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Een En[elschman op Java. 
• 

(Slot.) 
Deze plantage is misschien de grootste m 

de Sunda-landen. ~ij behoort aan eeu Duitscher 
die tijdens ons .bezoek niet aan wezig was, <loch 
zijn zoon nam met de meeste gastvrijheid de 
honneurs \ru.ar. Het huis wns een waar pa
leis, het eenige van twee verdiepingeu clat ik 
op het eilaud gezien heb. Het was met groo
te Rruank en pracht gemeubileerd, eenigszins 
m 18 eeuwschen stijl. De overvloed van her
ten-en tijgervellen toonde aau dat cle familie
kring voorspoedige jagersonder hareledeu telde. 
Beneden het balkon stond een fraaie gnme
lang, met instruruenten voor ongeveer · twin
tig muziekanten. 

Wij brachten te Parakans11la den dag zeer 
anngt>nMm door. Er was genoeg te zien en 
er waren fraaie waudelingen om den hof, 
waarin de vanille groeide, die geen onbelang
rijke voordeelen afwierp. Van uit de boven
kamers had men het uitzicht op ~ene vallei, 
waaraan a1leen het penseel van 'l'urver (*) recht 
kon doen weerrnren. Eene moskee gaf aan 
het tooneel een klassieken stempel. 

Bij het verlaten van Parakansala gaf onze 
vriendelijke gastheer ons kleine souvenirs aan 
ons bezoek mede, zooa.ls wandelstokken van 
sandelhout, vanille, enz. 

Over Buitenzorg keerden wij naar Batavia 
terug, waar wij ons den tijd, waarin WlJ op 
de stoomboot moesten wachten, ten nutte maak
ten in bet geologi.sch museum. Er IS daar 
eene fraaie c0llectie van mioceen-fossielen van 
den zuidkant van het eiland, waar kortelings 
de aardlageu door vulkanische krachten z:un 
opgeheven. 

In het begin van October bracht de fraaie 
stoomer Graaf van BijJandt ons naa:r Su:natra 
en aan het eind van onze reis over Java ge
komen, vermeld ik het volgende nog omtrent 
de bewoners van dil heerlijk eiland. 

1'e oordeelen naar de lfronieken door de 
Portugeezen nagelaten is het karakter van den 
Javaan, sindt dat het door Westerlingen geob
serverd werd, slechts w11inig veranderd. Bet 
is een gewillig, vreedzaarn ras, als alle Ma
leiers overhellende tot vadsigheicl, doch wanneer 
het noodig is ziju ze slim en in staat tot in
spanmng. Landbouw is hunne meest gewilde 
kostwinning. Zij hebben ook veel pleiz1er in 
tuinieren, weshalve er door de geheele straits 
settlements vraag is naar Javaansche tuinlieden. 

(*) De grootste Engelsche landschapschilder. 
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::Sog denzelfden morgen had de heer de l\Iontprais
sas vernomen van zijne spionnen, · dat een troep 
edellieden, voornamelijk besiaande uit hen die het 
kasteel Villebon hadden aangevallen, uit Nagen-le
Rotrou waren vertrokken, den kant. uitgaande van 
I~ Loupe. Daar kon men een rijke vangst maken en 
meteen wraak oefenen; de l\fontpraissas had zi, h 
a:aarom gehaast om: >>te paard" te laten blazen e.l 
unmiddel:jk op weg te gaan. Hij had aan den heer 
de la Chauverie, die voor den Koning het bevel te 
Illiers voerde, geschreren om hem te ondersteunen, 
maar de la Chauverie, die de strooptochten· van de 
Montpraissas volstrekt niet goeclkeurde, harl hem 
kortaf zijne hulp geweigerd. Het was <laarnp dat 
de llfontprnissas, vreezeudP. niet sterk genoeg te zul
len zijn, het overige van het garnizoen had laten 
ontbieden. 

De Soeraka1·tasche Coiirant ver&chijnt I 
driemaal 's weeks: Dinsdags, Donde1•clag1 P1L 

Zate1·dags, uitgezonrlerd feestLlagen. I 
Advertentiekosten behn,lve het zegel voor 

elke 10 woordon voor 2 plaatsingen f 1.
elke volgende plaatsing de helft. 

Zij weteu zeer handig en beleidvol omte
gaan met bet koppigste en wispelturigste van 
nlle paardenrasseb, de Javaansche pony en ook 
buiten hun eiland vindt men hen dikwerf als 
koetsiers en staljongens. Er z!jn goede ma
trozen van te ruaken en nog beter visscbers 
mu zeeviscb. Het IS verwonderlijk om de 
handigheid en onversaagdheid gade te slaan, 
wanrmede 7.ij hunne brooze vaartuigjes in bet 
ruwste weer besturen. Ook op de jacht ont
wikkelen zij veel u10ed en behendigheid. Nog
tans, met nl de:r.e goede eigenschappen, zijn 
de J avanen slechte soldaten. 

Hetzij wegens gebrek aan het vaderland~lie
vend vnur, hetz\j uit gemis aan taaie volhar
ding hebben zij zich nimmer weten te verdedigen, 
gevolg.elijk is hun land steeds den buit van 
vreemden geweest. Eerst kwamen de Hindoes, 
toen de l\Iohamedanen, daarna de Portugezen 
en Hollanders, toen de Franschen, de Engel
schen en nogmaals de Hollanders, die het land 
thans in bezit hebben. Doch onder al die lot
wisselingen was nimmer Java voor de Java
nen; door welke oorzaken ook zij wisten hun 
land niet voor zichzelven te behouden. Trou
wens, het schijnt wel alsof ze niet anders ver
langen. In vroeger Jaren zun ze opgestaan, 
<loch voor korten tijd. 'rhans besturen zij O'e
deelteJijk huune eigene wetten en innen· ged:'el
telijk hunne eigene belastingen. Het schijnt dat 
zij niet in stnat zijn zichzelven te reO'eeren, 
zooals wij in het Westen dat begrijpen.

0 

Iede
re poging in die richting zou bet tand onfeil
baar in wanorde en anarcbie storten. 

Van aanleg zijn de Javanen kalm en vreed
zaam. Onder elkander .zijn ze niet twistziek, 
doch zeer beleefd en vormelijk. Zij spreken op 
een gedempten toon, die een aangenamen in
druk maakt: luidrnchtig rumoerig gesprek komt 
weinig voor. Evenals alle OosterlinO'en hebben 
z~ weinig eerbied voor de waarheld, <loch ze 
zyn ter goeder trou w en in den regel matig. 
De meeste der opgenoemde eigenschappen moe
ten naar men zou denken de elementen zijn 
voor een loffelijk volkskarakter, doch inder
daad worden z\j ontzenuwd door den verlam
menden invloed vau den Islam. Zij I.even in 
eeu laud van overvloed en hebben geen zorg 
ter wereld omtrent kleeding, woning en voed
sel. Des\vegen is het de hoogste wensch van 
een Javaan alleen te zijn. 

In godsdienst zijn het volgelingen van den 
Islam ~ocb zonder het spreekwoordelijk fana
tisme van die secte en behept met vele bijae
loovigheden, welke een oprecht Muzelman v~r-

Toen het gesprek was afgeloopen ging Thomas 
nadenkencl naar buiten. 

Hij ging in de keuken zitten, met de elleboogen 
op het hakblok en bleef zoo gedurende tien minuten. 
Over dit stilzwijgen vcnvonderd en denkende dat 
hun baas nadacht om een wondervol menu te so.
men te stellen, keken de keukenjongens ter sluiks 
naar hem, geen woorcl durvende kikken, uit wees 
hem in zijne overdenkingen te storen. 

-- Is het klaar, baas? vroeg Pierrot hem schroom-
vallig, toen hij zag dat Labriche bet hoofd ophief. 

- Klaar, wat klaar? 
-- Het menu? · 
- Thomas keek hem verhaasd aan, toen ant-

woordde hij hem, als iemabcl die op eens een be
sluit necmt. 

- Dadelijk, wacht even. 
Nog eenige seconden dacht hij na en ging toen 

naar de spijskamer. 
Alles wat er van eet\varen eu Jekkernijen voorra

dig was, pakte hij bijeen en gaf daarna last om alle 
vuren en de fornuizen aan te steken. 

--- Luister kinderen, zeide hij tot de knechts, 
daar zijn te veel provisien van allerlei soort, be
stemd voor de mannen van wapenen, die zullt>n 
bedervt>n als men ze niet opeet. llet is beter dat 
gij ei· van geniet. Daar wij nu baas in het kasteel 
zijn, laat ons nu eens tlink gastmalen. 

--- En de secretaris van Monseigneur? waag<le een 
der keukenprinsjes aan te merken. 

- Daar zal ik voor zorgen, antwoordde Thomas. 

afschuwt. Er is nirumer een poging gedaau om 
hen tot het christendom te bekeeren (*). Het 
volk verkeert in bet geloof dat de Enrope11:: 
nen geen godsdienst hebben en all~~ wat zu 
om zich heen zien draagt er toe by OUl heu 
in dien waa)l te laten. 

Wat het bestuur der Hollanders aang1iat zoo 
is dat naar deu staudaard van vrede en voor
~poed heQordeeld, uitstekend. Geen andere huu
ner kol'onien bloeit in die mate, of bloeit in 
het gehee~, derhalve moet veel van den voor
spoedigen gang van zake~ gesteld worden op 
rekening van de natuurluke voordeeleu van 
het eiland. Het is het vruchtbaarste land ter 
wereld en zou even gezond zijn n.ls vele an
dere landen indieo. slechts eenige wemige sn.
nitaire voorzorgsmaatregelen werden genome~. 
Zooals het thans is moet ik om der wnarhe1d 
niet te kort te doen getuigen dat, zoo aang.~
naam als eeue reis over Java is, men met Z'\-J
ne gezondheicl belangrijke risico l?opt. Ik _zou 
geen vreemdeling aanraden om hier te reizen 
in den °regentijd, of tusschen October. en Ja
nuarI. 

