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bonnement sprijs f 7.50 per hal~jaar 

ht' irnoruitbetaling. · 

De Soe1•akartasche Coiirant ver.chunt .idvertentiekosten beh11lve het zegel voor Inzen<ling der Adverteutien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 
dl'iemaul '· ·eek : Dinstlags, Dondel'd<ig1.en . elke 10 woordcn voo1" 2 plaatsingen fl.-
Zate1•dags, uitg·cwnc!el'd feestdan·en. dke rolgenc1e plaatsing de helft. 

lrnten toe.:chieten. In antwoord op huurie rrnvra
gPn zeide de beer Hngnes: ,,Mijne vrouw heeft 
dezen nrnn rredood en drw.man heeft zij wel 

:n de Daily Telegi'((ph van 2 N~:ember gedaan! l'erwijl mevr. Hngue tusscben t"1ee 
viuden w!j be. clll'efenl hoe te PaqJ me- aend1Ll'll~e wenl weggeleid

1 
legde eeu denle de 

uw Clo vi HnO'Ue. dm1 neer ~forin vern10ordde. lrn,utl op lrn.r~n ecbtgeuoot. die. onder het ver
Iet lachtoffer wa' gee111ployee1'Lle aan een toonen vnu zij ne rnedaille van aedeputecrlle, 
departementen, de dadere' de vron w van in de terk te bewoorclingen prote teerde. . ,Ik 
m<licalen gecleputeel'de voor Min"eille. ben volksvertegen woor\liger, '' schreeu wde het 
enoemde 11cer ~lori n had indertijtl be wee rd republikein 'Che lid voor ~farseille, ,,rnijn per
mevr. Hugues, toenurnals nocr mademui· q 0011 i on chendbaar. Door mij te arre 'tee-
1:\.oyannez, de nmitre e was gewee t vim nren verkmcht g\j dG constitutie. Mijne vronw 

·en beer Lenormant, terren wien zijne vrouw ,.h~etl op een churk gnv·uurd, die ons vijftien 
·i ch tot echt chei1ling had 1111nhanO'iO' ge- ,,nrnandPn l1ing bela terd heeft. ". 
t. De~wegen, d. i. weO'e_n boon en la ter De dame toonde in bet minst geen berouw en 
lgd, werd Morin veroordeeld tot twee janr zeide <lat het haar speet Morin niet bij het 
1CYeni tmf en eene boete van tachtig pond eer"fe schot gedood te liebben. 2ij bevindt 
1<1. zich than in verzekerde bewaring bij ~I. Kuehn, 
r~. HUC1llf' kwam zegevierend uit bet g-e- den c;1ef' de la "'til'ete doch de radicnle Ka-
~e voor~chijn en oog"tte aller,vege lof in merleden rl ony Revillon, Lnguerre eu Gatine·au, 
.are n10edige houding CYedurernle het proce · ·collega' v11n• den heer Clovi Hugues, deden 
an~ viel O'eruimen tijd o·eleden voor en t11ppe.u tot dien invrgheicl telling, hetgeen 
eele ge chied~ni wit reed~ bij het groote ~e chiedde onmiddelijk na afloop van bet ge-
'r in ver~etelheid CYemnkt. Het chijnt rechrelijk oiderwek. Duarbii verklaarde hij 
dat Morin er in la1tgde litter eene re- <lat fiforin sedert zijne verooraeeling, hen teeds 
an bet vonni~ te verkrijgen, zooditt de rervolgd hitd met beleeJigende brieven en bri f
p nieu w diende b!j het Hof rnn correc- k1Larten en d11t, al haJ hu gdwild, de clitad zii-

appelzcLken. Toen de b h<tndeling der ner vrouw niet door hem voorkomen had kuu
egens een of andere reden werd ver- nen worden. 
waren de dicbter-afaevaardi()'de met zijne Het 'iachtofter, da.t cladeliik ondll1' h~hanrl.). 
0n ook de heer Morin in <le recht zaal ling kwitm v1l'" · 

, . l\n zij deze verlieten hanlde nm het P · 

,liseling een revolver te voor- bn; 

)p ~Iorin. De ·eerte lr0
"'"

1 

t lichaam; hij l; 
lant ijlings ,, 

lang in zulk een gedrang te moeten staan. 
Doch daaraan schijnt hefaas niets te doen te zijn. 

Ged11rende deze redeneerincr beef t de stoet 
Tot zoover de Daily Teleg1·aph. tijd gehad te naderen, laten °wij dus het ge· 
Morin is dood, mevrouw Hugues gewroken. woel om ons heen voor wat het is en doen 
Wij zoude11 niet aa\zelen ons te scha}·en wij ons best om te zien wat er te zien is en 

aan de ztjde cler" minder" opgewondenen." dnt is 11iet weinig. 

iiedaar in welk 1icht de publieke opinie in 
deze tad zich begint te uiten. 

De billijkheid vordert te erkennen dat wij Het eerst eene afdeelinO' policie-a()'enten te 
hier sfatan voor ecne vrouw, die men in hare paarcl om de orde te beware~. Vervol<~ns eeni .. 
eer heeft geta t. Doch Morin had zijn ver- ge ruuziekcorpseµ, die afwisselen<l ce~ige- num· 
grijp reeds geboet met twee jaren gernngenis mers ten beste gaven. Daarachter twee brand
en duizeud gulden boete. Als rr,eidivist stond spuiten van de Jfetropolitan Fi1·e B1·igade, ie· 
hem ditmaal eene n9g zwaardere straf te wach- der getrokken door vier paarden en becreleid 
ten. Indien een man onder gelijke om tan- door eenige brandspuitgasten iu un~orm. 
digheden en op gelijke wijze den recbter Dttarachter kornen tiil van banierdragers be
het werk uit de handen had genomen en de hoorende aan de verschillende sheriffs, gevolgd 
wreker ware geworden zijner eer - die in door tal van leerlingen van een der wacht
Frnnkrii k minstens even licht kwetsbt1iir i als schepen Nu komen de verschilleude gild en 
die eener vrouw - hij ware algerneen veroor- zoortls van de ,,waaiermakers de timmerlieden 
dee1d en als een woestaard gesigmtleerd. de sc~eepstimmerlieden, de brillenrnakers, enz", 

Thans, nu er eene vrouw in 't spel i , eene afgew1sseld door banierdragers en muziekcorp· 
choone vrnuw, eene aanzienlijke vrouw, nu sen. De hoofden der verschillende O'ilden ver· 

roept men brnvo!, nu wol'llt de z11ak eerst ro- gezellen ze in rijtuigen. 
0 

ruanti ch. Van de wrnakgierige echtgenoote Daartuss~hen fu.ngeeren nu Sanger's adep
ran een Karuerlid wordt bijlrnns eene Vern ten, versch1llende voortgedi·agen of voortgere
Sas ulitch gemankt. In Engeland, bij de b1·each den tableaux vivants vom1ende. 
of p1·omi ·e-gedingen sla~m de vrouwen nit te- Eerst komt eene voorstellinO' van EO'ypte 
I I F l \T"lb 0 0 l eurge telde lieflle ponden ~terling. n rein r- een nu oot getrokken door vier paarden, om .. 
rijk zun ze begonnen met vitriool, thans ringd door matrozen, en gevolgd door eene 
hanteeren zii den revolver en eindigen mis- troep kameelen, geleid. door Soedaneezen en 

., ~J. rlvnamiet. door mannen gekleed in de uniform welke de 
'r '"in slecht bet werktuig was Engelsche soldaten in Egypte drngen. 

Pn diit hierop Of de Heer Nottage zoo trotsch is op <le 
• ' ~01 Al- rol, welke zijne landgenooten in de EO'yptische 

"' qmtestie hebben gespeeld? 
0 

.. , ' ' "fir , ,.,r'""' 0~bben ge-
relukki()'e 

~ 

qttelijk 

0 



TE KOOP. 1111uLtschn.p vlln den gemeenter11.ad en vim de 
Provinein]e Staten. T-fot is een wiire u ittogt; 
Pn vele pt>r onen zulle11 levcnslnng lidtet>kenen 
<lnigen, omdal. ~.001Lls de clit'-'kte u· ( 'l'amern, 
in de bijee11k0mst van L 9 T ovember erk~ende, 
de l~. l. Hallllelshauk gednrende twintig ja
re11 wissels op zichzel ve heeft n~geo-even. 

ortlu111urntie d1t'nannga::uulL' in ltt't offil'ieclL• 11it'1111.,,/J!ud I 
zal zijn ntgekondigcl.- ln Patijs is Pen uit>uwe 
machine uitge,ond1•11 om citrocncn nit tc per~en en Het huis en erf·thans O'eoccupeerd door de 
tt' Londt•n e1'11 zcc1· neil~ g11illotti11e om kippen, , .. 1:> 

die gouden t>ieren leggt>n, te slachten.- Op ccn dei· loge. 1e bevragen b.u den Heer 
cbinccsche bootcn, die gcregl'lcl tus~chen farn. en (20) A. MAOHIELSE. 

~ t> 

- Te Barneveld, 11iet wr van het station, 
is eeu boen1ei-ij geheel a(!5ebraud. De vrouw 
des buizes die zich buiten be~onrl, werd het 
eerst geroepen door een barer kleinen met de 
woorden: »moeder, zie een~, heb ik geen mooi 
vuurtJe c-estookt ?" Hu is en inboeclel waren, 
volgen de ,i111sl. 11it yo<lstlil'llstirJ<' 01·e1-tuiging 
nie~ verzeke:rd. 

