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De scheepsspoorwe[ tusschen de Atlan
tische en Stille Zuidzee. 

Dit is ~ellicht bet grootste commercieele ont
werp, 't welk ooit in de wereld der k,J.i.pitu.listen 
en speculanten de 1rnndacht heeft getrokken. 
De man die zichzelven met <lit -plu.n vereen
z~lvigd heeft is ku.pitein J 1LUlei! B. Eads en het 
maO" a.a.nO"~aomeu worden d1Lt zoowel het pro-
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ject als de auteur er vim in de eerstvolgende 
tijc: eene voorname rol in het wereldd~am11. ~ul
len sr-zlen. Hij hoeft reeLls n1Lam nls mgemenr 
gelllu.akt door zijne OD.lvangrijke w1iterwerken 
om de Mississippi binnen h1Lre perken te hou
den, welke zooveel h~bben b~jgedragen om de 
stiLd New Orleans in belo.ngrijkheid te do~n vol
gan op New york. Zijne verdiensten werden 
erkend doordien de Mu.atschil.ppij vu.n Kunst 
hem de Alb::irL mddn.ille schonk. BJhalve in
gemeur 1s k11.pt. EMls nog di plomant en fi
nancier, zoodat hij de Les~eps voorbijstreeft, ?ie 
ook diploma1it en fin1mcier is, m11.ar geen rn
genieur. En hbt is te voonien d1i.t binuen 
Wdifiiae j ii.ren kn.pt. E1\ds in de schatting der 
be3ch~afde wercld da plll.at,; z1Ll innetne.n, thans 
door de L3sseps vervuld. 

De correspondent van de Sydney ,lftJrning 
Hei-ald die hem in zgn hotel opzocht, deed 
hem al spoedia de vra1i.a: »w.~t br1i~ht u op 

0 0 h \l" het denkbeeld van een sc eepsspoorweg. 
Kapt. Eads antwoordde: de enorme kosten 

van het aanleO"O"ea v1in een kanaal door de 
landenate vu.n °P11.nam11. brnchten mij tot de r<l-

o 
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rn.il. De L::sseps heeft in z~jn groot Werk te 
Panama eene geestkracht betoond die zeker 
hoogdn lof verdient, doch ik vrees voor bet 
welslu.gen. Da bezwaren die hij d11ar te over
winnen heeft-en ik spreek nog niet eens vim 
het oagezond klimu.at en de menigvuldige re
gens-zij n zoo aroot dat hij met al zijn werk.
volk en urn.chin~rien in de e1mte vijt'tien of 
twintig jan.r nog niet gereed zu.I zn n, en _n.ls 
het Idaar is dn.n ziLl het eene zoo gestad1ge 
uitbaO"gerinO" verPischen om bevaarbaar te blij
ven, dat h~ voor de aandeelhouders een dood 
kaIJitaal zal blijken. 
· De scbeepsspoorweg kn.n in drie of vier jaar 

gereed zijn en ik vertrouw dat die de onkosten 
goedmaakt jaren rnordat het Panam1J.-Kanaal 
ka.n geopend worden. 

Wat de rueesten over bet hoofd zien is, dat 
de spoorweg niet l1mgs o( dicht b\j het kannal 
loopt, man.r dat het nan luitingspunt er _:an 
bij de Stille Zuidzee, 'l'ehuantepec, 1200 rnnlen 
van de landengte verwijderd ligt. Niet alleen 
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- Als gij het goedvinut, mijnheel', zullen wij ons 
gevecht uitstellen, zeide de tegcnstandel' van Roger. 
Onze mannPn hebben de minderheid en d<1a1· men in 
lit vervloekte land ons alles behalve genegen is, 

zou le ik ben ongaarne veri·aderlijk laten vermoor
den. Rinnen bet uur b~n ik hit-r tel'ug. 

-- Het zij zooals gij Itel verlangt, a11twoorddc 
d'l<:rrigny met de toenrnaals heerschcnde beleefdheid. 

Geuul'ende dezen tijd had de heer de Longmaillet, 
die zeer haastig gebakerd was, reeds h~t midtlel ge
vonden om zich een diepen Jt•genstoot midden in 1le 
borst te lnten ge.ven. Hij was reeds druk bezig <le 
reis naar de an<lere wereld te aanvaal'den. Zijn te
genstande1· ging weg met den heer de Varsacq en 
de derde hugenoot, die een paar degenstooten met 
den vriend var, Longmaillet gewisselrl had. Etienne 
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hebben we da1ir een veel gezonder klimant, 
nrn1\r we zijn er niet als te Panama m de 
streek der aardbevingen. De sµoorweg ;;al door 
Mexico loopen, du.t 1L1m K1ipt. E11.ds zeer milde 
concessies heeft gedMn en geheel centraal Ame
rilrn. zal tusschen het lrnna1Ll en den spoorweg 
lig~en; vau oceaan tot oce!Lll.n is de afstand 
134 mglen. Om aan de bepalingen te voldoen 
met het Mexicaansche gouvernement werd ·kor
telings een aa.n vang gemn.akt met hat tracee
ren rnn den spoorweg en ieder oogenbltk ku.n 
met de werkzaaruheden worden voortgegaan. 

Er is niet;; onpraktisch in bet plan, dat is 
erkend door a.lie ingenienrs en scheepsbou w
mee~~rs, die aandacht a.an de za.ak bebben ge
w!jd en van een twintig-of dertigtal hunner 
heb ik brieven, waarin hun vol vertrouwen ia 
de z·tak worJt uit6edrukt. Natuurfijk her\'indt 
men ook bier dezelfde vn.ge, goedkoope bezwa
ren, wiL1Lr111ede ieder nieu w denkbeeld te kam
pen heeft. Vijfendertig Jimr geleden heb ik 
kapiteins van zeilschepen hooren ze,ggen, d!l.t 
ze zich nimmer aan boord van een stoomboot 
zoudeu wagen, ofschoon thans niemand er tegen 
op ziet met eea Atlantiscbe boot scheep te 
gaa.n. Ik heh in het begin van den Ameri
kaanschcn burgeroorlog door hooggeplaatste 
zeeo(ficieren de verklarirrg hooren afleggen, dat 
Z!J niillruer bun leven zouden wa.gen door aan 
horu:cl van eeu- gepant.sei:den oorlogsstoomer te 
dienen, ma.ar toen we eenllla.al m den strijd 
waren bad ik gelegenheid optemerken, hoe bl!j 
diezelfde officieren waren du.u.r aan boord te ko
men, wanneer het gevecht begon. 

Htit plan Tim den scheepsspoorweg heeft de 
gewone stadien doorloopen van alle groote ont
werpen, ongeloof en ridiculiseeren, doch met 
victorie in het verschiet. 

Geheel zonder voorbeeld is de zu.ak niet. De 
oude geschiedenis vermeldt dn.t voor 2000 ja.ren 
de vloot der Atheners over de landengte van 
Corinthe werd vervoerd. In 1840 plachten de 
stoomers op het kanaal van Pennsylvania van 
bet eene naar het andere kanaa1 te woi·den ge
sleept langs een spoorbaan. Tegen woordig nog 
worden kleine stoomers met succes over land 
getransporteerd vu.n het eene meer in Prnisen 
naar bet andere. · 

De scheep::ispoonveg snijdt het vastel1md op 
een punt, waar bet gebergte zeer geringe hoog
te heeft. De grootste helling aim de Atlan
tisehe kn.nt zal niet meer zijn dan 42 voet per 
mijl, terwijl die n.an de zijde van den Stilleu 
Ocenan slechts 52 voet op 12 ruijl n bedraagt 
en slecbts 26 voet per mijl v0or den restee-
renden n.fstand. ( Wordt vetvolgd) 

de \'aubert, die o~er zijne ru;ters had tc waken, 
haastte zich nok n~rnr Verneuil ten1g te kee!'en. 

Roger liep zoo hard hij. loopen kon naa1· Long
maillet, ui1~ op hPt punt stood van den geest te ge
vcn en zeite hem aan den kant van den weg. 

- Mijne (aak is afgeloopen, zeide de eclelman. 
Die d ... schc• hugo:mC>ot, <lien Gorl venloeke, .heeft 
zckel' l1!S genomen bij Gros .Jean en ik heb mij door 
zijn lantsten schijnsloot dom genoeg laten vangen. 
d'Errigny, ht::t zou mij aangenaam wezen tiiet als 
een honrl te sterven, zondel' gebiecht te hebben. Ga 
spoedig een priester halen. 

·- \Vij zullen u _naa1· Verueuil dragen, antwoord-
de Roger, en d,1ar ...... . 

- Ik zou vnor dien tijd den geest gegeven heb
ben, h.miam de jongman. Zeg aan mijn bediende 
van in vollcn ren naar de stad te rijden. 

- Ik zal mijn knecht e'1 den uwen zenden. Ieder 
moet op zijn eig1rn gelegenheid gaan. Een van bei
den zal ons wel een priester breng.m, die uwe re
kening met den. hemel in orde maakt. 

Na verloop van een half uur kwam de knecht 
van Longmaillet terug met een Fl'anciscaner monnik, 
diP.n hij aan de poort van dr stad ontrnoet had. Wat 
Thomas aangaai hij was Vemeuil binnengel'eden om 
t.e we ten hoe het met cl en strijd stonrl. Hoe we! hij 
een lomp en <lorn uiterlijk had, was Labl'iche zoo 
slim als een Normandische boer. Reeds meer dan eens 
had zijn meester zijn verstand moeten bewonderen. 

