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·wat den eigentlijken spoorweg betreft, zoo 
komt de kwestie neer op de gewichtsverdee
ling over eene zekere nitgestrektlieid grond 
door het aun we11dcn vnn een aantal rnils en 
vele wielen. Zooah bet model nantoont zal de 

Er zijn verschillen le urnuieren om oen sch ip i sp )Orweg b 'sbnn uit clrie l\juen, zes rails....,--en 
nit het water te lichten ( lhe alle tot nJn voor- een st.:hip rnn :>OOO ton gcwicht 7.nl door 1ijf 
werp mu lrnpt. Eads' studie z!jn g0 11 rn1tkt) om 10comotieveu voortgetrokken worden op een 
niet over de oude metholle te preken nm e~n ouderstel vau -!00 voet lengte en c1rc:i tiOO 
schip op et·n helleud \'lak te hijschen. De ge- tQn wegende. 
bruil:eli.1· kt~ wiizen waarup schepeu in het <lroo- v 1 ~ ~ oor c e kwestie van grond verzakking ourler. 
ge dok warden gelrnald. z\jn hier e\"eneeos vim zulk e.m vc>rbn.zend gewicht verwij t kaµt. Eads 
toepa iug. De Yidorin. dokken :iim tle Theems, uaar hetgeen thans np cle Lo~idon and S01·tli 
wau.r schepen door hy<lrnu lische toe ·tt>llw wohr- H'e · /p~·n Railwau geschiedt. , 'td u voor d11t 
den opgehevel!, kunw:n bet arnerilrnn.osc e d · · OOO ., ne trerneu, te zameu 5 ton wegeude, rnrnst 
plan opheldereu. doch Eiuh' modelleo moclt:rn ellrnar over drie even w~jtlige lijnen loopen van 
de voordeelen an,ntoouen v:m Z\JHC methode Louden nitttr Liverpool, du.o bekomt men eene 

H
boven die vnn de beroemde Engel. che tlokken. drukking op de rnils onder ieder wie.l van 9 

et model vernnnschouwelijkt het denkbeeld ton cu rnitnurlijk moet iedere duimbreecl grond 
aldus . Een drjjven<l t1i)k of pontoll, eene cc- dit gewicht v1111 9 ton kunnen Llrngen, wauneer 
tie van den · poorweg bevii.tten le. liLat ipeu iu bet md er over heen gaat. Aldus vereischt 
een ba in zinken . tenY\jl eeo scheepswn.gen of h 1 1 viea met 360 wielen op cle rnils rust en het et gewic it t itt met een schip vervoertl moet 
' o • worden geen weg van krnchtiger constructie, al 
chip worJt n.l diin dr!ivenrl op het voertuig wodt het gewicht 50 % zwaarcler, omdat een zoo-

neergelaten, Rierop wordeu de ~teunsels tegeu veel grooter aantal wielen gebruikt wordt. De 
de zijden en kiel gebrncht en het schip in de rol wagen voor schepen vn.n 3000 ton heeft 360 
l·ui~te stellin()' <Yeplaatst. Aldus stevio· overeind 
. o o o wielen, wat eene proportioneele drnkking geeft 
staande wordt bet dok lloor 'le · toompomp leeg- van 8 ton per wiel. Dit aantal rnderen is mo-
gemalen totdat het r\j t tot op een vast pei l, gel~jk cloordien er geen krornm~ngen in de baan 
als wanneer de mils op het dok met h;ot boofd Z!-Jn. D1111rdoor en door de geringe vanrt wel
van den landspoonveg in eene ricbting komen, ke de treincn zulle11 hebben. wordt demilleereu 
waarop de wieg welke het st;hip drn.n.gt, va:;t- voorkomen. Vier of vijf van de locornotieven, 
g ehaakt wordt aan de locomotieven die het die men thans voor Amerikaa.nsche goederen-
langs dP. liju vervoeren . Is het andere uiteinde treinen kn.n zien, zullen voldoende Zl.Jn om een 
bereikt, dnn heeft hetzelfde proces phrnts il'.!. schip van 5000 ton te trekken. 
omgekeerde volgonle. Staat de wieg Utet het 
schip op de juiste phtn.ts op di:- mils, dim worclt , Er behoeft geen vrees te besta11.n dat bet 
het <lok tritpsgew\js met water gevulcl door schip, eenmaal uit bet water en buiten het Otll-

h d 1 · d t b t cl It ringend element overgevoerd, z:il toegeven aan 
et openzetten van e s mzen zoo 11 e :rn d d l k. l . b . b d 1 r 1 

en de steunsels knnuen worJen weggenomen, e ru < ~-ng van c e m eo ren e u.c mg en ~ -
terwijl bet schip vrij wordt. dus de zwlen ontzetten. h.npt Eads verwust 

11.1· • cl 1 · naar den overvoer van kanaalbooten lan!!s den 
.1., ieuw is e zaa < eventllm. . . ~ 

De EucrelschJ iocrenienrsfirmn. Clark & Stan- sp.oorweg van de . Potomac-nvier. naar een cler-
fiPld bod;'n kapt. EaJs reeds drie i:tren gele- fag voet hooger hggend_ kanaal, rn een water
den aan een clok te mnken, hetwelk schepen I kete~ v~n zeven voet diepte. Hoewel er geen 
van 4000 tot 6000 ton gewicht in een half verbm_~mg.sbal~en den bovenrand der ketelwai;i.
nur 40 tot 50 voet zou oplichtcn : hetzelfde ~en bueen houden ( daar er anders geen schip 
aanbod deden de makers van de bydraulische 11:1. zou kunnen staan) zoo doet _het wnter de 
dokken te i\folta en Bombay, wn.ar reeds voor i zgden vn.n den k_etel nogtai:s. met v~neenbar-

h t h · Ii bbende In.diner sten. Intusscheu is het spec1fiek gew1cht van 
J!l.retn sc1 epen lme dunn" inbee en ~Ir \~r1· i"' w11ter zwn.n.rder clan cht viin gniau, de zwaar-
me O"Oeu O'e>o O' wer en op ere v . " · -

1 1
. I · · · · 

1. "'J b 0 

1. 0 l d 0 
· · n ·en t<>ch ste ac rng voor een cup, terw1Jl een sch1p bo-

mm o n, c 1e gec ureu e eemge JoI - - d . d l d kb ll · · ·· 
· l l · Ll 1 omite i\Ir veu 1en oor c e e it rnn m zun verband 

ms_c ~ ac v1seur wa~ v~m oyc s c ' . · worclt o·ehonden. 
\.V1lham Pearce pnnc1paal van do crroote m- '? .. 

· hf . \ b 1 Clvde John Het is verder herbaaldeluk gebenrd dn.t sche-
ncld mg&(;oor sc edPps ou>l~ tr.an ~cel1 1

.nJ denzelf pen mel hunne lading in het <lrooge dok werden 
E er · 10 en an eren ie en z1 . - . ~ . 
d geha11lcl zouder eemg nadeel te ondervmden. en geest uit. 

Fe u i 11 et o n. 
H e t J{ a s t e e l ,- i l l e b o n 

V1·ij 11aet1· !wt F1·ansch 
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(Vel'l'olu.) 

- Juist. Dat was !oeo do mode, echtcr ecn af 
kelll'enswaardige en dommc mo<lE'. rnaar <lie wij 
alien volgden. i\Ien vocht om cnkPI een ja of een 
neen ! In ctien tijtl ging ik door voor iemand. die hot 
zeer ver in den wapenhandel gebrucbt had en ik 
h'.lcl hct geluk uw varlet' te verwondcn. Ilij wildc op 
ni.:uw beginnen, want hoe beclaard bij er ook uit
zag, had hij den duivcl in het lijf als hij eehs aan 
aen gang \\'as; maar tlen volgcnclen morgen, was hij; 
c.fschoon gewoncl !iet ee1·~t in een fort, wat door on~ 
belegPrrl werd en kroeg hij ccn busschot, dat hem 
de clij verbrijzelde. Gednrende een gcheele maand, 
dat l1ij zijne kamer moe~t hourlen, bezocht ik hem 
alli> dagrn en zijn wij later vriendPn geble-ren. Ilet 
doet mij waarlijk genocoen g•?zien te bebben, dat 
zijn zoon zijner waarrlig is. :\Iaar apropos, hoe hel;t 
gij u dte hugenoten op den hals gchaald? 

. d'Errigny verlmalde hem hoP- dat gekomen \YUS. 

.:\aagt rlkander rijdernle kwamen, de twep eclellit!1len 
bij den Franci:skaner, die bezig w:1s om fhomas (e 
hrlpen om bet lichaam van den ongelukkigen Longrnatl
let op het prtal'd te tillen. Labriche liep dactelijk 
naar zijn rnce~ter 1oe, en was zoo verbeugcl, clat de 
jonge baron a:tngedaan werd. De Franciskane1· be
dankte floger, wicns naam hij van Thomas vcrnomen 
had en zcide .ernstig en woom : 

- Dat de zegen des hrmels met u en. de uwen 
zij, mijnhec1· de baron, uw arm is sterk en gij zijt 

elnpper, dat gij altoos voor de goede znak strijden 
moo gt. 

De heor de Frevignc bood den geestelijke een 
pa:u·d aa11 1 maar deze weigerde, hij wilde licver te 
voet gaan. 

Geclurenr.le <lien tijd haddPn me1Touw du Theil 
en bare nicbt bun obserrntiepost verlatcn en kw::i
mcn de twee eclell;ell"n te gemoet. Roget· was ge
tr0ffen cluor de ~choonheid van mejuf'vrouw de l•'rc
vigne. Tcnvijl dat het. jong•} mt>isje en hare tante 
tl'Errigny g0luk wcnschten mPt den ongeiijken strijd, 
dien hij doorRtaan had, ge\'Oclde Roger 1lat het bloed 
hem naar hPt gr>laat st•.~rg. De dappere edelmo.n c9! 
al le en aan tien soldatcn het hooftl geboclen harl, 
sloeg thans c[,) oogen n~er voot· d~·1 h •I [J1·en blik 
1·a11 een jong meisje. 

