nie
ruand te hulp terwijl van de Politie ook geeu 
spoor te zien was. 

l\let dergelijke chineezen moet men medelij
den gevoelen, wanneer men ziet hoe zii bun 
best doende om bun brood te verdienen besto
len worden. 

Tot 's nachts 11 ure zijlL zij dikwerf in re
gen en wind op het pad, loopen de kam- ' 
poongs in en uit om bunne waar aan den man 
te brengen en verdienen hunne penningen zuur 

:Met de aanstaande Sebten zullen op de 
aloon-n.loon we<ler een tal van tom bolas gebou
dan worden, vaarvoor ook eenige kodjas van 
Semarang enz. zulllen overkomen, doch d1i 
boofdrollen zeer zeker zooals steeds door Solo
Chineezen en Intjebs vervulcl zu1len worden . 
Dat eenige clier ga3ten er bij dergelijke gele
genheden geen bezwaar in zien om de goed
geloovige gemeente bij den n•·us te nemen, is 
algemeen bekeml. 

Daarom zoude het nuttig kunnen zijn zoo 
even als een der Soerab. bluden oulungs voor-

blevPn, waar een zwager nm hem woonde Die 
hroedcr bracht den nieuwcn broeLler in den loop van 
den voormiddag nog even een bezoek, om zoo te 
vernemcn hoe de clrukten van den vorigcn dag dezen 
en moral der nicuwe zuster waren bekomen, en 
YO J rt~ nog, daa1· hij n1:1 toch hier was, om te spreken 
OYe1· eenige kleinighP.den, die zich in eenige minuten 
lieten bqH"aten, maar niet zoncler grooten omslag 
beschrijren. l\Jen moet namelijk weten dat JiP. me
debroeder iemand was, zooals men er hier en daar 
11og weJ meer viridt! ecn oude costumier, als men 
zeide een factotum, OYeral in, O\·eral voo1·, OH'ral 
over. Hij was directeur van een leesgezelscbap, dat 
zich ook. over de omliggendr dorpen uitstrektP; pl'e
si1lent van die, Eecl'ctaris Yan die wreeniging," ge
noot~chap-maatRchappij, of wat het wczen mocht. In 
al d:e kwaliteiten achtte hij zich geroepen zijnen 
nieuwcn hroeder allrrlei Jidmaatschappen aan te 
b~vclen en smakelijk te maken. ::\ergens e<'n lees
gezeJ,chap zoo flink, ncrgens eerl ~ut zoo prettig, 
uergens een rondgaancl dine~jc van ccnigc hecren 
en dames zoo amusant, ncrgcns een wcldar!ige rcr· 
l'eniging zoo heilzaam. Yan llemrr.enis hoorde zijn 
nmbtsb1·ocrler geduldig aan en vcrkJaarrle zelfa all~s 
in overweging te zuJlen nemen, nic t zonder ecnig 
zel \·cnvijt van onoprechtheid, daar hij geen het 
minste plan had er zich op te bedenken, maa1· Yast 
rnornemens aan geen van die dingen te doen. 

-- Over onw weduwenbeurs moet de consulent 
u spreken, of heefL hij dit reerls gerlaan? Yroeg de 
collega-factotum. 

stelde dat bij de tombolas bij het St. Nicohlas 
feest aldaar zoude plaatsvinden n. I. om de loten 
van een tjap der Politie te voorzien, en daarbij 
op die soort van loterijen een streng toezicht · 
uit te oefenen, desnoods bij de rninste fraude 
tot sluiting overtegaan, waardoor aan vele 
onbescbaamde knoeijerijen een einde zoude ge
maakt worden. 

der Tnsulinde gebruikten. ·w .. t liet troepcn-1 politie kwnm 1ussrbcnbeic1e en ae directeur en 
vervoer betrefi, kan voor behoorljjk ruime huis- I c1e damestnremlors werden naur rle gevnngenis 
vestiug Mn boonl gezorgd worden. A. D. I overgtbrnd1t. J. 13. 

Uit Madioen. Het schijnt der Regeering tbans 
ernst te zijn, om de circulatie der koperen 
duiten zoo spoedig mogelijk te doen ophouden, 
daar op de verscbillende pasers in de district~n 
bij bekkenslag is bekend gemaakt, dat die stuk
ken ( oewang gobangan, djagoon, ketengau en 
oendil) niet meer geldig en slecbts centen en 2 '/., 
cents stukken in den vervolge gangbanr zijn. 

De regens zijn in den laatsten tijd flink 
doorgekomen en is men druk met de bewer
king der sawahs bezig. De polowidjoaanplant 
is uitstekend geslaagd en worden de deimpasars 
als overvoerd met ketella die per picol slechts 
voor 7 5 centen verkocht wordt. 

Ook schijnt het doorkomen van de W estmoes
son invloed uitteoefenen • op de sloolgaande in
landscbe j1mgd. In de eerste school bevinden zich 
nog steeds circa 200 leerlingen, terwijl de tweede 
school ook op een diergelijk 11.antal bogen lrnn. 

Dus te zamen vier honderd leerlingen! Waar 
al die scholieren voor bunne bekwaambeden 
foter een debouche znllen vinden, is velen een 
raadsel. 

Gemengde Berich ten. 

Men schrijft vn.n Banka aan het Bnt. H. 
Het jougste opstootje onder de Chineesche 

mijnwerkers van de mijn no. 5 te Bli11joe, is 
weder gelnkkig gedernpt en cle nrbeillers zijn, 
nn. an.n den resident man voor ma~ hunne 
grie1en te hebben kenbaar gemaakt, weder 
onmiddel!jk aan hunne bezigbeden getogen. 
Hun voornn.amste grief wa8, dat <le als clncr-
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tnak gestelden nrbe1d voor 33 cent per man 
te groot en te zwaar wus, en men is dus 
moeten beginnen om die dtLgtatik te verminde
ren, ten einde rust en vrede te bewaren. 

Altijd echter zoolang dit op Blin.joe mogelijk 
is, w11.nt sedert. de laatste vier jaren is daar 
periodiek verzet tegen gegeven bevelen voor
gekornen. 

