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In dezen aigemeenen nooJ., zouue men b~jna 
geneigd zijn Jen telegran.f, de ruailstoomers, 
het Suez-kanual, B1iron de Lesseps en den ge
heelen mtnpl1rn tot die snellere verkear-en ver
bindingsmicl.delen behoorcmde, te verwenscben, 
en 1illeen de oude zeilscbepen terugwenscben. 
met dier .,scbippers van bun schip naast God." 

Want we houden ons overtuigd, clat zoo bet 
nrnanden en maaoden nog moest duren, eer op 
een nan.r Nederland gezonden schrijven, op Jn
va antwoord kon wortlen ontvangen, onze G. G. 
die in veel getoond heeft, eeu goed Be
stuurder te zjjn, misbruiken te willen uitroeien; 
verbetenngen in voereu, in een woord, eenen 
gezonden toestand trnchtte doen geboren wor
den, w11.11r hij willekeur, 0nwettig gp,zn,ch. mal
versatien en aoclere malle dingen-zelfs ta.l van 
misdaden-von<l, dat Z. E. op eigeu gezach en 
verantwoordelijkheid op- het besprokene ver
zoekschrift, eene bescbikking zou bebben ge
geven, die belanghebbenden tevreden zoude heb
ben gesteld. 

::\1aar die telegranf ... die snel-eigeolijk, ver
schrij-ver ! 

H!i heeft de macht onzer Gs. c+. in allege
wichtige omstandigheden vernietig<l, veel v11.n 
dier zelfstandigheid doen verloren gaan. Het· 
oude R. H.. moge nog zoo spreken van han
delingen des Gs. G. op eigeu gezach en ver
antwoordelijkhei<l-sedert de elektrische vonk . ook 
vaa Java uit, haren wech over de gqhee!e wa
rdd viadt, heeft zij d,Lt g~zach en die verant
woordelijkheid clen Buitenzorg_schen troonbe
kleeder ontno•nen en overgebracht naur het ka
binet des l\ls. van Kol. 

En bij is bet ook geweest, die elf tlagen n1L 
den datum der bescbikking, elken sprnnk van 
hoop, die in de harten der adressa.nten nog mocht 
gloren, dat het ,,in ov~rleg treden" met bet. 
opperbestuur tot gunstigen uitslach wellicht 
zoune leiden, kwam dooven. 't \Vas als een 
genade~toot, <lien hii onzer suikerfabricatie en 
-industrie kmLm brengen; en hij deed dat zoo 
kalrn en bedaard, als of hij er genoegen in vond. 
Den 22en Jannari maakte hii bekend: volgens 
het a.ntwoord des Ms. v. K. op bet voorloopige 
verslach der 'l'weede Kamer, volgt Z. E. met 
aandarbt de Indische crisis. Z. E. verwacht 
alleen uitkomst vn,n particuliere krachten. 

Hoe wreede spotteroij en bittere ironie ! 
't Is of we Z. E. die verklaring met Pen fijn 
iL la Sprengers-diplornatisch glirnlachje zien neer-
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tlet r"itst vertrokken, want zij haddcn veel mocite 
0m de contt·e-cscarpe ,e bereiken, waren de Trevig
ne, d'Errignij en dP dappere pa~sement\VP.rker \Yel
dra van hunne rnakkers gescheiden en geheel inge
sloten. De schoonl)l'oeders van Tivernon deden alles 
wat in hunne macht was om hen te ontzetten maar 
heL mncht hun niet g-c•.l11kken. Dt' beer de Reclainville 
ontvinb verticr.eidene Wl•nden. Om te bell~LLen dat 
bet geht\ele detachemcnt in de pan gchakt werd, 
moest er wel tot d»11 terugtocht besloten worcl<rn. 
Uitgeput door vermoeidheid en blocdvedies kwam liij 
te Chartres terug en Tivernou dil' al~ bet ware door 
een wonder gerecl werd, haalde de klt>ine troep juist 
in toen zij clt) poorten vnn ChJ.rtres binnen ruktc. 

De beer de Tre1 ignt;, vijf eddlicclen van CbartrPs, 
de passementwerker en vier andere burgers ontbra
ken "Ian bet nppel. ;\a een heldhaftigen wederstand, 

De Soeraka,1·t<uche 00ltN£nt verschijnt 

driem?.al 's weeks: Binsdags, Donderd<,,g• en 

Zaterd<£gs, uitge'l.Onrlerd foestdagen, 

schrijven. vV an,rtoe toch dienen zulke ho1le 
tooneel-frnzen? 't Sµreekt nn zelf, dat Z. E. 
met aand1Lcht de crisis volgt, nlthans moet 
volgen; diLt is zijn plicht, dnarvoor is hij l~xc. 
vnn K. D11.artoe ook wordt hij betaitld en za.l 
hij een ministerspensioeu genieten en als een 
biwnder bewijs, hoe moer:lerland en kolonie 
hem aanbid<len ah de koloniale Deus ex !lfa
china, geniet hij nu reeds- diink zij zijner ei
gene vinclingrij kheid en de terugwerkende 
kracht eener, alleen voor hem geschreveue be
paliug, gedeeltel~jk een extra-buitengewoon pen
sioen als Raad van Iudie- liono1·is me1·itontm
q11e causa; afwachtende de dageo van het vol
le genot. 

Het moge niema.nd vreemd voorkomen, 
d1tt Z. E. zoo n,andachtig <le crisis volgt, ter
\\' \jl hg er toch niets tegen doen wil en a.Iles 
vau de p<trticulieren verwacht. Zooals die ver
klaring vn,n dat »volgen" blijkbaar gedaau is, 
om ln.nd en kolonie op een cl wan, ls poor te lei
deu, heeft ook de daad van dat »Volgen-zelve 
een nog verbvrgen doel. 't ls den heere Ii
Hister nooit te doen geweest, om ous Indie te 
doen bloeien en gel11 kkig te mnken, <loch om 
bg de Hooge Regeering een wit voetje te beb
ben. Dazirtoe zag hij slechts midclel in het 
verschiLtfen van ~eld; hoe meer de citroenen 
en de sponseu (!) gaven, hoe hooger de perser 
en knijper rees. Op alle mogelijke- maar liefst 
onmogel\jke wijzen geld te scbafftin, is de beste 
manier to manage a colony: Het komt er daar
bij niet op 11.!Ln, wat er de gevolgeo vau zij n; 
apres moi le deluge ! Doch de heer Minister 
denkt er niet aan, d11t hij, nitmundende reken ·-
nog beter telmeester, als tij:l1·ekenkwidige zich 
we! eens kun vergissen-alle voorteekenen ma
ken het 7.elfs waurschijnlijk-en de deluge komt, 
v6or hij, beer Minister, verdwenen is. Zal dan 
de beer Minister, evenals wijlen vader Noach 
in den Bijbelschen legendentijd, de eenige 
zgn, die zijn lichn,am en zijn.e pensioeubrie
ven weet te redden? - J\Iaar daaraan deukt 
<le heer M. niet. De crisis houdt zijne anndacht 
geheel bezig-want, de particulieren mochten 
;;ich er eens doorslaan, de suikercultuur mocbt 
weder eens bloeien en zoude er dn.u geeu ge
legenheid voor den heere Minister wezen om 
van die, weder zegen brengen<le, velden een 
enkel graautje-liefst echter vele enkele grnun
tjes, voor 's lands, d. i. Neerlands, schatkist te 
pikkeu? Zou er niet? vY el zeker, . . . zoo'n 
belastiugman ! 

Z. E. volgt de crisis met aandacht ..... en 
wacht alles van pnrticuliere krnchten. We kun
nen bet waarlijk niet helpen, docb toen Wt: 

1·oor het grnotsi.e gecledte met wonclen bedckt en 
zoo vcrmor!id, clat hunnc verlanH.le armeo ge<>n slagcn 
mer.r kondcn tocbrcngcn, warcr. zij tea deele ge
rloorl, ten dcele krijgsgerangen gemaakt. 

De 1-iasscmcnt werkt'J" ondcl' a!ldcn:n had vijf of 
zes soklaten clood gesl:1gen; nl<la!' de Mon tprais~as 
bracht hem nm boven zijn paard zulk een houw 
mnt zijn Z\Yaard to<>, clat hij hem den schedel in 
twe,,en spleet. De anne burger rolc!e tusscben ·de 
bee11en van cl'Errignij, wiens paard door cen buks
sd10t gedoocl was. R11ger ·wilde zich op de Mont
praissa~ Wl'rpen, maar rerscheidene mannen van wa
penen 11 ic1·pen zich op hem. Hij deed eenige stappen, 
hen cloorren schuclrle11rle zoo als een gewoncl cvel'zwijn, 
de honrlen, die het an-nvallen door elkander rammeit, 
maar 01·erslelpt door bet aanial vie! hij 11ed11t. 

De beer de Tn;rigne, die bade11de in zijn blocd 
op den grond Jag, clanktc zijn ievcn aan den rijk
dom zijtlPr wapenrusting. De soldaten oordeeldcn, dat 
hij een belangl'ijk gevangene moest wezt'n en hl'acll
tcn hem in het ka~tcel in de hoop een groot Jos
gelcl voor liem ie bedinge11. 

Mcu kan nagaan dat de Montpruissa~ met uitbun
dige vre11gdc doo1· de zij1wn ontvangen were!. Hij 
roemde hct g-arnizor.n om zijne waakzaarulwid en 
liield zich dacklijk met cle gevangenen b<>zig. 

JJoor zijne wap.mrnsting t~n zijnc edele houcling g•?
noot de heer de Trerigne de eer van hd eer~t on
de ruaagd tc worclt.>n. 

VernPmenrle dat rle gevangene de varier was van 
haar die hij beminde, liet de Montpraissas hem alle 

Ad vertentiekosten behnJve het zegel voor 
elke 10 woordon voor 3 plr.atsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

die woorden voor bet eerst lazen, kwnm het 
volgende tafereel voor onzen geest opdoemen: 
een fel bruisende stroom w11n,rin een nrnll die 
vroeger herluinldeltjk had gezegd, dn,t hij uiet 
kon zwemmcJn en dus zou ruoeten verdrinken 
wanneer hij in 't wa.ter viel, en aan den oever 
een troep van onze mo<lenJe lievelingen ofte 
J1wanen, die alleen helpen kunnen, want zij 

' 

ztjn mu de onmacht des ongelukkigen over
tuigd en ook helµen zoudcn, indien ze wa.ar
lljk menscl11rn w1tren. doch nu geen hand uit-
stcken. Zwijgende en met eene on"l'"erschillig
heitl, die slechts in heesten te begrijpen is, ,,ien 
zij, hoe het water den drenkeling meer en mem.
de bans won1t, nmar W<Lt nood, n,]s bet rnanr uiet 
bii hen kowt, kan bet wa.t hen aangaat, iedereen 
de bans word.en. i\Ianr toch is een ouder die 
men .~c/ien, die den arme dnn.r in den Rtroom 
eenigszins troosten en hem 7,ij ne ympntbie too
nen wil. Daarom roept hij hem genadig toe: 
ik volg de crisis, wan.rin gij u thans bevindt, 
met 1Landa.cht en verwacbt nlles van uwe in
di vidueele krachten. En als <fan de ongelukkige 
hem eenen blik van verachting toeslingert, ver
wouclert hij zich nog, dat zijne welwillenclheicl 
niet de woorden uitlokt. »Dank u wees geze
gen d alle de d1igen uws levens! Hii had bet 
toch zoo goecl gerueend met zich zelven. 

