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NIEUW GUINEA 

De Soerak<irt<uche Coiirant verf.chijnt 

driemaal ':;weeks: Dinsd1igs, "Don:lerda_q.r n 

Zate1·dtigs, uitgezon1lot'd foestclngen. 

Bebalve bet Yerfoonen vn.n de vlacr. het in 
"' ' ]mart brengen cler kusten en de extirpatie der 

Xede,·land:.ch Xicuw G11i- specerijboomen, v1elker overproductie de Com-
11ea e11 de Pu,ioe~c!te eilc111- pngnie voor han.r mouopolie vreestle, lrnclden 
den ilooi· ,1. Haya. de reizen meclc ten <loel om vreemd.-J schepen 

in bet oog te ho ml en, in;-;onderheid die van den 
I re1·t·olr1. J reeds gc11oemden Dn.wpier. Deze had eene in-

Als de rnornaan1. te vorsten <le· l11nd' wer- structie van koningin Anna om voor clrie 
den de :rnmpat rndja Papoe1t" µ-euoemcl, orn- jaren in de zuiclzee te lrnpen op Fran chen en 
trent welke eehter ,,.eene hist11ri, che be cheitlen 'Spaajaiir.len en voer derhnl ve niet op eifSell 
be brnn, terw\jl van de rntburige eibnden-sta- avontuur, zoo min als de Engelscbe lrnpers 
+.en de su1tan vn.n 'l'illore het ruec,.;t ZljrLe rech- die in htteren tijd van den Prins sfatdhouder 
ten deeil · gehlen. De Spm1j1uto.rden, wien \Villem V hunne opdrncht onvingen. Hij en 
door <le Hollander het vuur ua aan de scheeneu een z,..kere illoro-1m. wareu de werkzaamste 
wa geleg\l en clie uit het h1rnclelsverkeer in ag-enten tot vesticrincr van bet Eno·elsch crezacr 

~ ., 0 "' "' 0 0 

. die wo.teren venlrongen waren, had<len de :.\Io- in deze oo telijke zeeen, <loch toen het toevnl 
lukken ontruimd en zic.:h op de Philipp1jnen ons de beide geduchte pirnten in Landen speel
teruo·cretrokken, zoodat de vroegere inbezitne- de. toen ~e gouverneur 'l"itn Ambon Coijet den 

bO ..,. ""'i • 1 d" ming door Ortiz <le l{etes v1tn .1. • b urnea ecne <tahte - ie zon<ler pas voer-gevankelijk nanr 
doode letter werd. Rtbiviit opzond, terwijl onze posthonder op Bn-

De nonactiern houding van bet bestuur te- tjan, -de sergeant Pieter'z, den eersten in ar
o-enover bet eilancl vnanderde eerst, toen er rest nnm, liet men zich te Batavia zoodanicr 
~ 0 

in 1697 kapers op de kust kwamen. Het Wit- door hunne stoute taal en het dreigen ruet 
ren onze onde concurrenten. de Jl~ngelscben. Albions wrn.ak intimideeren, dn.t men ten slot
A1s eene represnille voor hunuc verwijderiog te al hunne ei.schen iuwillicrde, hen met onder
uit B1wbun richtten zij ecne compagniesclrn.p scheiding behandelde en ~len kordaten ser
op tot den opkoop rnn specer\jen op de nutrkt geant, die volgen plicht en in tructie gehnndeld 
zelve, cl. i. de i\1olukken Yanchar verscherpte had. bovenclien aan den advokaat fiskan,l over
instructie vim de directeuren arm bet in<l1sch g11f. Ook de sultan van Batjan, die dezelfcle 
bec:tnur. d11.t niet aarzelde met wedei"Olll in de I gedrngslijn ~ls Pietersz had gevol15d, ~ertl ter 
bedreigtle streken de vhtg te vertoonen. i\len verantwoordmg geroepen, <loch wd ztch zeer 
be(J'reep d1tt, wilde men mededingers weeren, wel te <lekken met de contracten, die hem voor· ru:n zich ook rnoest laten gelden. De Engel- schreveu vreemdelingen desnoods wet geweld 
schen toch waren charin ook niet u.chterlijk te keeren. 
eu rnornl tond de Britsche kaperkapitein \Vil- De aansprnken van de Compacrnie op Kieuw 
ham D11mpier bij de Hooge H.egeering met een Guinea, nn Spanje zich had teruggetmkken en 
zwarte kool aancr.~teekend. Hij scheen inzon- geene rechten meer deefl gelden, ber...tstten .voor
derheitl N". Guin~a t0t bet doe I zijner verken- I namelij k op de sou ven~initeit~rechten welke 
ning tochten te maken, terwijl zijn naam nog f haar erkende v11:11.l, de sultan vnn Tidore, op 
in clien van strnat Dampier (tnsschen :~e eilan-1 ~et land beweercl~ te hebben. _Deze bestonden 
den W aigeoe en Batant11) hewaarcl bluft. rntus ch en meer 111 naam clan rnderdaad, want 

B\j afwis elencle tnsschenpoozen werden nn, hoe"'.el enkele stnmmen h~m scirntting brnch
mee tal van Ihndn. nit, schepen uitgerust. waar- te11 m sln.ven, amber, sch1ldpad, enz, zoo wer
door de phw.tselijke kennis bngzatllerhand werd ~en ~loor de PiLpoeas des sult1tns geruachtigden 
nitgebreid. .A.an een daarvan, bet freg11t »de eYenzee~ om hal gebrncht als cJe holhtndsche 
Geelrink" onileent de G!:ielvink-buai haar nan.m. 8cheepsheden De Cornpagnie droug hem n.l 
.Met de bewoners rnrderde men ecbter niet zoo 't ware het grondgebied op, zoowel om vreem
o-oed nlthans in een schecps-i·ournaal van 1703 delingen te weeren als om de J·urisdictie over 
0 

' • k 'b 1 Jeest men nog, dn.t de bewouers van ~fofloor -,rnm .a en, waartoe zij zelve geene ruicldelen 
niet aan boord cinrfclen kom1m »u\jt vreese hezat, rn deu run.rs van !mar leenman te scbuiven. 
Han Boe. denoteerende daanuede bet canon In 1759 verscbijnen de Engelschen weJerom 
»en desselfs u\jtsprneck, hoewel z\j daarruede ten to?neele ~?- vestigden zich op h··t eilancl S;t
J>niet waren beO'roet en desselfs effecte v1w lawatti, tenVlJl bet den Bewindhehbers in bet 
:.idie van KMij ~1oeten vern:1men, dnn wel be- vn.derl'.mcl blee~. dat eene v~·ij aanzienlijke hoe
»vorens in andere- tijclen claarvan de smaak veelhe1d Rpecer-!cJen aan bet hollandseh mono
»gecregen moeten h~bben." polie was onttrokken en door Engelsche sche-

Fe u i 11 et o n. 
H e t J{ a s t e e l "'\T i l l e b o n 

T';'ij 1iam· he/ Fmnsch 

(1) A.. DE BB E II t\.. T. 

J. 

I11 de zp~tiende ccuw stor.d op_ eenige lll'en nrn 
c~.Pn gelcgen bet oude slot BanilJ.~. Gontrnn de 
Vaschliel', baron van Harville en El'rigny, heer Yan 
Baisse en J.Ial'lly, was een dapper eel el man wiern; :;tarn
boom lot in de kru1stochten opklom. N g meer· clan de 
jaren baclclen zijnc wunc!Pn hrm genoorlzaakt de edele 
krijgsman tand te vel'iaten, en hem g0rl\\'ongPn om 
zijt, our!, trouw z'vaa.rd, waa1·mede hij onde1· drie 
sou"el'einen cl ie Hen<lt·ik IU 'oorafgeirnan waren ge
vochten had, aa.n het hoofcleinde van zijn leger-
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bel'~ geplumlerL~. hegen de pachter~ al lutlel weinig 
binnen rnn den door hen geplan1.en oogs~, die bijna 
aanbouc~end door de hoevcn der paa1·den Yertrapt 
were!. De !Ieercn ondcrvonden den ter'LH\·slag hunnel' 
ellen<len GPlukkig nog waren de edollieden. wier 
Jans voo1· het leecl een genee ·middel wist aan tr 

brengen, door nu en clan cen rijke boPrderij tot 
.,;lagveld te kiezl'n en clan een gocrlcn bnit en gc
vangenen, die tcgcn gelrl wed er we rd en lusgelateri, 
naar hui$ urachlen. 