Het is echter 6en niet te loocbenim feit, dat 
de toestand er zeer gespunfl.en was ; van ~I 
tot 25 jl. ziin twee mijnopzieners, we lke iu de 
Blinjoemijnen werkzaam waren, in bun wo
ning - zegt1:e een oude en vervallen loads 
(tjn-linuw). die door de rniin-vereeniging 11.fge
keurd wns - gevangen gehouden, onder be
dreiging, dat, wanueer zij trnchtten te vluchten, 
men hen on voorwaardelijk zou vermoorden, 
even goe<l als ieder gouvernementsdiennar, 
die een poging ter hunner verlossing zou wil
len aanwenden. Ann ontvlucliting voor clie 
twee was dnn ook geen denken, want 230 

I 
Chineesche koelies bewankten nlle wegen en 
uitgitngen. Dat de beide opzi1;hters een nn.
meloozen angst hebben uitgestann, laat zich 

- -------------- ------ w denken; van rnsten was gcen spraak. Alleen 
i veroorloofden z\j zich om beurten wat te dom
t melen en ze zullen wel vurig gewenscht heb
~ hen naar veiligbeid achter dt' bescher1nende 

Wij vernemen <lat bet verzoek van den oud 
resident van Cheribon, den heer J. Faes om 
in activiteit te worden hersteld, van de b1md 
is gewezen, doch hem tevens te kennen ge
geven dat de Regeering niet ongenegen is, hem 
bij voorkomende gelP-genheid en op de wiize 
door 's lands belang gevorderd, vnn zijue be
kwaamheid, ervaring en ijver op nieuw gebruik 
te maken, als bij zich daanw1r beschikba1Lr 
rnocht blijven stellen. · 

De Locomotief deelt onder reserve een berigt 
rnee, <lat de bedoeling zou zijn den beer Fti.es 
bij de invoering der nieuwe bel11stingen, met 
hoofd-inspecteur-werkzaamheden te belasten. 

A. D. 

'l'er gedeeltelijke voorziening in bet bedang
rijk incornpleet aan 2de Lnitenants bij de Cll
vi;.lerie zullen eerstdaags n.r.derrnaa! eeu twee'
tal onclerofficieren tot Adjudnnt-ouderofficier 
dienstdoend officier bij dat wapen worden aan-
gestekl. A. D. 

l\len herinnert zich dut de In.•ulinde, ook 
even als Sedalanll en de Roltel'll . Lloyd hare 
booten onder ~ederlandsche vlng doende v11ren, 
aanspraak gernaakt bad op ge}ijkstelling met 
de twee genoemde nrn.atscbappijen wat den o
vervoer betreft va11 Gou vernernents-passagiers. 
Doch het Opperbestuur acht die am1sprattk on
gegrond, orndat de booten der mmi.tschappij· in 
hoofdlUak vracbtbooten zijn met eenige ruimte 
voor passagiers, die dan ook voor 25 pCt. la
ger clan op de an<lere booten overgevoerd wor~ 
den. D<tarom zon bet niet billijk zijn, zoo de 
Regee1ing met die lijn betzelfde contnikt sloot 
als met de 11.nclere maat5c1rnppijen. 

\Velk beiwa1Lr er eclrter bestaat voor de H.e
gering 0111 met die rnaatscltappijen te contrac
teren tegen in dezelfde verbouding als buar 
pnrticulier farief verwinderde prij7.en wordt ons 
niet gemeltl. In clat geval zou de Regering 
bet niet n.nclers clan gnurne . knnnen zi1m, zoo 
lrnre ambtenuren de goeclkooper gelegenheid 

- i\fet een enkel woord doch ook niet rueer wa~ 
bet antwoord, bij ZOLi rnij het reglement ter inzage 
zenrlen. 

- ~u, aniice, daar zult !li.i u zeker niet op be
dcnken, schoon llij ren maancl br.denkingsfijd hebt. 
De zorg voor uwe liL\Ve vrouw, als u eens iets men
schelijks, altijd ook in het beste des !evens mogelijk, 
'rndcrvoer, zal u toch zeker na a·an het hart lig
gen. 

- Kiets naders dan dat, antwoordde van Hemme
nis een igszi ns rerstr>Joid. 

-- En onzc wed u wenbcurs is in een zeer bloeien
rlen stmit, zeer bloeiend, merkie in a1Jdcr aan. Sedert 
jaren is zij ond«r m\jn beheer en ZPer rnoruitgega::m, 
ze.er voornitgega,ir1. v\'ij zijn dan ook zeer gdukkig 
gewPcst; van t \Vl'C pi cpjonge ween wt; es ef'n htir
trouwd, een zeer vroeg gc:~torrn11. Enfin, tegenwoor
clig dricho1;derd ii driel1<jtdet'drijftig gulden; me11 
kan gerust op drir hon~·d en vijftig rekencn en 
dnn, negcntig- rnn de alge1nrene be.urs, en Jionrlel'd 
mu hl)t land - ik. ken U\W pa>torie nie.t, broetler, 
maa1· ' t is niet t.! verwerpen, niet te vcrwel'pen. 

- En <It! contl'ibutie? noeg de jonge leernar met 
Jernnrl igc belangstelling. 

- Een bagatel: vijf gulden. Dllor komt ja, ticn 
percent bij van clke winstgcnmde Yacatuurbeurt, 
maar dat is clan ook gevorn\cn gelrl, gernnden geld. 
Ja als je ten nauws!:e wilt rekenen tegen •vijt per
cent, zie je, clan kan men eigcnlijk ell' vaste cont.ri
butie drie gulden vijf en zeventig hoogP.1' rekenen .... 

- Hoe zoo! vie! de ande1: hPm in r\e rcden, 

bn.ionetten in de bentiug ! 
Hulde moet men intusschen nan den kapi

tein-Cbiuees Lim As.;nm brengen en aan den 
administrateur van t:loengeiliat von Kutsch, clie 
door zulke doeltreffende nrnatregelen de ge
moederen tot rust en kalrnte bebben gebracbt. 
Bet wns opwekkend te zieu met welk een 
gemak, met welk een vertrou wen zii zich te 
midden vnn bet oproerige volkje bewogen, zon
der bet minste letsel te ontvm1gen eu zonder 
den m ins ten schijn eeuer 'maangename beje
gening. Men zou clan ook tot de gevolgtrek
king moeten komeu, dnt er aangaande de twee 
bedoelde opzieners . persoonl\jke wrok in net 
spel is. 'rhans, zooals ik reeds zeide, is alles 
rustig op Blinjoe; de schuldigen znllen gestrnft 
en verwijderrl warden en men lrn.n zich tevre
den stellen met de ge<1achte, dat het beheer 
over dit district in goede handen is. 

OP:'.'irnnr \ERGU:\'D. Aan den beer Senstirs te 
Polan, afdeeling Bojolnli, residentie Soeralrnrta, 
is door cle Regeering vergunning verleeud in 
die residentie tot weder opzeggens toe gronden 
in te huren geschikt voor den lnndbou w . . Reeds 
n-oeger, in 1881, was hem die vergunnino- rer
leend, doch toen hij de mstgestelde ten~ v1in 
eeu j ;tar Imel hi.ten voorb\j gan.n, zonder een 
landbouwonderneruing op te ricbten, was bs
doelde toestemming thans niet meer vnn kracbt, 
zoodnt een nieuwe aannaag moest ingediend 
word en. Loe. 

