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De Soer1i,lra1·t11,.Jclte Co1u·ant ve1 ·,chijnt I 

drienu~al 's weeks: Di11.Jilags. Do111le1·<l<t,qs en 
Ztttel'dags, uitgezonclerd foe,,tdagctl. 1 

Advertentiekosten behal ve het zegel voor 
elke 10 woordon voor 2 plaatsingen f 1.

ell.e volgernle plaatsing de helft. 

XIE 1.' 'l/ G· 1.' l ~ E .A. uiet lllinder dan twnalf groote nvieren en over- ten prooi overtelaten. Nauwelijks hac1den wij 
vloed mu prnclitig hrnd lrndden gr>vonden. ons 1au ook iu de sloep geborgcn met een 

Toen zij, na bet doorstaan van vole ontbe- kleiucn voorrn,ad rneel, onze vuurwapenen on 
T
1
•tlnt rim.ten, n;tnJ' de z;1i1lkust terno·keenlcn merkte nrnmuuitie, ot de wil<len namen van bet mar-
• .. de Brit-che commoclore Erskine het · · '"' Mr · Kerr.v een bizonder !reste<''nte oi> \'iW witte tuig bezit. Wij roeiden daarop zoo l.rnrd wij 

Engelscb protectornat had aE.!·ekondigd over-:\. " J l l Jd 1 b t b t k warts en sloeg met zi.1· 11 tomahawk cen stuk rnn.< en en 11m en aan <en oever .l.11 en.. e 
Uniuett 's zuidkust b•'OO ·ten de grens ntu het - u 1 t 1 d 
N d 1 l h 

1 1 I van de rots af. H2t w1Ls n·ebeel wet troml door- 1 gez1cu., \'ltll onze vervo gers, erw.!:J "'.!:J e 

0 1 h l l nden1. Hii om1erzocht toen de rots en vond s oep 1e en im mu, zooc at ie voor mu me e er imtsc get,ee ti>, rl. i. ten 111 sten grnntl "' "' 11 1· t · l l l t 1 · t 
. . , wf:t\~ in et par em.en t tot l en p~·emier " t · 1 b l 

de 7raag- uericht, of aan de • ~ ederland. cbe lie- het edel mefrtal in nlle holten. E<!n pnar van Wits. ·na eg111111 w11ar W~J voet Mn wa ac -
~ ~ de beste morn~ter<: werden door hem in eeu den gezet. geering v1rn bet gebermle was kenuis gegeven. 

'\\l narop de l:{ight Honournble ( Glallstoue) stuk doek gewikkeld tot litter onrlerzoek: de N11 op het hind overnfLcht te hebben, 'tmcbt-
antwoordde dat hij ·niet inz.ag- wafLrom mon pl11fLts wanr ltij ze vond is ongeveer hondercl ten w~j deu volgenden morgen een vlot te ma
aau die Regeering iet zou liebbeu mechtedee- m\jleu het biunenbml in, gerekend van de ken, hetgeen ons echter niet gelukte. Danrop 

I . .,, 1 1 11· J\Iai Kase. riYier nan de znidoostkust. zetten wii onzen 111nrsch voort, doch werden en, anngezien _F,nge am zorgvn c 1g z~jne hnn- " 
dei.l hnd aigehoudeu van a1le'. W;mrop ~Teder - Zijn Yersbg luidt al::; volgt. tof'n wii op eeuc vbkte bivouukkeen1e11, we-
la.ud aan prank maakt. Per stoomer verlieten wij Sydney en debar- tlerom door de woest: bewoJ~~rs ovcrv<tllen, die 

Had ..l!.:ngelimtl een nrnehtiger irnbnur bako- keenlen op 'l'hursdav-eiJ,tud. medenctuende een ons met een bagelbm van pulen overstelpten. 
men, wnarsch~jnljjk znn Jiet op 't tuk Y;tu in- slot']l. vuurwapens, a;nmunitie en monrlko t. \Yij Een sp~er trof rnij aan den recbtervoet en mt
ternationale beler.fdbeitl wat minder achteloos koel1teu tbar cen sehoeuer van I G reai ter gel<le ~hen door de laLn·s heen nan den grond. 
ziin geweest. tonncn en trnchtten te veraeefs inboorli'no·en \Vii zagen ons door bonderden wilden omriugd 

Intus chen zit men, inzomlerbeitl in Austra- overtchalcn om ons te veroe~ellen alien wa~en doch cbnk zii onze repeteergeweren hiehlen 
lie, niet stil ten opzicbte vnu de aldus »be- te betlncht voor de woes~ eila~<lers vnn N. wij hen op een nfstand. Zij betoonden groote 
scherrude" kust, die men zoomede het binnen- Guineit om er hun leven te W<tO'en. verrnetellieid, ma11r nadat er verscbeidene door 
land. trncht te verkennen en in den wereldban- '\Vii zetten clus alleen koers 1~aar den moml o~s vum· war~_n gevallen, tleinsden zij eindelijk 
del optenemen. vnn de :\L_t Ka n rivier die wij zoover opvoe- at; belrnlve m~Jzelven. waren ~.r geene ~ewonden. 

Een van de foat-te beiichten over de nieu- ren als lle waterstnml toeliet en troffen ach- Het meest ontbeerden W.!:J op dezen tocbt 
we kolonie wer1: aa11gebrncl1t te i::lijdne)' door tereen vo1gens twaalf ri vieren aan met lbartus- voeclsel. 
den reiziger Thomas ( '. Kerr.r, cleelgenoot van scheu lig·gend vrucbtbanr bud. Spoedig out- \Vij n,ten eene grassoort en eenig krnipend 
eene in die sb.cl O!> touw gezette expeditie, wnanlen wij de x·~janclige grzindbcid der be- gedierte; nergens vonden wij de zoo zeer ge
<lic het verslag mu ziju tocbt openbaar maak- wouers. E en Yan ons ge7,e]schap meende in wenschte kokospitlrn. Tot dusver lrndden wij 
te, een verslag dut iuzonclerheid de belang- de vcrte een lrnno · te outdekken . wat door nog geu0egznnm tlrinkwater gehiLd, maar ook 
stelling wekte, omdnt er in gewag werd O'e- middel van den kljker spoedig bevestigd wenl. dit ontbeerdcn w\j spoedig zoozeer, dnt Wli ten 
maakt van bet vinden vnn gout! en wel onder A.chtereen volgens kwamen 2.J. groote oorlogs- lafLtste blijde ~iLren den cfauw va,n de blade
omshtndigheden, welke liet be~bt1m van rijke lrnnos te voor. cliiju, sterk: be1unml en onder ren te knnnen lekken. lllijn voet bloedde steeds 
goudmijnen op X. U niuea cloen vermoeden. bet uncleren hieven de wild en krijgsznngen mm, en ik ruoest zoo goed en kmtiLd als bet ging 

Ofschoon de reiziger zijne ontdekking- nnn- z1vmtiLlL·n met hunne speel'en, bogen en pijlen en meehinken, ofscboon een stuk vnn de speer 
vankelijk voor zichzelven bield. zoo was bij cleclen gillende kreten v1m uitdaging hooren. nog in de wond zat. N aclat wij eene rivier 
echter weldra gedrongen de zaak in w~jder kring j Of:;choon door de overorncht over1rnind shuw- wnren overgetrok:ken, waarbij Wli onze gewe
bekend te urnken, wilde hij zich deu noodigcn I den wii er i;i ons de aanvallers v,111 het iijr '' ren en iLllllllUnitie voor een deel moesten ach
steun verscbatfen om eeue geregelde expeditie te hollllen met snel vunr, docb beschouwden terlaten, sneden ruijue gezellen mij de laars 
tot op poring vnn .. goudvelden of rnijnen nit- tegel~jk:ertijd ~ni~ p.ositie zoo kritiek, clat wij vnn den voet en verwijclerden de speerpunt 
ternsten, zoo mogeluk eene vennootsclrnp optc- onze lotgevalien rn ·t kort opteekenden r.n het met een bowiemes, wnarbii ik groote Piin uit
richten, die hem de stoffelijke midde],~n tot zijn hauclschrift in eene flesch declen, die w\j na stond. Ons kompas was door de vochtigheid 
doel zou aan de hand doen en nan welke hij verzegeling over boord wierpen. Wii werden o.~klaa.r g?ruakt en .. bm??-t ons in no~rdoo~te
zelfs tot leidsman zou ver ·trek ken. ms van zoo dichtbij besto0kt, clat wii onze luke nchtrn?,,. te1:wul W.!:J meenden iu1dwaarts 

In zijn vedag mankt h-ij zich aan bet pu- toevlucht nmuen tot een lfLatsteu uitweg. ·wij te gaan. v\r 1-J lecten nJlen zeer <loor het o.ver
bliek bekend n.ls een zeeman van zijn vak gedre- lecliO'den de mediciinkist en vulden die hiLlf niLchteu oncler den regen op eeri. moeniss1gen 
ven door de zucht tot ontdekkingen, ;aartoe I met° kruicl en hnlf vmct clynnmiet; daiLrrm werd I 15ro~d, door .. ~e?rek a.~n v.oeds~l: ·o:us dronk 
het groot-e eihnd uog zulk eeu ruim veld aan- die met twee aan!S'estok'Jn lonten onder de wil- ik rn vertwufelmg mi,Jn e1gen bloed. 
biedt en <leelt voort~ mede (htt hii met de ex- den geworpen Twee of drie kanos vlogen de Eindel(jk bereikten wij de kust, die wjj in 
peditie, bij welke h\j zic.:h h11d aangesloten, tot lucht in met mmr grssmg een hondercltal 1::en eUendigen toest1tnd volg<len. Om een zieke, 
op een afstand van !500 mijlen in ltet binnen- wen~<: hen. De orn~·igen bleven ons niettemin clen hecr , 'cott eenige lafenis te bezorgen, had
lund was doorgeclrongen, verder dan ooit een vervolgcn en om onszclven te redden· begrepeu tleu w\j cle boomen te sdrndden om eenige 
bbnke voor hen deed en d11t zij op hun tocht wij dnt het eenige middel was hun den schoener droppelen water hijeen te ZfLmelen. Eenige 

Fe u i 11 et o n. 
Bet 1'.asteel ,~ iliebon 

(19) 

l'1·ij 11aw· het F1·c111sch 

Y.l~ 

i\.. DE BU.Elli\.T. 