Het is echter waar dat Loui~c de Fi'Cvignc waar
lijk. schooa w,ts, met haJ'c zwarte oogcn en hare 
kastanjeb!'lline hai ren. hare rooskleurige lippen en 
hate tadle, c.he doo1 bet iijkleed des te voo1~deehge1 

.A.dvertemiekosteu behitlve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 3 pln.atsingen f' 1.-
elke volgende plu.nt ·ing de helft. l 

Inzending der Ach-ertentien tot op den 

dn.g der uitgave v66r 10 uur. 

Door den correspondent van de Pall Jlall 
Ga-:-elte werd nog aan kapt. En.els de vrnng voor
gelegd of hij dacht dat tle reeders het vert.rou
wen zouden, dat h ij liun:ne schepen »de luclit in" 
stuurde, zoonls eeu hunner het uitclrukte. 

IK clenk, was hct antwoorcl, dat de mn.at
schappij die in staat is de bn.n.n aanteleggen, 
de reeders ook zal weten te vq1waren tegen 
sch1tde n.an huune bodems. De risico's welke 
deze op zee loopen zijn oneindig grooter clan 
die zij op den scbeepsspoorweg moeten dragen. 

In opvolging van het advies van werktuig
ku,1digen en kapihilisten beefl kn.pt. Eads een 
model verva1irdigfl, clat in het atelier der fir um 
Hol tza.pffel tentoon is gesteld, gereed om m 
werking te worden gebmcht. IIet gee!'t op
volgenderwijs te zien de haven, het dok om 
het schip te licbten, de permanente spoorweg, 
eeu wisselplaats op een ponton en een frnai 
model van een scbip voor de groote vaR.rt. 

Dit ontwerp hr!eft f 24000 gekost: er were! 
vijf rn::rnnclen aan gewerkt en heeft den ont
werper van de zijde van een twintigtal mge
meurs en scbeepsbouwmeesters grooten lof ver
worven. 

So erakarta. 

JI a a n s t a 11 d. 

11,)111le1·1laµ- 8 Jannari L. K. Yrijctag 1 G Januari 
.:\. :Jl. Zatenln.g 21 Januan E. K. Yrijclag 30 Jaml
ari Y. i\l. 

,, c 1· t r e k d c 1· T r e i u e n 

Semarang-Solo 

Solo-Semarang 

G.30 "'. · m .. neltrein, welke 
te Solo aansluit aan den nel
trein, clir om '10.80 \'. m. 
Yan daa1· naar Soerabaja Yer
trekt. Yenler 8.3'1 v. m. 'l .H 
n. m. 
7.2 1· . m. '10.30 v. m. 2. 16 
n. m. s'neltrein_, welke aan
F<luit aan den sneltrein, die 
om 6.20 r. m. rnn Soem
baja vertrekt. 

Semaro<Eg-Kedong-Djati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8. 'l':2 v. m. 
S nmrnng-Djokja G.50 Y. m. 8.31 '" m. 
I~jokja -Semarang 7:15 v. m. '1':2.25 v. m. 
Djokja--Solo 7.15 v. ni. !J.1'8 ,._ m. ·1':2.25 

n. m. 3.35 n. m. 
Solo---Djokja 7:1:1 Y. ni. '10 v. m. ·J .33 

n. m. :~.36 n. m. 
\Yi II em I .... Kedong-Djati (j 1·. m. 2 n. m. 
Krdong-Djati-Willem I. 8.3 v. m. 4:11 n. m. 

ui1kwam. 1\iettr>genstaandc hare jeugd had Louise 
een voornaam uitel'lijk. Iloewel zij ecn zacht uiter
lijk bezat, zng in1~i1 aan haren oogop!:lag, ctat bij 
ern tige aangclegenheden zij groote geestkracht en 
lerendigbeid zou aan clen dag leggen. Ongetwijfeld 
had zij van het bloed van hanm rncter in de adr
J'en, en deze was ern der opgewonclenste edelliedon 
die men kon outmoeten. 

\\'n.t mcuouw Agni's du Theil aanging, deze was 
cen uitstekend schepsel, clat Yee! :,p haren broede1· 
geleek, maar die rlaa1·entegen e1·en zacht <?n kalm 
wa~, al~ de Fr0Yigne zich ongerluldig bctoonrle. Seclert 
achi jarcn was zij weduwe. Oftichoon haar man !taar 
wij ongelukkiP" gemaakt had en hij bijna altoos vcr
wijdcrd rnn haal' lcefcle, sprak de al'me wouw nooit 
anders als met den grootstcn !of Yan hem. Ten ge
voige van bet aanhoudend goedspreken en het pochrn 
op de liefde van den heer du Theil voor haal', was 
zij er ten slotte toe gekomen, 0111 zich clat zelf wijs 
Le nwken. Het was met ecn irmige overtuiging dat 
zij telkens, als de gclegcnheid zich maa1· aanbood, 
sprak ovel' rle bewijzen ,·an tee1lerheid, die zij van 
clcn heer du Theil onhangen harl. 
• Sormrijlen ongeduldig door die vcrmeencle hcrin

neringen, die maar al tc dikwijls in het gesprek van 
do onde dame Yoorkwamen, bracht haat· broerler de 
waarheid aan het lirht. 1\gni·s schl'eeuwde het dan 
s•'m:; uit en ontkende met nadrnk. Dan werd de 
brocder e1·nstig hoos, haalcte datums en feiten an.n 
en gaf ten slotte zulke onomstootclijke bcwijzen, dat 
et ntets inee1 tcgen te zeggen 'V1el. Ongelijk moc-

S 1 n i t d a g e n d e r 1'I ,.., i I s. 

'I'E S .. LU:AR.1.:~rn : 

Fr. 11--25. 
Eng. 0-- 17. 
Holl. o-16-20. 

'l'm B.-1.TA.VLI.: 

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

. lust 1·al i.~che mail I Queensland Roylll Mailline. 

19 Jnmmri. I 22 J anuari. 

De aansta,antle scltoondochter vim rlen Ka
pitein der Cbiueeze11 te Kedirie, is -reeds sedert 
gernimen t~jd aan astb 11111. lijdende in hevigen 
grnad, zootlat zii om zoo te zeggen dag noch 
nacht rust heeft. 

Door · genoemden Kapitein is thans eene be
looning van f 1000 uitgeloofd aan hem, die 
dat meisje rnclicaal geuezen kn.n; des kundigen 
hebben zich slechts te Ketlirie te vervoeO'en. 

0 ·w erd de jonge diime er zel ve ook uog bij uitge-
loofd, clan hacl men de korte inhoucl van eeu 
sprookje. 

Naar men ons medecleelt, wordt van ieder 
inlander die de spoorwegbrug op Djoeroek 
passeert, door een der mandoors een tol van 1

/ , 

cent geheven. 
Deze verkhtart, dat de dagelijks ontvangen 

gelden door hem behoorlijk worclen verantwoord 
en gestort. 

Het kan waar ZlJn. 

De oppa.sser van den ·w eclono van het district 
Sinee (;,\fodioen) 11roenodimedjo genaamd, ont
moette toen bij zich naar de desa Begal begaf 
om dam· eenig werk te surveilleeren, een vol
wassen koningstije-er. 

Slech~s met een lans gewapend ging hij op 
bet ond1er af, en had het geluk hetzelve met 
een pn.n.r steken necler te vellen. 

Door het Bestuur werd 'hem de vastgestelde 
premie van f 25 uitbetaald, terwiil de huid bij 
verkoop aan een Chinees f 30 opbracht. 

In de clesa Doewetrnatjanan, district Ka
rang-Pelem onder Sragen, werden door de po
litie drie karbonwen achterhaald welke den 21 
November jl. aan den inln.nder Honodikromo 
onder Ngawie ontvreemd waren. 

Het lange tijclsverloop in aanmerking geno
men, mag het een wonder genoemd worden, 
dat die beesten reeds niet lang den gebruike
lijken weg van gestolen vee zijn opgegaan. 

tende bekennen, zweeg mevrouw du 'l'heil clan als 
iemand die uit de lucbt is komen vallen. 

l\Iam· dat alles ve!'lwakte bet vaste geloof van 
Agnes in de Jiefde van den heer du Theil toch niet. 
Reeds don v~lgenclen morgen greep zij de eerste ge
Jegenhrid aan om wader goer! van den teedel' lie
~nden echtgen0ot tc spreken en zij draaide tlan het 
hooftl om, ten cinda de IJewegingen van ongeduld 
van den hee1· de Frcvigne niet tc zicn. 

De bedeesdheid rnn Roger deed hem dadelijk bij 
mevronw du Theil in een goed blaadjfl komen. 

- De jonge edelman ziet el' zeer goed nit, zeide 
zij zich tot haren broedcr en hare nicht wendende, 
terwijl dat Roger met Thomas Labriche spl'ak. Hebt 
gij gezien hoe hij bloosde toen wij brm geluk ge
wenscht hebben? Ik mag dat zachtc en zedige niter
lijk bij een jong mensch wel. Ik herinner mij dat de 
!teer d11 Theil ook zoo was toen ik met hem huwde. 

- \Vn.t, hij ! riep de hce1· de Ji'nlvigne uit, maar 
bij was YOO!' zijn hnwclijk zoo brutaal als een lans
knechL . . en er na onk, voegdc hij er binnen.'
monds bij. 

- Ik verzeker u, mijn broedcr, dat gij u ve1·
gist hernam Agnes met. overtuiging. De beer rfn 
Theil wati de zachtzinnigheicl zelve. 