Hij ging naal' het Mtel en kwam juist bij tijds 
om <le pl'Otestantsche soldaten te paard te zien ~tij-

I n g e z o n d e n s t u k. 
In de Soeraka.rtasche Oourant van Za.ter

dag den 27 December No. 118, welke mg 
eerst dezer dagen in banden kwam, las ik in bet 
stuk van eeri zoogenaa.mden medewerker dier 
courant aan mijn adres, dat het zyne verba
zing geheel en al te bovengaat mg voor on
waar te hooren verkln.ren, dat men steeds voort
gaat met stelen en steenen werpen; want in 
den morgen van den 18 December nn.ar Djoe-
1'oek gaande, zag hij eenige inlanders v66r het 
huis eener vrouw tegenover mijue woning staan 
eu boorde eenige ta.fereelen uit de dieven- en 
steenwerpers- gescbiedenis ophangen, j1L zelfs 
de verklaring dat zij steeds met steenen ge
gooid, en eenige kleinigheden gestolen hrLdden, 
en die slechte ha.ndelingen steeds ongestoorll 
zouden voortzetten. 

Ik blijf intusschen persisteeren, da.t h~t ten 
eenemale bezijden de waarheid is (om geen 
antler woord te gebruiken) qat de dieven en 
steenwerpers steeds zijn voort gegaan met ste
len en steenwerpen; ik meldde reeds dat Z\J, 
gekomen om weder een paard te stelen en 
ziende dat zij niet binnen konden dringen, met 
een pa.ar steenen hebhen geworpen en daar
na de vlucbt genomen. Insgelijks blij(ik de on
wa:.i.rheid volhouden van het stelen mijner bendy. 

Da.t zij hun dieverijen later weder zullen 
bena.tten, ka.n ik mij niet voorstellen, maar, 
nu sedert a.lles rustig bleef vermeen ik dat had
den zij weder durven stelen of met steemm 
werpen, de solide wa.kers welke sedert geplaatst 
zijn, hen wel zouden hebben ingerekend. 

Vraagt men zoo'n bericbtgever om slechts 
een van die zegslui te willen aa.ndniden, dan 
heet het gewoonlijk, dat men ze niet kent, of 
ze niP.t weet tbuis te brengen. 

Had de berichtgever inderdaad dat gesprek 
gehoord, het zonde dn.n niet moeielijk yallen 
die lieden te vatten en al ben ik onbevoegd 
den bericbtgever inlichtingen te vragen, zoo 
zoude dat alsdan toch door wel bevoegden ge
daan kunnen W1)rden. Hij zou dan wel een 
hunner kunnen n.antoonen, of de vrouw in kweR
tie gehoord kunnen worden ten einde optegeven 
met wie zij in den ochtend van den 18 De
cember dat gesprek heeft gehnd. Ontkennen 
r.ou niet baten: .immers de medewerker heeft 
de <lieven gezien, en bet gesprek geboord!. 

H. A. 0. LA.!DfERTs VA~ Bumm_ . 

Hiermede wenschcn wij de debatten te sluiten. 
Om eene omelet te makcn moet men eiel'en stuk 
slaan, maar deze dreigen thans minder frisch te 
word en. Red. 

gen en den aftocht aan te nemen, hierioe geclwongen 
door hunne vijanden, die in veel gl'ooter aantal wa
ren en daarenboven nog door de bel'olking geholpen 
werden. Thomas wendcle den teugel en reed spoor
slags naar het boschje W<tar hij zijn meeste1· harl 
achtergelaten en . waar de v]uclitnlingen voorbij 
moesten. Ongelukkig volgden de soldaten hem op de 
hielen. Bijna Op betzelfJe oogenblik kwamen zij op 
de plaats, waa1· tie monnik de biecht van den bee1· 
de Longmaillet aan!Joorde. 

Bij den rnonnik en den ridder, die zij als een 
katholiek herkenden aan zijne hou<ling tegenover den 
geestelijkc, hielden ccnige soldaten op om hen te 
belcedigen. Een van hen naderde <len monnik en 
hief de hand op. Roger bracht hem met zulk cen 
kracht een slag toe, dat hij de hersenpan van den 
ellendelrng spleet en cl~ hersencn op den monnik 
spatten. De laatste hoorcle den stervende aan, alsof 
el' niets om hem heen gebeurde. 

Nauwelijks 1·oltle de solclaat op rlcn gronrl of zijne 
kameraden wiel'pen zich op den bal'on d'Errigny. 
• Op den la~t van Roger, ctie in clit geval een 
koelbloecligheid, in strijd met zijnen leeftijd aan den 
dag legde, dr<•egen Thomas en de andel'e bediend•! 
den lij<lel' aan een hoek van rlen weg. De monnik 
volgde hen. <l'Errigny ging voot· h('n stann en zrkel' 
zijnde dat men hem nu van achteJ"en niet kon aan
vallen, maak te hij front naal' zijne vijandcn. 

Hlj zou echter door het aantal verplettt~rd zij11 ge
worden, toen hij van den knnt van Verncuil een 
edclman zag aankomen, die te oordeelen naar bet 
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Vcrtrek der T1·('i11e11 

Semal'ang-Solo 6.50 v. 111. sn~ltl'ein, welke 
te 80!11 aansluit aan den snel
tre;n, cliP om ·10.30 v. m. 
rnn daa1· naal' Soernbaja vcr
tl'ekt. \'e1·tlel' 8.31 '" m.1.1-1 
n. m. 

Solo--Semarang 7.2 v. m. 10.30 v. m. 2:16 
n. m. sneltrein, welke aan
slnit aan den sneltrein, clie 
om 6.20 '" m. van Soera
bnja l'ertl'ekt. 

Semarar.g~Kedong-Djati 2.53 n. m. 
Ke(\ong-Djati-Semarang8. ·12 '" ni. 

Semarnng-Djokja G .. :rn '" 111. 8.3'1 v. m. 
Oiokja-St.'mal'ang 7:15 I' . m. '12.23 v. m. 
Djokja--Solo 7: 15 v. m. 9.48 '" m. ·12.25 

n. m. 3. 5.5 n. m. · 
Solo---Djokja 7:13 v. m. 10 '" m. 1.53 

n. m. il.36 n. m. 
\\'illem I--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Keno.~g-Djati-\VilJem I. 8.5 '" m. 4. l 1 11• m. 

Sluitdage11 de1· 1'Iail•. 

TE S ,UURANG : 

1
• Fr. l L--25. 

Eng. 3--1'7. 
Holl. 6-16--26. 

TE BATAVIA: 

Fr. 14--28. 
Eng. 6-20. 
Holl. 9-19- 29 

Australische mail (Queen8land Royal Mailline. 

Hl Januari. / 22 Jnnuari. 

Het gerucht verm eld rn ons nummer van 
6 dezer omtrent bet opricbten van een laud
bouwcounmt kunnen w~j in zoover teo-enspre
ken, dnt stellig niet die lnndhuurde1~ welke 
ids reda.cteur gedoo~verwd werd, als zoodanig 
z~il optreden. Als oestullrder van eene uit
gestrekte onc1ernem iug heoft men dnn ook m 
den regel wel wa. t anders te doen. 

Mocht bet gerucht zelf al waarheid bevat
t~n, dan lrnn men het tijdstip niet als geluk
kig gekozen achteu. Immers, reeds vroeger 
bezweek. er eene landbonwconrant in Midden 
Java aan verval van krachten-en toen was 
bet op verre na geen gedrukte tijcl gelijk thans. 

bloerl wat zijne wapemust.ing bedekte, scherp moest 
gevochten hebben. Roger en hij h.erkenden elkandel' 
dadelijk. Het was de heer de Varsacq. 

Zienrle in welken neteligen toestand zich zijn te
genstander bf:'l'Ond, maakte de jonge hugenoot hem 
een borstwering van zijn eigen lichaam en wilde de 
·'oldaten tcgenho11<len. Ongeluk~;ig stonden niet alien 
onde1· hem. Daarenboven waren zij woedend over 
de Yerliezen die z\j geleden hadden en zouden zij ter 
nanwernoocl aan hunne eigene hoofden gehoorzaamd 
hr.uben. 

Ook <loor hen aangevallen was de Varsacq vel'
plicht zijn drgen te trekken om Roger en den Fran
ciskaner te verdedigen. Longmaillet had. den Jaat
sten ad cm uitgi>blazen. 

De soldaten weifelrlen een oogenblik, maar zij die 
achtel' waren .?uwden de anderen vooruit. Roger sloeg 
er een met zun langen degen ne<ler, terwijl dat de 
Varsacq met de kolf van zijn pistool den man die 
hem om het lijf wil<le vat.ten, <le bersenen insloeg. 

Op dat oogenblik frof ecn schot uit een vuurroer 
waar~chijnlijk vcor d'Errigny bestemd, den dappere~ 
~n ed~lmo~digen de Varsacq in de voile borst. Hij 
ltet ZtJn p1stool vallen, clraai<le zich half om en vie! 
voor de voeten van Roger, die brulde van woede. 

Verschrikt rl001· <lien movrd en vreezende voor de 
verantwoorclelijhheid, verlietea <le meesten van de 
soldaten d'Erriguy en vluchtten in O'::tlop <len kant 
ran d'Alencon uit. " 

Maar zij clie nog gebleven waren, wierpen zich 
weder op Roger, roepende . 
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• C.le • rtillerie kazerne onder de Mang
k oe-. Tegaran werd eenige dagen geleden een 
tienjarig inlandscb jongetje door een Javaansch 
Loofd te pti.nrd overrtiden Deze rende daarop 
,-eg en liet den zwaargekneusden knaap aan 

zijn lot over. 
De i111an<lsche po1itie aldaar ontving van 

hooger hand den last om zoo mogelijk den 
dnder optesporen. 

-----
~ tiar wij vernemen is het huurland Knrang

D6w6 toebehoorende a.an den beer B. A. v. 
d: H., hetzelfde waarop door . een onzer inge
zeteneu reeds een bod gedaan werd, wat echter 
tot geen resultant leidde, thans aan de ( onder
handsche) mar kt. 

Y oor een der moderne geldkoningen, die 
eens in indisr.he cultuur-ondernemingen inste
tle van in Amerikaansche spoorwegen enz. mocht 
wi1len lieibebberen en daarmede zijn tijd kon 
ufmicbten, ware Javn. thans een goudmijn. 