On11Lngs lrndden er stierengevechten te T11rni
gona plaats, waarbij vrouwen als toreadors 
optrnclen. Nad1Lt drie der dames door de woe
denrle dieren op de boorns genomeu 1rnren, 
zngen de nmlereu nm het gevecht af. Het 
publiek, dnt nog gna.rne eenige juffrou wen in de 
lucht het zieu werpen, was ontevreden en vroeg 
zijn gelrl terug. De lrns was ecbter in veilig
heid gebrncht. Br ontstoncl een gevecht; de 

waardoor bet herhalen der woorden: ,,hooger rekenen" 
we rd afgef:lneden. 

De entrre, broertje 1 De entree, entree. 
- En die be-lraagt? 
- Yijf en zeventig gulden, in handeu van rlcn 

quacstor te stol'ten, binuen twee 1mtandcn na rle be
rn.-tigi11g, als men lid wordt, anders niet. Het is 
bier niet als in de Zutphen waar ik gestaan heh. 
Daar was het een gedwongen fraaigheid. 

- Yijf en zewntig gulden, • berhaalde de jonge 
man, ha!f bewusteloos. Het bloec\ steeg hern nnar 
hct ltoofd te midden van den maahtroorn zijner ge
dachten. Zooyer,l vermocht hij ctien nog te beteugelcn, 
dat hij de woorden: ,,bin11en twee maande11 '' herhaalde. 

- .\'u ja, collega ! sp.rak de riuaestor goedhartig, 
hem vertronwelijk de hand op de knie leggende; 
zoo Z\'gt" bet reglrrncni disel'tis ,·erbis maar men 
moet rliP- dingen zoo wnt cum g1ano s~dis; op een 
week of die vier zou ik niet zien, ni1't ziPn. 

Yan Hemrnenis vatte i:10g nid recht het groote 
rler gun't daarin gelegen, hij vergenoegt!e z1cb, ·ook 
rleze zaak in beclenking tP. ncmen, er bij1·ocgenrle: 
,,dat hij er met zijne vrouw cens over spreken zou". 
Maa1· een gloeiend ro<•d bedekts op dat oogcnblik 
zijn gelaat, want hij wist, dat hij een onwaarheid 
sprak; !tij wist dat hij er met zijne vrouw niet over 
Sjll'Cken ZOLL 

Zij wist tocb, even goecl als hij, dat zooveel geld 
in zoo korten 1.ijcl onmogelijk bcschikbaar was. Een 
maanrl bedenktijd; clan twee maanden tot betalen; 
die termijn zou des noods een maanc\ - collega zou 

Het volgende dnt in Rusland plants hnd, 
zou ook l1ier kunnen gebeuren. De Petersbur
ger policie wus eens ann 't 1iasporen van een 
gevaarlijk individu, die onts1rnpt wa:::, c101;h 
niet dnn nndat zijn fotogmfie in zes verscbil
lende poses genomen was. V11.n die fotogrn:fi.een 
werden ltet noodige aanta1 afdrukken geno
men en romlgezonden 11.11.n al de districts
hoofden in de achterhoeken van Rusland MU 

den Siberiscben en K n.ukasischen kant, WfilLr 
men dacht, dat de vlugteling schuiJen zou. 
Ieder lueeg de zes fotogrnfieen 6 een rnede
deeling, dat de minister van policie reden harl 
om te verrnoeden, dat de v lugteling in dnt 
district schuilde en dringend opsporing ver
zocbt werd. Dat wns aan geen doovemans 
deur geklopt, evenruin in Rusland als op Jn
va. Iecler van de districts-hoofden bad in een 
ornmezien voor ieder van de zes fotogrn:fi.een 
het origim~el gevonden, en van alle kanten 
ontving de minister brieven, waarin de di~tricts
hoofclen hu11 voldoening uitspmken, dnt zii 
zoo gel uk kig wnren geweest. werkelii k in . h un 
district de zes misdn.digers op te sporen, wier 
porl.retten z~j ontvangen bndden, en d11t de 
zes reeds onder veilig geleide op weg nnar 
Petersburg waren. Driehonderd en twnalf on
gelukkigen kwnmen te Petersburg mi.n. De 
rest had men nog t\jd gebad onderweg terug 
te laten gaan. A. D. 

Van den overleden Hertog van Brunswijk 
verbn.n.lt men de volgende anecdote. J aar op 
janr verliep en de Hertog bleef maar steeds 
ongebuwd. DILt verdroot den bewoners der 
hoofdstnd, en zij besloten in een onderdanigste 
petitie hun hart lucht tegeven. De Hertl)c,..ont
ving de deputatie van aanzienlijke b~rgers 
vriendelijk en beloofde bet. antwoord spoedig 
te zullen geven Nauwlijks was de deputatie 
een nur bet paleis nit., of op <l'l hoeken der 
strnten van Brunsw!jk zag men biljetten aan
plakken, wanrop in groote letters stond te 
lezen: 

Herzogliches Hoftben.ter. · 
• Auf Allerhi:ichsten Befebl. 

Hente Abend: 
Icb bleibe ledig. 

Lnstspiel von C. 'l'i:ipfer 

Ve rs p reide Eerich ten. 

J.B. 

Het Algemeene Dagl1lad trekt P.en panill'! t11s
scben den GPneraal l\Iillot te Tonkin en rlcn Gene
raal Y:111 Swicten te A~jd1. Het Dagblad V<~rgeet 
echtel' er bij te vermelden, rlat de Genera.al Millot 
geen zakkcn met · Spaansche matten bij zich beeft 
om aan de los te l<1ten pl'ijsgevangenen te ~chenken 
ten einde hen in staat te st•-.ilen om bij Engela111I 
nchtel'barlgewe!'en en patl'onen tc koopen om op 
d0 f<'ran ~chen te sr.hieti~ n. Pont' etl'e juste rnoet men 
echter zeggen dat rlit vc>r~chil slecht,; zeer klein is. -
Yool' bet St. N"icola:isfeest had de heer Berga
maschi , de clirecteul' der opera te l3atavia zich \•eel 
opofferingen getroost, 0111 den kinrleren ePn aange
na men arond te bezorgcn. Het Batavinsch publiek 
wars rnn ~chandalen ( !) vonrl bet cchter onzedelijk 
om de kindert>n 11aar ballet- r!ansrresscn te Jaten 
kijken en de voorstelling vie! zoo goed ais in bet 
water. Een woot'd Yan !of mag ecbter c\er dames 
artistcn niet onthouden W•Jl'd<m, daar tw<0e Yan h'lar 
aan den ingang rnn het kom~diegebomv stonden 
0111 aan r!e enkele kinrleren die tocb kwamen bon
bons en f<!likergoerl aan te bieden. Doo1· t!cn' G~rn
rerneur-Generaal is aan de Che.fs del' dPpartcrnenten 
rnn algenie.·n bcstuur en [;.ndere authoriteiten het 
verzock gcdaan om voortaan in hunne officieele 
corre,poadentie de hoofden van gewestelijk bestuur 
uw Jl ~o ,;trnrcLGESTHEXGE te betitelen. - Te Djok
djakal'ta znl eYen als te Soerakarta een rnst griffier 
aangesteld worden. - De Regent van Soerabaia 
!weft op een tournee per spoor een Inlanclschen 