Een smeckende bJik van Louise hielcl 'het weder
antwoonl tegcn van den beer de Frcvignr, die zich 
reeds gereed maakte om met een verpletterend be
wijs voor den dag te komen. 

Dn.ar de wccluwe toch volhielcl en een menigte 
omsta111l1ghedcn aanhaalcle, w~anut de zachtzm111ghe1d 



.. 

In de desa Kalongn.u district kotn. Bojoluli 
zijn twee buizen met den geheelen inboeJel af
gebrn.nd; de bewoners die in diepe rust lagen , 
hadden moeite li et lijf te bergen. Ook twee 
koeien met een lrnlf werden door het vnm· 
verteerd. 

De Pangoeloe un.ib van bet district Banjoe
dono onder Bojolali bevindt zich hier in i~rrest 
beschuldigd van eene iuln.ndsche vronw, wier 
man tot dwang1i.rbeid veroonleeld en van wien 
zij niet gescheiden was, met een ander in den 
echt te h~bben verboncleu. 

De Soerambie of priesterrancl albier beeft 
daarnaar een onderzoek ingesteld. 

Ook te Bojolali is bij bekkenslag u1m de 
bevolkin~ bekend genrnakt, d~t de baantjes 
duiten met meer in circulu.tie mogen gebracht 
worden, zullencle bij overtreding bet geld ver
beurd verkln.ard en de daders met boete ge
struft worden. 
D~ bevolking zit dau.rover niet weinig in de 

klem, terwijl de kleinhandel stilstaat en op de 
pusars weinig omgn.at, nu er op eenurnal trem
ming is gekomen in een algemeen betaalmiLl
del. Hier ter stede wordt ook zeer door de 
Chineesche tokohouclers gekla11gd, dnt z.ij bij 
weigeriug van d1it geld weinig of niets kun
nen verkoopen en a!sdan met h1mne goecle
ren blijven zitten. 

Heden avond zal voor de tweecle maal iu 
deu clqJem van Z. H. P1mgeran Haclip1iti Ario 
Pmboe Prang Wad6u6 een waijang klitik ver
toond worden en wel door levende personPn, bet
geen als zeldzaam gen.cht mag warden en bii 
gunstig weder voorzeker vele nontonners zal op 
de been brengen. 

Moeite noch kosten z\ju door Z. H. gesp1iarJ 
geworden om alles zoo lui terr~jk mogelijk te 
maken; er ziju cl1Laraan groote sowlllen ten 
kt.,ste gelegd . 

Op de ondernerning M op den Lawoe zun 
ongeveer zes bouws indigo geheel en al door 
rupsen opgevreten, zoodat de struiken bliider
loos staan: de plaag breidt zich hoe l1inger 
hoe roeer uit, zoodut v1111 de oogst niet veel 
zal terechtkomen. 

Het is te hopen, dat de andere huurbnden 
van die plaag verschoond zullen blijven, 

V oor bet in orde maken der bruggen in 
de Re8identie Kadoe werd. in het vooro-aande 
jaar - zoo schrijft men ons vim daar-door 
bet Gouvernement drie ton beschikbaar gesteld 
en verwerkt, terwijl ook de wegen flink onder
houden worden en op een kolfbaau gelijken. 

Voor de Vorstenlanden, waar men sommi
ge bruggen slechts met levensgev1i1w pasf>eeren 
kan en de rneeste wegen naar rato zijn. zijn 
zulke cijfers tuntuliseerencl. 

Eenigen tiid geledeu zijn uit de gevnngenis 
te Ampel vijf van de tien ketjoes, die zicb 
, chuldig badden gemaakt nan eene roofpartij 
bij een Chinees op Selo, door ondergraving 
ontvlucht. 

Zij waren reeds allen in confessie en behoor
den onder Kedoe te huis. 

De vijf overigen zijn zekerheidshalve naar de 
gevangenis alhier getransporteerd. 

Men is de vluchtelingen nog niet op het spoor. 

De Chef van bet Departement van i\Iarine 
te Batavia heeft bij circu1aire bij elk hoofd 
van geweste1ijk Bestuur in "ederln.ndsch In
die aangevraag<l een staat van al de op. Euro
peescbe wijze getuigde schepen, die ge1lurende 
h~t jaar 1 84 in de wateren rnn e1ke Hesiden
tie of elk gewest z\ju veronge1ukt. 

Y oor residentien al Soernkarta, Djokdjakar
ta, l\Iadioen enz. had men zich die mocite kun
nen besparen. 

van wijlen den beer du Theil zou moeten blijkcn, 
had de oude edelman het stellig niet Ian~ Yl)f kun
nen houden zulks aan te hooren, zond,~r lia:ir flink 
te antwoorden, als Loni~e het g-e>prrk ni1·t op een 
antler ondeYWerp gebracht had, door hare tante op
merkzaam te makcn op het bloed, dat de wapcn
rusting van d'Errigny k!Ptmie. 

- Zijt gij gewoncl, mijnlrner? rir.p meH011w cl11 
Theil met vriendelijke belangRtelling uit. 

- Och bet heeft nids te beduiden, antwoordde 
Roger. 

- "\V\j zullen uwe won<l underzoeken en verbin
dcn, zeide de oude dame. \Vij bezitten in onze 
familie bet geheim l'::J.11 een uitstekende zalf vnur 
wonden. lk draag ze altoos bij mij, cvenals allPs 
wat tot bet leggen van cen verband 110odig i~. 

In die tijden van onru:t, toen nicmand zeker was 
van niet nu en dan met een schram te hnis te ko
men, gingen de Houwen noo1t op reis zonrler die 
voorzorgsmiddelen bij zich te hebben. J3ijna alle11 
hadden ecnige kennis 1an d<' geneeskunde rn kou
den voor hr.t allerminst toch wonclen Ycrbinden. Dit 
''as des te noudzakelijker omdat de adel op z1jne 
goederen woonde en men soms slcchts met groote 
moeiten en op vc1Ten afstancl een gencl'S- of hcel
meester kon Yinden. De priestcrs en de 1Touwen ver
vulden dan in die gevallen het waardige ambt van 
onze tegenwoordige zusters van liefdadighei<l. 

Alles wat d'Errigny kon gcdaan krijgen was dat 
men met het leggcn van hr.t verband zoude wach
ten, tot dat men in het hotel zon aangckomen zijn. 

Omhent den an.nleg dcr lijnen Djokdja-Tji
l1Ltj1ip en Soembaja-Oedjoong komen bevredi
gemle beri0hten. let de onteigening der gron
deu is een begin gemaakt, terwijl de f\mdee
ringen van sommige kunstwerken reeds gelegd 
ztju. De eerstgenoemcle l~jn is vercleeld in ze
ven sec ti en, die elk afzonderlijk onder toeziclit 
vnn een bouwkundig iimbtena1tr worden bewerkt. 

le1111rnLl in de Vorstenl1rnden, die sinds den 
Kmch iu suiker e11 koffie groote scbade gele
den, cloch geenszins den n10ed verloren, ( dus 
bet beste behouden) heeft, zou voornemens Zljn 
een request in zee te zemlen om een der Keij
eilanden in de Banda Zee in'erfpacht te mogen 
ontvangen. 

Dit ic wel niet in de buurt, doeh getnigt 
van rmdernemingsgeest. 

Als een bewijs, <lat de Obineezen alhier goed 
op de hoogte zijn van wat er te M1i.ndor geschied 
is, dieut de omst1indigheid, d11t op gisterenruid
d1Lg in een Chiueesche woning te Tjojoediin wa
jang koelit werd opgevoenl, w11arbij John China
mu.n de hoofdrol speelde en wrtarin op bet be
wuste incident werd gezinspeeld. 

W ellicht begint men nu eerlang ook met 
episo<leu nit bet 'l'oo kin-drama te veraanschou
we1ijken. 

In de afd1~eling Ngrambe, Madioen, is de 
ma·isnn.npinnt door ziekte gehee1 eu al mi&lukt, 
zood11t doot· liet Be.>tuur fo!!t gegeven is ten 
spoedigste met de bewerking der sawahs te 
b ginnen, w11artoe de la1itste aldaar gevallen 
regen. zeer medewerken. 

Y oor 13ch11.arschte v11n levensmiddelen behoeft 
m en echter niet bevreesd te zijn, daar de wit
te bifelrtjst lstc soort slecbts f 4 a f 5 per r.icol 
himlt, en mindere soorten slechts f 3.50 .'L 
f 2.50. 

~en inlander onder Paloor ontving een be
zoek van een zti uer vrienden uit de desn Sela, 
Tjodongso gen11.11.md. 11. een goecl onthaal leg
de men zich gezamentlijk ter ruste, 11..an.r 
's morgens moest de huisba11:> bij zijn ont
waken ontwaren, <lat zijn vriend 's nachts 
geeclipseerd wns, m.et een kris ter waarde van 
ruim f 100. en f 45 aan contu.nten.-

Uit de re,5el01atig terugkeerende gevallen 
van dien aard, die slechts voor een klein ge
deelte hun weg naar Indieche couranten vin
dfm, zou men opmn.ken dat de ongeschreven 
wttten der g1Lstvr!jheid bij den inlander nog 
niet boog in eere staan. 

In het lan.tst van bet v<n-ige jaar werd te 
Soeni.baja. door eenige rijke Chineezen eene 
wnatscbappij opgericbt in aandeeleu van f250. 
om bet beruchte tjap-djie-kie spel in bet ge· 
heim voorttezetten. Het gemeenschappelijk 
kapitaa1 bedroeg f 30.000. 

H unne speelholen werden ecbter spoedig ont
dekt, terwijl 1rnnne handlangers met de JnstitiP, 
kennif<mau.kten die op hen de zm1arste stnif 
toe paste. 