Eenige dagen gele<ien werden op het postkan
toor alhier twee aangeteekende brieven met 
postwisl:UJls ontvangen. Bij de aanbieding der 
lan.t t~ lllOesten geadresseerden echter vernemen 
dat bovengenoemde brieven van geen advies 
of gelden vergeze1d waren geweest, en wach
ten moesten totdat bet verzuim door het kan
toor van afzending zou z!jn hersteld. 

\ 'ooral voor minder gefortuneerden zijn zulke 
omi sies ona'.:.ngenaam. 

Het 7 a 8 jarig kind van Mbok Sastrokario 
op de riderneruing Klelem onder J ogja, kreeg 
onder bet spelen een brandend petroleufi!lampje 
over de kleederen, die spoedig in lichtelaaie 
dam stonden. De brnndwonden veroorzaakten 
hinnen eenige uven den dood. , 

Men zou, alle ongelukken van dien aard op
sommende, baast zeggen dat brandwon<len op 
Java eYenveel kinderen in bet graf be1pen als 
eldE.'rs Engelsche- ziekte en kin~boest te zamen. 

De Chinees Tan Soe Lin, amfioenpachter te 

De laatste vonnissen voor politierol en Re
sidentieraad hebben echter bewezen, ditt z~j ten 
dezen wel eens van eene verkeerde urnrkt kon
den thuiskomen. 

In de Jlataiwn spreekt Siflax een hartig 
woordje ovt>r de weerloosheid en onmacht van 
den Europeaan in de V orstenlanden tegenover 
» kwaadwilligen." 

Minder hartig evenwel is r.ijn Latijn. Zoo 
spreekt bij over een wensch" die toch zal blij
ken een pia vota te zijn." 

W aarom toch niet liever Hollandsch ge
sproken dan dat morsen met Ln.tijn, wanneer 
men geen enkel - van rueervoud weet te onder
scheiden ! 

I:µ den laatsten tiid doen zich alhier onder 
de Europeesche en Inlandscbe bevolkmg, eeni
ge gevallen van oogziekten en buikloop voor. 

Het is te verwachten, dat de regens daaraan 
spoedig een einde maken, ofschoon eigentlijk 
geen enkel jaargetijde een tegenwicht .vermn.g 
te geven aan J a vaansche leefregels· ·- of liever 
de ontstentenis daarvan. 

Wij vernemen nader dat van het verdrinken 
van het knaapje, waarvan wij in ons vorig 
nummer .melding ruaakten, tul van inlanders 
getuigen waren, welke _zonder een hand ~ot 
reddina uittesteken, hmswaarts keerden, met 
omd~t 

0

zij vermeenden dat het gevaar der kin
deren slecbts een grap beduidde, maar ten ein
de een verhoor door de Politie te voorkomen. 

De J avanen betitelen daarom een dergelijke 
dood met den naam vn.n nnati kalap", dnt 
wil beteekenen »door bet noodlot bestemd om 
in het water den dood te vinden." 

Dit voorbee1d scbijnt intusscben voor velen 
nog niet genoeg geweest te zijn, 9aar ruen 
noa daaelijks bij boogen waterstand, zoowel 
Eu~·ope~sche als' Javaansche kinderen, iii de · 
rivier kan zien baden. 

i\fadioen beeft de nog loopende pacbt, met Naar wij verneruen heeft een Chinees on1angs 
toe temming van het Bestuur voor dezelfde tal van baantjes duiten van bier naar Ped0eau 
om (f 146.000 's maands) overgedaan aan den (Wonoairie) aetransporteerd om die alc1aar aan 

0 0 bk 1 zoon van den Kapitein der Cbineezeh te Ke- den met regeeringsordonnantien on e en,_.en 
dirie, 'l'an ing Hin. bergbewoner te slijten, welke dus later het kmd 

Al::1 de reden dc.arvan wordt opgegeven, de van de rekening wor<lt. 
":~inige winsten die in het le.atste jaar behaald De speculanten in haan~jesduiten kunnen, 
zgn. wanneer ze hunne debietplaatsen slecbts goed 

h t ht l · d kiezen noa o-oede zaken maken, altijd wan-De cholera-loods op e ac er1l e1n van e ' o. '? · 
· neer de Pohtie hun ir. een streep door de reke-bentena albier, strekt des nachts aan allerlei ~ 

0 bl .. f · ning maakt. ~Iecht volk van beiderlei kunne tot ver lJ -
plaat ; er gebeuren daar zaken die het daglicht 'z. H. de Pangernn Ar:ipati Hario Praboe 
;-;chuwen! Prana ·Wadono is Zondag middag met zijn 

}let een slot op de deur ware daaraan al- gevolg, van eene groote jachtpartij uit de om-
licht een einde te maken. streken van Ketoe onder vVonogirie terugge

X aar ons werd medegedeel<l, zoude bet eer
liwg aim Europeanen vergund warden zich 
hier in alle wijken en kampongs te vestigen, 
zoowel op Keizers grondg~bied a1s onder de 
Mangkoe Negaran. 

Dit zou stellig voorzien in eene ,,bestaande 
behoefte"; den Chineezen toch werden reeds 
rnorlung nitgebreide wijken aangewe:ien en bij 
de zich uitbreidende Europeesche bevo1king wordt 
1·oor minder gegoede personen de woningsnood 
van dng tot dag erger. 

·w ij vernemen dat bier ter stede spoedig een 
tweede Cbineesch logeruent nl. op Kepatian zal 
geopend warden. Het eerste schijnt dns, mis
t:bien door bet drukke spoorwegver~eer, goe

de zaken te maken. 

De Re ident van Kedoe heeft den 25 Decem
ber jl. het verbod uitgev11.ardigd tegen bet na 
;J Februari a. s. in circulatie brengen van 
baantjes-en andere duiten. Een kansje voor 
( 'hineescbe specu1anten om dat geld voor spot
prijs optekoopen, en naar Jogja of deze Resi
dentie te vervoeren. 

--- Den dood aan den paap ! 

IU. 

Tel'wijl de ba"ron d·Errigny zir.b tegen zijlle vijan
dcn verdecligde, kwam e1· e<"11 troep bestaande uit 
c1•n Yijfliental personen rnn den weg Yan LonYiers, 
op den top ,·an den ht>uYel, van wnar men een over
z:cht OYcr het strijtlperk had. Een edelman met cen 
zwarc grijze kneYel, die voorop rred, hielrl plotseling 
np, tocn hij den groep zag gevormd clo,.r d'Errigny 
en zijne aamallers. · 

Op een wenk rnn zijn meester gaf een der scbild
hn::iprn aan de he.m volgende mannen Tan wapenen 
last om zich tot het grvreht gi:•ree<l te m'.lken. 

- \\'at gcbeurt er daar toch. vad1~r? vroeg een 
jong 111eiaje rnn zestien of zeventien jar<'n, die haar 
111elk witte telganger \'lak bij hct paard .van den graaf 
de Frr1·igne bracht. 

- Ik wc<'t het ~og niet, antwoordrle rle ourle edel
rnan, mijnc oogtm zijn niei meer wat zij \Toeger 
\\Uren. Ik. zie wP.l dat er op den weg gevochlen 
word l, maar de bizonderheden van het gevecht kan 
ik niet onderscheiden. 

- lk wcl, zeide bet meiaje na een oogenblik stilte. 
Er zijn een dozijn ~oldaten die drie men~chen aange-
1 al!Hn hebben, maar neen dat is zoo niet, zij vallen 
Pen enl1el man aan; achter hem staan l'en monnik 
en cen bediende waai·scb\jnVjk. Zie.laar de bed:ende 
die ccn sabel opncemt. Ueilige maagd ! \Yat i,; die 
111a n dapper! 

- De knecht? vroeg de heer de Frevignr. 

keerd en moat met den buit vrij fortuiplijk 
zijn geweest. 

Zoo'n jachtpartij wordt steeds vnn eene groote 
slametan voorafgegaan; de dagelijksche onkos
ten bij zulk een uitstapje bedragen f 800 a 
f 1000. 

Een Chineescbe klorrtong op J;,awean werd 
door een paur inlanders die een k1einigheid 
kochten een gulden ter inwisseling gegevell". 

l'oen de man ziirr buidel uithaalde, met on
geveer f 14-, werd hem die uit de handen ge
rukt, waarop de dieven het huzenpad kozen. 

Personalia. De commies A. W. de Beer te 
Samara11g werd dezer dagen eervo~ ontslagen, 
en vervangen door den commies J. Kunkels. 
De beambte Ed. van Polanen Petel te Kedong 
Diatie heeft de dienst der Maatscbappij verla
ten, terwijl de beheerdcr der halte Lawang 
van Hien, naar Samarang gaat. 

Wij vernemen dat de aardwerken op het 
plein achter bet fort nlhier mueten dienen voor 
een spicgelgcvccht, te ltouden op 19 :Februuri 
a. s. bij gelegenbeitl vnn 's Koni11gs ve1jaardng. 

- :Keen, vader, ik · bed.oel • de-jongc man, die a Ileen 
tegen zooveel Yija1:d.e11 strijdt: ziedaar vclt hij \\·eder 
een soldant met zijn zwaa1·cl nede1·. · 

- Als hij een monnik v1~rde1ligt moei hij ePn ka
tholiek wezen, zeide d~ heer de FrPvigne: '' ij kmuien 
hem zoo niet laten 01nko111en. Mongrel, Yoegde hij 
er tot zijn ~c hil.I k 11aa p bij, blijf met Robe1t, Ya ugert 
en Lafrouille bij mijne c:lochter. · 

Daarop zijne Jans ,·elle1Jtle en zijn wap~nhect nit
stootende, rende de Frp\·igne ge,·olgd door zij11e wa
penknechten den hc1.m~l af. 

