
A 0
• 1885. 

' 
No. 8. Dinsdag 20 J anuari. Ile Jaargang. 

• 

• 
NIEUWS- en ADVERT ENT IE-BLAD. 

Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Abonnementsprijs f 7.50 per hn.l~jaar 

btj vooruitbetaling. 

Erf elijk Individueel Grondbezit. 
In het laat.st verschenen Koloniaal verslag 

lezen w:u: 
»Nadat in Febrnari jl. het advies der In

><lische Regeering was ontvangen over het haar 
»in September 1883 toegezonden schema voor 
>eene algemeene verordening betreffende de con
>versie van C"Jinmunaal in individueel bezit, is 
>in het begin van Juni bij den Raad van Sta
>te de overweging aanhangig gemaakt van een 
l ontwerp Koninklijk besluit tot regeling van 
>deze uangelegeuheid." 

Het schijnt de Hooge Reg0ering met de con
versie dus ernst te zijn, en verwachten velen 
daarvan een beht ugrijke opbeuring van den 
inlan<lschen landbou w. 

Met een helder denkbeeld van den aard van 
het erfelijk individueel grondbezit, vnn de rech
ten, die daarmt voortvloeien eu van de lasten 
en verplichtiugen, clie er jegens den Staat en 
de gemeente aan verbonden zijn, zou voorr.e
ker menig bezwaar, menig beletsel tegen de 
conversie aangevoerd, vervftllen, of althans op
gelost kunnen worden. 

Het erfelijk individw.eel bezitrecht is specifiek 
inlandsch en wordt beheerscht door de gods
dienstige w1itten, volksinstellingen en gebrui
ken van den inlander, 

Het is alzoo een recht, dat uitsluitend door 
inlanders kan worden uitgeoefend, omdat de 
wetten en de instellingen, die het beheerscben 
u.lleen voor hen verbindend zijn en de verplich
tingen er aau verbonden alleen door hen kun
nen warden nageleefd. 

Het recht vindt zijn ontstaan in het proces 
van land-ontginning, en zal m individueel 
gromdbezit een krachtigen steun vinden. 

Het Mohamedaansch recht kent land, dat 
in eigendom toebeboort aan den Staat; land, 
waarop de opgezetenen een erfelijk gebruiks-. 
recht uitoefenen, en land dat aan de opgeze
tenen in eigendom behoort. 

Volgens dat recht heeft de vruchtgebruiker 
een uit.sluitend recht op den grond, waaruit 
hij niet kan worden ontzet, zoolang hij de 
daarop rustende schatting beta.alt. 

Wanneer alzoo de individueele bezitter niet 
voldoet aan de verplichting om schatting te 
betalen en on williO' of on verru.oO'end is zich 

' 0 0 
te kwijten van de diensten, die aan het grond-
bezit verbonden z:nn, kan hij uit ZIJn bezit 
worden ontzet, wat niet altijd genoeg m het 
oog wordt gehouden. 

Op welke wijze tegen zoodanigen grondbe
zitter zou moeten worcleu geprocedeerd, indien 

Fe u i 11 et o n. 
Bet .Kasteel Villebon 

V1·ij naa1· het Fransch 

VAN 
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IV. 

(Ve1·volg .) 

Roger bleef zwijgen. Dit ultimatum zoo zonder 
omwegtm daargestelr', bracht br.m in groote verle
genheicl. Zooals wij het reeds meermalen gezegd 
hebben, hield hij er van om eerst rijpelijk na te 
denken, voor hij een b1•sluit nain. Terwijl bij naar 
een anl woord zocht, ging een zijner vrienden juist 
door _de straat en gaf hem een teeken, clat hij hem 
wenschte te spreken. 

- Men roept, mij, zeirle hij tot den heer de Tre
vigne, vergun mij dat ik afscheid v:in u neem. 

Dnarna maakte hij dat hij wegkwam , zonder eenig 
antwonrd af te war.hten van den graaf, die toch 
over den diplomatiPken aftocht van den jongen Kor
mandie1· moest glimlachen. 

Na een paar woorden met zijn vriend gewisseltl te 
hebben, haastte zirh Rogel' hem te verlaten, zoodra 

De Soe1·aka1·ta•che Coi"r~nt verschijnt I 
driemaal 's weeks: Din•dags, Donde1·dags en 
Z ,aterdags, uitgezonrlerd feestdagen. 

het erfelijk individueel bezit algemeen (commu
neel) werd: of hij door den rechter of het ad
ministratief gezag uit z13n bezit beboort te 
warden ontzet, mag van latere zorg worden 
geacht. Thans, nu het inc1ividueel grondbezit 
nog betrekkelijk zeldzaam is, geschiedt <lit wan
neer zulk een geval zich voordoet eenvoudig 
door het desahoofd, dat den bezitter, als hij 
zijne landrente niet beta.alt, of weigert heeren
cultuur-of desndiensten te verrichten, zijn grond 
ontne~mt eu dien tijdE>lijk aan een ander geeft, 
die de aanklevende verplichtingen op zich ne
men wil. De inlander vind.t dit zoo natuur
lijk, zoo geheel overeenkomende met zijn be
gnp van recht en billijkheid, dat niemand er 
aan denkt zijn stem daartegen te verheffen. 

Trouwens, de inl1mders zijn z66 doordrongen 
van het begrip dat het praesteeren van hee
ren-en ~nltuurdiensten en bet hetalen van landren
te verplichtingen zijn, onafscheidelijk aan het 
grondbezit verbonden, dat niemand die prijs 
stelt op het behoud van zijn grond-en <lit doen 
bijna alle inlanders-er aan denken zal zich aan 
die verplichtingen te onttrekken. 

Daarenboven kan het desahoofd tegen den 
onwilligen grondbezitter bijtijds de toepassing 
van Art. 82. al. 2 der R. 0. inroepen, en de 
Regeering de daarin voorkomende strafbepa
ling zoodanig WJJzigen, dat de Regent de be
voegd heid erlangt, om in stede van gevange
nisstraf of geldboete van hoogstens f 10. een 
maximum van zes dagen tenarbeidstelling op
teleggen, te ondergaan ter plaatse w11ar de over
treding is bedreven. De goedgezinde heeren
dienstplichtigen loopen dus weinig gev11ar den 
last te dragen van den onwil van een of meer
dere hunner dorpsgenooten. 

De regeling van de irrigatie kan gevoege
lgk aan de desa's zelve worden overgelaten, 
aangezien de ondervinding heeft geleerd, dat 
zelfs ia die districten waar het water schaarsch 
is, deze zuuk m den regel geene moeilijk
heden oplevert, omd;,i,t cle Java.ne11 in tegenstel
ling van de Europeanen, bij wie wettelijke re
geling een noorlzakelijkheid zoude zun, zoo 
uitnemend dt"l kunst verstaan, om dergelij ke 
kwesties onder elkander te regelen zonder stoor
nis. In geval van geschillen wordt door het 
plaatsel~jk bestuur beslist. 

Komt deze koloniale hervorming tot stand 
dan is het te verwachten dat zij den inlander 
tot meerdere krachtsinspann ing zal aansporen. 

Doch ook hervorming van het transport
wezen, dat den landbouwer in staat zal stel
len zijne goederen op eene gemakkelijke en 
goedkoope wijze aan den man te breng•m, en 

de beer de Trevigne uit het gezicbt was. Ecn paar 
passen verder bleet~ hij een oogenblik, als in diepe 
overdenking, onbeweeglijk staan: Vervolgens nam bij 
op eens een vaart an liep naar bet hotel waar Me
vrouw du Thril en hare nicht verblijf hielden. 1-Iij 
Jiep zoo onstuimig, dat een paar eerlijke burgers van 
de beenen raakten en hem tr.en verbaa~d nakek<!n. 

Louise was op rlat oogenblik bij me\'l'ouw du· Theil. 
Toen ZIJ d'Errigny zag binnenkomen, bemerkte zij 
cladelijk een ontroering, <lie op het gcwooi:ilijk zvo 
kalme gi!laat van den jongen man zichtbaar was. 

- Mijnheer cl'E1Tiguy, zou mijn vader een onge
luk overkomer. zijn? riep zij uit. 

- Ncen mejufvrouw, antwoordde Roger, alleen 
aan mij is E'en ongeluk overkomen. 

- \Vat is c1· clan gebeurd? vroeg mevrouw du 
Theil, die voo1· den jongen man genegcnheid gevoelde. 

Deze bleef een oogenblik besluiteloos: een Jiefdes
verklaring in tegenwoordigh'lid van een derde persoon 
is altoos een lastigc zaak. Hij nam toch cen bcisluit 
en wir.rp zich aan de voeten van mev1·ouw du Theil, 
die bijkans een gil gaf. 

Roger greep hare hand P.n hield voor de goede 
vrouw een vrij goed nitgP.sprokcn redevo~ring, 0111 

bet haar duidelijk te maken, dat hij hare nicht be
minrle en <lat hij zou sterven als bij van Louises 
lief,!e moest afzir.o. 

- Spi'eek toch niet vao stel'\"en, mijn goede ba
ron, riep de uitstekeorlc v1·ouw uit, aangedaan door 
die wanboop rn dool' ren vel'klaring, die zij eigenlijk 
nog s!echts ten halve begl'eep. 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.-
. elke volgende plaatsing de helft. 

meerdere veiligheid van per::ionen en goederen 
zou er me<le ruoeten samengaan. 