Singapo1·e varen, wordt erg g-eknoeid met de passa
gegelden der dckpassagier8: Een aantal Chineezen 
wonlt buiten weten van den knpitein Y001· vijf gulden 
per hoofd opgenomen, welkc gi>lden onder dt•n djoe
rngan Pn zijne korrrniten worden verdeeld.- De kcba
jan van de de,a Ngemplak heeft gevochten met den 
javirnn Sarpan. ""aren e1· niet spoedig eenige inlan
ders tu-. chPn beiden gekomr.n, clan zou rle kcbajan 
stellig ren pak slaag gekrrgen bebben.- De spaan
sche . tudenten beginnen worlig te worden. Bet scliijnt 
dat zij te veel in don Quichotte gelezen hcbbPn 
en nu verbeelrlen zij zich dat zij evP.n al· de stn-

~en schrijft aan .de L. C.: Da11.r u nog al drnten te Ll\iden door den burgemePste1· beleecligtl zijn 
van volledigheid houdt, twijfel ik niet, of u zal Df Italiamrnche opera nwakt te BataYin gecn goecle 
het volge.gde wel willen :Qlitatsmt, ter 11.anvul- zaken, nieltcgcnstaaude rlat de Gonvemeur G•'nernal 
ling van de lijst der namen \'im de gepaste ze cln1k bezoekt. Bij rle op\'o,..riug van Un Ballo 
woonplaat en, welke ons 'r1Lderlitnll ziinen in- in Jlaschel'a warcn el' slechts 50 pc1·sonen in den 

., chonwbnrg. - Te Tang-en:tng klaagt men oYer de 
gezetenen aan biedt. ·1· 1 ·d E onve1 tg iet . 1· he!'ft daar een ketjoepartij op kleine 

h~ erwezen worde.J.: ijveraa1· tegen verval- schaal plaat. gehad en rle dief:·tallen zUn Jegio.
sc mg naar Echt: onst1tndv<L tigen nanr Wijk; Te Po11tianak stelen ie op het k!aarlichlen clag Je
sterken nimr Y zeren; slu ngels naar Limmel; ven1le vrn·kens.- Yolgens de S1wwt1·a Co111'. heerscht 
slechte befolers naa.r Borgharen; dorntigeu n1t1tr te t\fandheling onkvrcdenheid en rnlksn•1·loop. 1\l.· 
Be1..~· of naar Patten: jou!5elui naiir Susteren; re.Jen dam·voo1· wonlt opgeg<'ren dr. gi-oote vernH•er
liwgslapers nn.iu· -'ittard (t>i turd); ki«~uµelen cte~ing c~el' heerendienst.en en dl' bHitengewone ge
naar Leuuen; Engelscbe touristen nMr Boks- strt>11ghe1d waa.rmrde ~lie wortlen gehancthaafd. Bo-

d . B l 'k ] vengenOt'mde r.ourant z1et 111 dnt nllei" een Yinn·crwij-
rueer; leVt..l nnar ero·eu; spro' ·e 1L1trs naar · · 1 R . . . .. <-
0 d b 1 ° I ztng l'UOt' re egePt'lll'' om voorz1cht10· te ZIJTI. - Oen 

.u en o.;c i; vcrstol~te .zond1tn~· .. ~Mr He~-mo:~d; 22cn DPcembel' nn ~erlerlen jna1· is<-Padang in op-

Hnis- en Conunissie,'endntien 
(28) 

• 
Amsterdamsche Apothe~k. 

Ontvangen: 
Jieatings Cough J,,ozen~es. 

.l\IiddP.l tegen de hoest. 

( 1. 0 5) :.\IAOHIELSE. 

Amsterdamseh e A po th eek. 
'oer•ka rta. 

Ba:n·nm. 
> ' 

i\..lcoholisch 'vasch· 
wate1·. 

(101) i\1ACHIEL 'E. 

De ondergeteekende, 
bela t zich met den in- en verkoop van pro-

dukten te Senrnr1mg. 

Y erschaft werkkapitanJ mm Landbouwon

dernemingen en verleent voorschotten op pro

dukten. 

mtgewekenel.'F v·m Zmd-Bel!:51e · naar. \\ aallnk; .1 ~cltndding gernnkt door ec11 dolle lrnrbonw. Ilet bee~t. 
schol-l1mnkers naar \V11sp1k: adelnke11 naar I hmm vtin Pandjalinan bad rreds eeuige 1111~iN·hrn 
Middelburg; onverstandigen naar Uoedt!redeu: rr1·wond en kw.1111 razenrl en in tlollc rnart aau de 
gezelligeu n11.1Lr Buren; brand µuit0'1L t n naar Moeara. Achtr1·1·0Jgd en hel'haalde.lUk bt>schoten, ~prona 
Barneveldtof Brnndwijk; .\la11nd1Lg-;ierders naar hij in de ril'ier. en clreef' af naar zee, mna1· werd 
Bommel; vechtersbazeu n1tttr Kampen; die 't limd clool' den · chont m. een pra.uw aclltenolo-d en afge
hebben aan drokte n1L1tr Enklwizen; terre- muakt.- De . Re~1dent ran Palembang, rapportce1t 

k
··1 H i·1 t b 

1 
a.an de Regeenng dr.t e1· op den 16•'n ::\o,embel' te- Een en ander tegen nader overeen te ko-

1} cers naar e L er; na uur esc 1ouwer naar 4 5 . ,1· b 'Cf . te . l . . B . d. 1 gen uu1· l murnten te Lahat, 11oP-ngawns en 13an- men conditien. 
' 1 ~er~11 e.10' on vret enen n.titr . e. t, ie cien d;u· 'cbukken rnn aarclbel'ing z\ju waarg<>nomen. Te 
dmve. neeien naar .t.ntrelen; hoetsrneden uaar Bandar warrn zU bet hevig-~t.- De Samarnntr~che 
lioeveu; werkstakers DiLar Ho ge.loou; wa1tde- ;::trantdie1·t>n zUn volgens het Indisch 'Vartel'land bru
ln.1Lrs naar Linden; sclrn.penfokker~ naar On~jen; tale hefren. De jarnan i11go van de desa Tlo
kouwelij ken naar Zomeren of \' uren; turfsto- gowoengoe wen! op dP hoogte van Pdrnrljan rn Pe
kers naar Yeen: lurnard' naar (de) \V erken; ~oendoe11gan onwergeworpen door twee welgekleedc 
muziekliefuebber ll<lar De Lier; on versituO"den rnlanrler~. De twee laatsten ontfut..elden hrnt f ·1.0.
naar ~Ion ter; vereerders van Hihlebrnnd ~HLar aan co~tanten, ni1men to1•n een dos it dos en ntaaktrn zich 

B t 1. lk p tte k k · toe11 tut rlr. voeten.- Men clenkt er ov r om de keu-ee s; KU.IL -oppeu naar e. n; ·eu -enprmses- . 1 . 
. . . . . . .. . . .., .. . -· nng' van voor nd1e hesterurle .goederen van de thans 

sen. naar. \\ rnk.el, scbra,~er nmu Gqiµske k, bestaande commissie te A.111. te1·rlam te duen ovenlra
snmffobr1kanten naar :t\cuzeu; babbelkou en 
naar Y roU\vepokler; vredelieveuden naar \' ree
land; bleekers rnmr Gieten; paardenliefhebbers 
naar H.uineu; schaatsenr~jders mt~r Vries; be
delaars naar Heer; eenvowligen naar Sirnpel
veld en niemand naar Dodewaard. 

n Dus Walen. 
(f) Barnen:::: bmnden. 

B. H.B. 

Berich ten. 
• :erste water, die Pen geve. -

!11 op bet gebiecl dP-r elec
Ilil'nrn S . .\[artin. hPeft 
·1dPn. dat \l'Cl'ktuigP'iijk 

1let h1wft een enkelen 
;s. ge1 nld met watc1· 

verhit. De patro-
, gordcl nin stevig 

1mencle met d.f'n 
II et ach tel'-

1t. brengt een 
Jen baa.n en 

·~t schot af
e patroon 
ging ge

onrer
'\n ge

crenis 
'lpt. 

le, 

gen nan een der in ~ederland g1westigcle keuring:· 
commissien, wiel' lerien alleszin bevoegd zijn om die 
niet genrnkkel\jke taak met succe te vet'vullen, rlaat' 
zij voo1· dat rnk spticiaal zijn opgeleid.- Een Chinees 
te Ba ta 1·ia is gesnapt toen hU een met pei.rolenm 
bestl'eken blarl papier in bet kippPnbok van zijn bnul'
wouw plaatste, met bet doe! om het in brand tl:l 
steken. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Utt Batavia. 30 Der:cmbet'. Het stoomschip D1·en

lhe i ~ri~tcren van Columbo henvaart vcrtn ·kkP.n. 
De zeil~chepen Tho1'becke III, Elisa en Mal'lina 

Johanna zijn in Europa nangekomen . 

\\TSELI\OERS TE B.\TAYL\... 
::\edel'l. bank. 6zm dato l 101 ' '• 

irl. partic. 61111 >> '10 l '/, 
id. foctorij 6zm )) '1021

! 2 a ·1023
/ • 

Eng. >> ii ·11.95 
id. partic. 61m ii H .8-'/; it H .85 

Singapol'e bank zicht >> 2.20 a 2.2-1 
HorJO'kong id. id. » 2.2t 
Amoy id. id. >l 2.23 
Ontslagen, ee1·\'0I, op verzoek, bij de schuttrrij te 

oerabaja de kapiteins Fabiu» en Loust; 
de eerste luitena.nt Hermann. 
Yet'gunning ve1'iet>nd aan de kapiteins Fabius ep 

Loust 0111 de actiriteitsuniforrn te ruogen blijrnn drngen. 
Benoemd bU de schutterij te Soerahaja tot kapi

tein, de eel'ste luitenants Loder en Scbodt>r: 
tot een;te luitenant, de tweer!P. luitenant Tenrnat. 
Het toomschip P1·i11 . es Amalia is den 2Dcn De

cent br1· rnn Colombo naar Amsterdam vcrtrokken. 
TijdelUk belast met <le betrekking van ondenvij

zet' tie!' derdc klas~e te Jieeste1·-Corneb, ObJeijn. 
Tijr!<Jlijk "·erkzaam gPstclrl als bulponclerwijzeres 

' e Meestcr-Corni!lis, mcjufrouw Kaes8cns 
De hcer noorer , lnat;.;telUk tweede commies bij 

depal'teme!1t van marine, Lha1Js rnrt vr.rlof i11 
1a, is eerYol nit 's lands dienst ontslagen. 

Reutet', 2 Janua1i Jlelbou1·1w, 1 fanuari. De 
't' dt>r koloniule schatkist rnrzocht den secre

staa t rnor de kolonien te!Pgrn pb i~ch mach
·erlerncn tot het annexeeren van naburige 

tic 1Yorrlt nog nooclig gcaclit, 
·e, 2 Januari. Hier is hedcn de Frnn

•ekomen, ruct herichten. loopende tot 

nelo koos dr.n heer van Alphen. 
· 1chem koo~ den beer cle Geer. 

1'P\'Olulion11a.!1·rn zijn is de tr1eer
tiern partij in de kamer thans 

Tans~en en van Leeuwen zi,in 
Onie rnn den Nederlanrl-

1cmrl tot Tiidrler der I\o
'> mrr!tr na rn I." 

'tie n. 
11de betuigt mits 

'n dank aan 
gelegenheid 
1 ar, blijken 

men. 
mg 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

. 
n1euw Op ontvangen: 

Het echte Le>erwater, dat geen a11.nbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekencl, en 

slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM. 

(301)* Sc7wenmake1·. 

263 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f 1.50 per pond. (311)* 

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

Djebbres. 

lnformaties bij den heer 

(19) A. l\IACHIELSE. 

Ter overname aangeboden ! 
(wegens sterfgeval) 

Een bloeientle Toko-zaak 
op een der boofdplaat en van Java. 

H.eflektanten gelieven zich te adresseeren 

onder nommer dezer advertentie bij uitgevers 

dezer. (34 7)" 

VERZORG INGS-G ES TICHT 
TE 

SOERAKARTA. 

flf. deeling=flrnbaclifsschool. 
Op be!!ltellin~ wo1·dcn aaugcnuul.kt al

le onde1·deelcn ,·an ;;ebouwen als: 

KOZIJNEN, HA;.\IEN, DEUltE , KAPPEN, 
TR.A PP.BN enz. 