Daarop dedeu zij door een Europeesch 
koopman uit Nederland eenige bonderde kis
ten lucifers . uitkomen en in den hnndel bren
gen, op welker deksel de verscbillende prentjes 
bij d11t spel benoodigcl, zooals crngsoe, ongbe, 
osoe enz. z~i n afgebeeld. V'i'orden zij thn.ns door 
de Politie overvallen, clan vindt z!j sJecbts op 
de speeltafel eenige overn.l te verkrijgen doos
jes lucifer;;, manr niets wr..t nnnr het. tj1Lp dji 
kie spel zweemt en worden de dienaren van 
de H. Hernrnndad op dusdanige vindingrijke 
w!jze ver'lchn.lkt, terwijl <lat verclerfelijke hn
zardspel zich steeds WE-er P,U meer uitbreidt. 

Zonchg jl. \':'enl een Pe11 e11·ne dist1·ict op de 
aloon-aloon alhier door de Politie nangehouclen, 

Eenmaal daar afge;:tapt moe~t hij zich onrlcrwPrpen 
aan de goede zo1g rnn mevrouw du Theil. Als hrlp
sier had zij ha re ·:choone nirht. Loui~e hielcl den 
arm van rlen gewonde rn~t tPrwijl Agnes met vrel 
hanrligheid de Yezels van het linnen wrwijclercle, die 
in de wonden w:iren gedrnngen. De hiatsten, 1.ali-ij
ker Lian geva:irlijk, werrl en met zorg a~~sctten. 

fioger durfde mcjnfHouw de Frrvigne bijrrn. nint 
aan to ~ien, maa1· hij b '~houwde ham' toch nauw
ke11rig. Van haren kant brmerktc Louise ook de 
ontroering van den jongman en brgon die zclfs te 
cle cJ,len. 

Iloewel zij nat1rnrlijk l.ielnng stelde in den dappc
ren 1.1delman, die zich onclcr hare oogen zoo onrle1·
scheideo hacl en ofschoon bet gelaat van Roger h:ia r 
vvlstrekt J1iet mish:rngde, gcvoelrle zij toch ecn <oort 
van verliditing toen het IL'ggen rnn het wrbanrl wa ;: 
afgeloopen. 

Nirtte;{enstaa·1 Jc de cloo1-ta~tendheid rn de koelbloc
digheHl. zeldz:i:1111 gcnollg op zijnen oude1·rlom. die h\j 
in Prn~tige omstandighcden ann den dag legde was 
Rogr.r toch in andere zccr bl'dr.t'sd. !Ii.i wilde ga:irnc 
het <lo1•I van rlc rri:; van dlln beer de Frevigne ken
nen, m l::tr dnrfde Zll hem toch niet rechtilil'f~ek te 
vragen . lletzij clat de l:Latstc de bedektc vragen van 
Roger niet bcgreep, hetzij clat hj rcrlenen had om 
zijne ni1~11w:;gierigheid niet te bcvredigcln, de ha,·on 
kreeg geen enkele aanwijzi11g aangaan<le hetgecn hij 
zoo gaarne weten wilde. 

Ilij wendde zich toen tot mevrouw du Theil, bij 
wie hij al zijne diplomatir aauwendde. Luuise die 

omdat hij aldnar met gcdekt boofd liep, bet
geen zooals men weet voor inlnnclers verboden 
IS. 

Voor den kleine man bestaat de strnf slechts 
in eene geringe geldboete, terwijl de hootden 
uit hunue betrekking ontslagen wordeu. 

Hij bevindt zich thans in voorloopig 1irrest b!j 
onzen boofdregent van Politie, tot t[jd en wijl de 
H1i kbestienler over zijn Jot beslisL heeft. 

Gemengcle Berich ten. 
'l'er ge1egenheicl van e~n groote bruiloftspar

tij te Charleston, de boofLlstad van Zuid-Cn.ro
Jina, deed een jeugdig ad vocaat u.an de ta1rij
ke ongebuwde gasten, jonge dames en heeren, 
biiwijze van ger.elschapsspel bet l'olgende voor
stel. De ongehnwde leden v1111 het gezelschap 
kiezen uit hun midden een voorzitter; deze 
verbindt zich op zijn eerewoord om strikt 
geheiru te houden al wat hem op dezeu avond 
in zijn hetrekking zal worden toevertrouwd. 
[edere dfLme en iedere heer scbrijft op een stuk 
pa.pier baar of ztin naarn en daaronder den 
rniam van de persoon, die zij of hij gaarne tot 
echtgeuoot zou hebben. Deze brietjes worden 
den voor;,itter overhELndigd en voor 't geval 
een beer en een dame beiden wederkeerig de
ze1fde genegenheid aan den dag mochten leg
gen wordt aan de belanghebbende personen 
daarvan mededeeling gedaan. De narnen der 
personen, die niet op elknnder gestemd heb
ben, worden door den voorzitter strikt geheim 
gehouden. 

Dat voorstel werd aangenoruen en uitgevoerd. 
De ui.tslag was, d1~t twa1ilf jouge d11.mes en 
beeren wederkeerig schriftelijk op deze wijze 
den wensch hebben kenbaar gemaakt om e1-
kander te hu wen. Slechts de belanghebbenden 
en de voorzitter werden daarmede bekeqd ge
nrnakt, ieder voor zooveel hun personen betrof 
en na atloop van de partij. 

Eenige maanden na deze gescbiedenis waren 
reeds elf der pnren, die op deze wijze aan el
kn.nder verbouden werden gehuwcl en acbt 
vau deze jeugdige echtgenooten verklnarden, 
<lat z!j langs den gewonen weg niet den ruoed 
zouden gehad bebben, aan hnn uitverkorenen 
de gevoelens vau hun hart kenbaar te maken · 

Ziedaar duseen uieuw redmiddel voorschroorn
v11.llige trou wlustigen ! In plants V'.~n panel ver
beuren zou men nu misschien vim hart ver-
beuren kuunen sprekeu. A. D. 

Eenige treffende sterfgevnllen aan cholera, 
zeker zeer vreernd in dit gedeelte van bet jaar 
hebben zicb in de 11Latste dageu oncler de Eu
rO!Jeesche en inlandsche gemeente van deze 
pliLats voorgedann, zoodnt umtigheid in het ge
bruik van vrucbten en verkoelende dmuken 
zeer aan te beve1en is. B. H. n. 

De slotsom waa.rtoe de kapt. ter zee Gobee 
komt iu zijn brochure getiteld: » Brieven over 
}farine en kustverdecliging." luidt aldns: 

»Dertig jaar heh ik in deu Nederl. 1eedienst 
doorgebrncht, meer d1in 300 lllillioen zijn 
in die jnren voor Marine uitgegeven en iu al 
dien tijJ_ weet ik niet een janr, een maand, 
een dn.g op te noemen, <lat wij in staat v--n.ren 
onze lrnsten en zeegateu beboorlijk te verde
digen ! 

» 'tee<ls wnren wij in bet bezit van verouderd 
ma.terieel- of bevonden wij ons in ecn tienjarig 
overgangstijdperk, <lat in pln.ats ons ten slotte 
bet lang gewenschte te versclrnffen, ons iute
gendeel materieel leverde dat weder geheel on
voldoeude wits nan de eischen des tijcls. 

» Dit :Liles mis minder dt> sclrnlcl van per
son en chn wel van omstnndighHden, nmar 
niette:i1in is het eeu feit. dat in ::w jaar ons 
Marine budget 300 millioen gulden bedroeg, 
en WC niet e::!n enkelen dag strijdva11.rdig W1Lren. 

c1· bij \\"as toen Hugrr en hare tante er over ;:praken' 
raatlrle ll"aarschijnlijk de bedoeling ,·an den jongen 
nwn. want ·ePn ;mar malen kon zij een fijnen glim
lach 11iet bed wingt>n, toen zij zag hoe slim hij het 
bij urn1Touw du Thr.il aanlPgdc. 

\\"ij moeten bekcmwn clat mejufrrouw de FreYignc 
11iets deed om hare tante tc waarschnwen orn op 
h<ll"C h•lt'dl' te wezen. Dank zij zijne Ya~thonrl endheid 
kwam d'Errigny eindelijk te wet<'n. dnt de heer de 
Fn'rigne en z\jne familie zich nnar Parijs lH)gaYen. 

·- Des fr beter, clacht hij, dan rPizen wij een 
geliel'lle mn den weg te zamen. 

IV. 

In het hOtel aankomende had de heP.r de FreYignc 
op de binncnphrnts •)en ruiter ge,·onrlen, die hem 
duar scheen af te wachten en mt'l wien hij .z ich 
Jang111· dan een uur oncl·~rhield. l\a het avondmaal 
vcrschcen er ecn andP.r boodschapper. Deze stelde den 
graaf ecn pak papiercn ter hnn rl en hll'ef met hem 
cen gernimen tijd in de naaste kamer. 

Tegr.n bet einclc) ran den a1•ond, op hrt oogen
blik mn zich ter ruste te begeven, zeide de graaf 
tot Roger: 

- Baron, al$ gij het goe<l vindt, znllen wij tot 
Chartres te zamen reizen. 

Al$ n.oger zich niet haastte om te antwoonlcn, was 
het niet dat hij iet5 tegen de gemeenschappelijke mis 
h,icl, want zijn gelaat l.elclerde eensklaps op. 

Wij zullen te C_artn·s moeten overblijven, mijn
heer, zeide mevrouw du Theil toen zij den volgen-

">> 'l'hnns lrnn en moct dat anders wordcn e~ 
het doel, wanrmee ik mijn tank op mij nnru, 
WiL~ geheel alleen: meer en rueer de ove .. tui
ging t e doen veld winnen, dnt wii onze krnch+, 
moeteu zoekeu in mime toepnssing van de 
wacht V!Lll het kleine: de torpedo." 