De laudrente, die tbans van JaRr tot jaar 
opgevoerd wprdt, zou door eene matige en rn~te 
belastinO' vervanO'ell dieneu te warden, ten em
de het i'ndividue~l bezit bij de bevolking in
o-anO' te doen vinden, en de 1voorden van Ar-
e 5 b . 
thur Young te evesfagen: 
>De toovermacht van het eigendomsrecht doet 
za.nd in goud verkeeren." 

E. 

So erakarta. 
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TE SAMA1U.~G: 

Fr. 11-25. 
Eng. 3-17. 
Holl. 6-16-26. 

'l'E BATAVIA: 

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

Austtalische mail (Queen land Royal Mailline. 

19 Januari. I 22 Januari. 

JI a a n 111 t a n d. 

Donde1·1lag 8 Januari L. K. Vrijclag 16 Janual'i 
N. M. Zaterdag 24 Januan E. K. Vrijdag 30 Janu
ari V. M, 

Vcrtre.k der Treinen 

Semamng-Sulo 

Solo-Semarang 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aansluit aan den snel
tre;a, diA om 10.30 v. m. 
van daal' naar Soerabaja ver
trekt. Ve1·der 8.31 v. m. 1.H 
n. m. 
7.2 v. m. 10,30 v. m, 2.16 
n. m. saeltrein, welke aan
sluit aaa den sneltrein, die 
om 6,20 v. m. van Soera
baja vertrekt . 

Semarar.g-Kedong-Djati 2.55 n. m. 
Kec!ong-Djati-Semarang8.12 v. m. 
Semarang-Djokja 6,50 v. m. 8.31 v, m , 

Djokja-Semaraog 7 .15 v. m. 12,25 v. m. 
Djokja-Solo 7:15 v, m. 9,48 v. m. '12.25 

n. m, 3,55 n. m. 
Solo---Djokja • 7.13 v, m. 10 v. m. 1,53 

n. m. 3,36 n . m. 
Willem I ,--Kedong-Djati 6 v. m. 2 IL m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4,H n, m. 

Roger keerde zich onmiddelijk om en knielde aan 
de voeten van Louise, Jiij zeide aan het jonge meisje 
hoe lief zij hem was en verhaalde haar een gedeelte 
van zijn gesprek met den heer cie Trev,igne. 
~ Ik heb de gedachte van voor a'.tijd van u te 

moeten afzien niet kunnen verdragen, zeide hij tot 
het ontr0el'de meisje. Als gij een antler moet huwPn, 
blijft er mij niets over clan zoo spoedig mogelijk te 
sterven. 

Louise wilde zeker niet dat Koning Henc!rik III 
zulk een goed dienaar verloor, want zij stak hare 
fraaie hand aan d'Enigny toe, die ze met kussen 
bedekte. Maar die drommelsche verliefde jongen was 
zoo veeleischcind, dat in plaats van zich tevreden te 
stellen met dit bewijs dat zijne liefde beantwoord 
werd, hij zulks ook nog van de lippen van Louise 
verlangcle te vernemen. Het mei>;\je eindigde met toe 
te geven, en bekende hem openhartig dat zij hem 
ook beminde en zich gelukkig zouJe gevoelen door 
hem hare hand te schenken. 

- Ik zal niet huwen tegen den wil mijns vaders, 
zeide zij tot hem, maar ik zal ook nooit een ander 
tot ech1genoot nemen clan u. 

- Zweert gij mij dat? riep RogE'r cfronken van 
geluk uit. 

-- Vertrouw mij, was het antwoord van Louise, 
hare vochtige oogen naar die van den jongen man 
slaaTJde. 

- En ik ! riep hij wederom, ik zweer van alles 
wat ter wereld mogelijk is, in het werk te stellen 
om mij uwe1· waardig tc maken en de toestemming 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

Solo Djebi·es-Soerabaja-6.9 aank. Soerah~ja 3.20 
10.41. (sneltrein) aank. Soe

rabaja 6.-
2.35-aank Madioen 5.52. 

Soerabaja-So!o Djebres 6.20 (sneltrein) aank. Solo 
Dj. 1.28 

8,25 aank, Solo Dj. 6.
'11.57 aank. Madio~n 5.5'1 

(Tijdsopgavcn vo lgens micldelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nuten verschil met Solo; '12 uu1· Soerabaja::::: 11.5·! 
Solo.) 

B. Ji. EEBEDIENST. 
KATECHISATIE: 

V rijdag en lZaterdag den 28 en 24 dezer 
's morgens ten 7 ure. 

GODSDIENSTOEFENING . . 

Zondag den 25 dezer 's morgens ten 8 ure 

Pastoor F. H. DE BRUIJN. 

Een inlandsch meisje, uit de desa Plandie 
dat met een paar kameraadjes naar de sawa 
was gegaan om kangkoeng bladeren te zoeken, 
leed a.an vallende ziekte, Zij werd naar bet 
schijnt n.lstoen ook door een diergelijk toeval 
overvallen, waardoor zij nederzeeg en in de 
modder verstikte. 

Hare vriendinnen, die zich op een afstand 
bernnden, bespeurden van het geheele ongeluk 
niets dan toen het te laat was. 

Door den Hoofdregent van Politie te Bojo 
lali werd voor de societeit aldaar een inlander 
opgevat, wiens kort 11.fgesneden hoofdhaar aan 
een weggeloopen soldaat deed denken, en die 
een briefje vertoonde dat niemand ontcijferen 
kon. • 

Daar hij verklaarde onder Krawang (Poer 
waka.rta) te huis te behooren, werd hij onder 
politiegeleide daarheen gedirigeerd om zijne 
identiteit uittemaken. 

Zondag ochtend ten 91
;, ure bracht Z. H. de 

Soesoehoenan vergezeld van H. D. gemalin 
den troonopvolger en een zeer talrijk gevolg 
een bezoek aan Z. H. den Pangeran Adipatie 
Hari6 Praboe Prang W ad6n6, alwaar men tot 
den middag verbleef. 

Het plan bestond eene wajangvoorstelling 
te geven, waarm echter verhindering kwam 
door ongesteldheid der moeder van den gastheer 

van u wen vader te verkrijgAne 
Mevrouw du Theil bezat een ·zeer teeder, maar 

ook een zeer romantisch hart, Zij was daarbij zoo 
ontroerd door het spreken van Roger, dat zij niets 
gedaan had dan de twee geliefden aan te kijken 
zoader den moed te hebben om hun onderhoud te 
storen. Eindelijk echter mengde zij zich in het ge 
sprek. Hare stem bekoelde de jonge lieden een weinig. 

- Mijn arme kinderen, sprak zij, al~ mijn broe 
der eeomaal zijn woord gegeven heeft, zal niets ter 
wereld het hem doea brnken. • 

- Wie kan dat zeggen? bromde Roger, wiens 
oogen flikkerden. 

- 0 ! zoek geen twist bid ik u ! riep Louise uit, 
die het voornemen van d'Erl'igny raadde. 

-- Zijt gij clan bnng voor dien antler? vroeg Roge1 
- Ondankbare ! zeide Louisll zacht maa1· met na 

druk. 
lnplaats van zich te verontscbuldigen, greep hij de 

hand van Louise en bedekte die met kussen. Het 
scheen dat Jeze wijze van zich te rechtvaa1·digen 
zijne verdienste had, want bet jonge meisje glim 
lachte en trok hare hand niet terug. 

Zij gingen voort zacllt met elkander te spreken 
terwijl mevl'OUW du Theil om hen been dwaalde, hen 
telkens willende storen, doch er den moed niet toe 
hebbende. Echter had zij hen al vie1· of vijf malen 
geroepen, maar zij hoorden haar niet of hadden geen 
hart om haar te gehoorzamen : Eindelijk hoorde 
men hoefgetrappel en begreep dat eenige ruiters i1 
de &traat stilhielden. 

• 



• 

Een huurkoetsier ter dezer stedn, die zijne , 
pa sagiers wachtte, viel als gtibruikelij k in slaap 
waarvau een paar vagebonden gebruik maakten 
om de beide wagenlantaarns te annexeeren. 

Den andf:ren ocbtend boden zij den bcsto
lene zijne eigene lantaarns te koop aan en deze 
bcvreesd voor zijnen meester kocht ze hun wer
kelijk weer af. 

Terwijl eeu Europeaan op de groote pasar 
een ringspel geopend heeft, hebbe.n tbiws ook 
een paar Cbineezen daarvoor toestemming aan 
het Bestuur gevraagd. 

'l'e Selompretan heeft een struisvogel veel 
toeloop en op \Varong-Pelem bet kind met een 
buitengewoon groot hoofd. 

Altemaal naweeen .. · .... na-pleizier van de 
ekaten ! 

Van de la11tste Bn.taviitascbe tentooustelling 
wordt de volgende woordspeling vermeld, na.ar 
aanleiding van de omstandigheid cbt de com
missarissen <lier tentoonstelling, de hb. Dun
lop, Oosterzee en Meertens, die zicb \Teel moeite 
voor de zaak craven, ook door zelf iutezenden
door de jury ~1tar (ofboven) venlienste werden 
bescb.onken. 

Een bezoeker wees op een marmeren graf
zei·k door de firma E. Vasallo ingezonden wnar
op de letters D. 0. M. waren gegraveerd en 
vroeg ziju medgezel of hij wel wist wat dat 
beteekP.u de. 