XII. 

(re1·volr1.I 

In dien brief gaf ITcncJrik ff clen hccr de Mout
prais>:a.s kennis, dat hij bet gerlrag Yan den laatsten 
in \'illebon niet !anger kon goedkenrcn: ,.Gij moet 
of de partij d1·1· L'g11e, of d'e rnn mij kiezen", 
schrcef de l\:oning. , .. \ls gij mijne partij kiest, wit 
gij onmidtlelijk aan mijne beYclen grhoorzamen en 
\, ij ge!astcn u OIJl onw goede onclenla11en van La 
Perche en la Beance ni<)l langr1· uit tr plunderen of 
zelfs te veronlrnsten. lnclien gij onze bevelen niet 
,mkomt, dan zullcn wij u als vij;111d bcschouwcn en 
als zoodanig 'hehandckn, en zullen nan drn :'IIaar
schalk de Bi1on. schrijven u te ve1:jagen uil het land , 
wat gij tegen 011Ze11 wil verdrukt." 

Ter zelf'del' tijrl 011t1·iug bij nog een andercn brief, 
waal'in hem werd merlegedeetd, dat cle heer de Ti
vernon en de anrl"re edelliedcn vo<H' hct aanbrck.cn 
'·an den dug Kogent vel'laten hadden en hem zoornr 
vooruitwaren, dat hij e1· niet aan kon denken om 

hem i:1 te h:iit?11. Zij wl1I'cn <laarlJij tc sterk in aantal 
t·n te goecl gem1pencl. dat men hen op cleu \veg zou 
kunncn oplichtcn . 

Dat alles vid hem z,10 erg tegen, c!at Cl' niets 
anclc1·;; ,-om· hem ol'el'bkef, dan met zijnc solcl::tten 
hniswaarts te ke.,ren. 

IIij liet lk uwnnen rnn de voorhoede ni~t eeus 
uit~prekcn. m:rnr zette zijn paard in gestl'CktE'n ga

)op, om zich nJ<:t eigcn oogcn te o\·e1tuigen van 
hctgron er tr: \'illchon vooniel. 

'l'ocn op zijn eisch om de Yalbrng. neclcr te Jaten. 
hij rl 'E1Tig1.1ij zag l'erschijnen rlic l1cru met cen na
drukkt>lijk<' 1Ycige1·ing antwoonlde, wen[ clc :\Iont
prni,~:is door wlk ecn aanral 1w1 woerle aangegre
pen. dnl hij bi.inn rnn hot pannl Yicl. 

~Ieu brgon daclclijk. met den amnal. fo zijn ongc
duld, . 11achtlc de ~Ionlpmis~tl!' met rens de komst 
Yan al zijn rnlk ar. llij RJH'o11g in de gracht met de 
manncn van \Y:1pcnen die hem v.e1·gezrlrlt'n. Die Yer
rnetelheid \ms een groot gelnk voor het kleine gal'
nizorn, \milt had hij al zijne ~trijrlkrachlrn ve1·za
meld, dan zonden de dri<~ 1·cnlcrligers rnn YiJJebon 
hei nict Jang nitgchouden h<'hben. )lanl' m1 wa1·E>11 
de annnillers nict htlrijk i:i·pnorg 0111 rcn zoo sterk 
kastrl'l binnen ic tlringen. 

Dl'ic rnanncn. door !Junne zware wapenrnstingen 
n.e1legctl'okken, Ycrdronken in de gracht en de an
clercn k wumen er slcchb met rnoeitc weder uit. 
~Iontpi·n.is~as Zt'I f onb·ing een schot nit el'n bu ks 
rn 1·ijf of zcs zijner ma:iJ1cn wenlen besprocicl door 
het knokende \\·at»r, wat Jum toegeworpen 1wrd 
door Thomas Labriche en zijne trouwe helpsLer, de 

• 

kamenicl' .van rncjufuouw de .TrrYignc\. Die knme
niPI', "·n,u·van de manu. Cl'ipten den naam YOOI' ons 
bewaanl hebb(,n. heette Tiennette ~foi~m'fl rn toonde 
rnor een jong lnei~je een buit1'ngewonen moerl. 

);og wocdt>ncler door clrtt nicuwe nadeel gcworden, 
zond de 'Jfontprai:::;:as iemanrl uit om cle komst \.an 
zijne anclerc ~oldatcn te verhaa5ten. Op bet oogen
IJlik dat zijn schiidknaap hem aankondigdc dat de 
helrnen \'Ull zijne buksschutfors in <le rcrte zichtbaar 
waren, hoorcle bij rnn de andere zijcle rlen g<1regel
clen stap ¥an ccn naclerenLl detachemt>nt. 

DaLlclijk zoml hij twee ruiters om die soldateu te 
Yerkenncn. Twinlig minuten la!Pt' kwam een rnn die 
twee lrnastig aan, om hem meclc te dc,:len, clat de 
aankomentlen cle kleurcn dcr Liguc d1·ocgen en dat 
zij ¥.<'Cl' talrijk wtu·en. \\'at de andrre ruiter aan!l'ing, 
hij wa:-: waar;:cbijnlijk gernngen gcnomcn, want hij 
k wam nict terug. 

De toc~lancl ntu de Jlontpraisrns wcrcl nn hache
lijk. ll:ul hij met tie hulp rn11 ern hondgenoot en 
omler h•3:-:cl1enning van het gcrccht van \'illchon al 
gemakkrlijk aan. de vrit•nrlcn van de TivP.rnon het 
hooftl kunncn bieden, 1111 hij allcen 11·as. in hct open 
velcl, bloolgcsleltl aan hct rnu1· van zij nc cigene 
wallen en allecn over doodmoeile so ldaten kunnencle 
bffi;clJikkcn, was het geval gc!teel anclers. 

llij mun rlan ook den tcrugtocht naar Ttliel's 
nan. 011gelr1kkig voor hem vielen de ti-,1epcn van 
Chal'tl'cs dool' een ~tapper eclelman, de hct'1· D1·l\
hainville, aangeYoenl, liem WOijrlend aan en ''l'l'Volg- · 
den hem met hct zwaartl in de ribben. 

d'Errignij die den riddcr niet ve1geven kon van 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v60r 10 uur. 

zeeshtkken diend~n ons tot voedsel. Wij waren 
van plan cen vlo.; te ma.ken om n!tfir het ei
laml Saibiii overtesteken, doch toen wij van 
bamboe en wild bout er een gemaakt hadden 
met een soort nin scbepriem om het voort te 
paganien, bleek het dat het brooze din()' slechts 
een enkel man veilig dragen kon. Er werd 
toen besloten dnt een 011zer er mee naar Sai
bn.i zou gaan, om hulp voor de anderen te 
zoeken. Dam· ik gewond was wilde men er mij 
niet mee laten gaan en werd de heer Scott 
voor den tocht afLugewezen. 

Wij schudden hem allen de hand en Mmen 
nfscheid van hem, de hoop uitdrukkende dat 
wii elkiLnd~r weder zouden zien, want wij za
gen a1len rn dnt het een bacheliike tocht was 
maar het was onze laatste uitw~g en wij moP-s~ 
ten het wagen. 

Kapitein :Strnchnn en ik beklommen een boom 
om de heer Scott in bet oog te houden, zoo
ver de af~tand zou toelaten. Hij scheen met 
den schepriom vrij wel owtegaan en kwam 
g?ed voorn~t . Van u!tputting viel ik toen hij 
mt bet gez1cht was m den boom in slaap. La
ter vermeenden wij het vlot in de verte te 
zien drijven, doch konden niet duidelijk ge
noeg onderscheiden om deswegen zekerheid · te 
bekomen. 7'eker is het dat er naderhand nooit 
rueer van hem gehoord werd; wan ·chiir "'1c 
wn.s hij door de inboorlmgen OVf 

gedood iLl vorens hij de tegenoverli 
had bereikt. 

Door middel van wat drooge l 
oude kokosnootschil en Wilt buskrma, 
tezamen voegden on met het glas van ons ~ 
pas als brnnclglas ont~taken, gelukte hetJ 
een vuurtje te ruaken, wat als noodsein ~ 
dienen voor de bewoners van Saibai. 

lnderdaad werden deze door dit ongt 
teeken op eene 011bewooncle kust opmerk 
en hanlden ons af waarrnede onze ellendeh 
einde narnen. 

Sedert N. Guine1i. door de jongste annexaties 
me.er onder de aandiLcht der beschaafde we
rPld is gebrncht, worden mede in herinnering 
gebracht de vroegere reizen en die van late
ren tijd, het eiland 'betreffende. 

Behalve bet jongst verschenen werk in on
ze eigen tnnl door den kolonel Haga, verdie
nen O'et10emd te worden het boPk van den 
Frnusc~nmn gmaf tlleyners d'Estrey, redacteur 
van de ,,Annales de l'extreme Orient" dat van 
den ltaliaan cl' Albertis en von Rosen bergs 
,,GeelvinkbiLai." 

hem in crn hol tc hrbbcn gemngen gezet, bad zich 
aange:-:loten b~j le pariij, die met luidcr stem om 
den hce1· de l\f0n1 prai~rns riep. De laatste gevoelde 
eYcn gl'Ooten ln~t om zich te meten met zijn gcluk
kigen metledinger die hem te gelijker tijd im zijne 
geliefrlc L'n zijn kasteel .ont1'>)0fcle. Niettezenstaanrle 
de pogingen rnn beicle zijclen aangewend, slaagclen 
zij er niet in elkancler te naderen. l\Iontpraissas, die 
mrt gl'Oote cfapperheid rncht en geen gevaar ontzag 
ont1noette clcn heer de. Ilrehainville die a bout por
tal}t een pistool op hem af.~choot . . Een vicdrnnt 
stuk. staal, waarmede hct gelaclcn was, doorboorde 
den ij?.eren halskraag van de l\Iontprnissas, die oogen
blikkelijk als rnrlamcl was en wPldra onder de paar
clen l'iel. Toen men hem ophief, was hij dood. 

