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Stand-Vooroordeel. 
Als niet komt tot iet, 

hnt iet zich - zelven niet. 

'l>Nil liwnan~m mihi aliem11n est". Ieder 
merisch bezi.t, als zoodanig, alles, dat den 
menschen, in 't algemeen eigen is. 

Dus ook dier gebreken. 
Onder deze nemen »vooroordeelen" eene 

der eerste plaatsen in. En onder die » vooroor
deelen" rekenen we als het hatel!jkste, klein
gcesfjgste bet vooroordeel van st11.Ud. Daarbij 
wordt uitsluitend op het uiterlijke gelet, d. w.z. 
op het bezit van geld en goed of van invloed 
en macht, zaken die zeer dikwijls van de 
lui.ruen df.s toevals of des noodlot.s affinnkelijk 
zyn. De eersten worden meestal geerfd, de 
lnatsten zijn niet zelden vrrkregen door bet 
toeval van geboorte, fomilie- of vriendschaps
betrekkingen, zonder clat de »gelukkige", voor 
bet bezit er van,. als het ware, eenen vmger 
heeft behoeven mt te steken. 

Om billijk te zijn moet men ecbter erkennen, 
dat bij dezulken niet bet zwaarste vooroor
deel van stanJ op te merken valt. Van hun
ne geboorte af bewegen zg zich m zekere 
kringen-in die waarin zij thuis behooren en 
zoo z!j ongaarne met lieden uit eenen minde
ren stand dan de hunne in gezelschap zyn 
komt bet, omdat zij gansch andere gewoonten 
.en gebruiken, gansch andere werekl~n levens
beschouwingen bebben. In zekeren zm kan 
men hunne afscheiding dus eigenlijk niet een 
»vooroordeel" noemen; waHt zij hebben niet 
zoo zeer hun oog op den stand als op de ont
wi)rkeling, de ideeen, de eigenaardigheden vau 
den persoon des ruinderen. Daarom wenden 
Z!J zich OOk niet af noch trekken ZlJ hunne 
neuzen op voor iemand, omdat hij dit of dat 
handwerk uitoefent, deze of gene betrekking 
bekleedt. De tijden zijn lung voorbij, dat een 
edelman zicb scbaamde om door werken zijn 
onderhoud te verdienen en bet gevolg er van 
is, dat de adel zich tegenwoordig niP,t te hoog 
acht om met burgers, die op bl11zoenen nocb 
kwartieren bogen kunnen, omgang en verkeer 
te hebben, veel minder er aan denkt laide 
zijne minachting voor die burgers te kennen 
te geven, omdat deze blazoenen nocb kwar
tierP.n bezitten. 
· Er worden nog wel edellieden gevonden die 

het doen, doch hoe edel bun bloed ook moge 
wezen, de »recbten" zijn zij toch niet, w1tnt ~e
woonlijk hebben zij, als personen op 7.ic~ ze1-
veu bescbouwcl, ontdaan van allen geerfden en 
geleenden adellijken tooi en zwier, bitter weinig, 
ja niets te beteekenen. In zooverre zijn ze merk-
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V1·ij naar het Fransch 
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(:) A. DE BBEHA.T. 

v. 
( Ve1'volg.) 

De koning, die vecl voorzorgen genomen en veel 
van omwegen e,.~b ruik gemaakt had, om niet ge
·olgd te warden, hield stil voor een huis van de 

voorstad. Op een door hem gegeven signaaJ, maakte 
Jll'!n de deur van binnPn open. Et>n knecht, die 
Roger herkende als de vertrouwde dienaar van Hell
clrik III, sloot ze cladelijk weder toen zij binnenge
treden waren. Dezelfde dienaar geleidde den Koning 
en zijn garde n!t,ll' een vertrek op de eerste verdie
ping. Voor zij uit de wnchtkarner in het sa lon gingen, 
keerde Hendrik III zich tot d'Errigny en gaf hem 
eenige be mien. 

Zich gedragPnde naa!' den door hem ontvangen 
Jast, plaatste Roger zich als schildwacht voor de dcur 
die naar den gang Jeidde, terwijl de knecht weder 
naar benerlen t;ing. 

De Soe1•akartasche Cor1,r1nit ver~chijnt 

driemaal 's weeks: Dinsdags, Donde1·dt1,gs en 

Zate.rdags, uitgezon1ierd foe$tdagen. I 
Advertentiekosten behalve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 2 pli:.atsingen /' 1.
elke volgencle phw,tsi.ng de helft. 

waardig en zelfs nuttig, <lat ze als levende 11-
nachronismen der wereld tot spot strekken en 
toonen, hoe ieder <legel~jk outwikkeld man, met 
gezonde hersenen en een gezond hart, het :.No
blesse oblige »niet moet toepassen. 

Over bet algetlleen kan men niet zeggen, 
dat onze hoogste maatschappel!jke standen een 
bepaalden ha.at, eene openlgke minachting 
voor de lager staande burgers kweeken; zij hou
den zich in hunne eigene kringen op en d11t 
is zeer natuurltjk, zonder daarom te kunnen 
worden bescbuldigd van belachelijken fomilie
trots. 

Het eigenlijke stand vooroordeel moet men 
dus niet zoeken bij de lieden, die, krachtens 
geboo1·te, geld en goed erven of tot machtheb
ben<le of invloedgevende posten worden geroe
pen, mn.ar bij hen, die zel ven m een minder 
of meer ln,gen stand geboren, door het verkrij
gen van »aardsche" goederen of van macbt en 
invloed, hoe dan ook, zich verbeelden, boven 
de plaats, bun door hunne afstamruing aan
gewezen, te hebben verheven. 