De particulieren zijn dos aan hun lot over
gelaten. l\Ioge de wijze, wan,rop de Regeering 
hen heeft nfgewezeu, hen prikkelea en sporen 
tot het uiterste. Ook in dit opzicht is bet: 
eendr1tcht tn~oakt macht. De b11.nclen ineenge
slagen; hoevelen hunner er mogen wezen -allen 
een van wil en van geest. Bizondere belangen 
ter zijde gezet en bet algemeene belang overnl 
en altijd bevorderd; inimers dat 11.lg0meene be
lang van hen, die door de suikercnltuur ]even, 
is samengesteld uit zoovele bizondere belungen 
als er personen z~jn, en door ullen te helpen, 
helpt ieder tevens zich zel ven. Daarbij kn,n een 
voortdurend rekestreeren niet overbodig heeten; 
Z. E. de G. G. is ongetwijfeld aan de zijLle 
der fabriekanten en hem mag niets geweteu 
wordeu; zijn wil is goed, <loch zijne handen 
zijn gebonrlen door de draclen des telegra.afs. 
Men denke toch ma.a.r aan de afscheidsre<le des 
beeren van Lansb1>r15e. 

Daar stan,t echter tegenover, dat Z. E. de 
man niet is, om zich, door wien ook, in eenen 
hoek te doen dringen; sterk is Z. E. door zijne 
bnergie en wiJskrncht, zijne tLmbtelijke loop
baan in lndie, zijne st11atkundige in Nederland, 
sterk voornl ctoor ztjne tegen woorclige hooge 
positie en zijne uitstekende politieke en vriend
schapsbetrekkingen in den Hua.g. Daarom zal 

zorg bieden, die zijnen toestancl noodig mnakte en 
die gPrlnrende eenige dagen iee1· geraarlijk was. Hij 
liet een womlheeler uit dl:n on1tr<>k oplicbten en ver
klaarde aan clen armen praktizijn, d>lt hij het kas
te1~I nil'l zou verlaten voor de heer de, Trevigne ge
nczen 1vas. 

De Riclcler liet Lonise en mevronw du Tbi;il a:in 
het hoof•leneimle ,·an den ge1vondc 'iVak en. llij \1·ns 
Z<!lfs zoo kie~ch van liaar niet ml'er ornr iijn·~ 
h11wclijkspla1111en te spreken, hoewcl hij die volstrekt 
niet hn,cl opgegeven. Eerst later, toen de C!Jirurg 
voor het !even van den heer cle Tr<\vignc instond en 
dezc niet meer bcdlegerig was, kwam de Moutprni~
sas er wecler mcde Yoo1· den dag en verklaarcte da t 
het zijn plan wa~ geblernn om LouisP. tot dt1t hu
welijk te d wingcn. 

\\'at d 'Errignij aanging, de :\Iontpraissns nict "·e
t1,nde dat hij zijn rnecleminnaar was had hem een 
br.tere outvangst bereid, dan Hoger bad clurven 
hopen, llet was ook te ncezen dnt cle nidclcr 1,jch 
zou willPn wrl'ken 01·l'r den dcgrnstoot lie de baron 
hem hn,d tocgediend op den morgen toen de :\[011t

prai8sas den Koni11g rnn Xava1-rc tc 'l1011r:; vcrgczelrle. 
llicrin gedroeg de ;\Iontprai,sas zich waarlijk als 
edelman en bo·handclde hij iij11 gcrnngenP. met 011-

derscheirling. llij voinlcrrle slecbt:; een rnatigen los
prijs eu &teldc hem in de gelegcnhcicl met zijnc 
fa!~Jilie brief\vi~seling tt: ho11rlen. Het kwa111 hem 
yoi~trekt nict in de grdachtc dat Roger niet clau 
noorle Yillebon zo1.1 vcdalen. Nog nimmer had ern 
gevangene zich zoo gemakkelijk in lrnt verlies V<lll 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgn,ve v66r 10 uur. 

hii die terkte toonen, indien redding anders 
niet mogelijk is en hij zal ov~rwinnen of .... 
abdiceeren. Dit laatste is ecl1ter niet te wachten, 
eer, dnt de beer .Minister zal blijken zich ge
heel vergist te hebben, en de deluge hem alleen 
inedevoert, terwijl hij alle anderen zelfs niet 
bespat. 

Al zegt de heer M. v. IC bet we gelooven 
het toch niet, dn,t de belanghebbenden bij de 
suiker geheel alleeu sta.an ,,zooln,ng de G. G. 
van Rees beet. Daarom niet gewanhoopt, ruaar 
gecla.a.n wat er kan en moet worden gedaau
misschien komt h!-\t toeval ook wel te hulp als 
voor den beere M. illustreerende de spreuk: 
het is zaliger (in casu, ook voordeeliger!) te 
geven clan te ontvn,ngen. 

De N. I. S. M. beeft reeds met eenen ,,snaauw" 
een handje geholpen, en die hulp is met eenen 
,,gra1iuw" an,ngenomen, maar bet is toch iets. 

God beware Java11s suikercultuur! De In
landsche bevolking zoude met baar te niet gaan
voor een zeer groot deel, zegt het rekest. 
Niet alleen de inlan dsche bevolking echter, 
ook een aanzien}ijk getal Europeanen zouden 
de slachtoffers zijn en ook daa.rdoo~· :t:OU. bet 
land getroffen worden. We ho pen dit zoo er 
gelegenbeid toe i~, in een vervolg-artikel met 
afzonderlijken titel, weldra te behandelen. 

Mr. REELFS. 

So erakarta. 

Commissaris der maand Februari 1885. 
Ve1·zor;;i11gsgesticht 

den beer Ds, N. VAN KLA VEREN. 

S I u i t d a g e n d e r n a i I s. 
TN SA}fARA~G: TE BATAV:U.: 

Fr. 8-22. Fr. 11-25. 
Eng. 14-28. Eng. 3-17-3 Mrt. 
Holl. 7-17. Holl. 10-20. 

Haanstan d. 
Zatenlag 7 Februari L. IC Zonclag 15 Februari 

N. M. Zonclag 22 Febrnari E. K. Zondag 1 Maart 

V. M. 

Vcrt1·eJi der Treinen 
Serna rang-Solo 6.50 v. m. sneltrein, welke 

tc Solo aansluit aan den snel
tl'e~n, die om 10.30 v. m. 
van claar naar Soerabaja ver
trek t. Yerder 8.3-1 v. rn.1.11 
n. m. 

zijne Hijh eirl gescbikt als d'Errignij zulks clet:d. 
Hoe,rnl hij me,iufvrouw de Trevigne niet kon ont

m'leten, was het reeds veel voor hem van onder 
hctzclt'de dak als zij te wonen; dan, van tijd tot tijd, 
bcspeurcle hij ham-, niettegenotaande alle genomene 
rnorzo1·,(\·en, als iij over het binnenplein ging of door 
de galle1·ijcn wandelde. Zonrler te weten waar de 
heer cl'Errignij zich eigenlijk beroncl, keek Louise als 
bij insLinkt zijnen kant uit en beiden wisselden dan 
een snellen blik. En van elkancler kregen zij toch 
tijcling door den heer de Trcv;gnc en den getrou
wen Tbomas. 

De laatslc had het vertrouwen van den burgtheer 
gcwo11nen door zijn geclrag op den dag <lat Villebon 
aangevallen 1re1·d. Yan het oogenblik afaau dat hij 
gezi1)11 had hoc het gevecht zou aOoopen, had Tho
mn,s hegrnpen, dat bet in het belang van zijn 
meestcr, 1qaar ook in het zijne was, om een go!) de 
positie in het lmstcel te bewarrn en zich niet in 
rnnlenking te brengen door een dubbelzinnig gedrag. 

Dirnlengevolgc h:i.d Thomas dapper gevochten te
gcn de vriendcn van zijn meestet· en had zo0veel 
mogelijk allcrlei soort van projectielen naal' de bur
ger:; van Chartres geworpen, die zeker vprwonderd 
zo1trl1m gesttmll hebben, als zj geweten haJclen dat 
de balken en de stcenen, die op hunne schouders 
terPcht kwamen van cen vriendenhancl kwamen. 

Daa1· Labriche 'vel zorg gedragen had van voot· 
zijne heldendaden juist die oogcnblikken te kiezen, 
dat hij het meest in den kijket· liep, en claar hij ex
tra goede vrienclen was met den secretaris, voor wien 



i.:! I. fl). IU.~~tl I. Ill. :2.lli 
11. u1. snellre111, 11elke aan
Juit nan dlln s11ellrein, die 
0111 U. ~U v. lll. \'an ~ucrn-

bnja \'ertrekt. 
~e1m1nu;g-l\eclo11g-Djati ':L)5 n. rn. 
l\elio11g-Djali-Se111nrang8. l':.l v. Ill. 

::leunll"<lllg"-Djokja U . .'."JO 1·. Ill. tl.:31 I'. lll. 

l>jokja-t:kmanwg 7.J:) 1·. 111. l':.l.~:i v. 111. 

lljokj•1-~olo 7.15 v. m. U.1. 'v.111 1.!.:23 
n. m. 3.G3 n. m. 

Sok -Djokja 7.13 v. m. 10 \' m. l.33 
n. m. :~.3() 11. m. 

\\'illem 1--Kedong-Djati (5 I'. m. :2 11. u1. 
Kedung-Djati-Willem I. 8.5 '" m. 't. l l n. m. 

Ben Chineesche klontong wer& dezer tlagen 
op reis vnn .l:Soijolu.lie nu.ar ::)olo op de hoogte 
vi.n de dessiL .l:Sondu.leru, op klu.nrlichteu lli•g 
door twee bnnclieten gebegidd. J olln l'u1111Lruu.u 
verweer<le zich dap]!el' en rit:lp oru hulp, c.iocll 
zonde,r r sultaat wimt bet ongeluk w11Lle dut 
er t:Jen juist geen voorbijgu.nger.> op den weg 
wuren. Htj moest z~jn geltl teu bedmge van 
f 50.- nfgeven; alleen ZlJne goedereu mocht 
ht behouli.en. 