Het gC'vccht \1·as 1111 zccr spoeclig afgeloopen en 
de !teer de 13rrhaimille nam bezit van het kasteel, 
waa1·1·an bet bel'cl aan den baron d'Errig11ij werd 
aangehotlcn . De laatste weigcrde Pchter bet te aan
va,mlen. De heer de T1·cvigne en hij waren te qver
luigd gewol'den van het nadeel wat e1· voor hen in 
gelegcn w:1~, ~m zich aan te sluiten bij een partij, 
wa::irvan de macht slerhts uit oproe1· en plundering 
bestoncl. neirlen hadclcn haast om zK:h bij hunnen 
wettigcn koning i.e ''l'Oegen, 

De graar rl e Trevigne vrccsde, en niet zonder re
den, dat de innmne van Yillebon, wat zij tegen wil 
en dank genootlzaakt waren aan de Ligue te laten 
behoud!'n, voor hen gcen bizonder goede aanbeveling 
1Jij llendl'ik IY zondc Wezen, maar Roger zag die 
zaak zoo zwaar niet in , rekenende op de edelmoe
cligmoecligheid van den Koning. 



Het eerste getiteld ,,la Paponasie ou Nouvelle 
Guinee occidentiile" v~:scheen in 1881. Bii 
ons te lande verscheneu. ,,De reizen van de 

ederlan<ler.; naar . Guinea in de 17e en 
18e eeuw" van den onlitngs overleden Leupe 
en ,,Reizen naar N. Guinea in de laatste ja
ren" door Robide van der Aa. 

Het werk van d' Albertis, i> Guinea, wat 
ik er deed en wat ik er zag" behandelt voor
namelijk des schrijvers reizen naar Jule Island 
en Rall sound, zoomede die naar de Fly-rivier. 

V au de beide eerste streken hangt de rei
ziger een gum;tig tafereel op, zoowel als van 
bewoners, wier zeclen en gewoonten zeer van 
de overigen verschillen: bij kent hun zelfs 
groote vatban.rheid voor beschn.ving toe. 

Op Yule island bevinden zicb zindelijke, ruim 
en regelmatig gebouwde dorpen, waarvan de 
wel onderhouden woningen blijken van wel
vaart geven. Ret zuidelijk deel rles eilands is 
gebeel in cultuur. ,,De grond zoo scbrijft bij," 
was oogenscbijnlijk geploegd, rnaar ik be1Uerk
te spoedig, <lat die slechts door bandenarbeid 
bo:lwerkt was. De in boorlingen vorrn•m daartoe 
ploegen van. acbt of tien man, stellen zich in 
eene rij op en stooten pnntige stokken van 
zeer hard hout bij berhaling in den grond, tot
dat de punten eene diepte van anderhalve voet 
bereikt hebben. Vervolgens ze aan bet an
dere eind naar beneden drukkende, doen ze 
de stokken s.ls befboornen werken en bewegen 
ze zoolang op en neer, totdat ze bet geheele 
stuk groi..d losgemaakt en omgekeerd bebbeu. 
Daar ze bierbij steeds zeer regelmn.tig te werk 
gaan, ziet het lanrl. er uit alsof bet geploegd wn.s. 

Het gezicbt van ean paar albinos onder hun
ne zwarte natuurgenooten. rnanschen met licht
bruin baar, bki.uwe oogen en bln,uke kleur 
welke uit zwarte ouders wn.ren voortgesproten, 
bracht hem op bet denkbeeld, dat de eerste 
menscben oorspronkelijk wellicht zwut vn,n 
kleur wn,ren en onder bunne kinderen zicb 
albinos bevonden die, ollder elkanr hu wen de, 
mogelijk het blanke ra deden ontstaau. 

Hebben deze en ;;oortgelijke geschriften 
reeds veel licht over een der onbekendste eilan
den ter wereld doen opgnnn, het mag nu de 
belang telling van de hvee machtigste natien, 
Engeland en Duitschlund, zich zoo kracbtcb
dig doet gevoelen, worden aangenomeu dat de 
t1jden der barbaarscbbei<l 'foor.N. Guinea thans 
eerlang voorbij zullen zijn, dat de regeeriugen 
door bet uitrusten van wetenschu.ppelijke ex
pedities, door bet aanmoedigen van zendelin
gen en reizigers den stoot zullen geven aan 
de beweging, welke tot vreedzame ontwikke
ling van land en volk zal voeren. 
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Holl . 10-20. 

naanl!I tn n d. 

Zater<lag 7 Februari L. IC Zondag 15 Fcbrnari 

:N. ~f. Zondag 22 Februari E. K. Zontlag 1 :\Iaart 

Y. :\I. 

H. K. Eeredienl!lt. 

KATECHIS.\. TIE. 

Op YRIJDAG en ZATERD.\.G den 20 en 21 de'>:e r 
's rnorgens ten 7 ure. 

GOD DIE?\ TOEFE:\I:\G. 
Op ZO~D.\.G den 2~ cle1.er des morgeus ten 8 ure. 

Di> Pastoor. 

F. ll. DE BHUir:\. 

- De koning, redeneerde hij, zal den toe~tand 

waarin wij \"f~rkeerd hel.Jben, l.Jcgrijpen en wel inzien, 
dat wij niet anders kondc~n hanrlelen . 

);a eenige dagen rust, noodzakelijk gt>m:rnkt door 
den toestand waarin de heer de Tnfrigne nog vei·
krerde, ging hij op weg naar rlen kon\ng, di1~ zich 
tol!n in Nonnandie bij Di,~pre bernnd. lloewrl ,;teeds 
l1et Yoo~·nernen behoudende van zijne belofte a:i.n den 
beer de Chateaully te houdPn, had hij er toch den 
moed niet toe om a.an d'Erl'ignij te Yerbiecl .. ·n de 
<lames, waarmede hij de gevan~enschnp geclrel.1 had, 
te Yergezl'llen. GdroDen door den moed en d" koel
bloedigbeid ' 'an Roger, begon de oude graaf het doen 
~ zijne bclofte reeds te bctreuren, te meer daar 
de beer de Chatcaullay, dicnenr!c b\j rle troeprn vim 
den hcrtog de Mayenne, als het ware vijandig t<'gen
over zijn aanstaanden schoonl'ader stone!. En Loui~e. 
het is geoorlooftl t•• gelooven, dat het gedrag van 
Rog~r te Yillt!bon en de oogenblikki;n wa:irop zij op 
deJ langen weg te z'.lmen spr<lk~n, ILl'<'n goedr11 clunk 
ten opzichte rnn den jorigen Xormanclier in niets 
hadclen vcrminden.I. 

Voor rne1Touw du Theil was bij eun hah·e Uorl 
geworden. Zij zeide het hardop, rlat zij er zich 11im
mer over zou kunnl'D troosfon, als zij C'Cl1 a11c!P1· tot 
neef kreeg dun hem. Zij \TOl'g hem dik.11·\jl~ of hij 
nog geen plan had gevormd, om over rle al te edel
rnoedige hoofdigheid, zoo als zij !Jet noemrle, van 
den beer de Trevigne te zegepralen, en were! uijna 
wanhopig als hij haar telkens zeide, rlat hij nog niets 
gevonden had. 

Commissaris cler maancl Februari 1885. 

Verzorgingsgestieht 

den heer Ds, r. VA KLA VEREN. 

Vertrek der Treinen 

Semarang-Solo 

Solo--Semarang 

6.50 v. m. sneltrein, WP.Ike 
te Solo aansluit aan den snel
ire~n, diP om 10.:10 v. m. 
van daar naar SoP.rabaja ver
tl'ekt. Venier 8.3 I v. m. 1.'1 l 
n. m. 
7.2 v. m. 10.30 v. m . 2. l6 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
bnj<t vertrekt. 

Semara1~g-Kedong-Djati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8:12 v. rn. 
Senmrnng-Djokja 6.50 v. rn. 8.31 v. m. 
Djokja-Semarnng 7.15 v. m. '12.25 v. m 
Djokja- olo 7:15 v. 111. 9.48 v. m 1 L.25 

n. rn. 3.55 n. m. 
Solr -Djokja 7:13 v. m. '10 v m. ·J.5:1 

n. m. 8.36 n. m. 
"'Willem I --Kedong--Djati (j v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willcm I. 8.5 v. m. 4:11 n. m. 

Personalia. Bg de 1gn Djokdj11-'I'.jila~jiip is 
gephiatst de betaalmeester de Boer met DjoktljiL 
als verrnoedelijke stn,ntplau.ts. 

. Uit het Zuidergebergte schrijft men: 
Alweder is hier een Chinees gearresteerd we

gens bet bezit van hatintjesduiten tot e.::>n be
driLg vn,n f 1000. Die muntstukjes blijveu nog 
u.ltijd bij groote hoeveelheden in omloop. 

Op een ondernelUing i.n den orutrek is brand 
Qntstaan, welke aan een Inhinder bijna het le
ven heeft gekost. Door tijdig an.ngebrnchte 
hulp en den neervn.llemlen regen gelukte het 
den brand te blusschen. Slechts drie huizen 
met n,lang nlang gedekt werden een prooi 
der vhimmen. Een der bewoners gernakte on.
der de neervallenue branclemle bitlken drich 
wist zich-ofschoun niet zonder ernstige brand
wonden nog te redden. 

Dikwerf valt wnar te nemen. dnt de vier voor 
bet publiek open· gestelde brieven bus sen te klein 
zijn om al de brieven te bevatten, dau.r brie
ven en cournnten buiten de gleuven steken, en 
alzoo gemakkelijk er uit kunnen worden ge
trokken. 

Wij vestigen de nandacbt van den lrnntoor
chef op dit feit. 

Eenige Inlanders van Boijolalie (Seloh) die 
de Merapi beklommen hebben, beweren dat die 
berg niet zoo heel rustig was. In de na
bijheid van den krater kociden zij tu.~schen de 
rook kolonnnen vonken vuur omhoog zien stij 
gen, terwijl een dof gebrom aanhoudencl viel 
waar te nemen. 