Dat zijn de groote en de kleine parventts. 
(Dat parvenu is een prachtig woord en een 

schilderachtig woord tevens. Kort en krachtig 
drukt het ten volle uit wat bet zeggen wil, 
en bet toovert ons daarbij den persoon, op wien 
het doelt tot in de kleinste bizonderheden voor 
ooge.n. Pa1·venu van parvenir, er door heen 
kournn, er door been rollen; waaronder eiaenaar
dig moet worden verstaan: door toeval 

0

en ge
luk. Waarom het woord altijd eene slechte 
bijtende, hatelijke beteekenis heeft en nooit ge
bruikt wordt om ieruand aan te wijzen, die door 
zijn ijver, zijn arbeid, zijn verstand en zijne 
energie zich schatten heeft gegaard of tot macht 
en invloed is gekomen.?). 

Zulke lieden werpen hun hoofd achterover 
eu besehouwen steeds de lucht, alsof de aarde 
voor hep. te gering ware en steken hunne borst 
vooruit, alsof z!j voor die manoeuvre een mo
nopolie hebben en niet ieder het zoude lrnnhen 
doen, als ht zich zoo gek wilde t<)Qnen als zij. 

Zij spreken over stand, over vormen, over 
opvoeding en zeer dikw!jls hebben zij zelven jui.st 
het 11lle1 minste denkbeeld van de ware betee
kenis en streli:king dier woorden. Zoo zij ~et 
iemand, die volgens hunne dwaasheid, beneden 
hen in stand is, in aanraking komen, gedragen 
zij zich als een kruidje-roer-me-niet; noli me 
tanqere. 

In Indie worden ook zulke lieden aange
troffon. En wel van de ergste soort, zij stel
len zteh niet tevreden met onder elkander 
te klagen, d,p,t er zoornel gemeen volk op de 

Zeker niet meer dan tien minuten later, drnaide 
de buitcndeui· weder op hare hengsels, en de vaste 
en snelle pa,; van een gewapend persoon klonk op 
de treden van de trap. De bediende van Hendrik III 
verscheen we<ler gevolgrl door een ridrler van wien 
het vizi<>r van den helm was nrdergeslagen, waardoor 
men zijn gelaat 11iet kon onderscheiden. Op lirt mid
denportaal van den trap gekomen, verwijderde de 
bediende zich werler, nadat hij Roger bp den on
bekenden ridder gewezen had. De laatste naderde 
den baron d'Errigny en toonde hem ecn stuk papier 
dat op een J:>izondere wijze was uitgekntpt. Roger 
herkende toen hct teeken wat door den Koning van 
Frankrijk en de persoon, die door Hendrik III ver
wacht wrrd, was overeengekomen. Hij boog en 
opendc de rleur voor den pas aangekomene, die met 
vasten tred binnen ging. Geen minuut later opende 
Hendrik Ill de deur wedcr en zeide tot rl'Errigny: 

- Bij nw hoofd, rlat nicmand hicr binnen trede. 
Zelfs d "Epern<1n niet: verstaat gij ? 

- Ja, Sire, antwoordde de edelman; maar als 
iemancl verlangrle uwe Majesteit te spreken, wat 
moet ik ·dan doen ? 

Zelfs als hct huis in b1·and stoncl, mag niem.i.nd, 
zelfs· gij niet, rle hand aan deze clelll' slaan. 

Hoewel hij bet gelaat van den geheimzinnigen be
zoeker van Hendrik Ill niPt gezien had, was Roger 
toch getroffen rlnor zijne mannelijke en fiere houding. 

- · Verdraaid ! :wide bij in zichzelven, w1e duiveJ 
kan bet wezen? Met_ moet we! een groot heer zijn, 
<lat de koning e1· toe overgaat om op zulk een uur, 

waereh1 is, volk ni.et waardig dezel t\le lucbt 
als zij in te ademen, mnar ze storte:n hun ge
moed :i:elfs in de cl!tgblnclen nit. .w ij Yinden 
dnt zeer goed, want zulke lieden kunn en zich 
nooi.t bespottelijk en verachtel!jk genoeg rna
ken. 

VVe stellen ons voor ooze 1ezers eens op 
de ho1igte te brengen, hoe die beeren redenee
ren. Daartoe hebbe11 we slechts een »geacbt" 
en neelgelezen" dagblnd ui t de allerlaatste d11.
gen der maand November des vorigen .i11ars 
op te slirnn. Ditarin is een ingezonclen stuk 
geplaatst uit eene binnen-Resi.dentie, die nog 
niet zoo heel 11!-ng door de spoorlijn uit hare 
to tale on bekendheid geraakt en a·~u de Leschaatde 
wareld verbonclen is. Dit laatste is wellicht 
overdreven~ want ge zult booren, dat er in dat 
dorpje besch1tafde menschen . van Je be
sch111tfdsten. m!jnheer! wo)len. 

We! is November lang voorbij, <loch we 
bespreken een m1111tschappelijk kwaad, <lat aan 
geen tijd zich bindt en nu-misschien erger 
nog-bestaat zooals het toen bestond. 

'vVe hadden het stnk gelezen en kwamen aan 
de onderteekening: 

"A" Onwillekeurig dacbten we: zou dat ook 
het » Aapje" zijn waarvan ons ki.nder-print
A. B. boek vertelde dat het op een stokje zit 
en een brokje eet? Dat de man ergens op 
7.it en wel ook op een stokje is zeker: hij rijdt 
1mmers op zuu stokpaardje ? 

Die A. dnu breekt eene lans voor stand, 
opvoeding P,n vormen en verlangt dat die m 
Indie in eer znllen worden gehouden, en niet 
met voeten getreden, zooals rnlgens hem, m 
de Societeit daar gebeurt. 

In die vereeniging hebben namelijk m de 
laatst drie maanden (v6or November) twintig 
schandalen pl1t11ts gehad, doordien evenveel 
keeren iemancl, die conducteur, machinist of 
lderk bij de SS. is, als lid werd toegelaten. 

Me? zou zeggen ! Zoo'n binnen- residentie
hoofdplaats, die pas komt kijken, juist door 
de S. S., daar durft men-d. w. z. de gewone 
burgers-voor ambtenaren en beambten dier 
brengers van voorspoed en ontluikers der wel
vaart vriendelijk zijn, men durft hen als men
seheu bebandelen ! 't Is fotaal ! 

