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A bonnemen tsp rij s f 7 .50 per bal~j:.iar 

b!i vooruitbefaling. 

Ret -Saparfeest in de kalkbBr[en 
van Gampin[. 

Danr de meesten onzer lezers clit fee.;t nm·· 
scbit>n nn.uweliik bii na111e kennen. zoo kan 
de volaernle korte sehets een bli k cloen s11t1tn in 
de iuli~ndsche huishoudi.ig en g'"\·en w!j er bier 
de voornaa.11ste rnotllenteu vnn terug. 

De dei1L G Lmping, ongeveer vier pnlen v1rn 
<le \:oof,\pl1Lnts Djokj1L1m rt1L gelegen, W•L' reeds vnu 
j1Lren her door de lrnlkben~eu in ·de n1Lbijheicl be;;
kend en voorf.iet bet grnot:ite gedPelte van ge
notmde H.esidentie van dat zoo oumisbiLre urtikel. 

Ouk de tuee;,-tJ snikt'rf d..>rieken ontvnngen vim 
darir hunne k1dksteeuen, Wimruit liet gas ge
sfookt wonlt, dat tot zuiveriug vun bet rietsap 
dient. 

De bewoners van die streek honden zich dnn 
ook meest allen met net verzamelen .,·,m lrnl k
steenen bezi~. die eveuals de geblu chte eu on
gebluschte lrnlk, "elke door hart: witlkid uit1u u1~t 
gaarne 11.t'nerners vinllen en per ~Tob;Lg of p1-
colpaarcl l'eiude en vt->rre· vervuei d wonlen. 

Zi1· aenieten dan ook Pene zekere wel v1t1trt, 
• 0 

die dadel!ik in het oog springt mmueer men 
die contreien bezoekt. 

Van de wijte rnn feesb·ieren vnlt te zeggen, 
du.t .bet Hindoe"i;;me in idles rloorsehernert. 

Want gel~jk bekend, bet 1.\Iob1itlled1Lni.' me is 
voor de meeste J 1t V;tnen weini,g meer d1tu een 
kleed-een ,,offieieel kleP(l" heeft ietWLtHl het g~
noemd-dut hun loajes over de sdwu lers is ge
wor2en en onder W::!lks scheuren en g1Lt :!11 h t 
oude he!dendow, nu wiLt rueer cluu wut min
der, vrijpostig komt uitk!jken. 

Het J1tva1msch g~rnJeJ is beidensch gezinfl; 
bun godsdienst een mengsel ViLn Boeclhisme, 
Brnbmnisrne. Civni:s111e en i\fahorued1misrue, is 
geen afgerond gelieel, Jll1.nr een mengeliuoes 
van dogm,.tit en bijgeloof. 

Ook bij dit feest speelt de fahoereks6, de 
scbutsp1ttroon van de plnah en z~ine bewoners, 
wi:!r wel en wee in zijne macht is, eene eerste 
rol. 

Bij voorkeur zetelt hii op de een of o.ndere 
hooggelegen p!11.1Lts in de n1tbijheicl, en ziet vun 
zijn verbeven zitpbnts met wel~evallen 11eer 
op de offers, die de gPloovige geiueente b~j 
plechtige gelegenheden itls 1.L11clerszi11::: u.an zij ue 
voeten nederlegt. 

Hij ontv1rngt bet leeu wend,,el van de offer
anden der menigte; li!i is ltet tou wien bij 
'fOorkeur de gebeden worden opg-ezonden. 

Eene eAfa'<t-beurt krijgt hij uij clit offerfeest, 

F e u i 11 e t o n. 
H e t U a s t e e l ""\7 i l l e b o n 

Vrij naal' het Fmrisch 

\A'S 

(l) A.. DE CR Ell~ T. 

ff. 

Van tijd tot tijrl riep dP. h•'E'r de Trlhigni> Roger 
bij zich. Hij 011dr1·\T0Pg h"rn thtn over zijn rnd1•r. 
over rlen ger.st di•' 111 :\orma11<lie hPPr,chll', ovPr de 
staatlrn11dig1' r>n g-odsd.enstig-e p:nt\j wnnrruor h\J 
zich verklaarrl had e11 ""e:Jrn zij le rh ... vuornaa1uste 
famili.·11 rnn het h1111l g11kotc11 h:idden. l),rn /!'1.1' h1j 
hrm door ec11 wenk 111et tie h:111d zij11 afscheirl. w<1ar
van Roger geb1 uik 11rnaklc 0111 zich. zoo sp1wdig 
mogelijk bij mP.wuuw du Theil en hare schoo11n 
nicht 1P. '""gen. 

Hoewel 111e11 in die tijrlen rneer tijd noodig had 
om van Yt•rneuil na:u· CharLrcs te kornPn, rlan lt'
g1>nwoorrlig om ,·ijf of zes mnlen ,·au P;1ri.is 11aar 
Bordeaux en tern,g te µ-aan, Y011 I rle b.11·on torh, dat 
men vcel tc . nd \"O<.H'tgi11g. Bet schUnt rht hem 
"Veel aan den 0111ga11g met rnt'vrn11w du Tueil en 
Louise geJegen was, wunt voor dat hij ze ontrn .. et 

De Soerf,,1rt,,rtru1che CourtHit ver,chijnt 

dderna:tl '$weeks: Dinstlt"fl·'· D1Hulertl1,,,r1s en 

Ztifet"<lt"f18, uit~zonrlenl fee~td:1/!en. 

clict cens in het j1t1tr en wel op vrijditg ( wagr•) 
van de 1111rnnd Sa p111·.-w1L11.rn1L11 betzel ve zijn 
mtn.m 011tlePnt, plecbtstutig door de kalkbrim
ders gevied worclt. 

W!j zbn op G1LU1ping-. 
De rles11. n.nder;; htmelijk sti1, is nu reeds 

. edert eenige dagen het _ tooneel van drukke 
be<lr\jvigheid, ten eimle 1Llles tot bet feest voor
teb.,.reiden. 

Van heinde en vPr zijn de inl11nders sn&m
gestrnom I om 1tan de genoP-Q"en ~ deelt.t"lnemen 
e:1 zich te verlusti!en in de n'mscbnnwing VILD 

de frnnie znken, die wetler zullen woden ten 
to 111eele g•,voenl. 

Ben voor:>:n111Lk vnn d11t genot versclrnffen 
hnn reeds tle hi t->r en da:LL' op de b.':! q.~·en op
tre~tehle g11111el1111s di lnrnne lie '.'el~jke toon ·n 
cl )en hooren. begelPi l door het g ez·Lng <l'r 
Lla u..;e resseu , in h1Lre f!'IL1Liste kl1~e<l~i ge1lo;;cht. 

o.,k het En rope !:>Ch en l!hinee,;ch t-lement 
is b\j dez.e gele~·mh >id vr\j goed verte~enwoor
dig-1, t:.-rw[jl vele Hofgrooten utet buu g vvolg 
het teest opluisteren. 

Tul v1Ln krn11•up.i ~s . w1t11r n.lles w1it tot ver
sterking VILll den inw mli_.:('en wensch di.men 
k1tn, verkr\jgb ·uLL· i,-; z\jn hier e11 gind;; in lnn
µ;e r\j en 0111 de knlkbergen op!:('erich t, en ge
ven nnn bet geheel een vrol!jk ;t:rnzien. 

Het is vier uren in den irnmiddag; bet oo
gen bl i k breekt nan, w1mrop de optocht zich 
vn n de woning van het Districtshoofd p1echt
st11Ji~ in bewe:.{ing stelt nMr de lrnlkbergeu. 

Voorop beweegt zicb eeµ stoet miters in 
feestclos gehanl 1, gewapentl met litusen w1mrnnn 
kleine vlaggetjes bevestigd z!jn, <lie·Iusti!!,' in 
den wind wuppereu en helder tegen de 
lucht nfsteken. 

D1L1n·op volgt een v\iftnl groote beelden, reu
zen voorstelleude, zoo<Lls men wel eens b\j Chi
ne ·sche begrnfenissen ziet, en die door d1Larin 
verborgen id1Lnders, als onzicLtb11ar worden 
voortbe1Vogen. 

Y erder ziet men in de processie onder meer 
bet 11.!'beehbel vn.n een bnnteng of wilde stier 
v1rn reusnchtige grootte, een olifon t met zij ne 
oeide korn11kken, eeu zeer groote ,-,],Lllg bezig 
eeu mensch t~ versli;inen, twee fobel1tclitige 
vog1Jls ter hoogte VILn een hnis, Gw·oalci en 
Bei'i gennarud, een Lert, een hani enz. enz. 

In de ta1ll1Ll'indP-boowen lang:i den weg sprin
f!<'ll op de takken lustig kinderen heen e11 we
der, het geziclit •net mombakkessen btJdekt en 
verkleecl als slinger1tpen. 

Aclrtt'nwn bev indt zich eeu w1tgen, wanrin 
twee schoone inlandsche meisjes gezeten zijn, 

harl, h:id hij wel in een enkelen galop naar Char
tre~ willen duon ijcll'n. 

De hcer de Trr1 ignr, dir familie in die stacl h:irl, 
nam bij z\jnt! bloerherwanten zi_;nen int?·ek. Jui~tp1· 
is het te. zegge n. dat hij er zijne zu~ter en dochli'r 
heenzond, wa11t h\jzeif bcgaf zirh dndelijk naar rle 
woniug wnar dtl l~oning Hendrik Ill zijn intrek ge· 
nome11 lrn<l . 

l\Jen WPt't dnt de Koning om a:in rlPn dwang der 
Gui~l'S tc ontsnapprn en om rle b»leerli)!ing-e11 der 
P:11ijzenaars tP ontwijken, het goerlgern11den IMd oui 
l'arijs te 1·Prlate11 e11 zich w Chartres te 1·e~titren. 

Dt•nwlfden ring dat de beer de Trrv·,gn° zich bij 
zijne :\l:qesteit n:inmelrlde, ont 1·ing ll...-ndrik 111 het 
be.zo1'k vnn de Koningin-rnoerler, v;111 den l1r1tu,!! de 
G11i-c, van den k'lrdi11nnl de l30111 lio11 c,i rnn vc1'
scheiden" an.l··re g-rn11Lt> hee1·en. Allen W:lrP.n v:r11 
Par\js geko1111~11 0111 den l\011i11g- te ~nl•'Pken nlrl,wr 
tern:r te knmen. 111 zijnl' w:ia1·digheid p-<'kwetst door 
rle grove. bel1't•digi11ge11 rnn l1t~t Pn1 ij clre ll'"P"11pel. 
weigl' rcll' !lcndrik - JI[ n:1dn1kkelijk; z1•lfs dP l'Ch te 
of gev1·i11~de lnllll'll z\jner rnot•dt.)r ko11d1Jll hem 11iet 
op dat be~l11it tPrn!.{ rloPll lwrnen. 