Gedurende d1 ·11 tijd die h\j benoorl:gd had om bet 
boschje te bere:ken, ,·oigde niejufvronw de fn>Y1gnr, 
met gcvouwen handen angstig de ongelijke woi·ste
ling, die den rnor liaar onbekemlcn 1·idrler YOlhicld. 
:t\a::ist haar sprrde hare lantc, 111e1To11w Ag-nl'S du 
Theil, ti' wrgceCti hare oug«•n open om op dien af
btand iPts te 011de1·scheirlen en plaaadc ht>t jonge 
meisje om l1aar tnch a'les te vertellen wat zij zag. 

Op tlat oogenblik hoorde Louise tP.1·. nnuwcrnooJ 
de stem rnn de eerwaarc!ige dai11e en gaf haar tel
ke11s vc1 keerrle antwoonle11. Van tijrl tut tiJrl kQn 
het n1e: j .! e<'n ang~d\l'eet uiet 0111lcrdrukken, al:> zij 
zag clat den d;tpperen een r.iHnw gc\'aar bedreigde. 

- ll1,ilige maagrl ! stamelde zij, geef dat mun 
vader n · t>.t te 'aat korne ! 

Het wed dan ook waar!Gk tijd, dat er hu:p 
kwam. Undanks r\jne l:r:1cht en zij11e yfugheiu begon 
de jonge baron te v,•rzwakken; zijn u:o~d st1 OOl!lde 
1..it tw1•e wonden en zijn arm begon ·te vel'lnmrnen. 
De cirkel, rlie zijne nrernanjagendt• dcgen beschrer:f, 

Nu sederh eenigen hijd de paart~jd Yoor de 
rij tdiefje is ingetrederi nestelen dui:t,end van die 
V<1geltjes in de boomen om en in bet fort en 
slapeu zelfs op den grand en de bloem poLten 
voor de officierswoningen, waar ze in den 
vroegen morgen tot een gemakkelijke buit d~r 
so1daten strekken. 

De g1atiks laten elken morgen sporen hun
ner aan wezigheid achter, die slechts met moei
te Zljn op te ruimen. Oudanks het verbod 
van bet bestuur maakt oak de jeugd ijverig 
jacht op de rijstdiefjes; een enkel schot velt 
er somtijds tien en meer. • 

Gisteren renden ouder gewoonte twee paar
den met hunne doldriftige ruiters langs 's hee
ren wegen. 

De achterste nam bij den hoek v11;n het fort 
te korten zwaai, verloor het even wich t en tuimel
de. Zoolang er echter geen spaanders vallen, d·. i. 
beensplinters, blijft . dat volkje onverbeter1ijk. 

De gouden beker, dien wij vermeldden als door 
een EuropeMn in eeu Hindoetempel te Brnm
banan gevonden, vertegenwoordigt vo1gens -een 
In1andschen goudsn:iid eene waarde van 4000 
gulden. 

W ellicht heeft de nian daa.rmede de betrek
kelijke waitrde als kimstobject op bet oog o/ 
sche1·mt naar de wijze der inianders met cijfers. 
Europeescbe deskundigen zulleu wel tot een 
bescheideuer cijfer concludeeren. 

D@ Loe. sigmdeert als onjnisi 
dit blad over bet doen van een 
Madioensche tipotheek. -

het berichl: in 
bod op eene 

Welke bewijsgronclen heeft de Loe. daarvoor? 
Een bericht voor onjnist te verklaren is ge
mnkkelijk en goedkoop, nrnar wn.nneer ditt ge
schiedt zoader de minste opgave van redenen, 
<la'1 wordt <lie uitsprnn.k apodictisch. 

(Aangebode1~ dom· den berichlgever). 

Op de politierol van heden werden wegens 
bet bezit of verkoop van clan<lestiene opium 
gestraft 'l'okario en lrodrono met eeue munnd 
krakal, Soerotomo en Soemowikromo 2 md. id., 
Hardjodiwirio 14 ditgen id., terwijl 'l'rotlllo
dongso, Bok hrtodimedjo en Bok 'l'oknr:o 
ter zake werden vrijgesprokcn. 

Dit zelfde vie1 te bE.Urt aan King Kint, be
schuldigd zijn reispas niet te hebben doen af
teekenen, terwijl naar den Hesidentieraad wer- · 
den verwezen Kartodikromo en Liew Tjan, 
terechtatitande wegtins diefstal 11Jet inklimming 
in <le bewooncie aanhoorigheid van een buis, 
a1smecle Ong Ing Soen en K wik Sepie, be
!'cbuldigd van misbrnik van vertronwen. 

Geinengde Berich ten. 
Een dienstmeisje kln.ngde dat Z~J nergens 

een betrekking kon krijgen. 
,,i~jt gij reeds bij J nffer X geweest?" v1'oeg 

men, baar. ,,Zij werft dfenstboden uan." 
-Ja .maar er staat in de krnnt dat zij dienst
boden vrnagt vn.n beiderlei sekse, en ik heh 
er ill aitr een." . 

Nergens ter wereld, zoo zeide onlangs de 
Locomotief, is -de industrie z66 zwaar belast, 
als in I\ ederlandsch Indie. J~n bet lndisch 
Vader/and wees van zijne zij<le dezer d1tgen, 
op bet kernpunt der geh<~ele economische qua.es
tie, nl. dat er. grondbezit moet zija. De stuat 
zoo beweenle het b1ad, ruoet de erfpachtsgron
den verkoopen.-Juist, daar ligt de knoop 
van bet vraagstuk van Indie's bloei of verval, 
en wij halen dit aan, omdat ook wij sinds ju
ren aanboudend, eri met voorbeelden aan an
dere kolonies ontleend, hetzelfde hebben be
toogd. Er zit bier. te weinig t>igen lrnpitaal, 
en de vm;theid, het vertrouwen, om het op 
vo1doend voordeelige voorwaarden en in ge
noegzame 11oevcelbc,icl van elders te bekoruP.n, 
ontbreken. J. U. 

br.,on zich al mecr en meer te vel'llat1wcn. Dapper 
had Thoma:-; bcµrodd zijn 1uec~lt>r bij te stnan. nwar 
een sabrlhouw bar! hem ann rlP. v'.>l'ten rnn d. 'Errigny 
nrd e rgeworpen. 'Gelukkig Yoor h1~n1 '"af• het wapen 
in de hand Yan den Yijand omgc:-;Jagt'l1 <'n had La
briclie nicL 111et het sche1-p gcrankt, .;.u1ders was zijn 
hoof'd in twePen g<'homren. 

Op hl't onge1oblik <lat Roger zich verloren waancle 
en z~ne ziel c:ode aanbeval, lioo l'dl' hij bet getrap
pel inn paarrl<'n die in gestrekten gnlop naderden. 
Ter zplf(ler lijd zag hij zijne \'ijandrn 011r11~tig om
kijlu.> 11 en hoorde hij h en sncl eenige woonlcn wi~se 

Je 1. Uet wi1s genrnkkelijk 0111 t e z:t>n, dat enkelen 
\l·ilcle11 onl\·li1chlen .en andel't'n blij\'e11. De Jnntsten 
l;ehiclden zo11der twijfel de O\'el'lnu1d, wnnt Uoger 
zng h en front nnar den '' eg ,·an L)u1·i<'rs maken en 
zich grreed houden om den aanval rnn tic 11ie11w 
a.mg ·komenen te weerst.aan. d'Errigny m:wkte van 
c!.lt oogenblik van rust gebruik om wed er bij ad em te 
ku111cn. 

- Breng l\lnl'ignan hier ! 'l·icp hij zijn brrliende 
tot', die nog betlwehnrl rloor dPn onlnu1gP11 slag aa11 
cll'n knnt rnn den wPg zat, en als wczenloos nru zich 
been ~ag. ~. 

- llij !wort u niet, sprak. de Franci8kaner, die 
g•'rlurenrle hct gevecht met een bewonderentiwaar
d ~ e ~ a'mte had gcbeden; Ja<1t 111ij dat doPn. 

Te; 11 ijl rlat Hoger zijn zware hand~choe n w1\der 
a::ndeed en br.i 'i1.ier rnn zijnen helm dicht~locg, 
ging c\ .! monnik Marignan, die achtcl' cen hoogte in 
het bosch verborgen \Vas halen. Ee.1 oogenblik latei· 

Iemand tlezer da.gen van Se1·ang bier aan
gekomen, daelt ons mede dat de Goenoeng 
Karnng nog- steeds nan bet werken is. 

Hii Yreest ditt die vullrnan op een goe<len 
dag zul uitbitrsten. A. D. 

Mr. J. C. Van Eyk heeft in Doctriirn. te 
Amsterdam eenige i;chetsen voorgelezen door 
bem geschre•en na bet doen van een reis door 
Java in 1880. Hii knoopte daaraan enkele 
opmerk:ii1gen vast omtrent de wenschelijkbeid 
van aanmoediging van den particnlieren on
dernemingsgeest door de Regeering, de invo~
ring van individueel landbezit en individueele 
heffing der landrente, bet feite1ijk indeband
werken door de Hegeering van bet opiummis
bruik en de eigenaardige verbouding tusschen 
inlander en Europeaan in de Vorstenlanden. 

A. D. 

De beer Boers, gepensionneerd ussistent-re
si:dent te Meester Corne1is, heeft van de regee
ring een gratificatie ontvangen van f 250 als 
belooning voor zijne groote belangstel1ing m 
de vaccinn.tie. B. H. B. 

Een inzender schrijft in het B. H. B. 
Eergisteren ontving ik de bier van gou ver

nementswege uitgegeven almanak met tam
register over 1885. Dit laatste vE>oml schijnt 
al bizonder onnauwkeur:ig in elkander te ;,:ijn 
gezet,· want de gebeele opgnve van den Bur5. 
Stimd1 huwe1ijken, gebt>orten en stel·fgevallen 
te Batavia, die gedurende 188-! hebben plaats 
gehad, ontbreken in dat boek. 