A. zegt hflt, en daarom zal het wel waar 
zyn, dat die drie cathegorien altijd slechts be
staan uit menschen, die geen st!!'nd, geen vor
men •-m geen opvoeding bebben. En bij wordt 
als het ware genoodzaakt met zulken in eene 
zaal s1tmen te z11n, dezelfde lucht met ·hen 
m te ademen ; hij loopt gevanr op een 
stoel plaats te nemen, waarop v6or een uur 

zijn paleis te verlaJ;en, en een k1'ot als dit te be
zoeken. 

Zoo nadenkende, volgens zijne g-ewoonte om alles 
t" onderzoeken, liep. d'Errigny met het ontbloote 
zwaard in de hand voor de deur Yan het salon op 
en neder. 

Er ging een uur voorbij: bet ondcrhoud duurde 
nog altoos voort. Roger ging dicht bij het salon 
staan, rnaar de muren waren te dik, dan dat hij 
zelfs bet gebrom dcr stemmen had kunnen verstaan. 
Op eens hoorde hij weder de straatdeur open gaan, 
waarop beneden een lnvendige woordenwisseling tus
schen den lmecht van den Koning en cen nieuw 
pP.rsoon volgde. d'Errigny vc1:meende te begrijpen, 
dat de laatste mf't geweld doordrong, en niettegen
staande het verzet van den bediencle toch den trap 
opging . . .. hij hoorde hem zelfs tot den knecbt 
die hem nog een opmerking niaakte, zeggen: 

-- Wees gerust, ik neem alles op mij. 
Tot zij11e groote verwondering berkende Roger de 

stem ' 'a1t den hr.et· de Trevigne. En hct was ook 
werkelijk <le graaf. Hij maakte een gebaar wat 
rnrwondering moest uitclrukken toen hij Roger zag, 
muar dadelijk zijn besluit nemende, zeide hij . 

- Mijnbeet· d'Errigny, ik. moet oogenblikkelijk 
den Koning spreken. lk WP.et dat zijne Majesteit zich 
in dat vertrek bevinclt. Laat mij doorgaan. 

- Het door mij ontvangen consigne verbiedt 
zulks, mijnheer. 

- Er best.aan zulke ernstige omstandigheden, dat 
hier geen consigne van kracht kan zijn. lk moet 

Inzending der Ad vertentien tot op den 

dag der ui.tgave v60r 10 uur. 

een eonducteur, een .machinist of een klerk 
· heeft gezeten, of wel een bittertje te drinken 
nit . eel'l ghtasje, dat den vorigen d1tg-of de vo 
rige nrnand, het doet er niet toe wanneer, de 
sclrnnde is even onuitwischbaar- bij een dier 
mensr:hen dezelfde dienst heeft gedaan? ! Die 
arme pantalon van A! Hoe durft A. eigenlijk 
nog onder <le oogen zijner vrienden te koruen 
dier vriendeu, die zoo vol vonuen, vim zoo 
duizelingwekkend hoogen stnncl en half gek 
en dol van opvoeding zijn; dier vrienden, die 
alle tot de notabelen der pluats behooren en 
als zoodn:s:ig natuurlijk noch een conduc
teur noch een nrnchinist noch een klerk 
der S. S. in hun familiekring toelaten of 
op hunnr-\ partijen ontvangen. 

Hunne partijen .... notabele partijen ! 
Luistert maar . lezers, A. zegt: ,, Geen van 

hen, die men gewoonlijk tot de notabelen van 
eene pbats rekent, ontvangt een der hier be
doelde conductenrs en klerken in zijn famihe
krmg of op zyne partijen, maar dat belet 
immers niet, om in de Societeit fideel en ge
zellig met elkaar om te gaan ?" 

Famens ! Die brave notabelen ontvangen 
alleen elkander. Dat 1s goed .Qok, want bij 
zulke lµi van vormen mocht een rl.warskijkP.r 
eens verraden, wat de heeren en dames achtel' 
die vormen verbergen .. ... 

Je me connais en gasconnades: je lis vingt 
joumaux to us les joitrs ... zegt . Rene Lefebre 
in zijn Pa1'is en Am.e1·ique. · 

ioo'n klei.n plaatsje ! Voor het nestje door 
de S. S. aan de overi.ge wereld verbonden was, 
toen ~us niemand er over sprak, omdat het 
hem der moeite niet waard dacht, wie zoude 
toen hebben kunnen denken, dat dam.· de kern 
van Nederlands adellijke en patricische geboor
ten school; dat daar zoovele person en waren, die, 
reeds van huis uit, tot zeer hoogen stH.nd behoo
ren, dus met de moedermelk eene afgodische 
liefde voor vormen en opvoeding hebben in
gezogen? Op de meeste binnenplaatsen vindt 
men anders lieden van gewone, zeer gewone 
geboorte, die, als zeevarende of militair m 
het land gekomen. het ba11ntje van tuinopzie
ner tot stijgbeugel hebben gebad of wel be
gonnen zijn als tokobediende of wogenaamd 
winkelboekhouder. (WOl'dt ve1·volgd.) 

So er aka rt a. 
ItI a a n s t a n d. 

Donrlerclag 8 .Januari L . IL Vrijclag 16 Januari 
K M. Zaterclag 24 Janual'J E. K. Vrijdag30 Janu-
ari Y. M. 

den koning sprnken, 'ik 11erhaal hat· u ! 
- - Onmogelijk. 
-- Ik ncern alles op mij. 
- Ik houcl mij aan het mij gegeven bevel. 
- Zeg aan zijr.e Majesteit, dat de graaf de Tre-

vigne, zijn getrouw onclerdaan, hem smeekt om een 
on<lerhoud van slcchts enkele minuten en dat de 
ernstigstr belangen op het spel staan .. 

- Ik heb den last om ook zelf niet binnen te 
komen, omler welk voorwenclsel ook. 