B. H. B. 

NMr w(j vernemen heeft de H.egeering be
sli;lt dnt c11.ro111el, de stof ontstun.nde bij ver
hitting v1in riebrniker tot 200'' Celsius, en die 
in ::iitmenstelli11g rnn suiker essentieel verschilt, 
vrij is van r~chten. A. D. 

Djokjolrnrta heeft jimrlijks veel overlast van 
b .• ndjirw1tter. Een l~uropeesch ingezetene <lier 
plants beeft uan de regeering een plR.n voor
gestel<l, tot wegneming vim die phi11g, waar
vn.n de 111tvoering vo1gens helll een ton zvu 
kosten, terw\jl hii zich wit verbinde rt: om dan.r
op geen prof!jt te hebbeu, en, mogt er van die 
som iets ovcrblij ven <lit 111m liefda<1ige doelein
den weg te schenken. Als het plan door de 
Hegeerings-iugenieurs deugdelijk, en de geraam
de som niet te hoog verkbard worclt, zou bij 
wijze van aanneming, met betaling V!Ln bet 
gehl telkens tegen den reeds geleverden arbeid, 
en met gedeeltel!ik voor.>chot tegen vold6enae 
borgstelling, de uitvoering kunnen pJaats heb-
ben. A. D. 

Een nitsta.p1e op Nien-.v Gninea 
(in A..ug·nstns ISS-i) 

J1i een vroegtijclig ontbijt aau board van 
den scboener » Llle11gowan" die voor bet zen
delingsst11tion te Sn1bai voor anker lag, zetten 
wii in een sloep koers naar den moud vnn de 
Turpie-rivier. Wii ontmoetten een twintigta 
iu boorlingen die an.11boclen o•ts den weg te wij
zen t->n ons door bet twee rnijlen b:.-eede moe
ras heentehe1pen, 't welk de scheidiug tusschen 
zee en lnnd uitmaakt. Dit aanbod der bstbe· 
woners, die tha11s bijna alien gecloopt zijn1 
was ons zeer welkorn, daar zij den weg wis
ten rntar de starnruen welke wij wi1den bezoe
ken. 

De P11.poea's rnn Saibai leven in verspreide, 
ver van ellrnnder gel1·gen dorpen en duardoor 
was bet ondoenlijk om hen, ofschoon overhel
lend tot de aanneming van het Christendom, 
voor ieder dorp een onderwijzer-leeraar toete
voegen, ?:oodat de zendeling met wien ik reisde, 
thans trachten wilde hen dichter bij de kust 
en in een enkel centrum te brengen. 

:;\'adn.t we ons doo1· het ruoerus vol kreupel
hont badden heengeworsteld, zetten wij de voet 
op eene gr11.srijke vlakte, die 7.ii;h oost en west 
tot tLll.11 den gezichteinder uitstrekte. V oor een 
veefokker zou <lit een prnchtig hmd wezen, 
terwtil om bet rueer bfmen, 't welk in het mid
den ligt, goede gronden zjj n te vinclen voor 
de rijstcu1tuur. Hillel-rneer, zoo is de naaru, is 
een frnaie waterplas, volgrms zeggen der in
boorlingen zeer vischriik, terwiil wij er hon
derden van wilcle eenden opmerkten. 

'l'cen wii bet meer en de vlakte voorbij wa
ren began het laud te rijzen: het was bedeid 
met frnai en hoog geboomte van allerlei on
bekende houtsoorten. Ik berkende a11een de 
kokospalm, de arekapalm, de eucalyptus en de 
banaanboom. J~r wn.ren ware wouclreuzen on
der, boomen die uit de vn·te herinnerden aan 
de ouL!e ridderlrnstee1en langs den H.hijn; d~ 
wortelen strekten zich 7 5 voet in bet rond en 
geleken we! steeneu forteres!;en; een groep van 
;mike reuzen bad het a:lDzicn vnn eene onre
geJmntige antieke kolonnncle. Een er van viel 
rnij bizonder op cloor de eigenaardige gedaan
te en buitengewone bardheid. De boom groeide 
zoo recht a1s een kaars zonder takken of b1a
deren en toen ik een kogel uit miju Colt's 
revolver op eeu atstand van tien voet afvuur
de, drvng het projectiel slechts een kwart duim 
in het hout en was zt•o plat nlsof bet op een 
stnk ijzcr was afgeschoten. 

den morgen vcrtrokken. 
Ditrnaal ant.woordde d'Errigny in het geheel niet, 

ma::ir de blik, di<m hij zondec· het te willen op m"
jufnouw de Fn'1·igne rnstigcle, was zoo welsprekend, 
dat zij el' Yan bloo~de 

Zcker rloor bHlangrijkc zaken bl'zig grhoud~n, reed 
de graaf alleen voon1it. Roge1· blcef bU de beide 
dames en prnatte mrt haar. MelTouw du Theil ver
tPldc hem v,rn de wonderen van bet hof, want ge
d nrencle dat lrnar m>tn nog leefdc wa. zij claa1· 
voor,gestelcl en er een geruimen tijd aan verhonrlen 
gpweest. Stoutmoeclig geworden door de bedec~dheid 
rnn den jongen nrnn, babbelde Louis•! met hem over 
mevrouw de [farville ea de zustrrs rnn Rogrr. De ge
hech1.heid die de jonge edelman den led1~11 zij'1er fa
milie, maar YO rnl z\jne moecler 1.oedro1'g, schecn aan 
di" twl'c wouwen bizonder 1.c bcYailrn rn Yermeer
denle hunne genegenheid v.,or rl•m baron d'Errigriy. 

( Wm·dt ve1·volgd) 



Wilde pisallg zagen wi1 m ovcrv]oPd en het 
iand w112tr de nieuwe kolonie Zl)Ll komen gaf 
indrnk van zeer vrnchtl.>1uu· te zijn. 

Op de afgesproken pl1L11ts ontmoetten w~j Let 
volk uit tle Daboe-Jorµe11, voornfgeg1tan door 
~\.no•), <mt.ell te Te11t.tu g«' ·e:;tigde lt> ·'rnnr . . l'fo:tst 
ham liep •'Pll 011tle krjjg-er jn oorlogseostnn1u 
met pijl en boo~ en aehtt,1· hem jonge nrnnuen, 
eveneens tot tle tant1cn gewapeml. 

Op c>Pnigeu afotantl ntn ons gen:idenl legden 
zij tie W<L[le,.U'll neuer Cl\ hnrkten Op den grond 
in atwachtin!.{ <bt meu hen z1iu toespreken. 

De z~mlel in,.( rich ttc~ dnarop het \1oonl t.ot 
hen door tusschenkomst van het hoofd Pinoe, 

• die ouzeu nieuwen vriernlen nfvroeg of '.l\j b\j 
bun wensch naar onderwijzers bleven, of iii 
beloofden die goed te behnnfleleu en vrede te 
houden met hunne rnibu ren Duarop an woord
de bet D11boe- opperhoofll met ceu b1dist ja. 
:> Wij wi1len nid meer vecbten" giug bii voort, 
wij willen allen hier komen en nieu we hui'.len 
bouwen. Zendt ons nwe onderwij:zers, opdnt 
zij ons leeren. 
. De zendeling deed daaro p een gebed, waar

bij hij Gods zegen nfsmeekte over dit uieuw 
verbond en dnarop gu.ven wij den inboorlingen 
eenige kleine geschen ken. 

Y oor wij terugkeerden bing ik an,n een boom 
een stuk rood 111.ken, nls prijs voor den be -
ten boog chutter. Onder groote 1evemligl1eid 
werden verscheiclene trefl:'elij ke scboten gednan, 
Jocb bet opperhoofu bewee' zii!.!e meerderheid 
en dro&g uen pr!i- weg. Wii scheidden tht1trop 
onder wederkeerige vrieudsc:l..mpsbetuigingen. 

Met zonsonclergnug kregen wij den schoener 
weer in het gericht P.n rustten ium boord nit 
van den nnnge1rnmen doch vermoeienden tocbt. 

Ve rs p reide Berich ten. 
Yan zekere dame te :San Franci 'CO wordt verl1aald, 

Hat ze o:ilang. voor de elfde maal haar vier en der
tigsten ve1jaardng vierde. Sedert 2 Juli 1881 beb
ben de Amerikaanscbe spoorwegeffecten een gerniddel
tle daling van 541/, percent ontlergaan.- In cu11 "'nr
~chauer blad k wam dezer dagen een artikel voor van 
zekeren doctor Zulin ·ki, 0Ye1· den tabuk~rnok. Deze 
rook i 'el'giftig, tloch wdnig gernarlijk voor den 
mensch wannert· bij dien niet in~likt. Yolgens clicn 
doctor krijgl de rooker Yan sigaren nrner vergif bin
nen clan van sigarrtten. Door den rook <fo'lr het 
water te doen gaar1 vedie -t hij Yl'rl nln zijuc gi(tigc 
rigenschappeu. De minst w·kleurrle tabak ZOU minder 
schade!Jk zijn d,111 de donkergekleu1·de, als zij niet 
gem,1rlijk ontkkurd was door chemischc prt>paraten, 
dilrnijls nog gernndijkcr clan de tabak zehe. De zoo
genaamde Fransche Capornl en de Engelsche Bird eye 
zoudrn cle nadedig;;te 11itwerki11gen hebben.- De 
Ko11ing vnn Fnlnba herft neinier Claa ens en rnn 

peijk nagevolgrl. Toen hij dnor de Mohomerlanen 
in zijne hoofdstacl belegerll went en hij gecn lrnns 
zag om liet fangec \'01 te how.Jen, ve,.eenigde hij zijne 
familie en getrouwcn in een groot buis, waarin veel 
bu,kruit was opg<' lagen. Hij riep toen: liever cloocl 
clan Mohamedaansch, zwaaide cen fakkel, wierp dien 
in het kruit en alien kwamen om.- Het Yolapak 
heeft ver .. chillende benamingen. De uitvinrlcw noemt 
het \Yereldtaal, sommigen een verongclijkte taal en 
anderen een dooclgeboren kind. Over het nut van de 
Yolapuk zijn de geleerden het nog rnl;::trekt niet eens.-

De onderofficieren van het 3e Reg. infanterie en 
het 3e Reg. veld-artillerie, te Bergen-op-zoom in gai·-
11izoen hebben aan Evert te Niet te Scheveningen die 
op 30 NoYember 1813 den Prins van Oranje uit zee 
droeg, opdnt hij geen natte rneten zou krijgen, een 
som ''an f 26.- ctoen toekomen, om, dam· hij thans 
in benarde omstandigherien verkeert, et'll aangenamen 
clag te bezorgen. - Uit Xieuw-A ppelscha schrijft men 
aan de Xieu we Rotterdamsche Cow·ant: De lage 
prijs de1· aardnppelen is oorzaak, dat er in onze ge
meente etl omliggende dorpen ongewoon veel varkens 
worden gemest. - E1· zijn veehouders, die Pr noeger 
niet meer clan twee varkens op 't hok haddP.n, en 
nu 3 a 10 mesten. 