Hm. 1mtwoordde deze, het moet een latijnsch 
devies zijn, iets als Deo omnis magnificcntin, 
maar op de juistheid van <lien tekst durf ik 
niet zweren. 

nlis! •Zei de an<ler, bet beteekent eenvoudig 
dat de mooiste prijzen zijn voor Dunlop, Oos
terzee en M_eertens. 

I Aa nyebode11. I 

De reserve door ons in acht genomen bii 
bet vermelden van <lm wederverkoop van bet 
land Batoe Djaruoe blijkt gegrond te zijn gc
weest. 

\Vij vernemen nl. dat die tran actie wel 
hangeude i geweest, mnar Yoor1i.lsnog niet tot 
'taml kwam. 

Eeu paar ieuadige Chineezen bier ter stede 
die lano- al<> banJerbeer gele~.fd lrn.Jden, werden 
onlana"' door bunne cbuldeiscbers gegiizeld. 

De 
0

woekeraii.rs, tot welke z\j hun toevlucht 
nah1en, badden bun tegen 100°'0 'sja1trs ge
leend en de ouders, ofscboon zeor goed tot hel
pen in staat, bebben het recbt zijn loop gelaten 
en zoonlief acbter de trnlien- waaniJede ver
kwisters en woekeraars beide verkeerde rekening 
m11.ken. 

In het afaeloopen jaar werd in het r.outver
kooppakhuis"' der groote en rijk bevnlkte afdee
lina \~rambe onder :Madioen slechts ruim 53 
koj~ngs zout verkocht; in vroeger tijd nog 
minder. 

Ook daar wordt, even als te Klaten en elders, 
veel chi.ndestien zout van de modderwellen te 
Koewoe onder Poerwodadie (Grobogan) inge
voerd, dat niet alleen vePl blanker maur n11.
tnurlijk ook goedkooper is, ofscboon de smaak 
iets bitter is. 

Konde de Politie de invoer v:m dat zout 
-rerhinderim, dan zoude bet debiet vnn het 
Gou verneru~nts zout zich op sommigP. plnatsen 
misscbien verdubbelen. 

· Onder ~gawie werclen onl11.ngs vreemdsoortige 
insekten gevonden. in de gedaante van cen 
groene sprinkhaan. docb veel gelijkeude op 
een bhd, waarbij clan de kop den blad teel 
voorstelt. 

Het beest kan loopen en vliegen, maar 
Rcbijnt wanneer bet in rust is, levenloos te zijn. 

Zoude dit dier soms bet z. g. ,, wandelen<l 
blad" zij n, door de inlandcrs ,,daoen goerita" 
genoemd? 

- :\Iijn broeder! riep mevrouw du Th·~il. 
- Yertrek 8poedig.• mijnhec1· d'Errigny. zeidc 

Louise, diP, verbleekte en wie1· hand in die Yan Ro
ger beefde. Ik zal morgen alles aan mijn rnder zeg
gen, maar laat b.ij \I niet hier vinden. A Iles zou dan 
verloren wczen. 

·- Zult gij mij nooit ,·erge1en? stamelcle hij. 
- Yertrouw geru8t op mij ! sprak het meisje 

zucbt, hem de ha11d reikende, die natuurlijk weder 
rnet kussen bedekt werd. 

Eindelijk volgclc RogP.r meVl'ouw du Theil die· hem 
naar de ~:leur van een geheimen uitgang Yoorging 
e.i;i hem raarlgevingen gaf, die hij echter volstrekt 
n ct aanh'Jorrle. Aan de deur gekomcn, waardoor 
men op de straat kwam, dankte Roger haa1· zoo 
hartelijk, dat mevrouw du Theil begon tc weenen en 
clen jongen man beloofrle alles te zullen cloen om 
den Yader van Louise ten zijnen gunste te stemruen. 

Gaarne had hij den geheelen dag met haar van 
een voor hem zoo belangrijk onderwerp gesproken, 
rnaa1· de buren begonnen reeds naar tJen te kijkcn 
en d'Errigny was we! genoodzaakt nm te vert1·ekken. 
Ilij ging naar zijne woning, zorgenrle alle kennissen 
die hij tegenkwam, te ontwijken en sloot zich in zijne 
kame1· op, om daar wakeudd van zijne liefde te droo-
men. 

v. 

Den volgenden morgen verliet Roger Chartres zon
der dat bet hem mogelijk was om mejufvrouw de 
Trevigne terug te zien, ofachoon hij er toch alle mo-

aar bet B. H. B. vermeldt is op bet ver
zoek vnn H,aden Mns Brodjo 'Vinotto, miLjoor 
titulnir der mwallerie van het legio@n van 
'.\foncrkoe Negara, om toekenning vau den 
titel 

0

van pangeran, door de regeering afwijzend 
beschikt. 

Eenige gepensioneerde ambtenaren die Vrij
dag jl. bun pensioen aan 's lnnds lrns lieten 

· ontvangen, werdeu teleurgesteld door eene nieu
we regeliug, die tot overlegging van een door 
den wijkmeester geteekend stuk verRlicbt, om 
te constateeren dat de betrokkene nog in leven is. 

V oor personen die in de desa wonen is 
dit vrij bezwarend, da~~r zij nu urnandelijks bij 
den wijktueester zullen moeten versch~jneu, om 
van hun n.anzijn blijk te geven. 

Ook te Madioen wordt zeer geklaagd over 
de dieven, wier getal en driestheid dagelij ks 
schijnen toetenemen en die zelfs over dag de 
erveu binnendringen en te droogen hangende 
kle<>cleren enz. voor goede buit verklaren. 

De Gou vernemenls koffie uit die ReRidentie 
is cloo1· den transportaannemer reeds naar de 
Algemeene pakhuizen te Soerabaja vervoerd, 
de kwantiteit, rnlt niet mede, evenmin als el
ders. 

Naast de werkpln.atsen van de S. S. ztjn 
eenige steenen woniugen met pannen gedekt 
in aRnbouw, bP.stemd voor de inliLndsche geem
ploijeerden, die ten getale Tan drie of vier 
daarin verblijf kunnen houclen, en van wie een 
geringe huur zal gevergd worden. 

Het concert van Lym, lietwelk op 23 dezer 
zou plaiLts hebben, is uitgestelrl tot den 3Qsten. 

Gisteren ocbtend had ten Residentiehuize de 
plechtige uitreiking van de orde van den ... e
derlanschen Leeuw ann den Hijksbestierder 
plaats. 

Ornstreeks ten half 11 ure werden de deu
ren der troonznal geopend, en door den Assis
tent-K.esident de beliLngstellenden in de voorga
lerij uitgenoodigd binnen te treden. 

Onder de menigte merkte men op de roeeste 
ambtenaren, den l\Iilitairen Comtuandant met 
de officieren van garnizoen en schutterij, P1mge
rnn Hadipati Hario Pmboe Prnng W adono 
met zijn staf. somtilige Pangenms en ambte
naren van Z. H. den Soesoeboenan, alsmede 
tal van particulieren en de Hoofden der Vreeru
de Oo5terlingen. 

Den gedecoreerde, door den tolk voor de 
J1tvnttnsche taal binnengeleid zijnde, wercl door 
den Secretaris het besluit der beuoetuing voor
geler.en, 't welk daarop door den bovengeuoem
den translateur vertati.ld werd. 

Daarll!L werd den R~jksbestierder tloor den 
Resident de Koninklijke onderscheiding op <le 
borst gehecht, terwijl in Z.H.E.G. toesprn11k . 
o. a. gewezen werd op zijn langdurigen 
diensttijd en de wensch geuit, dn.t het eeretee
ken nog Ian~ zijne borst mocht versiereu. 

De l{ijksbestierder dankte diiarop voor de 
booge onderscheiding hem te beurt gevallen, 
ell verzocht den Resident den tolk zijner ge
voeler.s bij Z. E. den G. G . en Z. M. den 
Koning te willen zijn. 

Na in de voorgalerij door de aanwezigen 
gecomplimenteerd te zijn begaf de Rijksbestier
der zich naar Z. H. den Soesoeboemm, om de 
gelukwenschen van den vorst te ontvangen. 

Gedurende de geheele cereruonie viel de 
regen bij stroornen, zoodat geene toescbouwers 
zicb op den weg bevonden en wanrdoor aa.n 
den l nister der plechtigheid wel eenigszins 
afbreuk werd gedaan. 

Op 1 paal afstands viin Bojolalie kan men, 
vlak nan den grootcn postweg; een rotsteen 
zien, waarin een reuRacbtige voetstap fr, af
gedrukt. die volgens de rnlkslegende ann den 
lleus Bomo uit de wajangverhalen heeft toe-

gelijke moeit» voor geclaan had. Maa1· rle hcer de 
Tnhigne. aan wien Louise alles bekend had, had 
zulke voorzorg~maatregelen genomen. dat een nieuwe 
ontmoeting tusschen rle twee gelie\·en onmogelijk was 
gcworden. • . 

)\auwelijks tc Rona'.ln gck::: men wcrd Roger door 
den koning belast met een zending naa1· · Francbe
Comtc. De ge. chriftcn · van rlien tijd gernn gecn 
enkel bericht orntrent die zending, nuch· aangaancle 
den tijcl clien Rog~1· 11ootlig hail om ze tc vervullcn. 
Tien maanrlen later echter rintlen wij hem te Tours, 
bij den koning, die dezr plaats tijrlelijk tot residentie 
gekozen had. 