V olgens geloofwaardige dessalieden die eeni
ge <lagen geleden alhier vertoefden, zou de 
l\lernpl weer aim 't brommen ZlJn goweest. Ann 
de h.edoe- zijcle zou len ook reu::mchtige brok
ken teenen van <leu ernptiekegel :t.lJU neer
gevnllen. 

Dief>tallen. Alweder werd Zondagnvoncl jl. bij 
de weduwe -, . te l(P,balen ingebroken. ---Dnnr 
<le hon<len echter tijdig a11n loeo-en kon de in
dringer slecbts eemge kleedir.gstukken die bui
ten te droogen bingen, medenemen. 

--- In den sta.l eener Inlandsche woning te 
Kcnatian verd een <lief die <lnamit bet paard 
wii'tle wegvoercn, door bet dier zoodanig te
gen de borst geschopt, dat hii neen'iel; <le 
man had ecbter toch nog de krncht om zich 
uit de voeten te maken. 

Z\jne Hoogbeid de ulhm van DjokdjiL is 
vo]gens bier loopende gernchten, van voor
llem, een bezoek te brengen aim de ruinen 
Van Boro-Boecloer en den merkwaar<ligen, lGOO 
v oet boven den zeespiegel gelegen hen vel Tidar. * 

:Mnrktberichten. De rijst te olo en te ;\fa
dioen bliift aog steede goed gewild. Te Solo 
ko ten ecbter de witte en de roode rijst fl 
en f 5 tegen die te Mndioen f G. en f 4 1 

1 . 

Het ijsdebiet . vermindercl met de in vallende 
regen - van den ·w estruou son. Te ~fodit)en en 
Djokdj11 kost bet artikel 6 cent per pond. 

'J'e :\fodioen is de prijs onlangs vnn 15 cents 
tot 6 cents gedaald; daar die plaat thans door 
de poorbuan met Solo verbonden i . voorziet de 
ii fabriek te Poerwodadie in le behoefte. 

Een aastvrij runn is de Panewoe distrikt van 
Bnnjoedono Raden Beij oero • andiko. Zoo
wel Europeaaen als Inlanders vinden bij hem 
teeds een goed onderkomen, 1.onder dat bij 

ooit belooning danrvoor heeft gevraagd . 
Die deugd werd echttr tegen wil en dnnk 

belooml, want dezer dngen ontring hii een 
n:rzegeld pakket wet bet postmerk Singapore. 
wMrin een banknoot van f :SOO. lag met 
cen ongetezkencl briefje waarin dank betnig<l 
werd voor de verleen<le ga t nij beid ann een 
Engel chman. 

Schreef weleer de Oot;tpo t, dnt de Dinihari 
in den Oo thoek ceu gunstig onthan.l harl ornler
vonden, thans kunnen wij mederleelen chtt het 

Yoi:{cns ill' J:n·anen i~ drzc hru,·el 1le kop van e1'll reusach
ti;ri•n . pijker, waa1·mci' hc·t cilancl ,Java nan dt•n nnrdbol is 
verhonden. 

hij altoos wat lt>kkers tcr zijdc had gelegd, w<>rd 
01-er zijn Yoorbceldig geclrag aan den heer de Jfont
prai~~ris gernpµortcerrl. De redJ,~r betuigdc hem dun 
ook 1ijne tcvrerlenheid en ·c!Jonk hem een grnti:Jcatle. 

Ab ieder ":\ormandier ecn f1j11 optncrker Pll niet
tegc>n~taande zijne oogenschijnlijke lumpheid, zuo yJug 
als Pen a(lp, nrnakte Thorn::is zich \Ycldra on111i~baar. 
:\Cen gcbruikte hem YOOr allc~. Daar llij met de kn-
111enier rnn Loui~e op den be~tcn l"Oet ~toncl, d1ocg 
de .\Iontpraissas hem we! ecns geheime boorl~cl)ap

pen aan m1,j11fvl'Ouw de Trcvignr op en Thomas 
maakte daarrnn gebruik om aan het rnei~.ie ook bne
n•n van Roger te bezorgen. 

Daat hij er ook in gcslaagrl was 0111 Yer:;tandho11-
ding met buiten te hebben was hct ook nog Thoma~, 
die aa11 den heer de frcvignr\ en aan ri.'Errignij mr
dcdcPldc wat. er ann l111nne nicnrlen OYC'rknn1r11 \\W<. 

X. 

lie! gcpcupel Ynn Chartres. opg-<'wo111h~n cloor Penige 
gee,tdrijYcrs, had rle Yluchlr.li11ge11 111ct gPjo11w ont
rang1•11. ::I-fen had Ti1·ernon, zijn heirle sclt•Jo11broe
der~, d!'ic cdellieden, twee bnrger~ (~II Zf'lf,; dPn go11-
w: 11l'lll', de heer de ll1:d1i111ille, in rl1' g.'Y<lll~enis 
µ·ew<>t pen. Dczc laatste harl dadelijk ann (kn her
to;; dl~ :\Iayennn gc~cl11·enm. maal' in nf\,achting Y::tn 
a11twoord blc1:f Ttij. <'1"<'11 nl' zijnr 1Tit~J1rlP 11. in de 
:,reYangcnis. 

Zoo.lrn de ltcrtog de :)fa~ ennr, di~ brief ontYing, 
wnarhij hem die ongchoorrlc d:ind 1·nn hPt g:1~pe11pel 

Mnlt~i~l'he tl1tgblad » Pembritn Betnwi" van de Po ile l'igt~11s .. l1np lil1Pll vnn in d 1t1kt•1' li1•ltt 11il b• 
Jinuit Brnining " Co. te Batt1via zeer in den l strnlet1. Heeds bug Wl:'rcl dit d1ior 1l1•,;lrnndi~1·11 
swiutk tler Inhtndsche grooten en mindere Ja- L11 WPer1l, doeh met kleine szec>lll':J g'PllOlllCll 

mneu iu de Vorstcnlanclen schljnt gPv11llen t e proeven leverclen on voltloe11de re·rnlhLten op, 
zijn. ~ '• en groote steeneu, zoonls de Kohinoor. Ile lie-

\Vat echter bet nrneste gewicht iu de schnal g-ent, de Uroote l\Iognl em~ .. WM1'11 ni t•t voor 
gelegd heeft. het bbd zelf dnn wel de 1t11n de di/ doel beschikb1tm. Tc•r gelegc11lwicl rnn tlo 
oprichting tlaarvttn verbonden loterjj Y1Lll di- jongste t1•Jltoo11.stelling tler Frn11st:he kroonju
versen, i uid lllet zekerheitl te Yerklaren. weeleu ecliter lieeft een ]JtLrticulier eeu lli1Llllnnt 

Arrestatien. De ganloe op den driesprong te 
KebnJen beeft eergisteren uacht een voorbij
ganger, die zonder licht liep, ge11rresteercl. 

Hetzelhle lot onderging gislerenn<tcht Pak 
Simin die doo; de gnnloe te B1dn.p11n wegens 
bet bij nncbt vervoeren van bamboe's, wn.ar
van de herkomst 11iet rnLnr behooren kon 
aangetoond worden, werd ingerekend. 

Hellen ontving de Predilu:.nt cler Protestimt
sche gemeeute f' l 0.- (tien Gulden) voor l~erl-. 
en armP,n. 

Den goellen gever wordt claarvoor hnrtelij
ke dii.nk aangeboden. 

De kwaliteit der bier te koop nnngebodene 
tempeh Lot·11gkil rnoet zeer sl~eht 'l.ijn. :\Ien 
klnagt er over d1tt wen daarin dikwerf z;rn1l en 
kiezelste ... ntjes a:tntreft. Eeu killtl moet b!jnn ge
stikt zijn daar het in de boengkil Mnwezige steen
tjes ter grootte van een menschrmoog in den 
moml bacl genomen. ;\Ien :t.oude bet zeer rnad
zaa.m v irnlen zoo de politie OlJk :um dn.t n.rtikel 
hare nandn.cht wilde cbenken. 

Ter politierol werden heden aestmft 
bet in bezit hebben van clandestiene 

Bok Poesak. 1 rnd. kmlrnl 
Edri . 1 » » 
8ingowidjojo. 2 » » 

1 itidiwirijo. 1 » » 
ritiruarto. 1 » » 

Bok Diiriosetiko. 1 » » 

Bok lrowong o. 1 » » 
'etrodrono. ~ » » 

Tidongso. 1 » > 
terwijl Djojodrono wenl vr\jgesproken. 

wegens 
opmm : 

Ook d~ Uhinees Tan Tong werd vrijgespro
ken, beschuldigd ntn oplichter~j 

Gemengde :Serich ten. 

va11 9:2 lrnnmt, die ~rno.ooo francs \l'aanl i~, 
voor wetense1rnppeljjk onderzoek 1mu een cles
knudige afg •stnan. Det.e tel de den steeu een 
unr l:tng n1tn de z01111estrnlen bloot en lle dia
mant strnalde dnarop in et>n gehrel donkere 
ruimte, ~O minutou lang, zooveel licht nit, 1liLt 
een in de nnbjj he id gelegd stn k p11pier tl uidelijk 
zichtba:tr was. Het is dus geen ovenlr(jving nls 
men zegt dn.t, in tegenstelling met v11lsclrn stee
nE'n, echt.e din11innte11 ook in donker fonkelen. 

Het iR zeker niet algemeen bekentl, tbt de 
gewone ni of het look (-tllium crpu) lrnn die
uen tot de. iufectie vnu Vl:'rtrekken, wa1Lriu 1.ich 
l\jclers nan besmettHlijke ziekten UPvindcn en 
tevens als voorbehoecl 1uiddel tegen clergeljjke 
ziekten lrnn worde11 nangewend. \' oor de des
iufectie wonlen eenige groote uien, ieder in 
twee helfti·n, doorgesueden. Deze stukkeu logt 
men in de ziekenlmmers op de vensterL1wkeu, 
bLsten eni., vernienwt ze oUl de twPe clag~n 
en werpt de gebruikte iu l1et vuur. Uezomleu, 
welke genootlzaitkt z\j n met 1 ~jtler:> attn be
smettell]ke ziekten te verkeeren, kunn"n 7.ich., 
volgens tle , 'l'l11u. 1'ol/;~a1·:t. tegen de be.' wet
tiug vr\j wn.ren, door <le h1Lnden en lip pen wet 
het S<LP van ougekookte uien in te wr\jven. 
Dit een vouclig preservatief was tron wens in de 
rnilldeleuwen reeds bij de joden bekend, welk 
Yolk nooit in zulk een bev1ge mnte door pest 
en cholern wenl bezocht dan anclere volkeu. 