In Limbm·g zijn de kerkdiefstallen aan de orde van 
den dag en ·\an den nacht. EYen als te Solo, is het 
nan de politie aldnar nog niet mog:en grlukken de 
dieven in handen te kr\jgen. - under de gede
tineerden in het tuchtbuis te vVoerden moct het 
plan bestaan om een request in te dicnen, waar-

gch:ul. -- Om de rech1.en der belastingbotalendcn te 
YPrzc'hren zijn als doslurnrligen, belast rnet de ~chat
ting rler hm1nl'narde van woonhuizen en v;m het 
mohil:ii1· en dP rijtuigr11 YOOr ]wt jaar 1885. YOOI' de 
re~idrntie Sa111arn11g benot>md: a. ,·oor Sarnarnng: twt~l! 
gL'prnsion llCL'rde ofticierrn rn ecn gepOnsionneenl :i m b
tell<la 1-, <lb pla:it~Yen·arger~ twee gcpen~ionnr1'rdt' 

:rn1btennre11. Ii. In dL' afdecling Sahltign: clrie amb
tenar•'n. <'. te U<•rnak cl1·ie nrnbtenarcn d. tr. Gro
bogan: cl1<r ambtenare 1, e. te I\rnclal: vier amb-
1L'm1rcn. f. te Aruharawa: clrie ambten:-11·en. De 
pnrticuliere bPlastingbetnlent!en zullr.n rlus bij rle 
~cliatti11g 'tellig 011zijdig lilijYen. - Naar nanleiding 
rnn het ~preekwool'd: " ~chof'nnrnkel' blijf bij uw 
lecst, " zal de Uoofd-In~pecteur van Cultio·es de beer 
Sollewijn Gelpke belast worden nwt !wt instellen van 
cen onrlerzork naal' de werking cler bopalingen van 

t:intsblad 1878 No. 12 voor zoover betrcft de be
ln~ting np het bt'drijf del' visschers. Als rtit onder
ZO•'k nnar wensch is afgeloopen zal men met reden 
kunncn zcggen rlat: rle besle stuunnan a:rn wal heeft 
ge;;tnan. ·- Uoewel te Gombong, door uitmuntende 
lll:11ltrcgclen Pll stipte rnedewerking rnn al hei kader, 
de ,·erregaand1~ onzedelijkheid, c!e groote kanker bij 
hct corp. pupillen, onderdl'ukt was, heeft men 
ze crhte1· nooit gelwel kunnen vernietigen. 011langs 
is er wecler rcn pupil gcvondcn. die zich aan onze
cklijke lu:n.rlelingen schuldig nrnakte; niettegenstaande 
rlaal'Over i gemppodeerd, wel'd er uiet bet minste 
gerolg nan gegernn. Lijn kameraden echter, daqhten et· 
unrl<'rs ove1· en oefcnden zelf aan clit sujei de j11sti
tic uit, die deze ruimschoots had verdiend,- De a
rnarangsche Boegineezen zullrn ren request bij den 
Tie. ident indienen, hondenrle het verZOPk 0111 pPI'SOOJ1-
Jijk rle door hen ver,;chuldigde bela. ting in 's lands 
k:is te stort,'n. unngezien bij het afclragen van die 
gelden ann het l1oof'tl der Boegine<:!zen eenige onre
gelm:ltigheclen ,·oork wanwn. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia 13 Januari. Hcden zijn per stoomschip 

(;/ie1·i/Jon van Batavia naar Semarang vcrtrokken. 
de heeren: Mac Lacblan, Lim Goa Hong, Tausent 

en iwee heercn Baumgarten; 
naar Soerabaja: 
rlc heeren: Jung, Jv:' selin de Jongh, Reering , :Olet

man en de Barbier: 
menouw Lotte . 
Het ~toomschip Prinsc~ Jfai·ic is d~n 'lOen Janu

nl'i j. I. Suez op haal' 1 eis hE'rwaarts gepasseerd. 
llet stoomschip Jlad111-ci is eergisternn te l\Iarseil

lc nangekornen. 
llet ~toom~d1ip P1·i11ses Amalia is gisteren Suez 

gcpa~~eenl. 
Machtiging rnrleend tot het uitoefenen van de 

al'tsenijbereidkunde, aan den apotheker Damen. 
Ben0emd tot helper-grarnur bij bet lithographi. ch 

etablis,ement te Batal'ia, de Yriend, 
Het reglement, betrelfenrle de inlandsche scbepc

lingen op oorlogsvaartuigen, is afgekonrligrl. 
Het hulppostkantoor te Pelantoengan is Ol'erge

brncbt nanr Soekol'edjo. 
Belast met het behcer der boschdistrict<'n Banjoe

mas, Bnge.len, en Kedoe, dE: houtvester rl<!l' eerste 
Jda:o:se de Graaf. 

Ornl'geplaatst van Banjoernas naar Kendal, clc 
hont,·ester der derrie klasse de Grnaf. 

Uit Salatiga, 13 Januari. Gisteren is hier over
leden jkhr. de I\ock, directeur der centrale gevan
genis te Sernnrang. 

\\'ISSELKOERS TE BATAYJ.\. 
l'\ederl . bank. 6zrn dato r '10'131. 

id. factorij 6zm l> 'l Ot 31. 
id. partic. 6zm )) '10231. a 103 
id. )) 3zm )) '103.i1' 

Eng. honk 6zm l> '11.85 
id. partic. 1'1.74° a H .80 

Singapore bank zich >> 2.20 
Hongko11g id. id, l) 2.2'1 
Amoy id. id. ll 2.21 
Uit BataYia, '14 Januari. Geplaatst te l\fedan, 

Sumatra's Oostku~t, de officier 'Van gezonrlheid der 
eerste kla .. se Fischer. 

Orn1·geplaatst naar Semarang, de officier van ge
zonclheicl der eer$t.e klasse Cohn; 

naar \Yelte\Teden, de officie:· van gezondheid der 
eerste k lasse vi:irensen, 

naar Sumatra\ Oostkust, de officier van gezond
heid der tweede klas <\, van de Roemer. 

Aangeslag,en vendutien. 
in overplaatsing verzocbt wordt naar bet corps dwang- Op Maandag den 'l 9 Januari '1885 in de Chioee-
arbeide1·s in den ketting in ~ederlanrlsch lndie. - sche kamp alhirr van het perceel toebehoorende a:rn 
Er zijn menschen die met weinig tevreden zijn. Zoo den Chinees Beh Siauw Kien. 
heeft de heer King, pr11sident der Erie-spoorwegmaat- Op Dinsdng den 20 Januari 'l 885 ten huize van 
schappij geweigerd om 111ee1· dan 25000 riond sterling den Heer IL W. Tielman te Balong van ZEd . in-
ot f. 300000. per jaar als salaris aan te nemen.- boe<lel en ten '10 ure van P. 111. HOO stuks rlolke11 
De Pauselijke nuntius laat Belgie ~teeds op zich en r~ndueboornen, welke gerliend hebben als st~un
wacbten. Hij schijnt bet k.limaat in dat koninkrijk punten voor de telegraaflijnen van Solo langs den 
ongezonu te achten, niettegenstannde Belgie, door grooten po.tm~g tot den driesprong bij Ngciwie. 
alle mogendheden als een neutrale staat beschouwd Op \Yoen,ciag den 2'1 Januari '1885 te Adiwidjci
wordt. - In Brussel zal de brn·gemeester I3uls J jan execu1ie ten huize van den Moor Djenal bin 
waarschijnlijk aanblijven. -- Bij de ma~karade, l\bostam . 
i:lie in Juni 1885 door de Leidsche studenten Op Donderdag den 22 Januari 1885 te Totogcin 
zal worden gehouden. zal de hoofdrol, Graaf Flo- executie bij de Chineesche vrouw Si Kigiok. 
ris I, ·vol'(len verrnld door den beer G. S. H. \Ven- Op Vrijdng den 23 Januari ·1885 des voormidclags 
rlclaar. - Mr van Houten hceft zijn o!fden staatkun- ten '10 lll'e in het locaal van het \'enclukantoor al
'ligen brief uitgegeven, en deze wordt cloor de Loco- bier van 't erf gelegen te Poerbajan in blok Lt. G. 
motief van den 12e Januari beoordeeld.- Te Sarr.a- no. 97 staande ten name vr.n wijlen C. E. ·winter 
rang heeft zich een Chineesche vrouw in rie gang en daarna van dric barnboezen met alang alang gc
Mangkok van i,ant wille>n maken, orndat zij van dekte loodsen te lVonogiri (Y0or afbraak). 
haar gemaal geen toesternming kon krijgen om naar Op Maandag den 26 Januari 1885 ten huize van 
de wajang tjina te gaan kijken. Zij narn arsenic Ievruuw de weduwe J. Saffinger in de Yoorstraat 
i·:!rmengd mPt opium in, maar liet toen zij zich on- alhier Yan IIEd~. inbcerlel. 
pa selijk begon 1e gernelrn geneeskundige hulp ror.pen. Op Dinsdag den 27 Januari ·1885 in rle Chineesche 
Tijdig aangehracbte hulp stuitte de werking van het kamp alhier van onuitgeloste pandgoederen. 
vergif --- Twee Inlandscbe schrijvers van den \Veclho- Op \Yoensclag en Donclrrdag den 28 en 29 Jaltu-
no ,·an Goenoek, Mas Ama.t en l\Ias Somo, zijn de nri '1885 in hPt tokolocaul van de firma Soesman & Co 
woning van den hadjie Alowie aldaar, terwijl deze in de Heerenstl'aat van tokogoederen van wijlen den 
afwezig was,binnengedrongen en hebbengeweld gepleegd Heer B, W . van Hogezand. 
op de vrouw van den hacljie. Deze beeft bij dP.n Re- 'j Op Yrijdag den 30 .Januari '1885 in de Chineesche 
gent een aanklacht tegen hen ingediend. 