Hl!IS en IU.NTOOlUIEUBELE"N". 
Allen soorteu van Si.VITDSWEltKEN. 

Herstellingen nnn VOJDl-tTUIGJ£N. 
Het S UHILDI£1{EN vanDECOH,A.TIEN enUIT
HA~GBOHDEN in alle iBtters enz enz. 
V oor inlichtingen zoowel als bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den Heer 
A. COOMANS, zijnde Z!Dcl. aan het 

boofd dezer school geplnat~. (209) 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor 

zoo gunstig bekende '-Vl.JNE~: 
iYier1- ur ""'""T n ~ Ru.tnvi>l 

Amsterdamsche Apothl 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkarta van 

(25) A. MACHIELS 

-~~~ 

\\m\\ ATELIER DE PHOTOGRAPH!~. 
~11 ~. ~~~~~~~u. 
I ~1 HOTEL SLIER. 326 
!~I ~ 

~·~~~~~~~~[ 

Jl'.Codemagazijn 
SOERABAJA. 

SteedN voorhanden: 
J 11.pounenstoffen, Entredeux, Luxe - A rtikel 

Huishouclelijke benoodigdheclen, enz. 

Hecommandeert zich verder voor bet a 

maken van japonnen, etc. etc. *(252 

e~tv~Di8eJn 

SP AANSCHE TAFEL VvIJ 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOF'J' & KALFF. 

' 
· Heerenstraat - Solo. 
Op nienw onh;an,.;·eu: · 

Heeren schoenen. 
Hoecl1m a f 8.-
P1Lrijsche hemden a f 45.- 't rloz\ju. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Bndzeep a f 2.50 

't, dozijn. 
Schujmzeep. 
Eau de Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

de kist ( contant). 
Tokohouders genieten rabat. 
Schildp11.dden kammen v11.n af f 1.-'t st 
Scheermessen van Lecoultre a f 3.50. Sc' 

kwasten a f 1 .50 Handschoenen voor hr' 
DA1\1ES AHTIKELEN. 

·Handschoenen met 2 en 4 knoopPn ~ 
nen a f 8.- Blancs de lys en Blancs de pe' 

Kinderschoenen, fij ne sponsen. 

DHANKEN. 

Pilsener bier, Madera a f 14.- b 
Port, Elixer Longne Vitae, Wijnen a 

f 13en f 14.- het dozijn. 
Havana Sigaren. 

Amsterdamsche Ap( 
Soerakarta. 

Ontvangen: Eucalypsinthe. h. ... _ 
werend liqueur, tevens eene zeer a 

gename drank. 

t100) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand· 
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekering~n te

gen brn.ndgevaar, op de gebruikelijke voor
wnanlen. 

(14) A. MACHIELSE. 

Am$terdaimsche Apcth1ek 

Leveirtvafel' 
(296)* A. MACHIELSE. 

Amsterda1nsche A.potheek 
Soerakarta. 

Glylt:.aline, roir1rl,,J J.~----

-

, 



.iezondheid voor iedereen. 

llQwa,y's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

n bet bloed rn herstellen nlle onger egeldheden 
van de 

rer, maa;-, 1aleren en ingell'anden. 

·:en kmcht en gezonrP1cid wedt'r nan ve1·zwak
stellen, en zijn onwaardcerbaar te1· genezing 
Ir Kwalen t>igen aan bet wouwelijk geslacht, 

;chillig rnn wclken leeftijd.· En onbetaalbaar 
Ki::-,dei·en vffil weUrnn ouderdom. 

DE ZAL~., 

n onfeillmar geneesmiddel rnor Invade Beenen, 
emlc Borstcn, \·eroutlcrde v· .... ncten, ~weren en 
·builen. 1-Irt i,:; beroemcl t01· genezing 'an Jicht, 
uatiek, en omergelijkbaar voo1· Aambo1-stigheicl, 

-'lpijn, bronchitis, verkoudheid en 
hoest. 

genezing· van Kliergezwellen en alle oorten van 
<fziekten IH'Pft . zij gecn mededinoer en gencest 

• tooverend, ><namgetrokken en stijve Gewrichtcn. 
n bereicl in Profe~sor HOLLOW.\ y' Etabli~sement, 

78, New Oxford street, Londen 
voorheen 633 Oxford street, 

rnrden verkocht in Potten en Doozen van h. ·1 '·,d .. 
. 9tl .. 4,, , Gd, lls .. 22s., en 33s. en rnrkrijgbarrr 
Ile meclicijnen-rnrkoopers doo1· de geheelc werelcl. 
• Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
a onderzoek.en. lndien het ad res, 533, Ox ford Street, er 

niet staat, zoo is llet bedrog 
(130) 

iBtB G'e de Prodnits Alimentaire 
1\..u>rrAAL 3 ~IILLIOE~ FR.\. ·cs 

Dincfen,·en DJX.-1);1' en .ALLCARD 
GOUDE:"\ °J[En.\.1LLE P.\RIJS '1 'i8 

OU DE_ ~{ED .\ILLS .\. )! TE RD .Ul '1 8 8 3 

PAF~IJS 
':!.3, Riche1·, 23 

LONDON 
10 I LeadenhcdU1·eet. 

Boter van Normandie 
Zondcr eenig mcn"';:el, tie be~tc bote1· '" n Franhijk. 

Di,·e1"e groenten, I ·11/f'el , sa1·di11es, plites ' de 
(oie gl'Cls, cnz. 

ORDER TE RICIITE-•• \A.· ALLE DIPORTEUR 

Y.\~ EUROPA. 
Men eisebe . op elk. blik. het merk. met de twee boerinnetjes 

HOLLA. 'DSCIIE PRirCOUR.\XTE •• "\YORDE~ 

OP A.Ai. -\'RUG TOEGEZO~DE:\ 

('141) 

OBAT .ilE!l BEKlN KOEW1i dan BAJIK GIGI ELIX!i\ 
DAR I 

~OEAH TOEAN PENDITA BEIIElliCTIJj 
'Jama Ohat "OLIVEJAlllS" ----

1BORW·ZIEKTEM 
Allen die aan zicklen van de borsl, van de 

luchlp!jpcn, of de Iongeu ll jdcu; zooals catarrcu, 
lcrlng, verkhoudcid en llarduekkige lloest, moe
teu gebruik makcu van de 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grimault & cie 
welkc siroop scdert jaren door de vornaamste 
gen<!"Cshecrcu dcr i;elleele wcrcld stecus met. 
!let bc::;te gevolg wordt voorgcschrcven. 

Door het voorldur.:nd gcbruik hedaart de 
hoest, houdt het nachtzweet op, verhetert de 
voeding Rpoedig, hetgeen weldra merkhaar la 
aan toeneming 1n gewicht en gezonder u itzicht. 

Onze Siroop d'Hypophosphite de Chaux is rose 
-·· "eur. De /[.aeons lle/J/Jen een platten, ovalen 

· • ·-'· ' ~.,·k rnet ae himateeke-
• "-

1'<'•tl'nens 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A . 
WERK TU I GK U ·N DIG J<J N. N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v B rz B k B r i Il ~ 

EN Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEB BEN IN VOORRAAD: 

. Een grooto- partij l.J, T, 1-1 en Balk· 
ijzer in aile afruetin~en. 

Lijtr0nt0 MaatschanuU 
TE BATAVIA. 

Staaf en l,laat\jzer van alle dikten, 
wanrb~j van 6'X2'X 't,." en '!•" 

: taaf en plaatkoper en Jioper
draa.d. 

Inlicbtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlgden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERL.AAGD tn.rief voor WEE
ZENFOi: DS, worden gaarne verstrekt door 

Groote- sorteering-lloerbouten en 
Jilinknagels. 

» » Jioperen - 1'.ranen 
en ~toomafslniters. 

India rubber van af •;,." tot en met 
l" dik. 

Gas11\jpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" ' · • 

Gelilon 1.:en p\j 1>en tot 12" diameter 
geperst op 10 .Atruospberen. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie· 
men, enkel en duboel. 

Hand, Centrifngaal, Stoom
po1n1,en en B1·andspniten. 

Snijgereedschap ·, ·oor gas en 
'Vith '1i.VOrtluh·aad. 

Alle soorten ' r erfwa,ren. 
Boor en Ponsmachines, Draai· 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfscbietrcgisters en ":fstandsbepa-
lingen, afzonderlijk g bonrlen. 

Gedrukte Aanteekeningboekjes. 
Naamlijsten. 
Kleedinglijsten. 
Strafboeken. 
~lenn;:;eboeken met sterkte Register. · 
Proces-Verbnnl. Getuigen Verbooren. 
Beklangden Verbooreri . . 
Vendu,'erantwoordin;:;e11, enz. enz. (4) 

en Schaafbaulien. I 
Stoo1nmachiuesmetlietels 0pern 0 N r v A._ NG EN: 

fnndatieplaat. . .. 

b.1~!,~~e~~:~~! •. ::.~::~t~:~~e, a. beste P r a Ch t I [ B 0 1 B 0 [ r a fi B Bil 
Dina~ Cr1stall, een _rueuw soc.rt 

, .n_nrJdei. Van welke l1:~tste artikelen zij zeer goedkoop. 
eernge ngenten voor. Java zun. • THOO.l!.,T & J{AJ.JFF. 

Verder alle arhkeleu, benood1;;d (169) 
Toor landelij IH~ ouderne1nin~·en. ..... __ ... _____________ _ 

Hunne za11k op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, bebben zij hunne prijzen zeer bil11jk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op annman.k van Jlachinerieen en 
re1,araties daarv1m, en nernen be~tel
lingen aan op diverse werktuigen- (90) 
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Witte en Boode Fort ..... f 15.-\ per 
Malaga, Muscatel en Vino Dulce,, 13.50 (12 fl 
rnle-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-J aco 1. t. 

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

IN DISCHE-BODEGA 
Cntvangen: 
Een part~jtj e exq nhm witte 

JJOrtwijn, minder zoet van smau.k dan de 
tot nu toe u.angevoerde. 

, . ( 286 ). * . 

Verlu"ijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet Toor , ·ervoer van J.:ofli.j, 
met ontvangstbe~vijs , ·oor kot·-
fijpas. (190) 

BRAND-ASSURANT IE MAA TSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EK 

BRAND-ApSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

V .... ,. 
" er.1.~as. -

Bij het Agentschap dezer Maatschap· 
pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor· 
wanrden, gele;;enheid tot verzekering 
tegen brandgevaar, van alle soorten Ge· 
bouwen en Goederen. 

