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F.ene Beschikkin[. 
Cp het verzoekschrift van het Bestuur der 

Soerabaiasche Vereeniging van Suikerfobrie
kanten, gedagteekend den 28en Nobember 1884-, 
verzoekende om Java.as suiker-industrie te hnlp 
te komeu, is door Z. E. den G. G. beschikt 
en die beschikking, van den 1 len Jauua.ri de
zes jaa.rs, algemeen bekend geworden. 

Natunrlijk moest eerst het gevoelen des Re
sidents vim Soerabaia gehoord worden, en dat 
s dn.n ook gebeurd. Wat die Resident in zij

ne missive van 19 December l 84 To. 13545 
A. der Regeering a.ls zijne overtuiging heeft te 
kennen gegeven, weten we ni.et; daarom kun
nen we dus ook niet beslisseu, of die ambte
na.ar tot de afwiizende beschikking den door
slach gegeven heeft, of wel de Regeering, 
vasthoudende aan het stelsel, waarin a.Ileen zij 
tegen-.yoordig heil ziet, als het eemge zalig
makende, des Residents gevoelens, zoo die van 
de haren verschilden, eenvoudig heeft gelaten 
hetgene zij waren. 

We zijn geneigd, bet laatste te gelooven, 
want we knnnen en willen niet aannemen, <lat 
een hoofd-ambtenaar, die werkelijk het welziju 
van Indie in het algemeen en da.t van ziin 
gewest in 't bizonder wil, de waarheden zoude 
miskennen, die in het verzoekschrift der be
doelde fabriekanten zij11 nedergelegcl en ont
vouwd-waarheden zoowel met betrekking tot 
1e oorzaken der J ava-suikerramp als tot de 
middelen, om haar te boven te komen en die 
mdustrie weder tot haren vroegeren bloei te 
brengen, niet het minst in het belang der In
landschc bev-olking. 

Die miskenning kan, meenen we, slechts een 
gevolg zijn van een pai·ti pris: van bet hangen 
aun een stelsel, dat men, het ga, hoe't ga, niet 
wil loslaten, mochten er ook ongelukken on
herstelbaar door ontstaan. 

Zulk vasthouden noemt men in Regeerings
knngen: Consequent zijn. 

Jammer maar, dat ons Gouvernement m 
. vele andere opzicbten, ook ten nadeele van 

belanghebbenden, zoo treurig inconsequent is. 
Ons Iudisch staatsbeleid heeft vooral sedert 

het optrc)den des heeren prenger van Eyk 
als l\if. v. K., als regel aangenomen, slechts 
voor het tegenwoordige, liefst voor bet oogen
blik-zelf te zorgen, en zich aver de toekomst 
niet ongerust te ma.ken, ja, over die toekornst 
zoo weinig mogelijk te denken. Door <lien 
>akal", welken de verstandigen in den lande 
echter spoedig ontdekten, is het den heere Mi
nister mogelijk geweest door ongemotiveerde 
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Even a\s zijn Jamlgenoot was hij op clc gedacbtc 
gekomen v:rn als knecht Villcbon binnPn te komen, 
maal' de zaak \Yas met zooveel zwaiigherlen grraard, 
clat Baptiste, die nu jui~t nret door dapperheid uit
blonk, er weinig trek· in had om cen dergelijke on
\'OOl'zichtigheicl te wagen . 

Terwijl hij in d~n 0mtrek van het kasteel roncl 
cloolde, naar cen rnidrlel zoekende wat hij niet Yin
den kon, was hij gcvat door de spionnen, die alLoos 
v0ot· <le Montpraissas in het veld warcn. Onverhoeds 
gegrepen Pn niet wetPnde wat te zeggen, had hiJ op 
dri vragen det· spionnen geantwoord, dat hij knecht 
was en een betrekking zocht. Gelukkig voo1· hem 
was er onder de solclaten een jongen van Falaise, die 
hem aan zijne uitsnraak als ccn Normandie1· her
kende. 

De Soeraka1·tasclie Co11,rant vet'5chijnt I 
driemaal 's weeks : Dinsdags, Donderdags en 

Zate1·dag1t, uitge:wnderd foest.dagen. I 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plr.ntsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

voorspiegelingen, da.t b. v. de prijs der koffie 
:rnude stijgen, den kamers en een groot, zeer 
groot gedeelte des Nederlandschen volks zand 
in de oogen te strooien. Bij de Europeanen in 
Indie is hem dat k1mstje minder goed gelukt. 

N og eens we !rleenen ht>t er voor te moeten 
houden, dat het huldigen va.n de noodlottige 
regeeringsregel des Yijftienden Lodewijks van 
Frankr!jk: a.pres nous le deluge, onzen G. G. 
zelfs zijns onda.nks geleid heeft tot zoo ongun
stig eene beschikking als Hij op het verzoek
schrift onzcr suikerfabriekanten heeft gesteld. 

Dwalen we hierin. niet, clan moet zulk een 
hnldigen nu meer worden betreurd dan in de 
eerste helft der achttiende eeuw. 'l'oen was het 
een tijd van wellnst, wulpschheid, verspilzucht, 
ijdelheid, en karakterloosheid en de koning en 
zijne hovelingen en minnaressen waren zwakke 
ontzenuwde wezens, die geen grootere zaligheid 
kenden clan om in de bedwelming des wijns, 
in den zwijmel des zingenots zich zelven te 
vergeten, het verledene, het heden en de toe
komst. 

Toch hadden ook zelfs zij oogenblikken van 
helderheid en nadenken. Zij waren echter met 
hunne versletene lichamen en tot inspanning 
onbekwaam gewordene hersenen, niet in staat 
zelfs ten naastenbij zich eene voorstelling te 
maken van hetgeen de toekomst baren zoude; 
til~hts alt! bij instinkt gevoelden z.ij, da.t- die 
niet rooskleurig zoude wezen, en zij zich ge
lukkig mochten rekenen, haar niet te beleven. 

Dat instinkt, . die onbestemde vreeze voor 
gevaren, van welke hij niet kon raden, waar
in zij moesten bestaan, legden den kweekeling 
des abts Dubois en des Regents de woorden 
in den mond: apres nous le deluge. Onze ko
loniale regeeringsmannen zijn van een geheel 
antler gehalte: in luiheid en vadsige, ontze
nuwende ve1·maken brengen zij hunnen tijd 
niet door, integendeel, hun eenig streven is in 
staatsdienst hooger en hooger te klimmen, om 
eindel~jk het hoogste te bereiken, dat voor hen 
mogelijk is. Op zich-zelf is dit zeker prijzens
wuardig, <loch la.akbaar wordt het, wunneer 
die mannen in hun pogen uitsluitend met hun 
eigen belang te rade gaa.n en doof blijven voor 
de stem, die het nlgerueene welzijn van land 
en volk bepleitende, ernstig en waarschuwen
de, zich doet hooren. 

Lof noch liefde verdient hij, die a.Iles in het 
werk stelt, om zich op zijne veroverde plaats 
zoolang mogelijk - zij dat ook slechts voor 
korten tijd te handhaven en niet er zich over 
bekreunt of de midclelen, waarvan hij zich be
dient, ja . . . voor .het oogenblik hem helpen, 

- Zeg dat gij kok zijt, fluisterde hem zijn Jand
genoot in, hem bij den schouder vattende als om 
hem bet ontvluchten te beietten. 

De brave jongen wist dat <le kapitein zijn kok 
verloren lrncl en er nnar een andcr gezocht :wenl. 
Het was clan waarschijnlijk dat het boofd der spi
onnen Baptiste bij clt'n hee1· de Montpraissas zonde 
brengen. inpiaats van hem met een 1;;ind tob.w a,m 
den tnk van een dennenboom op te hangen, zooals 
de sergeant de gewoonte had om te doen, met alle 
lierlen die hen.1 slechts eenigszins verdacht \"Oar kwa
men. Met den sergeant, die zcker bij tcgenstelling 
Cln1rl0t Zacbtheirl heette, kon men slecht. op twee 
maniercn klaar komen. Of de gevangen geuomen 
man wns bruikbnai· voo1· den dienst in het kasteel 
hetzij als soldaat, hetzij als knecht, en clan deerl 
hij hem onmidrlelijk in dienst trerlen, of hij drugde 
voor niets en een, voo1· dat doe! altijd medegeno
mcn, strop belette hem voor altijd icts van zijn 
onbescheid~nheden te vreezen tc hebben. Ilet laat.ste 
was ten :illen tijdc een uitstekenrl voorbeeld war 
a!Jen die hct in het hoofd mocht1•n krijgen om met 
slechte bcdoelingon het kasteel Villebon te naderen. 

Daa1· Baptiste in bet geheel hct uitel'lijk niet had 
van iets wat naar een soJrlaat zelfs zweemde, had 
zijn bannhartige landgenoot hem den eenigen mad 
gegeven, die hem van cen onmiddelijke opknooping 
kon redden. Baptiste begreep zulks en haastte zich 
om alle hulprniclclelen, die zijne verbeelcling kon 
schepprm, aan te wPnden. 

Ofscboon er weinig gesticht over, dat hij z1ch met 

<loch later m hunne uitwerking blijkcn, de 
oornaken van den achterui.tgang, vitn den on
de1·gang van alfo ancluen te zijn. - - Z11lke 
lieden tlenken ook : fLpres nous le deluge. Na
tnurlijk de deluqe, die de geheele wereld zal 
verzwelgen, wanneer zij er geen belnng meer 
bij hebben <lat de wereld blijft bestiLau. 