- 0 ! het is wel zoo als ik gevreesd had! riep 
Trevigne uit zich tegen het hoofd slaande. God geve 
dat ik niet te laat kom ! d'Errigny, mijn vriend, het 
heil van onze gocl$dienst is in gevaar. Gij kent mijne 
gehechtheid aan zijn<l Majesteit, gij weet wie ik ben. 

-- lk ben er wanhopig over, antwoordde Roger, 
maar gij zelf kent beter dan iemand anders de plich
ten Yan den soldaat. Ik moet aan bet ontvangeu 
consigne gehoorzamen. 

- Komaan, Roger, hemam de ourle edelman, die 
mtlt rnoeite zijn opvliegend karakter in toom hield, 
doe het voor mij, voor Louise . .... ik zal bet haar 
zeggen . . . . . Als bet dan zoo wezen moet, als gij 
bet verlangt . . . . . Wclnu. . . . . welnu .... , ik zal 
u toestaan om haa1· in mijn bijzijn te cntmoeten .... . 
Ik verzwijg voor u niet wat mij zulks kost ... , . 
maar gij zult ook we! begrijpen hoe groat de belan
gen moeten zijn, om mij tot zoo iets te doen besluit~n. 

- Helaas ! mijnheer, zeide de arme Roger, ik zou 
mijn bloe<l gev-en voor het geluk wat gij ' 'oor mijne 
oogen doet schitteren, maar mejufvr.ouw de Trevi(Sne 



Sluiidacen der Mai 1111. 
TN S.nu.RANG : TE BATAVIA: 
Fr. 11-25. Fr. 14-28. 

Eng. 3-17. I Eng. 6-20. 

Holl. 6-16-26. Holl. 9-19-29 

Attstralische mail (Q1teensland. Royal Mailline. 
19 Januari. I 22 Januari. 

VcrtTek der Treinen 
Semarang-Solo 6.50 v.· m. sneltrein, welke 

te Solo aansluit aan den snel
t1·ein, die om 10.30 v. m. 
van daar naa1· Soerabaja ver
trekt. Verder 8.31 v. m.1.11 
n. m. 

Solo-Semarang 7.2 v. m. 10.30 v. m. 2.16 
n. m. sneltrein, welke aan
slu1t aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarar.g-Kedong-Djati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati- Semarang 8.12 v. m. 
Semarang-Djokja 6.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Semarang 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 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

Solo Djebre -Soerabaja-6.9 aank. Soerabaja 3.20 
10.41 (sneltrein) aank. Sae-

• rabaja 6.-
2.35-aank Madioen 5.52. 

Soerabaja-Solo Djebres 6.20 (sneltrein) aank. Solo 
Dj. ·1.28 

8.25 aank. Solo Dj. 6.-
11.57 aank. Madioen 5.5·1 

(Tijdsopgaven volgens middelb. tijd Soera?aja: 9 mi
nuten verschil met Solo; '12 um· SoerabaJa::::: 11.5'1 
Solo.) 

B. 1'. EEBEDIENST. 
KATECHI"SATIE. 

V rijdag en Za.terdag den 28 en 24 dezer 
's morO'ens ten 7 ure. 

t> GODSDIENSTOEFENING. 
Zondag den 25 dezer 's morgens ten 8 ure. 

Pa.stoor F. H. DE BH.UIJN. 

De zaak van onzen gewezen stadg1moot, 
den handelaar B. die eenige iaren geleden al
hier met een aauzienlijk deficit failleerde en 
welke ieder reeds als afgeloopen beschouwde, 
zal heden weder voor den Raad van J ustitie 
te Semarang dienen. · 

Ta.I van getuigen z.iju daarbij opgeroepen. 

Een inlander hood gisteren middag bij ee
niO'e Europeanen goederen te koop aan, be
s~a.nde uit eenige gouden ringen en oorkrab
ben met diamanten omzet. 

Da.ar de vra.a.g verre beneden de waarde 
was, m(1est men echter veronderstellen met 
gestolen waar te do~n te heb~en en weigerde. 

Bij Chineezen of inlanders is de man echter 
denkelijk wel terechtgekomen. 

Beter ware 't bij den rechter van instructie. 

De inlander W ongsodrono onder Kemiri (Sra
gen ), wist door middel van ondergraving de 
woning van een welgesteld lnndbouwer bin
nen te dringen, en eene vrij aanmerkelijke 
aom aan coutanten te kapen. 

Onder het genot van een pijpje amfioen in 
een kit verklapte hij ann een zijner soedaras 
zijn geheim, die daarmede bet d~strictshoofd 
in wetenschap stelde, welke den dief deed ge
va.ngen nemen. 

Het gr.ootste gedeelte van het gestolene werd 
nog in zijn bezit gevonden. 

Toen eenige kinderen in de desa Tempeh, 
op een tegalveld een vuurtje ba.ddcn gemaakt, 
vatte de saroong van een der meisjes vla.m, 
waa.rdoor zij znlke bevige brandwonden be
kwam, da.t men a.an bet beboud van haar leven 
twijfelt. 

zelve zoude mij verachten als ik mijne eer opofferde 
voor het geluk van haar weder te zien. 

·- Vervloekte stijfkop ! riep de graaf, tot bP.t uiter-
. ste gebracht, e1· zal niet gezegd worden, dat doo1· 

uwe koppigheid de belangen yan ooze heilige gods
dienst in gevaar zullen gebracht worden. Niettegen
staande uw verzet za\ ik toch binnengaan. 

Aldus sprekende wierp hij zich op de deur; Roger 
sprang voor hem. In zijne blinde woede trnk de 
grnaf zijn zwaa.rd. 

. - Verdedig u ! riep hij d'Errignij toe. Ik zal bin
nengaan, al zou bet over uw lichaam wezen. 