Roger, de oud~te zoon van den heer rnn 13arville 
droeg- den naam rnn baron d Errigny. llij 'ms ecn 
scho•Jl1 jongrnan Yan twinlig pren, gt'cot en ste"ig 
gebouml, md blonde hai1·cn, blauwe oogen, met eC'n 
beda:rnl, zclfa clroomerig uiterl~k, llij zag e1· zelfs al 
te b~daarrl nit. Gerlurenrl•l la.ngcn tijd ha.cl dat 
vreeclz:1111e uitel'!ijk zijn Yader onaa.ngenaam gt'stemrl . 
Op een goerlen rlag echter vernam de oude baron, 
dat z\jn e!'fgenaam zeer ijver!g was als hEt e1· op 
aankwam om een vlegcl te straffcn of e1'n jong 
meisje aa.n een medeminnaar te betwisten. Eeu zeker 
procurnur, men zegt van kwar!e za.ken, uit de'1 om
trek, · kwam werkelijk zich b\j rlen baron beklngen 
dat in den rnrigen 11acht men meester Roger, bin
nen het et'f nrnt zijne nicht had zien koozen en dat 

Advertentiekosten behalve het zecrel voor . ~ 

elke 10 woordcn voor ~ plitatsingen f 1.-

elke vol gen de plnatsing de helft. 

pen op de Engelsche markt aangebracht. 
Yan daar nieuwe bekommernis en om bet 

opdringen der mededingers zoo noodig ook per 
ministerieele nota tegentega,m; werclen ouder 
<leu G. G. van cler Pa.rrn te Bntavia de O"eo·e-

"'"' \'en' verzameld tot bet »lbpport over 's Oom-
po.gnies regt op de Groote Oost »In 17 61 kw am 
dit cowmissoriaal verslag in den ltttad van In
<lee ter tnfel en bet volgeucl jaar werd er eene 
expeditie samengasteld oncler bevel van den on
<lerkoopman en dispensier van 'rer1111te Jan 
J onkers; acht schepen, voorzien van geschut, 
bemand boven het scheepsvolk met -200 mili
tairen en welke flotille door de corn-corn's v11n 
de verhondenen der Cornpagnie zou worden 
versterkt. Extirpatie der specerij boonwn, on
denlrukking van den ruorshandel, opvn.tting van 
oproerige hoof den, tuchtiging van zeeroo vers
dorpen, observatie van vreemde kapers, enz. 
was J onkers in zijne instructie voorgeschreven. 
Hooftlzakelijk door hevige ziekten onder de 
opvareuden kwnm van deze expcditie ecbter 
weinig terecht; de vloot kwam in ontredderden 
toestand, met talrijke zieken en zonder veel 
uitgericht te hebben in 1763 op Ternate tm·ucr . 

'l'erwijl de pogingen der Cowpu.D'nie ald~s 
herhaaldelijk mislukten, de zeeroo~erijen der 
Papoea's voortduurden, Ternate en Tidore hun 
t!rfelij ken haat. onder de oogen 1ler holland
sche bestuurders onderhiehlen en de morshan
del van vreemde natien toenaru, deJen weten-

! schappelij ke reizigers der laatste menigen ver
clienstelyken tocht n11ar deze gewesten. Zoo in 
1766 de Fntnschman de Bo11cr11invtlle in 1770 

"' ' de beroemde Brit J a.mes Cook. W 11.t reeds vroe-
geT door andere zeevaarders o·ecrist was, be
sloot hij tot zekerheid te brengen~ ~l. dat Nieuw 
Guinea niel vast z11t aan Nieuw Holland: Hij 
vond indenlaad de VP-rmoede doortocht die hij 
mtar een ;-;ijner scbepen de Encleavourstrnat 
noeIBde, maar die naderhand credoopt werd 
met den huidigen naam van To~rl'!s-stn.at. 

Frnnschen en Engelschen trnchtten uog steeds 
aan den pijp kaneel te zuigen, waarvan Hol
land- tot dusYer het grootste deel had bezeten. 
De eersten voerden eenige der kostbare spece
rijplantjes naar hun eiland Isle de France (Mau
ritius), de laatste ondernamen hetzeltde op 
hunne factoriJ. te Balambancran. Door Forrest • 0 

en Baxter werden rneer cfan honclenl phntjes 
alclctn.r aangebnicht, die ze met een zeer klein 
scheepje (om de Argusoogen der hollandsche 
posthouders te orftgaan) van Dorei op N. Gui
nea gehaalcl hadden. Van de cnltuur kwam 
echter niets, doordien de foctorij door . de in-
boorlingen werd afgeloopen. (Slot volgt.) 

le Gaucher. en een -zijner \Tienden, een rlapµl'r sol
rl<rnt, die hem was komen bezoeken, hebben u1v zoop 
willen geva.ngen nemen, de een hem zijn hellebaarcl, 
de andet' zijn sabel toonende. 

- En toen? vroeg de bal'on. 
·- - En toen, bl'om1le tie klagcr. heeft hij de h·~l

lebnard van Jean le Gaucher gt>broken en den schou
der van den soldaat uit bet lid geslagen . 

Nn gevoelde de ba.l'Oll zich zoo gelukkig dat hij 
den procureur bijna omhelsd bad .. Toen de laatsle ver
trokken was Jiet de BaI"ville zijn zoon bij zich komen, en 
gaf hem een ernstigen uitbrandcl', terwijl h\j met moei
te een glimlach in zijn gr\izen baa rd kon vel'i..1ergcn, en ein
dig1le met hem een scho<rn paal'tl ten geschenke te ge1· 

Men bcgrijpt dat dergelijke stralfen niet gr 
wal'en om den baron cl'El'rigoy te verbcterr;" 

'iVeldra ornrkwarn h..'m een ancler aw.
was lang van ge~talte, maa1· hij \\'as 
had zulke blozende wangen, clat hij 
een jongen van zestir.n of zeven' · 
De adjuda.nt van .een AngcviP 
door Cacn rei~rle, had de <'" 
een onbH!eefrl antwoorcl te 
hem bij de keel greep 
hebben, als de kom· 

Inzending der Ad vertentien tot op de 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

So er aka rt a. 
llI a a 11 st a n d. 

lJonderdng 8 Januari L. h: . Yrijdag ·I (J Januari 
?\. M. Zatenlag 24 Januan E. K. \"rijdag30 .Tanu
ari Y. M. 

' ' crtrck •le•· Treinen 
Sema1·ang--Sulo G.50 v. Ill . sneltl'ein, WP,)k 

te 'olo nansluit nan rlen snel 
tt:e;n, cli1' om ·l 0.30 v. m. 
van claai' naar Sor.rabaja vcr 
t rek t. Yenler 8.3·1 v. m. 1.11 

Solo-Semarang 
11. lll. 

7.2 V. Ill. '10.30 Y. tn. 2:1 
n. m. sneltrein, welke aan 
sluit aan den sneltrein, di 
om G.20 v. m. rnn Soera 

· • baja \'C'rtl'ekt. 
Sema.r:;ir.g-I\erlong-Dja.ti 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8. 'l':2 ,v. m. 
Sernara.ng--Djokja G.30 '' · m. 8.31 v. m. 
Djokja-Semnrang 7 .'15 r. m. ·12.25 "· m. 
Djokja.-Solo 7:1.J v. m. 9.48 '" m. ·12.25 

11. m. :l .. :>.J n. m. 
olo---Djokjn 7.1 :~ r. rn. '10 v. 111 • 1.5:1 

IL m. ~.3G n. rn. 
Willem I--Kedong-Djati G "· m. 2 n. m. 
Kedong-Dja.ti-"'\Yillcm I. 8.3 v. m. -1.H 11. m. 
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S 1 u i t d a r; e n d e r :U a. i I s. 

T.1<.: SAi'IIARA.:~w: 

Fr. 11--25. 
Eng. 3--17. 
Holl. G-lG-26. 

'rE B.i1'.:1vB.: 

~'r. 14--28. 
Eng. 6-'.30. 
Holl. 9-19-2 

Aitstralische mail 1 Qiieensland Royul ,1Joff 
19 Januari. I 22 Januari. 

Als stanltje rnn Chineesche rnal vers 
clieHt het volgencle. 
E~n Chinees te Kertosono verzond 

pn.kket, inhoULlen<le ( volgens zij n aangiftt: / <" 
zend gulden, tenv~jl er niet rneer en niet mi1 
der clan f 500.-- in was. Dit vernam althar 
later de beu.mbte, die bet pakket in ontvang1 

Dilrnaal vonrl de heer rnn Barville dat zijn zc 
wel wat te vet was gegaan, maar h~j was gev 
door de overwinning nm Roger en dit fnaakte 
toegevend. · 

- Yerduirelrl, l\IPvi·ouw de b'.l.ronnes. ze:' 
tot z\jne YI" 

u w zoon. J> 
gij wl'l, 
ter cer 
diep 
gr· 



. enomen hiul, van f'll anderen cbinees, die 
net weten kon. M t de ontvaugst daarvan be
gint ook c1e verant11oordelijkheid van de dienst 
·ler staatsspoorwegen voor eventueel verlies. 

Het ongeluk wilde dat het verzondene ge
urende bet traject verloren ging. Alle naspo
ingen hielpen niets, het verlies had ten ge
·olge bet ontskg van eenige beambten, <loch 
en listigen chinees moesten duizend gulden 
vorden gerestitueerd. 

Een andere Mongool verzond volgens zijn 
aangifte tweec1uize11d gulden aan het adres 
van een zijner landgenooten te Paron. 

Het kantoor van ontvangst telegrafeerde aan 
Jen haltechef te Paron om van den condnc
teur van den eer t,komenden trein bet pakket 
~et de genoemde som in ontvangst te nemen. 
De trein kwam, doch het verzondene kwam 
niet in handen van den haltechef en - de 
afzender kreeg zijn gP-ld terug. 

.Men vermoedt echter, dat de chinees zooveel 
geld niet heeft verzonden. 

Vroeger meldde de Indische pers, dat zeker 
haltechef nabij Soerabai1.1. een verzegel<l pak
ket, volgens den afzenner ( een chinees) een 
wa.arde van f 1500 vertegenwoordigende, had 
opengebroken in aanw&zigheid van eenige per-
onen en er slechts f 500 in had gevonden. 