De Chineezen zijn de kolonisten, welke van J a
va het meest p_artij trekken. Het grootste deel 
van den handel, alle groote Gou vernements
contracten en het meeste vlottend kapitaal is 
in hunnP hand.en. Men ziet hen overal. Op de 
Europeesche banken zijn klerken en boekhou
ders bijna zonder uitzondering Chineezen. Men 
moet wel de overtuiging erlangen van hunne 
intellectueele bekwaamheid en plooibaarheid naar 
alle levensomstandigbeden. Zeker zijn de Chi
neezen wat geestvermogens betreft, een der 
overheerschende rassen der wereld Doch hun 
ruaatschappel\jke en zedelijke gebruiken hebben 
het volkskarakter van moed en mannelijke onaf
hankelijk heid ontbloot. Beschaafde natien heb
ben alles van de Chineezen te duchten in den 
strijd om geldgewin, maar ook in geen ander 
opzicht. 

Ik bracht verscheidene weken op Java door 
en de natuurtafereelen, het volk, tle oudheden, 
de eigenaarcligheden van land en volk geven 
mij eeue aangename herinnering. 

Sedert hebben andere landen mij bekoord en 
velen d_enk ik nog te bezoeken al vorens naar 
Anstralie terugtekeeren, <loch ik verwacht niet 
dat een hunner mij het geestelijk genot zal 
verschaffen, hetwelk ik op mijne reis over Ja
va ondervond. 

(*) Wat zegt broeder Kreemer hier van? 
Red. 

Dekt uwe tafel in die kleinc kamer hiernaast · en laat 
mij mijn gang gaan. 

l\Ien pastP. er clitmaal we! op 9m hem ongeboor
zaam te zijn en een ieder ging met verdubbelden 
ijver aan het "·erk. Labricbe zelf, zocht de fijnste 
stukken uit en maakte de voorbereidselen iot een 
klein diner, waarvan men spoedig de bestemming 
kon raden, toen meeste1· Bruno Lauvert aankwam. 

In weerwil van zijne hooge betrekking achtte de 
waardige lekkerbek het volstrekt niet beneclen zicli 
om pe;·soonlijk het bereiden van zijn maal na te 
gaan, oncler bet aflikken van zijne lippen, zooals een 
oude schildknaap van de Montpraissas wij geerig 
aanmerkte. 

XI. 

Even als in de meeste kastcelen, waren er te 
Villebon twee keukens: de een voor de heeren, de 
andere voor de dienstbaren. Dat woord ,,dienstbare" 
had vroeger een veel uitgebreider zin en werd niet 
zoo min geacht als tegenwoordig. Men begreep rlaar
onder niet alleen de knechts, maar ook alien die, 
onder welken naam dan ook, eenig ambt op het 
kasteel bekleedclen. 

De ,__euken voor de bedienden was gelegen in de 
westelijke gebouwen, bijna daar waar de Jaatsten 
it'gen de noordertorens aankomen. Zij lag. oncler 
den beganen grnnrl maar boven een ruimen kelder, 
waarvan de zware deur op den muur ter rechter-
zijde uitkwam. · 

Inzending der Advertentien tot op den 

d11g der nitgave v6.Sr 10 uur • 

Ingezonden st uk. 
Geachte Redctcte1.t,r ! 

. In uw Blad rnn 5 dezer No. 15 komt een 
bericht voor; O"Vergenomen of vertaald uit t>en 
der Nnrnmers van de Bintang Timor, . waarin 
zekere Inlander uit Madioen zich beklaagt over 
de onbeleefde ontvungst, die hem te be.art zou 
gevallen z\jn bij den Javaanschen doctor Mas 
Mn.ntrie Poerwo Soekario op Batangan alhier. 

Daar die beschuldiging valschelijk is, aan
gezien bedoelde . lnlander bij den Javaanschen 
doctor rnornoemd, integendee1 allerbeleefdst 
werd onivangen, zonder dat deze de minste 
verplichting daartoe had, zoo neem ik op ver
wek van mijn sobat Mas l\fontrie Poerwo 
Soekario, bij deze de pen op om UEd. mede 
te deelen, ilat genoemde dajoh eengeheel vreemd 
persoon was voor mijn so bat, en die hier · in 
de V orstenlanden gekomen was om door zijn 
gemaakte houding als anderszins, den doctor 
in den waan te brengen, alsof hij van hooge 
afkomst was en zoo den Pangemn uit te hangen. 

Dat men met de tegeJ?.WOordige spoorver
binclingen, tengevolge wa.arvan men niet zelden 
te maken krijgt·met geurmakers en slecht volk, 
op zijn hoedfl mag wezen, behoeft hier geen 
betoog. 

Zoo heeft een iaar of wat geleden in het 
Semarangsche bet volgende plaats gehad. Vier 
verkleede Badjingans kwameu onaangediend 
bij zekeren Priaji daar ter plaatse, klaarblij
kelijk met bet doel om te bedriegen. Zij ga
nen zich voor Prinsen uit van Solo en schrdom
den. in hunne omt0ozelheid of onvoorzichtig
heid niet zich bekende namen toe te eigenen, 
hetgeen den leuken gastheer op bet iclee deed 
brengen om zich met Kroonprins te · betitelen, 
welke akal, in een oogwenk, de Badjingan's 
uit elkaar deed gaan en verdwijuen. 

UEd voor de opname van bovenstaande een 
plaatsje verzoekende om den wille niet alleen 
van den goeden naam mijns Sobats, doch ook 
onpartijdigheidshalve. zoo teeken ik mij achtend, 

UEd. dw. dr. 
Solo 14 Feb. 1885. L. 

So er aka rt a. 
Sluitdagen 

Tl!! SAMARANQ : 

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

der Mail•. 
TE BAT.A. VIA: 

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

De anclere keuken, was waar ook tbans de te
g~nwool'dige is, rechts Yan de ophaalbrug, dus niet 
ver van de gevangenho!en en van den bizonderen 
kelcl~r. 

IIoewel hij Thomas volstrekt niet wantromvde, 
ging cit> cipier toch telkens rnecle, als hij wijn 
ging halen YOOr de tafel der beeren. Het is waar 
clat Labl'ichc hem dikwijls de kliekjes gaf die in de 
flesschen waren overgcblcven en ook we! eens een 
volle flesch, waarvan de wijn was omgeslagen, vol
gens het zeggen van den kok, die met den cipier 
goede vrienden wilde blijven. 

Ook clitmaal liep Grendelaar onzen Labriche ach
terna, toen hij zag clat deze naa1· den wijnkelder 
ging, waarvan de deur bij die van de cachotten van 
de heeren de Trevigne en d'Errignij gelegen was. 

Hetzij bij toeval, hetzij uit berekening, liet Tho
mas bij ht>t heengaan zijn sleutel vallen en verwij
derde zich schijnbaar zonder zulks bemerkt te heb
ben. Grendelaar wachtle zich met hem zulks op te 
merken en raapte 8nel bet kleinood op, wat hem 
den toegang tet zooveeJ vJoeibare schatten moest 
ontsluiten. Toen Thomas een uur later kwa.m, om 
zijne sleutels te zoeken, vond hij hem stomdronken 
op den grand liggen, in een s!aap waaruit een ka
nonschot hem zelfs niet zou gewck.t hebben. Labri
che nam bem zijn sleutelbos af, waarop hij werk
tuigelijk nog zijn door clen drank verlamde hand 
gelegd had. Op het oogenblik dat Labricbe den 
sleutelbos wcgnam, wat natuurlijk een weinig )even 
maakte stak Grenclelaar zijne hand uit alsof hij uit 
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Vcrtre:k der Ti.·t"inen· 

Semarnng-Solo 

Solo-Semarnng 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo annsluit aan den snel
tre;n, di<' om '10.30 v. m. 
van daar naar ocrnbaja ver
trekt. \'enter 8.3·1 v. m. 1.H 
n. m. 
7 .2 r. m. J 0.30 v. ru. '.!:IG 
n . m. sneltrein, welke nan
sluit aan den neltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarar.g-Kedong-Djnti 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang 8. l 2 v. m. 
Semarang-Djokja 6.50 v. m. 8.31 '" m. 
Djokja-Semarang 7.15 '" m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m l L.25 

n. m. 3.55 n. m. 
.... ok -Djokja 7. l 3 '" m. -10 v m. ·J .53 

n. m. 3.36 n. rn. 
\\'illem I--Kedong-Djati 6 '" m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.'11 n. rn. 

Bij vonnis van den Residentie Raad te Soe
rakarta van Zater<lag Hen Februari 1885. 

::::lomosoedarmc:~wegens het on wettig bezit 
van 34 mata's ruwe opium na reeds 
:~ malen ter zake eener dergelijke 
overtreding veroordeeld te zijn ge
wee t. 
Yeroordeekl tot 6 maanden dwang
arbeid buiten den ketting en fl 000 
boete. 

De lieer David Iischke werd 
veroordeeld tot betaling eener geld
boete van f 1 G en bij wanbetaling 
daarvan ~ dagen gijzeling, 

wegeus overtreding van art. 4 no. 22 van 
bet poEtiestraf- Reglement voor Je Europeanen. 
namelijk bet binnentreden eener woning zon
de1 Yoorkennis of verlof van den bewoner. 