Diefstallen. Bii een Inlander te Kadipiro 
we rd eergistP.rennacht een p1tard gestolen, ter
wijl een porro een hn.rer preciosa's verloor. 

Arrestatien. Gisteren werd een Inlander op 
de groote pa ser gearresteerd, wegens het bezit 
van haantjesduiten tot een ber1mg van f 200. 

Een zelfde lot ouuerging een Ohinees op 
Ohineesch nieuwjaar wegens overtreding van 
bet verbocl om voetzoekers af te steken. 

Uit Sragen.rneldt men: 
De waterstand in de kn,li Pe p ee ill nu veelal 

z66 hoog, dat de ri vier buiten hare oevers 

Den dag rnor den slag bij Arcfbes, k wam en de 
heeren T1·c1·igne rn d 'Errignij aan de YoorpostPn van 
den Koning. Den volgenrlen morgrn, toen zij zich 
wilden aanmelrlPn, ontmoetten zij acht edellieden, 
die op een expeditie uitgingen. De heer de TreVigne 
herkende onder hen madame de Chartres en de 
heer d'Arventigny, die hem ornhelsden en hem bij zich 
opnamen. Van zijnen kant vond Roger een kennis, 
in den beer de J3i- a. srures, waarmede hij te Tours 
had omgegaan. Deze edellieden waren uitgezonden 
om een vooruitgeschoven po-;t var: den vijand op 
te lichten, en zoodoenrle krijg~gevangenen fo beko-
1mn, die hem inlichtingcn aangaande dt!n hertog de 
J[a~·e?Jne konden geven. 

De heeren de Tre1·ig11c en d ' l~rrignij wilden hen 
cladelijk vergezelll•n, wat hen met de gl'Ootste be
]e.}fdheicl werri toegestaan. Rng<>r, die alles opmerkte, 
wees hrn dadelijk een klein bo!ich.ie, waarachte1· onge
t wijfeld een kavalcriewacht moest verborgen zijn. 
Men rnanoeuvrnerrfo zoo sm'I en zoo .i uist, dat het 
boschje orn-;ingehl werd rn men zes ruiters overviel, 
waaronder zich de beer rle 13elin, een l.Jekendc van 
den heer 1l' ALI vertigny. bevonr\. Die beer de l3elin 
was daar met een klcinc macht gekomen, om het le
ger van cl cu koning 1.e '!Crkennen. Ziende dat hij 
0111singeld was, reed hij dapper op de koninklijke 
troep~n in, in de hoop van een smalle hollen wrg te 
berciken en daardoor Le ontkornen. 

Ongelukkig voor hem had Rogc~r die list voorzieh 
en deze wachtte hi>m aan den ingang af. De heer 
de Belin wilde met geweld doorbreken maar d'Errig-

treedt en de omliggende velclen overstroomt. Er ' ~ttwl des spn·hrs gedeulLel\jk vemield. Mrn znl br
worden dikwerf lrnn,inrnnnen op de oevern vnn ~ lll"oe1·pn z,· in l~gyplP I<' ltite11 1·epareeren, wat Pch
de rivieren wanrgonoweu. t1'r n:l ck i11n:111w rnn l\arlltop111 en den dootl 

Er bevinden :1.ich hier vele lnlttnders !lie (1noonl ?) rn11 <:onion wnt 1L10eielijk gaan zal. -
niet weten wnt met lmnne loten nit de Pre- ('l'.111dl' Brn1011, .. •'•'ll lto1'P11iersk1Leeltt hacl van een 

· l · t l ·o 1 l t · · l t \1'1<'1111 '~ hl'lef )C's gekoc ht 111 de Lotl!rie des Arts m1e eenmo· .e t oen. 1rnr c eze o en1 set er 1, · r · - . 
l . 0 . • ci 1 l'CPl'lltl\'1s Yoor de ;.;0111 rnn '2;l centimes. Op een 
ang _rn een gewoue .. is gecon verleenl . en de il<tarl'an t l'Ok hij d•!ll hoogsten prijs en we! 500C'OC 

trekking onherroepel.~Jk op tleu :rn: Apnl 1t. s. fr:rnc . . Toen hP111 de sum was uitbetaald zonrl hij 
zal plattts hebbeu, zu 11 ze bevreesd dttt lrnnne den l'riend ·l 0000 fhu1c:; en zeLt1• de rest op het Frnnsehe 
loten nu geen w1in.rde meer hebben. g1·oot1Jock t.en IH'hoen' 1-.111 zijne kincleren en klein-

Heden morgen ten 7 urfl had op de r\loon
1
-

aloon alhier, begunstigd door frnni weder de 
gebruikelijke parade bij gelegenheid Yan d')n 
geboortedag van ~. Y.L onzen geeerbiedigden 
Koning plaats, en liep in de beste ot·de af. -
De Europeesche milit1tiren zoowel als <le schut
terij en het Mnngkoenegamu;;che Legioen, blon
ken uit door krnnig defileeren voor de nuto
ritei.teu zoowel ttls door netbeid vu.I! unifonuen. 

De lfosideut, te paard gezeten, inspecteerde 
met den Overste fln den Stnf. de gezarnenl9 ke 
troepen. 'l'en 8 1/2 ure lrnd e~ne goclsdienst
oefening in de Protestrrntsche kerk plants, 
waarnan vele belangstellenden d eelnn,meu. Na 
nfloop daarvan ten 10 ure begnven heeren 
arnbtenaren en officieren, de Kroonprins van 
Soerakarta Pangenm Adipnti Anorn, de orntfhan
kelijke Prins Pangernn Adipatti Ario Praboe 
Prang Whedono en vele andere Prinsen en 
diguitarissen mitsgaders vele burgers zich nuc1r 
den Resident om van hunne ingenornenheid met 
dezen gewichtigen feestclag te doen blijkeu. 

Reden avou<l zn.l een scliitterend bnl ten 
Residentie-huize gegeven worden. 

V EEZIEKTE breidt zich nit in Ongnbajn.n en 
Kndoewan, w1mrrnn de verschijnseleu, 011-

d ,mks allerlei tegenstriidige rnrklnringen der 
eigeuaars van 't aangetaste vee, alle overeen
komst moeten vertoonen met de in Oct./Nov. 
grconstnteerde veepest, die trouwens schiint het, 
in het Ong11baj1L11sche niet verclwenen wn~, mam· 
door de bevolking in dn.t deel der l\fongkoene
gn,rnn, uit aucrst voor bestuursrnaatregelen dood
gezwegen werd. 

Versp reide Eerich ten. 

kinder••n. liijzelt' lii1'l'i' hol't'nierslrnecht en zijne nouw 
danw de la halk. - Er is een veel grooter man 
opµ;l'sta.nn dnn de gec i<1 chienlezer Curnl.Je1;and. De 
laatstc kiln ~le-:rhts achter het t<'gt>n11·oorrlign., komen, 
maa1· de lwt>r rle Grandselve i:; cen muderne ~ostra
damns, hij voorsptJlt de toekomst. llij be]ooft rlat 
Prins Jeronw Napo leon cfon 8 S<->ptember 1907; zijn 
zoon \"ictor den 8 .Maart ·1916; de Graaf van Pa
r\js <kn ·l G .\pril I 80:~; den beer Grevij den :5 
Febrnari HlOO; Pans Leo XIII den 4 .1nli 1886; 
Konllingin \'ictoi·ia den ·J 0 Septemder 'l 880; de 
prins van \\'nles den ~O Jannari '1880; de Kei
zer rnn Ru~la1nl in ·1800; de Koning van Pruis
sen den ·10 foli 1800 en von Bismarck elem 30 Mei 
·18!)0 znllen st.l'l'l'•'l1 en li efst alien Pen geweldda.di
gen rlood. Deze vciorspelling is rnor rl<-> betrokken 
personen des te onaangcnamer, dam· de hcer de 
Gmndselve ook den do0tl van den jeugdigen prins 
l\apoleon, in e1m vreemcl land hacl anngekondigd en 
rleze voorsp1~lling op den j11isten datum is uitgeko
men. - Prins \'i ctor-_\lbert de oudste zoon van den 
prin. rnn \\" ,1lillS hecft den ·JO Januari zijne meer
de1:jarigh1~icl g1l1·ierd. Bij die gclegc nheid zijn e1· te 
Seldringham gl'oote feesten gevierd. - D" hcer Ber
ga 111aschi matlk t te Bat a via steeds slechtP. zaken. 
De tweedc voor telling wn Carmen vie! juist te 
samen met de Pasa1· malern rn cle llll'l'Ste Batavia
sche li ef11el.Jb ·1· · l'erzuimden liel'er de op1;rn c:an de 
Pa~ar malem. - Bij Gouvi>rnernent beslnit rnn den 
7e dezer, No. 34 (Staa1sl.Jlarl ;\o. 3 t~) is een nieuwe 
inrleeli11g vastgestelcl rnn Jam en Mallura in hosch
r.listricten. -· /.111t1~rdag clcn 21 Februari zul zijne 
Exccllentie de Gouwrnenr ({eneraal, de_ 1norgens ten 
tien urr> te Ilatal'ia gewone audientie ' 'el'leenen. 