(16) 

De Agent te Soeraka.t·ta: 

J. R V AK OMMEREK. 

HOGG'S PURE C OO LIVC.R Oal... 
( HOGG'S LEVERTRAAN) 

Waman de heilzame uitwerking sederl 30 Jaren beJrP"d is 
Tegen: Borstziekten Longtering, Bron chit is, 

Verkoudheid .Hardnekkiae hoeat.Kl•erochtlge 
aand~n1ngen . Hnioz1ekten , Klie1 acht ge 
gezwellen Versw;..kkinq en vooral te r versterkiug 
"Tan kinderen tiie een s.wak en teer geatel hebben 

Men eiscbe op he! etiquet den oaam van HOGC
bet atlest ,·an den H' LESUEUR, chef der Cl1t• 
mische werkzaamherien aan de medische faculteil I 
Parijs, en het stempel van den transche1 
Staa t in hlauw-e inlet. D~ le1·ertraan va 
HOGG wontt alleen ve1korht in drtekoeki(J 
(tacons waanan het model bier oaast is ~eplaa1; 1 

Apotbeet HOGG, 2, m Castiglione, PlRIJS . 

van JAPAN 

RIGAUD ~ Cie 
Parfumeurs I 

8, Rne Vivienne, 8 
PARIJS --ti . - .. -

't ;s ~(L~;~:!~on ~~ft 
I toilet water ; gemengd bij 

waarmede men zicl1 waschl 
de huid blank en glad 
allerfijnste gem na, die 
gantsl.e dames zeer I! 

De '7elou..tin 
is eene speciale POUDIIE VERTZ 

bereid uit Bism1ith, bijr1evolg van ee11en !teilzrimen invlnel 
Zij howll op het aan11e~icltt en 1s onzi1·!tlbao 

:ij gee(t dus aan de hlltd ee11e nalwc1'lijke (r1 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la P11ix, 0 - PA 

},fen neme zich in acht t•onr namarik en 1 
(Oordeel uitgcsprokcu door !let Tribuuaal de la s 

den Agent te Soerakarta 
J. H. V .AN OMMEREN. 

Steeds voorhanden: 
• 

POSTTARIEVE r. 

TELEG RA.AFT.ARIEVEN voor 3 kringen be
reke:rid tot 200 woorden . 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN buititin 
de lijn. 

(6) THOO?r & KALFF. 

THO OFT· & KALFF - - Su~rakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan ~oor nunne 

IlrukkBrU Bil BIIldBrij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoc. behoeften. 
Spoedige be(liening en nette a.flevering ge

gamndeerd. 
P RIJSCO UR.ANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. 

.V erkri,jgbaar 
bij 

(7) 

T!OOF? & HALFJ'. 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhansBn 
(in het J a vaansch ) 

I'1·ijs f 5.- fmnco per post f 5.50 . 
(8? 

VERKR.I. 
Javaansche 

bet j 
or.der 

:1:1' .. T 
.Bevattende 

jnng-orn.ng ti 
hoe Prang 
ten. 

Deze al 
ven, wr 

le 
? 



~v~t1 

.ep met do 
ltoor de Snlle 

.ep hem na en loste 
iiem, zoodi1t h\j in hoofd, 

. 1offen werd en met zijn bloed 
• vU vloel' klenrde, 

J.Jit alles gescbiedde zoo scbiel~jk, dat geen 
· der omstanders de tijd httd tusscbenbeiden te 

komen. ,,Nu zal hij ons niet meer beh teren!" 
riep mevr. H uguen uit. Haar mau, wel vei:re 
van eenige afschnw voor deze geweldllaad mt .. 
te drukkeu, omarilHle haar onder den uitroep: 
,,Ma cherie! ma brlle! we zun gewroken, g~ 
hebt goed gedaan!'' 

Gendnrmes noch politie vermochten bij tijdR 
den aanslng te voorkomen en eerst bij het 
losbrnnden der vier schoten werd mevr. Hugues 
o·earresteerd. Imniddels was er op het rurnoer 
~en oploop in het palei~ van justitie ontstc1an en 

nit alle wachtkamers, bnreelen en g11rderobes 
kwamen portiers, gendarmes, klerken en advo· 

f e u i 11 e t o n. 

Te veel on1 te ste1'l1en, 
te \Veini~ ..... 

x. 
(l'ervoly.) 

Zoodra de z1eke tot bewu theid wa gekomen, br.
zocht baar onze \Tir.nd en ook nan hem verhaalde· 
zij i1r.1·P. gP.schiedenis, danrbij tellm1s oitweidemlr 
over de weliladigheid ha1·et· mee~tel'e·'., al.' een 
voorbeeldige hulp voor (\ngelul1kiO'en, die haa1· gl'oot
te levenslu.t vond In het lcnigen van cllenJu, waar· 

toP zij niet alleen een aanzienluk gcdeelte van haar 
groot vermog~n veil had, maar ook raad en troost 
uitdee.lde waai· zu slechts kon. De ongPlukkige Klaa1tjc 
volkomen overt~tigrl dat die men chlie1·ende dame haar 
niet bulpeloo' zou laten, verzocht Olizen vriend haar 
te sch1·uwn, me~ nauwkeurigc opgave rnn het adre5, 
dat ter tond opge. ch•ewn werd. Maar juist wilde 
van Hemmpm zijnen brief aan de bewu te dame be
ginnen, toen hij dP. boodschap ontving, dat de z[eke 
weder door een zennwtoeval aangeorepen, daarin wa 
gebleven. Hu uam het een en andel' in bewaring1 

dat b~i haar gevonden werd; een oud z1tK bveKje, een 
kerkutJoeltje en eenige brieven. A.an de vroegere 

. v- .v... ... "' 

• ~11 de. Floquet, den geneesheN' 
• i. Hlei~ vitn J ustitte, werd naar het g1ist· 

... is gebmcht. Men sbngde er niet in om de ko· 
gels te venvgderen. Morin nrnttkte een te~ken dat 
hjj wonschte te schrljven, zgnde tot spreken niet 
in stunt. Hu schreef toen de woorden :" Ik 
ben onschuldig" en teeken<le d1.111ronder zijn 
mmm. ~J1en drie nre ontving h~ v1m een der 
priesters der Notre ,D11me het biitste oliesel en 
volgens een lteuter telegram is hii l'Geds dood. 

Mevrouw Hugues is eene zeer schoone vronw, 
donker, met eene rtjzige fmaie figuur. en klas
sieke trekken. Zij is zee.r ontwikkeld, eene 
goede musicienne en beoefennttrster der fnmie 
knnsten. Zti woont met haar man en hnre 
twee kleine · meisjes in een stil huis in de rue 
St. Loui -en-l' .Isle. 

El' zijn er grinoeg die vast gelooven dat zij 
zal worden vrugesproken en die met ophef en 
bewondering over h1mr spreken. Voor htiar 
moorcldadig bedruf drukt men slecbts weinig 
of geen afscbu w uit. Anderen, die minder 
part~j<lig en opgewonden ztjn, zeggen dat z~ 
zich de zaak badden kllnnen verklaren, indien 
Morin niet reeds veroordeeld mi$ en het ten 
tweede male stond te worden. 

meestcrtis der ovededeno bcl'irihtte hij haar afsterven, 
met de om. tallllii11Jorlen die daa1·aan waren voornf
gegaan, en ontl'ing een zcer wel!evend antwoord met 
een geldelijl{ hlijl1 van crkentelijkheid ten behopve r1er 
liedr:n, die Kl<iartje hadrlcn ingenomrin. Dien brief 
bewannle hij uij het pnkje, dat., gclul( wij begonnen 
te vorhalen, hem rnisschicn na ccn jaar, twee, dl'ie 
in bandcn viel. 

Van Ilemmenis wist zeer goed wat dat pakjc be
helsde, zerl' goed dat !Ju er niets uit noodig had, en 
toch opende hij bet, zonrle1· zich daarvan rekenschap 
tc kunnen gernn. Hij dred het eigenlijk zonder er 
iets bij te clenl\PD, verstrpoid, in zijn geest zich 
enkel bcpalende tot dfn kommer, die YOO!' de dm· 
zendste rnaal brrn bet hoofd deed duizelen en bet 
hart kloµpcn. Onwillekeurig doorbladerde hij het 
onbeduitleudc zakboekje, ~nwillekeurig het half Yer· 
sletcn bijbeltjc. De brief der aanzienlljkc dame 
Yalt 0p den grond, hij raapt dien op en herlMJ 
hem. Hij zinkt WPg in d!r~p gepein I nu herinncrt 
zich de lof.~prnken op de lief dadiglt·id cl er schrijt ter 
uit den mond harel' dien tbode'. 'ocrmaals ziet hij 
den brief in : 1Jk t1nnk u voor de genomen moeile, 
en lrnn ik n wedcrkeerig rnn dienst zijn, 't zal aan· 
genanm wczen ann ha~r, die zich hoogachtend 
no emf' , ... Yan llien t zijn - dat wool'd in de 
pen v~n zoo er.ne edelmoedige, zoo rner.warige, zoo 
nienscblieYende wuuw ! 't WOl'dt van Hernrne.ni .. d11is
te1· voo1· de oogen, oreral, behalve die regels in den 
bl'lef. ,,Als ik eens" . . , , Hu durft ook voot ztch· 
zelven den volzin niet te voleindigen. ,,Misschien" , ... 

schien ruev .. 
v 

W ellicht dat lhu1._ 

in de handen van oplichters \, 4 

ztjne hmtste woorden betrekking hebDell 
tlmns, de bekentle P11ul de Cuss~g1rnc wil deu. 
minister iuterpelleeren over 't geen de Regee· 
ring vernrng tot hot oJlllerdrnkken of such 
agencies, die oneer over acbtenswaardige ge· 
ziunen trachten te bl'engen. 

NtlVEl.IBER Ii ijOiiDEri. 
( Gesclm~ven voo1 1 c[e Soemkm·tclsche Cou,1'cmt.) 

1 e1'volg 

't Ergste is altijd de verdrukking der nrme 
kleine kinderen, die de s1achtoffers zijn van 
de nieuwsgierigh~d der moeders. 't Is waarltjk 
lmrtverscheurend om te zien hoe die stumpers 
worden voortgetrokken en soms half doodge· 
dmkt, omdat >1 Moeder" overal b~ 1met. z~n, 
M~n God! is dat gevoel voor kinderen. hebbenr 
Men lrnn ze vooml in de volkskh1sse zeker uiet 
alt~d bet genoegen verschl1ffen nan hnn jaren 
pns ende, dat is waar; maar Lllen behoeft ze 
toch niet opzetteluk het tegendeel aan te doen, 
want 't is geen pleizier voor kinderen uren 

Hij werpt de oniinnige gedachtc van zich. Hu staai't 
'op den bl'ief. De afge ·chl'CYen woorden worden hoe 
]anger zoo grooter. 'Z\j vertooncn z[ch in afwis .. clen· 
tle klemen. Hoven zweeft een donkere g0daa,nte, een 
aanmaning, met letters, o ! zoo zWal't ! De letters 
worde11 met een ncYel onertogen. Hij z[et niets meer, 
rnaac gcvoelt: ,,Necn ! zoo! En dan prcd[kant blu
wn - onmogeluk ! rre gronde I I I ' Christine; de 
ldnderen ! 