'.l'er politierol werden gisteren gestraft we-
gens bet bezit van clandestiene opium: 

Troenodimedjo. 2 md. krakal. 
Bok :::iarijem. 1 '> » 
Njonjah im Tik Tjoe. 2 » » 
Kasan. 1 » » 

Tjokrodrono. 15 d. > 
Kromomenggolo. 2 md. » 
Pawiroredjo. 1 md. » 
\"Vong okario. 8 d. » 

terwjjl Re otenojo, Sahoedo, Njonjah Liem Soe 
King, Liem Soe Kian, KJonja Tjira Ngo Swie 
en .Mertodimedjo werden nijge proken. 

Kasio alias Tan Tjoe Sam, wegens het ver
laten cler afrleebng zonder pas met f 25. boete 
!ln wegen het zich stellen iu een andere klee
derdracbt dan de voor zijn landaard bestemde 
ook met f 25. boete. Lim Kang Teng wegens 
bet toebrengen van ,;,lagen met f 10. boete. 

Eergisterenmorgen omstreeks 11 uur werden 
de bewoners als opgeschrikt door een aarLl
beving o. a. kenbnar nit bet in bP.wegiug ge
raken van hanglampen. De beving hield e~nige 
seconden aan; wat lrnn de oorzaak geweest zijn? 
De hlerapi of een andere vulcaan, va.lt moei
lijk te bepalen. 

Diefatallen. Te Batjem werd dezer clagen een 
lee()' prauwtje wat men aan den rechteroever 

zijn dut zoucle ontwaken. maar bij drnaiclc zich om 
en !'liep wed er \'OOt' goed. 

Zoncler een scconde tc Yerliezcn lil'P Thomas nnar 
liet chacot Yan den hecr d'Errig11ij. maaJ,tc hctopen 
P.n gaf een fijne Yijl aan zijn me1>. ter. Hijzelf had 
ook nog een ,·ijl hij zich en heirir.n ging1·n oogen
blikkelijk aan het werk om de klnii;1er:', 'vaarmeric 
de baron geketend was, te Yerbreken. J\.l vijlende 
\'Crtel<le Labriche alles wat er gebeurd wa~. :\'iettc
gen$taande de groote krachl Yan Roger, Yerd11bbeld 
door zijne zucht naar \Tijhcid, \'orderde de arbeirl 
slecht:; langzaam door rle bizondere dikte 'an de 
kluisters. 

Op bet oogcnblik dat het laat~ic ijzel' Yerbl'oken 
wn~ en de jongc baron zich een~ schudcle om zijnc 
'Cl'l'tijfde lcdernnten wat leningheid tel'llg k gevcn, 
hoo1·dc hij in rcns 7.\\'al'e wanke!Pncle ~Chl'erlen, 
icm:.nd diP cle deul' Yan het carhnt natlel'clc. llij en 
Thoma~ stelrlen zich daclelijk in slant 1·an tegen
ll'CCJ'. !!ct was mecl' clan tijcl. ({1·cnrlelaar stak reeds 
zijn leelijk ge1,iclJt <loot' de half opcnslaandc dc111· 
en ofschoon de dampen der dl'onkrnschap nog niet 
gcheci 1·01 dwcnen waren, kon' men torh aan zijn 
gelaat zien clat de nuc!Jterhcid in anntocht "·a~. 

Dool' cen rll'ang, wnanan ltij zichzclf geen reken
~rhap had kunnen geven. had hij den slcutelbos gc
gl'eprn, die Thomas Labrichc op de clclll' hail Jatcn 
zit!en. 

Toen hij die Lwec mannen hij ellrnndcr zng, ont
n11chtercle Gl'en<lelaar oogenblikkr.l\jk. llij dec1l ccn 
s!np achtcruit en opcnde reeds den mom! om te 

der Bengawan vastgemeerd had. vermist. Ver
moedelijk moet hier mm dicfstal gedncht war
den. Gisterenmorgen echtcr vond de eigenrmr 
te Beton zijn van.rtuigje weder en rnun hd 
zonder zich tot de politie te wenden weder 
weg van den nienwen eigenaar die i11 com
pensatie een pakslaag opliep. 

aar men verneemt, beTinden zich hier tbam 
vele Inlanders uit Djokdjn afkomstig om werk te 
zoeken. Zij zijn gemn.kkelijk door hunne net
ter kleeding van de Solosche Inlunders te on
derscheiden. Om den lieven broode 7.ijn die 
lieden dus genoodzaakt bun g-eboortegrond te 
verlaten, iets waartoe zij niet licht overgaau. 

Teder Inlander, zclfs vele Indo- en n.ndere 
Europeanen, zijn het geloof toegedaan dat, als 
's nachts een zuigeling voortdurend huilt of ze
kere vogels de kolik, bentje en tjing tjing gao
ling zingen, er dieven in de nabijheid zijn. 
Heeft een van beide genoemde gebeurteni en 
in een huis pln.ats, clan zal meestal de In
landsche bewoner het niet wagen, te gnan 
slapeu zonder zijn erf onderzocht te hebben. 

Een voorbeeld, tot staving van het bovenge
melde, had plaats in den nacht van Dinsdag 
op vVoensdag bij de wednwe L. De huisjon
geu, wakker wordende door het aanhoudend 
gehuil en gescbreu w van het kleindocbtertje 
( een zuigeling) zijner meesteres, begaf zich 
naar den put en zag drie mn.nnen tegeliik bij 
de owheining neerhurken, gewap~nd met koe
voeten en patjols. Op het geschreeu w » J\faling, 
Mu.ling" vloden de bandieten eu waren reeds 
verdwenen, toen de bnren kwamen opdagen . 

Een Inlander te Poenvodinin15rattan heeft 
een bentje die gi teren nacht aanhoudend 
fl.oat, zoodnt hij geen oog durfde toedoen. Uit 
zijn geopend Yenster kon hij bemerken tht 
zich een gedaante op zijn erf bewoog. Ook 
die man is nu in zjjn bggeloof zeer gesterkt. 

Af en toe maken honderde Europeam:n zoo
wel n.ls Inlanders een pleiziertochtje met de 
stoomtram van Poerwocln.die naar Uoendih en 
omgekeerd, eyenals in de eer:ste waanden na 
de opening op de l~jn l\Iodjo - Sr·agen en 
Solo 'i::3/r met de spoortrein plan.ts vond. Naar 
aanleiding daarvan wen cbt men ornler het oog 
van de Directie der l\Iaatschappii aan wie de 
stoomtrarn behoort te brengen, dat het niet in 
hnar voordeel zijn kan zoo er te veel reizigers 
in een wnggon toegelaten werden. Dit llloet 
meernrnlen gebeurd zijn volgens bet beweren 
van eenige Solosche ingezetenen. 

Vele Inlanders zijn wr.nhopig dat de haan
tjesduiten niet meer gn.ngbaar zijn en door 
l!~uropea.ne.n en Chineezen geweigerd wordt 
die in ontvangst te nemen . Zij, die dit wel 
doen, eischen dat op elken gulden 100 hann
tjesduiten surplus wordt gegeven; th ans moet 
die verlangde toegift tot 120 a 140 van die 
koperen muntstukjes ge tegen ziin . Een cent 
wordt ingewisseld tegen 10 haantjesduiten. In
hwdsche koonvrouwen tracht men als 't ware 
te dwingen ·die arm to nemen,· wnardoor rni
tuurliik €en geest van ontevredenheid onder de 
bevolking komt. 

OxGELUKKE:-1. In de dessn. Bonoroto overleed 
een Inlander tengernlge eener s1anO'ebeet, ter
wijl gisteren een prauwtje te Beto; tegen een 
rots mm stukken werd geshigen, zoodat de In
lander die er in znt, slechts met moeite het leven 
kon redden. 

Ondanks bet verbod van bet pln.n.tselijk be
stunr om op bet ( 'hineesch nieuwjaar voetzoe
kers uan te teken, wn.reu er gisteren vele 
Ubineezen te Kepatian, Gading en Gemblegan, 

~chrccu\\'en, manr die krect wcrJ ge~moorrl door de 
hand van Rog<.'r, die den ongclukkige bij de keel 
greep. !Iij Yerzette zich rcn oogenblik. danrna word 
hij rood, ioen paal'sch, zljne armen rerstijfden en 
OYcr gehecl zijn lichaam kreeg hi.i ~tuiptrekkingen. 
Roge1· ging ecbter \'Oort zijne keel did1t te knijpen 
met de kracht rnn iemand, die weet dat rijn ]even 
of dood op clal oogenblik ,·an z\·nc ·uist afhangen. 

Terwijl hij traciltte achLurnit te gn:111 had Gren
delaar de sleutels uit zijne hand latcn glippcn en 
clezc ,\·a1·en in e"n grnot rond gat tel'ccht gekomr.n, 
waanan de rlieptc onbekend wa~, rnaa1· "·at uitkwam 
in een sool't ran gevangcnisrnn, waarheen gecn trap 
of lndcl'rr Jeidtle en die den nnam rnn oubliettes 
dl'oegen. 

De nnam van oublic!trs was zeer juist gekor.en, 
wnnt iemnnd die rl.tarin geworpcn '"el'd, was \'Oor 
go eel vergei en. 

.Nog geen halve minuut warPn de slcutrls iu het 
gat Ycrdwcnen, of hct lichaam ran C:rcndclaal' wertl 
hen nago.•zonrlcn. 

- l\htar ltUe wlle11 wij nu den beer de Tnlvignr 
bel'l'ijrlen? \'l'Ocg Tiogrr. 