,,'t Is kms!" riep mijn grootmoeder steeds 
uit nls een of andere weer-profetie in den Enk
huizer almanak eens niet · conform uitkwam. 
maar wat zo11 dut. goede ruensch wel hebben 
uitgeroepen als zij zulk een groote f1ater had 
kunnen opruerken. Indien wen nu de nauw
keurighei<l, wmmnede <lat prnllige nn.amregis
ter, wat Batavia betreft, is zamengesteld, af
meet naar den overigen inhoud, dan kan men 
wel nagaan hoeveel het geheel waard is. In
dien dim ook een particulier uitaever zulken 
misdruk trncbtte te verkoopen, ch.in bleef bij 
gewis met de meeste exemplaren zitten, want 
reeds de eerste koopers zouden het ongetwij
feld Of teruggeven, Of aan de onbrnikball.rheid 
van het gekochte publiciteit geven. Alleen bij 
de lundsdrukkerij, ·itls gou vernements instelling, 
is dat anders; d1tar kan men voor goed geld 
een onbruikbaar boek koopen en beeft dau nog 
niet etin:o-misscbien wel. volgens ,,de bepaliu
gen" -:-bet recht een dergelijk vod terug te 
brengen en zijn geld terug te eischen. 

De Javasche Ct. bev11.t geen enkel bericht 
omtrent bet ge,-echt nabij Mandor en den te
rugkeer van p1•s vertrokken troepen daarheen. 

Als een groat nieu wtje hracht bet A. D. v. 
N. I. gisteren het bericht, dat wan.rschijnlijk 
met April a. s. de postkfLntoren zu1len belast 
wor<len met den verkoop van zegels, aan de 
mar kt. 

Dit wan.rschijnlijkheidsbericbt echter, had 
dat blad a1 een m!tand of wat eerder kunnen 
melden, want nu ongeveer vier maanden ge
leden, wist men bij de posterijen evenveel van 
deze bistorie als nu. J, B. 

>Een inl. scbooljongen te Buitenzorg moet 
»zich, door hanger daartoe gedreven, hebben 
»Willen ophangen. Het komt ons wat sterk 
»voor, dat een inlander bet te Buitenzorg z66 
»arnr heeft, dat zijn kinderen zit:h, uit vrees 
» voor 11onderdood, gaau opbangen." 

zat d 'E rrigny in r!en· zad1'l. Toen hij het brave paard 
onde1· zich \'Oclde, Yergat hij zijne vermoeieni~. Hij 
galm;fe zijn 'Yapenlu-eet uit en wierp zic!J op zijne 
1ijnnde11. 

Deze hadden hnnne kracht overschat, door zich 
st()rk genoeg te achtPn om zich tegen d1' ruiters van 
rlen hePr tic Frevignc te durven verzettew Reeds 
n'nnoeicl rloor de worsteling die zij in de straten 
van Yerneuil le cerduren hadden -en door den wedel'
!'ta 11d ,·an Roger h ielrlrn zij spoedig op stand te houden. 
D1~ gruaf de Fi·cvigne 0n de baron d"Errignij vervolg
dt>n hen nog een tijd Jang met den deger in de rib
ben. Einrlelijk hielden beiden hunne met zweet be
dekte p:1ardcn in. 

- Mijnheer z"'ide Roger, naar den heer de Fre
l'ignr toegaande, gij hebt rnij bet )even gered, door 
mij uit rle lwntlen rler hugenoleh' te verlos,;en. Ik 
heet de baron Roger d'Eri·igny en ik zal u ePuwig 
dankbaar hlijYcn voor cle mij bewez<:<n dicnst. 

Zoudt gij rlen zoon wezen 1·an . den baron God.ran 
dti Harville? 

- Ja, mijnheer. Kent gij mijn vadcr 'l 
- Zeker, hij drocg toen, even als gi· tlrn.ns , fl'n 

naam van baron cl'El"l'igny, want uw grnotvader 
leefde nog. Ilceft nw vader u nooit rnn Arthur de 
Frevigne gesproken ? 

- Met wicn hij geduelleerd heeft? 

(W01·dt veruolgd) 



Aldus schrjjft de Jarn Bode. ~ 
.Jn! als 't nog een Buropennu 11·ii.s ! ....... ~ 
Dan zou men bet ruisschien eerder geloovcn. ~ 

~· 

Verspreide Eerich ten. 

Teleg1'ammen van de Locomotief. j _ 
Git Bcita1i:i, 10 Januaii. Ornrgeplattt.'t 1a11 Se

marang nnai· Kendal, de opzichter de1· eel'ste klasse 
bij dP11 ll'atr1·staat, Vrijhergen; 

Advert en tie n. 

l'Hll Kcncl:il 11aar Senmnrng, tie opzichter der ec1·-
~te klassc Lij t!Pn waterstaat, Seijfitrth; OP 

van So1'1"1bajtt mta1· Modjokerto, cltl opiichter der TT 
tweccle kln sst• bij dtln watel'staat, Ilillen. ,, rijdag den 16 Januari 1885. 

Uit Sol:'rnbujn., ·10 Januari. lieden zijn per RtO•·m- "t :C-r- (--=> 
schip Gv1we1·11ew·-Genel'Clal Loudon n:tar Semarang -e · ~a1•a,ii.g -L.>(..j<">ln.li) 
en Batavia ,.P1:trnkke11: van den boedel · van wijlen den Heer 

d11 bePren: U-roost, de lloog, ran Daulrn, Yer- H..1!1.VA DE.N"BERGHVAKHEINENOOIW. 
maas~Pn en Smit; I 

mPJutrl·ouw BPerend . 

Uit l1ata1·ia. 10 Janual'i. De ritmee ter der ca.va
lerie van del' Scboot, onlangs van verlof uit Neder
land tnruggekecrd, is rngcdeeld bij dt' cscadrons tc 
Snhltiga. · 

Door de Regeering is aan li et Oppel'best11ur om rle 
uitzending van vijf rer.hterlijke amblena1'f'll verzocht, 
om in clen dienst elm· rechterlijke macht van bet 
loopenr!e jnt1r te kunnen voo1·1ien. 

lfoden z\jn per stooruschip Pi-ins Alexandei· van 
Batal"i:i. nnar emarnng wrtrokken: 

de heeren: vn11 \Yijk, rle Graaf, de _Jnager, ;.reije
ri11gh, \\"ieclerhold, vnn Schukkman, P:1tyna111a, \\'eij
henkt<, \\'e ' tp:1lm van Ifoorn, Bau loin en Shepperso11. 

m e.i u ffrou w J an;.spn; 
nanl' Soernb::ija: 

Lestannde uit: 

Huisrueubilair, als eet-speel-en waschtafels, 
stoelen, banken, ledikanten, buffet. hanO'-kleer
en dispensknsteu, spiegels en . scbi~lerijen, 
pendule, brouzen beelden, kinderbillanl, Le
foucheux geweer in kist, gfos-en itarrl.ewerk, 
keukenge.reedschnp etc. etc. 

V oorts bendy mtt tnig, diverse beeren-eu 
d~mesziidels, 4 rijpaarden, koeijen, kippen, ko
lllJneu, pnanw en aijam montiarn. 

(5) 

(Von I' Tiet l(( nd.) 

In ecn h:j ... rnkom~t fll•~t damrs del' ledt•n rnn bet 
1h'pal'tenient \"lis:.:i ·1g-en d<'I' ;.Iaabchnppij tot ::\'ut van 
't Algen1een l1et!ft rle ho'el' .\. H . .Soetbro 1d Piccanlt 
uit Goe~ de ~pn•ekbenl't \'Prrnld . llij \'CriPldf' clat lict 
gewoonli.ik al;: eell last wen! brschonw1\ 0111 01111 te 
w01·den rn:1nr d:tt het dik \\'ijl~ to/']1 ook pl»izio•l'ig Pll 11ut
i.ig wa~.-Tt! .\rnstel'dnm kwnm een l1ee1· in et'll orn
nibus, die nagenoeg vol was. De man i" druipllat t'll 
niemand hecft lu~1 hem tot bunrn1a11 te lwbbrn . n)fao
ik u vel'zoeken een weinig- plants 11:' nm! I'll zeg-t cl~ bin~ 
nentredcnde. »' t Is bicl' geen nqnariurn," nnt1rnorclde 
daarop een ruwe ,·tern. - Onlnngs i~ tc Leeuwarclen 
tot uitvoering gckonwu de brpaling van dt• plaatselijke 
Wf't~Pving-, tint de onderwijzers ook buiten de school 
op de leer!ingen toezicht zullen hotlllen Pl1 een zekere 
macht ovel' hl'n zullen uitoefenf'n. Mi~schien zouue 
zulk een bcpaliug ook voo1· Ne<lerlnnd ch Ind1e wen
schelijk zijn. Zeker zoude het der mo t• ite wnal'<l wr
zen om ze in ornrwf'ging tr nemen.-- Te \Yrene11 
is in den oudenlum n1 n 'ier en zeH•ntig ja l'en Ol't'l'
lerlen de br.l'oemde danseres Fanny El"sler. llare zu~
ter was gehuwd met den prim; ·Aclalbert Yan Prt1is
sc>n en in <fo laat.~te jaren leefde zij in de Oosten
rijk ·che groote wcreld. Tot h:u·t>n dood tile w,1,:; zij 
zeer schoor .. - I/et n:1;11· Oo,:;t-Indie uit tc ze11den 
contingent supple.;etro1•pen i" voor ·1885 n1srg-r8teld 
op :!O 0, wnm·9ndc>1· 4 sel'geantcn ~tafhoornbl:1zers en 
50 milit:1ire ~chrijl'er>'.- In .:\ederlanJ is Pell mijn
ingenieur Yermist en WPI in dt• oni. tn'ken Yan bet 
station Delft.- Yolgen. bericht uit Philadelphia is c1· 
op zee 1wcier ren gem! van lrnnnibali:rnie yooraeko-
111en. D1·ie mnmwn zwalkten in een boot rond, n1 
eenige dng-l:'n lerlen zij aan 1\llcs g.o·brek. Tw('e ran 
hct d1·<etal aten 1n1 stukken '>llll hun rnedgezel op, 
die nan zijne won den stirrf. De twee 01 ~rblijvenden 
z~jn gf'l'e1I.- De schrijl'el' van de IJollanJsche prnat
jes in d1~ Java Bode b1·gint in Dect•mb('r mt>t ,,~leine 
Ruht" ist hin .. , Dit woonl zomlr de i\etlerltrndsche 
J\fangd op de lippen gehatl hebbt•n. ofoclnon zij nn
rlers niet vecl gelijkt cip U-rctclwn in de Faust . 

de hcen·n Inclell'eij. Loos, lfarmeijel', Datnte en 
~ Kopprschaar. 