1 
kamp alhier van onuitgeloste pandgoederen, 

Door den harden wind ziin er te Samarang in de 1 " De vendumeester, 
desa Kalibanteng een H tal Inlandsche hU.isj~s omge-
waaid. OngeltJ!.ken heb~en evenwel daarbtJ met plaats H. C. Fissei'. 

A d v e r t e n ti e n. · 
Tjer over1~m,e ai'ngebcde~ 

eene elegante Bencly, zoo goed als nieuw, 
fn.briek Barendse, donkergroen geschilderd en 
bekleed, met 6 mn,a,nden garantie. 

Adres Uitgevers clezes. (8)* 

Loge ,,l'Union Frederic Royal" 
0. ·. van Soerakarta, 

Beg.·. in de11 M.·. Gr.•. 
op WOENSDAG den 28 JAN UAlU 1885. 

's avonds ten 81h ure: 
N AMENS DEN REG.· . .Mr,··. 

De SPc1·etai·is, 
9 L. J. SA JTMAN. 

Loge ,,l'Union Frederic Royal" 
0. ·. rnn i::loer11kartn., 

J.lOUll7 LOGE 
op DOKDERDAG den 29 JANUAIU 1885. 

's avonds ten 8'/, ure: 
NAMENS DEN REG.·. Mr.·. 

De Se1'retal'is, 
1 O L. J. SANTMAN. 

( Vooi· liet land.) 

Openbare verkoop. 
OP DINSDAG DEN 20 JA JUARI 
des voorrniddags ten 10 ure door 

tusschenkomst v1111 het vendu

kantoor te So!o en ten hui-
ze vnn den Heer 

TlDLKAB 
te Balong, 

van p1. m . 1100 stuks dolken eu rnndoeboo
men, welke gediend hebben als steun pun ten 
voor de telegrnaflijnen vnn Solo langs den groo
ten postwP,g tot den driesprong bij ~Yqawie. 

De verkoop geschiedt en bloc, en de dolken 
en nwdoebooinen moeten binnen een half janr 
of ]auger nMr genoegen van den Resident zijn 
opgeruimd, zullenue ze anders ten hate der bf:l
voll\ing komen. 

(6) 

Solo, 9 Jnnuari 1885. 
De Kantoorchef, 

BUIJTEN. 

Ve;;-~~ii gb~a~. 
Ber;ee1·ings al:manaJi: 1SS5 

met NAA1\1HEGISTER zoo.mede OFFICIERS
RA 1 GLI.JST. 

(7) THOOFT & KALFF. 

V erkrijgbaar 
:Etappe-Kaart van Jn,va 
Topograph.Kaart van Soerakarta 

Id. » Djokjakarta 
Prnchtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rundschrift pennen 
Drnagbare copieerpersen 
Balboekjes 
Goupil-gravures 
Ivoren duirnstokken 
Per1·y-scbaren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Signretten pa.pier 
Faber 's boodschapleitjes 

En:i:. 

(3) THOOFT & K.ALFF. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semarnng. 

Verscbaft wsirkkapitaal an,n Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Lernrwater, dat geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekencl, en 
slecbts verkrijgbaar bij 

per fl.. f 1.25 
» doz. fl.. f 12.-

V LAS BL 0 M. 
(301)* Schoenmaker. 

H~~Iteer en ZweedsehQ teer 
in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbnar bij 
263 SOESMAN & Co. 

A.msterdamsehe .Apotheek. 
Soeri,ku rta. 

Bayrn:m. Ucoholi~cb wasch· 
'W'ater. 

101) MACHIELSE. 

AmsterdanlSche .. Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f J.50 per pond. (311)"' 

Uit de hand te koop. 
Een steenen lmis met groot erf. gelegen te 

Djebbres, 

Infonunties bij deu beer 

(19) A. 1IACH1ELSE. 

amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJ~El\': 
Merk PLA'l'ON & Co, Bntavia. 

(70) A. 211ACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
wanrden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdaimsebe Ap~tb.~lkm 

Levetrwafetr 
(296)* A. i.VlACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soeraknrta van 

KaapaQ!b.~ W3ij~~~-
(25) A. MACHIELSE. 

-~ 
~irATELIER DE PHOTOGRAPHlE 0011 

I 41. 11rn~~~~~u. 
HOTEL SLIER. 326 

1':'.Codemagazijn. 

SOERABAJA. 

Steeds voorhanden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

Recommandeert zich verder voor bet aan-
maken van japonnen, etc. etc. *(252) 

Q~tT~ngei~ 

SP AA.NSCHE TAFEL WIJN 

VINO TINTO 
f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

AV1TE%2DB 
Heerenstraat-Solo. 

Op nieuw ontvangen: 

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

't dozijn. 
Schuimzeep. 
En.u de Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

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

kwasten it f 1.50 Handschoenen voor heeren-

DAMES .A.RTIKELEN. 

Handschoenen met 2 en 4 knoopPn Schoe
nen a f 8.- Blcincs de lys en Blancs de pei·le. 

Kinderschoenen, fijne sponsen. 

DRANKEN. 

Pilsener bier, Madera a f 14.- bet dozijn 
Port, Elixer Long1ie Vitae, Wijnen a f 10. f12 

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



An1sterda1nsehe Apotheek. 
oern.karta. 

Onlt•u11y1•11: ,Encalypsinthe. Uoorts
urerend liq nenl'. teV"ens eene zeer 1111n
genn.rne drnnk. 

l100 ) :\I.-\.( 'HI l~ LSE. 

A1usterdainsche .. A .. potheek. 
Ontvangen: 

Jieating·s Cou;;·h J,ozen~es. 
, :.\fo111° l tegen <le hoest. 

(10 5) jIAUHIELSE. 

An1sterda1nsche Apotheek 
Soertll£a1·t11. 

Glykaliue, middel tegen d(-\ l10est in 
,11 en ·~· fieschjes ~l r J.- en r 2.

lllig1·aine §tiften f 2.- per tuk. 

356 A. J.LH'HIEL E. 

A.AA 
D~~~~~!· uina-Laroche 
is de eenige die eene belooning verworven 
reeft van het fransche Gouvernement van 
18.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de '\Yeener tentoonstelling van 
pha1"I!laceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e:n 
koortsvverend middel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verzvvakking, 
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 bew-ezen is. 

,;.. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
beeft tot basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagemaakt hetzij door de Apothe· 
kers die altij<.1 hun e!gen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moet dus steeds de echte fransche 
QUINk-LAROCHE e~· chen 
metprospectuswaa1·- ~~ &~~ 
op nevenstaande ~LO~ 
handtE;leking ___ ., 
staat, alsmede het maatglaasje vragen me& 
den naam LAROCHE in een woord. 

t:: ECHTE FRANSCHE QUINA· "LAROCHE 
bevat bij iedere flesch eene complete ge· 
bruiksaanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorten verkocht de eenvoudiga 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

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

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22· 

GOUCi::N MEDAJLLE 
PHARMACELJT,SCHE TENTOONSTELLING \VEENEN 168S. 4v 

DE SIB.QOP J"..4.L\' D• ZED is ccn koslbaar 
kalmercnd middcl voor l;i11dercn. 
DE SlJl.OOP VAN D' ZED is onfcilbaar te
gen Kinkhocst. 
DE SIROOP VAN D· ZED is een radicaal 
mlddel tegen de 11oesl V<llJ tcrini:;Iijders . 
DE SIROQP VAN D· ZED is ecn zekermid
del tegen hoest verkoudhcld. 
DE SlROOP J7AN D· ZED is uitslekend te· 
gen Slapeloosheid. 
P ARIJS, 22, Rue Drouot, 22, P ARIJS 

EN OVERAL IN GEHEEL NEDERLANDSCH INDIE 

Te Soerakarbi. bij A. :\IACHIEL 'E. 

BECKER & Co. S 0 ERABAIJ A. 
'V.EUKTUIGU. UNDIGEN. N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B n s v B r z 8 k B r i n ~ 

Handeb.ren in machinerieen en fabrieksbe
:ioodigdheden. 

El\ 

L ijt r B n t B M a a t s G h a D p u HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partjj :I.,, '.I', l~I en Balli.• 
ijzer in 11.lle afmetiugeu. TE BATAVIA. 