-- Op dit oo~nblik rnort n rlaar nict aan dcnken, 
:mtwoorddc Thomas, iederc minuut is on~cltatbaar. 
Hier, l\IijnhMr de Bal'on he ht 11 wapcncro: cen rlolk 
ccn zwaard en pistolen: zorg echtcr van nict dan in 
rlcn hoogsten noorl tc schietcn. 

·- - \\'ees gel'llst, zcide Hoger, die de 'vapenen met 
een innig genot in de hanclen nam. En mijn goede 
Labrichc, wat wilt gij thans docn? -

die mertjons n.fstn.ken. 
W1i vestigen de nandacht tler politie op die 

overtredingen. 
Een welgesteltl Chinees te rngen verloor 

in drie dagen ± ( 7 GO.- met tjnp-djie-kiespel. 

Anestatien. De gardoe van Bali•pnn beeft 
weder ienrnnd ingerekend <lie bii itvond v.onder 
licht liep. 

Kiahi Deeber 11.rresteercle een Inlnn<lsch jong
meusch, die er verrnaak in vond te paiml door de 
kaw pangs te rennen zeer tot ongerief vim de 
bewoners. 

lJit het Zuitlergebergte schr~jft men : 
N1lb~j K11rang Padan 1s een Uhinees gearres

tecrd wegens het in zijn bezit vimlen vnu 
biLantjesduitell t0t een betlrng· Vltll f J 500. 

Gemengde Berichten. 

-Er wordt wetler eens een ondergang van 
de wereld aangekondigd. Het Rew11sbw·ge1· Ta
geb/att herinnert aau de voorspelling van Nos
trndamus: 

»Als Georg Uod aan het kruis uitstrekt 
En Markus hem heeft opgewekt. 
En heil' ge Joanne hem znJ drngen, 
Dan heeft het wereld nur gesln.gen ". 
Hiermede is zooveel n1s gezegd, <lat bet ein-

cle der wereld dcl.ar is, w1tnneer de Goede Vrii
c~ag op 23 April, Pnschen op 2? April en Hei
lig·~ Sncramentsdag op 2..J. Jum (Jo11.nnes-dag) 
valt. Dat alles is nu in 1886 werkel\jk het 
gevnl. 

l\Ien bad de menschen wel wn.t vrneger kun
nen waar chnwen. Is dn.t iernand met den on
dergang van de wereld op h~t lijf vallen ! Heeds 
in 1886 ! ! 

Gonna);' . Khartoeru is dus, nn.ar lord \Vol
seley bericht, door verrnad in hamlen vn.n den 
Mnhdi gevallen, terwiil generafll <Jordon en de 
zijuen da11.rbij den dood vonden. Dit is lbn 
hct einde geweest van een der edelste mannen 
die Engeland hee~t voortgebrncht! 

Zooals de St,.ails Times terecht opmerkt is 
bet vreemd van lord \Volseley, bij wijze van 
excuus, te rnoeten vernemen dat tle plants ver
mderl\jkerwijze genomen werd. Het herinnert 
iemand aan de verontscbuldigingen die een 
zeker gcdeelte der Frnusche pers dee cl hooren, 
telkens als de Duitschers een overwinning be-
1ochten hadden . Every thing is foir in love and 
war, en bet is moeilijk de j niste grenslij n te trek
ken tusschen verrnaCl en geoorloofde krtgslist. 

Maa.r hoe clit alles wezen moge, daar zal 
slechts een eukelen roep uitgaan over bet rnmp
zalig lot d1tt den Chinee chen, nu Yeeleer den 
Egyptischen Gordon trof. 

Hij was een ware heldenfiguur, wan.rap de 
negentiende eeuw trotscb mag zijn . En deze 
man moest vallen als bet slachtoffer der in
fame, bemoeizieke politiek vnu de Britsche He
geenug. die geen middelen goed genoeg acht 
o~ aan haar eerzucht te voldoen! 

Loe: 

D01tu:PAAL CUE BA~K. M'et betrekking tot de 
Dorrepaalsche bank der Vorstenlanden scbrijft 
Fautasio aau het Alu. Du11bl., lo opt in Den 
Hnag een gerucht welk~ juistheid door rnijn 
lezer genrnk kelijker onderzoch t kan word en 
dan door mij. 

'l'oen in de laatste runan<len vn.n het vorig 
jnar, zoo wordt verhn.n.kl, de snikercrisis op 
Jnrn het huis Dorrepaal m<"t ondergang dreig
de, is door de Resitlenten van Solo en van 
Djokjit aan de regeering te Batavia geschre-

- lk ga '"eder naar Bruno Lou\'crt, die ik u 
aanstonds zal toezentlcn. G~i moot trachtcn horn I.Jed 
te pakkcn op liet oogcnblik daL hij de dcur zal wil
len sl11itrn, "·ant ab hij ontsnapi is allcs verlorcn ! 

- \Ynar z\jn de rnannen \'an wapencn? 
- Die zernl iK u later i.oe. 
llet >pl'eckt ,·an zelf dat Roger hem nog ce11ige 

yrngen rnoest doen, betrekking hehbcnde op rnejuf
y1·ouw <le Trcl'ignc en toen alle te ncmcn mantrege
len goed 01 crwogen waren. scheidden heel' ('11 knee ht. 
vnn elkancler. cl'Erl'ignij blcef op den donkercn, nau
wen trap, die nanr de gcrnngen holcn Jeirlt en Tho
mas Lnbrirhe ging nanr Bruno LOU\'Crt. 

llij H•nd hem druk bezig met tot>bcrcidsclen ,·oor 
hct g,1slnrnnl te nrnken. Zij ~praken af dat de 
mannen van wapcnen e1· bij zou'.len genootligtl war
den en Loul'ert bela ttc 7.ich er mcde om hun de 
in,'itatie te Ul'ungen . 

-- Terwijl hij dat doet ga ik naar den keltler om 
ccn paar flcsscben oudt>n wijn te halcn, zcidc Tlio
mas beteekcnisl'Oi. 

\'rocgcr was Bruno met de administratie van den 
kclder bclast gewcPst, maar hij had den inhoud 
daanan zoo n.auwkeurig nngegaan, dat ti<> beer de 
l\lontp1 aissas bet betet· had geacht hem rlanl'\'an te 
ontheffen. 

l\aai· die oude herinneringen afgaancle gaf hij aan 
Labrichc wclgl.'mcenrle raatlgevingen van waar hij de 
flcsscben moest nemcn, om vooral Yan rle goede te 
hebben; om Yooral zeker van tie zaak tc zijn, stelr.le 
hij voo1· om er zelf hecn te gaan. Dit was nujuist 

ven dat, im11eu <1eze slng vi.el, zij niet konden 
imit111m oor het bewnren der rust in bun ge
westen. 

D1t11.r111edP 1renl bedoeld ctat door een b1o1.n
hoet ther firm a een groot nantnl J av n.ausche 
edelen vnn mindereu m11g, die alleen vnn liMLr 
geld bekomen konden, tot (len bedelstaf gem.
ken zoudcn; in zulke mate dnt ztj, ten einde 
in hnn omlerhoud te voornien, de toevlucht 
zonden moete ' 1 Pme1J tot gewapenden root. 

De Hegeenug ' [I.Via brief de dit over 
naar Den Hnag, en wees er op hoe gevrnr)ij~r 
bet zti 11 zon als in de Vorstenln.nden de ke
tjoeparttjnn op groote scbn.nl 'l.ich gingen ver
rnenigvnldigen. In Den Haag erkende men de 
gcgronrlheid dezer vrees; en er wer<l besloten 
de firrua Dorrepn.al tot iederen prijs te redden. 
De DorrepnnlscLe Bank kwnm tot st11n_d, en de 
leeuing vim zeven milliocn werd volgeschre
Yen. 

Ve rs p reide Berich ten. 

Z. l\I. de Koning l'll de Koni11gi11 hebben op nieuw
jtrn1·sdng de groolofl'icirrcn, <le lcden dcr hofhouding, 
de mini:Lel'~, de vicc-prnsident rnn den rand rnn State 
en de beidl! hofdo1J1in6~ gel'ecipiccrtl. Noch Zijne 
l\fojesteit. nocli de minister van Oorlog konden de 
Gencrnal-nn1joor, gon1·p1·nc1H' tlcr l'C•<idcntic en de of
ficiel'en rnrl het l laagsclie garnizoen onLvangcn. Wat 
daar,1nn gnschort !weft rneldt echtcr de ge~chiedenis 
niet.- Jn ,\msterdam Wal'en op I\ieuwjnarsdag alle 
schouwburgcn, kofficllllizen, ocicteiten en andere l roe
gen ovet'vol, in allc kerkcn wan~n ec)1tPr nog ve le le
clige plaaisen. De strnten WPmdden rnn nieuwjaar
ll'enschcnde, dat wil zeggen fooien be<lelende men
schen, di~ den l'Crsten dag rnn hetjaar gcpatenieer
de :1f1.etterij mogen plegcn . Dat clr. .Minister Yan 
Fi1i<111ticn er nog niet aan getlacht heeft om daan·oor 
b,1tlr\jfsbrlnsting tc laten hetalen. Dat zou nu nog 
e•31ls ecn nuttige heffing wczcn .. - Op ouc!Pjaarsdag 
is OYerle1len ccn geeslig man, of lie\'cr ecn man \'an 
,·eel gee$tesgal'en, de hee1· J. l\L Cali ch, van beroep 
rlictionnaire-fnbriekant.- Te Sanahai komen nog 
st.eccl~ vele Vl'ijwilligcrs a:rn, om als het noodig mocbt 
blijkcn te zijn, tle Franschen te vcrcll'ijrcn. Velen 
dier vrijwilligcrs korncn zelrs op eigen kostcn van uit 
!Iu-nan, llu-pei, Schaucl1-11n11 en I\wei-chou, om 
d~rnrdoor het rccht te Yerkrijgen om te kiczen in 
"·elk regiment zij die11en willen. Groote bf'stellingr.n 
Krnpp-kannonnen en :\1auser geweercn zijn reeds ge
rlaan, ZO•)dat die nijwilligers good gcwapend zijn. Bij 
het iloen \'an die bestelli1.gcn \\'Onlt rnlstreki 11iet 
gekt t>p de onkostr.n, of~choon men eig1•nlijk nog 
n iet best 'veet waarrn n men ze bcstl'ijclen moet. l\faai· 
dat is een znak in Chi11a rnn minde1· belang. 