\.V el moe t hij de overige 1 000 gulden uit 
zijn ei(}'en zak restitueeren, doch hij vermoedde, 
dat John Chinaman juist op zulk eene gebeur
lykheid had gespeculeerJ. 

Het is te hopen dat de Inspecteur Genera1tl 
afdoende maatregelen zal kunnen nemen ter 
voorkoming van d~rgelijke speculaties. 

Uit bet Zuidero·eber()'te schrijft men ons: 
Ofschoon <le eer te regens reed~ in het be

gin van October zijn ingetreden en de West
mou on nu reed een paar maa'!:lden duurt, 
klangt bier en daar nog een landhuurder over 
volslagen gebrek Mn water. Dit is mecle een 
der oorzaken, (om ntn de procluctie niet te 
spreken) wn.ardoor koffielamlen v or spotpriizen 
worrlen verkocbt. Een welbehnde, wel varende 
on<lerneming lokte geen koopers, doordien 
er gE:en genoegzarne hoeveelheid water voorhan
den is. 

Het dessavolk begint nu toch te begr!jpen, 
wat de Directeur van Financien omtrent de 
circuhttie der duiten verordend heeft. Het be
gint voorlieftle te krijgen voor de centen, ter
wijl de circulatie der haantjesdGiten groote 
moeielijkheid ondervindt. 

Op eenige palen afstauds van de halte Sa
lem der T. I. S . .Maatschappij ligt een heu
veltje, waarop sedert eenige mnnnden een ver
bazend groote slang ter lengte van ongeveer 40 
voet en ter dikte rnn ruim een voet hare 
. chuilplaab:; heeft gekozen. 

Door de bevolking wordt zij al heilig be
;:;chou wd; ze gaat nooit buiten den om trek van 
bet heuveltje, en wordt door de men chen van 
·oecfsel >oorzien. Dat Europeesche jngers haar 
ls minder heilig beschouwen zoude11 de kogels 
mnen getuigen: die daar in het zn.nd zijn. 
edrongen. -· 
Een Eu10peaan1 die_ een plei~ierreisje naar 
·ambanan deed, en een bezoek aan de een
noude Hindoetempels bracht, vond in een 
n deze een gou<len beker, die echter door 
n tand des tijds zoodanig is gebavencl. dat 

glans van Let goud verdwenen en bet edel 
·aal haast niet meer te onderkennen is. 

net bestuur van het museum van omlheden 
te 's Gravenhage mag hopen, <lat de 1inder 
bet gevonclene aan die instelling zal rnrma.ken, 
althans wanneer de beker niet bij het Bata
viaasch Genoot chap rerecht komt. 

ndenen gekncusd. Toen ik dat ondenondt:in had, 
~t ik het bij het Yertrek een flink <'ind galoppeeren . 
's een111aal die . talrroolijkheicl er uit Wtl>". lieti bet 

~n gordcn toon 
'Yen, nan tr, 

'n, om bij 
illlll hl'm 

Thrville 
'uigc 

De 6e Januari schijnt een ongeluksdag te I Over de zoo belangr!jke k1iloni.1t1e iuingele
zijn gewee t. Op clien dag toch verdronken • genheden van den 111.atsten ttjd, zweeg de Ne
drie personen (twee mn.nnen en een kind) derlaudsche troonrede. Ovt r het nog armzalig 
in de Kn.lie Pepee, Bij een der eersten is het bijtijds streveu op kolonian.l gebiml door Duitschl1Lud, 
gelukt, den levensvonk weder aan te blazen. zeide de Keizer: 

Bij bet knaapje echter, ho1weel moeite men »lu aimsluiting nan het herziene wetsoutwerp, 
ook deed hem in bet leven terngteroepen, bleef » betreffende de subsidies aan onze stoom. cheep
:r.ulks rruchteloos; een onzer stadsgeneesheeren »va1trt te verleenen, zullen u rntdere mededee
verrichtte de lijkschouwing. Zijne zuster, <le »lingen warden gedn.an aangaande de onder 
eenige bloedverwant die hg bezat, was ook: »rijksbeRcherming gestelde overzeesche volks
bijna verdronken. rrwee Inlanders, die zich op »plantingen en de daarover gevoerde onderhn.nde
den oever stonden aan te kleeden en de beide »lingen met het ouitenland. Al zullen deze begin
dre11kelingen zagen, dachten blijkbaar, dnt bei- »selen van eenstreven nan.r kolonien niet alle daar
den met hen den draak staken eu verlieten »aan geknoopte verwachtingen kunnen verwe
de rivier zonder te bedenken, dat bet bier »zenlijken, zij zullen toch door de ontwikkeling 
twee menschenlevens kon gelden. :.der handelsverbindingen en door de bezieling 

De brievenzak, die zooals men weet op den 
weg van Solo naar Soerabaia verloren raakte, 
is tot dusverre nog niet teruggevonclen. De 
bij die gelegenheid op den trein zich bevin
dende conducteurs (Froling en Smeets) werden 
gestraft, de een met eene buete van f 25.
en de antler met ontslag uit de dienst der 

tan.tspoorwegen. 

Men Hchrijft ons uit Deli: 
W~j bebben in deze buurt thans volmaakten 

regent!jd en er va.llen hoereelhe<len die men 
op Javit maar zelden ziet. Avonden van 60 
m. m. zgn volstr.ekt geen zeldzaamheicl en nu 
op 20 Decelllber hebben w~j rnn af den lsten 
r8eds .J.78 streep. <;a ptomet! 

De oude beer W. te ::)olo is alzoo gestor
ven! Hii was een van de oud-gedienden v11.u 
Dorrepau.l & Co. die in vroeger j11ren in de t1i.bnk 
prncbtige zaken maakte en dau.rvoor clitn ooK 
Inter van hr R. v. A. een sourt van pensioen 
kreeg. 

Van O"enoemde finna ontving ik een hrief 
vermeldende de conversie in eene vennootschap 
met een aandeelen kapit11.al Vitn 6 milioen, 
wa1irna eene obligatieleening zal worden uit
gegeven van 7 milioen, rentende 6 pct. tegen 
een koers van 98 pct. 

»van den ondernemingsgeest den uitvoer vnn 
>producten in die mate bevorderen, <lat on
»ze nijverbeid steeds aan lmar arbP.iders voldoen
»den en 10011enden arbeid kan geven." 

Men mn.g er veilig op rekenen, clat Duitsch
ln.nd z\jn kolonien wel krijg-en zal. Hoe het 
nrnt 't behoud di:lr Nederlandsche gaan zal, is 
een vraag. I. v. 

Om een zeer geringe aanleiding scboot een 
driftkop eens een geweer n.f op een zijner 
rnakkers. Gelukkig ran.kte hij hem niet; maM 
de n.uder ma1ikte tot rechtmatige zelfvercled.i
ging hierop gebruik van z~jn rotting. 

De zaak kwam voor de recbtbnuk en de 
advocaat vau den eerstgenoemde gaf nu de 
volgencle verklaring van bet voorgevn.llene: 

'>De twee vrienden ontmoeten elkander; zii 
krljgen twist - (nn laat cle pleite1· zijne stem 
tot een ge(l,uiste< d.alen) - miin client schiet 
zeer zacht zijn geweer af, en. (met een.e sten
to1·.-c:tem) - daarop geeft zijne tegenpart~j hem 
een gew-w-welcligen slag met een stok !" 

In bet Hongn.arsche Ruis van Afgevan.rclig
Llen kwam onlnngs een verwakelijke vergis ing 
voor. Een der verkozenen legcle namelijk, in 
plan.ts vnn zijn geloofsbrieven, de rekeningen 
over van de diners door hem aan zijn kiezers 
gegeven! Het geschiedde bij ver~is ing, ver
klirnrde hij later. 

Een re<'htsscbandaal . 

Lonl Coleridge, de oppenechter v11.11 Enge
land, bezit. benevens een pan.r zoons, eene 
clochter, Mildred genaamd, die eenen leeftijd 
heeft bereikt w1uirop men gewoon is dames 
slechts nit wellevendheid nog jong te heeteri : 
zg telt ~W zomers. Ge1~jk meer vrouwen, die 
het geluk en bet ongeluk hebben de huwe
l~jksba.rlrns slechts uit de verte te aanscbouwen, 
zoekt juffrouw Mildred eene geschikte afieiding 
in bet bestudeereu en verhelpen der mensche
liike ellende. Zg geeft les in armenscr.olen, 
lenigt armoto<le, wirnr zii lrnn, en neernt een 
werkcladig deel !Lan de pbilanthropische po
gingen 011zer d11.gen. Het was op dit edele pad 
cler menschlievendheid en der zelfopoffering, 
dat zij, eens op een dag, kennis m!Lakte met 
zekeren heer Charles Warren Adams, destijds 
en nu nog de secretaris van. een lietJadig
beidsgenootschitp. J uffrouw Coleridge was be
stuursli<l claarv1m, of werd het. Hoewel de beer 
Adams de hnlve eenw had overschreden, ont
stond er toenadering tnsschen hem en haar, 
zij bet dat gerueenscbappelijk cijferen en brief
wisselen over liefdadige dingen de clrijfvP.eren 
der wederkeerige sympathie in werkin'g brach
ten; of om andere redenen, welke ons ver
borgen gebleven zijn. De toell1Lclering rijpte 
tot vriend cbn.p, en de twee vrienden 
ontmoetten ellrnncler dikwerf. Y olgens een 
gestreng vuller al te dikwerf en Lord Cole
ridge gaf dus zijner dochter te verstn.aP, dat 
hij hare toenemende vertrouwelijkheid met 
Adams ongnn.rne mg. Doch deze vennaning 
wercl in den wind geslng~n, daar juffrouw 
Milclrt·d het gevoelen was toegedn.an, dat zij 
een ouderdom bereikt had, waarop zij zelve 
nopens dergelijke quaestien bt>.,,lechten kon. 
Dientengevolge ontstonden er onan.ngen.iamhe
den tusschen vader en dochter, war~riu zich 
de beer Bernard Coleridge, de ouclste zoon dJs 
opperrechters, rnengcle. De heeren oonleelden, 
dnt Adams juffrouw Milch-eel in zgne macht 
zocht te krijgen, om zicb aan de familie op 
te dringen en haar erfdeel in te palmen door 
een huwelijk. Bernn.rd beweerde, ongunstige 
inlichtingen te hebben bekomen nopens Adams, 
en achtte bern ongeschikt voor echtgenoot 