Openbare verkoop. 
OP Dlc SDAG DEN 20 JANUALU 

I 011t::;h1gcn ecn·ol, wegens intrrkking hunner be
t1 ekking, de onderll'ijzel's bij de kwr.ckschool 1·oor 

~ iulnndsche 011derwijzers te i\Iagelang, Koppenal en 
radhcn l\arnil: 

de 0111\erwijzers bij tie inbnd~che lurnckschool YOOI' 

rnla11dsd1e <lltderwijzf'rs tf' Bancloeng, Bronsmiddcl en 
Twijssel; 

de ondcr ll'ijzer~ bij de k wrekschool vool' inland
~clH' onderwijzei·s te Probolingo, Uittenbroeck en 
Batt•nburg; 

de ondnrwijzcrs bij de kweelrnchool voor inland
sche unclerwijzcrs tc Bandjermnsin6, de l\ooij. 

Bt•noemti tot hoofdonuerwijzer te Tondano, Ducker; 
lot ontlenvijzer der tweede klas. e te Probolingo, 

Ancnna; 
tot hnlpondcrwijzer tc lfandong, rndhen Soejoecl: 
tot hulpondcnYijzel' te Proholingo, Si Ifamzah; 
lot l1ulpo11derwijzer te Bandjennasiug, den Ilamcr; 
tut n~sistent-rrsident rnn Siboga, rnn llcuckcl11111; 
tot commif's op bet a istrnt-residenliebureau Le 

Siboga, Borst; 

<les voorrniddngs ten 10 ure <loor 

tusscbenkomst v11n het vendu

kautoor te So!o en ten hui

ze van den Heer 

te Balong, 
van pl. Ill. 1100 stuks dolken eu randoeboo
ruen, welke gediend hebben als steunpunten 
voor de telegraaflijnen van Solo langs den groo
ten postwf'g tot den driesprong bij .. Yqawie. 

De verkoop geschiedt en bloc, en de dolken 
en raHdoeboowen moeten binnen een lmlf j1t11.r 
of la.n&"er naar genoegen van den H.esiclent zjjn 
opgermmd, zullende ze anders ten hate der b~
volking komen. 

Solo, 9 Januari 1885. 

De artesi ·c_e put op <l1~ espl:lnade 1·001· het fort 
Prin Fredt•rik te WelteHcdP.n. wordt nfJebroken en 
weder opgericht op het pl •intjr bij de Slui~brug. 
wanr nu ee11 llijdrnnt ~ta:1t. Jammer van de reeds · 
g-ernaaktc kosten rnor I.et hc~taancle rc,;en·o:r, maar 
clat staat waal'schijnlijk in verbanrl met de tegen
woordig zoo hoog noocli12e bezuinigingen. - Een 
amusante Cbinees te Batal'ia schreef arin een E11ro
peesch ingezetene t~ Samarnng f'l'n briefkaart in het; 
Holland ch, ten einde den sobat te fp)icitct"ren met 
het ::\ieuwejaar. De hcilwensch luidde letter!ijk als 
volgt: ,,\\'aarJe Herr! Op het g.:!1·aar ,1f, dat gij 
mij een n1an van den oudcn . ternpcl zult noemen. 
wil ik bij de wisseling rn11 hct oude m1\t het nieuwe 
jaar bet vaderiand~cb (sic) gebruik _toch volgen en u mij
ne hartelijkc wgrnwenschen aanbiedcn. ~let de mce re 
achtintr verblijf ik steeds uw oprechte Yriend." - De 
kapitein der artministrntie .l\le~j znl wegens ziekte met 
ecn spoedcPrtilicant nnal' i\edcrland wrtrekken. -
Te Samarang wordt geklaagd 01·er de dogcarts, die 
niet uitmunten door zindelijkhcid, noch door de 
fraaie kleeding de1· koetsiers, noch door de paarclen, 
die er clikwijls voor worden gespannen. Te Solo beeft 
men cfaar geen klagen over, \\ant er zijn bijna geen 
dogcarts, die wrhuul'd wonlen en vindt men er sorns 
al el°'ns een enkele, dan bchoeft men over het rnile 
-baadjl' van den koetsir.1· niet te klagen. daar hij er 
geeo aan heeft. - De opium. clrnirers te Snmarang 
zijn ontevred m dat de k1thouclcrs lw n geen vol ge
wicht van bet heulrnp grwn. Zij ~ijn dus wel ver
plicht om bij de smokkelaars te1· markt te gar.n, 
daar die veel eerlijker zijn dan de- kithouders. · - In 
de kampoong Bandengan beeft een opstootje plants 
gebad tusschen twee opzichters van bet krankzinni
gengo;>sticht, waarin zich ook de wederhelften rnn 
beide heercn mengden. \Yeldrn wa. het zwakkere 
geslncht b~ndgemeen- en bernnd een del' b~ide dames 
zich brnnen weinige oogenblikken in den toestand. 
waarin moeoiet· Eva in de eel'·te dagen van haal' 
!even moet hebben verkeerd. Een groot aantal aan
dachlige toescbouwers woonde ciit rn01· ons pre. tige 
ZO<' berorcterlijk schouwspel bij. De htieren bebben 
later te~en elkander een aanklaclit bij den officier 
van Justitie ingecliend. - II~t Batavicwsch Handels
blad vemeemt dat in • "ederland Yee! kwnail ann 
de reputatie van de Indischen dienst worclt torge
brnrht dool' sonimige in l\eclcrlnncl Ycrblijrcnde 
gep('nsionneerde oflicieren f'n ambt;ena1·en. die, als 
men ·ze l10ort

1 
w,1re slachtolli~r. \till hel~che nrnchi

natie. zijn. Sornrnige Yan die Jieden make.i i11 de 
societeiteu rnn grootc. veel Iml!~ch-ga,ten bevatter.
de steden clubjes, waar znlkc miskende genieen. con 
hartbrekend H•rhaal opclisschen rnn hu11ne grieven 
en dt> onbillijkheid hunner pensionnering in een l1el
de dao-licht trnchten te stellrn. T'is trnurig maa1· 
hr.t scl~ijnt toch ,,·aar te zijn. - Ook. heeft dat blacl 
n•rnornen dat volgens in Holland loopende gernchten, 
in Inciie ~pordig een gel'egelde ijkc\icnst zou ll'Orrlcn 
ingevoerd, ~·oorloopig echter slcd1ts op de drie hoofd
plaatse.,i.;i. van Jam en zomlrn er zich reeds een Lal 
,.a'1 Ntderlandsche ijkers voor de fmlischPn dienst 
hebben aangf'meld. Voor de juistheicl rnn het cerste 
gedeelle rnn <lit bericht, ten minste voor rle wnar
heiJ ,·an de inrn~rin5 rnn hel ijkwezen, kan echter 
niet warden in!!estaan. · - llet bericht dat de lwer 
W. II. Head, o'~ze CoJ1sul gencrna l le Ringapol'e met 
ultimr Februari zal aftl'eder, hevestigt zich. - In de 
cleBa '\Vl'ing:nwok i Tgalian "·ordt ij1·cl'ig bedoe gc
speeU, en een inrichting gchonclen door zekcren 

tot tijdelijk secretaris der re identie ilfadioen, van (6) 
Eldik Thieme, 

De Kantoorchef, 

BUIJTE . 

A bas. Deze Javaansche Blanc laat hrt mes aan twee 
kanten snijden door tf'vcns c.lanrlestienn opium nan 
Lijnc gasten te verkoopen. Ilij hecft Pen druk bc
klante zaak en daar bij de kunst Yerstaal om den 
loemh der desa te ,merren, man.kt dcze er geen "rap
port van en laat Abas ongestoonl zijn gang gaan. 
Een gevolg hie1·van is dat er in die strcek aan dief
stallen geen gebrek is en die dieven zelden of nooit 
s:evangen worden. 

Uit SingapOI'P, 10 Januari. De Engelsche mail is 
hier aan met berichten, loopen<le tot ·12 December. 

De mailcournnt vermeldt o. a. de benoeming der 
heeren Pie. . gewezen directPUI' rnn BinnPnlandsch 
Bcstuul'. en Crarnerus, dil'ectem· der ~- I. HandP!s
bank, tot ciirecteuren der nieuw opgel'ichte ),md
bouwrnaatschappij. 

Reerls uoeger cleelden wij rnede, dat dcze beide 
heel'en dnal'toe waren •voorgedragcn. RED . 

Uit Batavia, 10 .Tanuari. !let stoomschip P1·ins 
Alexander is gistercn te Colombo aangekomf'n. 

Uit Batavia, ·12 Janunri. Benoemd tot hoofdcom
mies bij de comptab1liteit op hct r·esidentiebureau te Se
marang, de .:ommies der eer te klasse op dat .bureau 
van clel' Marek; 

tot commie;. der eerstt: klasse op het re identie
burrau te emarang Townsend; 

tot boekhoudel' bij het algemeene pakhuis te Se
marang, Hornung. 

Untslagen, eerrnl, op verzoek, wegens afloop van 
zijn dienstrnrband de officie1' Yan gezondheid der 
twrccle klasse. Start. 

Ilet stoomscbip P1·inses 'Wilhelmina is Yrijdag, 9 
J.inuari, te Amstel'dam aangekomen. 