011rler rlic pled1tigl' ::t11dic11tie bPJOf!rkt.P !Ienrlrik 
rle11 1i.~e1· rlc T1eviµ-11r. flij h rnsttP zich orn ·dlen weg 
te zen lcn Pn trok zir 11 i 11 z\jne v1i rtrck ke11 terrnr. 
l ~rm oDgPnhlik later kwnm een pnue de11 0:1 le11 erlt!l
man halPn om 111~111 naar d1in koning ti-' g1• leid1•11. 

Tot 1Jntr11 gro::itcn ~rjt h·ibbe11 wij 1Jcrgens Pen 
j 1i-t n~la:t~ lrn1111Pn vin fen aanQ"aa111le bt>t g•~~prek 
tusscl.ten den koning en zijn getrouwen onllcrdaan. 

_ldvertemiekosten bebnlve bet zegel voor 

elke 10 woordcn voor ~ plnntsingen f 1.
elke voigende plaatsing de helft. 

_opgeRrnukt met mooie kleederen en met een 
got1den voorhoot't!versierseJ, djammiy genamucl. 

Op lmren s~l.ioot bouden zii twee V1Ln meel 
vervaar.ligde pop pen, gdvnld met stroop ver
meogd illet os:;eubloed. 

Die poppen 1uoeten levende wezens voorntel
len, tot slachtoffers cheuemle om den· berggeest 
gnnst.ig- te stemmen en alle onbeil nfte'°":eren. 

Het g heel wor 1t gPsloteu door het Uistricts
hoo :cl iu hofoo~tuu111 te pnard, en om.;tuwd 
tloor benide11 deR1d10ofden. 

0111ler de toonen der game/ans beweegt de 
oµtocht zieh tweemnle11 rondom den berg, w1L1Lr-
1rn bovengenuew <le twee poppen in dieu bt'rg 
wor.len g-edrngeu en 1•l la1tr geslacllt, U1t1Lrme
de is het t>ige11 tl ii k oft dl'feest <Lfgeloopen en 
keert ruen na1tr de woniug vim lwt Ui:>triets
hoo !d teru'5, 1dwn,ar d n B.:ur0peeseh~ en ai.ncLre 
gein11iteerde11 een r[Jke diseh w1tcl1t eu tot l1L1Lt 
in den n1Lcht de feestvreug-tle voorttlullrt, t e1·
wiil de min lere tulLU zich in het genot vun 
tim,hk-en w1L\j1rngp1Lrtij verheugt. 

Oi prot'. Veth, dr de Hollnnder en andere 
autoriteiten op het gebit~d V1Ll1 indische l1rnd-eu 
vol !~enkunde v1m <lit feest melding urnken, is 
ons onbekeml. 

Het herinnnt eenigszivs nan het offerfeest 
hetwelk de hei.!enen vau bet Tengger-gP.bergte 
j1tnrlijks 1t1Ll1 den Bro1110 brengen ell b!j welke 
i•elege11heid bet loge1ueut te Tosari wel eens 
kumers te kort komt. 

Iut.usschen, commentitren lnten wij onzen lf~
zers over--of deze schets zou geen :;:cbets meer 
zun. E. 

So erakarta. 

S l u i t d a g e 11 d e r :U =: i l s. 

T.b: B.L\I.-1.RA.XG: 

Fr. 11-2::>. 
Eng. 3--17. 
Holl. 6-16--26. 

TE BATAVIA: 

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

Aw;tralische mail (Queensland, Royal Jlailline. 

· 19 Junuari. 22 Januari. 

JI a a n s t a n d. 

Domlenlag 8 Januari L. K. Yrijdng 'I G Januari 
.T. M. Zaterdag 24 fanuan E. lC Yrijdag30 Janu

ari Y. M. 

1\llPs wat wij kunnen opmaken uit de tukken, die 
wij nwchtig- werden if<, dat de Ko11ing rlen h1)er de 
Trcvi1nre nam· het noorrlwe~ten vnn F'rankrijk harl 
gezonrlen ou1 de f't!ellieden, die zich cl co1· rle Ligue 
HD de Huge11noten hadden laLen overhalen. weder 
tot zich te lwe11g<>n. 

Ten nanzien van den gee. t, rliP in sommige stre
k1111 heerschte, verlrnn Ide tie Trcv;gne aan den koning 
W•tt er te \"erne11il l!'ebeurrl wns. 

- \"erdnt" md ! ri1·p llen<lrik, diP. gaarne vloektP, 
111t, dat jonµ"<i rue.n~ch dn1agt een flinken degen. Ilij 
mo·~ mij voo1·,ge~1eld wonlen. 

- llij l11'eft e<'ll brief rn.n zijn vacll'r voor r!P-n 
heer dt-> Chateaul"ie11x, clie hem aau uwe M:1je~teit 

zal 1·oorstelle11, a11twoordde du g-1 aaf. Ik heb beiden 
in de rnor1.<1al l!'ezie11 en ik rnrnnrlt>rstel rlat ... . 

- La 1t zc on111i. ld 1• lijk bi11111rnko111e11, riep rle Ko-
11i11g 11it, die als een berl0.-vc~11 kin •l, l'erlangtle clat 
ai z\jn<~ we11~c he • 1 rla lduk vervul.1 W<'!'d('ll. 

\"f'1·µ·ezPI I rn11 rle11 he,,,· de Ch:tteauvi1•ux trnrl de 
lnron rl E:l'l"ig-ny een oogenbl1k la t•)!' binnen en wenl 
nan r1,.,1 l\011i11g 1·0 ll'p;•!"'tel.t. 

- )lij11he ·r de b,1,·o 1 rl 'E:n-;gny, zeiile de Koning
op rli t>n wa;mlige11, l.Jd,)1·:f1l1'11 tu.)n. rlitln h:j ;r,,10 goe I 
wist :i:tn te 11em.rn als h\j bet noo lig Ot•r IP1•I le, 11 w 
V'l ler was e1~11 d 1ppc1· sul1t.lat en 1\l'll tro1tw o:,tler-

.d ian. In 11wL~ kom<t op hd o >:;1• 1blik van geva:tr 
h"1·ken ik d•) gd1ec:h ' h0iil v,1 n u we fo 111" lie. \V <~e~ 
w"lko111. fk rwtch t1g 11 uwen vn l•!t' te late 1 weten, 
1ht het mrj a:tn,genaan1 is u bij m j te z:en en da t 
ik iernanJ, die zijn zuon oprnedt zooals hij het ge-

Inzending der Ad vertentien tot op den 

d1tg der uitga ve vc50r 10 um·. J 

Vcrtrek de1· Treinen 

Scrnn rn ng--Solo 

Solo--Semarang 

G.50 v. m. snelt1·ein, welke 
tc. Solo aansluit nan rlen snel
frein, din om '10.30 v. m. 
van claa1· naa1· SoP-rabaja ver
trek t. Verder 8.3·1 v. m.1.11 
n. m. 
7.'2 '" m. ·J0.30 v. m. 2.16 
n. ui. sneltrein, welke aan-
sluit aan dt!n sneltrein, die 
om G.20 v: m. van Soera
baja vertrekt. 

Semar:i.r.g-Kerlong-Djati '2.55 n. m. 
K.e long·Ujati-Se1uarang8. ·l'2 v. m. 
Se1uarnn.g-·-Djokja 6.50 v. m. 8.3·1 v. m. 
Dokjtt-S,•mara11g 7:15 v. ni. '1'2.'25 v. m. 
Djokja--Solo 7 :15 v. m. 9.48 v. m. -12.25 

n. m. 3.:i5 n. m. 
Solo---Djokja 7.13 v. m. ·10 v. m. 1.53 

n. m. :-l.3J n. m. 
Willem 1-- -Kedong-Djati G v. m. 2 n. m. 
KeLlung-Djati-\\'illern I. 8.5 v. m. 4.1'1 11. m. 

Solo Djebrcs-Soerabaja-G.9 annk. Soerahaja 3.20 
10.4·1 (sneltrein) aank. Soe

rnbaja 6.-
2.35-aank Madioen 5.52. 

~oernbaja-So!o Djebres 6.20 (sneltrein) aank. Solo 
Dj. 'l.28 

8.25 aanlc Svlo Dj. 6.-
·J 1.57 aank. Madinen 5.5'1 

(TijclsopgavP.n volgens middelb. tijd Soerab:1j1t: 9 mi
nuten verschil met Solo; '1 '2 uu1· Soerabaja::: H .51 
Solo.) 

Donderdn,g miJdag werd een jeuO'dia inln.udsch 
jongetje, dut in de lrnmp bezig °wa~ aan een 
paard grns te geven, door bet dier een stuk van 
bet oor afgebeten. 

De moeder snelde haur kind. ter hulp dat van 
dP.n eige111mr van bet ros, mede een lu.ndgenoot, 
f 3. smartegeld ontving. 

Men kent dus nu het taxatiecijfer van een 
htLlf javaansch oor. 

Nllil.r w~j vernemen heeft de heer Kal, ge
pensio neerd le kommies op bet R-:isidentiebu
reitu alhier, zich met den heer A. U. Boonem
mer, zaukwanrnemer, genssocieerd. 

Hier ter stecl'3 bevindt zich meer dan een 
kroeg, door bamiechine~zen en inlanders ge
bouden, al wnnr cl1Ludestien genever verkocht 
wonlt, fgoedkoop en slecbt.) 

Zoo sign1L!eert men ons o. n,. een Jn.vaan op 
Pasnr-Pon wiens huis dru k door militu.iren be
zocht wortlt, en 1.1.lwnn.r berhau.l<lelijk twist en 
burengerucht plaats heeft. 

claan heeft, hnud voo1· een goed en W<lardia edel
man. Ga naar den beer cl'Epernon en zeg hem dat 
ik verlang, dat gij voottaan aan mijn persoon zult 
\'erbonden zijn. 

~let een waarlijk koninklijk gebaar gaf hij den 
jongPn rnnn zijn afscheid. ~'Errigny's hart klopte 
rnn vre11grle en dankbaarheid. De he"l' de Chateau
Yieux wilde zich met zijn bescbermeling verwijdcren, 
rnaa1· llPndrik ]JI, die hem bizonder hoogachtte, hiel<l 
he111 aan, om hem de door clr>n heer de Trevigne 
gebrnchte tijdingen rnerle te <leelen. 