dat toch we! gemeend hebben - gerekt \YOrden; 
clat was vier; in dicn tijd vie! bet ontvangen van 
een tractementskwartaal, maar dat had reeds over 
en te orer z\jne bestemming. Er kon niets, niets 
mecr afgenomen worden. En ,·ijf en zeventig gulden! 
Onmogelijk. Maa1· hij was toch sterfelijk, niet sterk, 
eer voor het zwakke zelfs. Geen denkbeeld zoo ver
schl'ikkelijk, als zijne geliefde Christine in armoede 
::ichter te Jaten. l\Iisscb1en ook als hulpelooze moeder? 
R\jksi.oelage en algemeene weduwenbcurs - nog 
geen tw~ehonderd gu lden! Neen onmogclijk." Dan 
Jiever nijpencle annoede gelt>den, tot dat die ramp
zalige som \YaS aangezuiverd. Armocde Jijuen ! l\1aar 
Chl'istine '? Met haar overleg·gen? Dat nimmer ! De 
teergeliefcle vrou ,v zou het niet willen, dat om ha
rentwil zoo diepe geldelijke kommel' haren trouwen 
echtvriend drukte ...... Gevonden ! Geeri maanden 
wacbten ; ineens bet schrikwekkend olTer brengen, 
en dan met de geliefde vrouw overleggen hoc er in 
te voorzi~1. Geen terugtreden rnoest mecr rnogelijk 
zijn ! De tweestl'ijd der edelmoedigheid moest worden 
voorkomen. 't \Vas een harde zaak, hard, bitter, 
dreigend, maar zijne lieve Christine! Van Hemmenis 
deed als de man, die met gesloten oogen in een ga· 
penden afgrond springt. Ee1· cle zon over clien Maan
dag was onclergegaan, had de arme gejaagde hei
melijk zijnen ambtsbroeder de inlage in de wedu
wenbeurs ter band gestP.ld, maar als hij zich de 
v1·.aag voorlegde, hoe toe te omen totdat hij geld 
ontving, moest het antwoord zijn: ,,Dat weet God!" 

(Wordt ~ei·volgd.) 



muntel' ge:irresteerd, in wiens bezit, beliu1ve 
val~rhe guldenstukkcn ook nog tJ,. 1ormen 1er fa
brikntie weiden gernndPn. - Te Podjo!1egoro 
i:-: ck 11ijrnnnstieldoo1ls de 11ie11wP nog in nnnl1ouw 
bij de Gome1 ll•'menb ·chool) omler tOL'zicht '<In cen 
clr~knndigf.' gt>bouwd, onlangs inf"C'. tnrt. toen nauwe
li.1ks dt' pnnnt>u op hd dnk i:;elll acht \\:111'n. IIet 
onbeg-rijpelijks1P wns. dnt er bij 1k instu1 ing ePn 
to'.nle wi ti -tille ht'·'J'!'Cht•' rn de wntrrstaal zich 
met d1'n l 011w nid b1·rntwid lrnd. --- Te fllitar is 
rlen 28P. :\member el'11 zN•1· voelbnre aardbe1·ing 
gcwPP~t: gcl,;11men nls antle1s7ins iijn rt· el'11ler met 
ingL'~tort. 

EPn [ICIHl1iddr•i· 1·1111 }wt gnuden /;a/( in r/{'11 cOi'iil 
van /;a/fsro/le/c/le11 bewelt in het A/g1'1llCl'll Dag
blad rle opricht ing 1·an cen FREl'll m;.1T C'oMP.\NY 
ann. Hij 1r:I het claartoe hrno,1r\igrlt> kapitaal in 
k~ine ondrrdePlen splitsPn. om1lat: .. hoe rnePI' .it dan 
eet hoe meer geld <lat. je verclie11t." De beer Spren
ger rnn Eijk zal zekcr vecl annrlerll'n nemen. In rll' 
steenkolen waarmede de Duitsche bark Apollo gela
den was, is brot-iing ontrlekt. maar er be~ton1l geen 
direct gel'anr.- De Engelschen belitelen de l\eder
landers niet meer als damned dit/chmen maar als 
continental boe1·s. l\a de Niserokwc~t!c bcl1oeten 
zij waarlijk zooveel omslag niet meer te mnkcn .-
In bet oudcmannenhuis te Samarang heeft ren oud 
mun ''an ef'n ander our! man ecn oud zilveren hor
loge grstol<'n. De hestolene oude man gaf danrvan 
kennis nan den ourlt•n po1:tier; de~e ~tclile dna1 mede 
een ouden schont in wetenschap, die (\a1ll'lijk naar 
bet ouclemannrnhuis ging en rler. ouden dief Yan het 
oude horloge arrestrerclc.- De Raad rnn Inrlie is 
buitengewoon vergadenl geweest en wcl van 's mor
gcns 8 tot '~ namiddngs 3 ure.- Docter \Yesr hoff 
h~ft in ~'i~1lerlanct e•'n zijner ~ll•utelbeenderen gebro
krn en znl waarschijnlijk nil't naar lnclie terngkre
ren.- De inenting Yan bet kall' te !llt>ester Cornelis 
heeft steerls met uitstekend gel'olg plaats; n1en ver
wacht dat zij even als rle ,\ lgemeene Secrelarie naar 
Buitenzorg znl OYergeplnat8t worrlr.11. De Inl:rnders 
brengen hun kalf naar den l'accinateur om hrt te 
laten bewerken (1'n einde zich clan van hun eigt>n 
kalf te la ten inenten. Zoo blijft tie pokstof lJen fomille" 

Te Soerabaia is hel Sint i\icolaasleest uitstekencl 
geslaagct, terwijl een ketlingganger een ikan krtting 

· wilde tt>lcn en nict alleen door de Yinnen vnn die 
visch Yerwond werd, maar ook door den wachtbeb
benclen mandoor gei1Testeerd. 

- Een gewezcn hoofdscl1ont ook te Soel'Ubaia 
heeft ge. olliciteerd om hrt baantje \·nn opiumjager. Yol
gens bet Soerauaiasch Hcrndel~hlad is de man nog 
in de kracht Yan zijri Jc,·en rn zoLt hij met rlc hem 
eigen scherpzinnigheid in een dergC'lijke betrekking 
nog wle goede dirn~ten kunnen \·erieenen - Ecn 
Inlander, ook te Soeni.baia wordt hct rloo1· kwaarl
aardige honden uit wijk Lt. B. ZCl'I' lastig gemaakt. 
Hij is rnn plan om •lie gernarlijkr gladakker>< te wr
giftigen. 