> Dat hierdoor onze zaken op een solide v::iet 
>warden geschoeid behoeft geen betoog en 
>hebben dus ook onze crediteuren belang er 
>hij, dat deze regeling tot stand kowt" -
zegt men verder. 

Of cleie geschiedenis nog eens een blijspel 
zal warden, zal de tijd leeren. 

Zeker zullen er voor J wa wel eens weer 
berere tijden aanbreken, maar de onderne
mingen hebben, naar men bier gelooft, een te 
gevoeligen kn11k gekregen, om maar weer zoo 
an.nstonds overeind te komen. 

Oliver Vorwnld, een frescoschilder uit Buffa- f iijner zuster, hoewel er dest.ijds, ten minste 
!o in New-York, is bereid om zich langs den volgens Adams, nog geen sprnke wasvaneene 
water val der Niagara te la ten af<lrij ven in een hu welijksverbintenis met ju:ffrouw Mildred.. Deze 
grooten gomelastieken bal~ als iemand slechts wilde in elk geval van bet loslaten van haren 
1000 dollars daarvoor over heeft. Vorwald zal vriend niets weten, en bet geschil met vader 
dan een bal laten maken van 15 voet mid.- en broeder liep weldra z66 boog, cl.at lord 
dellijn en met een wand van een cluim dik; Coleridge zijne dochter onterfde, ja, naar hare 
deze zou clan gevuld warden met saamgeperste veiklaring, haar zelfs noodzaakte het ouder
lucht, en nadat de schilder er ingegaan was, lijke buis te verlaten. 
hermetiscb warden gesloten. De mn.n meent Toch bleef Mildred den man getrouw, die 
het 10 minuten d11arin te kunnen uithouden deze onu.angenu.amheden veroorM.n.kt had, . en 
en langer behoeft de rei~ niet te duren. Een weldra verring eene verloving met hem het 

Enz. 

Gemengde Eerichten. 

Jn 1883 zgn in Engelscb Indie weder onge
veer 23, 000 menscben door wikle dieren of 
door den beet van sln.ngen omgekomen. Van 
dat cijfer zijn niet minder dan 20,067 sterf
gemllen van den slangenbeet het gevolg ge
weest. In 985 gevallen bebben tijgers, in 287 
wol ven, en in 217 IuipMrden den dood teweeg
gebracbt. Van vee kwamen 47,478 stuks door 
dezelfde oorzaken om, maar daarvan slechts 
l,GOO door slangenbeet. N. R. C. 

vVie nanst de troonrede door <len Duitschen 
Keizer uitgesproken het klenrloos en onbedui
clencl stuk legt, dat de heer Heemskerk onzen 
Koning in den rnond gaf na de jongste ver
kiezingskomeclie, die krtjgt den indruk alsof 
bij staat voor een verschil tusschen leven en 
dood. 

Hier alles zn.kelijk, belder en bonclig, daar 
zinledige, on bestemde phrasen. 

ste een O\ervloed van tranen g-estort werden. Den 
Yolgenden mo1·gen let de baron reeds zeP.r vroeg 
in den morgl'n messire Roger 1 oPpen, die juist in 
bet naaste bosch op de vJgeljacht wilde gaan. 

!Ioewel hij a lies behal rn \·erJogen was, gevoelde 
Roger zich op 9,it oogenblik Yolstrekt niet op zijn 
gemak, toen hij voor den oorsprong van zijn ]even 
verse been. 

De oudc baron was gezeten in zijn wooten, ge
beeldhouwden, l'ikenhoutf'n Jeuningstoel. Ylak bij liein 
stonrl rnevruu w de lfarville, wier rooLle oogen ver
raadden dat zij ge\rnend had. 

-- Baron d'Errignij, begon de beer de Ba.rville, 
z\jt nu in den h~efLijd gekomen, dat de rnanne

leden on1,1•r familie de gr.woonte hebben nrn 
gaan roeren. Bet pa~t aan een grooten, 

iongen, zooals gij zijt vol!iLrekL niet om 
' 7,ell te schieten rn de kcrmi -~rn in de 

·~ loopen. G\j :wit nu naar Ch'.lrtres, 
•lert veerlien dngen verblijf houdt, 

..Jezcn brief aan mijn \•1·ie11d de 
·even. Hij zal u aan zijne ~Ia

:k UT voorstellen, diPn ik u 
'ro11w onderda.an te die· 

' \'<.l.ll l lll nf" O!ln n•••,.. 

echt Amerilrnansch denkbeeld. vriendschapsboitd. 

[emand, die graag het nn.adje van de kous 
wil weten, hee~t trachten te onderzoeken wn.t 
de ~eden is dat zoovelen een knevel drn.gen. 
Met groot geduld heefG bij een aantal perso
nen er nan.r gevrnn.gd, en hunne antwoorden 
komen hoo'fc!zn.keliik hierop neder: 

Negen hebben geantwoord cln.t bet is om de 
moeite van scheren uit te winnen; twaalf. oru 
niet verkouden in bet hoofd te worclen; · vijf, 
om een gebrekkigen tand te verbergen; vijf, 
om een al te veel vooruitstnanden nens min
der in 't oog te doeu loopen; twee, om niet 
voor een Eugelscbman nungezitn te worden; 
zeven, om niet op een cn.techiseermeester te ge
lijken; zes, orud11t zij militnir zijn; een-en-twin
tig, otudat zij het geweest zijn; acbt-eu-twintig, 
omclat hunne vrou w er op gesteld is; vijf-en-zes
tig, omdat het b~jzonder in den smaa.k valt 
van dienstmeisjes en winkeldochteni. 

.Mnnr nieurnnd · heeft roncluit ,durven verkla
ren dnt hij een knevel droeg omdat hij zelf 
vond, dn.t het l1em goed stond! 

Gij zult in deze beurs zestig goudtln kroonen vinden. 
Wees er zuinig mede, want g\j weet dat bet geld 
schanrsch is en onze fortuin volstrekt niet in even
rerligheid tot onzen naam staat. Gij z,1lt bet Rou
aansche paard nemen. Thomas Labriche, uw knecht, 
zal de grijze l'Uin met afgesnrden ooren berijden. 
Korn tot mij opdat ik. n zegene. Kogmaals, toon 
u 'teeds den nanm dien gij draagt waardig: wees 
uwen God en uwen Koning getrouw, 

Rogr1· knielde rnor zijnen rnder en winrp zich in 
de arm1~11 zijncr moeder, die hem een kleinc bP.u1·s 
i11 dP. hand deed glijden . Zijne zu~t ~rs kwa.men hem 
ook omhelzen; elk ha1·e1· gaf hem een geschrnk. 
To<'ll nog nnm hij afscheid Yan de rlien~tbaren, die 
op dat oogenblik ·als bet ware een deel Yan het ge
zin uitmaakten. 

Gt:irlu1·ende dien tjjrl m:taktl' Thomas Labl'iche de 
paarden rnar~chvaardig rn de schildknanp ran den 
llee1· de Barville zorgde voor de wnpenru~ting van 
den jongen baron. 

F <!11 goed half uur later was Roger te paard op 
weg, gernlgd .door zijn knecht Thomas Labriche, een 
dikkt:i Normanrlier, gevulcl als een nog niet uitge
knepen citroen en rood als een meikeri::. 

llet Rouaansch n,..., .. .J v.,,.i_. - ~.,~- -

Het was onder deze omstandigheden, dat 
Bernard Coleridge zicb geroepen achtte om, 
bij wijze van ein<lberoep op zijne zuster, haar 
op 11 December 1883 een brief te schrijven 
van ongeloofelijke heftigheid en gra~schap. 

Juffronw Coleridge wu.s natuurlijk ten hoogste 
verbolgen over den brief. Z\j schreef, daags 
nadat zij hem outvangen had, aan haren broe
der terug, dat zij wist dat z\jne beschnldigin
gen on waar ruoesten beetcn, en dat zij zulks 
bewijzen kon. Hij bad ze niet uitgedacbt, ruaar 
wa an.nsprakelijk er voor geworden, door ze op 
papier te zetten. Z!j sommeerdP. hem den brief 
in te trekken, of anders zijne zegslieclen te noe
noemen. Anders zou zij de missive stellen in 
handen van den he('r Adams. 