De burgers van Chartres waren zeer voot· de Ligne, 
waarom ll enr.lrik nr besloot dP.ze stad te wrlaten om 
na:u· Rot1;1an te gartn. Dit vertrr.k was den baron 
rl'Errignij al111s behall·e aangena,1m. llij was zoo 
zachtjes aan e1· anngewend gewrwdP.n om, als zijn 
dit>11st het heru toPliet, meno11w du Theil en bare 
11 :cht te b•)zoeken en hij rlacht met smart aan bet 
oogrrnblil£, dat hij ve1·stolrn11 zou zijn van dat zoete 
~amP11zijn, wat zijn grnotste geluk was geworden. Om 
kort te g-aan de . waardige jongman was tot over de 
ooren verlie!'d. !loP.wel hij oogen~cbijnlijk kalm bleef, 
werrl hij wa11h0pig all.-en bij de gBclachtll va11 Louise 
te moete11 vei-lat•~n, zonde1· haar zjn<i li1~fde bekend 
t•~ hP.bbrn. Matu· waarorn kwam hij el' clan ook 
nit!t 1·oor uit? zal men zpggen. Helaas, de armejon
gcn was becleesd en ju1st zijne liefde maaktP. hem 
nog l.Jedoesder. RPerls rncer dan tien malen had hij 
(le beken•trnis zij11e1· lierde op de lippen, maar ook 
mecr clan tien malen badrlen zijne lippen zich geslo
ten voo1· den hel<leren, zachten blik vau mejnfvrouw 



Las men korteliugs in de »Ma.taram" dat 
eenige slagers aldaar bunne slagterijen hadden 
gesloten, omdat bun pacht met f l. verhoogd 
was, thans hebben bnn collegus te Mu.dioen 
een diergel ijk voornernen. 

De prijs der koeien die, sclioon Mn de hMk 
pl. m. l 00 katties wegen, is van f l 7 tot f 22. 
gestegen. 

Zoolang zij bet vleescb rnor 50 en de soep
beenderen voor 20 ct. per ku.ttie verkoopen zou 
men intusschen zeggen, dut het matier nog wel 
bestaanbaar is. 

In den vroegen ochternl van Dinsriag op 
Woensdag werd een inlander, die zich nai~st de 
rails bij bet station des S. S. had te shLpen 
gelegd, bij bet rangeer1m van den eerst vertrek
kende trein door de locomotief aangereden, en 
deerlijk aan beide handen gekwet t. 

Hij bevindt .zich thims in bet stadsverband 
onder ~eneeskundige behu.ndeling· 

Heden is van Solo Djebbres nan.r Kertosono 
vertrokken de ondercommies 3de klasse oo bet 
buren.u van den Adjunct Chef der 4de Afdee-
1ing A. H. Louren>l, ter verrnnging van den 
stationsehef C. J. V ermeijs, die spoedig zijne 
bestemming gnat volgen. 

A.an een particulier schrijven nit Singapc1re 
i. bet ons vergund bet volgende te outleenen: 

De beer Th. alhier, een Engel chnrnn vim ge
boorte er, bloedverwant van 8fadstone is vim 
voornemen zijne rijkdommen te besteden aan 
bet oprichten van een groot En~elsch d1Lgblu.d 
onder den naaru van The English Navig11tion 
en dat overeenkomstig den na1Lm uitsluitend 
gewijd zal zijtt aan Engelsche zeevaartbelan
gen. 

W ellicht dat de beer 'fh. zijn blacl rn1 nan 
zijn veelvermogenden bloedverwant in hm1den 
speel~, als snuitje voor den lord de·r Admirn
liteit. 

Een Inlandsch varke~sj1i.ger heeft gedmende 
de mu.and November met het verkoopen van 
dendeng tjeleng ruim f 400 zuivere winst bij
eengegaard, dus eeo anrdig instrooiseltje. 

Hij zwerft thans nog in de Kedong B1tn
tengscbe boss0hen, als belijder van de leer: ,, Hoe 
meer, hoe beter." 

Gistei:en ochtend werden aan bet station S1S. 
f 3000. aan hattntjesduiten a.anO"eh1rnld nfkom-

. n 
stig van Madioen en bestemcl voor een Ohin•!es 
van emara.ng, die dezelve bij een zijner lu.nd
genooten op 'l'joiioedu.n in ontvungst zonde ne
men. 

Er schijnt in die munt dus nog al gespecu
leerd te worden en de Chineezen door de reeds 
nitgesproken straffen nog niet afgeschrikt. 

\Voensdag jl. over leed ter dezer stede in 
ruim zeventigjnrigen ouderdorn de HuofL!paogoe
loe Mans Tabsir Anom, en werd door honder
de Hadjies en Santries, op Makam H1Ldjie te Pu
djang onder Kartasoer6 ten grnve gebracbt. 

A.ls zijn opvolger wordt zijn zoon M11as Ke
tib Harnoru genoemd, die zeer op de hoogte 
van bet Mahomedaanscb recht rnoet zijn. 

Maandag ochtend ten 10 nre zal d<! "plecb
tige nitreiking vu.n de orde van den N"eder
landschen Leeuw aan onzen Rgksbestierder, 
ten Residentiehuize pl1tats vinden, terw~jl rle 
reeds vroeger in ons bhtd geannonceerde party, 
op den 31 dezer bepaald is. 

Nog steed<i is in de v:.catnre van Regent 
van Bojoht.li niet voorzien, ofschoon de dienst 
en vooral de landhuurders, daaronder nood
wendig moeten lijden. 

r!e 'l'r(higne. EYen bewogen als ha:11· aanhidrler, was 
Loui e angstig vool' een open baring, die zij 1"tle1fa Jang 
in de oogen van Rogel' gelezen had. 

Eenige dagen voor zijn vertrek harl d'Errignij ech
tel' moed gernt en hij bPgaf zich naal' meHouw du 
Theil, met bet vaste besluit om aan m~jufvro11w de 
Tl'e,·igne te zeggen wat h"m op bet bal't<' lag. 'l'<oen 
mevrouw du Theil zich gerlur•'nde Penige oogenblik
ken vel'wijderrl had, bP.vonrl hij zich alleen m •t me
jufrrouw de Trevigne: Hij wilde haar alles zeggen; 
maar mplaats van openhartig da·!el k op de zaak te 
komen, zooals hij bij zichzalf gezworen had, begon 
hij met zooveel welriekende omwcgen, dat mevrouw 
du Theil al weder binnengekomen was v66l' hij mi>t 
zijnc )iefdesvcrklaring een begin had gemaakt. Dair 
Lou ·e zich krachtiger gevoelde do ir de tegenwoor
digheid van hare tante, zag zij d'E1Tignij aan met zulke 
teedere blikken, rlie zoo overeenstemrleo met de ge
dachten van Roger, dat de laatstc zijn rnc•ed g~voel
de brl'leven. Al pratenrle met mevrouw du Tht>il 
over cle reis die men zou beginnen, vond hij h·~t mid
del 0111 een paar woorden te zeggen over het verdriet 
wat men gevoelt als m~n een be111ind persoon moet 
verlatrn, L'n over den eerbierl die enn minuend hart 
belet om aan zijne hartstoc.htelijke gevoelen~ lucht 
te gernn. Dat alles was wet in algernet-ne•1 zin ge
zegd, ma:i.r de oogen van R•Jgel' bt'krachtigd1m zoo 
jui-st zijnc woorde11 en ve,;tigLlen zicb zoo duidelijk 
op mejufvrouw de Tl'evigne, dat dez.i nog l'Ooder 
werd dan de roorlt> linten van baa1· keul's. Twee of 
drie · malen beproefde zij aftestappen van dit gevaal'-

Het ware te wenschen, dli.t dn.nrin spoedig 
door bet Inlandsch bestuur voorzien wer•l; de 
Onderregent moet de meeste kansen hebben. 

Door Z. E. den Gou verueur-Generaal is goed
gevun ien en verst1Ln.n u.1m een ketjo~, die Lloor 
den Prn.loto tot tLi <loo l-1tr.Lf vernorL:el l WILS1 

griLtie te vede:·men en die in 20 ju.reu dw1rn5-
u.rbeid te Yerii.nder.m. 

V oor den res1dentiemad stonden heden te
recbt de Ohineez.en T1rn Kong 'l'joe, Sie Soe 
'l'jong en de chineesche vrou w nj1>11.j.L '111L11 Kie 
~·Jei, nllen bds0b uldig l v11n overtrddiu~ vim 
Stnu.tsbl11.1l 18;~.) No. 33 wegens het onwettig 
bezit van meer d1rn f l 00 aim koperen duiten 
niet vu.n Nederlnn lschen muntslag. 

· De eerste werJ beboet ruet f 2.t.64-.33, de 
tweede vrijg~sproken. ttirw\il nm bei,ie de iLu.n
gelrna!Je duiten werden verbdur l verkl1L1Lrd. 

Die vnn la1Ltstgenuem le, W<!lke mede wed 
vr\jgespl"Oken. werden u.an de daarop rechtbeb
benden teruggegeven. 

Een nan.r omstn.ndigheden frn.ni cijfer beh11n.l
de de vendutie op gist--'ren vim wijlel! dt}n heer 
v. d. B. v. H. onder Bojolali, nl. bijnu. drie
duizend gulden. 

Bij deu Chinees T. S. H. woonacbtig in kam
pong Ng1mg0et11.n alhier, wist een dief zich 
dour het d1Lk toegn.ng te verschttffen, en door 
het brekeu vim bet glaspaneel eener kast f 300. 
te beruachtig,rn. 

Den du.der is men nog niet op het spoor. 

N aar aanleiding vn.n de oulangs door ons 
vermelde mal versa ties met geld verzendi ngen door 
Ohineezen oppert men bet denkbeeld <lat, indien 
door deu Inspecteur-Genemal aene bepaling- in 
bet !even werd geroepen, <lat alien die gelden 
per spoor wenscbten te verzenden, die in te
gen woordigheid virn den ambtenau.r met de ont
vangst beh;;t, moesten tellen, inpnkken en met 
h11n eigen zegel voorzien-er alsda.n aan die 
pruktijken wel een eincl zou komen. 

Volgens e~n Singkeh alhier, die zijn stroop
sniker per pmuw nu.itr ~oerabiija vervoert, 
korut zulks goedkooper uit dim per spoor. 

Niet de zuinighei 1, m1L1Lr de winzucht be
driegt bier de w\jsheid, dau.r de pmuwen bij 
hunne terugkoru;;;t weder retonrvrachten mede
neruen, die anJers per spoor zouden ver:wndel;l 
worden, en de Sta.at dus dubbel schade Jijdt. 

Iu de desa (Djabon) is eens weer eene in- , 
landsche vrouw van drieling-en bevallen, iwee
j ngens en een rueisje, die zich e.llen in wel
stimd bevinclen. 

De moeder was daarover twee dagen ,,in 
itrbeid," gelijk de oude Lnt\jnen bet noemden 
en heeft met hare spruiten veel bekijks. 

Gisteren werden ter politierol gestrnft met 
twee mMtnden krakal wegens b~t bezit van 
clirndestiene opium Sueto.!rono en Bok Somo
drono, ruet 3 mrl. i·lem Klojong, terw\jl H. .\l. 
8oerolrnndowo, R. M. P. Niti Asmoro en Bok 
Langen Renaie ter ziLke werden vr\jg-esproken. 

Desgelijks Ong Djing 1'jo1m, b~~schul ligd van 
bet toebremren v1Ln slu.gen, terw\jl Sie Goen 
Lo met f 10 beboet werd, wegens bet verzuirn 
zg n pas te doen afteekenen · binnen 24 uur na 
uankorust ter plu.u.tse. 