J\Iaar die mannen ZlJU forme, ontwikkelde 
menschen, beschaafd en welopgevoed, met ener
gie en wilskracht; met lust tot den arbeicl en 
eerzuchtige plannen. Daarbij hebb~n zij veel 
voor op den nietswa11rdigen Lodewijk: deze 
konde zich niet voorstellen al ware hii geweest 
zooals hij hatl behooren te zijn, hoe ontzctteud 
zulk een deluge wezen kon; <loch onze man
nen, die weten, d11.t vooral de H.egeering van 
Lodewijk den Vijftiende, overvloedige brand
stof heeft geleverd om zoo eensklaps de om
wenteling der vorige eeu w rn lichter la1tie te 
doen uitslan.n, moeten door die wetenschn.p ge
noopt worden, om een ontzettend ongeluk, dat 
een geheel volk, zij het ook in de toekomst en 
in eene and1-:re vorm dn.n die eener omwente
ling treffen kan, ja treffen moet, door al hun
ne kracbten te bezweeren en onmogelijk te 
maken. Het moge waar wezen <lat dergelijke 
gebeurtenissen noodzakelijk zijn tot de opvoe
ding eens volks en tot die van alle volken, 
door deze nieuwe denkbeelden te doen aanne
men, dio beter met den geest des tijds in over
eenstemming zijn en dus tot algerueene ont
wikkeling leiden, het is er mede als met de 
oorJogen. Ook die moeten er ziju, beweeren 
geleerden en krijgsoversten, om de bevolkiug 
der aarde meer m evenredigheid te brengen 
met dier draag - en voedingkracht. Maar niet 
minder zeker is het, dat ieder land zich ge
lukkig rekent, wanneer dergelijke bloedige 
tooneelen niet op zijnen bodem worden opge
voerd, al moet bet daardoor de eer en den 
roem (?) derven der wereld licht en beschaving 
te hebben gebra.cht of de aa.rde te hebben 
verlost van al dezulken, die men meende, dat 
ZIJ niet meer voeden kon. 

Uit die zuiver logische redeneeringen volgt, 
dat de 1:1taatslieden van elk land verplici:J.t zijn, 
het, ook in de toekomst, te beveiligen tegen 
stormen zoowel die binnen diens grenzen als 
daar buiten zouden kunnen koken en bruisen, 
zich op <liens velden en landouwen werpen en 
het met eenen absoluten clan wel niLtiona.len 
ondergang bedreigen. 

Da.artoe moeten die mn.nnen minder om
hunne eigene beln,ngeu da.n aa.n die huns volks 
denken. En clat lrnn slecbts clan geschieden, 
zoo zij, bij het nemen van maatregelen, om 

arm zijn geliefkooscl vcrmaak kon vel'lnstigen, want 
in het opknoopen van anderen was de sergeant 
Charlot Zachtheid een waat· kunstenaar, was hij nu 
toch we! vel'plicht om Baptist naar het kasteel te 
brengen. 

Hoe beet gij ? vrocg de heel' de Montpraissas, die 
hem een verhoor deed ondergaan als Thomas Labri
che eenige oogenblikken van tc voren. 

Carvel antwoordde, dat bij Frans Parnant beette, 
dat hij van Laval kwam en naar Rambouillet ging. 

- Dus gij zijt ovk kok? vroeg de Ridrler. 
- Ja, Monseigneur, antwoorc\de Baptiste, ietwat 

ongcrusi over clat woordje ook. 
- Het scbijnt vandaag koks te regenen, bromde 

de ·~rontpraissas. Men brenge de andere bier. 
De gewaande Gregorius Latapie en Baptiste, on

cler den naam van Frans Parnant keken elkander· 
scheel aan. Thomas met zijn kokskleeren aan, zag 
er uit als iemand mn bet vak. 

De ridder zag hen beiden Pens aan en hield toen 
de volgende reclevoering, merkwaardig door hare 
korlheid en cluidelijkheid. 

- Gij zijt beiden koks en ik heb er slechts een 
noodig : de beste zal in clienst blijven op een goed 
fractement, de andere zal opgehang1m woi·den. 

Thomas Labriche, Gregol'ius Latapie, ook genaamd 
Pannekoek en Baptiste Carvel , Frans Parnaud sid
derden. 

- fk heb heden avond een bl'Lliloftsmaal nooclig; 
wij hr.bben hie1· allerlei soorten van mood voorraad. 
Mijn sec1eta11s, dte een lekke1 bek 1s, zal cen menu 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v60r 10 uur. 

rnmpen en tegenspoeden te belrnmpen, 1rngn.an, 
bf:rekenen en, zooveel u.:.ogelijk, bepalen, wel
ke gevolgen die llliddelen voor het oogenblik, 
welke zij Inter, in eene min of meer verre . toe
komst, zullen hebben. 

Soerakarta. 

Commissa.ris der maand Februari 1885. 

Verzo1·;; ing8;;estich t 

den heer Ds, N. VAN KLA VEREN. 

S 1 u i t d a. ;; e n d e r n a i I 8. 

TE S.u..UR.A.NG : 

Fr. 8-22. 
Eng. 14-- 28. 
Holl. 7-17. 

TE BATAVIA.: 

Fr. 11--25. 
Eng. 3-17-3 Mrt. 
Holl. 10-20. 

n a a ll • t a n d. 

Zaterdag 7 Februal'i L. K. Zondag 15 Februnri 

M. Zondag 22 Februari E. K. Zondag 1 Maart 
V. M. 

Protel!ltantsche Eeredienst. 

ZONDAG 8 FEBRUARI 1885. 

Godsdienstoefening 's morgens 8 1/
2 

ure. 

De Predikant, 

VAN KLA VEREN. 

Vcrtrek der Treinen 

Semarang-Solo 6.50 v. m. sneltl'ein, welke 
te Solo aansluit aan den snel
tre;n, die om 10.30 v. m. 
van daar naar SOfwabaja ver
trekt. Verder 8.3·1 v. m. 1.11 
n. m. 

Solo--Semarnng 7.2 v. m. 10.30 v. m. 2:16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

S.eman1r.g-Kedong-Djati 2.55 n. m. 
Keclong-Djati-Semarang8.12 ·v. m. 
Selllarnng-Djokja 6.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Semarang 7:15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m l L.25 

n. m. 3.55 11. m. 
So!r -Dj0kja 7.13 v. m. '10 v m. 1.53 

n. m. 3.36 11. m. 
\.Villem I--Kcdong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.1'1 n. m. 

• opmaken, dat u in de gelegenheid zal stellen uwP. 
kundigheden aan h,et licht te brengen. Ieder uwer 
zal hetzclfde aantal gelijke schotels gereed maken. 
Komaan, goede i11komsten voor den een en een flinke 
strop voor den ancler. Gij ziet dat er in mijne clienst 
altoos iets te winnen valt. 

De arme drommels zouclen hem echte1· op dat 
oogenblik licver zonder belo'.lning gediend hebben. 

De secretaris van Montpraissas, die den naam van 
Bruno Lauvert rlroeg, was een gewezen geleen16' In 
hem was iets van den Holdaat, iets van den geeste
lijke en iets van den epicurist. De aanbeveling van 
zijn rneester nam hij zeer ter harte. Na den mond
voorraad nagez1en te hebben, stelde hij voor •ie beide 
rnededingers een gelijk menu te samen en putte dat 
uit eP.n boek, waarin de fcesten Yan Mal'garetha van 
Frank1ijk en Hendrik van Navarre, bij gelegenheid 
van hun buwelijk, beschreven werden. 

Onze beide kunstenaars ontvingen vrijmoedig hun
ne Jastgeving en gingen weg zoo welgemoed als 
hunnen toestand zulks veroorloofde. Inwendig wal'en 
zij echter alles behalve gerust. Zoowel de een als 
de ande1· zoude des noods nag we! een zeer gewo
ne schotel hebben kunnen bereiden, maar zelfs bij 
r.aam kenden zij geen van beiden, de uitgezoehte 
spijzen die zij moesten bereiden. 

Gekleed als kok waren zij, niettegenstaande hun 
neteligen toestand, toch nag trotsch op hunne waal'
digheid, en zij ging.m onmiddelijk aan bet werk. 

Na verloop van een. ~aar _minuten gevoelden beiden 
behoefte om een wem1g Ult te lUsten en wat met 

• 
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~·010 l\cb1'L'"-Sot'r:1hnjn-fl.fl nnnk. ~ol'rnl1;ij:1 3.~0 ' 
Ill. U (>neltrcin) :1ttnk. ::;L1e

rnlinjn 0.
':!.:13-nnuk .:\h1dio\'n ;, .. )~. 

Door vele personen, zelfs uit naburige Re
sitlt.!nLies, wordt bij bij ziektegevallen van pnar
dcn gernndpleegd en meestal met gunstig ge
volg. 

S,1er:1'1:1jn-$0!0 JljelJ1"l'S U.~0 ('neltrein) ll:lllk. :Solo 
1lj. j .~8 

8.23 nunk. Svlo llj. G.- · 
11.37 a:1nk . .:\fodinen 3.51 

(Tij1l,opgawn volgcns middclb. tijd Soerabnjn: D mi
ntttl'n ,·e1"'chil met Solo; 12 11111· Soernbnja= 11.51 
Solo.) 

Bij elke wnjitngvoorstelling die in de M11.ng
koenegaran plants vindt, hoort men dat het 
toeziend publiek steeds veel la t vnn zukke
rollers heeft. 

Y.;oo deelde men ons mede, <lat l\foandug jl. 
nan Pen inlandsch ambtennar zijn zilveren hor
loge met ketting ontfnt eid wenl door een on
hekeml persoon met wien hij een prnatje liad 
nangeknoopt, en die voorgaf ha.nclelaar te e
lllnrirng te zijn. Politie kan ook clMr sled1ts 
nuttig ziju. 

Door de grasboeren hier ter stede, wordt veel 
rn11en, grns uit de ruiv<>n der stallen bijeengezn
u1elJ, aan den man geLrncht, dnt na een scliijn vim 
frisc:hheid door eeu rivierbnd gekregen te hebben, 
in ruandeu ge1 akt en rnn bo1en met een laug 
'er:::ch gm· bedekt wordt. 