De arme Roger bevond zich in den onaangenaam
sten toestand, dien men zich hedenken kan. Hoewel 
reeds op jaren, was de Trevigne nag steeds ecn ge
vaarlijk tegenstander, en daarbij voor niets ter we
reld zoude hij den vade1· van haar, die hij zoo lief 
had, gedood hebben. Hij greep den arm van de 
Trevigne, maar deze stelde zich zoo krachtig te -weer, 
dat Roger gevoelde dat de arm van den ouden edel
man, aan zijne banden ontglipte. Op dat oogenblik 
bemerkte hij, op een paar passen van hem af, een 
andere deui· die oak op den gang uitkwam. Alie 
krachten bijeen verzamelende, drong hij den graaf 
dien kant uit en drukte hem tegen de deur, die ge
lukkig open ging. Bij een laatste, wanhopige inspan
ning wierp d'Erl"ignij zijn tegenstander in bet vertrek 
waa1·op die deur uitkwam, trok ze dicht f.'n draaide 
den sleutel van bet slot om. Was dit een enkele 
seconde te laat geschied, dan zoude zijne borst door 
den degen van den ouden edelman doorboord zijn 

Iemand, die onla.ngs van Magettan over den 
Ln.woe kwa.m vertelde ons, dat op genoemden 
berg een paar inlanders 's avonds op weg door 
de bevige koude zijn doodgebleven. Het regen
de en woei toen bevig, terwijl zij in plaats 
van doorteloopen en zicb aldus te verwarmeu, 
onder een boom gingen scbuilen. 

V olgens administrateurs uit die buurt hoort 
men telken jare van zulke gevallen. 

Eenige personen bier ter stede worden nu 
en dan met anonyme en la.sterlijke brieven en 
briefkaarten bedeeld, waarvan inboud en ~tijl 
al even schaamteloos zijn. 

Zoo ontving een zeker beer onlangs een brief 
op kreupelr\im, waarin eene dame belasterd 
werd. Derhalve, ook Solo heeft zijne Morin's; 
lateu zij oppassen voor de mad. Hugues of 
anders voor vrou we J ustitia. 

Personalia. Iemand te Kebalen ontving dezer 
dagen een particulier telegram, inboudende bet 
bericbt, dat de Se commies bij den P. en Te
legraafdienst te Banjoemaas F. Kussy n11oar 
Semarang is overgeplaatst, ditmaal niet buiten 
bezwaar van den lande. De telegrafist Beer 
is tijdelijk na.ar Ngawie gedetacbeerd. 

Binnen weinige dagen zal de zoon van den 
Rijksbestnurder in bet huwelijk treden. - De 
noodige toebereidselen daartoe zijn reeds ge
maakt. 

Uit Banjoewangie vernemen wij : 
Albier loopt het gerucht dat de Chef van 

bet Departement van Oorlog van voornemen 
is het fort Utrecht te versterken, zooals men 
weet gebouwd aan straat Bali, daar waar 
deze tusschen de kust van J:iva en Tandjong 
Pasir slec:bts een pa.al breed is. Eeu dergelijk ge
rucht liep trouwens reells vroeger. 

Het plan zou in verband staan met de ge
ruchten van een ophanden zijnde oorlog tusscben 
Engela.nd en Duitscbland. 

Moge deze versterking niet het lot wachten 
van het fort Erfprins op bet eiland Mengari 
in straat . Madura, dat op last van den Gou
verneur Generaal H. W. Daendels werd ont
ruimd. 

In de dessa Banjoedono onder Bojolalie 
vond een Inlander tien darmen clandestiene 
opium op een tegalveld. Hij gaf er onruiddelijk 
kennis van aan den Panewoe-district, die pro
ces verbaal van het gevondene opmaakte en 
een onderzoek naar den eigenaar heeft inge
steld. 

Uit Kartasoera schrijft men : 
Eene daadza.ak is bet dat er van bier en 

de naburige ondernemingen een drukke cor
respondeutie met Boiolalie en Solo onderbon
den wordt en dat het daarbij zeer lastig is 
telkens dessalieden naar de postkantoren te Bo
jol11.lie en te Solo te zenden, om de brieven 
en couranten te halen, postzegels of briefkaar
ten te koopen, enz. Brievt-n als anderszins voor 
Kartasoera bestemd, worden eerst van Solo 
naar Bojolalie of omgekeerd verzouden en moe
ten dan op het kantoor van aankomst worden 
a.fgebaa.ld. 

Zou te Ka.rtasoera niet iemand belast kun
nen worden met de behandeling der post; even
als te Keqong Banteng het gernl is ? 

Elken dag toch vertrekken van Solo en Bo
jolalie postboden, die Kartasoera. passeeren en 
zeer wel brieven zouden kunnen meenemen 
of afgeven. 

De bewoners zouden er mede gebolpen en 
de Sta11.t bevoordeeld worden. 

.Amiee! 
»De Sultan van Broenei heeft een verzoek

scbrift van een zeker Engelschman Sir James 
'rhompson te Jokohama ontvangen, houden
de verzoek om: 

le een stuk grond ten zuid-Oosten van de 
stra11.t van Bn.Iabab, een oppervlakte beslaande 
van 30 morgen, tegen een jaarlijksche pacbt
som van f 5000 te mogen buren en : 

2e de Britsche banier op dat stuk grond te 
mogen planten. 

Ziebier alweder iets nieuws op politiek gebied! 
Schuilen Lord Gladstone en Sir James Thomp

son onder een deken ? 
Het tweede verzoek wettigt maar al te wel 

het vermoeden daaromtrent. 
Het moet echter nog uitgemaakt worde.n, 

of de Sultan op het verzoekschrift goedgnnstig 
beschikken zal. 

Ik kom nader hierop 
Serawak, 

10 Dec. 84. 

terug." 
Tot rater. 

Yours 
F' is tu la. 

Bovenstaande is de inhoud van een brief, 
'tlezer dagen door den Heer S. alhier ontvangen 
van een kennis te Serawak. Heen Fistula de 
waarheid gezegd - waaraau de geadresseerde 
niet twijfelt - dan staan we wellicht aan 
het begin eener politieke verwikkeling. 