De redactie vu.n bet Ind. Vacl. scbrijft bet 
volgtrnde: 

ln de Soembn.j11 Cour. 111zen wii gisteren een 
n.rti;rel geteek:end P. 13. over bet hu we!ij k. 
Het hoevE>elste artikel over dat onderwerp vu.u 
denzelfden scbr\jver bet is, durven wij niet te 
zeggen. Het grappig~ is, tfot zich bij oude 

lijk ourlerw<!rp, wat h'lar tegelijker tijd gelukkig rnaak
te, en haar leed de~ 1, maar wij mJeten hr!t b1>ke11-
ne11., dat zij slechts Zl!e1· llauw aan ll'Ong, waa!'iioor 
d' En·ignJ zeer wcinig moeite h:1d orn het ge~p1·ek op 
het stand punt te hou.le ·1, waarh,~en hij het geleid had. 

::\iqt terrcLlen rnn zijn hal't ontla4 te hebben, h:td 
Rogel' wel ee11 antwoord willen hP.bben, of ten min~te 
een gezllgrle opvang.in van mejufvl'ouw de Trevigne, 
wat hem ·~enige hoop mocht dot:n voerlen. ffiplaats 
nrn aan den wensch van d<.!11 jongen e;lelman tcge:· 
m1>et te komPn, boog het m·~i~je treurig haar hoofd 
over haal' bo1.,fo111·w1!rk en antwoordde niets. Ik we~t 
niet jui t wat zij zo11il<:J go>daan hcbbcn als Je beer 
de Trevigne niet plotseling was binnen gekomen. 

Tof'n zij haar vadel' zag, kleur.:le Loui-;e en maakte 
een onwillek.eurige beweging om zich van Roger t.e 
venvijiiel'en en rleze was nog nieL genoeg in het vein
zen geoeti•n I om niet ecnige verlcgenheid te to 110en. 

Zwijgeo1i zag de h<!er de Tl'evigne br.iden een poos 
aan en zette zich toen naast hen nedcr, tenvijl bij 
zijnP lange grijze knevels op~treek. 

Na een ge,;prek van niet !anger dan vijf minuten 
stond r!e graaf op. O.! baron deed evenzoo. 

- Baro:1, waar gaat gij heen? vroeg de oude 
edeln1an. 

- Naar den heel' d'Epernon, antwoorrlde Rogel'. 
- Dan g-a ik met u, ik moet hem ook sp1·eken. 
Zovdl'a de twPe edellieden in rle strn'lt waren, nam 

de heel' rll! Tl'evigoc bet w'lord. 
- Mijn jonge vriend, zeide hij tot Rogel', ik moet 

u deelgcnootJ maken. van een door mij gevol'mrl 

vrijers, die de pen hante11ren, steeds een on
bt>dwingbure neig'ing openb1mrt. om er 'n zeer I 

besliste meening np nn te houden over het 
huwelijk, wuarvun ze, och zoo bitter we1mg 
weten. 

Dezelfile schri1" ver O'eeft in een dezer daO'en • ,.... 0 

verschenen brochnretje, wau.rvun wij tot on7.en 
sµijt de lezing. niet durven aaubevelen, zoover 
blijft het benMden de wu.arde vim den auteur, 
een lLkelig beeld van 't !even, dat w\j Indische 
ingezetenen leiden. Ln.iLt ons maar scbuld be
kennen, lezers. Niet W1L1Lr. gii en wij. duen 
niet a11ders bier dim g<:!ld sr.hrnpeu, dorume
len, klim1Lnt schieten, spelen en kwand
spreken. W er.enlijk, hmt ons nrnar scbulrl. be
kennen! 'l'egenover iemnnd, die hier in Intlie I 
znlk een voorbeeldig leven geleid, en die ruet
terdimd getoond heeft hoeveel hooger iiii stood I 
iu z\jn gewoue w~jze van doen, iK het voor 
ons niet verne<lerend te erkennen, dnt Wfi geld
wolven, sla1Lµkoppen, luiu.imls, dobbel1Lars . en 
lastel'Mrs z \j n. 

Dit noemt men, zoo we ons niet vergissen, 
» afbrekende kritiek." 

.,Sei·ve 
zeggen. 

him 1·ight" zou een Engelst:bman 

Men scbr\jft nit Solo ann bet Alg. D:t'5bl. 
De Oommis.;ie voor d(m u.ansl11g der belas

tingen u.lhier heP,ft hi1ren eed vim gebeimhou
ding derwijze opgevat dat zii zich niet bevoegd 
acht den resident opgave te doen van de ge
gevens, welke }mar gediend hebben bij den 
aanslag in het patentre(;bt Mer 1884-. Eea der 
lnmlhnurders hu.d tegen dien a11m:lu.g gedoleerd 
ruaar de ~ornmissie acbt zich verpligt tot ge
he1mhoud111g h1trer gegevens. V olgens b1Lar moet 
de belu!':tingschuldige zelf' weder de noodige 
opgave doen. 

Deze opvatting is 1eer zonderling. De ge
heimhouding is bedoeld uls bescherming der 
belastingscbuidigen zelven en · kan dus niet 
verpligt blijven, als deze zelven de mededee
ling verlungen. 

Gemengde Barich ten. 
Dut het niet enkel de koffielanden zijn wo.ar

in de klad is gekomen, bl;jkt nit ondervol
gende berichten nit andere streken van den 
u1Lrd bod em. 
D .~ boerenhofstede o. a. gennamil OnVfw

wacht, 1.u.n den O<Jterw1Ll!rw!g bij Amstenl11m, 
in 18::31 gekocht voor f U0.000, werJ dezer 1fa
gen in pnblieke veiling verkocht voor f 35.000. 

De 81.1.go-fobriek vnn rle firru1t Ross & ( :ILr
penter, Amboina., d1e getii.xeed werd op f 40,000 
bracht op pnblieke vendutie niet meer op dan 
f 4.500, - koopdr de beer A. 'l'. Bouman. 

Stantslieden optreden, den godsdienst in al zijn 
heerlijkheid dnurdoor verlngende en vertra.p
pende." H~j, dr. Kuyper, znl, volgens De Cu1:1em
broot, straatrumoer en barricades in Nederl1Lud 
brengen en dit alles Olll den Heere Jehovuh te 
clienen. 

Levensdnur der dieren.-Een os leeft ten boog
ste 30 j1utr, een ezel %, ("') een hond 
20, een kiLt en een z wijn 15. eeu konij n IO, 
een kip en een knlkoenscbe ha11.n 12, een 1-!ILDS 

30, een ruusch 25, een rnaf I 00, een papeg1mi 
en een olif1mt 200. De papeg1L11i en de olifi.nt 
z\jn dus de Methus1Lle:ns onder de dieren. Gg 
weet. dat, volgens FloureJJs, ook de mensch 
tweebonderd j1Lren oud 'I.OU kunnen worden, 
zoo h\j z\jn gezondheid beter onderbield. Ieder 
dier kan iwht mnlen het getid jitren bereiken, 
die noodig zijn tot volkomen groei of beendervor-
ming. Ind. Opm. 

(*J Wits het maar waar ! 
Red. 

V nu de 600.000.000 pond tabnk, die in 
Amerilrn groeien, worden circa 300.000.000 
pomlen tot prnim-.kerttu.bak en snuif verwerkt. 
Het 1mntal fabrieken kan men bjj duizenden 
tellen. M1L1Lr bet is van belimg ten <lien op-

1 zichte op te merken, d1Lt alles wttt tabak ge
noJmd wordt d1titrOlll nog geen tabak is. 

Bij de fu.bricn~e van tabak iu koeken en 
fij ng-ekorven tnb1Lk werdeu in bbt a.fgeloopen 
j1mi· 12.000.000 poud zoethout, en eene gelblre 
hueveelbeid sniker gebruikt, terwiil an.n dat 
belangwekkf'nd mengsel nng 6.000.000 pond 
»u.ndere bestu.nddeelen" werden toegevoegd. 

Ind. Opm. 
-----

Een voor de koffiticultuur en vo.>r den kof
fieh1mdel boogst belangrijk werk ligt ter perse, 
nnmel\jk bet m.pp0rt v:;.n den heer K. J. v. 
DelJen-Laerne over de cultuur in ulle gewes
ten, die koffie produceeren, en in bet bijzonder 
over die in Hmzilie. 

De Nederlundsche uitgave vn.n bet b0ogst 
belu.ngr!ik werk wordt door het Kon. Instituut 
''oor taal-, land- en vr,lkenkunde van Ned-lndie 
bezor~d. Het rapport zal echter niet enkel in 
de Nederlandsche timl, mMr ook in 't Fransch, 
Engelscb en Duitsch verscbijnen. De Fra.nsche 
vertu.ling is reeds in bewerking en wordt ge
leverd door den beer U.f. L, van Deventer, 
oud-consul-genemal te Rio de Janeiro. Vier 
k11arten worden bij bet werk gevoegd. Zoowel 
de Nederlundsche als de andere uitgaven zul
len bij Mart. Nijboff te 's Hage bet licbt zien. 

Iud. Opm. 

Eergisteren had men te Amsterdam de in
schrij ving op 6 millioen gulden 6 percents 
obligatien ten behoeve van de Dorrepa1dsche 
Bnnk der Vorstenlanden, de nienwe onderne
ming, wan.rin de zu.ken der firm~t Dorrepnal te 
Snm1Lrang worden overgebracht. Die inschrij-

Een oriaineel beeft per testnment ann de ving liep vlng uf, want 4'/, rnillioeu werd ge
Parijsche ~cn.demie , 00r frniLie kunsten een jiLtLr- nom~? door de c_redite~~ren. ~ 98 percent, 
lijksche rente van 2000 frirnc:. verurnnkt, om /I terwul. op de ~veng~ 2 '. 1:mlhom door een 
uit te keeren ann den schil ler, die bij deu jitar-11 g1Lmntie-consortrnm 1 /, 1111!l10en gulden werd 
J\jk:sch.t:n w~dstrijJ om. den ,,p.rix de Rowe" l voorg~s.choten voor .een J•~nr, Wimrv.o?r het 
bet mrnste rn a·•nlllerkmO' verdiende te koruen. conso1 ti um ontrnngt. 5 pe1cent prov1s1e on
Men veuekert dat. de ac~demie dit d Wi•ze en widdellijk, 6 percent renteu per jaar zoo Jang 
mrn of meer beleediaenrle leO"a.at eenvoudig het voorscbotduurten 11, percent rrovisie per kwnr
wei0eren zal te aa.n v~arden. 0 

tit11l . Uit bet 1 r specks bl\jkt, dat de bank ulleen 
nls be1niddefoar of cornmissionair tusschen pro

!lien open bi·ief arm, de N1'de1·landsche land
lieden en boei·en heeft den ou .. l-afgev1mrdigde, jhr. 
De C1L"embroot, de gelegenbeid gegernu om dr. 
Kuyper's politiek a faire t:i nem~n. Punt V!LQ 

uitg1mg is het~een de Stand. heeft geschreven 
over den zuiveringseed. De beer Oe Oasernbroot 
ontziet zich in het minst niet; h!j spreekt over 
dr. Kuyper's ,,gekwezel," over zijn .,ijdelheid," 
over z\jn ,,eeuwig geleuter ovtir den Biiliel." 
H[j w1t11rsch•1wt de eenvou1lige lttndlieden tegen 
een toestu.nd "wnnrbii rlominees en pastoors als 

· plan. lk vrePs ecbter. dat ik l.Jeter gedaan had van 
u dat eerr!er mede te de1•Ji>n. 