Met l J.Iar11·t wordt de befrckking van onrlercol
lecteur tl' T.iab,rnguoegen ingetrokken en z~ine func
tirn opge,lragcn aan clen folanJschen pakhuismeester 
altlaar tegen genot rnn een tc>gen10etko111ing van 
f 25.- 's maands. Gocdkooper kan het ni<>t. 
\'oor ver- en bijbouwingcn nan het gebuuw aan
g<->kor.ht 1·oor en geoccnpccnl dool' de Hoogere Bur
ge1.,<chool te Sama rang is een sum van f 33827 .
door de Ilegee1·ing toegestaan.- De brand-verzelrn
ring maatschappij >l :\Icrcu rins" heert in hare ge-
houden algemeene vergaclering ' 'an deelliebbers het 
clil'ideH1l Ol'er ·1881, het '19e boekjaar bepaalcl op 
20 pct. of /' I 00. per aandeel.- De Java Bode 
klaagt er Ol'er dat in de opera tocgang wol'clt ver
Jeenrl nan sto111dronken incfo·iducn, rnits ze slechts 
in een zwarte jas gekleed zijn, ,al is die ook nog 
zoo l'ies, terwijl nuchternn personen met witte jassen 

Te Parijs is hot tegemrnorcl ig: ,,Ren1lver ho1·en. " 1 c en toegang 1·erboclen worclt. \Vanrscbijnl\jk is dit 
!Tef'fL Jit•vrouw llugens den beer Morin cloodge- 1 van wcge iet prl.)sligo.- De b<->volking van Ka.rang 
schotcn, de rerlacteur rnn de Cri du Pe11ple is 01J v 1 1 "'ong rn, op :tr li pnlen Yan Sarnarang klaagt over 
ziin b:.1re:rn a:inge,·nll en doo1· twee gehroeder~, die .. ( 

v twt:?e trJgers rnatja!1 toctool), die elkcn nacht voor-
over het ecn of a11de1· artikel, in de C1·i du PelljJlc 1 1 1 ::i a $ 1et regent, 111 de rlesa kmnen om honden, 
rerschtlnen. woedend waren. De aanvallers waren kippen, ge iten enz Yan de bewlking weg te halen. 
beiden met reYolrnr. gewapend, de een had zelf Pen - De heer de Gelder, lid Yan den Raad van lndie 
degen. Jl arir de rerlacteur had ook een revolver 

~ fabriekant nm de haven van TandJ·ong-Priok, wordt 
waa1·melle hij drie malen schoot en cen zijner te- ~· 

. . den 24~te te Samarang verwacht en zal zijn intrek 
o-enstan1ler~ ook dnemaal raakte, cchter 111et doorle- m · . I P.t n · l t' 1 · II t I r Id l 
~- .. . . .. .. ne '11 1n 1, es1t en te nus. e 1001c oe van 
ltJk. - Tn Parqs heeft een JOll!r heer, rlie z1Jn t1Jd de he d (' l l · · t. I · · . · . . , . · ,~ . . , . . n 1'1' e •<.' c Pr 1s ei>n mspec 1e Ol'!'l' c e 1rnga-
met sr.he1 men doo1 b1 ci.gt rn de kome1lrc E'en stanrl1e · t·e ·e l·e 1 t D Jal J) J d t d z ht . · • 1 11 r, 1 e en , \..- e rnrnrnan an er eemac 
gczocht met een ander heer <lie later een generaal · , na 1 t' cl 1 t f k d t I · "' , 1. , .. Zi' ·, I I t . ·, 1. 1 , ts gu • c 1 1g om ie age ·eur e . oornsc 11µ ,;,ttm.a-
bl"e, te ZIJD. \J w1,se r en wee pt,too sc 101.en met / t 1 t 1 t · · t · 1 d 'tt . . 1·a me rn es, L1Jg, rn\'en an. en oo' e w1 e 
elkander, scboten allebe1 mis en toen was nan de 

1 
· . r1· · t 1 t 1 111eren, yo::;rzoover 1e me Yoor anl ere s oomsc 1e-

eer voldaan. Toen de zaak was afgeloopen maakte t b -1 ·· · 't bl" I I t . .. pen e ge nn \en Z\Jll, m pu 1e' a::rn c en mees -
de 1onge heer aan den generaaJ. zune excu. es en 1 · 1 ct ' 1 1 1 · 

·c1· d 
1 

h.. t h 1 . 
11

.. b 
1 1. 1 

)tee en e te \'er mo pen < oc 1 lllet onder de f 8000. 
ze1 e, at a s IJ gewe en al, wrn IJ e eec 1gc D " · t 1 t 1 · l"t 1 · 1- ·t d .. . .. . - lh n1e a e 11tog is c 1 sc 11p ge uu1 rer . -
had, hu beleefcler ZOU geweest Z\)11. Als het dus geen D l d t l G k d" d' t 

b l f lh 
. . e rnmrnan an Y'.ln c en enee. ·un 1gen 1ens , 

generaal ge1west 'rn~, was on e Per e1,l geperm1t- 1 k · bt ,,.. d t t 1 f-
L 

.. .. . . .. a soo · een1gP am enarnn utJ en pos en e egraa -
teerd. - In \'OD kwunt de zudemdustne deerluk, d" t I . .. . d R . 

, . 1 :, .1.1. ,d, d . .- t . 
1
. tens zouc en een vmgenl'tJZtng van e egeermg 

"aa1 om re wc1 , 1e 1. n e op1..ic1 1p;s e en woe 1gste 0 t 1 1,, ,,.. b b 1 ·d rl d t . . f n vangen re Juen waarulJ un ec u1 wer a er 
meetmgs houden. In diezel de starl heeft men op .. . 
k d cl · t b .. 1 t b d" l . . een ttJd rnn komen is, maar ook rnn gaan. erst :ig een ou pnes er 1.1 1e e 1enen c er nns mt-
gefloten en het grauw wilde hem te lijf, teen hij be-
daan:I Yoortging. Eenige vrouwen moesten hem be
. cherrnen. - In £lerlijn hreft het berir.ht sensatie 
gemaakt dat cle Griek5che kerk, oncler het gezag 
rnn den Patriarch van Constantinopel, wil tocna
rleren tot de> Roomsche kerk under gr.zag van 
Leo XllI Pau: te Rome. 're Berlijn zoude men zulks 
met leede oogen aanzien. -- Bij de clynarniet ont
ploffing te Londen is de Zetel van Gladstone en cle 

nij doodlle zijn paard met een pistooltichot. Daarna 
g1·eep hij den eclelrnan, die half l.Juitcn kennis door 
zijnen Yal was, nan; legcle hem dwms Yoor zich op 
zijr. paard en reed daarop dadclijk naa1· hct kamp. 

De rniters van .de wachtpost, gekomm,rndeerd door 
den !teer de Belin, trat:htLen we! hnn aanroerrler te 
ontwtten maar zij krngen de hauden te , YOl met 
de nienclcn van den beer d' Errignij en werden 
ten slotte bijna alien grvangen genornen. 

i\fol, zijne rnngst rnor zich op bet paard, kwam 
noger 1'00!' hct eerst bet koninklijk karnp binncn. 

Uij !mil gcPn moeite om den koning te ontrnoeLen. 
liij vonrl hem te midden van zijne edellieden, hen 
bemoedigende rloor zijne Yroolijkheitl en zijn goed 
vertro.u wen in de toekomst. 

foist op dat oogenblik, betoogde een zijner raarb
licd trn hem de dwaa ·heid, die hij ging ucginnl.!ll, van 
met zijn ze1·en of acht duizend mannen den aanrnl rnn 
het talrijke Jege1· rn.n den hertog de :\Iayenn~ te 
willen weerstaan. 

- i\Iijn Hicnd, zeide de koning, die jni:<t in een 
soort van kuil zat te ontbijten, op dit oogenblik ben 
ik koning zonder koninkrijk , echtge11t•ot zonder vrouw 
en veldheer zonder geld. Dat alles moct echter met 
het zwaard 1•ero1·erd worrlen en met Gods hulp en 
die van mijne clappere edellieden zal het mij o-e
lukken. 

Toen !Ienclrik IV clt!ze woorrlen sprak, (door Sully 
in zijne gedenkschritten voor ons bewaard) bracht 
men den baron d'Errignij en den beer de Belin tot hem. 

De laatst.e, die ceen dapper edelman van goeden 

• 

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit, 13atiwin, '17 Febrnari. Bij het intrekken onzer 
versterking te l\.roeng Ra.I.Ju, is de kapitein der in
fanterie J. T. J. van nijcn zwaar gewond geraakt. 

huize, maa1· een wanhopig ligueu1· was, boog een knie 
voor den koning, die hem opheffende op een opge
ruimclen t.oon tot hem zeide : 

- Yentre-saint-gris, Mijnheer de Belin, komt gij 
on. hct bezoek mn den hertog de Jl.layenne aankon
cligen? 

- Zeer juist, Sire, antwoordde de beer de Belin, 
op denzelfden gekschuerenden toon, echter toch eer
biedig, alleen mor.t ik uwer llfajesteit mededeelen, dat 
om aan dat bezoek meer luister bij te zetten. de 
hertog de l\Iayenne zich heeft laten vergezellen door 
30,000 voetknechten en 10,000 ruiters. 

- En wanneer kan ik hem venvachten? vrneg de 
koning. terwijl hij aan den heer d'Errignij; di~ z:ch 
wilde verwijderen, een teeken gaf om te blijven. 

- \\Tanrschijnl\jk hinnen het uu1", antwoordde de 
edclman ; en a.ls ik aan uwe Vajcsteit de waarhe\d 
.lurfde te zcggen ..... . 

- Spreek. nij uit, mijn vriend, spt ak de koning 
g limlachende. 

-- \Velnu ! ik vrees, dat de kracliien, die ik claar 
om Uwe l\Jajesteit hecn zie, niet aan zulk cen root 
Jeger wederstanrl zullen kunnen bieden. .., 

- Dat is omdat gij alle mijne krachten 1iiet kunt ..J 

zien, Mijnheer de Belin, antwoordde de koning met 
edelen tl'otsch, want gij rekent God en mijn goed 

_ reeht, die mij onclersteunen, niet mede. 

(lV01·dt vei·volyd.J 



_ 'etlerl. bank. ti m tlalo t' IO:! 

Benocmcl lot opzirnc1· hij dt' in- en 11itl'O('l'l'CChte11, 
long pr<'. 

iii. f:1ctorij li,lll 

ill. [lflrtic. V/111 
E1.g. bnnk G/m 

id. pnrtic. li/111 
Singapore bnnk zkht 
llo11gko11g id. id. 
,\11\0\' id. id. 

I 0'2 i /, 

llWJ., 
l' 1 l.80 

11.7'25 :i ·J 1.7.-> 
" '2. 1:; 

>) ~.I;> 

:!. I 7 

llet $[Cd111schip Xov»d-lfol/a/1(1 is heden It' Pa
dang ,1angt\kon1t.·11. 