Op rlusdanige wijze kunnen gewakkelijk 
dr es en ia;:itlere 111tn.-tekelijke ziektt::n ver preid 
\\"Onlen. 

Y ele inlundsche geldwi . elaars die nog baan
tjc:stluiten hebben, zitten thans 10 zak en 
n~sche. en gel'"en gnnrne op een rjjksdanlcler 
1 0 tut 15 dniteu, bij i1mi seling toe. Omler 
de Ji,rnnen zijn d.ie '.!.. g. doewit tljago nog 
st(•eds crew·ild en stoort men zich bier nog ieer 
weini.:.; aan het Gouvernewent Yerbod, o.rn ze 
nls wettig ruilrnicldel te bezigen. 

( 1 i:steren zng men een inlandsch meis.Je. dat 
hij \\ijze nLU hal~ketting een tl~rtigtn] '.l.\VlllLl" 

n•rguhle hnll'"eO'ul11enstukken om bare hal 
tln ·eL!". op de passer rond wandelen. 
· Het op dergel\jke wijze verminkte geld 
>erhgenwoordigt een groote wnnrdl', waarvan 
meni~een <lie muutstnkken laat wi8se1c~n de 
trenrige on<lervinding opdoet, daar bet 1echts 
met >erlie:s weder uittegeven is. D1tar bet \'"er
rninken rnn muntstu kken strafbaar is rnl de 
Polirie ook daartegen wel weten te waken. 

De straatverlicbting in de Chinee-che wijk 
te Ketlirie, laat even als bier. nog te wenscben 
over en klaagt men daarover in de »Pcm
brirn. baroe'' steen en been. 

Den Luitenant der Chineezen I\ wee Tjien Tik 
met de ontvaugst der b\jdnigen belnst, wordt 
voornl van een en ancler de schuld gegeven. 
drwr om braud to£ te sparen men in pluats 
\'<Ln flink1) ln.ntaarns, slecbt- DILchtlichtjes ge
brnikt. en clan ook de mi<ldernad1ts reeds 
nlles in die]Je clnisternis gehuld i . 

Aldaar is echter nu de Cbinees Xjo Soen 
Tjieaug opge tann, die zich sterk maakt voor 
de te onhangen contributies eene goede ver
liehiing te zullen leveren en op porne van 
f 1000. boete voor een richtig knsbehecr ann
sprnkel~jk blijft. Hij beoogt g<>en win tbejag 
maar wil slecht z\jne landgenooten van <lie!1st 
zijn. 

Het ware voor onze i>Iongoolsche broeders 
>oornl te wenscheu, J~t ool: bier zoo 'n on
bnatzuchtig persoon optrad, clnar de verlichting 
noo- n1m!llerkelijk >erbeterd kan worden. 

In de afJeeliug );g-awie be,·intlt zich een 
8tokomie inlander Kiai Dj0k6 Ge<loek gennitmd, 
die ecn bekwanrn pnnrdendocter geacht wordt 
en reeds liwg al zoodanig praktij k uitoefeut. 

1\jn bnurman te praten. Zij 1rndcrden elkarnlc1· met 
de bcleefdlreid van hooggeµlaatste personl'n, rn brnch
kn met gelijke behendigheid, door nagcn OYe1· en 
\\·eder. bet gesprek op bet diner. Onder het rno1·
W<'1Hbel van OYer de verschillende scholPn en kook
inrichtingen te sprckcn, "·ilde de Pen van rlen ander 
ccn.-omiio- eenigen raad oprnngcn. 

- Jn nw land zijn er uitstckcnde koks, zci Tho
ma~, zoo1·ecl mogclijk zijne l\onnandischc uitspraak 
YC'1 lirrgendc. lk ben er beni<'u1vd naar of gij naar 
dnclfdc grondbegin~clen handt>lt als wij. Kijk, bij 
YO ·l>Peld, hoe zoudt gij cen dergelijke schotel klaar 
rnaJ,cn 1 

- Och dat gnat overnl op dezclft!e wijzc, antwoord
tlc Parnaud. T1 ouwens bij u bcstaan er sausen, 
waanan de reiziger~ zerr veel goet!s Z<'gg<'n, maar 
rnt'l. die andere schotel, in het tegPndeel is l1ct nnders 
gl'~t1•ld. \"olgens welke mt:thode bereidt gij die' ·• 

Op zijne beurt 011tweek Tbomn.· de" wnag en elk 
Yan hrn beg-on op nieuw. Xa vcrloop rnn een half 
nur gel1~ek !nm ge,p1·ek veel op ecn as~aut rnn twee 
111P1'~ti'1» op de wapenen zoo was clke aanval lw.11clig 
afg-cwc!!rd en daarna gingen dc t1ree nrndcding<'rs 
wPdcr naar hunne fornuizen. 

Bij beirlcn kwnm toen bet plnn op om tc ontvlncb
ten en zich daarbij te laten helpen door den ander; 
nwru· ook daarmede vel'lcrcn zij hunnen tijd. Zij wa
rcn hct. cens Ol"cr de goede inkomsten op hot 
knstPel en verklaarde11, dat hrt nlleen uit nederig
l1eid 1rn~ dat zij zich uit <len wedstrijcl wilden tcrug
trck ken, en er toe overgingen om die winstgcvende 

Om zwaklrn panrclen sterk en vuri~ te mtiken 
gebruikt hij e\jeren van wilde eenclen (l\I1iewies) 
die hij tlngreizen ver la.at of gnat zoeken en 
hellft tlnarvoor veel geld over. 

Een iulnnder nit Madioen, die per spoor 
een reisje nnar bier mn.akte, beklangt zich in 
de Bientaug Timor over de onbeleefde ont
vangst llie hem te beurt viel bg den Ja
viinnschen docter :.\faas l\fantrie Poewo Soeka
ri~ op Bataugan. 

Danruit neernt hii nanleiding om de geheele 
inlnudsche hevolking in deze Resiclentie voor 
grillig en onbe choft uittemaken, en te bewe
ren tbt z\j dnanloor i11 geheel Jitva is /Jp1·ucht. 

Om cen geheele geweente te oordeelen naiu 
het geJrng van een uHkel persoon is wel wat 
boud en niet immer jui t. 

Uit f.Trtdioen. Door ongeveer 20 heeren, die 
t~ l\.fadioen ten gevolge van oneenigheden bun 
ontslag uit de ocieteit Constantia hebben geno.: 
men, zal een tweede :::locieteit, vereenigd met 
de rnuziekvereeniging Aurorn., dnar ter plaatse 
\Yonlen opgericht. l~r moet reeds een biljard
tnfe1 bestel<l en een stuk grond tegenover de 
benfa:11g zijn . aangevrnagcl, wa·ar het gebouw 
der n iemve vereeniging znl verrijzen. Later 
hierover meer. 

Orntrent de bnn.nverznkking nabij de halte 
h:ll<long <.falar vernemen wij nadere bijzonder
heden. 

Het was op Maandng, den 2e jl., omstreeks 
den micltln.g. <lat door de ploegkoelies en ploeg
mamloer~ op bet trnject. Kedong Galor- \.Y n
liekoekoen een bann verznkking nu.bij de eerste 
hn.lte wenl geconstateerd. Den onderopzicbter 
en sedieopzichter, wiens standplaats \Vnlie
koekoen i', wen1 bierrnn kennis gegeven, die ou
midde1\j k 1rnmtregelen nam ter voorkoming van 
ongeluJ;:ken, daar juist de laatst vertrekkende 
trein vau hladioen in 'aantocht was. 

Dn.ar er juist twee treiuen elkander moesten 
krn;sen. werd de grootste voorzichtigheid in 
1Lcbt genomen. De hoofdconducteur en mnchi
nisteu van beide treinen gaveu elkander aeinen, 
zooditt beid~ tijdig tot stilstand kwarnen. 

De reizigers ruoesten overstnppen van den 
eenen trein naar den anderen en omgekeerd. 
Alles w:t zoo bedanrd en voorzichtig toegegaan, 
dat el' g:.!en enkel ongeluk plaats ha.dt. 

Het dienst doende personeel, vooral de Inland
che ploegkoelies en ploegruandoers, verdien

den met recht dank der reizigers. 

\Vie een kuil grnaft voor een ander, valt er 
zelf in, zegt het spreekwoorcl. 

Dit ontlervoucl drie dagen geleden een zekere 
Chinees, die uit broodnijd zijn medemP.nsch, 
een welgesteld Inlandr>r te Kepatiitn, in den 
afgrornl dl}s verderf wilde storten. Hij nam 
een thn.il clandestiene opium, en wilde <lit heul
sap jnist onder de legerstede van zf,n buurman 
werpen, toen een agent van politie dit zng, 
en hem zouder vorm van proces arresteerde 
en rnor de rol bracht. 

\farktberichten. De mnrktprijzen in den Tn
landschen kleinhandel blijven min of meer 
statiounuir. 

De rec:htstreek. che aanvoer van Bojolalische 
groenten en vrudlten vermmdert. 

Door een < 'hineeschen kleinhandelaar in rijst 
wenlet1 l 000 pico ls fodnnuajoe rijst ingevoercl. 

La11gs de Be11µ-11w1111 werden naar gissiug nnar 
iee vervoerd 10.000 picols suiker en koffie, 

bctre!;king ann den me1ledinger Ol't'J' te Inten, dat 
zij beiden beprep!'n dat het betr.r "·ns om di! diplo
matie in deze niet rnn.ler te clrijven. 