In dien tUd was ParDs in <le m:i.cbt der Liguc, 
vertegenwoorrligcl door de =estien, die den hcrtug de 
Mayenne tot L11ilen~tnt Generaal van het koninkrijk 
benoenul hadden. HE>t parlern ~r.t van Par~js, de tc
genstamler van dat, wat Jlendrik III te Tours bijeen 
geroepen h<td, b,}'.\rachtigJc de benoeming van den 
hertog dP Jfaycn:rn, 

vVat den koning van Navarni aangaat, deze voerde 
dapper krijg n iet verre van de Loire en clccd 1.0oveel 
hij ma:tr kon met zijne kleine leg1~rmacht. 

De zetel van 1ien koning was naar Tours ovel'ge
bracht en het kleine aantal edellieden wat aan H n
drik III was getrouw gebleve11 i11 die plant,,; aange
komen. 

Onder hen be\'ond zich de graaf de Trcvign6. 
Herhaaldelijk was hij afwezig in dienst van den ko
ning, die hem geheime zcmlingen opdl'oeg en hij was 
natuurlijk vcrplicht om rappo1-t over den uitslag 

behoord, en nMr liem ,,tapiLk Bomo" wordt 'fokario 3 mcl., Troenodrono tot 2 md., Samat 
genoemd. Dezelfde legende zegt c11Lt hier de tot 8 dngen id., terwijl Martodimefljo ter zako 
linkervoet is afgedrukt, terwijl de Reus zijn werd vr{jgesproken en de cl1inees Koh To Ynng 
recbtervoetstap te Srngen heef't achtergelaten. verwezen wenl unar den Hesidenticra11d, wegens 

De tnpak Bomo wordt elken dag door de ' het bezit vau f 3000 aiin cluiten, niet van Ne
lnliindsche passergangers met bloemen bestrooid, I derlandschen muntslitg. 
ditar zti meenen, ditt hierdoor hunne waren goe- -----
de prijzen behalen. Uitslai; Venduties. 

V olgens geloo~waardige dessalieden te Bojo
litlie hebben de koffieboomen veel Inst vu.n 
gnngsirs of djnngkriks, kleine zwnrte diertjes, 
die, evenals de mollcn, diepe en lnnge giwgen 
tusschen de wortels der strniken grnven, en 
deze alzoo groote schade btlrokkenen. 

Nu de vVestrnousson is ingetreden, is het 
Mntal dier diertjes scbrikba.rencl toegenomen. De 
dessa.kinderen mil.ken er fl.ink jitcbt op. 

De bouw der gernngeuis te Kitrtosoem vor
dert goed; de fundeering is reeds fang gelegd, 
en de mureu zijn tot op een hoogte van ruim 
een meter opgebouwd. Het gebouw komt te 
staan tegenover de zoogennamde ,,passar Poli
cie" en naast de woning van het lnliindsche 
Pulitieboofd. 

De Pangeran Adipatie Anom begaf zicb 
heden morgen naar Selob, op den z11del tus
scben Mempi en Merbaboe, naar men zegt, 
wegeus ongesteldhe1d. 

Op den weg naar Bojolalie is een reekR van 
eerebogen opgericht en zijn gamelans geplnatst 
om Z. H. te begroeten. 

De laatste d11gen bleven de marktprijzen in 
tlen Inlandschen kleinbnndel stntionuir. d. i. 
soms bet dubbele van diP. te Bojolali, gelijk 
de volgende cijfers aantoonen. 

B0Jou1.r. So LO. 

1 picol witte rijst f 5.- f 7.-
1 » roode » » 3.- » 5.-
l » areng (boutskool) 40 duiten » 1.-
1 kippenei 2 > 4 duiten 
l eendenei 2•;, duit 3 » 

1 fl.esch azijn 5 cent 25 cents. 
De prijzPn van hoenders zijn ecbter gelijk, 

terwijl petroleum bier goedkooper is. 

Onlangs werd te .Puraban residentie Kadoe, 
een Luitenant--Cbinees anngesteld, ofschoou 
voor bet getal Cbineezen aldaar een Wljkmees
t<~r vol<loende ware gewe~st. 

Der.e hoofdplaats echter, met een dagelijks 
toenemend ChineP.scb zielental, zoude daarvoor 
eerder in aanruerking komen, dMLr de werk
zaamheden der Chineesche of:ficieren steeds ver
meerderen. Eveneens in cle afdeeling Sragen, 
alwMr uog steeds een wijkmeester in functie 
is en ruen zich bij eenigszins belangrijke zaken 
steeds stadwanrts ruoet begeven, wat tijd- en 
geld verlies veroorzaakt. 

Eene damP. die een zak rtj~t. bii een desa
mn.n gekocht, liet leegstorten bevond, dat bet 
onderste van den inhou<l uit steenen bestond, 
rnLtunrJijk om bet gewicbt te verzwaren, eene 
zoo ,, verzwarende" omstandigbeid, dat de ver
kooper ten spoecligste bet huis hiid te verlaten. 

Alweer eene illustratie van r'.en eenvoudigen 
goedgezinden orang taui uit Hollii.ndsche Ka
merspeeches! 

De verkoop van bet huis te Mesen van den 
chinees Beh Si1Luw Koen op gi::iteren is niet 
doorgegann, dn.nr er geen kooplu tigen wr.ren. 

De llOO dolken en mndoeboomen, vroeger 
getlicml bebbentle tot steunpunten der teleg<aaf
lijnen tot bij K gitwie, werden getjund attn den 
beer Erxleben, agent rnn de houtanukap Ma
djenana. . 

Een looneud c:ij fer brae ht ook de vendutie 
op van den veml11schr~jver, den heer 1'. op beden. 

Gemengde Eerich ten. 
- ---

W n.t de resi1lent mu Oberibon aan den Dir. 
B. B. ge~eiud lteeft is, tlat in de auuplantin
gen van de ornlernemiug Djil.ti wangie de Sereh 
ziekte zich voordoet in riet verkregen van Ta
galsche, Kend1Llscbe en Seoernbaijasche rietstek
ken; maar dut. lle adrninistrnteurs van Kadhi
paten en Parondjaja nog geeu spoor van 8ereh 
hcbben kunnen ontclekken en de 1rnnplantingen 
van Soerawinangon geheel vrij zijn. van die 
ziekte. 

N aar men ons zegt. is O:'.J het ad res der 
Sor.rnbiLtinsche vereeniging van Suiker1,tbi·ie
kante11, zoo als het was liggende, afwijzend 
beschikt. Z. E. heeft nan de gedelegeerden 
der Jnvascbe Suikerfobriekanten gisteren ook 
geene toezeggingen gedaan. 

Van uitvoerregten is Z. E., gelijk bekend 
geen voorstander. Verlaging van. bet tarief per 
spoorweg en vennindering of opbeffing van 
den cijns der vriie a.anplautingen van co:drakt
fabrieken ontmoetten bij Z. E. geen principieel 
verzet. 

Z:tjn wij =el ingelicbt, clan moet ook van de 
zijde der gedelegeenlen bet denkbeeld eener 
berziening geopperd zijn van de plantloon- en 
cijns- bedrngen, op den grondslag van gelijk
muking met de kosten van den vrijen aan
phtnt, volgens bet beginsel van onthPffing van 
lasten, wanrvoor niets verkregen wordt. 

A. D. 

Naar wii vernemen, moeten <le belastingplan
nen voor Indie van den Minister van kolonien 
in de afdeelingen der Kamer geen onverdeel
den bij vul hebben ondervonden. W el waren er 
verscheidene leden, die bun vertrouwen in den 
Minister en den Indi~chen landvoogd te ken
nen gaven, doeh andere:u vonden, dat de Mi
nister met zijne plannen te ver ging. 

De behandeling der vrang of in 't bijzonder 
bet tegenwoordige oogenblik wel geschikt wus 
voor lusten in Indie, leidde tot beiichou wingen 
over de oorzaken van de bestnande koJoniale 
fimmt;ieele crisis, w11.arbij eenerzijds sterk werd 
aangedrongen op regeeringshulp om de crisis 
te overkomen, door schorsing van uitvoerrech
ten, verlaging van vmcbttarieven en tijdelijk 
uitstel van befaling cler belasting door de sui
fobrikanten, en ander7·iids dergelijke hulp aan 
~lie fobrikanten zeer werd afgernden. N.R.C. 

Het teekent den druk der tijden dat tbans . V ?or eenige tij_d . werd in _het dorp _Berod, 
ook <Jhineezen op den grooten pu~;ar alhier, . d1stnct Wallruer~?· m ,een huIS v_erkoopmg ge
groenteu, !otnbok enz. verkoopen, wiLitrover zii f hou~en: Een talruk puohek ~as~? de h.e1ned~n
zich de gansch niet welwillende opmerkingen der I vercheprng en ro.ndoru b_e~ huis b!)een. _le ~md
gewone koopvrouwen, voor welke dezeconcarren- , den vu.n den ve1koop, 1mst toen d~ ~11tve1lder 
tie nieuw is, moeten Iaten welgevnlleu. bet bekende: eennrnnl, ti.ndermaal mtnep en op 

i\Iisscbieu is bet wel geen julousie cle metiei·, het pn?t stond van toe t~ slaan, kraakte het 
maar enkel de spreekwoorddijke gehechtbeid geweld1g, week de vloer mt ellrnar, en lag de 
van den J a.vaan a11n den <Lil at! geheele ku.wer met ongeveer 100 mensch< n 

Heden werden ter politierol wegens het he
r.it van clu.ndestiene ODium veroordeelcl de in
landers Sepie, ,\fongoe\isentono eu Krornosetiko 
tot eene maand krnlrnl, Bok Aboe Kitsnn, No
rontoko eu ltesodikromo tot 14 ditgen id., Bok 

daarvan te komen ..i:Jrengen Hij was een cler hoofdrn 
van de katholiek11 µartij, dat wil zeggen van die, 
wl'lkr. zicb verzrtte tegen elk bondgrnootscbap met 
de hugenooten en beweercle dat de al te g1·oote toe
o-e1·emlheid v::m Hendrik TU YOur rle gereformeerc!e 
~odslli1'nst, ~root nac!eel mm zijne macht cleed. Als 
hij hail rnocten kie1.en tus. cbcn de Ligne C'n 'Hendrik 
van • Tavarre, zou hij niet geaarzeld hebbe11 om zich 
voor cle Lig11e te \'t·rklaren, voor den Bond, zooals 
men toen ZPide. 