' De1.elf'tle eigensclrnp worclt 11.au het knoflook 
i (,1//ium saliv11111) toegeschreven; de oude vol

ken bestreken met het snp dezer plnnt hnn 
handen, gelmit en voetzolen. Bij de oude El{yp
tenaren stonden beicle plirnten in zulk hoog aan
zien, clat zij zelfs huu eeden zwoer •11 ontler 
aanroeping van het knofiook en rle ui. 

Yoor velen zou b.et middel ecbter erger zijn 
dan de k wirnl. 

~Ien weet dn.t de turkoois een er1elgesteen
te is v1tu meer of minder <lonkerblirnwe kleur 
en, wat hwtr cbemische samenstelling betreft, 
tot de alu.mini um phosphnten behoort. Voor 

Uit Bostun, in ;\fassacbusetts, mellH men clen Perzie zijn de tnrkoois-mijnen, die daar seJert 
dood vim een zeer geacht neger, dr. \V Wells de tiende eeu IV geexploiteercl word en, een bron 
Brown. in <len ondercloru van o9 jaar. Hli was vnu groote iukomsten. Men vindt ze in de 
de zoon Yan een sbvi11 en wenl in zijn prille provincien Kerman en Khorissau, hoewel die 
jeugd verhunrd als kajnitsjongen op een boot vim. Kerruan tegenwoonlig zoo goed als verln
en lu.ter door den uitgever der St. Lo11is Ti111e.~ ten zijn, daar de :;:teenen, wdke ze leveren 
als loopjongen geengag?,erd. Bier werct de een groeirn.chtigen licht vernnderl [j ken gbtns 
grond YOOr Zljn verdere opleicling gelegtL In bezitten en clus weinig waarde hebben. 
183-i werd hii bofrneester op een Erie-boot en Die vim Khornssan zii n ecbter nog ~teeds 
in cleze betrekking hielp bij vde slaven over in volle exploit,ttie. B~ lrnl ve een groote hoe
de gren:r.en nanr het vrije Knnarla ontkomen. VP,elheid kleine turkooizen vnIL 1icbtbl11u IV~ kleur, 
In 18-1-0 begon hij voo~·dmcbte~. te houden ~n die geen groote wn.1u\le bebben, kowen bier de 
het belang. va~- !~et anti-s~11vernlJ verbon~ en .m 1 scboone steenen 1111~t azunrbbu wen glirns vnn 
184-9 bez~cLt bu Eugeland 111 dez~ hoedamghcid. • danu, die meerendeels naar Europa verzonclen 
De Amenlrnan che v~edeboud :-:enoemde __ hem 1 worden, Het gouvernewent verpacht al de 
verller to.t gevolm

1
acht1gde te Paru , ':aar 'I i~~or lll\jnen vitn Khorn'lS•til tegen een j.mrlijks voor

Hugo, R1cbnrd Cob.?en en and~re mvloeclq1ke uit te betalen pachtsom. 
personen h~m en zun gaven 111 hooge mate 
lee1"<leu W<Lanleeren. N11 zijn terugkomst in 
Amerika wijdde lig zich voornamelijk aau bet 
ondnwijs onder de bevrijde zw.trten en ver
wierf zicb gaande1Veg een geviercleu naam als 
letterkund ige. Oncler z~j n geschrifteu noemt 
meu: , Drie j1Lttr in Europn", een reisbeschrii
viug; ,,Clotelle, of de docbter van den president", 
een vertelling uit het slavenleven in de zuicle
lijke stateu, en imdere werken, met hatstge
noemd onder1Verp in verband staancle. 

Y olgens de Xe11e F1·eie P1·1>.~~e is de wetenschap 
wecler een stap venler geko111e;1; in de cliam • .mt
knnrle is bet be1Vijs gelevcnl, diLt de diamunt 

rnn Chal'tres gemcld wenl, zond hij den heer de 
Dampierre onmidclelijk nnar diP slt1d met den Ja~t 

de gernngencn onmiddelijk in Hijheid tr. stellcn. Hij 
harl ook Pen bri··f aan dea hccr -de Reclaiinille en 
aan de TiYernon ge~chreYen. W<lat'lll hij hen ve!'
zod1t um h~t g1~ big van d~ bcwoner~ rnn Chartres 
in het vel'geetb)ek te . tellen <'n voorL te gaan hen 
in cit' 1·er,le,lig-ing der stad uelmlpzaam te zijn. \Vij 
mo!'trn <>chter bf'kcnnen rb t rlc l<1at8ten den mocJ 
nict bezaten de vcrgevensgt•zindheid zo0Ye1 le 1lrij1·en. 
Zij haastien zich um een star! te wl'lakn, die hunne 
hlllp zoo slecht beloonrl had. · 

Dam· zij, en nid zonrlcr redcn 1Tr.r~den van in dP. 
cen of anderc hinderlaag ie vallen, e11 b11itendien het 
gr'1·aarlijk wa~, om afzondel'lijk te rci :l!n in ccn land 
waar alle partijcn l111i~hielrle11, bc~lotcn zij rnn ge
zamenlijk tc vcrlrekkcn Cll liegrijp1mdc dat lwt toch 
bei~r -.1·as om onrler ecn wet!igc nrnrht te dit'ncn 
dan ondPr die Yan g1'pe11pcl of 1·:in regnrringloo~heirl. 

beslote11 rll) nwe~ic de" erlulli,•den om zich !1' ~chal'1!n 
OllriCI' ck Y:lllC'll \"all lJencfl'ik 1\-. die O(l het Oogen
bi1k bij lliPppe rr,.blijf hicld: 

Xa 1•cnigc clnge11, benooiligd om l11111ne zaken ic 
regcle11 en hrl noodige l'OOt" lwnnc rcis i11 gcrccrlhcid 
te hmn·~•) ll. begarcn zij ziclJ op weg, cenigi'n in rlen 
nar·ht. ;111rlere11 op den !Gen .\11gustns. clnt. wil zeg
gen j11i ~t 1·errtiien dag1'n na d<' nxperlilie lt)gen \'il
lebon. Zij Ila ldi•n r1· Zl)l'g" Yoo1· gerll';lg'n vnn i1~dl):
op 111111 eigcn g.•legenh»icl d·~ ~tad te Yerlatcn om 
bclet•digingen en twistrn te vern1ijclcn. rlie zij zich 
stellig op den hnl>< zo11rlcn gehaald hebben. als 1nen 

Tot nog tos nmn men aan d11t de twee door 
de Engelscbe bank uitgegeven bn.nknoten van 
100,000 pond sterling (wu1Lrvan de bertog van 
·vvestmiust~r er een in zijn salon beeft bangen) 
de grootste geldsw1111.rdige p1Lpieren ter wereld 
mtren. Toch blijkt dat de Oostenrijksche vor
stenfamilie 8t1Lrbe111berg een stuk van n1ig groo
tere waanle heeft, nl. een obligatie vitn l ,S00,000 
Oostenrijksche gnlLlen '. V oor deze som heeft de 
regeeriog indertijd een cleel der bezitingen van 
den von;t mrngekocht en dit met een enkele obli
gatie :t.il verren te beta1t1Ll. llet tuk is natnnr
lij k rentegevend en werpt ieder j1tar 75000 
guldeu intrest uf. 

hen te ~amen had zien vcrtrckkrn. Inplaats '"an 
oogellblikkeljk den ~wg ooa1· .l\u1mandic in te ~la>lll, 
g!Hge:1 zij e1lt" t 1mai· i\ogent-le-Rotrou. 11-a.11· zij zich 
bj andere hee1'1!n uic den 0111trek zollfic>n Yc1·1·0 .•gen. 
%ij v~r(oefden daar drill dage11 en YCI rokkPn den I Oen, 
tn t't la~t plan um te la Loupe of te Terti' \'id:11nc 
te ga,111 rernachten, dit -af"hankclijk mak•!ml<~ rnn 
d,rn sta:i.t w.n1 in zich hunnc p::t[Li'tlc•n zo11dcn be,inrlen. 

DJ h•>. t' I' rlc fl.eclai1mlle en t1Ynr zijncr nicnr!Pn 
bl:1·,)n de Ligue aanhangen, zij gingcil nanr di.! rich
ting 1·:rn Larnl, om in Bret:ig11e den hl•t·tog de ,\Ier
c:1>eu1· op te zoekcn. 

TPn1·ijl dit alh~:-: te CharLrc~ vooniel ging 1le heer 
rle Trevigne; in ue'.erscb:i.p \'00l'Uit. w .. 1r1rn wandeldc 
hij we.ler op h'}L binnenplein, of":;choon nog gele11nd 
op rlen nr111 ,.,rn zijne dochtcr or dien van Hogt't' 
d'E:rrignij. 

1\T 1intprai~~as zelf kwam diklYijls met l1e111 pratcn. 
Jl··n z;tl ge1m1kkelijk b1•grijplm dat hij allt~s rk1•rl on1 
zich hij rlcn rnrlcr rnn Louise ecn 11·itt('l1 1·ocl tc 
Ye1·w .. rven. llij deed 11101)itc vcrgecf.<.;, 11·;111t twee 
z:ilkc hc1·igc karak.tr1·:; konden niet lang O\'erecn
stern111en. 

.\an den hecr de Trevigne hnrl men op de eersLc 
1·rrdi1)ping ccn Vf!rbliJf anng•'W1)zcn, 11a:i,1 rlt• kamer 
zijner dociJtrr, welkc uit.zicht op de vijvnr~ gaf. Op 
zeke1·en ring. rloor cBn toi>1·nl, wanraan onz<'ll 1Tiend 
J,;1briche 1rnarscliij11lijk niet l'l'~~m I wa~, 011tmot'Cte 
d<' h.1e 1· d'Errignij, mejuf\-rouw de Tr61·ig11t; op cen 
c]cr plcinen. Snel wisselrlen zij eenige woorclen en 
Loui~1· stak a~n Roger hare lieve haw! toe, rlic er, 

lk Ll':'t\'ll. I•';·,.,]. Stit'ltje;; X: ( 'o,. importenrs 
1'all AnH rik111u1~dw 11rtikc>lc' ll to Amstl:'rdarn, 
zu:i. len t•i•n pro.;pedns 1'1tll »de _.\.tu'rilrn1m::>chl.) 
sc;hrijr'u:al'l1in1,", ltP.:11in'.!;tOa Type-Writer. 

Het :;chrjjvP!l L!i dit werktuig, dat 1L1Lll een 
trnp-n1tai111achine doet d1·nken, geschiedt door 
op l<-tterblokj1•s Jr clrnkken, gelijk aan de toetsen 
van een piano. hii zijn genrnkkelijk geplaittst 
en krnrnen door elk~Jl vinger van elke hnnd 
belinndeltl worden. Op elke toets st11at een 
letter; door een toets aa11 te drukken, wordt 
de correRpomleer.mde letter nfgedrukt op het 
papier, dat men OV•'l' cen beweegbare rol heeft 
gelege11. die bii elken afdruk \1lll een letter 
zich v11n recht:> n1t1Lr links beweegt. De nrn
chine omvat cle letters vim het 1Llphnbet, num
ruers en nlle noodige teekens. 