- Yolg1ms een ctezer rlagen wr;;preid gerucht. 
zou bij bet Dep,1rtement dt>r in- en uitrnerrechten 
het YOornem~n bestnan, om de ambtena1·en bij <lien 
tak van dienst die minder geschikt YOOr hunne be
trekking geacht wordcn, uit 's Lands dienst le l'er
wijderen, en d,1armede zou nog YOO!' hPt Pi1Hle van 
het jaar f.'en begin ge1r1nakt worden. -

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit Batavia, 6 December. Op lit' Yoordracht rnor 
Menado ~taan de heeren: 

Hoos, Resident van Bali en Lombok, 
Yelden, Re ident der Lampengsche districien, 
en van Braam Morris, Resident van Ternate en 

onderhoorigheden. 
De ordonnancif.', betretfenrle het panclrecht van te 

velde staande gewassen ( uitgezondt>rd rijst) is ver
schenen onder nadere koninklijke goedkeuring en rnor
loopig slechts YOO!' een j<lal" \"all kr::1cht verkJaard. 

Zij is in werking getreden op dt>n dag der afkon· 
diging. 

Htlt verband moet aangegaan worden bij authen
tieke acte. 

Yoldoet de debiteur niet aan zijn 1·erplichtingen. dan 
heeft de crediteur het recht den oogst op te rnr
deren en te Yerwerkrn. 

Uit Singapore, 6 December. De Fransche mail is 
bier heden aangekomen, met berichten loopenrle tot 
7 'ol'ember. 

Professo1· Fruin is OYerleden. 
De professoren Cobet, Beets en Valeton hebben het 

hoogleeraarschap nedergelegd, met beboud van recht 
op pensioen. 

Tot mi1tister van Marine is benoemd de heer Zapfel(?) 
De heer Tak is verkozen tot lid der eerste kamer 

van de staten-g.mernal voor Noorct-IIclland. 
De stoomers der maatschappij Nederland doen 

. )farseille "(ede1· aan, te bt>ginnen met de Koningin 
Emma. 

Uit Batavia, 8 Der.ember. Een tweejarig vedof 
naar Europa is verleend aan mejuffrouw Breijmann, 
ondenvijzeres. 

Benoemd tot upzichter der eerstfl klasse bij den 
waterstaat, Oo~tenbroek; 

tot waarnemend opzichter iter tweede klasse bij 
rlen watcrstaat, Hillen. 

Overgeplaatst van Oleh-leh naar Kota-Raclja, de 
ingenieur cter eerste klasse rnn den waterstaat La
keneld; 

de ingenieur der tweerle klasse van den waterslaat 
Kersjes. 

Twee matrozcn :tijn te Tandjong Priok aan de 
cholera overlecten. 

De tweede luitenant-kwartiermeester !loepeling is 
voorgedragen tot bevordering. 

Bier is een mail aan met berichten, loopende tot 
7 November. 

De heer Holtzaptfel, laatstelijk chef der tweede 
afcleeling van bet departement van marine, thans 
met verlof in Europa, heeft pensioen gevraagd. 

Ook de stoomschepen der Rotterdamsche Lloyd 
zouden met ingang van 3 November op de uitreis 
Marseille weder aandoen. 

De luitenant Heisterkamp is gedetacheerd bij het 
Iudische leger. 

Tientsin, 23 'ovember. China weigert de Fransche 

vreclesvoorwa:irrlen zrlfs m owrwl'ging tc nemrn. 
Deze btlstomlen in het volo-enrle 
het aan1wme11 rnn de Mei-eonrentie: 
to<' te stnnn dnt Frnnkri); gcdurrnde ,jjf jare11 

Kcehmg en Tnmsui bezet houclt; 
het nrnken Yan nm0nde honorablr rnor rle Lnng

sun-rnnk. 
Drwrrntegen zou Frankiijk af'zien rnn een eisch 

tot schadl:'1·crgoeding. 
FraJ1krijk zal nu denkelijk nog mcer uffen~ief gann 

uptreden. · 
. De Chince~che noorden·loot staat g<'dt•eltelijk on
der bernl van E'.uropePsche officieren. 

's Gl'Cwenhagc. 3 necemher. De PPi'S((' kamer 
h1'eft de wet, wanrhij een wijziging cle1· gmnrlwet 
gcdurenclc een rrgent. chap worctt toegPstaan, ,1an
genornen. 

New- Yoi'k, 5 December. De wet tot stakincr der 
aanmuntin!l; Yfln zilver, wrrd bij den senaat inge(liend. 

Kall'o. 5 Deeembt'r. De Mahdi is overleden. 
Yan Reuter, 8 Decembe1'. 

Si11yapo1·e, G December. In Tongking hebben af en 
toe gewcbten plaats gehad. -

De Chincezen werdcn l'erslagen en zagen zich ge
noodzaakt terng tt> trekken. 

G~nernal Briere de !'Isle wacht op 1·rrslerking, die 
clringend aangP.vraagd werd, om aanrnllenderwijze 
op te kunnen treden. 

Tot de nankomst ran vcrsterking zijn rle krijgs
operat ien uitgestelrl. 

Aangeslagen vendutien. 

\Ypl'll~dag rlen 10 dezer te I\i1 ingan (llojolalie) van 
den inboedel rnn den Ilecr F. J. A Thooft. 

Ov Dondrnlag rlen ·l l clczer, executie bij dcm Heer 
de S,tinl Genis te Slomprettan. 

Op Yrijdag 12 dezer in het oudc Logt:-Gebouw 
van het perccel gelegen te Bolong en staande ten 
uame van wijlen rlen Heer J. C. van Stralendorff 
en daarna ran rlen inboerlel van den HPcr R1mYe
kamp Gille. 

Op ~faanrlag drn 15 dezer te Tjojoectan in hct 
pnndhuis van den chinees Ocy Yoe Lie rnn onuitge
laste panclgoederen. 

Op Dinsdag en \\"oensdag den ·JG en '17 clezer in 
het toro}OC(lflJ Yan WijJcn den !leer fl. \\'. Yan Tlo
gezand "an tokogocrleren . 

Op Donrlt'rdag den 18 dner te ~Iancrkoenecraran 
rn11 dt'n inboedcl rnn den Ilcer 0. E. 3'rn,·ing'. 

Op \"rijllag clen 1 !l rlrzc1· ten huize nn rlen· \\'el
Edel Uestr. Hrer .\. D. de Bergh alhier ,·an 7.Edg. in
boedt'l. 

Op i\lanndag, DinsLlag en \\'oensrlag den 22,23 en 
24 rlezer in het tokolocaal rnn wijlen den !leer B. 
\\'. rnn Hogezanrl \'lln tokogoederen. 

De Ycndnmeester. 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

, ... enclutie ·wegens Yertrek 
op Woensdag 1-0en December ek, 

ten huize van den Heer F. J. A. THOOFT, 

te lifrin;;an-Bojolalie 
(346) van ZEd. inboedel. 

V endutie 'vegens vertrek 
Gp Vl'ijda~·, 1~ Dece:mber as. 