Setjodilipl'Odjo in de rlesa Ngangoon-angoon, zoo 
1·erhaalt rle Jfafal'Cun, \\'ilde zijnf' docbter uithuwe
lijkcn. Geen geno1'gzarne gelden bezittencle rno1· de 
noorligr. fonnalikitrn, wel'cl hij wanhopig en besloot 
toPn licl'Cr te stencn dan van dezen of genen te 
leenen. Ilij beproeftle dai dan ook en men YOnd het 
op den Ode clezer op zijn balc-bnlC liggen met een 
geraarlijkc wond in rlen buik f'll een kris naast 
zich. Eenige medelijdende Hienclen 1·ernamcn de oot·
zaak 1·an den beprocfden zelfrnoord en vool'zagen hem 
rn'm rnn gC'lrl, wodat hij nu zoodrn h\j genezen zal 
zijn. zijne dochtel' met luister in het huwelijk kan 
rloen tredcn. --- Te Dab\'ia is La fille cln 1·i!giment 
wcclel'O!ll opge1·oerd. De op1·oering van die JieYe 
opera, ofachoon iets bt>te1· clan de vorige, liet toch 
\'eel ~ 1\'enschen 01·c1-. Hct orchest, de korl.'n, de 
mindrr<' rollen en clc mis\' en scene waren slecht. 
Alleen Signora Erba was go eel . De Gou 1·erneur-Ge
ncraal woondc de voorstelling niet bij. --- Op het 
Janrl li:n1·ct, clicht bij de Inlandschc begraafplaats, is 
door ecn grassmjdel', midden in een grasYelri, hct 
lijk ge1 onclen ,·nn een vermoorden Chinees met ver
brijzcld lioofd en ren me>sierk in de zij . i\aar gissing 
'\'as heL lijk reeds zci; dagcn oL;d . --- Er is weder 
ecn Yoorstel gerlaan om de arnbtenaren tot tegen
gnng l'all den opiumsluikhandPI te Batavia te ont
Rlaan en daal'roor de schontcn m~cr te laten 'Yerken. 
Dit zo11 we! ce11 bezuiniging;;maatrcgel wczcn maar 
bet pclitiewczcn zou er doo1· Yerzwakt wo1·den, daar 
het annhalen van opium yo,1rdeeliger is dun bet op
pakken van dicl'cn en rlaarbij zou het nauwelijks 
fail' zijn tegeno,·cr den pachter, die bij het inschrij-
1•cn niet hceft kunncn rckenen op zulk een onttrek-

wat Lahriche verlnngde, maar de. limmert gaf oogen· 
schijnlijk ~lechts met rn'leite toe. 

Kanwelijks <.>chter hacl Lomert de elem· van den 
kclder openges!ooten of een ijzeren hand snoenle 
hem rle ke('[ dicht. 

Ecn oogenblik later lag ti~ armn cll'Ommel goed 
Yaslgebondcn en met ccn prop m den mom!, als cC'n 
pak rnil goc1l in het hok, wat de baron d'Errignij 
pas Yerlaten had. De Boltlaat, die bij de opbaalbrug 
op wacht stond, Juul wnarschijnlijk icts gehoonl van 
de worsteling, zondcr zich juist rekenschap te lrnn
nen 1:rnven Yan hetgcen e1· voorviel, want twi:e of 
dric mnlen l'iep hij den cipier. 

Daar rleze cchter geen antwoord gafstootte bij de 
elem gcheel open en liep den gang een paar passen 
in . Nog voor clat zijnc oogen zich aan de duisternis 
hadden knnnen gewcnnen, ha'i'l R0ge1· zich op hemv 
geworpcn, waardoor de man terugsprong en tegen 
rlc opcnstaande dcur nankwam. Ilct geknars wat de 
dour maaktc, bclctle de alarmkrect van cl n sol
dnat i.e hooren. :t\Iaar nu had Roger geen tijd mcer 
om lankmoedig te zijn; zijn dolk drong dicp in de 
keel van den ongelukkigen man, wiens lichaam wel· 
dra verdwecn in het gat wat tocgang tot de ou
bliettes gaf. 

In dicn tusschentijd had Tbom:is de bcdienden in 
de keuken opgesloten en de sterkc eikcnhouten delll' 
was soliede genoeg om hen eenige uren in verze
kenle bewaring te houden. 

(Wo·rclt vm·volgd.) 

• 



king nm nlle •erieuse s1.nnt~hulp. --- Er i~ 'wder 
ePn nielllw ~ounmt 'erscl1P.!ll'll, die w1•l gueds lJe
Jooft, nnmelijk: hi!! Sedcl'iu11d$clll' !11i11/io1111·/Jlwl. 
l le hee1· Pr~ J. Th. (\1ttn' te \ rnh•~111 i;; ho11fdre
dacteur en de heeren f\r. \\'. Burk, ndjunct tlircc
teur ''an s' lnnds µlantentuin ll' BuilellZorg, Dl'. J. . 
C. \ \'. rnn ~ootl'n lecrn111· nan ti,• II. ll. S. te Su
rnarnng rn J. \Y ig111a11, hodulanus aan cerstgenoem
de inrirhting zijn rnndem'rkcrs. 

In ·~ Unwenhil!!I'. de r,'si lt-ntie Yan zijnc ~fajes
teit Will.!m III, koning dc1· • 'ederlanden en YCl'@.U
derplants Ytlll de lieidc k:1111crs th•r Stt1te11 Uenrraal, 
hceft bet gt>pt'uprl cPnig-L' Engebche ,larnes Yoor 
vcrk\cede mnnne11 nang«·zicn en dc'ze zUn dnor de 
rolitie nnar hct buretlll grbracht. l]et hcricht ""·rd 
toen Yer$prt>icl, dnt de rndjn ,,111 Tcnom zich .,incog
nito in den Ilaag he\'Ond. - Yolgcns de Amstelbodc 
hecft aun een grensstation een cnrieus feit plaut~ge

bacl. De controle cler douane was afgeloopeu en rncn 
wachttc op het openen tier dcuren van de \rnchtka
mer om n:i.nr den geree1l~tnanden trein l' slor111en. 
Onder de rcizigers beYon<l zich een bullcnaa1'. Toen 
de deur r\er wacbtkamer openging, "·en\ in bet ge
ch. ng de arme man bijnn en zijn b~;lt geheel tc 
samengedrukt. \' e!P reizigr1-- tnkrn den nous in 
de lucht: hot rook na.1r alcohol. En gt'en 'Yonder 
de vii er was oYerstroomd met ~piritus en ook de 
kleedercn van het mannekP dropen van het gcwijde, 
maar toch belastbam· Yocbt. IJij w~nl bij den kraag 
gegrepen en weder naar de in pc 1.iekamer gebracht. 
llet bleck toen dat bet noch tle hecr Spcnger Yan 
Eijk noch de beer chuijlenlmrg wa~, manr waar
srhijnlijk een be\Yonclcrnar ran wijlen den hPe1· 

Iotke. - De heer J. J. ~I. tle Groot, laatstelijk 
tolk YOOr de Chinecsche taal te Pontinnak, thans met 
Yerlof in N'erlerlnnd. is door dL'n ~€'naat tier uni1·er
siteit te Leipzig be,wderd tot doctor in tlr philo~phie, 
lw1wl'is causa, na:H' annleitling rnn zijn werk o,·er 
ae jaarlijk,che feesten en gebruiken "an tle Ernoy
Chineezen. Ilij zal nn waar:chijnlijk den naam nun· 
nernen rnn Liem-Bi'-~fork. - \"olg-ens bcrichten uit 
Berlijn heeft cl" rijkskam=elie1· ge.\\'~io-erd bet verzoek 
van het comitr\ te .\lexand1 ic, om de c1naestie dcr 
schade!C'Mstelling te belmmlelen op dC' Congoconfe
rentie; clit lag, naar zijn meening, buiten hct ter
rein der confercntie, rnaar hlj rnrzekerde tevem= dat 
Duitsruland be1loeldc 11uar. ' tiu sclH•1·p in het oog 
houdt. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit 'ingapore, ·12 Februari. I\.a'ii'o ·11 februari. 

Bij het nemen van Ii:bartocm wcnl Gordon vennoord. 
• \I zijn volgelingen zijn eYcnceris omgcbracht. 
Uit Bataria. 12 Febrnari. Ilet ,toornschip Pri11s 

Hc11drik is heden morn-en te Padang aangekomr.n en 
in den nnmiddag naar Tandjong Priok rnrtrokken. 

De ingenieur cler derde kl~<e bij den "·nterstaat 
J. chiffer iti rnn Wono;:obo nanr Magelang verplaatst. 