Het stoomschip Semamng is eergisteren ''an Suez 
vertl'okken. 

Uit Batal'ia, 12 Januari. Als eerste candidaat VOOI' 

den resident zetel te l\fonndo is \'OOl'gedragen jkbr. 
1·an der \\'ijck, assi tent-re ident van Goronta:o; 

als tweede cnndidaat, de heer Gij. hel'ts, assiotent
resident van Sintang, westerafdeeling rn1t Borneo. 

Eurgerlijke stand. 

Re~identic Soeralrnrta van ·1 lot en met 31 Dcr.('m
bcr 18RJ!.: 

L\ O::\'DEnTROU\\' .\.\. "GETEEKE:\"D. 

John rnn Sti'alenrlorff en l\farinnna \Yillwlrnina 
,\rnali<t D.ee111. 

Jenn l3r1pt1~te .\uthier en .\.ugustine \Yilhelminn 
Jeanette \'a11 der Linden. 

A11g11,;t \\"iilJelcnus Pecb!et' en Joh::inna Schepens. 
Robert lkiuier l'an Si.rnlendorlf l!n Johanna ·Au

thoineita Portier. 
HU\\'ELIJKEK 

.John 1·an Strnlendorff en Marianna \\'ilhelmina. 
Arnalia Beem. 

GEBOORTEi.. 
c:,•orgr frrdcrik Rudolph rnn "tralemlorff. 
illary Ellen Grace \\" eelrnizen, 
Ant~n Ferdinanrl Roeland Landouw. 
Jo~eph Thomas Coenrnad 
Fcl'x lfonrij Bock. 

STERFGE\' ALLEi\. 

Chnrlr,s Louis Beijart onrl 75 jaren. 

Aangeslagen vendutie. 

Op Yrijrl::i g den -16 dezer te Karang (BC\jolali) van 
de n::igelaten goerleren van wiJlcn Jen Heer 11. F. van 
den Bergh van Ileijnenoord. 

De vendumeestel', 

11. C. Fisser. 

V@~k~i~gba~~. 
Begeerings alillanak 1S~5 

met NAAMH.EGISTER zooruede OFFIOIER~ 
RANGLIJST. 

(7) THOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
Etappe-E:aart vnn Java 
Topograph.I\.aart van Soerakarta 

Id. » Djokjakarta 
Prachtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rtmdsch1·ifl pennen 

· Draagbare copieerpersen 
Balboekjes · 
Goupil-gravures 
Ivoren duimstokken 
Per1·y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier 
Faber 's boodscbapleitjes 

En:i<. 

• 

(3) THOOFT & KA.LFF. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
d ukteu te Semarang. 

Verschaft werkkapitan.l aan Landbouwon
derneruingen en verleent voors~hotten op pro
duk-ten. 

Een en !Lnder tege~ nader overeen te ko
nien conditien. 

(233) L. C. SOHALKWIJK. 

.Op nieuw o.ntvangen: 
Het echte Le>erwater, dnt geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alorn bekend, en 

slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM. 

(301)* Sclioenmaket. 

Koolteei ~n Zweeds,ahe teer 
in VtLten, blikken en ±1esschen 

verkr~jgbaar b1j 

200 SOESMAN & Co. 
' 

Amsterdamsch e Apotheek. 

Bayrn1u. 
wate1·. 

(101) 

So en. lrn r ta. 
rl..lcoholisclt ~vasch-

MAOHIELSE. 

An1sterdanl:-;r·he A pot] rek 

Poeder tege,i- E1ilt~~u.ur 
t• J ,50 p.er l• ·ad. . (;~ 11)"' 

0 it <le han :l te koop. 
Een steenen l1u1s lllL't !.!TOM erf. !..!'•'legen te 

DjebLres. 

Informntiel' b\j 1le11 ]1,.,.r 

(19) 

amste~~damsche :\·oot:1eek. 
lP ~ 
nenig Agcntuur voor Socrnknrta. >Oor 

zoo gunstig bekelllle ""\'\.rJ.J ~ E~: 
Merk PLA.'l'ON & ('o. Batavia. 

(70) -·L ~IACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKAR'l'A. 

dcr Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie 1\laatschappij .. 

De ondergeteekende sluit verz:ekerin()'en te-
o 

gen brn.mlgeva11r, 
·w1tarden. 

op de gebruikelijke voor-

(14) .·L i\L\ C!IIIE LS.K 

Amsterd~ms~he A pothaak. 

. Le ·oet'w~fe:tl 
(296)* A. l\lAOHIELSE. 

An1ster<lamsche .A .. potheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soemkarta van 

Ka.ape.o~e 
• (25) 

~~..,. 