Eeriige seconrlen later zit van Hemmenis aan de 
schrijftafel. IIlj is gleek, bet zweet gurlst hem van 
hPt voorhoof 01 rnaar hij voe It het niet. Slrchts e.en 
gpdachte heeft bu. Met bliksernsnelheid vliegt zijne 
pen ornt· het postµapier. 

0 ! ik wenschte wel dat bet mij gegeven ware 
den lezer een afschrift Yoo1· te leggen van hetgeen 
(le af gema1·tekle, af g~jaagde man aan de meesteres 
rnn Klaartje chreef. In gloeiende klemen, - toch 
dacht de ongelukl1ige man aan nir~t minder dan 
efiPCt - rnaaldc hQ haar ZUll Jij(]en, zun ang ten, 
zun wegkwijnen. H~ riep de men chlievendheid rler 
aaniienluke wouw in, maar bezwoer haal' ternns, 
zijn ecnvaal'chg ambt niet cr.1·biedige be, cheiden· 
hcid tc ontzien. Niets was ooit. venvnrder en toch 
geregeldet·, nlets ooit eemoudiger en toch roe· 
rende1'. 

Niet zoodrn was de brief af, of hij was als warn 
hct een . chelnrtuk, weggeborgen, en onze vricnd sloop 
naa1· buitrn om zijn bramlend YOOl'hoofd in deu fr[ssclwn 
wind te laten verkoelen. Het eene oogcnblik besloot hij 
het geschrevene te vemietigen, het andel'e dacbt 

j. 

Anaeren lJvLidPn misschie11 .. . 
daan om <le gedacute aan dat 0% 
land niet op te wekken en niet opzl 
hebben getoond hoe de sold~ten gekleet: 
Wbarvan vele op zoo smartelijke wijze t . 
offerd ziin aan Engeland'~ trots en .... lafhem, 
doch ,,Schwamm d'rliber ..... de spons er over, 
zooals 't in 't Hollandsch heet. Laut ons de 
vreugde niet storen door zulke herinneringen 
op te wekken. 

Bovendien ~oeten we onze oogen ook den · 
kost geven want, nadat tal van banierdragers 
ons weer gepasseerd zun, trekt eene andere 
groep onze aandacht 'rlrnns is Indie aan de 
beurt, namel~k Engelsch Indie. Wij zien ver· 
scheiden olifnnten bereden door Radjah's, be~ 
nevens een kolossalen tempel; 't geheel wordt 
verg-ezeld door tal YiLn inboorlingen uitgedoscht 
met Oostersche. pracht. . _ 

Daarna komt een zegekar mPit allegbrische 
voorstellingen van Azie, Afrika en Ameri~a, 

hij : wat hco ii\ te wagen 1 Ik ben toch ongeluJr 
k1g ! Bij den eenen voet. tap scheen hij der vertv 
feling nabu, rnaar bij dr,n n.nderen sterkte hem w 
dat chrlstelijl1 geloof, welks kracht hij sede: 
lange l'cleks van jaren aan andcrcn had voo1 

den. 
't Huls komendc vond hij een brief, die z:,' 

tcringen nog vermeerderde. IIoeveel het hen1 . _ 
kosttc, h\j morst z~ncn nood aan icmand bloot leg· 
gen. \Yel Ye1·zctte er zi.ch zijn gevoel tegen: wel 
overzag hu nu met bedaarder zin, bet onbereken· 
baa!' off e1· dat h\j bracht aan jaren, stand en op· 
voeding. Maar hct moest. En hoe meet· hij o~er de 
zaak anderrnaal nadacht, des te duisterder wera het 
hnm rnor de oogen. )t Was hem als stoml hij aan 
den rand rnn een afgrond, huiverend om er in te 
zien, en toch door 011weerstaanba1·e kracht gedreven 
om er zich in nedPr te werpen. Bedwelmd en he· 
angstig(I rlrnkt.c hu bcidr, handen tegen zijn kloppend 
11art, rnaa1· de storm daarbinnen bedaarde niet. 

De -Yolgenden ldag bracht weinig kalm~e aan. H 
hcl'las den brief en was op het punt hem in duize1 

stnkken te scheuren. Maar hu bezon zich, en sch1 
L1en amleren, meer de Yl'ucht van nadenken en 1 

1eg. Wolken iou hij verzenden 1 Zou hij wel 
verzenclen '? zou hij, hij bedelen ~ Ach ! het kos 
oneil)(Jig YCel. Jn zune J'a(Je]oosheid niet Wetr 
te doen en toch door de onvermurwbarn nc , 
lijklwid gedreven - de bedaal'rle lezer m 
n[et OYer ern stap in hahc wanboop - ,~, 

belde brieven v1w gelulten omslag, zc 't, 



, ,, .k) noch D10h. ..... ,v11 · .L ussy 
'J' I 1 i. - rouwens, evenmm as men 

.11 zou afbeelden zonder uil, Diogenes 
~r lantaren, Cupido zonder pijlen, Flora 

1der bloemen, Pomona zonder vruchten of 
an Klaassen zonder stok _. ZOU men hier eene 

voorstelling geven van Dick Wittington zon· 
· der kat. 

Na dezen beroe.mden Lord Mayor komt Ko
ning Richard IV - ook voorafgegaan door 
twee hemnten. Vervolgens Eduard IV, met 
eenige hovelingen en gt:volgrl door : 

Sir rlhnmns Gresham - die de Beurs te 
Londen gesticht heeft. 

, . Nu kr~gen we Koningin Elizabeth in groot 
toilet en gezeten op een wit ros - Daarna 
eenige sheriffs en aldermen benevens eenige 
gewezen Lord Mnyors, welke groep gesloten 
wordt door den af gefa'eden Lord 1fayor. 

En nu korut de nieuwe, voomfgeguan door 
z~ne vrouw - getooid in 't vorste}ijk berme-. 

lthans In het donker, zrlf niet van ellrnnder on~er
hciden konl wnchtte een nieuwe Ofl\Yelling Yan 
e]Oo~heid af, en WiPrp iddernnd efo der brievcn 
' po t, voornemen zich op zijne karnm· te ver· 

m, ·elken hij hnd wrzomlen. Zonrlcl'linge 
~11ngen in den af getob1en geest - hij had er 
~rd niet toe, wilde niet een lict . ~hl'ift mecr 

d en \\'ierp den andet·en brief ongeopend in hct 
Yi,.U\\ 

Hondet·rlrnaal Yenwet de ongeluk!iill'e man zich 
den gedanen stap, maar liet wa te laat. Lijdblijk 
boog hij het hoofd onder r.en beklngeu waardio·en ziel~
toe trnd. Nu troostte hij zich met de flauwe hoop 
dat lwt hart der dame zou gcopcnd worden Yoor 
zijne srneekbcde, dan ho0pte hij. dai de brief niet 
terecht zou kotncn. Met een kloppcnd hart l10orde 
Lij lwt ulll' ln(1n waarop de post grnoonluk te Den
ncnhoek aankwam ·- na eenige dagen bracht dezr 
hem antwoord. Van Hemmeni.: huiverde om den bJ'ipf 
ic opcnen. Witt allerdiPp.'tc Ycrnedering zou niet in 
·en teleur:·tellin(Y liggcn opgeslotcn. 

De i11houd O\'ertrof zijnc Jout~'te rcrwachlina. In 
allerminzaam.te bewoordingen brtuigde de nan· 
1ijlrn chr!Jfater hem hare deelneming. Zu vp,i·· 

1 iich geneO'en lrnlp te biedeni nrnat' wcnschte 
te doen dat hPt ern wczenlijkr lrnlp ware. 
zou zij aaarne met zijnP om~tanrllgherlen be

ordc11. BegrijpP.nde rlat men ongaarne zunen 
l openlrgt in schrift aan een vreemde, noo
i den geachten leeraar mt tot een bezoek 
. Zu gaf hem de verzekering, dat hij niet 

j v.30 v. m. 2.·l 6 
Jj, m. sneltrein, welke nan
sluit aan den sncltre!n, die 
om G.20 v. m. rnn Soera
baja vrrtrekt. 

Scrnar~11g-Kerlong-Djati 2.55 JL m. 
Kedong-Djati-Scmarang8:!2 v. ni. 
Semamng-Djokja G.50 v. m. 8.3·1 v. m. 
Djokja -Semurnng 7.15 v. m. '12.25 Y. rn. 
Djol\ja-Solo 7.·15 v. m. 0.48 v. m. ·12.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Solo···Djokja .7.'13 v. m. '10 v. m. 1.53 

n. rn. ~.36 n. m. 
\Yillem I--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djatl-Willem I. 8.5 v. n1. 1.1 '1 n. m. 

Dat de afgeloopen Sekaten ook in de schat
ting van inlanders ongemeen druk bezocht en 
luisterrtik was, bleek ons nit het opstel van 
een inland ch hoofd over dit onderwerp, 't welk 
echter gecne nieuwe gezichtspunten aanbiedt. 
H~ schr~ft het druk verkeer hoofdzakelijk 

toe aan de verbeterde gerneenschapswegen per 
mil en vermeldt, behalve de tl11aelijksche bezoe
ken vnn den kroonprin en prins Pmng Wedho
no met gevolg van een paurhonderd ruiters, 

behoefde te chrnmen ecn 011enhartig antwoord te 
geYen op hetgeen zij hrm wagcn zmt Dat wagen 
zou n!et ge. ch1~den nit ijdrle n[cu11·:g[r.righcid rnaar 
uit waarachtigc br.langstellli1g. KIL1nrnnrl te1· wcrcld 
zou Yoort' het min. tt~ aangartnlle dczc grheele znak 
vcrnemen. Tot be~trijding der relskostcn was et· zoo· 
Yee] uijO'e,·oegdl dat hct er ZtCl' l'Ullll \'OOJ' kon ge· 
daan worden. 

\'an Hemrnenl8 \Ya ' gew1ion, al zijne \'l'engde-en 
die wa waadijl\ zelr!zanm - en al zijnr droefhcid 
in den bonzem rnn zune getromve Christine uit te 
storten; mam· wan1· ang. t en kommer te di·agen 
vielen, , loot hij a Ile zoo Yee] en zoo Jang mogelijk 
in eigen boezem op) zune gelief!,le ccbt\'J'lP,ildtn niet 
meer willende bcdrne1·en dan onrnrrnudcl~jk wa . Yan 
den brief lrnd hij geen "·oord gezegd, nict zoo zeer, 
neen in bet geh1 el niHtl om lrnar eon n10gclijke \'Bl,'· 

ra sing te hr.reidcn, rnaar om baar o·eYoel te sprn en. 
~foar nu moe t hlj alle wd mededeelen, en wrborg 
dan ook geen de1· bekommrringen, die hem tot · den 
\'001' hem ZOO \'81'~Chrik!irJijken Jap hadden aeJeid. 