Tien min~;ten later J.iefraptrn zij elkander door cen 
steckren,ter, wat op de gracht Yan bet kastecl uit
l\\1'am, kijkende. 01·ertuig1l dat er gPen midclel be
stond om te ont;;;nappen, kwamen zij 1.er nederge
slagrn bij bunne fornuizcn tcrug en gingen met alle 
kracht. <lie de wan hoop schenken lrn11, aan 'bet werk. 

De he•nel mag- wel<'n wat voor ;;;oorten \·an onrno
gelijke ragouts z(j daarslelrlen. tot groote verwonde
ring van hunne kohjongrns, waurvan zij alle begrip
(ll'll die drzcn van de kookkun~t haclden, ten onder
steboren 1\icrpcn. 

Op het oogenlilik dat er opgedienrl zo11 worrl1~n, 
nam Thomas ccn sau~bedcrver, die nnar den naam 
van Pie1Tot l11ist1mle, tcr zijtle. 

- Pierrot wilt gij ccn kroon Yerrliencn ? 
!Iet killll spel'cle de oogen Opl:'n als wagenkamel'

dcu!'en. 
U ! Ja ! Zeker ! antwoonlde hij. 
- \\'elnu ik ial zorgen. d<lL gij een oogenhlik in 

de keuken alleen zijt. Dan moet gij claarvan gebruik 
maken om mijne pannen op het vnur van rlen ande
ren kok te ylaahen en die van h.~m op hct mijne. 

-- lk begrijp u niet best, bromde de koksjongen, 
wat hedoe:t gij? 

- Gij 111oet mijne p:111ncn mrt die van Parnaud 
ruilen, begrijpt gij n1ij nu, 8tommerik? 

.Ta, ant.woonlde de sausbederver. 
--- Als gij het hanclig ten uitvoer brengt, en 

Uit het Zuidergebergte scbrijft men oms on- ~ Zeker hoofdofficier zag dezer dagen zeker 
der datum vim 1 Februari. f] luitenant zonder sons-pie<ls. Bekend om zijn 

Een demang van de politic te W onogiri ; strengheid OJJ ldeinighetlen kon de hoo!doffi
heeft aanteekening gehouden van het nautiil cier den luitenant niet ongestrnft la.ten. Of
schitdel!jke dieren, die gedurende btit afge- schoon niet zeker mu den naam van den over
loopen jaar 188-i in het Zuidergebergte zijn ' trcder zonder sous-pieds, rneende hij zeker te 
gedood of gevangen, en kwam tot de oncler weten, wnn.r hii woonde, en het was dus een 
volgende uitkomst. kleine moeite op het phtats-bureau te infor-

Plantsen Aantal Aaut1tl Aantal meren, hoe de lnitenant heette, die daar en 

Sidho-ardjo 
Djattiwono 
Djattipoorno 

tijgers varkens slangen daiLr woomle, en tlmi.rop nan den bat.itljons 
3 25 1 comurnndant mee te deelen, dat die luitenant 

14 55 3 acbt dagen arrest h1td. 
G 21 nihil En zoo geschi·~dde bet. Ongelukkig waf! 

Karnng-Doeren nibil 9. 11 op bet plaatsbureau een misv-erstand geweest 

De mrndacht der politie wordt gevestigcl op 
het fijne, hagel witte poederzout van Djokdja, 
hetwelk alhier bij groote hoeveelheden wordt 
binnengesmokkeld en verkocht. Dit artikel 
heeft veel 11ftrek en kost drienrnal zooveel ah: 
bet anclere kristallenzout. \Veliswaar is zout 
minder duur d1tn opinnt, doch in elk geval is 
het binn•·n swokkelen dan~van door bet Gou- · 
vernement verboden. 

Ongelukken. Gisterenmorgen kwam een Eu
ropeesche .iongen te Mangkoenegaran, die op 
een reklstok gijwuastieke oefeningen uitvoer- ' 
de, vrij onzacbt op Iden groud, bewusteloos 
wercl hij nam· huis gedragen. 

Diefsta1le11. Heden nncbt werd bij de we
d u we S. te Kebalen ingebroken en verloor cleze 
een anntal sarongs, keukengereedschappen en 
pr.P,cioca's. 

G isteren micldng ontnarn een strnatroover te 
1'otogan een jeugdig inlan<lsch meisje haar oor
ringen en anubanclen. 

Op h<>t bulpgesclireeu w van het kind kwa
men vele menschen toeschieten, die den diet 
Y•Ltten en een goed pakslnag toedienden, 

Gemengde Berichten. 
S1mEIIZIEK:TE. De heer Sollewijn Gelpke, hoofd

inspectimr der cultures, is nit den oosthoek te 
S-mnrang ten1ggekeercl om tl11del!jk door ·te 
gnan nn.ar Pelrnlongau wau.r hij een onder7.oek 
z1i1 instelleu · natir de serehziekte, Llie zich he
huis ! meer en meer uitbreicl t. 

Volgens de meening van dr. Trenh moet de 
oorma.k der ziekte gezocht worden in een -klei
ne chnmpignon, welke zich met gro0te snelheid 
schijnt voort te planten. 

De suikerrietlooze streek door den heer Buis
kes voorgesteld om de ziekte te beperken, be
st1wt feitelijk reeds en strekt -zich uit van elf 
pit!en westwaarts vim 'l'egal ( ongeveer wn.ar 
zicb de oude fabriek Siu1bang bevindt) tot 
d!'ie-en-dertig palen west van Semarang. 'Trekt 
men van die pun ten een hi n naar het zuiden, 
dnn heeft men een gedeelte van Java waar 
weinig of geen smker verbouwd wordt en die 
de ch11.mpignon duo: rnl hebben ovel' te prin
gen of op clandestiene w~jze om te trekken, 
alvorens hij eigenlijk midden-Jnrn kan aan-
tasten. Loe. 

EE)! NIEUll"E GROOTE sroo:.unoOTLirn. Binnen 
kort zal er een nieuwe Engelsche stoomvaart
maatschnppij hare booten van Amsterdam naar 
Java doen loopen. al. de Duke-lijn, wnarvan 
de Dorrepanlsche Birnk te Saman.ng en de hh. 
f?:inlop & Kolff te Batavia agenten zullen 
ZlJn. 

De drie Nederlandscbe Stoomvaart-reederijen, 
de Xede1·land, Rotten/.. Lloud en de In.sulinde, 
hebben besloten tegen <lien nieuwen concurrent 
de prijzen met 20 °/0 te verlagen. 

Geheel nieuw is <lat varen van de Dllhe 
booten op Java eigenlijk niet; want enlrnle 
stoorners van die lijn ziin reeds hiP.r geweest 
en hebben vracht gevonclen. Doch thans wordt 
het een regelruatige lijn. J.B. 

zondP.r dat het iemrtnd bemerkt, dan zal ik u een 
hoon toestoppen, mnal' als gij het niet Ylug tloet, 
nf al~ gij er over babbelt stroop ik u lernnd bet vel 
c,f rn stop u in drn grooten ketel waarin elt' soep 
Yoor de hunden gekookt wordt. BC'grijpt gij rnij? 

--- .la! ja ! zei de anne kleine duivrl zacbt, ter
wijl z~jnc handen ''an angst tegen elkander sloegen. 

Op het oogenblik dat Thomas zijne vadP.riijke 
rnadgrvingen gccindigd had, kwam de anclere kolc 
terng met eeu koksjongen, die er niet rustiger uit
zag dan die rnn den \'Oorgewenden Gregiirins Lata
pie, ook geriaa1i1d Pannekoek. 

--- \\"at i~ bet bier warm! zei Thomas Labricbe. 
:\[en zo11 hier een beroerte kunnen oploopen. Zrg col
lrgn, pij zijt zoo rood als een gek0okle kreeft, weet 
gij dat wel? Gij moet \•oorzicbtig wczcn. Als gij 
~oms wnl Yersche lucht wilt scheppen, gencer u dan 
volstrekt niet, ik zal wel op uwe fornuizen passcn. 

--- lk wilde u juist hetzelfde voorstel!r.n, antwoorcl
de de ancler, gij ziet er uit alsof gij lijdende zijt, en 
ik brm bang rlat gij Oauw zult vallen. Ga een wei
nig nanr buiten, bid ik u, het zal u zeker goed 
doen. 

Ka al hunnc staatkuncle rn het vuur gebraclit te 
hebben, beslotcn zij te samen naar buiten te gaan. 

Nauwelijks hadden zij de keuken verlaten of hct
zelfLle toonecl berbaaldl! zicb tusscben dP. twee keu
kenjongcns. Alleen daar zij het minder ver gebracht 
hadden in de kunst om door woorden hunnc ge
clachten te verbergen, vulden zij die Jeemte door 
oorvijgen aan. Daar zij hierin e·1en sterk waren, 

omtrent• het huis <lat bedoeld werd en kwam 
het 1trrcst neer op den bnurman van den over
tn~der, welke buurmim 11ltijd wel sous-pierls 
had aangehnd. 

N1tar militail' gebrnik kon de gestrnfte eei:.st 
na nfloop der ~trnf zich op de hoogte stellen 
vu.n zijn rni~tlr~jf en kwam de vergissing nit. 

Of tle schuldige nu nog eens gestrnfG is, 
llleldt de historie ons niet. A. D. 

De Yeeziekte ! 
Door de veenrtsen Driesseu en van Aerde 

is, rnwr ons uit goede bran werd medegedeeld, 
ten opzichte van de veepest in het .M:alang
sche iets geconstn.teerd, ·<lat wij .niet nim:elen 
hoogst belangrijk te noemeu. 

Belitugrijk omdat de beer van Aerde daar
door terug is gekornen van een vroeger door 
hem voorgestane meening ten opzichte van de 
veeziekte. 

Belitngrijker, veel belangrijker nog, omdat 
de ziekte in bet l\falangsche volkomen iden
tiek is ann die, welke in W est-J av.1. heeft ge
heerscht en zulke scbatten heeft verslonder;. bij 
de toepassing van het pagger en afmaaksijs
teP.m. 