Y olgens de htbrilrnnten kn.n men, door 2 tot 
4 ULH per tbg er a1tn te wijtlen, in 1 week 
sneller er mee ~chrijven tlnn met de pen. In 
-l tot 6 weken 7.id men zeker tweerunn.l zoo 
snel scbr\i 1e11. 

De get11icldeltlr spoed met de pen is van 1 5 
tot 25 woonleu per ruinnut. De gemicldelde 
spoed met de schr\jfmachine is van 40 tot 80 
woorden per minunt. l!Jlk nur besteed aan het 
schrijven met de pen, ts dns, volgens de fabri
kanten, minstc>ns .JO minnten verloren. 

DitiLr de schrijver in elke bonding v66r de 
schrijfu111chine lrnn zitt1·n en schrijven met 
elken vinger vnn iede1·e lrnod is bet dniclel ijk, 
d1Lt de vern1oeien<le arbeid van lnngdurig scb.\'ij
ven, waarb\j nlleen een :t.eker stel spieren wordt 
gebruikt, geheel is voorkomen. De schrijfmacbine 
spanrt de oogen en verbehlert den geest. 'l,ij 
is ook een volkomen bescherming tegen schrijf
krnmp en nntlero ongemakken, die zoo vaak 
ontstmrn door veel schrijveu. 

Het »schrift", door de machine verkregen, 
lnat 11.nn dnidel\jkheitl niets te wenschen over. 

Te A.Rsen i> door den ii verigen officier van 
justitie proces-verbaal opgenrnakt tegen een win
kelier, <lie zijn gonlijn wat hoog had opgetrokken 
nm we;e de vorst. V olgens den oflicier was 
deze »uitst1tlling" in strijd met de :6ondagswet. 
De zon ontdooide cle bevroren ruit; men vergat 
cl~ gortlijn neer te l1tten en een tweede be
kenring volgde. Eerr en ander is zeer zeker 
een sprekencl bewijs tegen de Zondngswet. 

Door tnsschenkomst vim onzen vriend M. in 
Transvaal schrijft de Zwol che Courant, ontvan
gen wij 't volgend scbrijven: 

::woIT GEn.:1.cnT, 25 September 1884, 
distrek van Utreg, 'l'r,msv1111.l. 

1l Tar11·de llee1· Editeu 1·! 
Ik denk, iii mot verwonclerd wees dnt ik, 

een boer in Transvaal, perbeer om te scrijwe 
in· de Zwolsch Gou.wit. - Wat weet ons bier 
in Afrilrn van een dorp in Holland wat elle 
Zwolle noeru. - Ik bet van me lewe ultijd 
b11uje ~net die uitlanclers gnerkee;· en ik bet 
ook stukke gelees in jou blad o'er 1'ransva111. 
Jii begriip zekers wel wie voor mijn die lmmte 
bet g':lgeve Olll te lees. Jij ken voor hem altemet 
beter nls ik. 

Ik bet· niet veel te ze Hu, maar ik wil alleen 
voor jou vertel, dat ik in de Volkstem, die ik 
met de l1tatste post bet gekrij, een stnk het 
gelees vnn W1Lt meuecr du Toit in Pretoria. zou 
gepraat hebben op eeu m1\eting. - Jij weet 
u10s, die, du Toit, die met de deputnsie ook in 
H olbncl het g<!Wees. - Hii prnat in dit stuk 
o'er London - r ou ik bet altijd gedenk clat 
die Engelschen een beschaafcle nasie is en dat 
e/le in die euslr~ plaas niet sklave hou nie, waar 
elle ons van besehnldig. 11aar ik ziet, dat is 
beeltemaal anders. - Die Kaffers wat dan onze 
skb ve mot wees, is groot meneere bij die men
sen in Lond~n wat 17 ureil op een d11.g mot 
werk en 11.mper niet kos het om te eet nie. -
Mijn Kaffers krijg, wn.nt verdienen is bet nie, 
10 tot 15 siellings eidere ruannd en elle vreet 
(nie eet nie) zich clrie maal op een clag trom-

zoncler zich te berlc>nken, ecnige hartstochtelijke 
kus>en op drnkte. Ook door cen toeval, maar waar
op niemand, zelfa geen Thomas Labrichc had kun
nen rekenun, Yer~cheen op dat oogenblik de .Mont
praissas uit cr.n gallerij aan de andere zijde dan 
waa1· zij zich bcYonclen. Bij Yloog op de bP.idr. gelie
vcn toe. De krect, die Louise ontsnapte en de sclll'ik 
die op bet gelaat Yan het jonge me1aje zichtbaar 
was, toen de M,rntpraissas zich op d'Errignij wilde 
wcrpen, brachten den Ridder oogenblikkclijk op de 
hoogte rnn ;\!Jes. 

- Zoo, is dnt dan de persoon, die gij bemint, 
sprnk hij mC't een gesrnoorde stem, tot het verscliril<
te mei~je. 

Yoor zoover zulks in cen riergelijken toestand mo
gelijk was, hC'rstelde Louise zicl spoedig. 

- Ja ! antwoordde zij met waarrligheid. 
de l\Iontprai~~as mankte een woedenrle heweging, 

maar sLnk toch dc>n doll-, dien hij bijna gehe~l ge
trokken had, werl1'r in de schccdl.' en gaf last om 
d'Enignij in een dcr hokn oncler dl)n kleinen t.llren 
gcvangen te zeiicn. 

- l\Iejufvrouw zeide hij vcrvolgens tot het jonge 
mcisjc, naast het hol ll"at voor den heer d'Errignij 
bcstemcl is, zal ik er een l'OOr uwen vader doen ge
reeclmakrn. Beiclcn wllen danrin verblijven tot. op den 
dag rnn ons huwelijk .... Ycrschoon mij van tranen 
en gc>bedcn ! Yocgde hij er bij. m~jufnouw de Trc
Yigne opheffencle, die zich knielend aan zijne Yoeten 
geworpen had. 

(Wordt vel't•olgd.J 



meldik. J\j mot een <lag 1rnm kijk hoe een 
i\:affer wel'k. lk denk, as P.en mellS all es b1j 
meknar reken, dat hij schan.rs 1 uur van die 
17 werk. 

Ik bet }l!l.rtij maal wel £ 2 en £ 2-10 0 in 
de mn.n.n<l aang~pres1~nteer aan K n.ffers om te 
werk en die werk van mi1·u is illitar lio- voor • b 

een Ka.fl~·"'. iirn.11.r wat zAg elle: Ne. b'n.as, ons 
hoef 11it•r tr werk uie. 't i;;.te lekker om in die 
stroolwis ( t\afferhHt) te le. 

Ik het dnnrv;rn ban je opgek~jk d1tt danr in 
Engeland nog J1tvern1i ii> en b1i.nje mense met 
mijn c' ,, us liet d1t11 ook al plnnneu genrnak 
om~ h: 't 'r zoo'n ding-, wat elle in Eno·eland 
Ekster l !Exeter Ifall) noern, op te ~·ig. -
Daal' is 1' Engclund al;; zoo hn.nje o-ekl voor die 
ding vermors , die nergens toe die

0

nt clan om 
Kaffel's in den grond slecht te maak; ons wil 
no11 p"rbePr net zoo'n ding op te ricr v.oor de 
slave in l•;ngeland en zien of ons ~ie meer 
gel uk en 1,egen bij 011s werk bet, clan die mense 
in Eng~lnnd. Mogentlik is. jij ook niet onwil
lig nie om ons een beetje in ons lloel te assis
teren . . ~\lle gaven wordt in dallk aangeneem, 
al i 't 11og zoo weinig. · 

Al te met krij je nog wel gau w weer een 
b1·ief rnn mijn 

Uw dw. dr.: 
EEx BoER. 

Versp reide 13 e r i c h t e n. 
In lie! Sel'n il te Con:>tantinopt~I drf::'igt ccn nieuwe 

l'f'Yolutie. In bet lnatst van December i~ Arten-efl'en
di- Da<lian. sccl'eta1·i~ van staat voor Buitenhndsrhc 
zaken, plot~eling ontslagen, omdat hij 11iet 111·c1·weg 
kon met den Groot-Yizicr. Nu i::: echter de Groot
vizie1· ontshlgen, naar mrn wil rloo!· tie intrig·ups 
rnn Al'ten-elfen.li-llaction, die nu al zijn best ~loct 
om zelf Groohizier tc \'\'Ol'den. or,choon O'C'heel alJ
ders, is de Groot-Yizier tc Constantinopet' 011geYeC'r 
als cle I,:_ijk sbrst1rnrcler tP Soeraka1ta of Djokdjakartn. 
-- De aftl'~ding van het Ministerie in Pol'tttgal is 
ook al zvo goed als zeker, daar het in de sanwn
stelling h1)t. gezag mist wat het noodi:; heeft, nu de 
herziening Yan de Gl'ondwl't aan de Ol'd•~ is. - Gi~
marck l.lernlt zijne tc•gemYoonlige positie ook al niet 
best. Vele !eden van den Tiijksraad, die hem in zijne 
koloniale politiek met al te best \C.'rtro11wen. maken 
hem h<'t le Yen zuur en nu beLben de doctoren den ka11-
~elcer na11gerarlen om eens een buitenlandsche reis 
te makcn. De le.den rnn den RUk. rand hopen, clat 
die reis lang znt durefi. maa1· de J\nnseliPr is Yan I 
plan o•n zu0clra. de stol'm uitg-e"·oL'rl hceft, onrnidde
lijk terug te korren. - In imerika is urnri ook al 
niet tel'l'cden. In de ofTicie€'le hingen ziet men rnd I 
feecli~ oogen naar de claontelling .van bet Panallln
kanaal. ~lf'n wcrkt nu danr de Schepping rnn Fer
dinand de Les:-eFS zooYeeL n1ogel\jk tegen. ;\u moet 
er een oud trnctaat bestann, \\·aarbij .\ merilrn zich 
v~rbindt om geen kanaal te gl'al'en, tu~scben de 
J.tlanti$che e·n Stille Oceanen, 1rnt Y":JJ 1850 rla
teert, zonder F.n1relands toesternrnin!?, man.r d<l<lr 
Groot- I3rittannie, die toestemming we! niet zal \Wi
geren, zal de hn:rn l'an de Le~~t'[lS we! koning ki-nni
en. - Te \Yeenen heeft de sous-chef inn de Es
compto \Jank, zooals men weet, zich door een rc
,·olvers.:hot Hill het lew~a LeroJfd. Yan de dl'ie rni}
lioe11 florijnen die er bij hem te J;ort kwamen, zijn 
er slecht~ rier en hvintig gnlden ternggen.nden, nog 
niet een5 genoeg om de begrafPnis te betalc-n.-