Daar juffrouw Coleridge's sommatie onbeant
woord bleef, gaf zij uitvo~ring n.an hare hedrei
ging, en daaruit is een lastergeding voortge
vloeid van Adams tegen Bernard Coleridge, dat 
twee dagen lang den rechter Manisty en eene 
jury heeft bezig gehouden. 

Bij het proces bewees de heer Adams, die 
zune zaak zelf bepleitte, door zijne getuigen 

lnnge manen golfclen. tenvijl hij uit zijne wijd ge
open<le neusgaten dampwolken in de morgenlucbt 
blies. 

Hoewel kleiner en minder schitterend was Pistolet, 
de rnin van Thomas toch een goed paard, stevig 
gebou wd, met korte ribben en viel'kant op zijne 
beenen staande. 

Of·choon nog onde1· den inclruk van l!et afscht:iid 
dat bij van zijne familie genomen had en vooral 
aaugedapn door de tranen zij1Je1· moedrr, die hij 
innig lief had, was Roger toch min of rnee1· be
dwdrnd dool' bet gevoel van onafhanke\ijkhPid en 
Yan ecn onbestemcle hoop, die zich altoos meestc1· 
maken van elk jongman, die het leven intr8edt 

Ilij ha.cl een goed paal'd tw;,chen de beent•n, een 
duul'zame wapenru~ting, een welg1•vulde beurs, hij 
bl'zat een rnee1· dan gewone k...acht Pn een omer
schrokken hart. Trotsch schreecl hij dan ook voor
waarts, rechts en links blikkende en het hoofd zoo 
hoog dragE"ncle als een hertog of vorst. Ofr,;boon 
geheel wakker zijnde, droou1de hij toch. Zijne ver
beelding tooverde voor hem een gezichteinder vol 
schoone gevechten, rijk aandeel in den ttl behalP" 
hnlt -

• 



rnnneklnar, dat er geen schljn van grond wiis 
voor de tegen hem zoo lichtvaardig geKlingenle 
beschultligiugeu. Zelf' toen weigenle Bernard 
( 'oleritltre ze in te trekkeu. Hii· verschool zich 0 • 

achter avocasRerieen 11ls dezen: dat zijn brief, 
wnt men hif'r noemt, » bevoorrecht'' wa., als 
z;jnde van een broede·· 1t1m zijrn' zu ter, en dat 
de klager b wijzt•u rnoest, dnt hii, gedangde, 
met boos opzet Ln.ndelcle en niet in de eerlij 
ke overL:iging, dat 1-:etgeen hij schreef de wn.1~r
heid inhieltl. Teien blPef hij weigeren de _nn,
men op te o·ernu zijner zegslieden. 

ZL..lk eene hnn1lelwijze nu was mogelijk strikt 
leganJ, mnnr onwaardig tevens. 

De houtling van llen rechter i\fonisty waR 
minstens even merkwanrdig als des gedaagden. 
Als rechter in hetzelfde gerechtsbof, waar Lord 
Coleridge zetelt, hn,d bij den miusten schijn 
van :nartijdigheid moeten mijden. Hij deed bet 
tegendeel. Eerst probeerde hij de znak in de 
gebc,orte te verstikken, door pressie te oefenen 
op den beer Adams, om hem te nopen zich 
aan de uitspraak eens scheidsgerecbts te on
derwerpen. 'l'oen dat mislukte, zeer tot z\jn 
spijt, deed bij alles wat in zij n vermogeu was 
om den eiscber tegen te werken. 

YtLn den aanvnng af verklmi.rrle hii van ge
voelen te zijn, dnt de brief, <1oor Benrnnl Co
leridge n.al.l zijne zuster geschreven. » bevoor
recht" wa , ~n clat er geen bew~js bestoncl clat 
de zoon v ·u1 z~inen collegit met malice (boos 
opzet) gebande!:l heeft. 

Nlet nlleen weigerclP. de beer l\fani->ty vonnis
te vellen in overeenstemming met deze uit
sprnnk, manr zelfs wees hij een arre. t ten b11.
te des ~ediutgdeu,_ en veroorcleel<le bovendien 
den eischer in de zw11.re kosten van bet g"'ding. 

Zulk 0 ene manier van doen heeft eenen 
storm van verontwaarJiging tegen deu heer 
l\foni-ty in den lande verwekt. Ik weet niet 
waarover men meer gebelgd i -: z1jne pt1rtijtlig
beid voor den zoon VitU een collegn., of zljne 
ternijde :t:eHing eener jury, wien geheele werk
zaamheid alzoo tot eeue comedic verlangtl wen1. 

Wat Lord ('oleridge en zijnen spruit betrf'ft, 
zij mogen ''el herhalen het woonl van den 
ouden Fran 'chen manr chalk: »God beboede 
mij voor mijne vrienden; met mijne vij1mden 
zal ik 1elf wel afrekenen." De heer recht0r 
Manisty is een mis ·chien welwdlentl, maar ze
ker onbaudig vriend ge11eest bij deze geschie
denis, die hem en Coleridge veel kwaad doet. 

Natuurlijk zal de beer Adams appelleeren. 
muar de vru.ag is, of bij beter recht in hooger 
beroep zal kunnen verkrijgen, clan voor de 
Queen's Bench. Eene zaak is zeker: de open
bll.re meening beeft hij O}J 1.ijne hn.nd gekregen. 

N. R. C. 

V er s p re id e Ee rich ten. 
De oudkolonel der ~Iarin•• T. C. Gobee heeft b1·ie

,·en ove1· rle :\farine en k ustYerded iging uitgegeYen. 
De bet't' ' " K. bcoordeclt dat werk in tit> Loco-
11wtief zeer gunstig. Yolge1ts den beer Gobee is de 
Marine in zeer slechten -taat en souffreert aan wit
te· mieren Die ueestjes zijn echte gulzigaards. Ec:i·st 
verorberden zij spaan. che matten en nu geheele oor
log chepen. Dit gebeurt echter alleen in Nederlandf'ch 
lndie.- Te Parijs ontmoet men alle dagen een in 
Jompen gekleed persoon. die echter altoos een witte 
Camelia in het knoop~gat drnagt. Hij h:trl jarl:'n ge
leden een groote som gelds met dobb!:'len gewonnen 
en toen met een bloemist een contrnct aangeo-aan 
dat deze hem elken dag een Camelia zou lereren. 
Hij betaalde ' 'oornit, verloor, zooals de meeste dob 
belaars later alles weder, maa1· ook al heeft bij niets 
te eten, hij gaat toch elken dag zijn Camelia ha!Pn 
en wanrli-Jt daarmede rond. -- Bij de begrafenis van 
den overli-den hertog van Brunswijk 'vas er ncrgens 
een hertogelijke krvon te krijgen. Deze toeh moest 
met den scepter Yoo1· het lijk uitgeclragen word<'n. 
Goede raad was duur. De kroon nioest er echter 
wezen en zij kwam Pr ook; men leende een tooncel
kroon van het Hoftheater, maar daar clit gr•en her
togelijKe voorhanden had, behieJp men zich met een 
koningskroon, waarop te lezen -;tone!: Eigendom van 
bet lloftheater No. 93.- De uitgevers van de 's 
Het·l Ct ontvingen dezer dagen een kwitantie voor 
geplaatste arlvertent1en onbetaald terng met het bij
sch1·ift van den kassiersknecht: »Betrokkene houdt 
Zaterdags bet-.iling, doch is dan nooit 't huis.''
Swift, de schrijve1· van Gullivus rei<en wilde een 
geschiedenis "an Engeland schrijven. llij zag er ccbter 
spoedig van af, <'n op een vraag waarom. antwoordde 
hij: Al mijn Koningen en Heiden waren zulkc schur
ken, dat ik niets meer met hen te doen wilde beb
bcn. -~ij hPt nazien rler rl'keningen ,·an 1883 van 
den gewezen main:. B1·ochier vond de gemeenteraad 
van Marsei1le een ongehoord1e ro~t van 120.000 francs 
aan pennen! Op bet stadhuis van Mar,.;eiJle moe
te::i cl us in een jna1· 21,600,000 stuks pcnnen ver
bruikt z~jn. Men zou haast zeggen dat Marseille m 
Nedcrlandsch Indie lag. En nu meent men waar
schijnlijk, d<tt de ge1i1r.enteraad een onderzoek heeft 
gelast. Mis! zij haalde een strcep door de rekening 
en ging ovrr tot rle orde van den dng. - .. 