Eenparig n. 1. is door de veeartsen gecon
stateerd: dot d,~ vee-:-iekte is een inheemsche 
-:-ie/;·te. 

Derhal ve: NIE'r afmaken van zoogenoemd 
venlacht vee, noch afpaggeren, maar Of dood
schieten Of doorzieken tler aangetaste rnnde
ren. 

i66 komt men clan terug tot bet punt, 
wanrvan men bij de veeziekte op Java had 
moeten uitgaan. 

Het heeft wel wat al te veel gekost v66r 
men z66ver kwam, en het is wel wat laat 
voor zulk een conclusie, mu.ar .... it is neve1· 
too late to mend. 

I. v. 

Hendrik de Achtst~, de man, die zesma11.l 
hu wde, scbijnt tevens op > bijzonder grooten 
voet< geleefd te bebben. In den winkel No. 4 
van bet »Klomnemnnkers- en Scboenmakers
gil<lc: op d~ Inte~nationale gezondheidstentoon
stelling te Londen vindt men zijne schoenen 
tentoongesteld, welke hij op het »Veld van bet 
Goutlen Laken« droeg. itj zijn van respecta
belen omvang en van zulke' zware iizeren zo
len voorzien, dat zu rueer op paardenhoeven 
lijken clnn ·'op s1tndalen V!Ln een vorst uit het 
Hnis van 'l'udor. Neen dan schijnt William Ho
gnrth »coq uetter« te zijn geweest; een panr 
keurig gestikte satijnen schoeuen, in grootte 
en vorm uitstekend gescbikt voor een bekoor
l~jk klein clamesvoetje, st11.1tn op nna1n van den 
beroemden schiltler van de Ma1·iaqe ci la Mode, 
oncler een menigte anrl.ere schoeisels uit de tij
den rnn de vroegere Saksers en volgencle pe
rioden. (Hogarth leefde echter, zooals ~en weet, 
in de laatste helft der 18e eenw.) Die klom
penmakers en schoenruakers van vroegere cla
gen waren luimiO'e ·lui; onder elk van de on
telbare klompen, ;cboenen en overschoenen vindt 
men een creestig bijschri±t, en daar die voor
werpen zelve door hun rlwazen vorm dikwijls 
de hilariteit opwekken, is het »Crispin Museum», 

brncht deze uit:panning hen geen scbrede verdet'. 
. Na elkander rnrbaasd te hebben aangekeken, 
spraken zij beiden, alsof zij bet overeengekomen wa
ren. 

--- Als gij mij de pannen wilt laten verwisselen 
dan geef ik u een kroon, zeicle Pierrot, die bet ):>e
loofde geld op9!ferde 0111 zijne huicl te redden. 

- Als gij mij de pannrn wilt laten vcrw1sselen, 
krijgt gij rnn mij twee livres, zei Ililaire de andere 
sausbederver. 

Yerstomd k.ek.en zij "elkander aan. In h~t volgende 
oogrnblik was echter de operatie bewerkstelligd. 

Ongernst of hunne adjudanten hunne orders naar 
eisch hadd<'n uitgevoerd kwamen Thomas en Baptiste 
weldra wecler binne::n. 

- 't Is gedaan, zei Piel'!'ot aan bet oor van La
briche. 

- 't Is gedaan, lluisterde Hilaire Baptiste in. 

(Wordt vervolgd.J 



zooals men de uitstalling van bet edele klom
pe..:imakersgilJe noemt, wel een der populair-
ste van de vele wo1'1dwps JY.l'.d. Day. 

Versp reide Berich ten. 
Uit Europa he<' ft men naar Ilat.nia getrleg1 afe erd, 

dat het Renther:;-a~ent~chnp bij cl<' koningin Yan het 
Oosten zal opgeheven wonl en. Dit is een groot koopje 
vom· de paardl'nlicfhcbb,•rs, claar 'lij nu niet zullen 
wetPn welk 1x1ard op de Engel~che wedrcnncn ge
wcnnen heeft. \an het overigr :\rdcrlanr!~ch Incfach 
publirk rnl die oµheflin~ nij omerschillig 'wzen. 
Men wil, dat de groote bladcn altoos boven de be
l'ichten van dat ngenbchap: ,.Yan Reuther" plaal -
ten om bet publiek te wam·,;chuwen voo1· dergelijke 
berichten min of meer op zijne lJOC'<le 1e wezen. De 
'Jedienin"' van Reuther was echter we! du11r rnnar 
ook ..... slecht. - Zooal · men uit de telegrammcn 
zal zien of gezien hebben, is den ':27cn fonuari de 
"·ijziging der Grondwet afgekondigd en we! op pl1'ch
tige wijze. Ofi;choon er in dir wijziging geen ~prake 
is '·an verhooging der belnstiugen wonlt het dm 
Indo-1 'ederlanders toch aangeratlen zich ml't geen 
doode musch te verhN1gen.- In Petersbm·g is bet 
awbtelijk bericht ont,·angen, dat reizige1·s uit Frank
rijk weder ongehi11derd ornr de Rus"ische arenzen 
wordcn toegelaten.-- Te Zwolll', i~ er in een in den 
avond gehoui::l<'n gerncenteraad besloten om 1oor hct 
gebrnik maken dcr nienwe overdekte boternrnrkt w'en 
recht~treeksche retributie te hl'ffen, maar inplaats daar
van het ijklo l tier ebotenaten, thans beLlragendr 
Yoor 1

16 een cent en voor 1 1
8 twee cent tc verdub

belen.- De 1Yieutce Rotterdam.<clle Co11Nml waap'L 
in haar mmuner 349 clato \Yoen clag 17 Dl'cember 
1884, rlenle blad: \\'aa1· gaan "·ij lieen? ,. \i'at is 
staathmde?" Ilet blad zal we! doen om de oplos
sing van die twl'e \Tagen te zocken bij dl'n rnclja 
,·an Tenom en lord Gramille .- llet bestuur der rer
eeniging Neerlaiids lrerknw1i heeft geld noorlig. 
Ilrt hecft zicb tot den Burgemcester en den Gcmeen
teraad var. Am terclnm gewcnd om vijftig duizend 
gulden uit de gemeenteka · beschikbaar tc stellPn ,·oor 
de werklieden, die zonder werk zijn. In hct verzoek 
wordt echtcr niet duidelijk gemcld wat de bt'doe
ling van het be tuur is.-

In den morgen ,·an den 2Gen Januari is in het 
Rijk ''an Djokdjakarta, op de groote 11~1~ser in het 
regentschap Kalas~an bet lijk Yan een kind gevon
den. Bij onderzoek is het gebleken clat het vadnr 
noch moeder bezat, door bedelen aan rlen ko><t kwam 
en waarscbijnlijk Yan dea honger gestonen is. Op 
la t van de pl)litie i het Jijkje begrarnn. - 'l'P. 
DjokdJa. is bet aan de politie gelukt om de beruchte 
speelplaats te Be kalan te overrompelen. )\aar dP. 
1Iatm·ain vel'nam waren hct hoofrl Yan bcstuur en 
de rijksbestuurder bij de OW'l'l'Ompeling aanwezig. 
Het Chineescbe kampoongboofd The Siim Djauw is 
ter verantwoording opgeroepeu, terwijl Yer cheidene 
dobbelaar in handen van de polit1e zijn gernllen .
De Djokdjasche politie chijnt wakker te zijn want 
aan het spoorwegstation aldaar zijn verschillende 
aanhallngen van OJJium ger!aan, onder anrieren in 
een Jag van zel'en katties ruwe opium. De Javaan
sche ·uouw :Mbok odikromo, werd, toen zij uit den 
trein stapte onmiddelijk ge,·isiteerd en bij lmar die 
ve1 bod en waar gcvonden. - De heer ?lfoldendorp, 
thans met verlof in Xederland, Jaatstelijk zoutdepot
pakhu[smeester te Batavia hel'ft bet voornemen pen
sioen a::m te vragen. - De ka telein van de so
cieteit te Bandong beeft zich door ophanging ,·an 
bet !even beroofrl. Ofschoon hij een uitstokend ka. -
telein was, schijnen zijne zaken toch erg in de war 
geweest te zijn. Reeds vijf dagen wa~ hij Yermist 
rn men dacbt algemeen dat hij er van doorgegaan 
was, maar een verdachte Jucht, die uit de dranken
kamer kwam deed deze openmakP.n en da::ir vond 
men toen het reeds in verren staat van untbinding 
verkeerende lijk van Jen ongelukkigcn kastelein. 
Te Samarang is een tamarindeboom omgevallen en 
volgens cle Locomotief moeten er nog ,·ele van die 
boomen op de nomina.tie ~taan van een tuimeling 
te maken. - De Locomoliel beeft maatregelen ge
nomen, om nu Reubters agentschap te Batavia "·e
gens gebrek aan interessant nieuws '' ordt opgerloPkt, 
zelf telegrammen van Singapore te krijgen, zoodat 
die Courant de wretgierigheid van hare lezers, wat 
Europeesche berichten aangaat, 7.al kunnen bc\'J'edi
gen. - Tusschen den balletmeester der Italiaansche 
opera en rlen 1e teno1· Signor Jennscbe schijnt ern 
dolkgevecbt te hebben plaat:t gehad. De Bat:nia
sche bladen vermelclen niet of die voorstelling in of 
buiten abonnement gegeven i . Zeker is het echter 
dat de Gouverneur Generaa! er niet vovr van I3ui
tenzorg is overgekomcn. --- Te Samarang maakt de 
Chinecsche wajang veel verlietde Jui. Een gernlg 
daarrnn is dat de heeren wier gemoed altlus vrrt
baar is voor de bchoorlijkhedcn van hPL srhoone ge
slacht, behoefte hebbcn aan geld. Zonder nnggits 
geen Jiefde --- althans bij de wajangriames. \"an 
dit gevolg is alweder een gevolg clat men zich geld 
zoekt te vcn;chaffen op all~rlei manieren. De Loco
mot ief raadt de Samarangsche politic aan on1 rem 
het oog te houclPn op de habituc, rnn die Chinee-

. sclie opera. --- De heP.r Maxwell, waarnemend super
intcnden der pe1litie tc SingaporE', i~ te Prnang 
aangckomen om drn kolonel Dunlop tcr zijcle te 
~taan bij bet onderzock ctat naar het gerlrng der 
Europee che politicbeambten ahlaar zal ingc~teld 
worclen. Yoor zoorer lll'kend is . heef't de heer Max
well den Radja van 'T'enom 'nog niet ve1·zJcht om 
aan het onderzoek dee! tc ne111cn, daar er toch gePn 
Kcclerlanclers in betrokken zijn. --- Op de onrlerne
ming Bantool heeft ern vrnuw vijf kinderen op cen 
dag ter werelrl gebracht. De vu.tier die zijne echt
genoot en kinderen laat bctichLigcn verdient dagelijks 
ecn aardige som gelds daarmee. 