Allel'niendelijld ontYing hem de dame op haar 
buiteng-0ed. Ge\\'el!lig . had rnn B.cmnwnis. tcgen dat 
bezoek opgezien, ZllO geweldig rlat hij, had bet in 
zune rnacht o·e~twrn, bijna nog Jiern1· in den afoTOllO 

zijnr.r kwelli1wcn ware tcr1wge lingel'd; maar zijne 
gast\'l'ouw wist hem zoo wellevend en in11e111end op 
zijn genrn k te piHatSPn 1 Oat hij ZtCb ten hclrent in 
weinige uren als gehecl }t huis gevoelde en nog enr 
een woord ove1· het eigenlijk onuenverp ge. proKen 
was, niets 'meer gevoelde van de beklemdheid1 met 

er wer Zielllvu UJ\UDvllv .. 

Is er znlk eelle boot anng&. 
stroomen de hcwoners 'naar de kwal11 's, 
zien wat die heeft · rueegebmch t. 

Spoedig hoop ik u weder vnn Edi te kunnen 
v~rtellen. 

Aan den machinist der staatspoorwegen te 
Madioen J. Brouwer is eene grntificatie van 
honderdtwintig gulden toegekend, en wel we· 
gens zijne spnarzaamheid in het geornik van 
steenkolen op de machine. [Men zie hierom
trent het Algemeen Reglement op de spooru 
wegdiensten.) 

De civiele geneesheer Dr. H. W. van Waes
berge, die voorlieen zich te Madioen hnd ge .. 
vestigd, doch zicb tlrnns t~de11jk te Djokclja 
bevindt, heeft cene som vnn f 4000 geboden 
voor de over1rnme der Apotlrnek van Dr. Ju
lien te Madi0eu, witt door dezen gC\~ eigenl is. 
De beer van W aesberge is ean geneesheer, 
die ten volle den steun vnn bet publiek 
wnard is. Het bod op die Apotheek is reeds 
een bewijs, dnt bii hierwede in eene bestaan· 
de behoefte wenscht te voorzien. 'l'e Madioen 

welke hu den tocht had ondernomcn. Zelfs werrl den 
eersten dag, OOk al ' hij met zune ga. t\'l'OUW a! ~een 
was, geen worn! ornr de zank ge\~i~seld, Met be
langstelling nocg zij !1t m· he!geen Klaaitjr, liaar 
ziekte en doorl bctrol', hare dankbaarheld hel'!rnlemle 
voo1· ·hetgn.cn do let:rn~11· voo1· huat· godaan had. Met 
bclang~telliog rnrnam zij ook nnar zijn gezin, zijne 
gerneente, rnnar zouder de min te loespeling op gel· 
drlijlrn zaken. 

Den YolgendPn mo1·gen aan het onthijt, v1el het 
ge~prek op de lcrn1swijze der aanzienlulrn Engelschen 
op hunnn landgocderen en daarbij oµ het gebnitl\ rlat 
zu tot huisd ke god ·rlicn, toefo11ing, tot brieren 
schrij1·en en tot momlgespreldien 0Ye1· gewic.htige on· 
dt1rnwµen rnn h1rnuc bibliotheekkamer nrnken. D!t 
gaf, toeu inr,11 wn · oµgestaan eu ga t en gastvrouw 
een OO O'enb!ik alle1~n waren, aanleldmg dat de laat tr. 
\TlClHlcJuk ZuidP: . 

- Een blbliotheek houd ik er niet op na, maar 
hcb de goedheld mu eenige oogenblikken in de schil
de11jlrnmer te rnlgen. Wu moeten toch eludeluk ecn~ 
aan onze zakcn dcnken. 

Met ren kloppe11d hart volgde haar van Hemmen\$ 
nnar Peu zaal, die epn ken rig kabinet schiMer-tukken 
berntte. ~Iaar nauwelulc had hij ecin vluch~igen blik 
om zich been gPworpe11, of bu hief rle beide armen 
oml10og en zo 11k met d1in i·auwen uitroep: .,Grnote 
God! mune n10Pdel' !)) op een divan, die In !iet mid

den der zaal stond. Hij bleef eenige oogenblllil\Pn 
roerloos zit.ten, het gclaat met beide handen b~dek
kende, terwul heete tranen hem langs de gegroef de 

C0111J1llb~. ~ 

deu gegeven. 

Men meldt ons, 
wuchtschip Gedeh, ter 
van cholern zich hebben h 

doodeluken afloop. 

Fantasia schrijft in het Alg • .Dagbl. 
De Nederlandsche Indische Handdlsbank te 

Amsterdam heeft het mampje van hanr be
tanlJrnntoor, dat een dag gesloten bleef, weder 
opengeschoven. Des te beter. Evenwel, il y 
a eu de l' omelette; zooals bij· gelegenheid van 
spuorwegrnmpen, wanneer er eenige armen en 
h8enen op de bnnn blijven liggen, de Frnn· 
schen zeggen. Verschillew'.e amsterdamsche 
fomilien, betrokken in indische zaken, hebben 
<le huishouding opgebroken, en haar in klei-
11er evenrecligheden overgebragt naar Haarlem. 
De amsterdnmsche heer Pels, van ·de firma 
Dlimmlrr & Co., heeft bedankt voor bet lid· 

wangen biggrl(len. 

De darn8 cnbiedigde 's mans gevoel, en sprak geen · 
woot·d; . muar ol~.choon van Hemmenis nwt geen uit
druklrnlijke woordr~n Ol'er de geschiPdf-nis der schilde· 
rij had geHproken, hrgt'eep zv als dool' ingeving alles. 
Sti!zwijgenrl verllet zv de zaali e11 gaf oogenbliklrn .. 
Jijk last cen rutuig \'001' te brengen tot bet doen van 
een rnorgentoertje. Toen het gereed was, zocht zij 
haren ga~t op, die in diep gepnins op de hem zoo 
dlerbare afbeelding zat te staren en alles vergat wat 
rondorn hem was. 

- Die schilrlerij her.ft n geschokt, vorgde zu hem 
toe. Ik wil voor het oogenbllk naar gren bizonder· 
heden nagPin, en nog mindel' uver uwe zaken spre
lie.n. Gij 1011t dRar niet bluven zitten. Dat Is niet 
goed voor u. Als gu hel goedvinrlt zullen wu een 
toe1tje gaan ruden. De frissche lucht en de sriboone 
natum· zullen u gr1ed doen. Zet uit uw hoofa wat 
u beko1umi'l't1 of uwe aandoen!ng oµwekt. 

Hctlf wezenloos volgde hu haal'. De lucht en het 
minznarn gcsprnl deden hem in de!' daart g·oed, zoo
dat) toen zu terug kwamcri, geen de!' huisgenoot~n 
bemerkte dat er iets bizollders was voo1·gevall~n. De 
damr. .woeg niet naar het pol'll'et, maai· bmcht hem 
ouk niet 11'11der naar de 8chiklr.ruen zaal. EldP-rs 
opende zu in den loop van den dag het gesprek. 

(Wot1dt vervolgd.J J 



in ap kerk bevon leu. De wolven gingen eerst 
op de vlncbt, toen z~j door een eslrn<lr m ula
Len met 'abel i>n geweren wenlen aangevalleu. 

Een Rus beo-1Lf zich dezt>r tlagen irn1Lr Lon-
\"""I I -

ka, in Hongarije, ruet, zijn vrouw en zijn vijf-
jarig zoontje. 

Zij volgen, in een slede gezeten, over den 
straatweg, toen zij door een twintigtnl wolven 
omringd \verrien. 

De vrouw liet in haar schrik het kind nit 
ue slede vallen; de vader sprong bet na om bet 
op te ne.nen; int.usscben gingen de paarden 
op hol en vlucbtten in dolle vaurt weg. 

Toen begon een verscbrikkelijke worsteling 
tusschen den Rus en de wolven. Hij doodde 
dt: eerste twee, maar hij bezweek weldra onder 
ch overmacbt en werd, evenals zijn kind, door 
de roofdieren verslonden. Toen de sli>de te 
Lanka aankw~m vond men er nog slechts bet 
lijk in van de ongelukkige vrouw, die onder
weg van schrik gestorven was. 

»Wat draag jij daar voor een decoratie, 
ri.rnnnetje?" z'-gt ePn luitenant, die opmerkt, dat 
een zijner exerceerende recruten een penning 
aan een lint om beeft. 

>Da.t jS de medalje, luitenant, die onze rood
bonte koe op rle tentoonstelling behaald heeft!" 
a.ntwoordt de recruut met een blos van genoegen. 

Versp reide Be rich ten. 

De particuliere corresponuent vnn de Java Bode 
zegt: dat een ecnte Hollanrler nooit dweept met 
Duitschlaml, al kan hij met vei"chillende Duit.l chers 
••Ok goerl 0verwcg. Dit is zeer juist aawremerkt. -
DP Longo-conforentie beeft in een algemeene ver
gadering besloten zich in commissien te verrlee
len om een ontwerp te O\·erwegen, dat door Duitsch
land is geredigeerd en -Oat, zon<le1· in onderdee
len af te dalen, een maatstaf rn;;tstelt, waarop aan 
der Congo uijheid ,·an handel en van verkeer aan 
alle velkeren vergund kan worden, zonder verkegen 
rechti>n te schenden. Nederland frekt hierin met 
Duit chland een lijn en de Java Bode b<!weert dat 
wij ons gelukkig mogen achten dat Duitschland de 
koe bij de horens heeft gevat P.n i\ederland op sleep
touw hecft genomen. Er zou anders voor ons weinig 
van onze !'l'chten zijn overgeschoten. Dit oordcel is 
niet zeer ve1·Perend ,-001· oni', maar kon bet anders 
na de .'.\isero kwestie? - Uit Engeland komt het 
bericht, dat Gladstone in dit voorjaa1· voor goed zal 
aftredE'n, om dan met den titel van graaf een plaats 
in te nemen in bet Hoogerhuis. Het i niet onmo
gelijk dat hij naar Java komt om l"en houtaankap 
te nemen en dan op zijn gemak boomen te vellen. -
Het Dq.gblad_ verneemt dat- het voortbe~taan van ht>t 
musE>um Prins Hendrik ,·erzekerd is en bet tevens 
beslist is, dat bet te s' Gravenhagc zal geve tigd 
blij 1en. - - Bet bronzen standbeeld van Prins Hen
drik der Kederlan<len zal door de tot dat doel ge
ron titueer<le commis. ie a:rn het grmeentebe tuUl' 
rnn Amsterdam ten ge,,chenke worrlen aangeboden. 
Het plant;·oen aan de Prin Heridrikkade i <laarvoor 
als pl:rnt · aangewezen. De koslen <ler plaat. ing ztjn 
geraamd op ze a zevenhondcrd gulden. - De Bre
mer Yereinsbank te Bremen, met ecn actienkapitr.al 
van drie millioen mark, heeft ook al hare betalingen 
gestaakt. De directeuren, die door beur ·. peculatien 
de catastrophe vero0rlaak ten zijn grarestee1·d. In 
Bremen muakt de za;1k groote op~churlding, <laar de 
bank vier· millioen mark in deposito had die ook 
vr.r peeld zijn. ::\Ien schijnt du te Bi em en ook in 
het groot te dobbelen. 