01·e1·geplaatst 11<rn1· :-;L1ernbajn, de kapilL~in rle1· 
:1rtilbie J. ll, .\. rnn \\'ijh<': 

nuar !,\wt dt' Kock d" ei>1·~t<' luitenflnt rll'l' artilleriL' 
:M. delfaan: 
11uar Padang, de <'l'n>te luitenant de1· artillcric IL .!. 
van IIcutz: 

de tweedc luiten<111t der al'tilit'rie A. P. Aduma 
'"\TI Schcltenm. 

\'erplaatst v:-in 1\fodjokerto nau1· l\c1liri, de adjunct
lundmcter der tll'e1·de kla~~c .\. Ch. Y. Krief'e~ld: 

':111 Soerab.ija naa1· K1~diri, de adj nnd-lamlnwter 
de!· derde ldu~~e, P. ,\. C. Peeler~; 

rnn oerabnja. naar .tllndjokt•rto, de atljnnct-laml
meter der denle kla~se LI. I~. Cunny: 
rnn l3andong 11at1r Socrnhaja, de udjunct-landmeter 
der dt't de klas r. J. C. 11. ::\funnich. 

Geplaatst in de wcstrr-afdceling van Borneo, de 
contt·6lt>ur der twecde kla:;~c J. \\'. van trnis. 

Tot•gevoegd flan den a~sistPnt-residcnt Yan l.llitflr, 
de ambtcnaren ter beschikking Keller en rnn lloorn. 

Df' fonnatie der controlrurs op de buitcnbezit
tingen is grbrncht op 12:1: rlaflrOllller zijn 5G dcr 
eerste en 67 der twcedc kin ~e. 

!let ,\ tjch-rapport, 100pendc tot. 2Februari, bernt 
o. fl. hot volgrnde: 

'm /en Feh1·uuri hrul cen g•~Yecht pla:it · in de 
]\' Moekims. 

De vijand wenl verd1·t'l'<'l1. 
Kapitein Buij~kcs kre•'g' Pen schot in de clij. 
Een min,:ere ueurclde bij die gnlcgcnheid, tt>r-

wijl clrie minderrn gewond werden. waaarrnn t\\'Cl' 
zeer licht. • 

Onder datum van ·11 Fcbrual'i worclt bcricht, dat 
op den Hen dezer bij het Oflf'nkflppen van het te1'1'cin 
in de XX.\'l :\loekim,:, tnchtig meter. Decflu1illc
spoorstn ve11 \wrden ge~tokn. 

Zij zijn tcruggehnalll uit 1le kampong Tjt>t 'l'obang. 
Wij bek 1vame11 datirbij twee clooden en zes ge

wonclen. 
De 1·ijand had vijf dootlen fn aehlticn ge\\'onden. 
\'an Hegeeringsll'ege i~ nan de Fransche zee11rnchl 

in de watcren va11 China, tegenovel' de ncntrale 
mogenilbeclcn een ~trenge hantlh•tYing tier rechlcn van 
een oorlogrner<'nden st a at opged rnirP-n (I). 

Force majt•nre buiten rekeni11g gelalen, zal de con
centr:nie den 1en :\Iuart geheel Yolbrar.ht zij1i. 

Bnitrn de JIO"tenliniP zal clan allcen nog de Yer
sterking bij Tjol Goweh bestaan. 

Uit I3alflYia 1 18 Februari. De hel'r C. G. van 
I3aerle, as~islrnt-resident rnn Patjitan, beeft, \\'egen~ 
ziekte, een twcPjal'ig 1·erlcif na:ir • -ederlflnd aangc
Yrflagd. 

De Regeeriug hreft aan den heer Ruyl c. s. ( 1 ) 
te kennen gegeven, dat het spoedig tot ~tand komen 
eener poorverbin.Jing tu.schen Soerabaja. en ::\ieuw
Anjer zeer wen$Chelijk i~. 

De Regeering zou har.t· medcwerking verleenen. 
Ouk muet . poedig concessie worden aangc\'l'augd 

\'OOr het aflnle•rncn der lijn Cberibon --- ::\ieuw-t\.njer. 
\Yordt de c~~ces ie Y001· ::\oorderlijn em:1rang- -

Soerabaja niet Your l December ·1885 aanrnard. clan 
zal ann andercn claartoe de gelrgenhcicl opengf' telcl 
worden. 

liit Bali Boeleleng "·ordt owler datum wr1 13 de
zer bericht, d:i.t aile poenggawa's van Gianjar de g.p
hoorzaamheid hebben opgezegcl. 

Zij zouden zich stellen onder Dt>wa Agong. die 
het :ianbod uunnflrn. 

De majoor der artillerie J. L. -van \Yyhe. heeft 
een eenol ontslag uit den militairen dienst, met be
hond ,·an recht op pensioen aangeHaagd. 

De BataYia che blarlcn zuilen b'j gelegenheid van 
's Konings verjaurdag 11iet vercchijnen. 

liit Singapore wordt gemcld dat de moo!'(] op 
Gordon gepleegd. <loor een _ooggetuige bevestigd werd. 

Dt> Engelscbe 11egeering hecft er eindelijk toe be
:::loten een poorwecr naar Berber aan te leggen. 

De eenige candidate Yoor <le acte ,·an hoofd1rnder
wijzeres te Batavia, rnejufvronw JI. Burgdorffcr, 1s 

geslaagd. 
Ontslacren eerrnl op Yerzoek de commie der twee

de kla~s~.., bij den post- en telegr~:.otfdirnst C. \V. Pa.nclij; 
de opziener der eersle kl:lsse bij hct buschwezen, 

Th. G. rnn Yelthoven. 
Benocmd tot opziener de1· eersle Jdasse bij hct 

boschwezen, ~I. H. F. l\loer, opziener clcr t\veede kJas
se bij dien dienst; 

tut onderbaas-ketelmaker bij de fabriek voo1· de 
marine en het stoomwezen te Soe1·abaja, de 'astc 
werkman \'\'. Bndd.ingh.• 

Een tweejal'ig Yerlof naar ::\ederlflnd aan den 
officier van gezondheid dcr tweede klasse G. A. vfln 
Geijtenbeek. 

Bernrderd tot majoor, de kapitein der infanterie 
F. Pompe Yan Meenlervoort; 

de lrnpitein cler infanterie W. 11. ::\eijs. 
De Regeering heeft bewil!iging verlecml tot de op

riLhting der Semarangscbe indigom::iatschappij. 
II et . toomschip Zeelcmcl is den ·J - en Febrnari te 

Marseille aangekomcn. 
IIct zeilschip Ultolina is Anjer gcpasscerd, met 

bestemming nuar Semarang. 
De Deli- Ilatuviamaatscltappij keert over ·1883 een 

c~u·a-dividcnd van 11 pct. uit. 
De Franscben hebben Langsou ingenomC'n. 
Twee gepantserde schepcn en zcs duizend man 

tiucpcn zijn hie1· doorgekomen. 

Ut>plnal~t It~ Batavia. cln opziell!'r bij ;It, in- C'll 

uiL1<1l)l'l'ot·hlt'n, Long·pn;. 
( lwrgcplna l~t 1 an 'l'jiledoek n:-iar Se111nrnng. rle 

Yerillc:tlL'llr der 'it'rde klnsse tT. J. llobinso11: 
''111 H,1t:11ia nnar Tiledock, de Ycrificatcur de1· 

Yijf\ln klassc l'. J. Brn11\\'CI'; 
Yan K rn mrng nna1· Batavia, dt' opzimer bij rle in

en uitYor1Techtrn van llt'ngst. 
Dt• 1·rrificn1enr de1· Yicrdc ],]n.sc G. J, Tlobinson 

in 1:111 Tjielt'dot'h 11an1· Scrnarang 1Wl'rg'('piaatst. 
cle verificfltenr der vijfdc klnsse KC. J. Brouwer, 

1s rnn R1t:ll'i:1 mrn1· Tjiledoeh 01ergcplat1tst. 

Aa.ngeslagen vendutien. 

Op \'rij<lag 20 clt'ze1· in de lleeren$il':lat alhier 
1:11.1 den. inboed,el Yfln de gcpensionncerde lrnpitein ell';. 
Tntantene [I. .:\uij. 

~p waandng '.23 dczcl' in ht't panclbuis tc J\e
pnt1an inn onu1tgelo~l1' pandgoedcren. 

Op Din. dag en \\'oen~dag 24 en 25 dczer ten 
h111zf' rn11 den lfrer P. Roats te Kartasoern Yan 
ZErl. i11boedel. 

Op Donclcrrlag 2G dezcr te Kara11g Asem van ho\lt
Wt'rken :1 fkomstig~ nm de ondememing i\fad,jctang. 

~)p _ \ r\l~~ag 21 dl'zer 1'\Ceculi1' bij dt'n chinees 
LfllJ hoo l 1111 tc Djatiflnom. 

De wndumeeFter, 
U. C. Fisser. 

Advert en tie n: 

'r endutio \vegens vertrek 
011 '1·rijdng 20 1!"eb1·mu-i :I.SS~ 

m het lrnis, laaatstelijk bewoond door 

Os. V A N K L A V E R E N 
Heel'enstl'a at~ 

Yan (1en inbocdel nm den '\VelEdG. IIeer 

~t ~Jlll~ 
(33) OE :JIAN & Co. 

Loge ,,L'union Frederic Royal·' 
0 . ·. ,. an So e r a k a 1· t a 

REC ". lN DEN MEDGEZ ". GR . " 
op TTrUrlar; den 20 FebJ'l(al'i 1 85 

's a ro11d8 ten 81,1
2 ure. 

N1m1ens den Reg . · . 1Ir . · . 
De ecn1rn· i.s 

(3G) L J. SANTMAN. 

'T erkr~jgbaar 
~tuppe.-Kaa.rt va.n J a.va. 
Topogr11pb.1\aart vnn • 'oeralrnrtn. 

Id. » Djokjalrnrta 
Pracbtalbums 
Merk-en sternpelinkt 
Rttnclschl'ift pennen 
Drau.gbare copieerpcrsen 
Balboekjes 
Go11 pil-gravures 
I voren duimsto kken 
Perl'y-scharen 
Biscuit beel<ljes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sig11retten pa.pier 
Faber 's boodscbapleitjes 

Enz. 