I r HET Y ROEGERE LOGEGEBOUW 
van den netten en compleeten 

inhoedel van den W elEdelen Heer 

(3-17) SOESlVIAN & Co. 

'fl!ll""'Voor de vele bewijzen van deelpeming 
_ bij het overlijdcn van onzen gelief

den broeder He1ui ondenonden, betnigen 
wij omen hartelijken dunk: 

W. S. VAN DEN BEHGH 
E . .M. VAN DEN BERGH 

(340) L. A. VAN DEN BERGH. 

11\ llP.n die iets te vorderen hebben van of 
~ verschuldigd zijn nan den boedel van 
wijlen den heer J. Th. 'V~stdk, alhier 
overleden den 25en November 1884, word en 
verzocht binnen twee maanden 1111 heden daar
van aangifte of betttling te doen bij den Agent 
der Semarnngsche vV ees- en Boedelkaruer te 
Soerakarta. 

Solo, den 5 DecembP.r 1884. 
De Agent voornoemd, 

(348), LAMi\IEB/rS VAN BU ERE~. 

Ter overname aangeboden ! 
( wegens sterfgeval) 

Een bloeiende Toko-zaal~ 
op een der hoofdplaatsen van Java. 

H.eflektanten geliev.en zich te ac.lresseeren 

onder nommer dezer ad vertentie bij uitgevers 
dezer. (347)" 

Amsterdamsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

Ct.50 p.ia pond. (311)"' 

Gevraagd, dadelijk! 
~Een opziener, bier geboren, goetl met 

volk omgaaud, ijverig en eerlijk. volkomen 

bekeml met Indigo-bereiding en 1t1111plnnt. ~11.
laris f 50. 

Frnnco brieven met copij-certificaten. 

ElJ§§EJLL 
(335) Latoong-W onogirie. 

~ De Heer van Suchtelen, 
~......- muziekonderwiirer tP Djocja, 

is voornemens bii voldoende deelnnme, te Solo 

zang-piano-en uccompagnementslessl·n te geven· 

Inlichtingen te bekomen bii uitgevers <lezer. 

(334) 

::\Lo dci.n. a g· az ij n 
SOERABAJA. 

Steeds voorhanden: 
J:iponnenstoffen, Entredeux, Luxe - _A rlikele11, 

Huishoudelijke benoodigdhede11, enz. 

Recommnncleert zich venler voor bet. n1tn-

ma.ken van japonnen, etc. etc. *(25~) 

o~tva.~gen 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

r 12.50 per doztjn. 

(336) TIIOOFT & E: . .\.LFF. 

T~"·ee loco:1nobile111, opzettelijk ver
vnardigd voor het gebruik in de kolonien. 
De ketels hebben eene verwnrmingsoppervlakte 
van plm. dertien meters. 

T"llvee ho1·izontale 1nachines van 
acht pnarden krnc ht. 

Een,·ondig·e il'rigatiepompen 
in beweging gebrncht door paanlen of runde
ren. Men behoeft bii deze pompen geen fun
deering hoegenunmd. 

(318)*. W. MAXWELL 

Djokja. 

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

V ersclrnft werkkapitnal aan Lanclbou won
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. U. SCHALKWIJK. 

Op n1euw ontvangen: 
Het echte Lernrwater, clttt geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekend. en 

slechts verkrijgbuar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL 0 1\1. 

(301)* Schoenmake1'. 

SOES~LAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commissievendntien 

(28) 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakart11 voor 

zoo gunstig bekencle WIJ N EN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

• (70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Onh,anqen: 

Ueatin~s {'on~h IA• '..-;:·n~es. 
:\Jii]doj te\.:·ru clr ho,.,,t. 

\ 105) :\IAUHrnLSK 

A 1nsterdan1t:{;b P A potheek. 
s 0 er t k II r I iL. 

Ba)Tmn. ,\. kohnli~i·h "'l'ntsch· 
l'rate1·. 

( 10 l) :\L\.CHI ELSE. 
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in vaten. blikken en flessclwu 

>erkr~jgh;tar bij 

SOESJ\lAN & Co. 

Amsterd~mGobe Apoth~ak. 

Leve1!wofet? 
(296)* A. MACHIELSE. 

An1sterdan1sche Apotheek. 
Soerakarta. 

Oulvirnyen: Eucalypsiuthe.1'.oorts
werend liqnenr~ tevens eene zeer aan

geun.me drank. 

( 100) MACHIELSE. 

Arristerdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

~aa.pa@>h.e Wij~e~. 
(25) A. i\iACHIELSE. 

A~TEl:tmB 
H eerenstraat-Solo. 

Op nien.,.v ontvangen: 
Heeren schoenen. 
Hoecl1m a f 8.-
Parijsche hemdeu tL f 45.~ 't dozijn. 
Dassen, Boonlen, Odeurs. Baclzeep a f 2.50 

't dozijn. 
Schuimzeep. 
Eau de Cologne H. S. No. J 711 a f 4.50 

de kist ( contant). 
Tokohouclers genieten rabat. 
Schildpadden kammen van 11,f f 1.-'t stuk. 
Scheermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor heeren-

DAl\IES ARTIKELEN. 

Handschoenen met 2 en 4 kn ooprn Schoe
nen a f 8.- B/ancs de l!JS en BlanCS de pe1·lP. 

Kinderschoenen, fij ne sponsen. 

DRANKEN. 

Pilsener bier. Madera a f 14.- bet dozijn, 
Port, Elixer Long1te Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

f 13 en f 14.- het dozijn. 
Hnvana Sigaren. (314)* 

DE J A VA·:SODE, 
DE GROOTSTE 

en meest [elezen conrant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.

Abonnementen en ad 11erte11tien kunnen anu
genomen warden door den Heer C. l...1. Baier, 
Solo. 

Nieuwe abonnes voor 1885 ontvangen de 
courant van nf 15 December. 

De uitgevers, 

[324 ]* H. M. VAN DORP & Co. 

U it de hand te koop . 
Een steenen lmis met· groot erf, gelegen te 

Dje.bbres. 
Infonuaties bij den heer 

. (1 9) A. MACHIELSE. 

VERZORG INGS-G ES TICHT 
TE 

SOERAKARTA. 

fff-deeling=ffm.bachf.sschool. 
011 bestellini; worden aaugemaakt al

le onderdeelen van '°ebouwen als: 
KOZIJNEN, ItAMEN, DEUH,EN, KAPPEN, 
THAPPEN enz. 