11\i harl ht>rh:ialde malen d'Errigny ontmoet, die 
hem bchanJelde met den et>rbied, dten !UP.rt zoo gaarne 
aan 1lP.n vacle1· zij11er aangebedene betoont. 

Zic...1. teruggetrokken boucfende en den baron als 
een vreemdcling beha,rniclenrie, had de oud11 erlel
man toch a:le betrekking niet met hem afgebrok1'n. 
?ifaar eens toen Roger het gesprek op mejufvruuw 
de Tn;\·ig11c gebracht had, vie! de graaf Imm bits 
n de reolc en zeide hem op een beslisten ioun: 

• - ~Iijnhec1· <le baron, wees zoo gned om nooit 
m~er op dat ondc:rwerp tP.t'ug t<i komen, ande1·s zou 
ik mij het genoegen van nw g•'Ztllschap voor altoos 
rnoetcn ontzeggen. 

Roger moest <lat we! in l.et oor knoopen en ging · 
ook nid verdcr. Van tijd tot tijrl kreeg hij tijding 
van Louise, en dat t.-oostte hem een w1~inig. Van 
wie kreeg hij die? Van het jonge meisje .. zelve of 
van de goedli<u'tige mevrnuw du Theil? Ziedaar iets 
wat on~ nooit dnidelijk is geworden. [foe het ook zij, 
hij wist dat Louise te Blois was, dat zij gezond W<IS 

en hem nog altoos lief had. Het was wel niet veel 

en alles wat venler in de lrnrner was gewees t t 
in den kelcler, alles op een hoop. Onbegrijpe
lijk gelukkig kwitruen iLl die menscben er met 
clen schrik af, met lichte venvondingen en met 
brandwouden; wimt de gloeiende kncbel was 
wede in cl en kelder gevallen. N. R. 0. 

maa1· toch ge.noeg om hem te troosten en geduld 
te doen oefenen. 

111 de eerste dagen van de maand April, tegen bet 
rnllen van den nncht kwam een lrnP.cht van den ko: 
ning den heer cl'El'l'ignij roepen in naam van zijne 
l\laje~teit. In versch1llende omstandigheden reeds had 
llenrlt·ik Ill beet verstand en de geheimhoudendheid 
van den jongen N'ormandier opgemerkt. Ilij liet zich 
gaarne rloor hem rnrgezellen, of geb!'uikte hem om 
voor de elem· van zijn kabinet de wacht te houden, 
als hij hcl ern of antler belangrijk bezoek ontving 
en niet ge,toord wilrle worden. H\J bad hem daar
vou1· zelfs liever dan een van de beroemde Quarante 
Cinq. 

llenrlrik III wi~t daarbij uit ondervinding dat cle 
laatsten geen andere cigen~chappen bezaten. dan dap
perheid en dat zij getrouwer waren aan den hertog 
d'Epernon, dit! hen uitgeko1.en had, dan aan hem
zelven. 

Roge1· hnast.e z1ch zijne wapem·u·,ting aan te-trek
k.en, en eenige oogenblikken later ging hij door 
een verb_orgen elem· met den koning uit. 

(Wordt vervolgd.) 



Het vlengje p11niek, tlat we oulangs beleef
den, is gelukkig voorbij. Hct vertrouweu keert 
weder en ten ourochte goditalde koerseu tijgen. 

Als eeu bewijs thutrv1tu deelen wii met ge
noegen mede, da.t de tmudeelen Java cho Bank 
in de laat.<ite dagen sterk g1wni.agd zijn, te-
gen 197 11. °lo J. n. 

De ziPkelijke Hugues-vereering te Parijs, 
wordt door » Ulk" op de volgende nmnier ge
geeseld. 

Ee nieu w opgerichte club van »de wreek
stel's harer eer" brengt aan de groote burge
res Hugues, die op haar lasteranr i\forin ge
choten heeft, een serenntle met fokkelicht. 

Sarah Bernhardt bezoekt de »lionne" van 
den dag in de gevangeuis, lant zicn door lurnr on
der snikken en kermen bet bloedige tooneel 
voorspelen en meekt ham· om rlen historischen 
revolver in leengebrui.k voor tooneeldoeleinden. 

Een door een »dame tle la Halle" bijeen
geroepen, door vele duizeuden bezochte ver
ontwaar<ligingsrueeting neemt unani.em een mo
tie an.n, waariu de Par~j~che dnmes haar nf
keunng uitspreken over de ta1Liheid, waarmede 
de Jasteruar Morin nan 't leven hangt. 

Rochefort scbrtift eeu zeer cberp 11rtikel om 
de W etgevende }.iu.cht op h11n.r plicht te wij
zen, dn.t zij der heldh1iftige nou w door toe
kenning Vl\,ll een dotatie die voldoening schen
ke, welke de ;vet haar tot beclen onthielJ. 

H.,t rnoordproccs-}lorin neemt den venvn.ch
ten loop. Nu. een scbitterend pleidooi v1rn den 
verdediger en nadat het Openbaar 1\Iinisterie 
zijn leech>ezen en excu es heeft te kennen ge
geven dat deze aankbcht tegen dit slachtoffer 
gericbt was. spreken de juryleden bet niet
schuldig uit ell zetten <lie uitspraak krncbt bij 
door ter eere van de beleedigde en zwaar be
proef:ie vrouw plechtig van hun zetels op te 
staan. De heldin van de recbtzaal wordt, in 
~en open rijtuig zittende, onder een regen 
van bloemen zonder eiude. door studenten 
en werklieden door de traten vn.n de tad 
getrokken. ' Avonds zijn de boulevards schit
terend geillumineerd. 

De Par~jsche Gemeenteraa<l besluit, ter blij
vende herinnering aan de ge<lenkwu.ardige ge
gebeurtenis, op bet plein voor bet Palais <le 
la Justjce een stnndbeeld van Themi.s op te 
richten, het zwanrd te vervangen door een 
zesloopsrevolver en de kop door de buste van 
mevrouw Hugues. J.B. 

Verspreide Berichten. 
'l'e Leiden iR rloor den ofl'icier n111 .Justitie rechts

ingang vedeend tegen twee i;tudenten alilaar, we
gens het mishandelen van een pas aangekoml'n jong 
mensch, tengernlge waarvan deze zou zijn krankzin
nig geworden. - Op de werf Co1;cbrdia van de 
heeren Iluigen~ en rnn Gelder is met bet beste 
gevolg te l\'atPr gelatcn een barkqc!Jip wat den 
naam zal dmgen ran i\icolaaR Berts.- De heer noo
zeboom redaktPur van bet Jlilitail' Blad zal tenge
volge van ztjne verkiezing tot lid van de tweC'de ka
mer, zijne betrekking nederleggen.- Dat ~ederlnnd 
toch nog it>ts in de melk te brokken htwft, kon men 
zien uit de zending van profe sor T. l\I. C. Assrr, 
raadadviseur aan het rleparte1nent van Buitenlanrl
sche zaken, naai· Berlijn om namens ::\erlerland 
een woordje mede te spreken in de, Congo-conferen
tie. - Het getuigenYerhoor en bet pleidooi in de 
zaak Tobias is den D December ran het a~!{e!oopen 
jaar te Amsterdam gebouden. Het bleek dat met 

• een zekeren l\I. de YOort\luchtige zoon groote spe
cul laties gr.daan bad, C'n bet door l\f. ver~chuldigde 
cen groot rleel van bet door oneerlijke practijkC'n 
gedekte deficit vormde. De ri>rderliger van den ouden 
heer, l\Ir. D. Simons vot!rde aan dat, deze 
niet op de hoogte was van hetgeen zijn zoon tleNl 
en <lat hij als Chef der firma we! civililer, maar 
nict voor tle .trafwet 'erantwoorrlelijk was. llet 
openbaa1· ministerie eischte •ijf jaren tuchthuis. -
Yit!t' korporaals en vier soldaten van het rC'gement 
grenadiers en jagers, z\jn op h:m verzoek O\·erge
plaatst bij !Jet XerlerLtnd~r h Indisch lt>ger. - De 
co1urnissie tot tijtlelijke wi>rk\·erschafling te .\mster
dam heeft een OP'' ekking tot de ingezetenen gericht 
om spoedig aan de gcopende inschrij1·ing dee! te 
nemen. Het cijfcr cf Pr in. chrij1 ing bedraagt ongereer 
f 60.000.- Ook ontYing de commissie nog een ex
tm gift van H..H. l\I.~1. den koning ell' de koningin 
van f 2000.- De werkzaamheden zijn reed ' aange
vangen en het aantal weddieden. cht zich heeft 
aangemeld bed!'flagt rr.eds 1878.-_ 