De kampong voor bet Soerabaiasche werkvolk 
te Madioen gebouwd door de dienst der Sta11.ts
spoorwegen, is gereed; de Soerabuiusche werk
lieden zijn reeds daarheen verhuisd. 

Deze kampong mag wel ingericbt heeten; 
de buisjes zijn van steen en op een rooilijn 
n1iast elkander gebouwd. Ieder huis is een 
dubbele woning, dus voor 2 huisgezinn~n. 

V oor goede afwatering is gezorgd, zoo
dat ook de hijgiene niet nit het oog is ver
loren. 

Bij aankomst van trein No. 17 te Madi0en 
leverde de dienstdoende conducteur op den 1 7 
dezer eene Javaanscbe vrouw in handen van 
een op t station aanwezig zijnden politieop
passer .over. Zij behoorde te Solo in de kam
pong W aroong Palem tehuis, en was te Solo 
Djebbres zonder een toegangskaartje ingestapt. 

Eene inlandsche _vrou w op Keprabon, die 
met batikken bezig was, op een lattg bankje 
gezeten, werd door een slang ongemerkt be
naderd. Zich om haar been slingerende beet deze 
de vrouw, die van scbrik in :fl.auwte viel, in 
de dij. Het reptiel scbijnt echter niet erg ver
giftig geweest te zijn, wimt hoewel fiet been 
oogenblikkelijk opzwol, is de vrouw nog in 
leven. 

Het ringapel schijnt thans in de meeste 
kampongs en vogue te z·ijn. 

De prijzen bestaan uit vrucbten en kleine 
snuisterijen, slechts naast de Klenteng op de 
pasar_ is er een alwaar men duiten kan win
nen, en dat dus meer op een hazardspel ge
lijkt. 

Geloofwaardige personen verkeeren in bet ge
loof, dat zii in den nacbt van Dinsdag op 
W oensdag il · tusschen 12 en 1 ure, de Mera
pi duideJijk hebben hooren werken, hetgeen 
men lq_idens de laatste officieele rapporten niet 
zou verwacht bebben. 

Een inlandsche doofstomme op Limobelasan 
woonacbtig, die llChoenen en sloffen langs de 
huizen ronclvent, werd door een kadet eeu paar 
sloffen ontstolen, die daarmede, van het stil
zw!jgen van den bestolene verzekerd, in bet 
pasargedrang verd ween. 

Het boeveustuk was ecbter opgemerkt en een 
paar voorbijgangers vergoedden den man de 
waarde der koopwaar. 

Gemengde Barich ten. 
Wnt moet <le beer Clo;vis Hugues een pove

re figuur maken naast een vrou w van die . 
kru.cht. Men behoeft waarlijk niet te vragen, 
wie van beiclen de broek draagt, en het is vrij 

geworden. wape!Td edelman, die al bet uitedijk van een Hu-
Dror.ken van toorn 5pron~ de laatste tt'.gen de deur genoot had. 

op, den armen rl'Errignij overstelpende ml't rlreige- Ik wil mijn meester spreken, zeirle de nieuw aan-
menten en uitdagingen. Gelukkig voor onzen held, gekomene, Rogm· wantrouwend aanziende. 
was de deur, zooals rle meesten in <lien tijd, gemaakt - Ik. heb last om nit>mand te laten doorgaan, 
van stevig eikenhout en geheel met ijzey besla.gen. autwoordde Roger. 
Op dit punt gerust gesteld, ging Roger wed er op zijn De andere Jrong op een vrij hoogmoedigen tuon 
post staan en began op nieuw zijne eentoonige en aan, maar d'Errigny bleef standvastig. 
thans verdrietige wandeling. Hij is daar reeds mee1· dan twee uren, hrrnam 

De toestand van den armen jongeling was dan ook de Hugenoot · en ik begin bang voor hem te wor
alles behalve benijdenswaardig. llij had de overtui- Jen. Blind..!lings wcrpt hij , zich in allerlei gevaren, 
ging va11 zijnen plir:ht gedaan te hebben, maar tot hij die toch zoo goed moest weten, clat met het 
welk.,n prijs. Hij had den vader van haar, die hij staal of met vergif een moord•zoo spocrlig geplcegd 
boven alles liefhad, waarschijnlijk voor eeuwig tegen is. Ik za.l geen rust hebl>en voor ik hem gezien 
zich verbitterd. Louise misschien zou het hem ook heb. Open deze deur, zeg ik u ! 
kwalijk nemen, dat hij dP zoete belooning, hem door -- Neen ! 
den beer de Trevigne aangeboden, versma<td had. De De l"idde1', die 1.og ongeduldiger scheen te zijn 
koning zelf, op wien de beer de Trevigne een zeer dan lie. beer de Trevigne, wercl al dadPlijk Jriftig en 
grooten invloed h:i.l, ken uan den al te nauwgezctten wilde met geweld doorgaan. Roger was nu niet meer 
schildw,1Ght wd eens ongelijk geven. ternggehouden door de gedachte die hem bclct J;iad 

Er verliep nag een half uur. Na eerst eP.n helsch om den degen met den heer rill Trevigne te kruisen. 
!even gcmaakt te hllbben, door aanhoudend tegen Hij lrnerde de ptmt van zijn zwaarrl naar den !Iuge
de deur te bonzen, had de heer de Trevigne zekcr noot. Deze trok oogenblikkelijk van lee1· en stak 
be.grepen, dat d~ uitiug van woede op een dergelijke scherp naar den jongen ba1:011. Ge~wongen om zich 
wijze b:!neden de waa1·digheid Jag van iemand op te ver1ied1gen, moest d'Erngny d1t beantwoorden 
zijnen Jeeftijd. Maar d'E1Tig11y was nog niet aan het m.Jt een hevigen stoat, die de andere ontweek door 
einde. van zijne rampspoeden op dez,m dag. Hoewel l te1· zijde te sprin~en. Eens begormen WlH"U bet ge
hij de voordeur niet had ho01·en openen, onde1·scheid- vecht dt!s te verb1tterder voortgezet, duar de Huge
de hij weldra bet gelui I der stappen van iemand noot vreesde clat men het op bet !even _van zijn 
die den trap opkomt. Ilij kwam e<!n weinig vooruit 01eestcr had toegelegd en geloofde ·dat men hem 
en stood voor een van hct hoofd tot cle voeten ge- wilde beletten van hem te hulp te komen. Van zijnen 

zeker dat de gedeputeercle meer tegen zgn 
wederhelft opziet, dnn tegen bet gebeele sou
vereine volk diit. bij vertegenwoordigt. 