- \\'at betreft bet? "Hoeg Roger, wieos hart reeds 
hc,·ig k :opte. ' 

-- Ik bl)b de hand mijnel' dochter beloofd aan 
den ht>er Thierry de Ghatcaullay. 

Roger antwoordcle niets. Hij wns gP-heel te1· nedP.r 
ge. lagen duo!' die tijding, maa.r daarbij had hij 1 ok 
de gewoonte van altoos e1•nige oogenblikkE'n ,·oor zich 
ill nemen om na te rlenkcn. 

- lk heb mij verb1•eld op te merkcn, dat gij 
mijn1~ docbter lief begont tP. k1 ijg•~n, hernmn de 'heer 

· rle Trchigne en dncht danrom rlat bet bi>trr zou 
wezen orn u de g<>h,•ele waarheid te zeggen. 

Tremig boog- d'Eri·i.zny hrt hoofcJ. 
- Heb ik mij bNlrogen? vrotlg de Trel'igne ver

wondercl ornr rlat stilzwijg1'n. 
-- 'epr,, a11two0rdde d"Errigny snel, we] genood

zankt om ditman.1 zomler omwegPn te sp,.eken en te 
ridrlerlijk om te liegen. Ik bemin mej11fvrouw uwe 
~ochter en mijn renige wensch, mijn ee11ig gP-luk 
:i:al W(•zcn, uw schoonz,1on tr: worrlen. 

·- OngEllukkig is rl<tt onmow·lijk, mUn vriend. 
Vooreer~t i5 mijn woord gege\'en; die reden zou al 
voldoende zijn c.m u alle hoop te b••nt>men. Maar nog 
w1l ik. u alles zeggen tot hPt eincle toe en u een 
anderr. rer!en opgeven, die m~n we! is waM op uw~n 
~eftijd volstrekt niet g<'ldig acht, maal' dill ourle 
grijsb,iarden, zooals ik gcmoorlzaakt z'.·n in aanmer
king te nemen. Iloewel gij van goeden huize zijt en 
ik uwe ·ramilill, misschien meer dan eenige an-

ducent en afnemer, niet als handeluar voor 
eigen rekening werkzaam zal zijn en de firu1a 
DnrrepmLI en Uo. tot nog toe in rdiLtie was 
met en de producten ontving vim 22 suiker
fobrieken, 38 koffici on,lernemingen en 53 in
digo-ornlernemingen, w1mrop ook tu.bak werd 
gepb·~t. Die onderneming-en. waarmm zij voor
schot had verstrekt en =ier producten zij dien 
ten gevol5e ter verk:oop ontving, leverJen ha1tr 
in 1883 570,000 pik. suiker, 69,000 pik. kof
fie, 500.000 Arnst ponden indigo en 870,000 
A1ust. ponden ti1bu.k, over welk een en under 

d•Te op aard(', hoogacht, bezit gij gecn fortuin gl'oot 
g•'no1·g Yoor iP111a11cl, dien ik tot m\in schoonzoon 
m~rhch. Lo11ise is mijne PenigP dochter en a]':l het 
God liehaagt zal ik hnar ~choone erfgoed.•ren nalaten. 

- GavP God, dat zij niets bezat ! rit'p de arme 
minnaar uit. lk Z\WCI' u dat baar fortuin vo!strekt 
geen ..... . 

- Het is in bet geheel niet noodig ch!arover ver
ont~chuldigingen te ma ken, vie! de beer de Trevigne 
bL•rn in de rede. Op uwen lePftijd houdt men alleeri 
reken:<chap met zijn hart; 111aar later· zult gij be
g1·ijpen. rlat een nder moet hande:en zooal" ik het 
doe. Gij zijt van goede geboorte, gij zijt dapper en 
bezit verstand. Gij zult Louise vergeten ..... 

Hier schudc!P Boger bet hoofrl. 
- En eenmaal, vervolgrle de hef'r de Trevigne, 

zult gij naar Barville rene schoone barc.anes d'Enigny ge
JeidP11, die n1ijne rlocbtrr gaarne tot vriendin zal bebben. 

N0oit, stanielrle Hoger. 
De beer le Trevigne glirnlachte Pn strePk met -le 

hand over zijn knevel, wat hU gaarne rlceri. 
- Ik weet bij ondervinding wat het ,,nimmer" 

van jooge li.,rlen van twintig jal'en te b teekene11.. 
heeft, bernarn hij ; maar die wetenschap verµlicht 
mij tocb om u alles tot het uiter~te toe te zeggen. 
lk acht u hoog, en, als gij uw woorrl als edelman 
mij wilt geven om v;n1 Loui'e af te zien, dan zal 
het rnij altoos aangirnaam wezen nwe bezoeken te 
ontvangen. Maai· in het tegenovergestelde geval, zult 
gij den weg naar mijne woning rnoeten vergeten. 

(WorJt vervolgd.) 



in 1883 e.ls corumissie :;rei:nd werd eene som 
V(lon f 537,658.02. Het j1mr te vo1·en hud de 
commis-ie f 593,964.54 bedrngen. 

B. II. B. 

Versp reide Berich ten. 
ll.H. 1\J.M. de Koning en d~ Koning-in der Ne

derl.'rndt>_n hebben aan tie uitgevers van d,,11 Rijks-en 
Res1Jent1e Al111:1nak, G1•b1· Bi>linfant~ te 's Jrnvenhaae 
hun da.uk cloen betuig;m vo11r de aa11biedi11g van d~n 
60sten .JU:\l·gaug van den alrnanak voor ·I 8J5, welke 
H.H. ~ .. ~I. zeer g<t:.t1•11e hebb.m w;lle11 a~1111tmHltl. ·
Da~1 's Gmveuhage geen g iede r11im~ concertzaal 
bez1t'. heeft de m·t;u,clnppj tot exploitatie v•in kof
fiehu1s en ft'e~tlocalen Mai ·on , trouc/.;,eji hPt plan 
gevormd daann te vooniien. De• ijwren b1•kapr>iug 
van het daar tt! stelle11 gehJu .v zal e.!n b1·etl It, h •llbd 1 
van 25 meter en wo1·ut te Utrecht verva,tr.li)!d. Is 
de zaa.I .;e:n·e.t thin mo1~teu er 80J,) perso11en p!,tatsen 
kunnen v111den, zo11der als barino-en opeeno-P11llkt 
te . . 1' \I bl I 

0 
"' r . z..in. - e , a-;ser. :1m kla<i~t m.!n over de pJli-

t1~. Door de meeste neri11gdue11cfo iugt!zetenen van 
dte gemeente is i>en v1•rzoek~chrift uan het hoofd 
de1: ~ohtie _inge1lie11d ter verkrij ~in~ \ 'llll streuger 
poht1e toez1cht., vooral dt>s avo.1d~, wanneer niet. 
s~echts dti st1-aatje11gd, maar o.1k g-rootere pl'r:onen 
z1ch alledei bJl,Jad gh1'rl1•u verO.Jtfol'ell. -- Te Leidt•n 
hebb~n zeven le.leu van den ge111ee11tenrn1I het voo1·
Stt'I rnge1lien1I om de jaanveJrle va'l rltrn buro-emee~

U:r van f 3d0.J. te brengen oµ f 4300. - Ht>~ dnge
hJksch best1:1ur beaamrle dat voor!'tPI tt>n voll1\, 111aar 
maakte de aa:1merki11g d<tt dan ook d ,\ gemllente-
ecretaris verho~i11c van trnctement moest ht>bben. 

In __ de vc:-gadering W1ml ook dit goedg-e,·ondt>n en 
k1·1Jgt de burgemeester nu. f 4500. - en tie secreta
ris f 1500. - lJe hoofdconducteur ,·an den tr .. in is 
te H.-ngrlo, door et>n unb1~kende oorzaak er af"e1•al
len, tenvijl deze in ,·oll'e vaart was en hr.eft° een 
arm geb1·oken.- ~e ~egeering i~ in Frankrijk bnig 
et>n n~~uwe revolut1e rn het !even te 1·oepen. Zij is 
namel\}k ·an plan om dll graa 1rPchten 2 francs per 
centenaar Pll d<.l haver tnt>t l '/• franc te VPrhoo<>en. 
Het _besll:it waarbij de verh logde rechten zullen ~or
dP.o rngevoerci zal beginnen m !t de WJOnle11 : lk 
vcrla11g geen ovt>rdreven fiscaltteit!"- \'an 1 Januari 
tot Juli •1884 hebbMn de inkom~ten der \'ert>enigde 
Sta.ten bPdrngt!n 48 millioen dollars, dus 5 millioen 
dolla.1 ~ minder clan dt' u1tga,·en en toch vechten de 
Amerikanen niet tegea Atjeh. 