Te Corea i~ een opstanrl uitgebroken, zeker om
dat men daar personeele b~lasting en patentrecht 
wilde invoeren. - De opera te Batavia maakt steeds 
slechte zaken. Hoe zeer de actrices en de acteurs 
ook hun best doen, bezoekt>rs willen er maar niet 
komen. Het zal dan ook we! de laat te maal wezen 
dat er zich op Jarn een opera troep vertoont. Paar
denspellen maken betere zaken.- De kommandant 
van de Bataviasche Schutterij heeft aan de pas aan
geworven !eden der Schutterij, waaronder jongelin
g1m van ze tien jaren, per c1Prculaire gevraagd of zij 
ook aanspraak maakten op bet ~erc>teeken van XV 
jarigen rlienst. De bctrokkenen hcbben ontkennend 
geantwoord tot groote verbazing van den komman· 
dant. - De gewaagde f 300. 's maanrls YOOr kler
kengeld bij bet departE>ment van Binnenlandsch 
Bestum· waren ultimo December '1884 nog niet toe
gestaan, zoJdat de Directeur wat dnurder zal moeten 
werken.- De leerlingen op de Militaire school te 
Mees · Cornelis krijgen een pianino. Er waren 
f 6000.-~ ontbestem<l gebleven op de begrooting voor 
boekwerken en anclere hulpmid<lelen en nu heeft de 
Di1·ccteur van die inrichting voorgestekl om da.arvoor 
een pianinv te koopen en die in de recreatiezaal te 
plaatsen.- De Heer \Y. II. Read Consul Generaal 
der Nederlam .. en in <le Straits Settements zal waar
schijnlijk zijne betrekking nederleggcn. Men ver
wacht t;at de beer Lavino thans Nederlandscb Con
sul te Penang hem zal opvolgen. Het aftreden van 
dr.n heer Read zal zcer batreul'd worden.- Volgens 
bericht aan de Penang Times heeft een Nededandsch 
oorlogschip op de westkust van Atjeh een Inlarnbche 
boot uit Soesoe aangehouden met 60 bollen opium, 
650 dol.ars aan geld en nog eenige andere goede
rrn, bestemd om in de een of andern haven te wor
den binnengesmokkeld.--

" · wpton~"h"" '-· het met zichzelve oneer.s. De 
•an ra pporteert <lat r : .. ~ie 

de natlcelige uitslag aan andere in het gesticht we1·
kende oorr.nken dan die van het klimnat te wijten 
is.- Op Onn1st h.;cft een \'echtpal'tij plaats gehad 
tusschen de liema1ming van rle sLo<,mers l\Iel\'ill van 
Carnbee en de Argus, waarbij vijf matrozen werden 
doodgeslagen. De officier van justi1ie, de assistent 
Resident en een der djaksas is er hcen gegaan om 
een onderzoek in te "tellen. Dit gebeurde juist op 
den 1 en Januari.- De Java Bode verhaalt dat op 
Oudejaar ·avond in de Willemskerk een belangrijke 
gift is gecollecteerd. Zoowel in het armenzakje als 
in dat voo1· de kerk vond men een bankbiljet van 
f 200. Dat is zeker een ruime gift in <leze tij<len 
van algemeene armoede.- De Java Bode vPrneemt 
ook dat de Resident van Djokja het ,·oornemen heeft 
om uinnenkort 's Lands dienst te verln.ten. Dit lS al 
zoo clikwijls vernomen, zonclt>r <lat het gebeunle, dat 
ctit bericht te Djokdja clan ook zonde1· eenige aan
doening vernomen is.- Te Samarang, Soerabaia en 
Solo zijn met ourlejaarsaYond bijna gern mer~jons af
gestoken, maar te Batavia heeft men, niettegenstaande 
bet hard reg.;nde, daarmede erg huisgehouden . De 
vuunverkmakers aldaar zullen nu zeker hoogt>r in het 
patentrecht worden aangeslagen.- Te Batavia l10ort 
men met !of gewagen ovt>r de doeltreflende maatre
gelen door den hoofdinspecteur van den po ten tele
graafdienst genomen ter verzekering van een spoedige 
bczorging van bril\ven en telegrammen op nieuwjaarfi
dag. Kaar~jes door den hePr Janssen V<lll Raaij des 
morgt>ns ten 8 ure op d~ p0st gedaan kwamen alien 
terecht en waren ten 10 ur~ reeds in hanrlen dcr 
geadre .. seerden.- De fabriek der firma Dro. saers 
& Co. heeft op den 1 e Januari haar dertigjarig be
staan gevierd en het werkvolk is onthaald op een 
r.hitterend feest. 

Telegrammen van de Locomotief ' 

Uit ingapore, 3 Januari. Het stoomschip Madura 
gisteren te Suez aangekomen. 
Uit Batavia, 3 Januari. Geplaat t te Batavia, de 

tweede luitenant der artillerie Vis en Yan Spree. 
Overgeplaalst naar Amboina, de tweede luitenants 

der anillerie Yermaas en Lam berts ; 
naar Pelantoengan , de ofllcier van gezondheid 

Vermeij; 
naal' Soerabaja, de officier van gezondheid Wein -

traub; 
naa1· Serang, de officier van gezondheid Kleinen -

hammans; 
naar Telok-Betong de officier van gezondheid Gron 
Uit Soerabaja, 5 Januari. Heden zijn pt-r stoom 

schip Prins Alexander naar Semarang en Batavi a 
vertrokken : 

p 
De heeren: l\feijll, van de Poll, Paula en Daluz, 
Uit Batavia, 5 Januari. Heden zijn per stoomschi 

Tambora van Batavia naar Semarang yertrokken: 
de heeren: Nederburgh, Scheuer, Hoerenbeker, Ra 

maer, Schonha1s, Kusters, Diederen, Lapeyrie, va 

-

n 
Rees en Junius van Heme rt; 

de dames : Schultze en Lawick van Pabst; 
naar Soerabaja: 
de heeren : Brandes eri Kollewijn: 
de dames: Haren berg, Overdijk, van Kappen 

van der Tuuck. 
en 

De gouverneur ''an Celebes en Onderhoorighede 
de heer Tromp, isoverlecten. 

n, 

A d v e r t e n ti e n. 

ts De ondergetee ken de betuigt mi 
deze zijn beleefden dunk aa 
allen, die hem bij gelegenhei 

vu.n de intrede vun bet nieuwe jaur, blijke 
van belang telling hebben doeu toekomen. 

boerakarta, 3 Januar· 1885. 

n 
tl 
n 

(1) A. J. SPAAN. 

ZIJ DIE IETS 
te vorderen hebben van of verschuldigd zij 
aan den bij vonnis van den Raad van J ustit 
te Sarnaru.ng dd. 12 December 1884, in staa 
van kennelij k on vermogen gestelden beer J 
C. CDBLIJS, worden verzoc:ht binnen 
twee maan<len na heden aangifte of betalin 
te doen u.an den agent der 81Unarangsche wees 

n 
1e 
t . 
a 
0 

-
en boedelkamer 
Soeraknrta, 
5 Januari 18 5. 

LAMMERS 

Verkrijgbaar 

v. BUEREN. 
(2) 

Etappe-Kaart van Java 
'l'opogra]Jh.Kaart van Soerako.rta 

Id. " Djokjakarta 
Prachtalbums 
Merk-en stempelinkt 
R1.mdschri{t pennen 
Draagbare copieerpersen 
Balboekjes 
GoupiZ-gravures 
Ivoren duirnstokken 
J>erry-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passe;~ 

TE J(OOP. 

lo 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

ge. 'l'e bevragen bij den Heer 

b 

(20) A. MA.CHIELSE. 

SOES1'.IAN & Co. 

elasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Colllillissievendntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough Lozen~es. 
l\lidd"ll teg-en de hoest. 

( 10 5) MACHIELSE. 

Amsterdamsebe Apotheek. 
So en kn rta. . 

Bayrnlll. Ucoholisch wasch· 
water·. 

( 101) i\IACHTELSE. 

De ondergeteekende, 
b elast zich met den in- en verkoop van pro

ukten te Semarang. d 

d 

V erschaft werkkapitaal aan Landbouwon
erneruino-en en verleent voorschotten op pro-o 

d ukten. 
Een en antler tegen nader overeen te ko

men conditien. 

I ' 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
r 

Het ecbte Leverwater, dat geen aanbeve
mg behoeft, door zijne kwaliteit alom bekend, en 

lechts verkrijgbaar bij s 

per fi. f 1.25 
» doz. fi. f 12.-

V LAS BL OM. 

(301)* Schoenmaker. 

m vu.ten,- blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

263 SOESMAN & Co. 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
fl.50 per pond. (311)* 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. l\.1ACHIELSE. 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekencle "'VIJN EN: 

I ' 

Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 
(70) A. MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarclen. 

(14) A. MACHIELSE. 

AmSiterd~mscbe ApctheGk. 

Levetttvafeir 
(296)* A. i\1ACHIEL$E. 

Amsterdamsche · Apotheek 
So er aka rt a. 

• 
1

] 1 tegen 

An1sterdan1sche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soemkarta van 

(25) A. MACHIELSE. 