De ingenicur dcr twcecle klasse bij den waterstaat 
J. :\ijhout van der \"~en i;: in cornrni~. ie naar E:ota
Radjah gezonclrn. 

Uit Buitenzorg 12 Feb1·11ari .. De Gedeh laat in de 
iaat.:te rla()'en een dof gebrorn booren. 

In den nacht van Jlaandag op Din Jag j. l. wer
den zwa1·e slagen gebool'll. 

Uit ~olo. 12 Februal'i. Ju; hier ook licbte schokken 
'vaargcnomen. 

Uit Djokja, ·12 Februari. Scbokken armlbeving Yan 
weBt naar oost. Gisteren en heden. ·werking Merapi 
ni,..t bekend. 

Uit Salatiga, '12 Februari. De beide schokktm waren 
niet hevig. Richting west naar oo>t. 

Uit Batavia, ·12 Februari. De heden bier aangeko-
men traits Ti1nes, heeft o. a. de Yolgende bcrichten: 

Kbartocm i' door wrraad gevallen. 
De Keizer van Dui,;:ch\aml is aan de belerhancl. 
Ouitscbl::md en Rusland hebben te zamen een 

tractaat gesloten tot uitlevering mn anarehi>-tcn. 
Een tweejarig wrlof naar :i\ederlnnd is rnrleencl 

aan den onderwijzer der tweede klasse Kelman; 
aan den a$sistent-resident van G1·issee. IY. \'uute: 
Ontslagen, eer\'ol. uit zijn betrekk111g, clc hoofdon

clerwijzer nan de kweek~chool Yoor inlandsehe ondcr
wijzers te Tondano, L. G. Yan cler Hoek: 

de t" eede onclerwijzer bij de k \\'eekschool Yoo1· 
inlandsche omlerwijze1·s te Tondano . .T. ll. J. Lants: 

de de1·de onderwijze1· bij de kweeksrhool voor in
Jandsche onclerwijzer' t~ .\.mboina. C. C. rnn lle\s
dingen. 

Benoe1ml tot del'C!en ondenvijzer bij de kweekschool 
voo1· inlandsche onc\erwijzer te Amboina, E. l\ardon, 
derde onderwijzer nan de kweek.chool voo1' inlancl
sche onderwijzers te Tondano. 

Uit Singapore ·12 Februari. ~Iet een der booten 
van Pontianak is hier hc·t bericht aangebracht, dat 
wederom een aanv_ I der onze op Mentidoeng is af
geslagen. 

De buitei:i.werken ,,·erden echter gl'norren. 
Bij die gelegenheicl, zou de controleur cler eerstc 

kle.s e F. Yan Braam ~Ioll'is gesneuveld zijn. 
Uit Bujolali, 12 Februari. Du MeF"api is bewolkt 

en .ti!. Omsti eeks half elf zijn ook hier twee lichte 
scbokken van aardbe"fing gevoeld. 
Het stoomschip P1'i11s Alexande;' is gisteren te Am
st~dam aangekomen. 

rlet stoom~.:hip P1·ins Fredel'ik is eergisteren te 
Sue7. aangeko!l en. 

Uet stoomscbip Koningi1i Em11w is den 9en Fe
bruari te Aden aangekomen. 

Benoemtl tot Vf"ificateur der vierde klasse, tle 
verificateur der ,·ijfde klasse II. A. 13alnea"is. 

Uit Batavia, 13 Februari. Officiee\. De verdeelin.g 
''an Java en Madoern in dertien boschclistricten is 
gepnbliceerd. 

fie inlandsclic onderwijzers, nan de kweekschool 
voo1· inlandsche onclerwijzers te Tonclano, zijn opge
hevcn· 

Tijclelijk toegevoegcl aan den assistent-resitlent van 
Tjilatjap, de ambtenaar Meerburg. 

Geplaatst te Tambiang (Deli) de contr61eur rler 
tweerle klasse H. J. Tendeloo. 

Verplaatst van Tamiang naar Serdang de controleur 
der twecde klasse F. II. Heckler. 
'J..Vest-Bornco, 8 Februari. De contruleur cler eerste 
klasse van Braam l\lorris is bij het hernemen cler 

• 

buitemvcrJ,pn h' )frntiiloeng gl'snruwld. 

,.. """"" I Ilet h11itc11\\'1'rk is g-c~\,,cht. 

~la11p:1m1djPh is ham!P!e111l opgelrctlen 
wrsl'!wid1•n t'hineezen. 

De '1·ouwrn en kindcren zijn nnar tle kustplaatsen 
ge\'\ucllt. 

Soengci-Pot'rOt'n zal wor<lcn bezpt. 
Du ntcleclings-kon1rnanclant is dt'll 51' dezc•r met 

hcl 'ijrtle h;llnillon infauterir n<rnr lllandor vcrtrokkl'n. 
Bali, 11 Frbninri. Zen'n tlisfrictrn Yan het land

;;clrnp Gi:rnjor hebbl'n tle gehoorznamhcid nan hG11 

Yorst opgeZL'gtl en zich bij i\lengwi anngcsloten . 
Dewa-ngoeng had clen l1estn11rder mn TI:rngli, met 

well, r\jk Ginnjor in oneenigb1·icl wrkeert over· het 
bezit rnn Apoean, nitgenoodigd cen imal in Gianjor 
tu doen, \YUnrop tien desa·8 a\1lanr zijn o·enomen. 

Bet \'C't'zet is ontstaan door dat tlc v~rst van Gi
anjor clc onderhoorigcn Yan Gianjor 1.ot den str~jd 
tegcn Apoenn hnd opgeroepen. 

ne laalste bcrichten melclen dnt de ' 'Ol'St van Gi
:rnjor zich met YrlimYcn en kinclcrcn naar Krongong 
IH'l'lt begev~n en nan Dewa-ngoeng iijn onclerwerping 
heefL aange.botlcn, welke is aangenomen. 

De kapit.,i11s dcr infonterie F. Pompe Yan Meer· 
del'\'oort en \\'. H. ~eij$ zijn Yoorgedragen om be
YOrtlPrd te wordeu tot majoor. 

13enoemd tot ci\'iel gernghebber in de aftleeling 
oemba, de Iloo vnn Alderwel'Clt; 

iu de afdccling Larantoeka, F. S. van de Graafl . 
lngetleeld bij het r.erste depbtbataillon, tle kapitein 

cler infantcrie M. A. J. L. Keulernans; 
13ij het tweede depot-batnillon, cle tweede lnitenant 

ler infilnterie Yan Bloemen \Yaanders. 
Chcrgeµlaat~t naar Djokjnkarta cle lrnpitcin der 

infanterie \\'. II. M. 1le Riel. 
Uit Bojolali, 13 Februa1 i. EenigP inlnnders die 

dc11 J[e;·a1Ji beklommen hebbcn, berichten dai nllL'S 
rlttar r11";tig en knlm is. 

it I3<lt<Wia. 13 Febnmri. Ingetrokkcn, de bl'r.oe
ming tot opzichter der twectle kb sc bij den water
staat Yan \Y .• \. Harte. 

Toegc\'oen-d aan den ingenieur <ler denle klas~e 
bij den waterstaat t.e Kraksaiin, A. Cl. Lnmrninga, 
de opzichtcr c!P tweetle kla~se bij di en clien~t A. W. 
De la Rnmbelje. 

. A.angeslagen vendutien. 

Op Jlaandag -lG clezer in het pandhuis te Tjoijoe
dun. \Ull onnitgeloste pantlgoe1lerrn. 

Op Dinl'dng ·17 dezer trn hnizr nn <lcn 1 e Lui
tena11t tler Infanterie J. Beets, Yan ZEdg. inboedel. 

Op \\'ocn~dng l8 clezer in het pandhuis te l\epa
tiun. Ynn unui1geloste panc\goederen . 

Op Yl'ijdag ':20 dczer in c\e Ileerenstraat ulhier, 
rnn den inboedel Yan de gepensionneerde knpitein der 
In fan terie II. :\ uij. 

De vendurneester, 

U. C. Fisser. 

Advert en tie n. 
,_,_ endutie w-egens vertrek 

oi• ''1·ijdng 20 Feb1·mni 1885 

m het huis, laaatstelijk bcwooncl door 

Os. V A N K L A V E R E N 
Heerensfl'<taf, 

·rnn den inboedel van den WelEdG. Heer 

00~ ~I U l ~ 
(33) SOESMAN & Co. 

• 
V endutie 1vegens vertrek 

oi• Dinsdag 1? Feb1·1rnri 1885 

ten huize van den v.r elEc.lGest. Heer 

J~ ~s!lL~~ 
Yan ZEclG':-; netten en complcetcn inboe

del nadcr bij ::;trooibiljct te spccificcrcn. 
(:34) SOES"MA :r & Co. 

••««» 
Een Splintcrnieuw achtcrlaad clubbel-

loop J agtgeweer met toebehooren in kist. 

~oeelkoop 
38 :MISC II KE 

Solo, I~ebctlen. 

Machimrien voor de bereidin[ van Indi[o. 
Patent~ warmelucht- Machinerien 

Uitsluitencl Yoor de Kolonien vervaardigcl, 
om 2 tot 6 klopbakkcn in werking te 
brengcn. 

Daar ze zoncler Stoom werken is men 
gcvrij waarcl voor on tplo:ffingeu. 

En 

Rotatie- en Centrifugaal pompen 
gedrcven door Stoom. Ook kan hot wa
terracl van de klopbakkcn claartoe gebe
zigcl wordcn. 

(35) 

W. MAXWELL. 
Enginee1·, 

B jocja. 