In Engehrnd bego11ncn de rarl"kale bladen met 
Gl~d~tone vr>rzoenJ te raken, nu htj hunne 1lrukke
re1en niet, als in zijn vacantie tijd de boome11. geveld 
heeft.- De maand Deccmb•1· ~peelt in het lev,.11 van 
Gladstone ef'n gi-oote rol. In Uecem ber 1809 werrt 
hij geboren. In Dtlc.••1ube1· 183-:l na111 hij voor 't "'erst 
zitting in 't Parlement. Ir. Dece111bt>r 1852 trnd hij 
voor het eerst op al" kanselier der schatki,t. 1n De
cember ·J 868 werd hij \'01ll" bet eer~t pre111ier. In 
December 187\:1 openrte hij den veldtocht, rt ' •J bet hui
dige pademPnt in het !even l'iPp. Tn Decembtlr ·1884 
zal hij naar het zich Jaat aanzien. zijne politi.~ke loop
baan kronen met een triomi, van welken de Pall 
Mall Gazette in hare opgi>wonrtenheid getuigt, dat 
geen 11nd .. r E 1gebclnnaH er ocrit van z66 een z•Jlfs 
maar gc1lt"Oom•t zou hebben e11 in o .. c,.mber ..... . 
u 't zelf maar aan, zou dt' G1111e~tet gt!zeg•l heb
ben.- Volgens de _Vieuwe Rotte1·dam9che Courant 
is de bisschop van Gent zich in ve 1·~c hillen le zaken 
niet g1\lijk gt>bleren r>n maakt men hem daar eeu 1·e1·wijt 
van. Het blad ve1·geet ech,er dat d,. bis. chop onge
huwd moet blijven en dan enkele on"'elt•khe.len d~or 
d 

. 0 ~ 

~ vmgers moe~en gt>zien worden. - De lJjokdjasr.h<l 
d1twf'n zijn n.ig ,.Jt>r.hter dan gewone dieven. Dt": hut
sten beste!en slechts e~rlijke men..;chen maar de eer
sten bestelen ook elkandt'r. De llfataraiN. van giste
ren verhaalt daarvan een ~taaltje. K,u·to~mito nit de 
desa ~gr1ngin, die rt•\11 9en delet• even 11itging om 
voeder voor zijnf' bee. ten te koopen vond toen hij te huis 
kwam zijn k1·.ial le lig. H.j zocht lints i>n rechts 
mam· nergens wa1·P.n ze te vindr.n. Een bnitaal su
je~ hat ze w~ggevoerd en ergens verborgen om ze 
bu een gesch kt gi>leg .. rnb ·id te vervot>ren. Uit dit 
bet·icht moet rn ,m oprn iken, rtat Karto-mito zelf niet 
eerlijk aan zjne beesten gt>ko111en was.- Hij o-eleo-en
heid van de Sekate•1, zoo rapporterrt de R,.;ent ..,van 
Sleeman is een kind van den Javaan Ted1·u1mo in 
bet gedrang verlori>n g"Pt aakt. ;\fon hi.left echter al11~ 
hoop ht•t terng te 'inden. 

Volgrns de formatie moet er in elke rle~a slechts 
een tj.ll'ik (schrijver) zijn, io d1• desa ~fano-kan<> \Ve
tan zijn er echter twl'e. De et'n dnet al "bet 
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werk 
en de andl"r hoegenaarn!i niPts. Beiden genieten ech
te1· als loon 4 bouw.;saw·i. Dll niets.!J~n.~r tbnkt zij
ne betrekking ann dP. f 35. die h\j in •.let· tijd aan 
dPn 1oera al.· ? bet•tald heeft. - De kontroleur rler 
tweede klasse Kamp, laat,telijk gephrntst in Atjeh 
en onderboorigheden. is aangewP1en tot opvolg1w van 
dPn vermoorden kontrolr.ur Rijk te Manrlor. Zeke1· een 
aangenarne toPk •mst voor den hePr !\amp. lemantl 
(men kon niet ,jui!'t zeQg-en of b ,~t een optini:st of 
pe._simist is) is voornemen~ h •m aan te rnden om 
zijn !even te verzPkeren, zooal niet voo1· hem zelf rlan 
toch voor zijne vrouw of kin iere11. -- De1· Moh1· hat 
seine Schuldigkeit gethan, rter Molw kan gehen! -!let 
gerucht loopt dat de gewezen gouvernl'ur van Atjeh, 
de heer Laging Tobias d1~n diPnst met pensioeu zal 
vedaten - De militairen klagen zeer over de slechte 
kwaliteit van de m<'t den la:;t,ten ttirmjn ontvangen 
sergejassen. "iet alleen rle stof maar ook het fatsoen 
zou vrel te wensr.hen overlaten. Van eenige war~n 
<le slippen niet gehjk. a<l.n anrlere ontbraken vereis
sct1te kno•)pen en somm'ge waren er in bet gi>heel 
niet. - Vol.ge•1s ePn advt>rtentie No: 34 in bet Alge
meen Dagblad voor .Vederlandsch lndie stelt Dr 
Vordermm1 zich disµonibel als accoucheur. - De heer 
Bergamaschi, die volgens dP IJatJtviasche bl<Vlen toch 
een uitstekeude opera troep bij clkander hreft. miakt 
zulke sh:chte zaken, dat hij van plan io; om Batavia 
te verlaten en er nooit mee1· ter11g te kornen. \'an 
den koloncl Kn1al d e zooal.; ree Is gemeld werd 
eerstdaags de rtienst ffi"t pensioen zal verlaten, ver
baalt bet lndisch Vade1·land, dat van v~ertien j<trPn 
tijd, bij zeker dt! belft met verlof is ge wees1. I-let 
is dus hoog tiji cht die h•1oftlimendar1t de dienst 
vsrlaat en vena'lg-P.n WOl'dt door dr.n luitenant 
kolon~I Willemsteij11, die niet aan chromsche verlof
ziekte souffreert. 

Telegrammen van de Locomotief • 
hip Uit Sueralm,ia, 15 Januari. Mrt bet stoom~r 

P»ins Alexander zijn heilen ''an hic1· nnar Semura ng 
en IJat:win rnrtrokken, ch~ hePren : 

Brand, Paehlig en \\"a~s111f'1·. 
a-Uit Batavia, '15 fan11nri. Met het ~t0om~chip J 

pa1·u, z\jn hed1'n van hier naar Si>murang vert.rokk 
de het>reu lJe Jouge. Edeling, van der Schoot 

Pa: 
en 

Jullin'; 
naar Soet">1b:1ja: 

de rle hl'MrP11 PeerebooP.1 1 van Slre, Macleorl, van 
l'elde, Krol 1'>111 der Hoek, Fianel, Bingen, Boo n, 
\'een La~e11r rn Bovry; 

lllf'\'i"OUW S~hweitz. 
ll1•t <;too1n.;chip D1·e11lhe van rle Rotlerdamsc he 

Lloy1l is gi~tel'en te S11ez annp:ekomcn. 
De eL~t";te l11iLenant L. T. 11. Cra11en, artjurla 

van den rnilitai1·en ko111manJant in B.irneo's weste 
nt 
J'-

,tfi.lePli11g, is zwaar g-1·k wetst. 
e Overgeplaatst van Panaroekan naar Be~oeki, cl 

opzichte1· der eer:te kht~se bij den waterstaat, A. A 
P>t~m'ln. 

Tweejnrig Yel'iof vel'leend aan den mijningeniew 
lier eerste kh->se J. H. Cordes. 

Be 1011m I tot 111jni11~en i 1iur del' eerste klas ·e, d 
mijninge11ie111· der dPrdt> kl,1sse R. Ft•nm\m>t. 

c 

E!rvul ontslagen, A. Schneid1•1", arlju11ct-i11sµecLcu I' 
bij den po,t- en telegraafdienst. 

Uit Batavia, 16 Januari. rte hurgerlijke veeartse 
nijkunrlige dienst is gebracht onder het departem1m 

-
t 

v,in Bi11nenlandsch Bestunr. 
Beno1)mcl tot h11lpundi>rwijzercs, mc\"l'OUW den Ho I-

lander . 
Ore1·gcphtat~t Ynn Remb:rng naar S1ilatiga, de hoofd 

onderwijzer J. F. ,V. Winterberg. 
van Salatiga naar l'elllbang, de hoofdonderwijze 

.'.II. ten Cate. 
lVe~te1'.tf deeling van Borneo, 4 Jan11ari. De be 

richten, bertrelfoncle de Dajakkcrs van Lanrlak wet 

-

l' 

-
-

den bel'estigd. 
Zij z\jn rei>ds de gn,nzen ovPrgetrokken en schote 

op een p.ttronillll, die zich op weg n>HU' Abawi bevond 
De R1~sident wil niet op bet gebit>rt van Lm1da 

n 

k 
ageert'n zo11cle1· uverleg- ruet c!tm vorst. 

Hij ve1-wt.ht dim a!'deelings-kommandant dringend 
bij h i>t verdrijvrn dt>r Dajaks de grens van Landak 
niet tfl overschrijrlen. 

t TVesterafdeeling van Borneo, 12 Januari. Op be 
bericht. rlat z:ch te ThP.o Tae Kong (?) vijftig grwa 
penile Chin•'ezen bevonden, werd e<}n p•ttrouille ct'aar 

-
-

heen ge1.onrten. 
Onrl~rweg begroette een welgericht vuu1· onze 

troept>n. 
De vijand bleef onzichtb,tnr. 
Aan onze zijrle snPu1·eldc een sergeant. 
DP luiten:int-adjuda11t Cranen en rlrie mir.deren 

werden gewond. 
Dt> Resident zal nu ageeren met bebulp der Dajak!' 
\'eader zullrn cie tl'Oepen, die thans nog in Borneo's 

w esterafdeeling zijn, aangehouden wordr.n . 
.!\.Is sultan van Lingga, Riouw en onderhoorigheden 

is 1fe oud:;te zoon van .d.en ond1wko11ing van Eiqu" , 

erkentl. 
Te Padang S1clcmpoean heeft op den 13en Janu

ari een groote brnnrt gewoerl. 
Het dividend ol'el' 1884 van <le hrnndassurantie

maatschappij Unitas is rnstgestcld op 8':1, pei·cent. 
Van Reuter, ·16 Januarie. Lmvlen. •15 Januari De 

heer F'erry hecft oftlcil"l mt'degerle1'lrl. rlat be<loten 
is 01n zoo spoe lig mogelijk rte occ11patiP. rnn Tong
king te 1·oltooi1'n als de e1•nige weg om met China 
tot Ctln ein lre,ulraat te konrnn. 

Uit Bat;wia, 19 .Tanuari. i\Iachtiging verleenrl tot 
bet u;toe"enen rler gene•'~kundige praktijk aan de 
g1~nfle<hel'ren 1-I,1gen en Poster. 

l-Jeden zijn el"nigt> gedelegeerdc suikerfabrikantPn 
ter <llHlientie geweest bij Z. E. den Go11verneur Ge
nem:il , om hun grievPn bekend te maken . 

De as,istent-resident voor de p<>l itie te Padang, 
de hee1· Busch, zal spoerlig verpl1 at~t word en op 
ve1·zoek van den Gouverneur van Sumat1·a's \.Vest

kust. 
OP. Resident van Cheribon heeft ielt>graphisch aan 

t.IP. Regeering mPrl·~gertet>lrl, d .it oµ vijf su1kfl1·onder-
11erni11!!t>n de SPrehziekte is uitgrhroli.en. 

De betoldigi11g van den Res11tent van Bali en 
Lombok is bepaald 1•p twaalfhonderd en vijftig 
guldt!n 's maand~; 

di1• van den Resident van Me11ado op duizend gul 
den 's maands. 

vendutien. 

Op Maandag ciPn 19 Januflri ·1885 in de Chrnee
sche lrnrnp alhir>t' vn.n het perceel toebehooreu.Je aan 
den Chiuel'S Beh Siauw l\ien. 

Op Dinsda;.i: den 20 Januari 1885 ten huize van 
den Hr.er H. W. Tielman te Balong va11 ZE.rt. in 
boedel en ten ·10 ure van P. M. 1'l 00 stuks rlolker. 
en randoeboomen, welke gerliend heblwn als stl:'un
punten voo1· de telegraaflijnen ' 'a ri Solo h111!l"s den 
grootPn postweg tot dPn d1·ie~prong- bU Ngawie. 