Telegrammen van de Locomotief. 

Pit Batavia, 3 Februari. In antwoord op het laat
ste Bataviasche adres van belang"\lebbonclen en be
Iangstellenden in de J~"'..\-suikerindustrie, is bij gou-

vernement besluit van 30 Januari, nr. 11c, aan adres
santen zonder meer te kennen gegercn dat hun , ·er
zoekschrift ondm· de aandacht van het Opperbestuur 
gebracht zal worden. 

De zeibchepen Insulinde, Leopold von. Ge1·ow, 
Fi'alellan:a, Ma$7Wlct, Jan van Haaflen, Allegiance, 
G1·ati/1rdille, F.taM11yel', Media, G/crnce, B1·od1•ene en 
!Jans G11cle zijn in Europa aangekomen. 

Ilet stoomschip Samaurng is te Padang gearri
veerd. 

Dt' Hollandscbe mail, met berichten 100pende tot 30 
December, is hier aangekomen. 

De wijziging cler Grondwct is den 27 en op plech
tige wijze afgekonrligcl. 

Luitenant Schulz heeft rletacheering naar Indie 
gl'vraagcl. 

Officieel. Ontslagl:'n, eerrnl, op verzoek, de dil'i
geer Pnd apotheker der rerste klasse \\'. J. E. Ilek
meijer. 

Door de RE'gecring is machtiging verleend om den 
gouvernernentsstqomer Zwal,1w uit de wateren van 
Atjeh naar Bomeo 's Westkust te dirigeeren, teneinde 
tr waken tegcn den invoer van kruit en andere oor
logscontrabande. 

Yan Reuter 3 Februari. Landen, 2 Februari. De 
groote mogendheden namen de Engelsche basis ,·oor 
de Egyptische onderhandelingen aan. 

J(a/ro, 2 Febrnari. l\Jetemmeh i. nog niet inge
nomen. De Britschc troepen houden een goede posi
tie ten zuiden van die plants. 

Uit Batavia, 3 :Februari. 

\YISSELKOERS TE BATAVIA. 

Keeler!. bank. G/m dato f '102 
id. factorij 6/m )) 102 
id. partic. G/m )) 103 

Eng. bank G/m )) H,82 5 

id. partic. 61111 )) 11.75 :i '11. 77 
ingapore bank zicht )) 2.1 7 

Hongkong id. id. )) 2. ·17 
• \moy id . id. )) 2.'19 

OtTicieel. Yan Atjch wordt onder datum van 29 Ja
nuari het volgende medegedeeld. 

De voorcrenomen intrekking der pcrsten ,·an de zuid
oosterlinie is afgeloopen. 

De weg der tran, porten tus·chen Ana.galoeng en 
Lambaroe werd door veldwerken versterkt. 

Den 20en Januari had een gevccht plaats op den 
rechleroever der Atjehrivier. 

Twee patrouilles, uitgezonden ter beveiliging mn 
den tran. portdienst, werclen beschoten. 

Het '·erlies ai1n onze zijde bedroeg zes gewonden, 
"·aan an drie licht gewond. 

De vijand wercl uit zijn stellingen verdrl'ven. 
Hij liet twee dooden achter. 
Denzelfden dag raakte het derde bataillon slaags 

in de I\' :Jioekims. 
De vijand werd op alle punten verdreven. 
Wij bekwamen drie gekwetsten. 
Uit de westerafcleeling van Borneo werd bericht, 

dat _de vijand den 23en Januari, van Kopean is te
ruggetrokken. 

Een colonne van honderd man bereikte ongehinderd 
l\I:mdor. 

Den 24en Januari werd een transport naar 1\Ian
dor oeschoten. 

\\'ij hadden een doode. 
Den 25en Jannari werd een transport van Mandor 

naar Kopean bescboten. 
'i'ij bekwamen drie dooden en een mindere werd 

zwaa1· gt>wond. 
Deze vel'liezen werden ons toegebracht door vijan

delijke scherp~cbutters, die zich in hinderlaag gesteld 
hadclen. 

Luitenant Yan Dijk is overleden aan de gevolgen 
van een zonnesteek. 

Den 24 Januari wercl een aanval der onzen op 
Mentidoeng afgeslagen. 

Yan onze hulptroepen sneuvelden twee man. 
Een sergeant ~enl gewoncl. 

-.De Indische begrooting voor 1885 is i'n de Javasche 
Cournnt gepubliceerd. 

De minimumbelasting berlraagt: 
,-oor inlanders een gulden per hoofd en per jaar; 
voo1· vreemrle oostel'lingen twee gulden pe1· hoofd 

en per jaal'. 
De rijtuigbelasting vool' inlanders en daarmede ge-

lijk ge telden bedraagt: 
yoo1· een rijtuig op twee wielen f 12 : 
voo1· elk ancler rijtuig f 3G. ' 
Benocmd bij den dicnst der staatsspoorwegen tot 

boekhoudel', Langeveld; 
Tot tweeclen magazijnmeester, Boldel'man ; 
tot eersten kle1 k, Bax. 
Ornrgeplaatst naar Padang. de officie1· van gezond

heid der twrede klasse Portengen: 
te \\'illem I, de offir:icr rnn gezondheiri der tweccle 

klasse van den Bussche. 
Overgeplaatst naar Djokja, de officier van gezond

heicl de!' twecrle kla;:se F. J. M. Fiebieg. 
L!it Batarin 4 Febrnari. B\j den brand in bo\'en 

Langlrnt ( 1) heeft de .. nclerneming Bindjey geen S(:ba
de gelede11. 

Ecn t1\'eejarig verlof naar 'ederland is verlee11cl 
aan den eerskn h11lpondcnvijzer 1ler iweecle klasse, 
A. Baars \\.zn . 

Benoemd tot ecr:tcn hulponclenvijzer te Chel'jbon, 
Pont. 

De gewezcn klerk bij het deparlement van Bin
nrnlandsch Uest!Jlll' A. \Yijnands, die een val che Ol'
donna1wie ve1·vaardigde, ten name nn den hecr Hey
ting, boofdinspecteur cler kollieculluul', IS vel'oordeeld 
tot vier jaur gevangenisstraf. 

De kapitein \\'. U. :\ieuwenhunen is van Malang 
overgcplaatst naar Atjeh. • 

Ilet Stoom.·chip S'ocndct is eergisteren te Suez aan
gekomen. 

llet stoo1mchip P1·ins Alexandel' is den 20en Ja
nuari te l\Iarse11lc aangckomen. 

Uit Singapo1·e, 4 Febrnari. De Fransche mail is 
hi er heden aangekomen met berichten, loopenrle tot 
3 .Tanuari. 
. De bladen houdcn nicts in dat van genoeg belang 
is om owrgeseind te wol'den. 

( 1) Zie De Locomotief van 31 Januari. 

Aangeslagen venduticn. 
Op Yrijclng clen G clt'Z<'r 1<' '.\lnngko,,1wgaran vnn 

den inboedel Yan clcn J ku1· 0. E. . \\"<Hing. 
Op l\laanclng den n rleze1· in hl't pandl111i>< in ht't 

Chineesrhc Knmp alhier ''Ill onuilgelosle p<tndgordP
ren . 

Op Dinsdng den '10 dezer in l1et iokolornal l'an 
den moor Abtlullah l\lit in het Chince~chl' Ka111p nlh iPr 
va.n tokogoederen. 

Op \YoPnsdag en Dondc1'!lng den ·11 en 12 cleZl'r 
in het Cb ineeschc Kamp te Kepatian nlhier van on
uitgeloste pandgocrleren. 

Op \'r\jclag rlen '13 clezrr te 1)rerbnjan van cll'n 
inboedel van den Heer K While . 

IE 

De Yenclumees!t)r, 

U. C. Fisse1·. 

Ad v e rte n ti e n. 
GetI"on~vd: 

JEA. T BAPTISTE AUTIIJER 
E~ 

AUGUSTL\rJ~ vVILHELMINE JEA TNETE 

V .A. DEH. LINDEN. 
Solo, 29 Januari 1 u. (26) 

~ Voor de vclc blijken ·van hdnng
stelling bij ons huwdijk ondcrYond('n, bc
tuigcn wij onzcn hartcl,ijken dank. 

J. B. AUTIIIER, 
(27) A. V\r. J. AUTHIER, 

gcb. Y.,l.:N DER LIN"DEN. 

op den 19en Januari jl. overleecl te J.lla
lang mijn geliefdc brocder Frans. 