Loge ,,L'union Frederic Royal'' 
0 . ·. ,. a n § o er a k a 1· t a 

REC". lN DEN MEDGEZ ".GR.·. 
op Vi·ijdag de11 20 Febrnl11·i 1885 

's a co11ds te11 8 1/2 ·111·e. 
N mncns den Rog . · .. Mr . · . 

De Secrdari:-; 
( 3 G) L. J. S.A:Wr:MAN. 

Directe awnoer rn 11 

MANILLA, 
• Een klein rnaar UITG EZOCIIT par-

tijtjc Puike Manilla's No 1, m kistjcs 
van honclerd stuks en 

Heerlijke Manilla's puntjes, m kistjcs 
van vijftig stuks. 

(37) SOESMAN & Co. 

~l~~~®Q]~~ ~~ ~lllllr~J ~f~ 
Jlee1·e11stl'aat Solo, 

voorheen Modiste van den Heer KLEIN. 
Bcvcclt zich belcefcl aan tot hot ma

kcn van Bruicls- ·w anc.lel- en Kindertoilct
ton. 

(29) J. B. A UTIIlER. 

SALON DE COIFFURE 
Heerenst1·aat-Solo . 

Heeft op nieuw ontvange11: 
IIccrenschocncn, wittc schoencn, schoc

ncn 1·oor clc jacht en rcgcn. 
Ilocdcu, zwartc- wittc-, en fontaisic das

sen, kragcn, hcmdcn, garniturcn voor 
hcmclen, stokken., sokkeu . 

Dames- en kinclerkouscn, dames- en kin
der schoenen in allc soorten, handc1oeken 
van f 12.- tot f 16.- kammen, fijne 
spon en. 

Parfumericn van Ed. Pinaucl, Y cloutine 
QleR, Faic, Oriza lactce, Dames- en Heeren 
glacehand ' choenen. 

Alle soorten van V{ijnen en likeurcn. 

(30) J. B. AUTHIER. 

V erkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
TopOO'rlLJlh.Kaart van Soernkarta 

0 

Id. » Djokjakllrta 
Prachtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rundscluifl pennen 
Draagbare copieerpersen 
Balboekjes 
GoupiZ-gravures 
Ivoren duimstokken 
Per1·u-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier 
Faber 's booclschapleitjes 

Enz. 

(3) 'rHOOFT & KALFF. 

SOEJS.MAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en Collllllissievendntien 

(28) 

An1sterda1n~(·he Apotheek 
Poeder tegen ni.iltvuur 

f 1 •• 50 per pond. (311)* 

De ondergeteekende, 
belast zich met <len in- cu verkoop van pro
dnkton te :Senrnmng. 

Y erscbnft werklrnpitaitl 111tn Lnudbouwon
dernemi no·en <>11 verlecJtt voorschotten op pro-
clnkten. "' . 

Een en antler tcgcn mtder overeen te ko
men con di ti en. 

(233) L. C. :Sl'IIALKWIJK. 

Op . 
n1euw ontvangen: 

Het echte Le1erwater, tht geen aanbeve
ling behoeft, door zijnc kwaliteit alom bekencl, en 
slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL 01\L 
(301 )* Sc71oenmaker. 

in vaten , blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

263 SOESi\IA & Co. 

Amsterdaimsaha Apctheek. 

Level'wotel' 
(296)* A. i\1ACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA _ 

Eenig depot voor Soemkarta van 

Raa..p~ohe '\Vij=.e~. 
(%) --L MACHIELSE. 

[ll~~ill 

1m1 ATELIER DE PHOTOGRAPHlE 
1

m
1 

111 

41. 'Ur Al!t~~~!U. 
11 HOTEL SLIER. 326 

IS~~~~~ 

f ettbr.ik $dptijmu 
Modemag~azijn. 

SO ERA BAJA _ 

Steeds voorliand~n: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artike1e:a, 
Huishouclelijke benoodigclheclen, enz. 

Recommandeert zich vercler voor 
maken -van japonnen, etc. etc. 

o~tva,,n8en 

bet itan
*(252) 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

j 12.50 per dozijn. 
(336) 'rHOOFT & KALFF. 

AmstBrdamsche AnothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
E:N 

SI1~0P van Dr. ZElD. 
28 A. MACHIELSE. 

, ~ela.ng~ijke venci~tie ""Rege~~ ve~t:1re~ 
op Dinsda[, 24 Febr. en zoo noodi[ ook op Woensda[, 25 Febr. 1885 

ten huize van den 'VelEdelen Heer 

~~ :BAArrS 
op de Suikenfobriek »Kw·tasoera" van ZEd's compleeten inboedel, waarv~n de specificatie 

te bekomen is bij de Heeren SOESMAN & Co. te Semcmrnu, .':iolo en _DJOCJCt. . . . 
Aan de Halte I'oei·wodacli" zullen b~j nankomst van den eersten t.rern van lJ.JOC)Ct wagens 

gereed staan, zoo ook ter hoofdplaats voor bet Resiclentie-kantoor, welke ten lia lf 
negen u1·e precies zullen afrijden. 

(31) §OES1'1A.N & Co. 

DliGIJSD1llNQS"1@&:t.JUAiN AiKK:SN 
MET 

voor 1SS5 
Sleclit·s eenige lfiJxewplaren ontvllngen door 

(32) THOOFT & KALFF. 



A.msterdamsche A-ootheek. 
E enig Agentuur voor Soer11kartn, voor 

zoo gunstig bel.'-ende ''rIJN EN: 
i\Ierk PLA'l'ON , Co. Batavin .. 

(70) A. l\IACHIELSE. 

IN.DISCHE-BODEGA 
OntYangen: 
Een p~utijtje exquise ~~'itte 

port,vijn, minder zoet vtin sma1tk chm de 
tot nu toe 111tngevoerde. 

( 286 ). * 

Amsterda1nsche Apotheek. 
Soe n .ku rt a. 

Bayrum. il..lcoholisch 'vasch· 
U"ater. 

101 ) MA 'HIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji.eating" Cough l""ozen;r;es. 

l\Jid1l<>l tegen de hoest. 

( 10 5) :.\IAC'HIELSE . 

A1nsterdan1sche A potheek 
So e1·aka l'f fl. 

Glykaline, midclel tegen de hoe t in 

1/
1 en 2 

• fie chjes lL f 4. - ell f 2.
JligI'fiiile §tiften f' 2.- per tuk. 

356 A . ?IIAC'HIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKAR'l'A. 

der BataYiasche Zee- en Brand
Assurantie ~faatschapp\j. 

De ondergeteekende luit rnrzekeringen te

gen brandgevnar, op de gebruikelijke voor
waanlen. 

(14) A. l\IAOHIELSE. 

i:S de een ige die eene belooning verworven 
heeft y;in het fransche Gouvernement van 
16.€.lO fr . en de eenige die de gouden 
mcdaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
Jieeft op de \Yeener tentoonstelling van 
pllai maceutische produclen gehouden in 1883 
wetlerom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend eu 
k oor tsvverend middel omdal lrnt alleen 
!Jet extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verzw-akk.ing, 
bleekzucht , langzame en moeijelijke 
spijsverter ing, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmattlng, k r itische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bew-ezen is. 

DE rr,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
hceft tot basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FR ANSCHE QUINA-LAROCHE 
is o\·erat nagcmaakt he tzij door de Apothe
kers die allijt1 /Jun eigen preparaat aanbe\'elen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
rlrn; Dl"ll r1)11et d ns steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCTIE eischen 
1mt pro!"p cdns \\·aar- ~ 
op ne\·enstaande ~~ 
ha ndteek in g 
slaat , at smede het maalglaasje vragen met 
den 11aam LAROCHE m een woord. 

t: fCHTE FRANSCHE QUINA- 'LAROCHE 
berat bij ietlcre Desch eene complete ge
brn iksaanwi1zin g in negen talen die f1·anco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorlen verkocht de eenv'Oudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROQHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen Gl. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle A pothekers in de geheele wereld ver. 
J{l'ijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v 8 r z e k B r i Il ~ BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERKTUIGKUNDlGl<JN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe· BK 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRA A D : 

Een g-roote part~j L. T. LI en Jlalli.• 
L ij t r B n t B M a a t s c h a p p ij 

ij zer in alle afrnetingen. TE B~\rfA_ VI.A_. 
§taaf en plaat\jzer van alle dilden, 

wu.arbij v1tn 6' X2' X '! .. " en 'I•" 
~taaf" en plaatko1,er en Jiopel'

d1·aad. 

lnlid1tingeu omtrent ver,.;ekerin!l;eu b. '' · l\npit1Lal b\ j O\'e rl\j tlerl. Lm1u er-trekken<le vcr,.;e 
kenng:-·ook omtreJtt 1lie \·olgens hot onl1Lng·R 1t1t11geno11 u•11 \ ' ljJ llLA.\GD tariefvo or W..fiJJl;
z rn~Ii'O ~DS . wonlm1 g1L1trne Vr l'streld door 

Groote- sorteering- M:oel'l,01Jt.en en 
Jilin lu1 age ls. 

> > • Jioperen Uranen 
en ~toomafsluitel's. 

India 1·11bber van af •1 •• " tot en met 
l " dik. 

Gas1,\jpen met hulpstuld1.en tot 
en met .J." 

Geklonlien p\jpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche di·ij frie· 
men, enkel en dnbbel. 

Hand, Centrif"ugaal, §too:un-
po:rnpen en Drandspuiteu. 

§nijgereedscha1> , · 001· r.;as · en 
With'\vortluh·aad. 