(3) THOOF'l' & K.tl_LFF. 

Gezondheid voor iedereen. 

Hull~way's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

luivcren r.et bloetl I'll her~tcllen fllle ongeregeldheden 
van de . ! 

lever, mna;,:;, i.i:ercn en ingewanden. 
I 

Z1j ir"·:en kracht en gezond!1eid "·eder aan YeJ'z\vak-
te Ocstellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
van allr Kwalen eigen aan het vl'Onwelijk geslacht, 
onYersehillig Yan welken lceftijd. En onbetaalbaar 
roor Kindcren Yan welken ouderdom.· 

DE ZA.LF 
Is cen onfeilbflar geneesmi<ldel voo1· kwade Beenen, 
7.ll'crend.e 13orsten, verouderde 'V.'c1nden, 't.weren en 
Etterbnilrn. Het is be1·oemd tu· genczing Yan Jicht 
Rhnmatick, en omergelijkhaar voor Aamborstigheid 

keelpijn, bronchitis, verkoudbeid en 
lloest. 

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten Yan 
Iluidziekten hePft zij gccn mededinger en gencest 

betoo\'Crend, snamgelrokken en stijve Ge,vrichten. 

Twee Engelsche stoomcrs, met bestemming naar 
China, werden Ye1·plicht bun la.ding, grootendeels 
bestaandc uit ammunitie, achter te luten. 

Alleen bereid in Profo8sor Ilou.owA1's Etablissement, 
78, New Oxford street, Londen 

voorl1een 533 Oxford street, 
En wordrn Yel'lrncht in Potten en Doozen rnn 1s. 11/2d,, 

2s. Od .. 4~. Gd, 'i'ls., 22s., en 33:>. en verkrijgbaar 

(1) :Met den heer N. X. Ruijl wcrtl concossie aange
vr.iagtl door mevrouw :M. 8. '\V. van Riemsclijk menouw 
de weduwe G. F. C. Rose, de hecr IL P. lloevenaar van 
Geldrop en de 11eer II. .B. van Daalen. 

bij alle rneclicijncn-verkoopcrs door dCJ eheele wereld. 
~ Koopers gelieven het Etiquet van edere Doos en 
Pot te onderzoeken. lndien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is bet bedrog. 
('130) 

Debih'urcn clor opgeht'Yen 
toko Ro lo wtmlPn 11og·11H1<1 lt', 

tl'l' Ycrmijding van otrnnng·ennarnlH'dl'll 
bdN'l'tl Yerzoeht, om ;&locning Yan tlcbct 
aan dt>n onclcrgPh'okcrnl' of aan ot'n zij
ner <lnartoe p;cmachtig1kn den hcer J. II. 
LINKENHOF to Solo. 

.A1nsterdamsche Apotheek 
P"oeder tegen miltvuur 

f 1 • .50 per pond. (;.H 1)* 

De ondergeteekende, 
beln.st zich met den in- on verkoop van pro
dukten te Seurnnmg. 

(.+O) 

E. t' t:;.A.8, 
8.\.}fARANG. 

Versclrnft werklrnpitiml ann Laudbouwon
·. dernemiHgeu en verloont voorscbotteu op pro

dn kten. 

HE D .EN ON 'I' 'T . .t\._l\" GE.._. 

Direde uw11·oer rn 11 

MANIL~.A, 
Ecn klcin mnm· UITGEZOCHT par

tijtjc Puike Manilla's No 1, m kistjes 
van honclenl stuks en 

Heerlijke Manilla's puntjes, m kititjos 
Yan Yijftig stuks. 

(37) SOESnL\..N & Co. 

~~W~©U~~ ~~ JlUJ~~ll~~ 
Heel'enstl'fu.tf Solo, 

voorheen Modiste van den Heer KLEIN. 
Beveelt zich belecfcl aan tot het ma

kon van Bruids- Wandel- en Kinclertoilot
ten. 

(29) J. B. A UT Ill ER 

SALON IlE COIFFURE 
Jfeerf11stmrtf-Solo. 

Heeft op nieuw ontvangen: 
IIcercnschoenrn, witte schooncn, Rchoo

nen Yoor de jacht on regcn. 
1Ioo1en, zwnrte- wi tto-, en fan taisie cl as

sen, kragen, hem<1on, garnituren voor 
hemdcn, stokkcn, sokkcn. 

Dames- en kindorkousen, dnmcs- en kin
der schocnon in alle soortcn, hand doe ken 
Yan f 12.- tot f lG.- kammen, fijne 
spon en. 

Parfumcricn Yan Ed. Pinaucl, Yeloutine 
Qtes, Faie, Oriza lactce, Dames- en Heeren 
glacehand choonen. 

Alle soorton \an Wijnon en likcurcn. 

(30) J. B. AUTIIIER. 

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

Uitsluitend voor de Kolonien vcrYaardigd, 
om 2 tot 6 klopbakkon in werking te 
brengen. 

Daar ze zonder Stoom werkon is men 
geYrijwaard voor ontploffingen. 

En 

Rotatie· .. en Centrifugaal pompen 
gedrcwen door Stoom. Ook kan het wa
terrad van de klopbakken daartoe "f;ebe
zigd wordon. 

(35) 
W. 11.AX'\VELL. 

EnginccJI', 
.Djof:}tt. 

SOEJS~..lAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en COlllinissie,·endntien 

.> (28) 

Een en n.mler tegen nader ovcreen te ko
men conditit1n. 

(233) L. C. SUHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Leyerwater, dat geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit nlom bekend, en 
slecbts verkrijgbaar bij 

per :fL f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM. 
(30 l)* Sclwenmaker. 

in vaten, blikken en i1esschen 
verkrijgbaar b~j 

263 SOES.l\1AN & Co. 

AmSitardaimsah~ Apcthcek. 

LevetJwotetJ 
(296)* A. MACHIELSE. 

· A1nsterdamsche Apoth.e~k 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta Tan 

H:a.apaQ;he ~ijnen. 
(25) A. l\IACHIELSE. 

f u~rik $~~~ 
~..lo dem ag a z ~ 

so ERA BAJ A_ 

S t e e .d s v o o r Ii a n ti ~ n ( 
J aponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artiln 
Huishduclelijke benoocligdheden, enz. ~' 

H.ecomurnndeert zich verder voor bet 
ruaken van japonnen> etc. etc. *(21" 

o~tvain~en 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 
(336) THOOFT & KALFF. 

AmsterdamschB Anotheek. 
Ontvangen 

h00DE KRUIS PILLEN 
E::\f 

SI1~0P van. D1--. ZED~ 
A. MACHIELSE. 28 

Del~n~~ijke ve~d.,~tie w-e~en§ ve~t~ek 

op Dinsda[, 24 Febr. en zoo noodi[ ook op Woemda[, 25 F~br. 1885 
ten huize ,·an den 'VelEdelen Hee1· 

op de Suikerfobriek »Kai·tctsocl'a" van ZEd's compleeten inboeclel, waarvan de specificatie 
te bekomen is bij de Heeren SOESMA & Co. tc Sema1·a11a, Solo en Djocja. 

Ann de Halte Poel'wodadi" zulle11 bij aankornst van den cersten trein van .Djocja wagens 
gereecl staan, zoo ook tcr hoofdplants voor het ltesiclentie-kantoor, welke ten ltalf 
negen Ul'e precies zullen afrijclen. 

(31) §OESlllAN & Co. 

MET 

voor 1SS5 
Slechi'S eenige Exemplaren ontvangen doo1· 

(32) THOOFT & KALFF. 



f\.msterdamsche A 'C otheek. 
Eenig Agentuur voor Soei;nlrnrta voor 

zoo gun tig bekeude ,,~IJNEN: 
Merk PLATO & Co. Ba.tiwia. 

(70) A. ilIACHIELSE. 

INDISCHE-BODEGA 
OntYang·en: 
Een partijtje exquise "Titte 

po1·tuTijn, minder zoet vtin smank diin de 
tot nu toe aangevoenle. 

( 28ti ). * 

Amsterdan1scbe Apotheek. 
Soer;i.kn rta. 

Dayrum. ~lcoholisch w-asch· 
U'"ater. 

101) MACHIELSE. 

Amsterd~msche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough Lozenges. 
Midd~I tegen de hoest. 

( 10 5) ilIACIDELSE. 

An1sterdan1sche A potheek. 
Soeraka'l·ta. 

GlyJialine, middel tegen de hoe t in 

1/ 1 P.ll .', fie chjes (t f 4.- en f 2.
Jligi·aine Stiften / 2.-- per tuk. 

?56 A. i\IACIIIELSE. 

AGEl'\TSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie l\faatscliappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) X. l\lACHIELSE. 

DE srBOOP·J'AN D' ZED is een kostbau 
kalmerend middel voor kinderen. -
DE srBOOP J'AN D· ZED is onreilbaar te
gen Rinkhoest. 
DE SJ:BOOP VAN D· ZED is ee!l radicaal 
m1ddel tegen de hoes\ van teringlljders. 
DE SrBOOP J'AN D· ZED!seenzekerm1d· 
del tegen hoest verkoudheid. 
DE tUBOOP J'AN D' ZED 1s ultstekend te· 
gen SJapeJoosheid. 
P ARIJS, 22, Rue Drouot, ~2, P ARIJli 

EN OVERAL IN 6EHEEL NEDERLANDSCH INDIE 

Te :-:ioer ;o.Jrnrtn. bjj .\.. :\IACHIEL....:E. 

BORST· ZIEK TEN 
Allen die aan zlekten van de borst, van de 

Juchtpljpen, of de Iongen lijden; zooals catarren, 
tering, verkhoudeid en hardnekkige hoest, moe
ten gcbruik makcn van de 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grimault & Ci• 
welkc siroop scdcrl jaren door de vornaamste 
geneesheeren der geheele wercld steeds me1 
het beslc gevolg wordt voorgcschreven. ~ 

Door het voorldurcnd gebruik bedaart da 
hoest, houdt het nachtz-weet op, verbetart de 
voeding spoedig, hetgeen -weldra merkbaar i.8 
II.an toeneming JD ge-wicht en gezonder uitzicht. 