Oµ 'Yoen~dag den 21 Januari 1885 te Ariiwidja
jan executie ten huize van den Moor Djenal bin 
~[Jostam. 

Op Donderdag den 22 Janual"i 1885 te Totogan 
exec11ti 1! bij de Chineesche v1 ouw Si Kigiok. 

Op VJ'ijdag den 23 Januari '1885 rtes vuormiddags 
ten I 0 ure in bet locaal van bet Vend11kantoor al
hif'r van 't erf gelegen te Poerbajan in blok Lt. G. 
no. 97 staanrle ten name van w1jlen C. E. Winter 
en daarna van drie bamboi>zen met alang alang ge
dekte lood~Pn te Wonogiri (vc,or afbraak). 

Op Maanr!ag den 26 Januari 1885 ten h11ize van 
MevrrJuw de weduwe J. Saffinger in de Voorstrnat 
alhiet· van HEcb. inbr,edel. 

Op Din<d<tg dl'n 27 Januari 1885 in rlP Cbineesche 
kamp alhier van onuitgeloste pandgoerteren. 

Oµ Woen~rlag en Dorirti>rdag den ~8 en 29 Janu
ari 1885 in ht't t\Jkoloc.iul van de tirma Soesman & Co 
in de Heerenstraat van tokogoederen van wijlen den 
Hee1· B. W. van Hogezand. 

I Op Y1ij<ln@ den 30 Januari 1885 in de Chineesche 
kamp alhier rnn onuitgeloste panclp:oedP.rrn . 

De vendumee~ter, 

H. C. Fisser. 

A d v er t en tie n. 

V endutie wegens verhuizing 
pINSDAG 20 JANUAIU 

te BA.LONG bij den Heer 

~~E~HANe 
. Van ZEd's. netten inboedel, w1111.ronder: een 

dml.nnnten borstspeld, een partii mos- en geele 
rozen, crotons, . een sprekende beo, drie jonge 
Heng11.11l:icbe ge1ten en meer annere O'Oederen 
nader per strooibiljet te 0111schrijven. 

0 

' 

~let commissien belust1m zich, 

12 SOESMAN & Co. 

Dansrecetttie ten Besidentie 
ltnize Zoudag 1~ deze1· des 

(11) a,·onds ten'1. 9 nre. 

~Jar averna.me ~a.n01ebaden 
~ 

t>ene elegante Bendy, zoo aoed als nieuw 
fobriek Barendse, don"trnrgroe; geschildercl e~ 
bekle~d, met 6 maanden gnmntie. 

A1lres Uitgevers dezes. (8)* 

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

. Bee.·. in den M.·. G1·.·. 
op WOEl\SDAG den 28 JANUARI 1885. 

's 11.vonds ten 8''• ure: 
NAMENS DEN REG.·. Mr.·. 

De SPcreta l'is, 
L. J. 8AN1'MAN. 

Loge ,,l'Union Frederic Royal'' 
0. ·. ·nm ~oemkartn, 

BOUJJ7 LOGE 
0 p DONDERDAli den 29 JANUARI 1885. 

Amsterdamsche .Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
. ft,50 per pond. (311)* 

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met fl'root 

1"I erf. gelegen te 
Djebbres. 

Informaties bij den heer 
(19) A. i\IACHTELSE. 

A.msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakurta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJ N EN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Bn.tavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

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

De ondergeteekende slnit verzekeringen te
gen brn.ntlgevitar, op de g~bruikelijke voor
waarden. 

( l-t.) A. MA CHIELSE. 

Amsterdamscha Apctheek. 

Leveirtvo teir 
(296)* A. MACHIELSE. 

.Amsterdamsche .Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Eaa.pa~b.e '\Vijne~. 
(25) A. MACHIELSE. 

Ter na[eda~hte~J;;a;nd~H.:.i'.'. G.-.M.-.N.-. 
1
1 ATELIER DE PHOTOGRAPHIE ~ 

. NAMENS DEN REg~·· :~~:~·tm·is, I~ ~~ m~~~~~~ll~ 
IO L. J. SANTMAN. 1'~ HOTEL SLIER. 326 I 
V'@~~~ijgba_~~. I 

. - Re~.ee .. ings ahnanaJ.: 1SS5 
m et Nt\AMlU:GI81'ER zoomeda OFFIOIERS
R ANGLIJST. 

(7) - THOOFT & KALFF. 

V erkrijgbaar 
E 
T 

tappe-Kaart van Java 
opogmph.Kaurt van Soerakarta 

Id. > Djokjakarta 
p rachtalbums 
M erk-en stempelinkt 

undschl'if't pennen 
rnugbare copieerpcrsen 
dboek,ies 

R 
D 
Bi 
G1 
Iv 

m pil-grn vu res 
oren. duimstokken 
rr y-Rc b aren Pe 

Bi scnit beeldjes 
illon passers Or 

K ookboeken 
garetten papier Si 

F aber 's boodschapleitjes 
Enz. 

(3) THOOF'l' & KA.LFF. 

. De ondergeteekende, 
belnst zich met den in; en verkoop van pro
dukten te Semar11.11g. 

Verscb1tft werklrnpitital 11.11.n L11.ndbouwon
derneruingen en verleent voorschotten op pro
duktan. 

· Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(2;j3) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Bet echte Leverwater, dat geen nanbeve

ling behoeft, door zijne kwuliteit ulom bekencl en 
slechts verkrfo~baar bij ' 

per fl.. f 1.25 
> doz. fl. f 12.-

(301)* 

in vaten, 

263 

V LAS BL OM. 
Schoenmaker. 

blikken en t1esschen 
verkriigbuar bij 

SOESMAN & Co. 

.Amsterdam~~he Apotheek. 

Bn.lTnm. 
· uTater. 

101) 

Soer•ku rta. 
t\..lcoboliscb wasch· 

MACHIELSE. 

Modemagazijn. 
SOERABAJA_ 

Steed• voorhanden: 
Jnponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artilielen, 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

Recommnndeert zich verder . voor 
maken van japonnen, etc. etc. 

O~tTa.ngen 

bet a.an
*(252) 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

AVTE%BB 
Heerenstraat-Solo. 

Op nienw ontvangen: 

Heeren scboenen. 
Hoecl1m a f 8.-
Pitr!jscbe hemden a f 45.- 't clozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't dozijn. -
Schuimzeep. 
Eau de Cologne H. S. No. 1711 a f 4..50 

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

kwasten a f 1.50 He.ndschoenen voor heeren-

DAMES AR'flKELEN. 

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

Kinclerschoenen, fij ne sponsen. 

DRANKEN. 

Pilsener bier, Mu.dera. a f 14.- bet dozijn 
Port, Elix:er Long11.e Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

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



Amsterdamsche Apotheek. 
Soe rakarta. 

Ontvangen: Encaly1H~inthe. lioorts
werend liqnenr, tevens eene zeer aan
gename drank. 

tlOO) MA<' IITEL E. 

.. A • .msterda1nsche Apotheek. 
Ontvangen: 

.Keatings Congh I .... ozen~es. 
Midrl'll tegen de hoest. 

p05) :.\IACHIELSE. 

A.msterda1nsche Apotheek 
So e 1· a Ir a i· t a. 

Glykalioe, middel tegen de hoest in 
I Im O 2 fl.escbjes a f 4-.- en f 2.
Jligraine §tiften f 2.- per st.uk. 

356 A. 1\IACHIELSE. 

Gezondheid voor iedereen. 

!lc;ll~way's Za.1f en ?illen 
DE PILLEN 

lnivcren t,et bloed f'fl herstrllen alle ongrregcld heden 
van de 

1~,·er, inan=:, h•eren en in~ewand('n. 
Z1j p"·:en krncht en i:rezo11d 11eid wt>der nnn ve,-zwnk
te Ccst&llen. en zijn onwnarrleerlmur ter genezi11g 
nin a!IP· K walen ei¥en ann het vrouwelijk ire-:Jneht. 
orn·erscbillio- ' 'an welken lee•'tijcl. En onuetaaluaar 
YOOr IGnde7en van welken ouderdom. 

DE Z \.LI<' 

I ccn onfeilbaar geneesmi1ldel 1·001· Invade BPenen. 
Zwerende Ilorsten, 1·ero11rlt>rde v·.,nden. 7:weren en 
Etterbuilrn. Hrt is berormd br ge1wzing- 'an .Tirht. 
Rhumatiek, en onvergelijkhaar voor :\arnuor~tigheid. 

keelpljn, bronchitii;,, -\·4:.'rlioudhcid en 
ho est. 

Tei· genezing van Kliel'gezwellen en alle soo!'ten van 
Huidziekten heP.ft zij geen mei!t?,lingPr en geneest 

betoovel'end, saamgPtl'okken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Pl'ofo: ·or HOLLO\\'.\ Y's Etabli:;sement, 

78, New Oxford street. Londen 

voorlieen 533 Oxford street, 

En worden ''el'kucht in Potten en Doozen van 1 s. t'/,d., 
2s. 9d .. 4s. 6d, ll s .. 22s., en ;~3s. en ,·erkrijgbmtr 

bij alle medicijncn-l'erkoopers Joor de geheele werelr!. 
-- Koopers gelieven het Etiqu et van iedare Daos en 
Pot te onderzoeken. lndien hel adres, 533, O.<ford Street, er 

niet slaat, zoo is bet bedro J . 
(J 30) 

OBAT PER BtKIN KuEW ,1 dan .llAJiK GIGI Hll{hi 
DARI 

TOBAN TOEAN PENDiTA BENRDIGT!JY 
nama Obat "Ol/VElAl!/S" 

PAKE 11r.:ra. --Toca11g 
bara11g njang ~ati)e ad.111ji1 
li1il-:,; tlan iloe ol.lal t11 
dalam saloe prap;il g1a" 
ajc1· taj f'I' :-;lcuga !Jang.i t 
b.1ji1{ S<tkali). IH[OIJ b<tSHl1 
boe d~r gigi Cll go:--~nk 
bdjik gigi. Tjoetjl m ivltie. 
sa111a JlocaJ..:r lja11.pocr<u1, 
la11 as 111cr-1.;a Loeloeug<.11J 
dari iloe obal. 