De komrnandant der ze1•macht vergezeld van z1Jn 
adju<lnnt is met bet stoomschip Bogor naar het eiland 
Iloot n gewcest om het emplacement in oogenschouw 
te nP-tnen, waarop de gebouwen voor een quarantai
ne etablissement daarge~telrl zullen warden.- Yan 
bet wachtschip Gedeh waait de geele vlag. Aile coro
municatie met dien bodem wordt thans vermeden.
Het in het Bataviaasch Han.delsblad geplaatste stuk 
uver de vP.rkrijgbaarstelling van dynan:tiet, scbijnt 
de aandacht der Regeering getrokken te hebben.· Aan 
dat blad wordt thans bericht, dat bij de di.rectie 
van Justitie gewe1kt wordt aan een ontwerpverorde-

ning Op ch•n \'el'l\OQp \'fin dat artikeJ, tenvijJ intllf'- 'T erk.rii2·baar 
;;ch<'n to<'iicht g<'hourl en wordt 1,p <le pet,;oncu die '-'~ 
het zich nan;;chnffen.- De heer Bergama~chi lieeft 
als crkL't111i11g 1":111 d\• uil,.;tekl'tHl\~ w;jle, waarop d,• 
kapelmPe,,;ter Stiegler van de stafrnuzit~k tijden,.; dP 
onge,.;1eltllH'id vnn Signo1· l\[afliazoli, ht>t archest in de 
OJH;l a heef't gcJeirl, hem 11en prnr.hLigen urillantcn 
ri11g geschonkrn uwt begeleicle1HI zel't' 1 l<'einrl schrij
Yen. --- Twaalf klerken H<tn de Algemeenc Secreta
ri•' hebben als nieu11 jaarsge~chenk et>11e Yel'!1oogi11g 
rnn f I 0.- ieder ont1•a ngen. - H"t is geblelrnn , 
dat de cl0or het ministel'ie ' ·an kolonien in den laat
~ten tijd uitgezonden minclere beambten voo1· het 
Yak rnn scheepsbouw bij de maritienie ini·ichtingen 
hie1· te lande niet ann de geste lde eischen voldocn. 
Than. bPf'taat bij het bestuur van het mal'int.> cta
bli,.;,.;t>ment te Soerabaia liet voornemen om tloor op
h~iding geschikt personeel te ¥crkrijgen. Slaagt du~ 
Jll'Ol'f, clan zal zekc1· menigeen aan brood geholpen 
wordl'n c11 bol'Cndil'n de sehatkbt enorme kosten na11 
pas~agegelden besparen. -- De brug bij gang Waag
bab; tc Snmarang if' ocrepareerd. Ze steekt ccht.l-r . 
'/, voet bovcn den weg uit, zoodat er een dogcar , 
met pnarrl omgernllcn is en hrt th:rns, dank zij de 
reparatie, wa,1ghalzerij is er Ol'e r te rijden. - De 
:mak Yan den a::;si 'tent Resident. Yan Djewan<t is nog 
steeds in omh'rzoek. Hrt hooren Yan een zcel' groot 
aantal getuigcn f'tnnt c<en spocdige afdocning in 
ckn wcg. 

~Jtnppe-Kn.m·t vnn .Tavn 

'l'opogra}'h.Kaart van Soernkarta 

Id. » Djokjalrnrbt 

Pmchtalbums 

Merk-en stempelinkt 

Ru ndsclr 1·ift pennen 

Draagbn.re copieerpcrsen 

Balboekjes 

Goupil-grnvures 

Ivoren duirnstokken 

Pe1·1·y-scharen 

Biscuit beeldjes 

Orillon passers 

Kookboeken 

Sign.retten papier 

Faber 's boodschapleitjes 

En:t:. 

(:3) 'l'HOOF'l' & KA.LFF. 

De ondergeteekende, 
'fpn ciml .. den af.Yoer vnn gestolen. bout lnngs •le ~ belast zich met den in- en verkoop van pro

Solo1·i 1·irr tegen 1.e g~an, wcrd d~ Resident nw RC:-tn- dukten te Semarang. 
ball"' door de Rco-een11g grmacht1gd om een prnuw y h ft lcl •t I L dl 

' 
0 0 

. • . 1. . d' ersc a wer rn.p1 aa aan nn Jouwon-
tl' uemannen tot u1toet •111ng van d\' po 1tie op 1e 

d riril'r, waanuor een mnandl'lijk>:ch bedrng van f ':.!0.- ernemrngen en verleent voorscbotten op pro-
(zegge twintig gulden~) werd toege~taan. Daar het ukten. d 
rnrYOel' echter nog !:t&cds aanhoLidt heeft de regecnng 
uuk rnor <lit jaar gemelcl bedrag ter beschikking van Een en n.nder tegen nader overeen te ko-

genoe111den ne~ident ge, teld. - Yolgen de Loco mo- men conditien. 
tie{ is de Regeerings-almanak met naamlij~t der Euro- (233) 
peescbe inwoners voor 1885 rloor de Hetlaktie rnn --------------------

L. C. SCHA.LKWIJK. 

chll bla(l ontrnngen. o.~ naarnlijst der Europeescbe 
inworwrs is, als gewoo11l ijk , rer Yan compleet. - De 
ho•er Jans~en Yan Raaij is nog t'h·11zelfd<'l1 clng van 
zijn debarquement gt>installeerd als Di1·ecteur rnn B. 
O. \\' .- In bet Imlisch Yaderlcmcl Yan den 5e .Ta
nunri lcest me11: Een particulier lc!egram gi~teren 
uamiddt1g te ecn ure ten kanlore Kendal bezorgrl, 
door een volitieoppasser, werd gistcravond te tien ure 
l'Cr,.;1 ten huizc rnn den g-eacl1·e_sseerdc alhier (::3ama
rang) be ·teld. In dien tij(l rijdt men van hie1· (Sa
marang) nnar Kendal heen en terng en li~t h'.3t enk~le 
traject te ,-,we af. Som~ vraagt men 1He1· m Ind1e, 
w.1:\i' zooiets als de telegraaf toch wet goed voo1· zou 
zijn.- De Jm•asch e Co11rant bernt een b~,!uit der 
Heo-eerino- waarbii de huunrnarde der wonmgen, be-

o 0 " ff' . woonrl door militairen beneden den rang Yan o 1c1er, 
Yoor het jnar 1885 wordt vastgeste\cl.- Ee~ acht
kojtmgs pnrnw met inrligo geladcn is te Batana, ach
ter rle Fran che mailboot liggende gezonken. De op
rnrendt"n zijn al!en gered, maa1· de indigo is verloren 
en de zee was fraai blauw gekleurd. 

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit Batavia, 7 Januari. 
In welingelichte kringen wordt verzekerd, dat de 

beer Lagi.ng Tobias det' Regecring een Yerzoek om 
ant. lag uit 's lands dien t zou aangeboden hebben 

Overgeplaatst van Kerliri nanr Modjokerto, rle as
pirnnt-ino-enieur rnn Dorp. 
ontslngen. eervol, de luitrnant der Chineezen te Poer
woclacli, Oeij Ing Tjoan. 

Benocmd tot luitenant der Chincezen te Poenvo-
dadi, Go Yoe Liong: ' 

t.ot opzichte1· rler tweede klasse bij de staats$poor
wrgen, Kooper. 

Een twePjal'ig Y\:'rlof naar Europa is Yerleend aan 
J1~n twceden luitenant_ der infanterie, Drijbet' 

Ingecleeh.l bij het De bataillon infanterie, de twee
de luitenant Bronckhorst; 

bij bet 18e bataillon i.nfanterie, de tweede luitrnant 
\Yeitzel. 

bij het 13e bataillon infantet'ie, de tweedc luite
n::i.nt Indeweij; 

bij bet garnizoen te SoerabaJa, de eerste luitenant 
van Wijk. 

Ornrgeplaatst naar Atj0h de tweerlc luitenant rle1 
artillerie Rovekamp. 

A d v er t e n ti e n. 

ZIJ DIE IETS 
_,.. 

te vorderen hebben van of verschuldigd zijn 
1111.n den bij vo~nis van den H,aad van J ustiti 
te Samara.ng dd. 12 December 1884, in staa 
van keunelijk onvermogen gestelclen beer J 
C. COBLIJN, worden verzocht binnen 
twee lllaamleu Il!l. heden anngifte of betaling 
te doen r~an den agent cler S11.marangscbe wees 

e 
t . 

-
en boeclelkamer 
Soeralrn.rtri, LAMMERS 
5 Januari 188G. 

v. BUEREN. 
(2) 

Op . 
n1euw ontvangen: 

li 

Het echte Le1er...,·ater, dat geen a11nbeve

ng behoeft, door zijne kwaliteit n.lom bekend, en 

lechts vcrkrijgbaar bij s 

per fl.. f 1.25 

> doz. fl. f 12.-

VLASBL 0 M. 

(30 l )* Schoenmake1·. 

263 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

An1sterdamsche 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. 

Inforlllnties bij den heer 

(19) } ... MACHIELSE. 

amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende ""\VIJN EN: 
}Jerk PLATO & Co. Batavia. 

(70) A. l\1ACHIELSE. 

AGEN1'SCHAP SoERAKAR TA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand· 
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit ver2:ekeringen te

gen brnndgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amaterd~m~cha Ap~th1ek. 

Levetttvafeir 
A. i\1ACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
So er a la. art a. 

Glykaline, micldel tegen clfl hoest in 

11' rm ... fiescbjes a f 4.- en f 2.

l"igraine Stif'ten f 2.- per stuk. 

35G · A. MAOHIELSE. 

~lijkens acte, heden voor mij gepasseerd, is doo~. den Heer A. J. OE 
~WIT executeur testamentair in den boedel van w11len B. W. VAN HO-

GEZAND, v~lmacht gegeven aan den Heer H. W. VAN HOGEZAND, gepensio-
neerd Ambtenaar, om de schulden van Europeanen aan voormelden boedel, 
tegen quitantie te innen. 

(4) 

SOLO, 7 Januari 1885. 

~e DO~l)S .. 
Notaris. 