Te Batal'ia is een ve1·rlienstelijk ambte11aa1-, die vele 
vrienclen en nog meer kennissen had, in ltet hospi
taal geston·en. De begntfenis \ms bepaahl des n::nnicl
dags ten 3 tll'e, mnar toen de \Jelangstellt'nden ten 
4 ure a;in bet hospitaal k"·arnen \\'as l'I' nog nir.ts 
geree1l C:l hg hct Jijk in de sn\jlrnm•'r. :\[en heeft 
toen khe !e1·en mOl'ten la Len ha ll'n nit bet huis. 
wnar de civer!edcne \'l'Ot'o-er ac>woond had. \'ol-
gens hd Batavia.~ch Handdsblacl bestond bet 
bout , .. , ie kist, uit planken van petroleumkisten, 
waar teed;.wast eens grhaakl mls, een prodtict 
waan . 'Cbts f H. te goed gedaan \\·orJt.- Te 
Solo b~ .-·,rL men Yoor een ki~t , rlic wnarschijnlijk 
van drzt>l 'le grondstoffen Yerrnardio·d is meel' rlan 
{100-. ·'11 niet geringe sum, wnar;nn de Yasts1el
ling no,.:· ann den beer A .. \. i\I. :N. Eeucheni11s te 
danken ;.,. - Het op<1nt gtizelschnp licrft de l\orn1a 
voor rl" 1,Yeede maul tc Batavia opgeYor1·rl. Ile zaal 
was w::lllhopig slecht hr.zocht. - De gijmna$tick ver
eeniging OinHpia hL•eft in den Plantnn en Dit>ren
tuin. "''"1er een voorstelling gegernn. Hi er "·as het 
uij Y( I. D<! turners gavcn blijken van groat~ sp1er
kraclit , ~ bezitten en de 1·oor&telling '\Verd besloten 
door eca geanimeerde rlr.nspnrtij. - Om den in
voer van oorlogscontrabande op de \Ye~tk u st vab Bor
neo tegen te gaan, is bet Gouvernem.-nts Stoom>rhip 
de Zwaluw aangewezen. I-let zal weldra 1·an J\1jeh 
da:ll'h een warden gedirigcerd. ·n A tjrh zoo netjcs 
gepaciflccenl is, zal men het te Pontianak op dPzelf~ 
de wijze probeert>n. De belastingcn zijn er immers 
goetl voor. -- Bet Samarnng~ch-prnu\venveer deelt 01·er 
bet bo~kjaar 1884 E'en diYiclernl nit va'.1 '12 pct.
Naar aanleiding Yan een entre-filet, voorkomr.ncie in 
ecn der Bata1·iasche hlad<m l!eeft de pachter van 
het! lobbelspel op p.1sse1· Senon op een arnncl geen 
1rnarien g<'opcnd nin bet T,iap;cli-k.i c Fpel. Yolgens 

.andrrcn zoude het entr~-fi!et daaraan gren sr:lrn lrl 
bebben. maar foccl de pachter in de laatstc dagen 
groote verliezen. . 

Te Larubaroe lJCeft cen infantcrieofflcier zich door 
een piFto<'lsrhot van het lernn beroofd. Volgens de 
Javct-Eocle zon de Militnire kornrnanclant aldaar zr1'1' 
goed wett>n waarom die officier wlks gcrlaun hceft. 
- Even als te Solo de achtcrstraat, ~taa n tr Bata
via geheele wijken en kampoongs, bij drn minsten 
regen onclcr watt»r, zonrler rlat de waterstaat of het 
bestuur er ieb aan doen om verbdering in den af
rner te brengen. - Gij beslnit van den Gonl'el'llem 
Generaal, opgenomen in de Jcwasclw Coiu·cml, wordt 
bepaald dat de nssistent Residentcn · voo1· zoover 
Justitie, poli}ie en belastingen, en controlcurs van 
het Binnenlandsch Bestuur voor wat betreft po
Jitiezaken. vrijE!om van briefport hebl.Jen. 1faschien 

is dit besluit gcnornen om Lle lweschcnde ><l'hrijt\rnr- ! 
de i.o betcugclcn. - Vroog-e1· wnneldde11 de blad,'11, r 
dat te Bala.l'ia cle bnlletmeestor en de ·! e tello!' YHU I 
het opt;r:igczPl~1'ltap ie ~n1ucn een dolkg«'1echt ha1l
den gc·lio~1den en dat be:d!'n wrwo1l<! -wn1 en. Ynn I 
achinn'n 1s het gebleken, dnt Lle Z<hlk :wc\\'ee l niet 
om het l\jf 1telrnd heeft. ·wei haddcn die heel'Cll te 
~nrnr>n C'nanng-e111wrnhedl'n en heblien zij elkandet' 
bcdreigd, doch gecn Yfln .Llei•lc·n is 1·cnrnnd; alltwn 
J1Peft de 'lr~ tenor, door hPt 011]1,rndig nnm·n1tcn van 
d1'1< dolk rPn k!Pinr snedc a~111 de h<lnd g1~krC'ir•~n. 
Men ziet hil'ruit clat het onl'en,iandig i~ 01n kinrk
ren en 1c tenCl's met messPn 1" Liten ~pelen.- De 
Soe/·aba in Co1u·cu1 t verh:rn It , dni ecn pn dij stroop
soiker Yan de fabriek I\. is \'erkocht Yoo1· f 2. de 
pikol Pn rlat een 1»rnr rijlrn fabriPkanten hun "·ittc 
guiker ·iu de pakhuizen b<'Warnn, in de hoop clat 
1lit D1-tikel spoedig- i11 prijs zal slijgen. Het bind 
,.o gt hierbij clnt het opschuren het nnd eel !weft rlnt 
de suikC'r na '1 1/ 2 jnnr in k waliteit rn1·ande1·t en 
niet rneer zoo zoP.t i.~. l fadji e Elias e0n \Jrrucl1t I 
~piurnsm.ok~whiar rnn Kaliega1Ye harl tc Dj~\\ana I 
.100 tlrntl ,imf]opn gekocht !'n om die naar :Sama· 
rang ornr te brengcn had hij Yier EL1rop: jongrlic-1 
den nnngcnorncn tegen ruinrn bctaling. Toen dit 
virrtal de ainfloi:n Y001· cigen r<'kc11ing Yr.drncht. I 
Ilarl,Jrn Elias 11rnlcl e als ecn kind torn hij zag dat hij 
zoo bcclrogen was. 

Telegrammen van de Locomqtief. 
Uit Batavia, 7 Febnrn1·i. Den 27cn Ji.inunri ·\Y rr1 l 

Mentirloeng, !3ornco,s westkusl, op nirnw cloor ons 
aa11g,w:1llen. 

\\'ij \J,.k\l'n111e11 danrbij Yicr gewonilen. 
. Tlet 1·001"werk, dat doo1· dL•n Yijaurl ontrui rucl ""ts, 

wen! door onzc hulptrorpcn bezet. 
De rE'is rnn het :id in rlrn rand Yan :N. I., J. 

1\. d1) Geldel', naar Soera\Jaja om plannen tc ontwc1·
pen 1·oor de re<i1·gani~atie dPr n1arine-etaulisse1uentcn, 
zal ook clicnstb,rn1· g-emaakt worden nan een inspec
tie Ynn rlc waterwerk1:n in Demak <'ll vnn de rn1·
\Jeteringen in het vaann1ter tu~Fcllen i\Judoera en 
chm Jaq1wnl. 

In .\tjeh i ~ de rel'ste luitenant der infonterie fl.. 
.J. F . .T. Yflll den Gergb ornrlt>don. 

De Resident Yan Palemb,mg seint dat onder het 
rnnd me in zijn 1·esirlent1e ec11 worrnziekte is uitgeb1·oken. 

Een twee,iarig verlof naar ~etle1fan.<l is verleencl 
nan 1lP11 ingrnie111· de.r tweeclli lda >"~e b\j lieL sloom-
1wzcn, C. Tit. lloeYenaar: 

ann den majoor dt>r infonteri<', P. P. LI. rnn Ifam: 
n:tn den kapitcin der i11fa11trrie. P .. \. Ou\\·ens. 
Uenoe111tl tot eer;,tcn commies bij de ~tlgemee11c 

n'kenkamer, de gewezen twePclf cornmirs bij dnt col
lege, II. J. L. J. 1·an Ling en; 

tot twccde>n commies bij de algemC'rn .. c rckrnk~mer, 
rle gewezen tweecle co!11mies bij cl at college E. B. R. 
Telling~, 011bng;; \'an Yel'iof 1 ernggekeerd . 

Ter !)Pschikking gestC'ld Yan den directeur vnn 
13innenhrndsch ne;:tulll'. de ambtenaar tcr bescltik
l\in;; Xeumann. 

i-l t stoomscbiD Soo1·d Bmbancl is gistcren te 
Suez aangekome~. 

lngPrlPeld bij lwt 3e dcpOt-bataillon . de knpilein 
cler inf,rntrrie C. D. Yan rlrn Berg: 

bij lrnt 4c depot-bataillon, de tweerle luitenant der 
infante Srie F.E.pi.rlet: 

b\j bet_ -t e bataillon, de t\Ycede Juitrnant \\'eij•~rs; 
bij 11Pt 9e bntnillon, de tweerle lnitenallt nrn Dor~sen. 
Geplaatst te. Guitenzorg, de eertite 1uitenant der 

artilleric W. J. Giel. 
Orergeplnnist uij liet s11bsistentenkader te Eata

Yia, de ee1·stt? Juitenant clel' infanterie J. H. Jncobs. 
Uic Singapore, 7 Fe\Jnwl'l . Franh~jk hceft officieel 

hP.t Yoornernen te lrnnnen grgeYen . rl.e rechten Yan 
een oorlogvoerende mogendbeid nwt de sterke band 
tP doen golden, i11bl.'g1 epen hPt n~chf om te onder- J 
zoeken of sclwpe~1 . diP 011drr neutrale Ylao· rnren I 
ovl'logscontrnhnndr nan boord hebb()n. 

0 

' 

rit 8;1tal'ii1, 9 Febnrn1·i. Een t1Yeejarig 1el'!ofnaar ' 
;\'ededand is Yerleend aan den luite11:111t-k olone] der 
infanterie C. C. Prn!!cr. -

Be1·orden1 tot rli'1:iger.renrl npotbeker cler eer. te 
klasse (luitenant-kolonel). rle di.rigeerend npotlwker 
der tll'C'l'de klasse F. \\'. :Neuhaus: 

tot clirir~rl:'rr.11d apotheker de1· t\~eede l·:la~se (111n
joor), lle apo1heker dereerste klasse J. t\. R. Erkclens: 

toL apotheke1· rler ec1·stc klnsse \lrnpitein), rl1; apo~ 
theker der 1.1Yeede klasse (fo luitenant) J. J.P. nn 
\\'is~eli11gh. 