Bij ministeriecl besluit is IV. Gokke1 gcsteld ter 
di po. itie van den Gouverneur Gene1·aal van Neder
landsch Indie om tc wordrn benoemrl tot dcrden 
stun an bij rle Gouvernements :.1arine.- Het En
gelscbe proLectoraat is uitgeroepen over de ktt t Yan 
Pondoland en Zoeloeland tot St. Lucia.- De bi~~chop 
van i.onden is oYerleden.- In het Yoorloopig Yerslag 
over de Indische Begrooting ]er.st men: l>llfoer en mrC'r 
beginnen de Europee~chP :'.lfogendheden zich op JwlJ
nisatie toe te Jeggen. Daarbij wint rle opvatting veld, 
<lat s]echts foestelijke inbezitneming naar de regelen 
van het volkenrecht een rer.ht van bezitneming schept. 
"\Yerd die meening tot beginsel vcrheven . dan zou 
daaruit rnor ons land. even als voor Engrhtnd, gevaar 
kunnen ontstaan. Men w11nschte daarom drlr Rege
ing aan te br.velen, nauwgezet acht te geven op 
hetgeen met deze vraagstukk.en in vrrban,1 stac1t en 
zich zoo nooriig met Engeland te beraden en te ver
staan. Van de vaststelling van een rt!gding der be
voegdheid en verplichtingen van de docters-djawa, de 
Inlandsche vroedvro•nvi>n en vaccinatenrs, is voorloo
pig door de Regeering afgez1en. - De gcwezen 
Resident van Cheribon J. Faes is instede van 
weder in 's lands dienst geplaatst te worden, zoo-

nls hij verzocht hncl. door tle ~\lgN11eene rekenkamer I 
Lelast met <le ,·rrgording van een sum µ-root f GOO.- I 
door hem in 1877 nls J\s~i~tent Re~itlm1t en kvenR i 
nlgPmeen ontrnngl'r te ::\gnwir (ll fadio<'n) Yoor de . 
t wccdc ma al uitbernald op bet door den toenmaligeu 
klerk op bet assistPnt rc»identielrnnto01' Yervnlscht 
manrlaat ran den Hcsident van Madioen. De Gouver
nem Genernal hc<'ft rchter den l\Iinistcr Yan 
E:olonien in ornrweging gegevc11, 's konings machti
ging te na1re11 om den heer Fn<>s bedoelde belastiug 
k wijt te scheldl'n.- Te Dat11\·ia• klaagt men over de 
p:;i muasinsten. die niet alleen aanligbeden Yerkoopen 
en kwajongens ·treken uitrneren, mnar bet ook in 
baldatligT1Nlen hC'P.I Ye1· gebrncht rnoeten hebben: 
D0or toedoen van een hu11ner is er bijna een man 
door den tram OYerreden t'n een and er hPeft mt-t ccn 
der lernuen Pen robbertje gevochten. Het Bata
v iaasch Handelobtad vrnagt clan ook: \Yaar blijn•n 
orde en tucht? 

- De Batn.viasche bladt'n zijn het oneen orer 
<>p rep1'C'SPntatie van l\Iartha door hrt Italia:rnsch 
operagezelschap. Yooml 0Ye1· Signorina Erba ve1'Schil
l1!n zij van moening. D;t zal wnarsch1jnlijk we! itjn 
rerlen hebben.- BliJkens een door bet Indisch T'a
cler/and 011tvangen telegram ·17 Januari j,; de Yee
artsen~jkundige ditm~t ove1 gcgaan bij het DPparte
rnent rnn Binnenlar1tlsch Bestuur. i\Ien wrwacht nu 
eer~tdaags een besluit, waal'i~ij aan allr anibtenaren 
bij dien t::ik van dienst 1Tije genPeskundige behan
deling wordt vel"ir•end.--- Te Samanwg heeft de amb
tl'naar Yan Stigt huiszoeking gedaan bij den Jn
Yaan Keeman en o-1)vo11de11 ePn rlarm en tw"e blik
krn dooz,.n met clandestil'ne opium. Yand,1ar g ing 
hij huiszoeking dorn bij den Chinees Iloen Tiong en 
achtcrhaalde daar r.en J.alf t ha el 1jandoe. Yoor den 
ambtt>naar dus een wij gelukkige dag.- Een dief 
tc Samarang. d'e bij den lwer L. op den Boc!jong
~chcn weg precio~as gcstolen bad, werd opgepakt 
en tot Yijf jaren cl wangarb•~id vet·oordeeld. Ziek.te 
Yoorwendende wrrd hij in het ~tads\·erba11cl opgeno
men en ontsnapte uit die inrichting. l\auwelijks \•t"ij 
of hij brak weder in bij den beer L. en stal aldaar 
een gonden en een zih·cren horloge. Gelnkkig- werd 
hij door flen eigenaar gegrepen en ondanks zijn te
i;renspnrtelen aan den schout 13. 0vergelererrl, zoodat 
hij nu weder kan \Yo1·den rnroordeeld, weder oµgeno
lll•'ll in hct stadsrrrbanrl en weder ontsnnppen kan. 
- Te -.oern.baict konden 240 dwang~chriftrn, uitgc
\aanligd tegen ve1--chillende Chineezen rno1· rle be
lnsti11g- op bet br-drijf, niet ten uitroer gclegd wor
dl'n, nmdat Pr Yolgen de wrldaring van den rnajoor 
ChineP' te vergerfs naar die lieden wordt gezod;it. 
Er ~rhijnt dam· dus een fraaie controle op de Chi
neesche bernlking te \\"Orden uitgeoefend. 

Telegrammen van de Locomotief, 
Uit Batavia, 'l 7 Januari. Door dP. Regeering is 

machtiging verleernl om rnorloopig reeds tweeduizend 
gnlrlen te besteden voor het weder opbouwen van het 
n~~identiekantoor en duizenrl guldr'n vuor bet opbou-
wen der gernngenis te Padang Sirlempoean. · 

Beide g"bouwen w:H·en door den brand vemield. 
Overgeplaatst naar Padang, de acljunct-inspecteur 

bij den post- en telegraafdienst J. IT. W. Voigt; 
van Sidboardjo naar l\Iodjukedo, de opzichter der 

eerste klasse bij den waterstaat J. de \'ink. 
Een tweejurig vel'iof is verlee11 d aan den commies 

der tweede klasse bij den post- en teleg:·a.aid.ier.:>t F. 
A. Kommer: 

Ontsla.;cn, ec1·vol, op Yerzoek, als lid der boedel
kamer te Batavia, de hapitein titulair der Ch.ineezen 
Ko Ken Giauw. 

Tlt•noenHi tot inspPl'iem· van fin,rncii'n in de lYe 
afdcr)i11g, tiln11dplanLs Sul'rabnja, rle Blnuw, onlangs 
Yan wrlof i1it :\eded;11H~ t\'l'uggrikeercl lflat. telijk 
l\,,side11t 1:111 11nntn111. 

tut as~istt~nt-resi1lent van Gorontalo, de assistent
rel:'ident op non-nctiYiteit G .• \ Schert'r. 

tot hulpondC'rwijzcr Lier tweede klnsse, (lbdein. 
Uit Batavia, 'l D Janunri. Aan de finna Bosch & Co., 
tokohouders en co111missionnoi1·s nl!ticr, is voorloopige 
Slll"SP~nCP Yan betalingen \"t'rJeentJ. 

Tot bewi11<ll'oerrlcrs zijn benoemd rle heeren l\Iac
nni1· . Hissink en 1·an Sl0oten. 

Ilet stoomschip .!llacrissa1· is 17 Januari op rle 
huisreis Snez gepnssecrd. 

De mijningenieur der eersie klnsse C. J. van Schel
le heeft, wegens langdu rigen diensttijd in deze gewes
ten. een tweejarig verlof naar Nederland genangd. 

Si119ap01·e, 19 fanuari. De Fran. che mail kwam 
be<lt>n hi er n;:in met br.richten Ioopende tot ·19 December. 

Ilet restant der l<>ening van de ,, Dorrepaalsche 
Bank dt!r \"or ienlandcn" is do01· een syndicaat van 
crediteuren genomen tegen den koers Yan 98 pct. 

Java-rnmehcultuurmaatschappij keert een dividend 
nit rnn I 0 pct. 

De oude beer To1Jia. is ve1·001·deC'ld tot twee jaren 
cel~traf. 

De twecde lrnmer hceft h"t aangeHaag<le crediet 
voor di> Antwerpsche tentoonstelling vcrworpen. 

De bckende schilt.lcr Mari ten Kate is over!eden, 

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

Venduti~ wegens vartrek 
op ~.lanndag den 26en .Tnnuari n. s. 

ten huize van 

Mevrouw de' Wed. SAFFINGER. 
van IIEd. geheel compleeten inboedel. 

~Goederen kunnen u;onlen bijgebracht. 
(13) SOESMAN & Co. 

Finale publieke Uitverkoop. 
OP WOENSDAG EN DONDERDAG: 28 EN 

29 JANUARI A· S· 
Yan Galanterien en Fantaisie-goederen uit de 

toko van wijleu den Heer 

Thnns te J1oudcn in de Tokolocnlen van 

(14) SOESMAN & Co. 

D agelijks te bezichtigen. 

ETE~ BUITEN 'S RUIS 
Goed en gocdkoop te bekomen bij. 