M. J. THOOFT 
.A..lgcmeene kennisgn ve. 
\\'egcns buitenlandsche betrekkingen eerst hedcn gPplnatst 

(24) 

De ondergeteekeno.e, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
lukten to Seurnnmg. l 

( 

Ver c1rnJt werklrnpitnn1 ann Lnndbou won
lernemi ngen en verleent voorschotteJ1 op pro
lukten. ( 

Een en nnder tegen nader overeen te 1<0-
meu conditien . 

(233) L. l'. Sl'IIALKWIJK. 

Op nieuw ontvange!J: 
1 

Het echte Le\erwater, lht gee11 HILnbeve
ing behoeft, door zijne kwalireit nlom bekend, en 
lechts verkrijgbnar bij s 

per :fi. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL O i\I. 
(301)* Schoenmake1·. 

in vnten, blikken en fles chen 
verkrijgbaar bij 

2G3 SOES:\IAN & Co. 

A.n1sterdan1sche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

:f J.50 per pond. (311)"' 

AmGterd~m$Qhe Apotheak. 

Leve1rUJate:1J 
(296)* A. J\1.A.OHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soern.karta van 

Ra.~~aohe W3i!ne=.. 
(25) A. MACIIIELSE. 

-- Allen die iets te vorderen hebbcn 
van- of vcrschuldigd zijn nan den Locdel 
van wijlen den Heer F. J. A. Thoofl~ 