Onze Siroop d'Hypophosphite de Chaux w rose 
van ltlrnr. De ~aeons hebben een platteii, ovalen 
vo1·m waarop het fabrie/irnerk met cle hanateelte
ninq van GRniAULT ET c·, bevestiq1Hs, benevens 
het merlttee/l.m van het fransclle Gouvernement. 

Tnerkrij~en te Parij&, ll!aison GRIIAULTe C•, I, r. Tim111. 
aM Vil\D!I\ IN ALU VOOl\MAlll: APOTll&ltl!I. 

_,,_,, _ _.. ____ ~~---~ -- -- J -·-~-~ 

LT & C 0
'• 

~ AT ii C 0 Preparaten 

l Oil geneesmiddel geeft de gun-
-~ . sligste resultatcn bij de behandeling 
:\.A~~r der Gonor1·hee; het bestaat in twee 
~', , \ •. - ,·ormen : 

A~~ .Hi-" ::t. 1°GRIMAULT&:Co'•Matico 
~l- ,' //,:~ Inspuiting; is in weinige .jaren 
{if : \/:j., J wcrddbcrocmd geworden; bmnen 
h~~f.1L.\' cnkele dagen 'Yorden de bardnek-
\;g't·· ~ \],';/{' kiµ-ste nitvlocingcn,erdoori;enezen. 

, 11 ' ,l1. I ' • 20 GRIMA ULT&: co'a Matico 
j ~:, ~,e.,t· Capsules; onfeilbaar bij de be· 

· ·· .;~ ha11delin(l" van uitvloeingen, en 
, hcbben ooven Copaive en andere 

, capsules het voordeel dat :r.ij de 
maag niet vermoeien. 
GRIMA ULT & co, B,r. Vivianna,Parijs 
Depots in alle goedeNederlau.dsahe apothekn. 

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v e r z B k e r i Il [ BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WJ<JRJiTUIGJiUNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij J .. , T, 1-1 en Balk• 
i.jzer in alle afmetiugen. 

L ijt r B n t B M a a t s c h a D D u 
TE BATA Vl.c\. 

§t.aaf' en pla.at,jzer van 1Llle dikten, 
waarbij van G'X2'X '/11" en 'I•" 
~taaf en 1lla.a.tkoper en U:oper

clraad. 

lnlichtingen omtrent verzeket·ingeu b. Y. Knpib1t:d bij overlj l 'it. Tm111er-trekkencle verza 

kering;- ook omtreut die volgens het onlnng·s 111rng-enomt>11 V rn1tL...\. .-\<) D tarief voor WE~
ZID~PO~DS .. wonlen gMrne vt>rstrekt door 

Groote- sorteering - lfloerbotiten en 
JOinknagels. 

> > 1'operen liranen 
en ~too1nafslniters. 

India rubber van af 1/11" tot en met 
1" dik. 

Gasp,jpen met hnlpstuli.ken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tbt 12" diameter 
gep~rst op 10 Atmo pheren. 

Prima kwaliteit Engelsche ddjfrie· 
men, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifngaal, Stoon1-
pompen en Brandspniten. 

Sn,jg·ereedschap voor gas en 
"\Vith'"\VOI'th«lra.ad. 

Alle soorten 'r erfwaren. 
Door en Pons1n.achines, Draai· 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvran.g dadeltjk 

Sehijf"schiet.rcgisters en Af"stn.ndsbe1m-

lingen, afzonderlij}' gebondcn. 

~edrukte Aanteekcn i u;;boekj cs. 

~ an.mlijsten. 
Kleedin;;lijsteu. 
Strnfl)Oe.ken. 
nerrn.;;eboeJ.:en met sterJ.:te Be~ister. 

§toonunach.~nes netli:etels npern 

Proccs-Verbaal. Getui;;en V crhooren. 
Beklaagdcn Verhooren. 

Ve11d1t"\'e1·aatwoordinge11, enz. enz. .C 4) 
en Schaaf banken. 

1 fnndatieplaat. -------------------
Jiiezel~nhr comvositie, de beste • 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. ! ONTV AN GEN: 
Dinas C1·istall, een nieuw soort ! 

,·n_nrklei. Van welke l~~tste artikelen zij ' Prachtl.~B OlBO~rafiBB"n· eeruge agenten voor Java z~Jn. 
V erder alle artikelen, benoodi~d 

,·oor landel~jke OD(le1·nemin~en. 
Hmme zaak op grooten omzet gebaseerd zij:u 

de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belu ten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van nachinerieeu en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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Witte cu Uooit.c Po~~ ..... f Ji'i.::-l per 
Mala.oa, Jiuscntcl en~ 1u0Dulce., 13.;:iO ( 12 fl 
Pa.le-, Gold- en D1·y-Shc1:ry ,, ·12.-J a co .. t. 

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

V erkrijgbaar 

bij THOOFT -& !(ALFF 
bianco aa.n-n·agen tol geleide
bilict YOOl' ''eI'\'OCI' ,·au liofti.j, 
met ont,·angstbe·wijs ,·001· kot·-
fijpas. (19 3) 

zeer goedkoop. 
THOOF'l, & .liAI,,FF. 

(162) 

BRAND-ASSURANTfE MAATSCHAPP!j 

,,de Oosterling," 

8RAND-ASSURANTfE MAATSCHAPPIJ 

""'r eritas.~~ 
J!llij het .\:,;-e1!t11chap _dezer ~I1u1tscha.p

pijc11 b:>!ltaat, op zee1· nnunemelij!.-:c ,·oor
wanrden. ~cl£-~e11hcid tot vcrzckeriu;o 

I te~en b1·a21d~e,·nar, vau alle ~mort,f"n Ge
bou wen t•n Goedt•11.·c11 . 

I 

I (Hi) 

; 

De Agent te Soe1·ccknrta. 

.J. H. VA ' 01\IMEH,EK. 

l ..-~~=--=--~- "'"""" _____ _,,,,,,,_.,....~-

i 
I 
i 

Brand Verzekerin[- Maatschaupij 
,,OOST JA YA" 

I On11Prgcteek01vlcn, Agcnten dezcr ~faat-

l srh 1ppij, sluiton verzrkcringrn op cle g<'

j bruikclij ke voorwaanlen. 

I ( 1 7) SOES:JLA.~ & Co. 

Societe G10 de Prodnits Alimentair es 
I\ .\ l'rt' .\.\ 1. :1 :\l 11.1.10Ex l<'n 1~cs 

Directcw·en DJ.V.LY1' en ALLr:,fnn 
Cli>rnr.x :lf1m.\11.1.1•: P.1111J;; ·J 1)7 ,~ 

G o U ll E '.'\ :\l E ll A I I. l. E ,\ ~I ST F. Il n A ~l ·J 8 8 3 

PARIJS II LONDON 
23, Hi ch er, .. ~23 II ·IOI, LPade11hallst1·eet. 

Boter v~n N ormandie 
Zonder rc11ig mcngscl, de bcst.c bofor van F'mnhijk. 

Di,·er~e grorntcn, tJ·uff'cls, sai·dines, ]J liles de 
(oie g1·as, enz. 

onmms TE HlCllTEN AA::. ALLE liliPORl'EUHS 
YAN EUnOPA. 

Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

JIOLLANDSCllE PnIJSCOUR,\ TEi \\'ORDE!\ 

OP A A P:VHAAG TOEGEZO'.':DEl\ 

(HJ) 

:i::::>e '1"elou.ti:ne 
is eene 3peciale POUDR'ft VE RIZ 

b1reid uit Bi1muth, bijgevolg van eenen heilzamm~ inuloed, voor de huid. 
Z1j houdt op het aanqezicht en is onzirhtbaar: 

sij geeft du$ aan de huid ee11e natwwlijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, r11e de la Paix, 9 - PARIS 

Me1i neme zich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel ultgesprokcn door bet Trlbunaal de la Seine den 8 ma! 1875) 

•lPn ~.\.gent te 8oeralrnrt1~ 

.J. H. YAN 0 MME l:iEK. . 

Steeds 1VOOl'handen. 
POS'l"l'A lUEVEN. 

TELEGRAAF'l'A.LtillVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVE T voor KOELIELOONEN bu11,.,n 

de lijn. 

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

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrnkk0rU en Bind0rij 
en 

HANDEL 

in Pauier-, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening• en nette ,.,£levering ge

garnndeerd. 
P H.IJSCO U B,AN'l'EK worden steeds gratis 

verstrekt. 

V erkri.jg;baa.r 

bij 

(7) 

?HOCFT & KALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Milnchhausen 
(ill het J 11Vlt2LllSCh) 

I'1·{j;, / .:.>.- f"run co pe1· µost f 5,50. 
(82) 

·vElll(H IJ G BA.Al{ 
J ~n·aansche Aln1anali ,-om· 

hct .jna.r 1SS5. 
or,der redactie v:rn 

l_..fl., I.....1. '°Viuter . 
Bevattende eeu meugelwerk over de wa

j1mg-ornng toebehoorendc a.an den prins Pra
boe Prang wadono, en versienl met 2 pla
ten. 

Deze alma.n:ik wonlt in dric soorten uitgege-
ven, waarvuu de pr!jzen zijn als volgt: 

1 e soort f 2.-
2 » » l.GO 
3 )) )) 1.-

(:~!)0) THOOFT & KALFP. 

Verkrijgbaar 
l3I.1 

Thooft &, Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN DI\rEHBE SOOR'l'EK. 
EN.VELO PP EN. 

KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INK'rEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACH'rALBUMS .• 

DIV.ERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar ·bij 

~OO®~~i ~ ~~~t~~~ 
°Hfinto01·-Age1ulfi's is~.:;. 

S11001·weg.qidsen. 

7'~ede1·lantls Geschiedenis en JTolkdeven 

( prachtwerk in 4 gr. octavo d~len) 

tie Ginie.ftet-Alb1i1n in pracht'Je.,a1id. 
ltaue. door Gera1"ll Helle1· >> 

Ben schiltlerdoos. co1npteet (voor dl-
lettant-schitde1·s.) (249) 

Stellen zicb verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALF!" - Soerakarta, 
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