l!tWJ ~l~~~ ... 
A. i\IACHIELSK 

~~~~~&P~frfi· 
---~~=1'~1 

Frfij/. ATELIER DE PHOTOGRAPHlE Ii 
II~ · 
~~I Jt~ W ;1®~-~~~Jl~~ 
1~1 HOTEL SLIER. a26 I 

l!l.~~~~~~~~~~~~===~==~=-==~==IS"=~'="'~=='~""'~==="'=~.!!\\! 

JV.I: ode mag· a z ijn 

SOERABAJA. 

Steed• voorhanden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 

Huishoudelijke benoodigdheden. enz. 

Recommandeert zie;h verder voor het aan-

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

O~tT~~ilei~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) rrHOOFT & KALFF. 

Heerenstraat- Solo. 
0IJ nienur ontvangen: 

Heeren schoencn. 
Hoeclen a f 8.-
Parijsche hemden a f 45.- 't clozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't. doziju. · 
Schnimzeep. 
Eau d':l Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

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

kwasten a f l .50 Handschoenen voor heeren-

DAMES ARTIKELEN. 

. Handschoenen met 2 en 4 kn oop<'n Schoe
nen a f 8.- Blcincs de lys en Blancs de pel'le. 

Kinderschoenen, fij ne sponsen. 

DRANKEN. • 
Pilsener bier, Madera a f 14.- het clozijn 
Port,Elixer Long11.e Vitae, Wijnen a f 10. fl2 

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

• 



• 

. n\sterdan1srhe Apotheek. 
· o ei·1drnrta. • 

Uut 1·1111 111·11. Eu<·a ly 1udnthe • .Koorts• 
,,·e1·end. liqueur, tevens eene zeer aan
!!'Pl1111l1e llrnnk. 

\ 1 uu) :\1ACHIELSE. 

~< > 1-~~~~J.:AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hui!!i· en ('01n1nissie,·endntien 

l ~:-:) 

~\ 1nsterdan1sche Apotheek. 
011/vangen: 

It Nltings co·ngh Lozen"es. 
:\Jid1l'-'l teg·en de hoest. 

\ I 0 5) MACHIELSE. , 

·~,\., inst crdan1sche A po th eek 
So e r a 1~ a rt a. 

G lyJulline, michlel tegen ch~ hoest in 
I Pl\ ~ fte,chjeS ~~ r •L- en /' 2.-

Jli.~-1·a ine .~ti fteu f 2.- per tuk. 

356 A. MAOHIELSE. 

AAA 
D~R~~~~~ Quin a· La roe he 
is de eenige die eene belooning verworven 
heefl van het fransche Gouvernement van 
16.800 fr . en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de \\"eener tentoonstelling van 
pha1 maceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortswerend miudel omdat het alleeD 
het extract l.Jevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUlNA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verz'Wakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijk• 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol· 
gen van bet kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten be'Wezen is. . 
DE Er.RTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heefl tot ba:;is ean krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
1s oreral nugemaakt hetzij door de Apothe
kers die alLijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moet dus steeds de echte franache 
QUIN.l-LAROCHE e~·schen ~ ~ 
met prosp2ctus waar- ~ & ~ --~-
op nernnstaande ._,.LO~ 
handt eeki11g ---a 
staat, alsmede het maatglaasje vragen me& 
den naam LAJWCHE 111 een woord. 

C ECHTE FR!NSCHE QUINA 'LAROCHE 
bernt bij iedere flesch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die fra.nc• 
toegezon den wordt aan ieder. 

DE ECHTE FR.lNSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorlen verkocht de eenvoudig&o 
(simple) en de Slaalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordl in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE tr,HTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle A polliekers in de geheele wereld ver. 
kl'ijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, n° 22-

van JAPAN 

RIGAUD & Cie 
. I 

Parfumeurs I 
8, Rue Vivime, 8 

~ PARIJS 
. . j. 

..., __ 

<!f ananga Water •i 
) 

\ is eero. l.Juitenge\\·oon verfrisscl1entl 
.

1 

toilet water ; gemcngd IJij hct \\·a1 <'r 1 

waa1:mede men ziclr 11·a,:cllt , n1aal\l lrl'l J 

rie huid lilnnk en gl;ul e11 laal ee11 I 
I allerf1j11slP gcur 1w, die door de <'l' -

I gantslu da111~~1:~e~-~~t__~~: II 

BECKER & Co. S 0 ER AB A I J A . 
WERK TUIGK UND IGE IW • N0d0rl. lndisch0 L0vensv0rz0k0rin[ 

Ha.ndela.ren in ma.ohinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, LI en Balk· 
L ijt r B n t B M a a t s c h a D D ij 

ijzer in alle afinetingen. 
~taaf' en plaati,jzer van a.Ile dikten, 

TE BATAVIA .. 
waarbij van 6'X2'X '!,." en '/," 
~taaf' en plaatkoper en 1'011er• 

draad. 

Inlichtingen omtreut vel'zekeringen b. v. K1Lpit111d bij overlij(len. Immer-treklrnude verzt> 
kering;- ook omtrent die volgens het onlnngs 1111.ngenomen VJj_;H,LAAGD turief voor W .B:E
z EN FONDS. worden g1111rne verstrekt door 

Groote- sorteering-Jloerbonten en 
Jilin kn age ls. 

> > 1'011eren Jiranen 
en ~toomaf'slniters. 

India rubber van af •1,." tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op 1t11n vra1tg d1tdelijk 

Sehljfsehietre;;i11ters en Afstandsbepa-
lingen, afzonderlijk gebonrlen. Geklonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. Gedrukte Aanteekenin~boekjes. 
Prima kwiiliteit Engelsche flrijfrie· Naamlijsten. 

men, enkel en dubbel. Kleedinglij11ten. 
Hanfl, Centrif'ngaal, Stoo.1n• Strafboeken. 

pompen en nranflspuiten. !tienar;eboeken met sterkte lle~i11ter. 
Snijgereeclschap ,,oor gas en Proces-Verbnnl. Getui;;en Verhooren. 

Ueklangden Verhooren. 'Vi th 'vorthdraad. 
Alle soorten ' rerf'waren. 

'' enduverantwoordinc;-en, enz. enz. ( 4) 
Boor en Ponsmachines, Draai· 

en Schaatban~eu. I 0 NT VANG EN: 
Stoommaclunes met l.:etels np em 

::1:;::1f ~~~~,~~i:K.-:,~:t~0• de be,te P ra ch ti [ B 0 1 B O [ r a fi B Bn 
Dinas Cristall, een nieuw _soort zeer goedkoop 

''n nrlilei. Van welke lrrntste nrtike1en zij . • 
eenio-e 1wenten voor Javn zijn. ·· 'l.'llHO•'T & 8',~l .... •'F. 

V~rde~ alle artilielen, lumoodi"d (162) 
''OOI' laudelij lie onde1·nenain;·en. ------------------

Hunne rnak op grooten oruzet gebnseerd ziju Ver krijgbaar 
de, hebben zij hunne prijzeu zeer billijk en bi'J' THOOFT & KAf ·FF 
beneden concurrentie gestehl. ... 

Gnnrne belasten zij zich met toezicht hou
den op MLmnmLk van Jlachinerieen en 
reparaties d1111rv1m, en nemen bestel
lingen 1111n op diverse werktuigen. (90) 
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blanco aa1n·ragen tot geleide
billet ,·oor ,·er,·oer ,·an lu)ffij, 
naet ont,-angstbe~vijs , ·oor Jiof· 
ti j pllS. ( 193) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 
,,de Oosterling," 

BRAND-ASSU RA NTIE MAATSCHA PPfJ 

"Veritas.'· 
Ulj het Agentschap dezer Maatschnp• 

pijen bestant, op zeer iuuanemelijke voor
waarden, r;ele;;enheid tot verzekerinc; 
ter;en brn.111lr;evaar, vit.n alle soorten Gt>

bou wen en Goederen. 

De Agent te Soei-aka1'ta. 

( 1 ti) J. H. VAK OMM:EREK. 

SociBtB G'e de Prod·nits AlimBntaire 
KAPJTAAL 3 illll.I.IOE N FRANCS 

Dii-ecteu1·e11 DI.VA.VT en ALLCARD 

GouoKN :\foo.\ILLE P.\RJJS ·l 8i8 

Gouo~N MRDAJl.l.K AMSTERDAM 1883 

PARIJS I LONDON 
23, Richer, 23 II ·J 0 I, Leaden halfat1·eet. 

Boter va.n Norma.ndie 
Zonder eenig mengsel, de beste boter van Frankrijk. 

Diverse groenten, ll·iilfels, sardines, pules <le 

/iiie g1·as, enz. 

With• eu llloodt' Port ..... f l:i.-\ pe r 
iUn In ;:-:1. i'U U!il('ll tc• I t'll 1''i 110n11 I t'C'.' I:~.;)() (Ii 11 

Oltl>EHS Tl~ HlCIJTE:\ AA":\ ALLE L\IPOH l'EUHS 

\'A:\ ~ lffWP .\. 
Men eische op elk bliK het merk met de t,.yee boerinnetj es 

l"nlt'-. Gold- t•n .£h-y-§hc.•rry .. 1'2.-'aco t. JlllLl .. \:\flSCllE Pfll.ISCOU IL\:\TE":\ \\ (mllE:\ 

OP J\ ,\:\\TIA.\G TUl~UEZO;.;- J lE":\ IEeni[e a[enten voor Solo 
\ .... .. . 

& THOOFT I(_A_Ll?F 
( 141) 

l l\ DlSCHI~-BODEGA 
TE J\.OOP. Cnt,·augen: 

llet huis en erf thnns geoccuµeerd door di.
loge. Te bevrnµ-en bii den Hter 

Ecn partij(je ex<inise -,..vitte 
)JOJ't "1;.Wij n, minder zoet vim sornnk clan de 
tot nu toe aangevoer<le . 

(20) . .\. i\IA.UHIELSE. 

Tjat ramboet dari toeaa D0 

RI~lIARJS 
aAKA .. AN~ DJOllGA 

Roema Toe~n A. SEGUJ:.N 
3, Rue Huquerie, BORDEAUX 

Tjara hnjat lebi bui per tjat lakas 
ratllboet dui djenggoet 

Tid& oesah tjoetji ka lo• mao• 114k6, djoeta .. 
Ilda !Inga/ noda d1 koe/11. • 

:noe tjat darl toean doekoen · 
Rlcbards njan& laula> kardJa orang ~oloh :, 

( 28 (j ). * 

pako a.ma odjuoga per ramhoel, kAJil djoega • 
IJl.!f t.ljeng~uet dau liada sadja kasih lantas • ... 
tlan slamanja njang iatero sakalt, lapeh djo ·ga ·· 

• - , _.. : pengabissau u~ :mg trada sakah ber-~bah. . . , ~ 
Xtoe tjat darl toean doekoen Jz.tcbard• tida bekiu sakit, sekali tlia poeuja koemu: "J" r•·:r \•e. ka1 <1Ja·a11 •Ian bckin koewat 

soeda par!ksa dari hanjak roena ~.1111la tlau l!a ik$a-a11 : !Loe .Lekin r•:111lio1:l lemas _dun .k1l;,1p, Ho~: ~'.1~ra ~:rn1a ll1a, or;,rng lha Uekrn 
k. GP, Wat dia poenja akar dan k:1i: .. 1 kuewal 111 roep. lloe tJat trngal sl.1111a11Ja sep('flt ltd>1 t.loeloe sak.tl1. • . 
£ari ~eaala barang barang njaug uaai sakali dui roema nja toean A.SEGUIN, 3, rue Huguene, d1_ koua Bordeaux. 

;:itv. d;oe(IJ. t 1.,·uti i11v11ta11 S(.lt/111 kitu or1.11111 poe11;11 toemi toe,m nj"Ufl /lafJ rt 
11.0e obat nama Cephallne tlari lu<a11 doekoen :Rousseau 11Ja11~ tak"" ra1t1l1cel tlja tob <1:111 sah:m\Jvt'wal toernhoe . .. 
lloe obal Arnlcallne <!Jri toeau doekoen JC.ou11seau ajer w:rn~• JI<'' tjnoljt baa1 _ >akalt aJ.t l ~aupk s.1kah .. b.1l aru1c;i 111 

dalam, ohat knrwat s:1k;11i prr t;llwi. \rnloe lir>Wi hal<.ar ataue di g1tor1t, e112. -· llue ht'thik d:.in t.d1ore \IJ :11 .:iakah llan. sega lla ·oepa 
het.lotk., .kalok. saUau J1 I'· kt! 1uc11:1 un1t'ka ~laiu .i11a tiu ral b:.i~ou t1.1u uioella iama tl Ot' r,1 k;11;s1 ruepa se~ar tlau aloes .:i;jperl1 oran~ 010el.ltl. 

den Agent te Soerakarta 
.J. H. VAN 0 MME llEK. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEK. 
TELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen he

rekentl tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bu1t..,11 

de lijn. 

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

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
beve1en zich beleefdelijk nan voor hunne 

IlrukkBrti en BinderiJ 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrtif- Bll Ka1itoorbBhoeften. 
Spoedige bedieuing en nette nfle,,.ering ge

gammleerd. 
P lUJSC'O UH.A N'l'EK worden steeds gratis 

verstrekt. 

,..,... e1•kr.iJg·baar 

bij 

(7) 

THOOF? & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhansen 
(in het Javannsch) 

P1·ijs { 5.- f1·anco pe1· post f 5,50 . 
(82) 

VEllKRIJG BAA!{ 
Javaansche Almanali ,·oor 

het jaar 1SS5. 
or1der redactie van 

]j_,,. I_... -VVin.te:i.--. 

Bevuttende een mengelwerk over de wa
j11ng-orang toebehoorende ann den prirn:i Pni.
boe Prang wadono, en versierd met 2 pla
ten. 

Deze almanak wonlt in drie soorten uitgege-
ven 1 waarvtm de prijzen zijn ttls volgt: 

1 e soort f 2.-
2 » » 1.50 
3 » )) 1.- . 

(350) 1'HOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
[HJ 

Thooft & Kalff -- Soerakarta. 
PAPIEll.1£N I~ DI\'EllSE 80011.'l'EN. 
ENVELOPPKK. 
K.\.NTOORBE~OODIGDHEDEK. 

I~KTE~, IN ZEEB, VELE SOOR'l'EN. 
PRACH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrij gba.a.r bij 

~~~ID11Jr ~ [i~J,l~~~~ 

H1intoor-.Llgnu1a·., is~.;. 

Spoorweggitl.fen. 

ll'nlerlantl.r Ge8chiedeni• en Yolkdeven 
( pr1whtu·e1·k in 4 gr. octavo deeleti) 
tie Gene1tet-A..tbu 11i in pnichtbu,nd. 

lt1itie, 11001· Ge1·ar1l Kelte1· » )) 
Een schiltle1·1Ioos, co1npteet (voor ill~ 

lettant-1chil1le1·1.) (249) 

•. !& 

Stellcn zi ch ' ·erantwoortlelijk voot· de wc1 

DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - THOOFT & K\LFF - Soerakarta. 
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