De Franscbe grappennmkers be~cbouwen bem 
dan ook 11.ls eeu bijlooper, die zijn vrouw als 
een schoothondje volgen moet en geven op uw 
vra.ng: of zij zou vr!i gesproken worden, ten 
antwoord: - ,,Acquittee? oui. A quitter, non:" 

J. B. 

Bii Besluit is op bet verzoek der Soerabaja
sche vereeniging van suikerfabriekanten de vol
gende beschikking genomen: 
EXTltACT uit het Registe1· der Besluiten van 

den Gouvel'new·-Generaal van Neder
!a ndsch !11 die. 

Aan 
de Kamer van koophandel en Nijverheid 

te Batavia. 
BUITENion.G, den llden Januari 1885. 

Gelezen: 
I. de missive van den resident van Soera

baya, van 19 December 1884 no. 135451A en 
het daarbii aangeboden rekest van het Bestuur 
der Soern.baja.scbe vereeniging van suikerfabri
kanten, gedagteekend 28 November te voren, 
verzoekende om Java's ::iuiker-industrie ter hulp 
te komen: 

ten eerste, door a.fscbaffing, zij het tijdelijk, 
van de uitgaande rechten. 

ten tweede, door vrijstelling, zij het almede 
tijdelijk, van de betaling van cijns. 

ten dade, door bet verleeneu van uitstel van 
betaling van het plantloon over de jareh 1885 
en 1886. in dier voege, iat het verschuldigde 
plantloon over 1885 worde betaald .te gel~jk 
met dat over 1887 en dat over 1886 tegelijk 
met dat over 1888-en ei.ndelijk 

Ten vierde, door verltiging van bet tarief van 
vervoer van de Staat~spoorwegen of indieu 
ten · gevolge van onvoldoend materieel het 
vervoer van al de te produceren suiker onmo
gelijk mocht zijn, door bet sluiten van con
tra.cten tegen vermindercien prijs met die fabrie
ken, die tot heden van dit vervoermidtlel 
gebruik maakten en daardoor bewezen geen 
antler middel van transport te kunnen bezigen; 

IL De adressen van de Kamer van Koop
handel en Nijverheid te Soerabaija, Semarang 
en Batavia van November 5 en 11 December 
1884 nos 1039, 701 en 59: 

De R11ad van Nederlandsch-Inclie gehoord: 
Is goedgevouden en verstaan : 
Aan de rekestrante te kennen te geven dat 

hare bovenoruschreven verzoeken, zooals zij 
tfaar liggen voor in williging niet vatbaar zijn, 
doch dat met het Opperbestuur in overleg is 
getreden over de vruug of en in welke mate, 
in den nood der suikt>rindustrie op Java, zoo 
die mocbt voortduren, van regeeringswege zal 
kunnen tegemoet gekomen worden. 

Afschrift clezes zal worden gezonden aan 
den Raad van Nederlandsch-Indie tot info ... -
matie en extrnct verleend aan den Directeur 
van Binnenlandscb Bestuur, de Knmers van 
Koopbandel en Nijverbeid te Bata,via, Sema
ranir en Soerabaijn, en de rekestrante, tot in
for~atie en naricht. 

Accodeert met voors register ; 
De Gouvernements Secretaris, 

SWEEH.TS. · A. D. 

De ongeveer een jnar geleden naar 'l'ernate 
verbannen Atjehsche hoofden 1'.joet Btl.nta, 
broeder van Toekoe Baid, en 'rjoet Machmoed, 
z\jn beden morgen per ku8t boot bier aangeko
men; zij mogen weder naar bun land terug-
keeren. A. D. 

Met genoegen vernemen wij, d11t gister door 
Z.E. den Gouverneur Generaal gunstig is be

.schikt op het rekwest der corumissie voor den 
schouwburg, strekkende tot machtiging voor 
het bouden eener loterij ten behoeve van bet 
Itu.liaanscb opera gezelschap onder directie van 
den heer Bergaruaschi. 

kant, zich aangevallen ziende, terwijl hij slechts zijn 
plicht deed, en bet hoofd nog suizende van de be
dreigingen en de beleedigingen van den beer de 
Trevigne, vocht d'Errigny rnet de gevolgen van een 
uitbarsting van lang verhopte woede. Hij had er.hter 
met een echte vechtersbaas te doen die, riiettegen
staande zijne zware wapenrustmg zoo vlug was, clat 
hij op een ander terrein het misschien gewonnen 
zoude hebbcn. Maar eindelijk raakte Roger hem tus
schen de voegen van het hamas. De Hugenoot 
uitte een vervloeking en de~d een wanhopige paging 
om zich op Roger te werpen. Maar de kracbten 
begaven hem en hij zuu a]s een omgehouwen boom
stronk geva1len zijn. als Roger hem niet opgevangen 
had. 

Op dat zelfde oogenblik werd de deur van het 
salon geopcnd en Henri III en zijn geheimzinnige 
bezoeker kwamen buiten. 

- !:Iola! wat gebrurt er hier? riep de Koning 
uit, de hand aan bet gevest van zijn degen slaande. 

Ventre-Saint- gris ! riep de andere naar den te· 
genstanrle1· van Roger sncllende, men heeft mij mijn 
arme Montprn.issas doodgestoken. 