HUIS en KANTOORMEUBELEN. 
Allen soorten van SMIDSWERKEN, 

Herstellingen mm VOEl{TUIGEN. 
Het S CHILDEREN vanDECOl{ATIEN enUI1'
HANGBORDEN in alle )etters en"z enz. 
V oor inlichtingen zoowel als bestellingen ge· 

lieve men zich te vervoegen tot den Heer 
A. COOMANS, zijnde Zilld. aan het 

hoofd dezer school gepla11tst. (209) 



Y erkrijgbaar 
DI.I 

Thooft &, Ka.lff -- Soera.ka.rta. 
P.\.PU]HE~ E Dff EH::3E ::300H/l'E~. 
E. T\' l~LOPP}J-.N". 
KA\'TOO HBJ•i. Too ow DHE o l<iX. 
LTKTEX. L- /,l~EH YELE SOOWJ'l•i.-. 
PIL..\l'H'l'A LBU.\18. 
DIYl<iR8E 8PELLEX, em:. enz. (5) 

Soc i et e (}'e de Prod nits Alim en ta ire 
l\.\Pll'l.\l. ;~ :'ll!l.L!OEX Ft{.IXC::> 

Di1wte111·e11 DIS.LST ell ALLC.LRD 
Gnuni:;:-i i\lrm11LL1': P.1H1.rs 18i8 

I ; ll l" II E :\ ~[ E D .\J I.LE .\. 3! ST E R DA )I [ 8 8 3 

PARIJS 
:!:~. fi i C ft I! I', ':23 

LONDON 
l 01, Leade11hallst1·eet. 

Boter van Iiormandie 
Znntlcr t'L'nig rneng~t'I. de beste botrr yan Frankr-ijk. 

[)iyerse groenten. - I 1·11//'els, $aJ'di11es, 1J1ites de 

(uic gnrn, t>nz. 
OHDEH:S TE IUCl!'l'E::\' .\..\::\' .\.LLE nrr>orrmuns 

Y.\ ~ ECROP.\. 
Men eische op elk bilk hel merk met de twee boerinnetjes 

I InLL.\ :\'I >SL'll l: PflI.J:SL'OUR.\ :\TE:\" \\"OHDE:\ 

OP ,\.\);\'n.\.\lf TOEUEZO:\'DE:\ 

TE:X ll!WOEYE YA:\ 

2c ~IJ 11111c1.>ti,; 11;cf100C t·.:. So.:.i.:d1ai:Jc1 
E C\ 

2 v "'L\:i,;.:.11 ig l ll'J tot l'OO'- (,,;t.:.tdlllld 01t2.:.~-

t ic I\ t c1 c1 II J{i 112.:.tc II L>c111 ~J[i 11 L',; z;11i.~-

cJ .:lld.;11 i11 1.::n: .. c2~t fc111J.,cl'i.-2112ii. 

_Trekking 
Mmlia~ ~~ ~mm~~r m4. 

-'.t25-

n:. !HUOOI' 1 :.·· IJ• Zt·,l> is ccn lrnslbaar 
1..: 1 .. i 0:·c1;1l ·11~. 1 1 ' 'H' 1. 11t1~1\! ll. 
I>!-: .... J !NJtJ!' J".L\' J) ZE 0 is Ollfl.!illlaar le
j... Il hil!!dl.Ol''l 
'·- ~l/:001• r.tJi I>' ZLD i · cen radicaal 

11.i .dd ll';!<Jll <ll' hn,.,t ,·an lcringlijders. 
DL .'>!••<JO.I' Lt:r J>• Zl£Disecnzekermid
l1\·~ (\.,'~:1 L·ic~ ... 1 Ye: l..:oudllc11.L 
IJ!.' .-ir n t,OJ' J".LY JJ• ZED is uitslekcnd te
~e.i ::- ·llh:'.o:.>s! ehl. 

PAI",IJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 
EN OVERAL Ill GEHEEL NEDERLANDSCH INDIE 

oerakarta bij A. ;\L\.CHIELSE. 

KANAN GA 
van JAPAN 

Parfumeurs 

8, Rue Vivienne, 8 
PARIJS 

1 r!f ananga Mf ater 
\ is een buitengewoon verfrisschend 
'! toilet water; gemengd bij het water 
waal'mede men zicl1 wascht, maakt het 

I 
cte !mid blank en glad en laat een 
allerfijnste geur na, die door de ele
gantste dames zeer gezocht wordt. 

CRIMAULT & c 0
·s 

MAT DC 0 Preparaten 
_Dit geneesmi<lde_l_ geeft de gun

sl1gste resultaten b1J de behandeling 
dcr Gonorrhee; het bestaat in twee 
vormen: 

1° GRIMA ULT & Co's Matico 
Inspuitin!J; is in weinige jaren 
wcrddberocmd geworden; binnen 

fll:A'i--11',l"tll cnkele dagen Worden de hardnek
k1µ-ste 11 itvloeingcn, erdoor~enezen. 

2° GRIMA ULT & Co's Matico 
Capsules; onfeilbaar bij de be
ha11delins- van uitvloeingen, en 
hebben noven Copaive en andere 
cars11les het voordeel dat zij de 
maag niet vermoeien. 
GRIMA ULT & C0 ,B,r. Vivienne,Parijs 
Depots in alle goedeKederif.ndsche apotheken. 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
WEllKTUIGKUNDIGl<JX. 

H::i.ndelaren in machinerieen en fabrieksbe· 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een ~l'oute pnrt\j lTJ, 'I'. l~l en Ualli• 
ijz<•1· in alle af1ueti11ge11. 

§taa.f en 1•laat~jzer v1tn idle 1likt<•n, 
w11.arb\j vnn ti'X2' X '.i.'' eu '>" 

S::taaf en t•laat.liOJ•er en lint•et·· 
dra.a.d. 

Groote- sorteering- - Jlloerbonten f'n 
Jilin loia.g·els. 

» » lio1u~1·en lt:1·a.nen 
en i:itoo1na.fslnite1·s. 

India. rubber van af ' .. " tot en met 
1" dik. 
Ga.sp~jpen met hnlpstukken tot 

en met J" 
Gelilonlien pij i•en tot 12" di1t111eter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Pri01iL kw1Lliteit Engelsche dt·~j frie· 

?ncn. enkel en dubbel. 
Hand. Centrifu~;ua.l. §tuuru

po1npen en Brands1u1iteu. · 
§nUg·ereedschap YOOI° ~as en 

'Vith ~vorthdraa.d. 
A.He soorten 'r e1·f~v1neu. 
Boor ~n Pons1na.chines. Dra.a.i-

en ,~chaa.tba.nken. 

1 
§toonunadiinesJmet ketels npern 

fundatieplaat. 
.h.iezel~·uhr co1n1•ositie, tle beo;te I 

bekleeding tegen wanute-uit1:1trnliug . 
.Dinas Cl'istall. een nieuw soort. I 

,. n lll'lilei. Y1tn welke ln11tste artikelen z\j I 
eenige ugenten voor hvn z\ju. I 

Y enler a.Ile artikelen, benoodi~d 
, -oor la.ndel~jlre ondernentin~·e!a. · 

Hunno znnk op grooten omzet gebaseenl ziju 
de, hebben zij hunne prijzeu zeer bill~jk en 
beneden concurrentie gesteld. 