(15) 

I\fejufr.DEUX, 

Gebalen. 

avanga ba~an 
.,,,,, ,_ el'eannte n ... ~.rlv "~v- n-rwrl 1lis nieuw 
\......,.&....Lv ~n .....,'-='AM•._el;, ._..._, O • ' 

fabriek Bnrendse, donkergroen geschilderd en 
bek1ee<l. met 6 mau.nden ga.rantie. 

.Adres Uitgevers dezes. (8)* 

Liit Soerabaja, •17 Januari. Heden zijn ppr stcom- v e ~ k ~ i l" i=Jl 'baa,~ I 
chip Cheribon van Sr)entbaja naar Semarang en Ba- ~ 

tavia \·ertrokken: Begeerings abnanak 1SS5 
tle heeren: Si1epperson, Bauduin, de Barbier, Essers met N"AAl\IREGISTER zoornede OFFIOIERS-

en Ilollendoo1·n. RA~G LI.JST. 
Uit Batal"ia, 17 Januari. Op het adres der Yeremging • 

van Soerabaja~che suikerfabrikanten is afwijzend be- (7) THOOFT & KALFF. 
cbikt. 

De Gou1·erneur Geni>ranl deelde ernnwel mede, dat V erk.rijgbaar 
bij z. E. geen principieele bezwaren bestaan tegen Etapiie-Kanrt van Java 
verlaging der ~po •rwegtaricven en opheffing of ver-
m indering van den cijns. Topoarn.ph.Kaart vun 8oeralrnrtii 

lf,~t stoomscbip Xoo1·d-Ilolland is den 10en Janu-
0 

Id. » Djokjakarta 
ari j.l. van Sou(hamµton l1envaa1 ts vertrokk.en. Prn.chfailbums 

lJit Batavia, rn .Jan11ari. De volgende zeil~chepen Merk-en sterupelinkt 
zi.in in Europa aangekomen: Galathea. A11istel,Juno. Rw1dschrift pennen 
J(l 11et, Eme1·ald. Ayathci, Gmaf~t1·oom, A11isteNltim, Draagbare copieerpcrsen 
"lloibil. India, l'mbe1·to I, I11cri, Astor. B lb k" 

I 
;t oe .ies 

()it Batavia, l 7 Januari. Uit Penang werd geseind, G ·i oupi -gravures 
onder datum van heden, dat de c1vfole en n2ilitaire Gou- I voren duirnsto kken -
verneur rnn Atjeh ell onderboorigheden, op weg naar 
Anagaloeng, beschoten zou zijn. Pe1·1·y-scharen 

Daarbij zouden twee ofiicieren gewon<l zijn. Biscuit beeldjes 
De rnlgende zeilschepen zijn in Europa aangekomen: Orillon passers 

Ca1·1rwl, Antoi1ia, Cowit Casabonci en Tellesen . Kookboeken 
·\"an Reuter 17 .lanuari. Landen, 16 fan11a1·i. De- Sigaretten papier 

Fransche teg·cmoorst(•llen. bi>trekking hebbende op de Faber 's boodschapleitjes 
Egypti~chc aangelegPnhr.den, zijn bier aangekomen en Enz. 
worden door Dutt~chland onderstemd. 

Uit Hatavia, 1 !) fanuari. De ritmcester dC'I' caYa
lerie J. G. '.\fart.ens, onlangs V<lll verlof uit Nederland 
wedergekeerd, is wegens overcompleet in zijn rang 
op nonactivitrit gesteld. • 

De kapiLein dc1· ;irttllerie J. C. Bonm'ln. zal t1!gen 
April een twe<>jarig verlof naar Nederland aanvragen. 

Uit Bat<1via, ·18 Januari .. \.an dC'n beer U. Onster
gctel, hoofrlondenvijze1· aan f!c k we1'kschool voor in
l ancl~clw onderwijr.ers te l3anrljC'1·111assin, i · een twee
jaril{ "l'er!of naar E11ropa verleencl, wC'gens ziekte. 

Tot vervanger van den heer Oostr.rgetel is voor
gedragen de beer De l\ooij, tweede ondenvijzer aan 
genoemrle school. 

Batavia ·J !J Jannari. Een twe~jarig verlof naa1· Ne
<lerlaml is verlecnd aan den leeraar in de gpschiede
nis, aardrijk~kunrle en staatswetenschap aan de hoo
grrn bu1·gerschool te Semarang, A. J. Ten l3rink; 

aan den leeraar in rle wis- en natuurkundige we
tenscha ppen aan rle hoogere burgerschool te Sema
rang, dr. K. U. l\Iertens. 

Outsl:igen, eervol, de eerste hnlponderwijzer der 
tweede klasse <tan de openbare lagere school te Me
nado, .J. J. Cuijle. 

(3) THOOF1' & KALFF. 

De onclergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werklrnpitn.al aan Ln.ndbouwon
dernerningen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. 0. SOHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Le>erwater, <lat geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alorn bekend, en 
slecbts verkrijgbaar bij 

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

V LAS BL OM. 

(301)* Schoenmaker. 

H~~ltee~ en Zw~ed~~he taer 
in vn.teu, blikken Pn flesschen 

verh(: , haar bij 
~63 SOE~MAN & Co. 

Amsterdamsehe Apotheek. 

Bay1·1un. 
''°"ater. 

So er i.ku rta. 
il..lcoholisch \.\i' asch· 

101) i\lA CH l ELSE. 

Amsterdarnsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

flo50 per pond. (311)* 

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

Djebbres. 
lnformaties bij den heer 

(19) A. i\IACHTELSE. 

:\.msterda1nsche Apotheek. 
Eenig Agentuur ' voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJ l\' EN: 
Merk PLA'l'ON & .Co. Batavia. 

(70) A. i\fACHIELSE. 

· AGBNTSCHAP SoERAKAR'l'A._ 

der Ba ta viasche Zee- en Brand. 
Assurantie Maatschappij. -De ondergeteekende sluit verzekeringen te-

gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

Am.;terdaimsehe Apctb1ek. 

Levet?'wafe17 
(296)* A. MAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

z~ap~@he ~ijnen. 
(25) A. MAOHIELSE. 

1;~~~11 
1m1 &. 1J1a®l~~~~u. i 
~~ HOTEL SLIER. 326 I 
I~~~~~~-

~.Iodemagazijn 
SO ERA BAJA_ 

Steeds voot•lianden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

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

e~tb?a,~gen 

bet aan
*(252) 

SP AANSCHE TAFEL VJIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 
(336) THOOFT & KALFF. 

A~TH%BD 
Heerenstraat-Solo. 

Op nieuw- ontvangen: 
Heeren schoenen. 
Hoedfm a f 8.-
Parijscbe hemden a f 45.- 't clozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep ~ f 2.50 

't dozijn. 
Schuimzeep. 
Eau de Qologne H. S. No. 1711 a f -i.50 

de kist ( contant). 
Tokohouders genieten rabat. 
Schildpadden lrnmmen van af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen van Lecoultre 3, f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Handschoen!'ln voor heeren-

DAMES ARTIKELEN. 

Handschoenen met 2 en 4 kn oopen Schoe
nen a f 8.- Blancs de lys en Blancs de perle. 

Kinderschoenen, fijne sponsen. 

DRANKEN. 

Pilsener bier, Madera a f 14.- bet dozijn 
Port, Elixer Long1ie Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

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

• 



A1nsterdamsche Apotheek. 
Soe rakarta. 

Ontvangen: .Encalypsinthe. Jt:oorts· 
''ye1·cn•l liq nenr. tevens eene zeer ann
gename <ll'ank. 

pOO ) ~lACUIELSE. 

Amsterda1nsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough I.-ozen"es. 

l\lidcl/.\l tegen de hoe t. 

( 1 O 5) i\IA CHIELSE. 

An1sterdan1sche Apotheek 
So e .,. a k a 1· t ll. 

Glykaline, mi<ldel tegen dfl hoest in 
,!' en 2 

2 fl.eschjes ~t /' 4.- en l 2.-
1'1igraine Stif'ten t 2.- per stuk. 

356 A. l\IACHIEL~E. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holl~way's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

7ni,·eren I.et blocd Pl1 hL~rstellen alle ongeregeldlieclen 
van dr 

Js vcr, 1nna~, 1el~1·c11 en in~ewauden. 
z~ r~·:en kracht en gezonrl!.Jeid wede1· aan Yel':t.ll'~k 
te Gc~t lien, L'll zijn onwaankerbaar ter genc:1.mg 
van :illr Kwalen eigcn aan bet ,·1·ouwel~jk gc~lacht, 
omer"chillig rnn welkcn lee!'tijcl. En onbetaalbaar 
\OOr Kinrleren van welken ouderdom. 

DE ZALF 

Is een onfeilbaar genee, micldel roor kwade BPencn, 
7.we1·rncle Ilor:<ten, verondenle v·._.nden. '~ weren en 
Etterhnill'n. IIct i~ heroemcl tur genczing- \an .licht, 
Rhumatiek, en onwrgelijkl.Jadr YOor .\ambor~ti~lwid, 

keelpijn, bronchitis, vcrkoudlteid en 

hoest. 

Ter O'Cnezing van Kliergezwellen en allc · soorten van 
Iluidziekten heeft zij gecn medeJinger en geneest 

betooverencl, ~aamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Profe~sor Houow.\ 1's EtablissPment. 