~~_§~~ 

~Frnll ATELIER DE PHOTO GRAP HIE ~ 
i11 ~. '~~~~~~u. I 'i HOTEL SLIER. s26 1 I 

~~~~~~ 

Modemagazijn 

SOERABAJA. 

Steeds voorlianden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigtlheden, enz. 

Recommandeert zich verder voor het aan-

maken van japonnen, etc. etc. *(252) 

o~~~~~)>-

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

Heerenstraat-Solo. 
Op nieow ontvan~·en: 

Heeren schoenen. 
Hoeden a f 8.-
Parijsche hemden a f 45.- 't dozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Bad_zeep a f 2.50 

't dozijn. 
Schuimzeep. 
Eau de Cologne H. S. No. 171 l a f 4.50 

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

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor heeren-

DAMES ARTIKELEN. 

Handschoenen met 2 en 4 knoopc•n Scboe
nen a f 8.- Blancs de lys en Blancs de pel'le. 

Kinderschoenen, fij ne sponsen. 

DRANKEN. 

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

f 13en f 14.- bet dozijn. 
Havana Sigaren. (314 )* 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Roorts• 
werend liq neur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

poo) MACHIELSE. 

GOUDEN MEDAILLE 
PHAR MAf.l'UT SCHE TENTOONSTELLING WEEN EN 1181. 

fl 
t . 

DE .<; 11:001' Lt,\· D' Z'l!,'D is een koslbaar 
kalmercnci m!r1dd vnor ki11dercn. 
Dl.J SIUOOP J'AN D ZED is oufeilbaar te
g,u Kin!\11~,t. 
JH~' .'iIUOOP l'AN D• ZRD is cen rad!caal 
nil Id ·I Lcgc11 r!e !10esl van teringlljdcrs. 
~· • · ... ~ • ~ ·"" .... fl AN ,.., z ED is e_;n zekcr mid-
•l 1cld. 



Gezondheid voor iedereen. 

H~lltJway's Zalf en PiUen 
DE PILLEN 

Zuivci·en het bloed Pn herstelien alle ongeregeldheden 
van· de 

J~ver, mang, 1aleren en ingewanden. 

Z1j f""'.·en kracht en gezond~eid weder aan verzwak -
te Q.,stellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
vlln all<' Kwalen E'igen aan bet vrouwelijk ge lacht, 
omer chill ig van welken leeftijd. En onbetaalbaar 
voor Kiuderen van· welken ouderdom. 

DE ZA.LF 

ls een onfe ilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, 
'Zwe1·ende Borsten, verouderde V"onden, '~weren en 
Ett erbuilen. Het is beroemd t&r genezing rnn Jicbt, 
Rhtimatiek, en onvergelijkbaar voor Aambor tigheid , 
keelpiju, bronchitis, verkondhei!l en 

hoest. 

Ter genezing vo n IGiergezwellen en alle soorten van 
Hnidziekten hePft zij geen mededinger en geneest 

betooverend, ,aamgetrokken en stijve Gewl'ichtcn. 
Alleen bereid in Profe~sor H OLLO WAY'S Etablis. ement, 

78 , New Oxford street, Londen 
voorheen 533 Oxford street, 

En worden verkocht in Potten en Doozen van 'b. ·1' •d., 
2s. 9tl .. 4s. 6d, H ., 2:L, en 33-. en verkrijgbaar 

bij aJle medicijncn-verk ooper door de geheele wereld. 
... Koopers gelieven het Etiquat van iedere Docs en 
Pot te onderzoeken. lndien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat , zoo is bet bedrog 
(130) 

AAA 
DE EGHTE 

FR!llSCBE uina-Laroche 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van bet fransche Gouvernement van 
16.600 fr . en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. -

DE ECHTE FR.A.NSGRE QUINA-LAROCHE 
heeft op de Weener tentqonstelling van 
pharniaceutiscbe producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachther-stellend en 
koortswerend middel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verzwakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetl ust, gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
a1matting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bewezen is. 

DE Er,HTE FRA.NSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een kracbtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRA.NSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagemaakt hetzij door de Apotbe
kers die altijd bun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE e~·schen 
mat prosp0ctus waar- ~ -~-
op nevenstaande ~'C,_Q~ 
handteeking ----
staat, alsmede bet maatglaasje vragen mel 
den naam LAROCHE in een woord. 

E: EGHTE FRANSGHE QUINA· "LAROCHE 
bevat b1j iedere flesch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

ilE E~HTE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

lE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
rordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 

de heele flesch. 

DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar~ te Parijs, Rue Drouot, n° 22· 

CRIMAULT & CO'S 
M AT B C 0 Preparaten 

Dit gcnecsmidde.1_ geeft de g~n
sli rrste resul taten b1J de behandel1ng 
cl ef. Gonorrhee; het be~ta at in twee 
vormen: 

10 GRIMAULT&:Co'e Matico 
Ins puiting; is in weinige )aren 

~ werL ldheroemd geworden ; bmncn 
:[... enk ele dagen "·orden de hardnek

k 1!!'s te n itl'l oeingen, er door µ-e11ezen. 
2o GRIMA ULT&: Co's Matico 

Capsules; onfeil~aa r ~ij de be
ha11d elin<> van ... , ,,1~ - · · 

hebben boven r 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. N B d B r 1. I Il di s c h B L BV B Il sv B r z 8 k B r i Il ll WEBKTUIGKUNDIGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.ohinerieen en fa.briek.sbe EN 

Ltitr0nt0 Maatschauuij 
noodigdheden. 

HEBB EN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, 1-1 en Balk• 
ijzer in alle afmetingen. 

Staaf en plaatijzer van alle dikten, 
TE BATAVIA. 

waarbij van 6' X 2' X '/ .. " en '!," 
~taaf en plaatkoper en .Koper

draad. 

Inlichtingen omtrent verzeker:ingen b. v. Kapitanl bij overltjden, lmmer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlu.ngs aangenomen VERLAAGD t11rief voor V\.,.E ' 
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

Groote- sorteering-Jloerbouten en 

(17) Jilinknagels. 
> > Jioperen Kranen 

en Stoomafsluiters. . 

THOOFT & KALFF - -· Soerakarta. India rnbber van af '116 " tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met hulpstnliken tot leveren op aanvraag darlelijk 
en met 4" Schijfschietrc;;isters en Afstandsbepa-

Geldonken piji>en tot 12" diameter lingen, afzonderlijk gebonrlen. 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie· 
men, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifngaal. Stoam· 
pompen en Brandspniten. 

Snijgereedschap , -oor gas en 
With'\vorth«h·aad. 

Alle soorten 'r erfn,.aren • 
Boor en Pons1nachines, Draai· 

Gedrukte A.an teeken i n;;boekj es. 
N aamlijsten. 
Kleedinglijsten. 
S t rafboeken. 
M:enn;;eboeken met sterkte Register. 
Proces-Vcrbaal. Getuigen Verhooren. 
Beklaagden Verhooren. 
Vendu\'erantwoordin;;en, enz. enz. (4) 

en Schaaf bank en. I 
Stoonunachines:met ll:etelsnpern ONTV .ANGEN: 

fnndatieplaat. , .. 

b.:~:::!!:~·~.,:;,':e':!i.?,~:!~e, de besw p f a Ch t l ll B 0 1 B 0 ll f a fi B Bll 
Dinas Crista.II, een nieuw soort 

,. ,~nrklei. Yan welke l1~~tste artikelen zij zeer goedkoop. 
eemge agenten voor. Java ZIJll . • THOO•,'I' & Ji:ALFF. 

Verder alle a1·hlielen, benood1~·d (169) 
, -ou1' lantlelij lie onderne:miu~·en. -------------------

Hunne zaak op grooten om zet gebaseera zij11 
de, hebben zij hunne prijzeu zeer billijk en 
beneden concurrent:ie gesteld. 

Gan.rue belasten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van llachiuerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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\lritte en Boode Port .. . . . f ·15.-\ per 
M:nln~a, 1'1uscatel en V~uoDulce,, '13.50 (12 fl 

Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-1 a co. t. 

IEeni[e a[enten Yoor Solo 
THOOFT & K.ALFF 

INDISCHE-BOD.EGA 
Ont'l-·angen: 
Een pa1·tijtje exqnise witte 

portwij n, minder zoet van smaak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aan,'ragen tot geleide· 
billet Toor , ·er,·oer Tan koffi.j, 
:met ontvangstbew,js Too1· kot·-
fij pas. (193) 

BRAND-ASSUR ANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

El\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Bij het Agentscha.p dezer .Baatschn.p

pijen bestaat, op zeer aa.unemelijke vo~r
waarden, gelegenheid tot verzekerin' 
tegeu bra.nd9evaar, van alle soorten Gt-· 
bou wen eu Goederen. 

_(16) ' 

De Agent te Souakm·ta. 

J. H. VAN O.MMEREK. 

Parfumeurs 

8, Rue Vivienne, 8 
PARIJS --

lf ananga ~ater 
is een buitengewoon verfrisschend 
toilet water; gemengd bij bet water 
waarmede men zicb wascht, maakt het 
de huid blank en glad en laat een 
allerfijnste geur na, die ..door de ele
gantste dames zeer gezocht wordt. 

HOGG'S ..-u AE COO LIVER OIL 
( HOGG'S LEVERTRAAN) 

Waarnn de heilume uitwerking sedert 30 Jarea lleke•d ii 
Tt gtn: Borstziekten Longtering, Bronchttle, 

Verkoudheid .Hardnekkiae hoest.Kl1erachtige 
aa ndoeningen, Huirhaekten , Klie t achtrge 

~::kJ~ld~~e~ ~1i!~~kzk;.,nai eenn v~;;~1~~~;:1s~=~~~~g 

Meo 'eische op bet eliquel den naam van HOGG 
~el attest \'an den II' LESUE UR. chef der Gitt• 
mische werkzaamheden ~a n de medi;che faculleil t 
Parijs, en het stempel van den frahscbe1 
Staa t in blauwe inkt. Dt lererlraan v;11 

HOGG wordl alleen l crkoclit in d1·ielloekfv 
{lacons waarnn· hel model hier oaasl is i;eplaats1 

! potheek HOGG, 2, rue Castiglione, P!R!JS. 

De ~eloutin.e 
f. ia eene speciale POUDRE DE RIZ 
l Hreid uit Biamuth, bijgevolg van eenen heilzamen invloed, voor de huid. 
t Zij houctt op het aangezicht en is on.zichtbaar: 

sij geeft dus a.an de huict eene natuurlijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS _. Q M U A - · • 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden:· 
POSTTARIEVEN. 

TELEGRAAF'fARIEVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN buil..bn 
de lijn. 

(6) THOOFT & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - Soeratarta 
bevelen zich beleefdelijk aan r oor hunne 

IlrukkBrij Bll BintlBrti 
en 

HANDEL 

in PaDiBr-, Schrtif- en Kantoorb~hoeftan. 
Spoedige bediening en nette aflevering g-e

garnndeerd. 
PRIJSCO U RANTEN worden Hteeds gratis 

verstrekt. 

V erkri.jgbaar 

bij 

(7) 

TI010FT & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J avaansch) 

P1·ijs f 5.- f1wico pm· post f 5,50 . 
(82) 

VERKR.IJ G B.AAR 
Javaansche Al:manak "-oor 

bet jaar 18§5. 
or.der redactie van 

1:1...,, IJ. "'\~~inter. 
Bevattende een mengclwerk over de wa

jang-orn.ng toebehoorende aan den prins Pra
boe Prang wadono, en versierd met 2 pla
ten . 

Deze almanak wordt in drie soorten uitgege· 
ven , waarvan de prijzen zijn als volgt: 

le soort f 2.-
2 » » 1.t>O 
3 » » 1.-

(350) 11HOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Ka.lff -- Soerakarta. 
PAPIEREN IN DIYEI{SE SOOR'l'EN. 
ENVELOPPEN. 
KA..NTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

moo~~1m ~ l~lr~~ 

'Jlantoor-.tJgentla"s iss.:;. 
S i10orweggidsen. 
Nederltuids Oeschiedenis en Yolklleven 

( prachtwe1·k in 4: gr. octavo deelen) 
de 6enestet-Alb1ini in prachtbtind. 

ltalie, door Gerard Keller )' 
Ben scT :iderdooN, coniple l" 
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