B\j bet legel'bestuur is de telegrapbische mrdedee
ling 011tl'angcn, dnt de unifo1·mrn1·anclering is :wnge
nomen. 

T)c gezaghebber rler eer,te k!:lSSe \'l\11 rJe ~'0l1Yet'-
11Plllel11.S-lll81 ine B. A. Smits, heeft cen tweejarig 
Yerlof "·ege11s zirktc naar :\P.derland aange\'J'nagd. 

Tot oprnlgcl' 1·an den gr.z,1ghebbe.r cl er ec1 ste klils~ 
se B. A. Sn1ils i$ ,·o01·gcdrngen dr. gezaglieliuPr dic:r 
t1Yccde ld;isse D. :Nollcs. 

d t" ven tL1en. 
Op \Yol'n8dflg H Llezcr in het Chince~cl1e karnp 

albie1· rnn onuitgeloste pnnclp:l!ecl!:'re11.' 
Op Donderrlag 'l 2 dezcr to Kepatian Yan onuilge

lostc pn11rlgoederen. 
Op Yri.irlng· ·13 dezer ten huize Yan dell E. v\'hitc 

te · Gebalrn ,-an ZEd. inbocdcJ. 

.. 
De Yenrltrnwestnr, 

H. C. Fisse1-. -· 

Sel.~.ng;~ijke v~nd}\:lJ.itiie w· ~ge;\'. ~ "\1 e:i:'tX":~~ 

OD Dinsda[, 24 Febr. ~n zoo noodtu· ook op Woensda[, ~~ l7°~r. 1885 
ten hub:Je ' 'au den ''reJEdelen JI e~r 

~'~.-~AA ~~a 
op de Suikerfobriek »}\l{!'la8or•i·a" van ZEd's compleeten inboer!el, wimrvnn de specificatie 

te bekomen is bij tle Heeren 801£81\lAN &; Co. te Se111u1'rtll!f, 8ulo en lli1lf'j1t. 
Aim de Halte l1oc1·wvd({(/i" zullcn bjj :ULnkomst vuu 1k11 ecr~tru trriu. y;rn f)jvcjll wa()'ens 

gr.reed stnan, zoo ook ter hoofdplnats Ycior het Residcntie-kantoor m~lke ten. l;eo-en °ure 
predes zullen afrijden. ' "' · 

(31) 

MET 

YOOr 1~§3 

Sled1,t.~ eenige Exmnpla1·en ont'f.:c111gen dom· 
(32) THOOFT & KALFF. 

SALON DE COIFFURE 
IIeerensfJ'aat-80!0. 

Heeft op :nieu.w ontvans:ren :. ...... 
Ilecrenschocncn, wittc schoencn, ~ehoc

nen voor de jncht en regen. 
Hoeclen, zwartc- wittc-, en fantaisie dns

Ren, kragcn, hcmdcn, garnituren voor 
hcmden, stokkcn, sokkcn. 

Dcnnes- en kinderkouscn, dames- en kin
der schoenen in alle soorten, hancldockon 
van f' 12.- tot f' lG.- kammeu, fijne 
' pon. en. 

Parfomcricn van Ed. Pinaud, Yelnutine 
C1e-> 1 Faie, Ori,,,a lactce DHmes- en lil'0rcn 

glacehandschoeuen. 
Alle soortcn van '\Vijncn en likrurcn. 

(30) J. B. AUTJiIEH. 

V erkrijghaar 
Etappe-Kaart van Javn, 
Topog1'<tJ1h.Rrrnrt van Soernkartn. 

Id. » Djokjalrn.rta 
P r 11,ch talb ums 
Merk-en stem pelin kt 
Ru 11 dschl'ift penneu 
Dniag bare copieerpcrsen 
Balboekjes 
Gou pil-grnvures 
Ivor en duilllsto kken 
Pe1 ·1·y-scbaren 
Biscuit beeldje_s 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sig·aretten papier 
Faber 's boodsclmpleitjes 

Enz. 

(3) THOO:E1T & KlLFF. 

DE Pi.1LLEM I 

De ondergeteeke11de, 
belast zich met den iu- en verkoop vnn pro
dnkten te Semarang. 

Y ersclrnft werkkapittml aan Lnnclbouwon
dernemi11gen en verleent voorschotten op pro
dulten . 

Een en n,nder 
men conditien. 

(2JJ) 

. 

tegen nader overeen te ko-

L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het ecbte Le-rnrwater, dtLt geen aanbeve

ling belioeft, door 7.ijne kwnliteit alom bekencl, en 
slechts verk'rijgbaar bij 

per :B.. f 1.25 
» doz. :B.. f 12.-

V LAS BL OM. 
(301)* Schoenmakei·. 

in vaten, 

263 

blikken en flesschen 
verkriigbnar bij 

SOESMAN ·& Co. 

Amstarda.m~ch~ Apotbatk~ 

Le-vev-,LV~te:t? 
(296)* A. l\IAOIIIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA . 

Eenig depot voor Soernkarta .van 

~~~P~Q>h~ ~ij~@=. .. 
(25) A. MACHIELSE. 

luirnren I.ct bloetl M her~tellen nlle ongel'egeldbcdcn I 
\'all de "(j~ I b t $ ~ Bc::·n~1·, maa~, 1alc1·en en in~ewanden. 1:t £1i tt ~ #; j ·~ ft 1\t tJt tit~ r 

Z~ p-0 -:en kracht en gezond'wid \l'r'dcl' aan Yc1·zwnli.- I ~ t :~ ' t~ ~ -~ V.~ ~ l 4 t 4"tt~ V:. 
te Ccstcllen. en iUn onwaardeerbanr ter geneziog i 
van a!IP Kwalen ~icren a.an bet 1T01molijk geslacht, · ~Loden1~11gazijn. 
omcrschillig Yan we.Wen l~eftijd. En onbetaalbaar SOERABAJA. 
1·oor Eirnleren van wellien oudc1·dom. §tee (1, g v 0 0 t• hand en: 

D ~Z"-LF Jnponneustoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen 
Is een onfeilbaa1· geneesmiddel 1·001· !made Beenen, Huishouclelijke benoodigdheden, enz. ' 
7.we1·encle I3orslen. Yc1·011derrle 1",Jllden, ·~11·el'Cn en Hccommandeert zidi verder voor bet aan-
Etler1Jl1ilen. Hct i~ bcl'oemd bt· ge11ezing 1 an Jicht k · 
Rhumatiek. en 011\'el'gelijkhaar YOOI' "\amborstighcid ma en van J!tponnen, etc. etc. *(252) 

keelpnjn, broracllitis, verkoudheid en 
ho est. 

Tcr grnPzing van Kliergczwcllcn rn alle soorten Yan 
lluirl zickten he11ft zij freen merle.linger· en f!Ctll'e~t 

betou1·erencl. snamgelrokken rn stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Profe,;so1· II01,1.o\1',\ y's EtalJli~semont, 

78, New Oxford street. Londen 
voorhecn ~;Ja Oxford street, 

Q~~v~n~en 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO. TINTO 

f 12.50 per dozijn. 
(33G) THOOF'r & KALFF. A d v e rte n tie n. 

~~~Ri®1j)l j~~ J1Ulrr~~~~ 
Heereru;fl·aat Solo, 

En worrlen vcrkorht in Patten en Doozc~l van ·1'. 1 'f,c]., 
'.!!<. \lcl .. l~s . Gd, -l'J s .. 2~8., en :i;i~ . en Ycrk1·ijg·bna1" 

~ l.Ji.i al le lllC'llicijnell-l'Cl'l\OOpt;l'S dOOI' de~ L'IJ CC!C WCl'eld. 
~ l<oopers gelieven het Etiquet van edere Doos en 
Pot te onderzoel<en. lndien het adres, ~33, Ox ford Street, e• 

niet staat, zoo is bet bedrog. AmstBrdamschB AnothBBk. 
voorh~en Wlodiste van den Heer KLEIN. 
Beveelt zich beleefd aan tot het ·ma

keu ,van Brui<ls- Wandel- en Kinclertoilet- ,·· 
ten. , · 

. (29) J. B. AUTHlER. 

(.I 30) 

A1nsterdan1sche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

f 1.50 per pond. (311 )* 

Ontvangen 
tOODE .KRULS PlLLEN 

EN 
SIJ...~OP -van. Dr. ZED, 
28 A. MACHIELSE. 



!\.msterdamsche A"Ootheek. 
Ee11ig .'!.gentuur ·rnor 'oem1rnrtn VO(ll' 

zoo gun 'tig bekende 'VIJ ~ El\': 
}[erk PLA.(_l'ON & C'o. Bn.tnvrn. 

(70) A. i\IACIIIELSE. 

INDI8CHE-BODEGA 
Onh·an;.;·en: 
Eeu lla1·tijtje exqni~e 'vitte 

'po1·tu·ijn, minder zoet van :;ma11.k dnn de 
tot n n toe mingevoerde. 

( 286 ). * 

An1sterdan1scbe Apotheek. 
Soeri.kurtn.. 

Ba:n·nn1. t\Jcoholisch '''asch· 
"·ate1 .. 

L 0 l) :\lACHIEL E. 

A insterdan1sche A po thee k. 

Ontvangen: 
Ji eatings Cough I~ozen;.;-el!!. 

i\Jid<l0 l tegen de hoest. 

( 10 ;1) }!Al'HUJLSE. 

.A. n1sterdmnsche Apotheek 
Soe1·t1kl1l'fa. 

Gt,·ii:aliue. mi.ddel tegen dR hoesl in 
I 1 ~ 11 ', fleschjes ll r -1. - ell r 2.
,Ui~Taiue Stiften r ~-- per . tuk. 

35ti A. l\LH'HIELSE. 

OBAT PE!l BEKIN KOEW AT dan BAJIK GIGI HIX!1 
DARI 

TOEAN TOEAN PENDITA BBilEDIG!~i~ 
nama Obat 11 0L!VtrAll/S" 

PAKE 1ITJ'A. --Toe.i1.g 
baraug njan;.! ~at,)C i\tlc1t1.i11 
li t:k::; <.lari 1Loc o\\al '11 
<.lalam :s<\lo0 pra\Ml g.a~ 
ajl\l' 1ajc1· ~lcuga !Im.µ-, t 
l.><1jik sakali). ll1kin b<lSuh 
boe11d0r gigi en gossok 
bajik gigi. Tjo0lj i nndoe: 
sama itoeaj,_·r ljan1µoern11, 
lan1a mera~a tocloeuga11 
dari itoe obat. 