G-aurne belasten zij zich met toe:r.icht hou
den op mrnlllMtk van Jlachine:D."ieen e!:l 

re1•a1·aties cl1w.rvan, en nemen bestel
lingeu aim op diverse werktuigeu. (90) 
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Van af hecl1~11 11ag!'l\jb l't>l'sclw l}eb;i.ki··~ tH1Z. P1'\j~cnn 1·1tnten wortlt>n tegen fmnco 
;L1Lll l'l'1Lge frnne o toe:re:r.1)111 L' n. 
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RUIJVE ~ & Co. 
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SOLO 
§olu. <len 2:3 Auril 188-L HEERE"°~'.l'BAA'I'. I 

(127) _I 
I Z1Lturd11gs: S1i.nc~jsbroodjes en geprepn.reerd Y s. B~stellingen worden ill dim 

kortst mogelijken t\jd afgeleverd. 
----'~--------~~----·~~~~------~~--~--~~~----~------~------! 

Nederl. IndischB LBvBnsverzekarin~ 
El\ 

L ij f r B n t e M a a t S_ G h a D D ij 
TE BATAVIA . 

lnlichtingen omtrent ver:r.ekeri11!ren b. v. [\:1tni i;1i.nl b\j overl\jthn, lmrner-trekkPmle verze 
kering:-· ook: omtrent die \Toi gens het onl11ngs Mngenomen v 1~ n.LA..-\( +D t,;triel' voor \V J;~E-

1, rn\T FO~DS . worden g-itarne verstrekt door 

J l 7) 

Steed.fJ voorhanrlen: 
POS'l'TAlUEYEK. 
TELEGR.AAF'l'AlUEVEN voor 0 kriugen he

rekend tot 200 woordeu. 
'rAIUEVEN voor KOELIELOONEN buH.,n 

de lijn. 

(6) 'l'HOO.F'l' &. KALFF.· 

ONTVANGEN: 

Prachti~B OlBO~rafiBBil 
zeer goeclkoop. 

'J.'1-lnOF'J!.' & Ri\ .. J"JJ;.,I<'. 
(162) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdellik nan Yoor hmme 

IlrnkkBrij Bn Binderij 
en 

HANDEL 

den Agent te Soendrnrta 

.J. H. YAN 0:\IME REK. 

Verkr!igbaa.r bij 

~~JJ1 mJTIJc"Jr ~ 1\;1lfT~ ~ 

H" utoo1·- .1Jr1nult1 "s .l~§.i. 

Spoo1·tt'eggitliwn. 

"A'etlerlllnd,f Gnwl1ieflenis en Yolk,fleven 

( 111·1u•htwerk in 4 gr. OtJtti·vo ti eel en) 

(Le Genestet-.Alh1un in 111·1whtb1Httl. 
lttilie. door Gertil'll H elle1· » >> 

C-!,en scl1ildenloo.r. c1nnplet:'t ( voor tli-

ll'l/11 nt-.rcl1il.tlers.) (249) 

AGl~'.'\TSCHAP SoERAKAR1'A. 

der Ba ta Yiasche Zee-enBrand
Assnrantie ~Iaatschappij. 

De ondergeteekende slui.t Yerzekeringen te
gen br1rn-.lgernnr, op <le gebruikelijke voor
w1iarden. 

( l .J.) A. i\IAUHIELSE. 

0 ~ en m c 
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1t~e~~~~l\e~~e~;~~- ~1~ ~~:~!0.~~~~~1~i~:~e~~-
g11rnndeerd. 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPP!J 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPP~.; 

~~"""~ e~eitas. ·· A V') . 

~ 
z 

H 
0 
0 
C\l 

\\:i( t<• C"n Roode ft.•ot·t .. . .. { l5.-1 pe1· 
1'1Iai11~a, Jilmwatl•le!1 l'i110D1tlcc., l:J.SO) U fl 

Pale-, Golll- en Ih·y-§hct·1·y .. l:!.-la co . t. 

Eeni[e a[ en ten voor Solo 
THO OFT & Ii.ALFF 

l~DISCHE-BODEGA 
~nh·a!l:B~-~~~: 

Ecsn. jla. ·qj(j{~ ex,1ui~e -,..-..Titte 
JlOl't "'"V.'fiJi:n. minder zoet ''nn s1w1.ak dnn de 
tut nu toe 1mnµ·e,·ocnle. 

( ~ Sli ). * 

PUIJSCOUB.A\l'l'EK worrlen Hteecls grntis 
ven;trekt. (7) 

TROOFT & KAJ~FF. 
Avonturer. 

van 

Ba1;on von Mfinchhansen 
(in liet Javannscl1) 

Prijs ( '1 .- f'1w wJ pel' 110~1 (' 0,r.o. 
(82) 

TE I\:OOP. 
Het lrniR en erf thans geoccu!1eeni 'door nt:

loge. le bevrngen b\j den Heer 
1::01 . .i.. :\L\CHlJ<.;LS.E. 

llij bet A;;enhichnp dezer ~Ia.atschap

pijen bestnnt, op zeer aanncmelijke voor· 

w1t:u·1len, ;;ele;;enhei1l tot ''erzekering 

te~en brand;;e\' :t.llI', ,-1u1 nlle soo1·tcn Gt"· 

bou wen en Goederen. 

(16) 

De Agent te Soeralrarta. 

.J. H. VAN Oi\IMEliEK. 

V erkrijg,baar 
bij THOOFT & !(ALFF 

blanco a.aD"\Ta.gen tot geleide
billet ,-001· , -e1·,·oer "\' an k.offij, 
met onh·a.u~'stbewijs voor kof'-
fij pas. (198) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvrn11.g dadelijk 

§ehijfschietn·~i!!lte1·s en r\fstnndHbt"pa-

li 11;.,rn, nfzonrledijk gebonrlrn. 

~ cd1·nkte A:111 tee ken i n~hqekje!ll. 

Naamlijsten. 

ii leNlin;;lijl!iten. 
§t1·a fboci{en. 

I:>e ~elou.ti:n.e Nlcna:;cboelie11 111et stedite Uc;;-istN'. 

J1.•roc.cs-'·c1·ba11l. Getni;;en l"ei'hooren. 
Bel• lnn~den ~· c1·hoor('11. 

is eene speciale POUDRE DE RIZ 
bereid uit Bismuth, bijgevolg van eenen heilzamen invloed, 11oor de huid. 

Zij houdt op het aanqezicht en is onzichtbaar: 
:iij gee(t dus aan de huid eene natUtirlijke frischheid. 

CH. FAY 
PARIS - 9, me de la Faix, 9 - PARIS 

Men neme zich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel ultgesprokcn door het Tribunaal de la Seine den 8 ma! 1875) 

Vendt.. \'cr:u1twoordir•;;en, e11z. cnz. ( 4.) 

Stellen zich verant\\'OOrdolijk voor rle \\'c: 

llE" UJTGEVERS. 

Snelrll"llk -T1100FT & KA1s~· - SuPrakart!\, 
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