An1sterda1ns0he Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soer . .lrnrta van 

~ ,._ '!lfWJl!l!l ~ 
·~a.~I_:> ~o,-.~e \tl!fj ~J ne=.. 

(25) _·\.. .\IACHIELSE. 

IFrIDill ATELIER DE PHOTOG.RAPHlE 

Ill ~. WA&i®~~lUill.. 
im" HOTEL SLIER. 326 IIDID~ 

,~,~~~~ji~~il!J 

]\'_[ode mag a z ij n 

SO ERA BAJA. 

Steeds voo1•1itt1tden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 

Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

H.ecommandeert zich verder voor bet aan-

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

O~tT~~~e~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOF'l' & KALFF. 

H eerenstraat-Solo. 
Op nien-w ontvangen: 

Heeren schoenen. 
Hoeden a f 8.-
Parijsche hemden a f 45.- 't <lozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't doziju. 
Schuimzeep. 
Eau de Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

de kist (contant). 
'rokohouders genieten rnbat. 
Schildpadden kammen vn.n 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 kn oopc•n Schoe
llen a f 8.- Blancs de lys en Blancs de perlP. 

Kinderschoenen, fij ne sponsen. 

DRANKEN. 

Pilsener bier, Mndera a f 14.- bet dozijn 
Port, Elixer Long11.e Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

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

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. U:oorts
w-erend liqnenr, tevens eene zeer aan

gename drank. 

(100) MAOHIELSE. 

S0JjjS1\_lAN & Co. 

belasten zich steeds met het houden van 
Jl:uis· en Cornrnissievendntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jieatings Cough Lozen"es. 
MidrlAl tegen de hoest. 

( l 0 5) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soer:tkn rta. 

Bayrurn. ~lcoholisch -wasch· 
uTater. 

( 101) MACHIELSE. 



Gezondheid v oor iedereen. 

!Iull~way's ZaJf en :Pillen 
.DE PILl,EN 

• Z11i, ore11 },~i blocLl p11 hLrstL•llcn :1lle ongl' l'l'ge l1ll1 cdcn 
· va n dL' 
J-s , ·e1·, uutag, a.let·en en i 11;;-e1va nden. 

z~; f''" C tl kraclrt ell gezond'..Jci<l Wt' dt'I' H:lll \ Crzwak
te Q.,:;tdlen. ,•n zijn omrnanl eerb:rnr t er g"P nezing 
Y!lfl af11' KwalL•n c>w'n nan lwt wouwelijk g·c~s la c ht, 

onver"chillig rnn '~'lk cn lcet't ijd. En on b~t:rn lbanr 
1q,w l~incle ren nm \wlken oudcnlom . 

. DE ZA.LJ<' 

Is ecn onfoilbn:11· geneL·~ midde l 1·oor kwadc Bl'Cnl'n, 
Zwerende Uorsfc n, vcroud enle l' "vtlflen, ·~,,·e rcn en 
Etterbuilen. II1•t is bcroPrnd tvr genezing \ an Jicht, 
Rhumatiek, c> n Llll H'1·gclijkba.1r voor .\ambor~tighe id, 

keelpiju, bronchitis, , ·er.koudheid en 

hoest. 

Ter gcnez ing v:m Kliergczwellen en alle ~oorten nm 
Huiclziektl'll he•' lt zU gccn mcdcdinge1· en gcnccst 

betooYert'nd, s:tamget rokkcn t'n stijYe Gcwrichten. 
All ~ 'll bt:) reid in Profe"><or !Iou O\\' \\'s Etablicst>mcnt, 

78, New Oxford street, Lender; 

rno rhcen ~aa Oxt'ord st1·eet, 

En \\'OrdL' ll Yerkoeh l in Potten en noazen \'U ll ls. I' ,d. , 
~:>. 9d .. . },; , (id , 11 ~ .. ~ ~:< .. en :~3:<. l'll Yerk1·\jgb:rn1· 

bU a Ile rn c>tlii:ijnen-Yerkoupen; door t] ,, gcheclc \\'ereld. 
Koop. irs gel ieven he t Etiq ue t van (edere Do os en 

Pot te onderzoeken. Ind i.:rn he t ad res, 533, Oxford St reet , er 
niet staat , zoo is het bedrog 

( 130) 

:AAA 
DEEcHTE . u1·na Laroche FR!NSCHE ,... • 

i 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!NSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de Weene r lenloonstelling van 
pharnrnceutische produclen gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, kracht~ ~r~!~llend e.n 
koortsw-erend midd<!l omdat bet alleen 
bet extract beYat rl.:i r drie kinasoorten. 

DE ECHTI: !'fiANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verzw-akking; 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spijsvertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bewezen is .. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft lot basis een krach tigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECBTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
fs overal nage maakt hetzij door de Apothe
kers die allij d hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men rn oe l dus s teeds de echte fransche 
QUINA.-LAROCHE eischen ~ l'LJ 
matprospecluswaar- ~ ~~ .• 
op nevenstaan de ~~~~~----;:~ ~~~~t 
handteeking :'.' 
·slaat, alsmede bet maatglaasje vragen met 
den naam LAROCHE m een woord. . 
t: ECHTE FRANSCBE QUINA· LAROCHE 
be\·at bij iedere llesch eene complete ge
bruiksaanwij zing in negen talen di-e fra.itoo 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorten vel'kocht de eenvoudi~e 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCH.E QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.5Q 
de heele flesch. 

DE ECHT.E FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
kl'ijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22· 

C t-? a ~;;1 A U LT & c 0
·s 

, !';,~ AT D C 0 Preparaten 
~f~ Dil geueesmiddel geeft de gun-

' ~ sti g-ste res11lta ten biJ de behandeling . _/.:_ f d 0~ Gonorl'iiee; het bestaat in twee 
r:;<:-:' f1T -~~ \'O t'men : 
r~·.So .. , Prt ·10 GRIMA ULT&. Co's Ma ti co 
'}-'- ff?,,,.. ' Ins puiting; is in weinige jaren 
r)-; ,,.; ·J ·;.{"1 1• wen ldberoe md geworden; binnen 
// :.'i:· ·•I·.,, ,:,th enk ele dagen worden de hardnek
\' 1'."(~~Cta>~l'fi li 1;z;; te uitl"l ocingen,erdoor~enez.en. 
;Jf'~· ,,,./1·1"{~ 2° GRIMA ULT&. Co's Matico 
{ r ·· '~~1 ~'<('1.' Capsules; onfellbaar bij de be-
/(,/ i,.i~, '1t; hancl elin~ van uitvk>eingen, en 
{ ~Ji'N:~~ hebben ooven Copaive en andere a .1:w"'I cap~111es, het voor.deel dat zij de 

, Ji] ~ maog met vermoe1en. 
• Aj.t..f;1tJil1~!1I. GRIM AUL~ & C0

1 81r. Vivienne,Parijs 
6' tl!J~,~~ Depots in allo goedeNederlandsche apothoken. 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WEU.K '.l'UIGKUlWD IGES. N B d B r 1. I n d i s ~ h B L B v B n s v B r z B k B r ·i n ~ 

E:andelaren in machinerieen en fabrieksbe- El\ 
noodigdheden . 

HEBB E N IN VOORR A AD: 

Ee11 groote partij L, "I', '-' en Balli.• Ltif rBntB Maatschaunti 
ij zer in alle a fmetingen. 

"'taaf" en {)laat,jzer van alle dikten, 
TE BATA \ TI.A. 

w11.arb~j van 6'X2'X'trn 11 eu '!•11 

@taat· en plaatkoper en lioper· 
(}raad • 

Inliehti11gen omtrent ve rzekeriu!.',·en b. 1·. K1t~1itanl b~j ll\7 drl \jcl ·1i. Immer-trekkende Yer:t.e 

keriug;-· ook omtrent diP volgens bet onlangs nil.nge no:1u~n \/J-i]ltLr\.AGUtnrie f'voor \\' EE
ZE~H'O . TD;-). wordi>n g1t1trne vn:::trekt. 1loor 

Groote- sorteering- ,lloerbouten en 
J'linli.nagels. 

» » 1'ope1·en liraneu 
( 17) 

en ~too1naf"slniters. 
India rubber van af '/ ,o 

11 tot en met 
111 dik. THOOFT & KALFF - Soerakarta. 

Gasp,jpen met hnlpstnli.ken tot leveren op n.anvrnag dadel~k 
en met -!

11 

ScbijJ"schietrc~hiters en Af!!Jtandsbepn-
Geklonli.ell {)ijpen tot 12

11 

diameter lin;;en, afzonderlijk gcbonrl en. 
g eper t op 10 Atlilospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche d1·~jfrie-
1nen, enkel en dubbel. 

Hand, Centrif'ngaal, §too1n-
po1npen en Jlrandspniten. 

§nijge1·eedsclut1• , -oor gas en 
~'ifh ~wortlulraad. 

1 
Alle soorten ' r erfwa.-en. 
Boor en Pons1nachines, Draai• 

Gedrukte Aantcekcnin;;boekjes. 
N aamlijsten. 
Kleedin;;-lijsteu. 
St1·at·boeke11. 