worden verzocht daanan · ten spoedigste 
~~~~-aangifte of betaling te doen aau ~II 

_c_25
_) ____,,.--~-· _J. _T

1
_
10

_°F_T_. ™I ATELIER DE PHOTOGRAPHlE ~II 

~~'ij~~e~!.t~:t ~~!llu~~t 1m
1 

£1. WA~®I~~~u. II~ 
voorheen Modiste van den Hier KLEIN. ~111 HOTEL SLIER. 326 Iii 
Beveelt zich be1ccfcl aan tot het ma 11~~~~~~

ken. van Bruids- vVandel- en Kindertoilct 
-
-

t-en(-·29_) ___ J_. B_. ~A u_Tr_nE_R_. f e Jt ~ d k $ e ~ ~ i j * 0 
SALON IlE COIFFURE 1'Io:oeE1:A~~-~~ijn 

Heere11straat-Solo. Steeds v o o 1· hand en: 

Heeft op nieuw ontvangen: 
Heerenschoenen 1 witte schocnen, schoe

nen voor' de jacht en regen. 
Hoeden, zwarte- witte-, en fantaisie clas

sen, kragen, hemdcn, garnituren voo1 
hemden, stokken, sokke1i.. 

Dames- en ki1iderkousen, dameB- en kin
der schoenen in a lle soorten 

1 
haucldoekcn 

van f 12.- tot f 16.- kamme111 fijue 
sponsen. 

Parfumcrien van Ed. Pinaucl, Y cloutine 
. Qies, Faie, Oriza lactee

1 
Dames- en Heeren 

glacehanclschoenen. 
Alle soorten Yan -YYijuen en likeuren 

(30) J. B. AUTHIER. 

Verkrijgbaar 
l!Jlappe-Kaart van Java 
Topogmph.Kaart van Soerakarta 

I<l. » Djokjalrnrta 
Prachtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rwulsclu·ift pennen 
Draagbare copieerpcrsen 
BiLlboekjes 
Gou )Jil-gravures . 
I voren duimsto kken 
Pcrty-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretteri. papier 
Faber 's boodschapleitjes 

En:i:. 

(3) 'rHOOF'r & KA.LFF. 

SOEJS1"'IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commissievendntien 

(28) 

J aponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigclheden, enz. 

H.ecommandeert zich. vercler voor 
maken van japonnen, etc. etc. 

Ontv~~8e~ 

het aan
*(252) 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 
(33G) THOOFT & KALFF. 

Ve~k~ij8b~~~. 
Be;{eel"in"s al:rnanak 1§§5 

met NA.A.l\HlEGISTER zoomede OFFIOIERS
HA TGLIJST. 

(7) 1'HOOFT & KALFF. 

Vendutfe wegens ver~rek 
op J' 1·Udag, 6 Feb1"1tari a. §. 

ten· huize van den Heer 

Pltsstu· Pon, Mttngkoe Negal'ttn 
van den compleeten inboedel 'tan den Heer 

0. E~ S-W-A VING 
~ij strooibiljct te specificecren. 

2 3 SOESMAN & Co. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

SIROP van Dr. ZED, 
28 .A.. MACRIELSE. 



i.; de ee 11 igl! die ee11c belooning verworven 
lu•l'fl Yan het fra 11 sche Gou verne1n eut van 
11 .SO O fr . t> n de ee nige die de gouden 
mcdaille vc rkregen heeft . 

DE t GHTE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
I. 1•, fL op de \Yeener te 11 Loo nstel li11 g van 
1•:1a1 maceuti sche prod ucten gehouden in 1883 
' \'l:Jerom de gouden medaille verk regen. 

[ E ECI!TE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
is l'e 11 voedend, k r achtherstellend e.n 
ko or t sw-erend miJde l orndat hP.t alleen 
bl't cxl raet hen.it der drie kin asoorten. 

DI. EGHTE FRANSG1E QUINA-LAROCHE 
i< ltt>L ec11ige rn1ddel tegen verzw-akking, 
Ll cel; zu cht , langzame en moeijelijke 
"!' i i svertering , gebrek aan eetlust,gevol
gu1 v a n h et kraa mbed , vroegtijdige 
afmatling , kritische leeftijd, tering, 
lnnge e11 b oos a a rdige koorsten zooals door 
cc :i menigte Certificaten bew-ezen is. 

Pl'. Er,HTE FR ANS H ~ QUIN A-LAROCHE 
lw1 ·fl tuL lia::;is ern kraciltige 11 spaanschen wijn, 
die nog zij11e herstellingskracht verhoogt· 

f~ ECIITE FR 4NSCIIE QUINA-LAROCHE 
-----.. 
1,; 11n' ral 11<1gc~111aakt ltetzij doo r de Apothe-
h1 ·:·;; die"' ' i,1 d 111111 eiµ- '11 pre !Jaraat aanbevelen 
t>I et•1Je goedkooper e soort daarvoor aanbie
d1 ·11; 111•·11 1J1 1et d:1,; f'tecds de echte fransche 
(Ul'.lA-LAROCHE t·~i-cl rn 
t.,• 111·11sp 1·t11:<w : 1a1~ ~ 
11p ll f' l

0 l'll"l:t<t11df' - --~~ 
lt :;11dteeki.11g -- ___ ........, 

: ·:i :1t, als 11 1cde l1e t nrna lglaasje vragen met 
<1 01 1 11aam LA JWC JIE Ill een woord. 

f: fCHTE FRANSCHE QUINA "LAROCHE 
J, .. ,· 1t l"J ietlere ne::;eh ee11e co mplete ge
" ··;j k, a;i1111 i1zi11g in negen talen die franco 
lu•: ,.:ezo11d1.•11 wordt aan ieder. 

H E~HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
1 nit i11 twee suo rlen verkocht de eenvoucl ige 
!: .: nple) en de Staalhuudende (ferrugineux) . 

r£ ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
w .. rdt i11 Fra11kri jk verkocht tegen GI. 2 .50 
de lt cel e flesch. 

r.: Er.HTE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
i - l i111ile ,\ pott1eke rs in de geheele wereld ver. 
" 1'. ..;baar eu le Parijs, Rue Drouot, no 22· 

Mvi* 

DE SIBOOP J"AN D ' ZED is cen koslbaar 
kalmerend middcl voor kln<leren. 
DE SIROOP VAN D ' ZED is onCeilbaar te
gen Kinkhoest. 
DE SIROOP V AN D · ZED is een radicaal 
middel tegen de hoest van teringlljders. 
DE SI.ROOP VAN D· !LIED is een zekermid
del legen hoest verkoudheid. 
DE SIBOQP VAN D' ZED 1s u!ts tekend te· 
gen Slapeloosheid. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, ~2, PARIJS 

EN OVERAL IN GEHEEL NEO ERLANDSCH IND /£ 

Te ::ioer -lrnrhL bij .\ . .\L\ .. CHIEL~B. 

~msterdamsche Auotheek. 
E euig Agentuur voor Soern.lrnrtn. voor 

wn gnnstig bekende 'Vl.J ~ E~ : 

.\I erk P LATO?\ & ( 'o. BcLtitvin. 

('iO) .·L .\LH 'HIELSK 

~r\. 1nsterdmnEeh e Apothe.ek. 
So e r Llrn rta.. 

Ua,TllTil. r'-.lcoholi~ch ~,·a.sch• 
,,·ate .. . 

101) .\U. UH lELSE. 

A rnsterdan1sche A.potheek. 
Ontva n.rJen: 

ltc.•aCings ('on~h 1Lozen~es. 

.\Iit1r1<>1 tegen de l10e::-:t. 

( 10.'>) jlA. C' lill<.: L.' !1; . 

\1nsterdan1sche A_pothoek 
S o e ,. ,,, Jr, " r t' ct. 

<ri: l ykn1ine, mich1el tegen dti lioesl in 

I •!ll '" fl.escbjes a /' -i.- Cll r ~--
] iJ ~ ~Taine §tifh~n f' 2.- per stuk. 

J .) tj A. 1\lA.C'HrnL E. 

BE CKE R & Co. S 0 ER! B ! IJ A. 
WERKTUIGKUNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

N0d0rl. Indisch0 Lev0nsv0rz0k0rina 
EN 

L ijt r B n t B M a a t s c h a D D ij HEB B E N IN VOORR AA O : 

g en groote partii L, T, 1-1 en Balk· 
lj zer in alle afruetingen . 

"' taaf en t•laati.jzer viin alle dikten, TE BATAVIA. 
w1111 rbij ' ' ILH 6'X2 ' X '! .. " en '/," 
~ t.aa.f en plaatkoper en .Uoper

(h•aa.d. 
Groote- sorteering-Jloerbonten en 

Inlicbtingen omtren t verzekeringen b. v. Knpibrnl bij o verl~jden , Imm er-trekkende verze 
kering ;- ook omtrent die volcrens het onlang·s n.nngenomen V~J R.LA A.GD tarief voor WE]::
ZENFO OS. worden gnarne verstrekt door 

lilinknagels. 
> > Jioperen .Uranen (17) 

en § tuo1na:fslni.ters. 
India. rnbbe1· van af •1,." tot en met 

l" clik. THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
Gas1•iJpen met hnlpstukli:en tot leveren op aanvrattg dadelijk 

en met .J" SchijC111Cllietrc;;isters en A:fsta.ndsbepa-
Geldon l(en t>ijpen tot 12" diameter lingen, afzonderlijk gebonrfen. 

gepcrst op 10 At mospheren. 
P rima kwa1i teit Engelsche drijfrie-

1neu. enkel en dubbel. 
Jia.nd, Ceutrifugaal, Stooin· 

po1n1•e n en Brarulspuiten. 
~ nU~·e1·eedschap voor gas en 

'VH h u 'o1·tlufraa.d. 
A1le soorten 'T erfwaren. 
Boor en Pous1nachines, D1·a.ai

en :;; c haatbau!i.en. 

Gedrukte Aanteekenin;;boekjes. 
Naamlijsten. 
Kleedin;; lijsten. 
Strafboeken. 

.. 
l'IIenngeboeken met l!lterkte Ile;;ister. 
Proces-V er bani. Getui~cn Verhooren. 
Bekla.agdt>n Verhooren. 
Venduvera.ntwoordin;;-en, enz. enz. ( 4) 

• ~too1!11na.chines1netketel~ opern I ONTV AN GEN· 
fu u datleplaat. • 

ltiezel~·uhr compositie, de beste p ht· 1 fi 11 

be~;~~!1;;s te~;i;~L~it-ui!e~alin~~uw soort r a c I~ B 0 B 0 ~ r a B Bil 
, -uul'ldei. Van welke lan.tste artikelen zij 
eenige agenten voor J avn. zijn. zeer goedkoop. 

Y erde r a.I le a1·ti Ii.el en, benoodi~d 
, -001· lande lij ke ondernemingen. 

H unne znak op grooten omzet gebn.seerd zijn 
de, hebben zij h unne prijzen zeer billijk en 

THOOFT & UAT .. FF. 
(163) 

beneden concurrentie gesteld. 
Ver krijg baar 

bij THOOFT & !{ALFF Gaarne bela ten zij zich met t oezicht hou
den op aanman.k van Jllachinerieen en 
reparaties dnar rnn, en nemen bestc l
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

blauco aatn' ragen tot gelei«le
billet ' ' oor ' ' er1·oe1· , -an koffi.j, 
Inet ont1·angstbe'W'i.js T'OOr koC-
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fijpas. (193) 

BRAND-ASSU RANTIE MAATSCHA PPfJ 
,,de Oosterling," 

E K 

BRAND-ASSURA NTfE MAATSCHAPPIJ 

"Veritas." 
Dij het ..\.a-entl!lchap dezer l'IIaatschap

pijen bel!ltaat, op zeer a.nnnemelijke voor
wanrden, ;;-ele~enheid tot verzekerin;
te~en bra.nd;;eva.ar, van alle l!IOorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soem ka1·ta . 

(16) J. H. VAN 01\IMER.EK. 

Societe G'e de Prodnits Alimentaires 
K APITAAL 3 :.\lrLLIOEN F ru:-1cs 

D i1·ecteii1·en DI~A:VT en A L LCAR.D 

Gouo1m M EDAILL E P ARIJS '1878 

G ouDE K MEOA IL LE A )I STEHDA :ll 1 8 8 3 

PARIJS II LO N D O N 
23, Ri c h er, 23 II 10 J, Leadenhallsll'eet. 

-Doter van Normandie 
Zoniler cenig meng~el , Lie beste botr.r van Fmnhijk . 

Diver e groenten, tni/{els, sa1·di11es, pales de 

foie gl'as, enz. 
Wi C te en lloode l'ort .. .. . f l 5.-l per 
.l'tl.aln;;n , ltluscntel en l1 in0Dulce , 1 1 3 .50 11~ fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, J 2.-1 a co1.t. 

OilDERS TE RICHTEN AAN ALLE IMPORTE URS 
VAN EUROPA. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & !{ALFF 

Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

IIOLLANDSCUE PillJSCOUR.\ N'l'EK \YOHDE:'\ 

OP Ai\NVRAAG TOIWEZON DEN 

('14 J) 
AGEN'I'SCHAP SoERAKARTA. 

der Bata viasche Zee- en Bra.nd
Assurantie ~laatschappij. 

INDISCHE-BODEGA 
Cnt,·angen: 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te
gen brnndgevan.r, op de gebruikelijke voor
wa.arclen. 

Een partijtje exqnise w-itte 
port"rijn, minder zoet van smun.k clan de 
tot n u toe tmngevoerde. 

(l 4) A. i\1A UHIELSE. 

Tjat ramboet dari toaan Dn RICHARDS 
&AKA"-.N~ DJO E GA 

Roema Toe,in .A.. SEGUIN" 
3 , Jl,ue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara Jianjak lebi baai per tjat laku 
ramboet dan djenggoet ;,, 

Tida oesah tjoetji ka loe maoe pAk~ , djoeta ; 
tids tinga/ noda di koe/1t . ,_,,. 

J:toe tjat darl toean doekoen ' 
R.lcharels uj:rn g lan las kanlja -.>ran g boleh : 
pake sama djoega per ram iloe t. kilJil iljocga · 
per djeufl~Oe t da11 tiaila s;11lj.1 kas1h lantas ·.-~ 
dan slamanJa 11 jang intero sa kail , tapeh djo,ga ·· 

1 pen~a lJ issa n u! .1 11 ~ trada sak;llt IJcr-oebah. • I " • . "~ ~ 

(286 ).* 

J:toe t j at dart toean doekoen Rlcba:rds Iida bekin sakit , sekali dia poenja kocwac: "J'i I' .' pe. k011iJa-a11 dan bokinkoewat 
1oeda pariksa dari hanj:tk rocna tantl a <lan pa iks<1 - an : ~toe pt!krn rnmbo•'. L lemas .dan .k1lap , Ito~ p 1~ra sa ma d1 a, ora ng" d11 bek1n 
i oewal dia poeoja akar dan kas< i kot ll'al hi doep. ltoe lJ•L L111gal sl;irn ania seperll leb1 doeloe ukal1. 
Dari seq ala barang barang njang baai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie , di. kolta Bordeaux 

Kit a dj oe11.:i. t"rolt i11171i tan sama Rita oran17 poenp1 t oerm toecm n;1m11 /Jat; a 
ltoe obal nama Cephaline dari toean doekoen R.ou1111ea~ njang lakan romhoel dja tuh dan s~baubuewal loemboe. . . 
ltoe obal .a.rnlcaline dari 1oea 11 doekoen R.oua•eau ai er wa11g1 per IJOelJI b,.1 .akah aJa ba111ak sakah obal ar01ca d1 

dalam, ohal koewat sakall per 1aha1. kaloe oraug liakar ataue di gig1t, enz. - !toe bedai da ri tJho<e baai •akal i dari. 1egalla roepa 
hedak , kaluk u ban di p:t k ~ 1oe1>a muek• Siam 1111a ti n al bagoes d•u moeda sama d or a ku11 roe a segar dan aloes u erll orang moeda. 

•len Agent te Soeralrnrta 
.J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden: 
POST'l'A RIEV EN. 

TELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 

1'ARIEVE N voor KOELIELOONEN buit.1:111 
de l:ijn. 

(6) THOOF'r & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
• 

bevelen zich beleefdelijk ann voor hunne 

Drukkerij en Binderij 
en 

H AN DEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige becliening en nette dlevering ge

garnndeerd. 
P 1UJSCO U H,AN'l'EN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

V erkr.i,jg~baar 

bij 

TBOOF T & KALFF I 

Avonturen 
van 

Baron van MiinchhansBn 
(in het J a vn.ansch) 

Pl"ijs f 5.- f >'unco pu post f 5,50. 
(82) 

VERI{U.IJ G BAAR 
Javaansche Almanali. voor 

het j a.a.r 1SS5. 
or,der redactie van 

]j---... L. "'VVinter. 
Bevattende een mengelwerk over de wa

jang-ornng toebehoorende aan den prins Pra
boe P rnng wadono, en versierd met 2 pla
ten . 

Deze n.lmn.nak wordt in drie soorten uitgege-
ven, wn.arvan de prijzen 7.ijn als volgt: 

le soort f 2.-
2 » » 1.GO 
3 » » 1.-

(350) THOOF T & KA.1 1!-,F. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff- Soerakarta 
. 

PAPIEtrnN I N DI\"ERSE SOOR'I'EN. 
ENVE LOPPEK . 

KANrrOORBENOODIGDHEDEN. 

INKTEN, IN ZE ER VELE SOOR'l'EN. 
PRACHT ALB UMS. 

DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

~oo~~J?~ ~ l~t~~~ 
H <tntoo1·-A..qentlti's J.fijfiJ.i. 

S poo1·uJeggidse11. 

lt~etlerlands Geschiedenis en Yolkdeve1t 
( p1•achtwerk in 4 gr. octavo dedci) 
de Genestet-A..tbtini in prtichtband. 

ltatie, tloor Gerard lleller >> ) 

J!.en schitde1·doos, conipleet (voor di-
lettant-schitdu1.) (249) 

Stellen zich vernntwool'delijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TnOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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