§taa.f en pla.at\jzel' van nlle dikten, 
wititrbij vfl.n 6'X2'X 'f,." eu 'la" 

~taaf" en plaatkopel' en «01>er
draad. 

Inlichti.ugen 01utrent ver;:ekeriug·en b. v. Kaµit1~al b\j 1>verl~j 1L.'n . lmmer-trekkende ver;:e 
kering;-· ook omtrent die volgeus het onlimgs nangenollll'll V81~L.-\..,U7{) tariel' voor WEE
z EN FONDS. wor<len ga11rne vnstrekt door 

Gr~ote- sorteering -1'1oel'bonten en 
Jilin knagels. 

,, ,, Jioperen U:l'a~en 
(17) 

en §too1nat·slniters. 
India rubber van nf 'I .. " tot en met THOOFT & KALFF - Soerakarta. 

1" dik. 
Gaspijpen ruet hnlpstnkken tot 

en met 4" 

leveren op iwnvraag dadelijk 
Schijfschiet1·c;;istcrs en Afstarul!ilbepn-

Geklonken I>~j pen tot 12" diameter lingen, afzonderJ.ijk gcbonr!en. 
creperst op 10 Atrno pheren. Gedrulo:te Anntef"kenin;;-bof"lijes. 
0 

Prima kwnliteit Engelsche <ll'ijfrie
n1en, enkel en dubbel. 

Hand, Centdfngaal, §tooTn· 
po1npen en Bra1ulspuiten. 
~nijgereed!!J<~hap , ·oor gas en 

'\Vi th u·ortlulraad. 
A.Ile soorten '\T erf~'7aren. 
Boor en Ponis1nachines, Draai-

N aam l ijs ten. 
Kleedinglijsteu. 
Stra£boe1ien. 
lfienngeboeken met sterJUe Uer;ister. 
Proces-V c1·baal. Getuigen 'I' erhooren. 
lleJiln.ni;den Ve1·hooren. 
Vendu,·erantwoordin~en, e11z. el17.. (4) 

eu ~chaaf bauJi.en. I 
. Stoo•!nnachi nes 1net lietels np em 

fn1ulat1e1•laat. p h . 
1 

fi .. 
IH~zel~·uh1· C(Hnyosi.tie, de beste I r a c t} IT e 0 B 0 rr r a e Bil 

ONTVANGEN: 

bekleedmg tegen warmte-mtstrnhll~. I ~ ~ 
Dinas C1·istall, een meuw soort 

''nnrldei. Yan welke l1t~Ltste artikelen ;:ij zeer goedk.oop. 
eenige agemen voor _ Jav11 Z!.Jll. • •rHOOF'l.' & ..hAI~J?J?. 

Yerder alle arhkelen~ benood1~d (lG 9 ) 

, ·oor lnndelijD{e os.ulernemin~eu. ~ 
Humte ~nak op grooten omzst geb11.seer<l ;:ijn ~-----------------

de, hebbeu ;:ij 1rnnne prij;:en ;:eer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

(J11arue be1a ten zij zich met toe,,,icht hou
den op 1t1t\nrnrnk van Jilachinerieen e?1 
repiu·aties d1t11rv1Ln, en nemen bestel
ling·ein nan op diver e werktuigen. (90) 
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bij 
V erkrijgbaar 

THOOFT & !(ALFF 
blanco aaxn·ragen tot g·eleide· 
billet ,-001" , -ei·voer , ·an kofiij, 
met onh·augstbellv~js ,-oor lror-
fij}Hl.s. . (193) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfj 
,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTJE MAATSCHAPPfJ 

"°'T eritas.~· 
JJij het .ll..o;eutschnp dezer Jia,atschn.p

pijeu bestnnt, op zeer annnen1clijke ''oor
wa~rden, r;cler;enheid tot verzekerin;.:
tei;en br:uHli;e,·nar, yan nlle soorten Gl"· 

I bouwt>ia en Goedercn. 

De Agent te ~oe1·akai·ta. 

•len Agent te Soeralrnrtn. 
.J. H. YAN OM.MEREK. 

Steeds vool'handen: 
POS'l"l'A HJJi~VEK . 

'l'ELEGH.AAF'I'ARIEV·EN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONE J • bmt..,11 

de lijn. 

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

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleef<lel~jk 11.n.n vo-or hunne 

IlrnkkBrti Bil HindBrtj 
en 

HANDEL 

in PaDiBI\ Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette af:ie,'ering ge

gitrnndeenl. 
PlUJSC'OUlL-tNTE - worden 

verstrekt. 
:-;teeds grntis 

(7) 

V erkrijg·b.a.ar 

b~j 

Avonturen 
vu.n 

Baron von Miinchhausan 
( iu het J 11 vaansch) 

P1·(is I '1.- fmnco PPI' poM r ;),50. 
(82) 

VERI(llIJ G BAAll 
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.Ja;niansche Ai:uaanak ,·oor 

het .ja~u 1§§5. 
or.der. re l<ictie vnu 

.J. ff. y _-i, :\ 0 JDIEHEK. ~, I 
1 · I 1::1-,~ I.....i. ~~~inter. © C) '+-I 

~ 0' 
~ ...t:: ~ ...... 

0 H -en ..... 
~ m t: ~ 

~ > 
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1,1 s 0 c i ente1·1·ecG/i.elle!l'de1B1 . DPT.l\1"0 .. -ld.v·TI7'ict1si .-1Af,ll~ r:i,·Ill.cl l7enn ta i r e Burnttemle een mcng-el werk 0\'el' de wa-1\,\l'lT.\AI. :l jJ11,L:o1::x F1:.1xcs jirng-omng toebehooreu:1e aan den prius Pru-
boe Pmng wadnno, en versien1 met 2 pla-

G.1u1J:'x :'1[1.;n,11r.uc P.11uJs I Wi8 ! ten. 
1 I Deze n.lnrnnn.k wordt in drie sooeten nitgege-. ~ 
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Q... l"""I 

(/) 
G o 1: 11 ,.; x :\I 1·: 11·1 'LL 1: .\ ~ 1 · TE n n ·1 " ·! 8 8 8 ven, wan.rvan de pr~j7.en 7.~jn als volgt: 

I le soort f 2.--. z 
~ ' 

C> 

H 0 ' '• 

C'1 

l 2 » » 1.GO 

I~ THO~b";'~ KALb'F. 

PARIJS 
n i c !1 e 1· ' ':l3 

LONDON 
J 0 I, Lerden/111ll8t1·r·Pf. 

Bot er van Ii ormandie 
Zonder .. e11 ig 111c11wel, de be~tc boLlW r.111 Fr:111krijk. 

Di r1•1·:--1• gro~nt1·11. ti·11 /Fck ,->ai·rl i ne.,. 7i 1il ,;., de v~ erkrijgbaar 
WU t;.,• t•n Boode ['01·t ... · . ( l 3.-1 pL'r 
1Unini;a,RJl.11sc;1ta•leniVinoDulce,, 13.5011:! fl 

Pa!c--, Gold- en J:h·,·-§herry ,, ·1':2.- 1aco l. 

Eeni[e E[Jnten voor Solo 
THUO_Fl' & l(AL_F.F 

Ol:DEllS TE rn c1i't~~~ f!;l~'i~ f'l:~LE D!f'OBTRURS I Thooft & Kalff.l-- Soerakarta 
YA.\ EURUP,\. I ----

Men eisceie oµ elll blil<. het m e rk met de twee boerinnetjes PAPIEH.EN' IN' DI\'ElklE SOOR.TE!\. 

IIOLl..\.\DSC!lE Pm.1.·coun,\l\TE.\ '' onoE~ ' I ENVELOPPl~ -. 

TE I\:OOP. 
or .\ .\>\\"JL\.AG TOEGEZ0.\1(1<::\ l Kd.~'l'OOHBESOODIUDHITIDEK. 

(Hl) I~KTEN, I - ;t,EJDrt VELE SOOn'l'EN. 
Hct huis en erf thans geoc:cupeerd door ce · 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

INDISCHE-BODEGA 
<Cnh-angen: · 

SOESI\-1:~4....N ~~ Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
llni§- en Commissievendotien 

(28) 

.i<~en pa.rtijtJe exq ni§e 11.vitte 
pua·t '~v:i,jn, minder zoet vim snmnk clan de 
tot nu toe aangevoerde. 

• 

I:>e ~elou.tin..e 
is eene specials l'OUDllE l!E RIZ . 

bereid uit Bismuth, bijgevolg va1,ee11en.!teilvwwn.invlned, voor de hu1d. 
Z1j how'lt op het am1qez1cht en is onz.tr!itbaar: . 

iij aeeft dus aan de h11id ee11e nal1wrl1;ke fr1schhe1d. 
. CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Pai.i:, 9 - PARIS 

Me11 neme zich in acht 1•001· namaak en vervolsching. 
(Oordeel uitgesproken door helr-Trlbunaal de la Seine den 8 mai 18i5) 

( 28() ). * 

PH.ACH'l'ALBUi.\1S. 
DIV.ERSE SPELLE -, enz. enz. 

Ve:rkrijgbaar bij 

~~®JID1W ~ 1~ill~~ ~ 

H11,utool'-.1l.ge11<1ll:s J..f!t,§.i. 
S poo1·weggitfaen. 

(5) 

l\'e'1e1·l11,111l.,· G.-scl1ietleni.~ en JTolksleven 

( pnu·ht u·e,.lc in 4 Y"· octavo tl.11elen) 
tie Ge11.estet- ..tJ.lb1£m, in in·1wlitb1£Jtd. 

lttdie, tloo1· Gel'nl'd Helle,. i> i> 

.Een schildel'tloo.f, co11i11lee't ( voor di-
lettm1 t·scll ilde1·s .) (249) 

Stellen zich verantwoonlelijk voor d<." we~ 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk -THOOFT & KALi·F - Soerakarta. 
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