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

En worden verkocht in Potten en Doozen van 1s. ·1 '/"d., 
2s. 9d .. 4s. 6d, Hs., 22s., en 33s, en verkrijgban.1· 

bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. 
... Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. Indian het adres, 533, Oxford Street, er 

niei staat, zoo is het bedrog . 

(130) 

BORST-ZIEKTE f 
Allen die aan ziekten van de bor;:;t, van de 

luchtpijpcn. oftle Iougeu lijdeu; zooals catarreu, 
teriug, vcrkhoutleid en hard.uekkige hoest, moe
tcu gebruik mah:eu vau de 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grima ult & Cie 
welke sirnop scJert jareu door cle vornaamste 
gcn.:cs11ccrcu Llcr i;-cllccle wercld steeds me~ 
lid bestc gc,·olg wordt voorge;;chrcveu. 

Door Itel voorldur.:ntl gcbruik bedaart de 
hoest, houdt het nachtz-weet op, verbet.ert de 
voeding •poeclig, hetgeen vveldra merkba'.'r is 
aan toeneming in gevvicht en gezonder uitz1cht. 

On::e Siroop d'Hypophosphlte de Chaux is ros~ 
van hleur. De {.neons /leOb~n een platten, ovalen 
vo1·m m.1.arop net fu/Jriek merk met de han1!teelte
nin17 van GRrnAULT ET C', bevesti(ld is, bmevens 
net merr.teeken van li.et (ransche Gouvernement. 

Te mkrij~111 te Parija, laison 'Rll!ULTe t•, 8, r. livienne, 
J:N V&RDJ:R IN ALL! VOOR~UE APOTREKB~. 

HOGG'6 PURE C OD LIVER OU. 
(ttOGG'S LEVERTRAAN) 

Wum1 4• )tilume uitwertin11 1edert 38 Juea behnll ii 
Tegen: Borsti.lek.ten Longt•ring, Bronchltl1, 

Verkoudheid .Hard nekk1oe ho•st,Kl terachttg• 
aandoentng~n, Bu1dziekt•• , K.llerachtige 

~::\1~~~~.~ ~~=:~k:lk~~i ~enn v::~~l~~~t:1·~=~~~~' 
Men eische op bet eliquel den naam na HOGG 

hel attest van deu H' LESUEUR, chef der Che' 
mische werkzaamheden aan de medische f4 cultell l• 
l'arijs, en het atempel van den f r anscher 
Staat in blauvve inkl. D• lercrlraan ""' 
HOGG wonlt alleen verkocht in dri~hoe/i.i171 
;iacons waarvan kel model hier naA!l is g-eplaatsL , 

Apotheek HOGG, 2, m Castiglione, PARIJS . 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. Nodorl. Indischo Lovonsvorzokorina WERKTUIGKUNJtIGEN. 

EN Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBB EN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, 'I.\ 1-1 en Balk· 
j.j zer in alle afmetingen. 

L ijt r B Il t B M a a t s c h a D p ij 
~taaf' en plaat~jzer van 11lle dikten, 

wn.n.rbij vn.u 6'X2'X '!,." en 'Is" 

TE BATAVIA. 

"-·taaf en plaatkoper en U:oper
draad. 

Inlichtiugen omtrent verzekeringen b. v. Knpitn.nl b~j overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;-- ook omtrent die volgens het onln.ngs n.n.ngenornen VERLAAGD tiirief voor vYF.E
hENFONDS. worden g11nrne verstrekt door 

Groote- sorteering- llloerbouten en 
Jilinknagels. 

» > lioperen lt:ranen 
en ~toomafslnite1·s. 

India rubber van af •1,." tot en met 
l" dik. 
Gasp~jpen met bnlpstnJi'.ken tot 

en met 4" 
GeJdonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche ddjfrie

JUen, enkel en dubbel. 
Hand, CJentrifugaal, Stoom

pompen en Dran(lspniten. 
Snijgereedschap voor gas en 

'Vith,vorthdraad. 
Alle soorten Ve1·f'°"traren. 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op an.nvrn.ng dadelijk 

Schijfscltiet1·cgiste .. s en A.fstandsbepa-
lingen, afzonderlijk gebon<l en . 

Gedrnlite A.nnteekeninc;boekjes. 
N aamlijsten. 
Kleedin;;lijsten. 
Strafboeken. 

1'Ienageboelien met ste .. kte He;;-ister. 
Proces-Verbaal. Gctuigen Verhooren. 
Beklaagden Verhooren. 

Door en Ponsmachines, Draai· Venduvcrantwoordingen, e11z. enz. (4) 

en Scbaatbanken. I '1 
StoonunachinesmetJ.:eteJs(lpern ONTV ANGEN: 

fnndatieplaat. . .. 

be~!!:::!~:~·~m!~:!lk?r~~i~~~, de beste Pf a G ht I~ B 0 1 B 0 ~ f a fi B Bil 
Dinas CJristall, een meuw soort 

vnnrklei. Van welke l~~tste artikelen zij zeer goedkoop. 
eeniyge agenten voor. Java zun. • THOOFT & Jt:ALFF. 

\ erder alle art1kelen, benood1"d (lG9 ) 

voor landelijli'.e ondernemingen. "' 
Hunne zaak op grooten omzet gebaseercl zijn -------------------

de, hebben zij hunne prijzen zeer billljk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van .Jlachinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel· 
liogen n.an op diver e werktuigen. (90) 
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Witte en Hoodc l"o .. t ... .. f 15.-\ per 
Malaga, lUuscntel cn Vino Dulce,, 13.50 (12 fl 

Pale-, Gold- en D1·y-Sherry ., ·12.-J A col.I. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

TE J{OOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. rre bevragen bij den Heer 
(20) _-L i\f A.CHIELSE. 

S01::D~1'J::AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en CJommissievendotien 

(28) 

bij 
V erkrijgbaar 

THOOFT & KALFF 
blanco aanvrag·en tot geleide· 
billet T'Oo1· , ·er,'oer van koffij, 
met onh·angstbe,vijs ,~oor li'.ot·-
fijpas. (193) 

BRAND~ ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
~T • 4- '" " ...- er.1.11..1as. -

Bij bet Agcntschap dezer llaatschap
pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waardeu, gelegenheid tot verzekerin; 
tegcn brandge,'aar, van alle !!IOo .. ten Gt"
bouwer• f"Jt Goederen. 

De Agent te Soe1·akarta, 

(16) J. H. VAK Ol\1MEREK. 

Soc i Bt e G le de Prod u its A 1 i m en ta ire s 
K.\PJTA.\L 3 ;\l11 ,LJOEX FR.\NCS 

Di1·ectew·en DINA~V1' en .d.LLCARD 

GounEx :Jh:uAJLLI' P.rnus '1878 

GouDEl\ MEOAJLLE 

P A RIJS 
23, R i G h e r , 23 

A ~IS 'l' E RD .LI.! 'l 8 8 3 

LONDON 
·101, Leade11hallst1·eet. 

Boter van No1·mandie 
Zoncler eenig mengsel, de beste bofol' Yrm Frankrijk. 

Dll'erse grocnlen, tni//'els. sm·dines, pcites de 

f'oie g1·as, enz. 

ORDERS TE RlCHTE::-i A.\:\ ALLE DIPORTEURS 
'\" ,\N EUHOP.\. 

Men eische op elk blik het merk mel de twee boerinneljes 

IIOLLANDSCHE -PRIJSCOUR,\NTEN ·woRDE;:-; 

OP AANYRAAG TOl!:GEZONDEN 
(14·1) 

INDISCHE-BODEGA 
filntYang·en: 
Een partijtje exqnise witte 

port~vijn, minder zoet viLn smau.k chm de 
tot nu toe an.ngevoerde. 

( 280 ), * 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden: 
POST'l'ARIEVEK. 
TELEGRAAF'l'AB.IBVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOE'LIELOONEN bui~n 

de lijn. 

(6) THOOF'l' & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aar;: voor hunne 

IlrnkkerU on BindorU 
en 

HANDEL 

in Papier., Schruf- en KantoorbehoBften. 
Spoedige bediening en nette afl.evering- ge

garnndeerd. 
P lUJSOO UH.ANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. 

V er·kri,jg·baar 

bij 

(7) 

THQOFT & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von MiinchhansBn 
. (in het Javaansch) 

P1·ijs f 5.- franco pe1· post f 5,50. 
(82) 

VERKR.IJGBAAR 
Ja,·aansche Abnanak voor 

bet j aar 1SS5. 
or1der redactie van 

}:1-, .. L. ""'\V"i:nter. 
Bevattende een mengelwerk over de wa

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

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

le soort f 2.-
2 ,, » l.&O 
3 » » 1.-

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

V erkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soera.ka.rta 
PAPIEltEN IN DI\rERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'l'OOR8ENOODIGDHEDEN. 
INK'l'EN, IN Z:EER VELE SOORTEN. 
PRACH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. 

Verkrijgbaar bij 

(5) 

~OO®J~~11r ~ ~~~lL~~ ~ 

Ht£ntoo1·-.Llgendt£'• J.f§fJo>. 
S JJOorweggifi,fen. 

11recle1·l1£1uls Geschiellenis en JTolk•l en. 
( pn.i,clltu·e1·k in 4 gr. octnvo deelen) 
de Genedet-A..lbum, in p1·achtbah.d. 

Ttalie, doo,. Ge1·a1·d Keller >> :& 

Ee1i sch·ilcle1·doos, conipleet (voor di· 
lettnnt-schilders.) (249) 

Stellen zich vel'antwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta, 
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