NicnagebocJ{en met !!JterJcte lle;;-ider. 
P _t·oces-Verbnn I. Getui ;:-en , . crhooren. 
Deklnagdcn Verhoorcn. 
Ve11du,·c1·n11twoordi_n;;en, enz. enz. (4) 

§too1n1nachiues 1net ){etel~ (\P em 
fnndatiet•laat. ONrV ANG EN: 
en ~chaafbanli.en. I 
be~!;c~:ge!~:~~~<tl~ll~::Rs~~~~~~~, de beste. /· P l1 a fl ht 1· ~ B 0 1 B 0 [ f a fi B B .. Il 

D1nas (.'ri.!!itaH. een m euw soort IJ 
,·nn1·ldei. Yan we1l~e l1t1Ltste artikelen zij I -
eeni~ge agenten voor. J11.v1t z~jn. • zeer goed.koop. . 

\ enl
1
er al1te1:~•~hli.eie1sa. be:u~o(h~·d 'J.'HOOF'I' & li ..:1d'LFF. 

, ·oor an< e t.J li~e oiu erncin1n~es1. ( U5"') 
Hunne zuak op grooten omzet geba:seenl :.:iju ~ 

de, hebben :.:ii hunne pr~j:.:eu :.:eer billijk en ---~------~-~-------
ben eden concurrentie g esteld. v erkrijgbaar 

Ga1trne belasten zij zicb llie t toezicht hou- bi·J· rl,HO QT?1, c(l.,. T{'.tlLFF 
deu op uanlllaitk vau Jllachiue.-ieeu en L .x, ..l'i. ·1.. 
repa1·aties daarvn.n, en nemeu bestel
ling·~n an.n op tliverse werktnigen. (90.) 

ri1J 
irt 
0 
{Jl 
H 

~ 
~ 
H 

,..t:: 
0 
c 

. 
·z 

blanco aaiin·ragen tot ~eleide· 
billet , -oor , ·er,·oer , ·an. kt>f"tij. 
1net o·nh·angstbe~w~js -i·oor li.ot·-
fij pas. (190) 

BRA ND-ASSURANT!E MA ATSC HAPPfj 
de Oosterlin c;• " 

" a::.' 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHA-PP!: 

""~ eritas. ·~ 
Cij hct A;:;-entl!lchnp cleze1· ::V.inat,!!Jchap

pijen bc!!ltant, op :.i;eer :lannemclijlo:e voor
wa.arden, ~elci:;euheid tot ,·er,,,ekerin;; 
te:;ocn brand~e,·anr, ' 'au nlle !!!oorten Ge
bou wen en Goed~ren. 

( ll5 ) 

De A ge 11 t te Soeraka !'la . 

.J. R. YAX O:Ui\IEBEK. 

Societe G1

e d~ Pruduits Alimentaire 
K A!'ITA.\J. ;3 :\fJ J. LltH::X FKAXCS 

Oirrcte111·c11 DLVAST rn .1LLCAJ1 f) 

n,1u11r.:-.; ;\[:rn.,11.1. 1: P .1:l!.JS I k7 8 

Li O U lJ .!<: 'i :.l E II .\ I L L !•: A ~IS 1' E R D .Ul ·[ 8 8 ;) 

P A RI JS 
~:! , R ic h P, >' , ~3 

LONDON 
'10 I, L r,arle11 /w lfst1·eet. 

Boter van M ormanclie 
j Zowl»r f'e nig me 11g~e 1 , 1le bc,;te liote1· Y.tn Frankrijk. 

Witk en !ioodc t•c1~! . . .. · ( 1.'5.-=-\ rr 
ltlnla~n, 1.iu~cntel e n 'i 1110Uulce. , ! 3.;iO r 12 fl 

Dil'P1·se gro1'nl1'11, tniffi'l.~ , sa l'di11 e:<, pcit ~s d e 

(oiP y1·as , enz. 

Pale-, Gold- en ]}q·-Slu.•1·1·y ,, I ':2. - ' Aco. t. 

IEeni[e a[enten voor Solo 
THOO.FT & I\:ALFF 

INDISCHE-BODEGAJ 
Cnt,·ang·en: 
Een part~jtje exqnise -witte 

po1·t~vijn, minder zoet vn.n smuak clan de 

tot nu toe an.ngevoerde. 

( 286 ). * 

OflDEflS TE lllCliTEN A.\.N ALLE DIPOHTEUf1S 
'\'1\N EUfWP.\. 

Men eische op elk blik het merk met de twee boer innetjes 

HOLLANDSCIIE PRIJSC0Uf1ANTE~ " 'ORDEN 

OP ,\AN\'RA,\G TO~GEZONOE~ 

TE KOOP. 
Het huis en erf thu.ns geoccupeenl door ct~ 

loge. Te bevrngen bij den Heer 

(~O ) A. i\lA.UllIELSE. 

1
7..~V: ···~;, v:'<:.J.~V"'~ ...... v.~~ .... :"07.'V~;:;.~v-~".'~ ..... q;;,;..<C~AVk0>',,.."1 ...... ,... ..... v""""ii"'A~~;,, 
,2-~A~~~'O~~~~;o;4'""~"'~4'>..~4~41 ~.,...,,,A~~_2d~~VA£"4v,,-...v...,,v,;~':' 

\ ~V'.J'V J \JV / vv .J v v V\.fV V'VV V'\.!VVVV vvv v Vv V\fV\.rJV\J\,fVV\.AJ V\rv 1 • .rvv ' V'\.fV VVVV\JV ~~.,~~ 

~ ~;'Bet Buis D~ Ht1TINET ~: 
~ ~ Bekrooid op a! '. e Tcut30Jstcllingen, en 1aatst met de Zilveren Medaille op de Tenlocnstelhng te Amsterdam 1883 ~I. . s ~ ~ :> P.AR.l:JS 18'.A.venue Parmentier, 18 P~RIJS ( ~ 

~""' ~ ----- 1~~ """ S Hat belangrijksts huis van Europa voor :MENUS voor DINERS, VISITEKAARTJES, BALKAARTJES ~ 
~ KAARTJ.E:S IN BLADEN, CHROMO KAARTJES, KALENDERS. 5 . 
~ ~ Dil huis maakL .i:clvc allc Photograpw;;-'-;-rtlkele?'l, Drooge P}aten, Chemische < ~ 
~ > Proclucten,K.aarten, Bakken (µorcch.:iucn 1, App0are1ls instantanes en anderen., < ~ 
. < Be~ tclliugcu vergezeld vau d~~kking. op Europa te zcudcu aau m1iu vcrtegcuwoord1ger 2 · 
~ S hieroudcr vcrmelll, of aau rn1Jn hu1s. ~ 
~ ( BELANGRIJKE OPMERKING .. S ~ 
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.Jen ~~ g-unt te Soeralrnrta 

.J. IL YA r OMi\lEH.EK. 

Steeds 'noo1·handen: 
POS'l"l'ARIEVEK. 

'l'ELEGRAAF'l'A1UE\TEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

'l'ARIEVEN voor KOELIELOONliJN bun,.,11 
de lijn. 

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

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zid1 Leleeftlellik n.u voor hunne 

IlrnkkBrti Bn BindBriJ 
en 

HANDEL 

in Papisr-, Schruf- sn KantGorbehoeften. 
SjJoedige bedieuing en nette 1tfleve1·ing ge

garnndeerd. 

p LU.Jsc:o u RANT~.JK wordeu steeds gmtis 
verstrekt. 

°'..,.. erki•i.jg·baar 

bij 

(7) 

& HALFF. 
A.vonturen 

Vitll 

Baron von MtinchhansBn 
( in het .fa rn1msch) 

Jl,·ii~ / ;i. - f'n rn co )JP. 1' µo.~t ( 5/>0. 
( 8:2 ) 

V Elll(RIJG BAAl{ 
,J av a.a.!1.Sche Al:!rnana 1i. , -oor 

bet Jaar 1§§5 • 

or.tier retlctctie van 

Bevat tende eeu men gel werk over de 
jang-ornng toebeboorende ann den prim; 
boe Prnng wn.dono, en versiertl met 2 
ten. -

Wl1-

Pru
pla-

Deze alnrnnn.l~ worJ t in 
veu, waarvan de prlj1:en 

le soort 

drie soorten uitgege-
7.\jn als volgt: 

2 
:J 

(;'350) 

)) 

» 

f 2.-
» l.GO 
» 1.-

THOOFT & KALF.F . 

VerkriJ. o·baar 
' 0 

BIJ 

Thooft &, Kalff -- Soera.karta 
PAPIElrnN IN DI\'JiJLtSE SOOH'I'EN. 
ENVELOPPEK. 

KA1 'I'OORBENOODIGDHEDEN. 

rnKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACH'l'ALBUi\IS. 

DIVERSE SPELLEN, euz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

1N®JID1i & [\Jllrw!C ~ 
Hautoo,.-.ilgentlt1:s. i88i>. 
Spoorwe!lflid.ren. 

' 

JJ~ede1·ltind.r Ge.rcl1ie1lenis en -,,rolksleven 
( p1·1.irlth1·e,.k in 4 gr. octtivo tleelen) 
de Genestet-Albuni in pn,,chtb1.uid. 

ltalie, doo,. Ge,.a,.d Heller >> >> 

Ben Nchilde1·doo,r, co1np1eet (voo,. tli• 

lettant-schillle1·s.) (249) 

Stellen zich vcrantwoordelijk voor rle wet 

DE UITGEVERS . 

:3 l !l l · , 1·~ - r . [) ).' r -~ '( \' /.'/ S o.~rakarta • 
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