A.lle soorten 'r erf'wa1·en. 
Boor en Pons1n.a.chines, Draai· 

en ~chaaf banl1.en. . 

(17 ) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op n.an vrnng dadel~jk 

Sehijfschietr~i:;istei·s en Afstand!'lbc1m-
lin;;e11, afzondedijk gcbo11d 1'n. 

Gedruktc Aauteekenin;;boekjes . . 

N aamlijsten. 
IUeedi n;;l ij!!lteu. 
Strnfboe.k('n. 
Henageboelcen met sterkte llegister. 
Proces-Verbaal. Getui~en Verhooren. 
Bcklaagden Vcrhooren. 
Vendu , 'era ntwoo1·din~e11, enz. enz. ( 4) 

~toom1nach~nes netl6:etelsnp ern 1-------------------
fundatieplaat. j 
1Hezel~tih1· t;O:rnµositie, de be Le ONTV.ANGEN: bekleeding tegen wanute-uitstrnling. 1 
Dinas Cl'istall, een nieuw soort ' 

, . n nrklei. Yan welke 111.atste ar tikelen zij 
eenige agenten voor Javn. zijn . pr a ch ti~ B 0 I B 0 ~ rafi B Bn 

Verder alle a1·tikelen, benoodi~d 
' ' OOr landelijl1.e orulernen1in~en. zeer goedkoop. 

Hun11e zaak: op grooten omzet gebaseenl zgn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en TllOOFT & U.AT""l!..,fi". 

(162) beneden concurrentie gesteld. 
Gaa.rne belasten zij zich met toe1:icht hou

den op aanrnaak van Jlachinel'ieen en 
reiuu·aties daarv1111, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuige'n. (~ O) 

BRAND- ASSUR ANTTE MAATSC HAPPfj 
,,de Oo~terling," 

El\ 

~ .. 
u ;:.... 

~ 
co: 

BR AND-ASSURANTfE MAATSCHAPP!J 

,,Veritas." 
Bij het A;;cntsehap dezer .N.laatschap

pijen bestnat, op zeer aannemelijke ''oor
wnarden, ;;ele;;enheid tot verzekerin;;
tegen bra.ndgevaar, van alle soorten Ge. 
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I boq.wen en Goederen. • 

I . 
De Agent te Soerakai·ta. 

(16) J. H. VAN Oi\IMEREK. 

I Brand V BrzBkBrin[ · Maat~chaDDU 
,,OOST JAVA" 

Ondergeteekenden, Agenten dezer Maat
schappij ) sluiten verzekeringen op de· ge

bruikelijke voorwaarclen. 

(17) SOESMAN &Co. 

SocietB G1

e dB Prodnit~ Alimentaires 
l\ .\PJT .\~L 3 MILi.JO Ei\ FlUN(;S 

Di1·ecleuren DIYAN1' en ALLCARD 
Gouo:c:-; :\fan.1 rLL E PAn rJS ·J 878 

G 0 11 0 E :-; MF: l) A I !, I." A ~I . T E ll n .\ )[ ·l 8 8 a 
LON D O N 

W i ttc en .Roode l"ort . . .. . ( J 3.-) per 
N.ln la;;a. l~.luscatel en Vino Dulce,, l 8. 50 )·1 ~ fl 
Pale-, Gold- en Jh·y-§he1·ry ,, 12.-J aco 1. t. 

P A Rt JS 
23, Il. i('h e 1· , 23 'l 0 t , Lecule11hallst 1·eet. 

Bote1· van N ormandie 
Eeui[e a[enten voor Solo 

THOOFT & !(ALFF 
Zondl)r ccnig mengsel, de beste bot€\1' van Frankl'ijk . 

V erkrUgbaar 

Divc r~e g ,.oenten, ll'tt/{els, sw·din es, pcUes de 

{oie g1·as, enz. _ 

bij THOOPT & KALFF 
onm:ns TE fU CIITEN AA~ ALLE nIPORTEURS 

• YAN EUROPA . 

blanco ~!-a!1n·ragen tot gelehle· 
bille t , ·oor " ·erl"oer Ya.u Jirnffij, 
met ontvangstbewijs , -001· kot·· 

Men eische op elk blik bet merk mel de twee boerinnetjes 

l!OLL,\N DSCllE PRIJSCOURA.t\'TEN· \\'ORD.E~ 

OP J\AN\'RAAG TO.EGEZONDEN 

fijpas . (193) 
('141) 

• 
Tiat ramboet dari toaan D0 RICHARDS 

8AKARAN"3 OJOEGA 

Roema Toe<1n .A.. SEGUIN . ··:' ~~;J~ , .·:J... . . _,.4.-

3, Rue Huguerie, BORDEAUX ./,:/~' \ I~. • 
Tjara banjak lebi baai per tjat lakas · ;,., i \' 

ramboet dan djenggoet .=~ .W !~, ~;. · 
Tida oesah tjoetji ka /oe maoe pAk6, djoega ; .'It] \f' 

Ilda linga/ noda di koe/1t. , Y,I/ ' , 
~ J:toe tjat dart toean doekoen ·~ I,.. . ..~~}; ' 
.:: Rlchar<ls njang l:111 1as kardJa .i rang b.ileh ·> •·--~ 

pal<1i sama djvega per ramhoe l, ki\Jil ilj •Jega · .F{;·, 
pti r djeuggoel dan tia1Ja Sil dJa kasih la11 1. 01i ·.-.. ·• • 
<lan ·s1ama11ja njang intero Slkali, lapeh rljo~ga •· 
pengabissaa n!::n:; trada sakalt lJer-oebah. , . . '" ~ · ) 

J:toe t jat dar1 toe an d oekoen Rlcha:.-ds Lida bekin sakil, 5ekali dia poenJ• kocwal' 11ja p•r pc.ka11ija-a11 dari !Jckin koewat 
3oeda pariksa dari hanja J.: rocna land a dan pa ·ik:>a-an : iloP. bekin rambod lemas don kilap, itoe pi:\ra sama dia, ora ng dia bekin 
kocwa l dia poenja akar <lan ka s; i kocwal ili- loep. lloe tjal liugal slan1anja seperli lolli doe.l ue sakali . 

~
. r ui rnyala barang bara!llJ njang lmi ~akali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di ko tta Bordeaux 

Kita ;/joeo,i t,1roti iuva tan sama Rit a oru11v poenja toean toeu 11 n,iw 111 Datj a 
. I toe oba l 1rama C ephaline 1la1 i loean doekoen :Rousseau njan~ lakan ramh1•Cl djatub tl an oalmr borwal toemboe . 

h oe obal Arnica!ine dari toenu <lockoen Rousseau ajer wan~r per ljue1j1 baai '"kah a,la lianjak s:rkali <1 b.1 L arnica di 
1lalan1, ohat kocwat sa l>alt per 1otha11 kalot! or:u1g !Jakar ataue t.li sign, enz. - Hoe bedak. dari tJhore haai sakali Jari sega\la roepa 1 
hedak. kalok sa l.Jan di p:tk l' 1 u 1~ 1~a 111 \l t.'ka Slam 1111a ti11"al h:igocs J t1 u moeda sama rt1oega kilni roe pa segar <lan aloes saperti" orang mocda. 

·len Ag-ent te Soernlrnrtu 
.J. H. VAN OMMEltEK . 

Steeds voorhanderv: 
POS'l"l'A lUEV E , . 

'l'IDLEGRAAF'l'AlUEVEN vpor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'f.A.RIEVEN voor KOELIELOONEN bu1Le.n 

de lijn. 

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

THO OFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aim voor hunne 

IlrnkkBrij Bn Bind0rii 
0..: 

en 
HANDEL 

in PapiBI\ SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette ,·.ffevering ge

gimmcleerd. 
P UIJSUO U ltAN'l'EK worden steeds gratis 

verstrek t. (7) 

~T Pl"krij~·baar 

bij 

TIIOO F ttj & HALFi'. 
Avonturen 

van 

Baron von ~1linchhaus0n 
( iu het J1i.v1t1msch) 

Pi · u~ I 5.- (1wico. pe1· post r 5,50. 
( 82) 

VERKHIJGBAAR 
Ja,·aansche Almanak ' 'oor 

het j aar 1SS5. 
or.t1er redactie van 

1~ .. I...J. ~Vinter. 
Bevat tende een mengelwerk over de wa

jang-orn,ng toebehc.io rendc aan den ptins Pru
boe Prang waclono, en versienl met 2 pla
ten. 

Deze almairnk wordt in drie soorten uitgege-
ven, waarvan de prijzen zgn als volgt: 

l e soor t f 2.--
2 » » l.GO 
3 » » 1.-

(350) THOOFT & KA.LPF. 

Verkri1' <>'baar 
.~ 

nIJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DI\'ERSE SOORTEN. 
E JVELOPPE r. 

KA. TOORBENOODIGDHEDEN. 
I IK1'EN, I iEER VELE SOORTEN. 
PRAOH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

~OO®®l~m ~ [\~l~~ ~ 
H1intoo1·-.1Jgenda's iSS5. 
Spool'u)eggillsen. 

lt'etlerltnids Geschietleni.~ en JTolksleven 
( 1n·achtu·el'lc in 4 Y"· octt.ivo tl 0 t;len) 
tie Genestet-.Atbiun in 1n·achtband. 

ltalie, do01· Ge1•t.,,,·d Helle1· >> » 
"Een schiltlel'tloos, co1npleet (voor di-

lettant-scliilde1·s .) (249) 

Stellen zich vcrantwoordetijk voo1· de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - THOOFT & !\ALFF - Soerakarta, 

• 


	0079
	0080
	0081
	0082