·i· 11!'ll/IU". J1t 1_' .Ya( 

ii dalrdl1'gig i-.; ;~kil 
... ;,(()\ t10l1111g- t..:,·
j.l l;•11.:ml r d;u i 

. q1i'.lS 1~ja1,g LI: l1(l-
, ill l1a'"';.tl1 sa1u;1 
1.cJl} ol1a1. 

it(•C OlJal go~~ok gfg1 pe; iJ nJ.1 l\OC\\·al dan htlJ!l\ 
lg1 dari loean-tueau 11e11<1 tu Il<!tl• t1i<-11j11 .ida li<!l,111 

~ania, ~a1:1a d.ioega bei{i1,;111. I;r111i.r lJ;ij h -<akali rJ;i11 
1Jcki11 aloe:;. ~a ilo<.! t11a. Ilia a•1a :-rn.111 .. l 1'· "ll"a ro.-1«• 
kaja 0l>aL Elixir Llau orn11v oute.1 11ill;'-' sa111.1 "akali 

ORANG N.ANG FOENJA: 
Toean SEGUIN, 3, Rue Hururrie. BDPPE~DX 

Tf'gen: Etoratziekten r onglt!ring, Bronch1. 1a, 
Verkoudheld .Hardneklt111a hoest Kl er.•ch tl qe 
ttandoerungeo. Hut1~ z1ekte n , ~lie• acht ge 
ge,well~n l/ ersw bl:1nu 1"11vonr:i1l1f'1· ''"T"'"'""' 111~ 
1'&L "inderend1e eeu zw •k e.n teer geetel llet>bc-n 

lien eis< be op hel ellqttel tfrn naam un HOG ' 
be! auesl •au de .. II' L < SU-Un, ci>ef <let r.;,. 
1111sthe werkzaamhP1le11 ·1:t11 de mer!bd1e fJ«11lt1·11 
l'arijs. en bet stempel -van deaf. ansche• 
Staat in hlauwe 1nkt. U• ler.rL•••n ,. 
HOGG worut all>'en v1•1 korlil iu d1"ie/loet.i1. 
/!,aeons waar1au he1 m1111e1 l11er n ~st is ~e1•laat~ 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. NBdBrl. lndischB LBVBnsVBrzBkBrin~ WEllKTU iGK UND IGEN. 

EN E:a.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote pn.rtij '"· T, LI en Balli• 
ljze1· in alle nfmetingen. 

L ij f r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
TE BA.TA VIA.-

~taat· en planti.jzer vn.n alle dikten, 
wanrbii v11.n o'X2'X '! .. " en 'I•" 
~taaf en plaatkoper en Iioper-

(}raa.d. · 

Inlic:. ::,,~en omtrent verzekering-en b. v. Kapit1ml bij overl~j len. Immer-trekkende verze 
kering-: - ov .. omtrent die volgens het onliLngs an.ngenornen VJM~LAAGD tnrief voor WEE
ZENb..,0;fD3. worden giLarne verstrekt door 

Groote- sorteering- Jf oerhonten en 
.k linluia.gels. 

> > It oi•eren .kranen 
en ~tooma:fslnite1·s. 

India rubber vun nf ''••"tot en met 
l " dik. 

Gaspi.Jpen met hnltlstnklien tot 
en met -±" 

Geldonl.:en {lijt•en tot 12" di1tmeter 
geperst op 10 Atruospheren. 

Prinrn kwnliteit E ng·elsche tlrij frie· 
1nen. enkel en dubbel. 

Jla.nd, l'ent.-ifn~aal, §too1n-
1unn pen en H1·ands1Jui.ten. 

§!aijge1·eedsdaap , -our gas en '"it hr.~· oa·thch·an d. 
Alie soorten ''e1·f~..-a.ren. 
Dntn· en Po~unna.chines, Draai.-

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op 111mvr;1.ng dadelijk 

SchijCschietrc~isters en A.fstandsbcpa-
lin:;en, afzonderlijk gebonden. 

Gedruk te A. au teelieu i n;;boelijes. 
Nnamlijsten. 
Klcedin;;lijsten. 
Strafl>oeJien. 
1'Iena;;eboeken met stcrkte Rt.'~ister. 
Proccs-Verbaa l. Gt-t11i~e11 V crhooren. 
Beklaa~den Vcrhoort.'n. 
''c11d11\'l"ra.11twoo1•din~e11, enz. enz. (4) 

~Honnunachines1net1,ete1s npern 0 N f VANG EN: 
en ""'chaafluual.:en. I 
Cu::~~~~~~!~~~~· com1wsitie, de beste pr an ht 1·· fT B 01B0 fT r a fi B B"n 
bekleeding tegen wanntl:l-uitstrnli11g. lJ ~ ~ 

Dhrns (.'J"h!itall. een nieuw soort 
,-uu1·li1ei. Yan welke li~'.Ltste artikelen zij zeer g:oedkoop. 
eernge agenten voor J1LV1L Z\Jll. 'I'l•.GOl1"1.' & I{ 11..LFF 

Yenler alle arHli.elen, bennudi~d .... ' 
, -ou1· la~uielij lie oucle1"ne1nin~en. (162) 

Hunne :::nak op grouten 01uzet gebaseenl z\jn -------------------
de, hebben zij hunne prijzen zel:lr billijk eu 
beneden cuncurrentie gesteld. 

G1t1true belasten zij zich met toe:r.iclit hou
den op a1rnlllnnk van Jlachinerieen en 
re1uu·ati.es thmrrnn, en netuen bestel
liugen aan op <liverse werktuigen. (HO) 
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" .. itte en Roode Port .. . .. f 15.-( per 
lUnlni;n, .Uuscatelen VinoDulce,, '13.50r12 fl 

Pnlc-, Gold- en Dry-Sherry .,·12..-laco .. t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
TROOFT & !{ALFF 

TE I\.OOP. 
Het huis en erf t.him:s geoccupeerd door de 

loge. Te bevrngen b\j den Heer _ 
(:20) .. ·L J.lAUHIELSE. 

~O_bJS~ .. LA .. N & Co. 
'1elasten zich steeds met het h·ouden van 
llnis- e:a Co:rnrnlssle,·enflutien 

r :21:.l l 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KAT_JFF 

bla.nco aa.~n·rage!l tot geleide
billet , -001· , ·er,·oer , . a'.:l l~oflij, 
1net ont\·an~·stbewijs , -our J.:of· 
fijpas. ( 190) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EK 

BRAND-ASSUR ANTIE MA ATSCHAPPIJ 
~....,.... . . .. 

" ~1 er 1. t<t.s. --
DiJ het Ageutschap dezer lUnatschnp

pijen bestiint, op zecr aannemelijke voor
waarden, ;;ele;;enheid tot verzeJierin;,; 
"teg-en brandi;evaar, \"an alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soei·akarta. 

(16) J. H. YAK 0Mi\1EHEK. 

Societe G1

e d.e Prodnits Alimrntaire 
KAPJTAAL 3 ;\111 .LIOEK FttANCS 

Di,.ecteuren DI.VAST en AlL CARD 
Gouo":-i i\ltwAJLL ~: P..1.1uJs -l?.178 

G 0 1..i D E X .111 E 0 A I L L E A ~I S T E R 0 .Ul ·1 8 8 3 

P A Rf JS 
23, Riche1·, 23 

LONDON 
'101 , Lemle11/uillstreet. 

Boter van Normandie 
Zoncler eenig mengsel, de be~te botr.r van Fr::i.nkrijk. 

Diverse groenten, t1·u//'el.~. sa1·clines, pates de 

(uie gl'as, enz. 

OHDECTS TE nICJITE~ A ,\~ ALLE DlPORJ'E URS 
Y:\l\ '.WROP,\ . 

Men e ische op elk blik het mer it met de twee boerinnetjes 

IIOLLANDSCUE PTII.ISCOUR,\~TEl\ WORDEN 

OP J\Al\YHAAG TOEGEZO~DEN 

(141) 

INDISCHE-BODEGA 
Cnh·angen: 
Een }Hu·tijtje exqnise ·w-itte 

1>01·t "'•W iJ n, minder zoet vu.n s1111t1tk dun de 
tot nu toe anngevoer<le. 

( 286 ). * 

:r::>e '7"elou..tin.e 
is eene sneciale PUUDl/E IJE J/ll 

bereid uit Bism11th, /J~l!f voly var1 ee1um heilz1rnien t1tt>l .. ed. voor de huid. 
Z1j lwwct o ltet a1111•1ez icht en '' n11z1rltlb1ur.r: 

iij ge4t dus aun Cle hmd ee11e n11/1wrl1jke fr1schh1Jid . 
CH. FAY 

PARIS - 9, r11e de la /'"i.e. 9 - PARIS 

Men neme _rich in ocltt t•o.ir w1111a11k en ••ervalsrhing. 
(Oordeel u!Lges1Jrokeu <.loor lleL Tribuuaal <ill la Seiue u_,u 8 111a! 1875) 

den Agent te Soernknrta 
J. H. VAN 0Mi\1EREN. 

Steeds voorhanden: 
POST'l'AlUEVEK. 

TELEGliA.A F'l'AlUEVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

'l'AlUEVEN voor KOELIELOONEN buiten 
de lijn. 

(6) THOOF'r & KALFF. 

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

IlrukkBrij Bn Bindorti 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijr Bn Kan~oorbBhoeftBn. 
Spoe11ige uediening en nette aflevering ge.; 

gnmndeerd. 
PLUJ~l!OUUANTEN worden steeds gratis 

verstrekt 

Verkr.i.Jg·baar 

bij 

(7) 

THOOFT & KALFF. 
Avonturen 

vn.n 

· Baron von MtinchhansBn 
(in het Jn. vannsch ) 

P1·ijs f 5.- franco per post f 5,50. 
(82) 

VElll{l{ IJ G BAAl{ 
Javaa!lscbe Almanal~ ,-oor 

"Jaet j aar 1SS5. 
oridcr rdactie van 

1:1...,., I ...... ~~~inter. 
Bevnttende een mengelwerk over de wa.

j11.ng-or1rng . toebehoorenC!e nnn den prins P:ra
boe Pmng wuclono, en versierd met 2 pla
ten. 

Deze nlurnn:ik worC! t in drie soorte.n uitgege-
ven, wMrvan de prijzen z\jn als volgt: · 

le soort f 2.-
2 » » l.&O 
3 » » 1.-

(350) THOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
DIJ 

Thooft &, Kalff ~- Soerakarta. 
PAPIEREN" IN DI\'EHSE SOOR'l'EN. 
E~VELOPPEK. 

KAN'l'OOL~BENOODIGDHEDEN. 

I~K1'E~, IN" ZEEl~ VELE SOORTEN . 
PRAUH'l'ALBUJ.iS . 
DIVEl~SE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaa1· bij 

iN~~1W ~ ~~A~,~~ 

Tl tinto01·-~ ff P1u1n·s iw.;. 
S poo1·weqqitl St'll. 

:A"'etln·ltuuls Ge.<;c/1inln1is en JTolk6',even 
( p1·tid1tu·el"lc in ,£ (fl". octtt,VO lleelen) 

dt> Gf.nestet-..tl.Zlntnt- in pnichUt.toid. 

lttilie. til)o,. Ge1·'"'"' :fielle1· >) » 
.Een sd1Utlertl1>1>s. ctHnpleet (voor di· : 

Zetttuit-sclliltler~·.) (249) 

Stellen zich verantwooniel!Jk rnor de wet 

DE UJTGEVERS. 

Sneldruk - fliuo1•'T & KALF~' · - Soerakana, 
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