Hoe obal go sok gigi 11er twl•111 lrne"·aL da11 L;i.1il• 
~igi dar! toean-loean pend ila Be11cllic tij11 ada l>el•i11 
sama, sama djoega beki11an. kring IJ;ij1k ,;akal1 d;111 
beldn aloes. l\a iloe dia. dia ada sam:1 ti" 0 :,ra ro»;·a 
kaja (lbal Elixir dan orang oolcll pake sa1ua ,;aJ,ali 

ORANG NJANG POENJA: 
Toean SEGUIN, 3, Rue Huguerie , BORPEHlX 

BORST·ZIEKTEN 
Allen die aan zlekten van de borst, van de 

Jucl!lpljpcn, of de Iougen IJjden; zooals catarreu, 
tcrlug, verkllouucid en bardnekkige hOcsl, moe
teu gcbruih: makcn mu de 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grimault & c1• 
well'c siroo11 sctlcrl jaren <.loor de vornaamsle 
gcnL·eshecrl.!n dc!r i;e11e0Ie werl)]d steeds mel 
hd l.Jestc gc\·oJg wordl voorf!e<cl! rcven. 

Door hct voortclur..:iul f!cl.Jruik l>edaart de 
hoest, houdt het nacbtzvveet op, verbetert de 
voeding •poedig. hetgeen vveldra merkbaar i• 
aan toeneming in gevvicht en gezonder uitzicht. 

011ze Slrcop d'Hypophosphite de Chaux ts rose 
van kleur. De /lacons heb/Jen een platte11, ovalen 
vorm 1vaarop net fo.•/Jriet.merk met de lumdteelte
nrn" van GR!MAUI.T ET c·, bei;esti(lrJ is, benevens 
net merll.teeken van ket franscke Gouver11ement. 

Te mk.rij~n te Parijs, l!laison GRIIAULT et•, S, r. Vitinnt. 
IN VERDIR. IN ALLI VOORMAMI APOTHUCIM. 

BECKER & Co. SOERAB!IJ !. N B u B r 1. I Il u i s G h B L B v B Il s v B r z B k B r i Il ~ W EllK TUIGK UNDIGEN. 

rll\ Handelare?! in machinerieen en fabrieksbe

noodigdheden. 
HEBBEN IN VOORRAAD: L ij t r B n t B M a a t s G h a D D ij 

TE BAT.A_ VI.A_. Een groote pn.rtii I.1, T. 1-1 en Ba.II{• 
ijzer in nlle nfmetingen. 

Staaf en t>laati.jzer van nlle dikten, 
waarbij van 6' X 2' X '/ .. " en 1 

•" 

:taaf' en plaa.tli:OI•er en liO(ler
draad. 

Inlichti.ug-en omtrent verzekerirn;en b. Y. l\1ipiti1tnl b\j nverl\jtlen. lmrner-trekkende verz~ 

kering;--ook omtnmt diP volg-e11s l1t•t nnlnng·i:; 1i.nngPnn111,.,n \ ' J~l{LA....\!;O f-,ariefvoor \VEE, 
ZR:\f PO:\'"D;o:;. worden ~irnrnP >Pr;;;trekt. 1loor 

Groote- sorteering-Jloerbonten en 
.Ulinlniagels. 

> » Ji operen It". ran en 
en ~too1nat"!!!ilniters. 

India rnbber van af '/ .. " tot Pn met 
1 '' dik. 

Gas1lijpen iuet hnlpst.nli:ken tot 
en met 4" 

Geldonl{en pi.j pen tot.12" diameter 
geperst op 10 A truosp beren. 

Prima. kwnliteit Engelsche (h·~j frie
Inen, enkel en dubbel. 

Hand, Centrif'ngaal, Stoon1· 
po•npen en B1·andspuiten. 

SnUge1·eedschap ,·001· gas en 
'Vith 'vo1·thdraad. 

Alle soorten 'r erf~'7"aren. 
Boor en Ponsm:ichines, J)1·aa.i-

( 1 7) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op n.n.nvrnng d11.delijk 

Schijfschi('trc~ister~ en Afstandsbe11n-
lin;;en, afzon<lerlijk gebonden. 

Gedrukte Aant('('kenin~boekjes. 
Naa.mlijst('n. 
Hleedi n~lijst('11. 
Strnfboeken. 
iUcrrngeboelcen 1Jlet sterkte lle~ister. 
Proces-Vcrbanl. Gettti;;en Verhooren. 
Beklnn~dt"n Verhooren. 
, . end11,·crn.ntwoordin;;e11, enz. enz. ( 4) 

en Sd1aatbanli:en. I 
Stom!1mach~nes uetl,etelsopern ONTV ANGEN: 

fnndat1eplaat. 

1 
kiezel;;;-uhr t.:on1vositie, de Leste p I, a ht 1· B 0 I 0 r a fi II 

be~~~~1;S te~:.i::~~:~-ui:~alin!~uw soort C ~ B ~ B Bil 
,- .. _urldei. Yan well~e l1~1_itste 1irtikelen Z~J zeer o·oedkoop. 
eemge agenten voor J avn z11n . O 

Verder alle artikeleii, benoocli;{d 'I'HOOF'I' & liAljFF. 
,-001· landelij li:e ondernemi11~·e~1. (162) 

Hnune ::a1ik op grooten owzet gebaseen1 zijn -------------------
de, liebben zij hunne prij:ten :teer billijk en y· erkrijgbaar 
beneden concurrentie gesteld. bi'J. r~ 

Ganrue belasten zij zich met toezicht hou- TH 0 0 FT (..X J(A L FF 
den op 1u111lllmtk vim Jlachinerieen en 
reparaties dMrvau, en nemen best.el· 
liu~en nn.u op diverse werktuigeu. (90) 
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W ittc en Jloode 1·0~~ ..... ( 1.3 ·::- l per 
!Ia.ln~n,1'I11~entel en '1110D11lcc ,, l.'3.;)0 112 fl 
P~al('·, Gold- en lltry-Shcn·y ., 12.- 1 a co..t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & J(ALFF 

AGEl\'l'SCHAP SoERAKAR'l'A. 

der Bata viasche Zee- en Bra.nd
.A.ssurantie ~Iaatschapp~j. 

De ondergeteekende sluit vernekeringen te
gen Lrnudgevirnr, op de gebruikel~jke voor
wimnlen. 

(14) A . .MA CHIELSE. 

blnnco aan,·ra;{en tot ;;-eleide· 
billet. ,·001· , ·e1·'°oer , ·an li:offij. 
met ont'°ang!!!itbe~v~js , -001· li:ot·-
fijiHis. (190) 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPP!J 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

"°"T erit,as/' 
Blj h«"t Agentschap dezer M.aatschn.p· 

pljen bestaat, op zeer aannemelijke voor
wn.nrden, i;ele;;enheid tot verzekt"rin.; 
tegen bra.nd;;evaa.r, van a.Ile !!loorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkarta. 

(16) J. H. VA . 01\IMEREK. 

' 

Parfumeurs 

8, Rue Vivienne, 8 
PARIJS -

:l <!f ananga ~ater 
is een buitengewoon verfrisschend 
toilet -water; gemengd bij bet waler 
waarmede men zich wascht, maakl bet 
de buid blank en glad en laal een 
allerfijnste geur na, die door de cle
gantsle dames zeer gezocbt wordt 

HOGG'S PURE COD LIVER 011. 
(HCGG'S LEVERTRAAN) 

1'atnll •• :Hllume 1ilwerking aedert 30 Jarea ~eh~• It 
Tec•n: Borat:alekten Longt.ering, Broncbitla, 

Verl<oudho!d .Hardnel<lt!ge h0Ht.Kl1er•cbtlge 
aandoeningeu, Uutdsiekten, Klieracht ge 

:::t.~l~~e~ ~~!:~k:~~i eenn v::;:1~~~t:1·~=~~~nn' 
Men eische op bet etiquet den naam nn HOGC' 

bet atlest van deu H' LESUEUR, chef der Clrr 
111ische werkzaamheden aan de medische farultrlt I• 
Parijs, en h~t atempel van den fransche1 
Staat in blauvve lnkt. Dr levert1aon va1 
HOGG wordt al!een •mkoeht in driekoeki(l , 
jtacons waarvao ket model hier naa.st is 'eplaatsl 

Apotheek HOGG, 2, me Cutiglim, HRUS. 

JJe ~elou.ti:n.e 
is eene speciale POUDRE VE RIZ 

bereid uit Bismuth, bi}rJevolg van eenen heilzn me11. invlned, voor de huid. 
Zij Jwwtt op het aanrre:icht en 1s onzirhlbaar: 

r,ij geeft dus aan de llllid eene natwwlijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rued~ la Pai:c, 9 - PARIS 

Men neme zich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel uilgesproken door bet Tribunaal de la Seiue <.lcn 8 ma! 1875) 

·len Ageut te 8oernlrnrtu 
.J. H. VAN 0Ml\1EREK. 

!-----
Steeds vool'handen: 

POS'l"l'AHIEVEK. 
TELEGRAAF'l'AlUEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVE 1 voor KOELIELOONEN bui.,.,11 

de lijn. 

(6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk 11.an voor hunue 

IlrukkBrij en Binderij 
en 

HA DEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeftan. 
Spoedige bedieninir en nette .:.fieverina ae-

~ 0 0 

g1irandeerd. 
PLUJSCOURANTEK worden steeds gratis 

verstrekt. 

V <~I" k r i.j g· baa r 

bij 

(7) 

THOOFT & HALF!'. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhansen 
(in het J avaansch) 

P1·ijs ( 5.- (1·anco pe1· post f 5,50. 
(82) 

VERI\:R.IJ G BAAR 
Ja,·aansche AIInanak voor 

bet j aar 1SS5. 
orider redactie v11.n 

1:1-, .. I ...... -W-in.ter. 
Bev11.ttende een mengelwerk over de wa

j11.ng-ornng toebeboorende an.n den prins Pru
boe Prang wadono, en versierd met 2 pla
ten. 

Deze almanak wordt in <lrie soorten uit-gege-
ven, waarvan de prijzen zijn als volgt: 

le soort f 2.-
2 » » 1.GO 
3 » » 1.-

(350) THOOFT & KALFF. 

V erkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN DI\'ERSE SOORTE -. 
E:t\TVELO PP EK. 
KAN'l'OORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEEP., VELE SOOR'rEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

1~l~~1~ ~ [~~l~[~\ 

Hantoo1··Agentla'• :l_fjfj.i. 

S poo1·weg,q ills en. 
ll'ederltHtds Geschiedenis en JTolklleve 

( 111·1ichtwe1•k in 4: gr. octavo deelen.) 
tie Genestet-.1llbu1n in prachtband. 

ltalie, tlo01· Ge1·a1·d Kelle1· >l > 

Een schilderdoos, co1npleet (voor di· 
letttint-schiltlers.) (249) 

St.ellen zich verantwoordclijk voor de wet 

DE UITGEVER:::. 

Sneldruk - T1100FT & KALFF - Soerakarta. 
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