Ilij nam den gewonde in zijne armen, maakte 
snel den halskrnag open, terwijl hij naar d'Errigny 
luisterde, die aan rlen koning verhaalde wat er ge
dw·ende zijne wacht was voorgevallen. 

( Wo1·dt vervolgd.) 



Naar ons is meegedeeld znl de loterii be
staan uit 7 500 loten, elk van r l 0, en uiterlijk 
met Juli ns. getrokken warden. De boogste 

schip Amboina van Soerabaja naar Semarang Pll Ba- van den mour. Abdulla l\[it in bet Chineesche kamp 
Uit Soernbaja, 20 Januari. Heden zijn per stoom- , Op Din~11ng c~u l Oe Februari in bet tokolocaal 

tavia "ertrokken: · alhie1· "Van tokogol~deren. 
de beeren Ko ter, Planten, van Deldt>n, \Vestpalm D d 

van Hoorn van Burgh, Oosthoek en van den Berg; e ven un:eester, 
mevrouw 'Wilson. H. C. Fisser. 

prijs is t 20.QOO. D. H. B. 

Ds. van Ameyden van Duym, predikant te 
Sama.rang, zal in de maand Maart a. s. pen
s10en aanvragen. Als zijn vervanger wordt ge
noemd ds. Brouwer, thans tijde4jk te Bn.ndong 

Uit Batavia. 20 Januari. Heden zijn pe1· stoome1· 
Gouve1·neur-Generaal Loudon van Batavia naar Se
marang Yertrokken; 

d~ beeren Slothouwer, van Daalen, Vermaasen, 

A d v e rt e n ti e n. 

geplaatst. B. H. B. 
Campbell en Edgerwood; 

mevrouw Coenen; 
naar Soerabaja: 

~ V er s p re id e Ber i ch ten. 
De nieuwbenoemdc burgemeester van Arnhem, de 

beer van Lawick van Pabst, is den 13 December in 
een raadsvergadering gf'instaUeerd en heeft zijne be
trekking onmiddelijk aanvaarcl.-De meeste steden h•>U
den ,·an Ar.ademies, Hoogere Burgerscholen en gar
nizoenen. Dit is niet alleen om dt>r wille van cte dienst
meisjts maar ook om neringrloenden van allt>!l'lei 
soort te bevoordeelen. Een van beiden op hi>t oog heb
bende zijn de burgemeester van's Hertugenhosch J hr
van rler Does de Willebois, de wethouJer van der 
Ven, raadslid van de Mortel en de secretaris aldaar 
mr. Sas en, te 's G ra mu huge bij de ministers v~~ 
Binnenlandsche zaken en van Oorl11g op audientic ge
weest, om te spreken over het behuud van hetgar
nizo~n te 's Hertogenbosch. Men venvacht dat ~en 
d.11p1,1tatie \'an diell.!ltmeisjes hun een dankadres 
zal aar.bieden vuor hunne i.Jelangelooze be
moeingen x.lle genoemde heeren toch zijn reeds op 
jaren. - Te Zierikzec is bet roodvonk epidemisch 
verklaard. - De raad der gemeente Veenendaal mecn
de in de laatste j.iren, omtrent den stand der gemeen
te~a tegenover het publiek de mecstmogelijke ge
heimhoutling te moeten bewaren. en niemand behal
ve de raadsleden en de ontvanger wistcn daar ook 
iets van de finantien der gerueente. Men zocht naar 
een reden voor die geheimbouding en men maakte 
reeds vret>mde conjecturen, die niet geheel ten voor
deele voor d.·~ raadsl.:den en den ontvange1· wa
ren. Hieraan is door den tegen woordigen burgemees
ter, dC:'n heer P de \Vijs een einrle gemaakt; hij beel't 
ingeiien, dat bet nii>t meer rlan billijk is, dat de be
\asting b. ta.lenrlen weten hoe het met de gemeente
ka. staat. - De gemeenteka~ te Ooststellingwf:'rf schijnt 
even als de ?\ederlandsch Indische finantieel nii>t in 
zeer florissanten toestand te Yerkeeren. Eenige in
gezetenen hadden het voorstel geopperd om het ge
meentehuis van ~1akkinga naar Oosterwolde over te 
brengen en naar aan&iding daanan heeft de raad 
<lier gemecnte een motie van den beer van der Sluis 
aangenomen, waarin de wenschelijkheid der verplaat
sing wordt beaamd, doch wegens den ongunstigen 
toestand rlcr genieentekas onmogelijk wo1·dt genoemrL 

-Te Groningen was men bang voor den Martini 
toren. Er is daarop een commissie benoemd <1m naar 
den toestanJ van rlat bouwwerk onderzoek te doen. 
Dit onderzoek hecft een bevredigende uitkomst ge
had en de wees dat die toren het niet lang m>1er 
zou kunnen uithouden is ongegrond gebleken. De to
ren zal dus 'l'Oore~rst nog niet om\allen. - Te Bata
via staat het buis gelegen op het terrein vnn het 
Gymnasium \\'illem III en vroeger be\YOond door Dr. 
N. J. Hoorweg nog altoos ledig. De vol'ige directeur 
van het Gijmnasuim had er zijne officieele en voor 
zijn groot gezin ZC:'er doelmatige woning natuurlijk. 
om niet. Doch na zijn vertrek zou f 100. huur in 
rekening gebracht worden aan zijn opvolger die voor 
de eer bedankte en elders ging wonen. De Re~ident 
van Batavia wist geen gebruik voo1· bet bui~ daar 
een Resident toch niet alles kan wcten. Maa1: waar
om, vroegen de curatoren, bet huis niet werlerom gra
tis ter bescbikking van den rlirecteur gestdd? Da.tr 
wilde de Regeering niets van hooren! Ku zal bet bui~ 
te buur aangeboden warden, zoodat er lrnns bestaat 
date-, op het te1 rein van het Gijmnasium een opiumkit 
of cen gebeim dobbelhuis komt. - Te Batavia han
delt de directie van den stoomtram even als die ,·an 
de Nederland~ch Indische Spoorwegmaatscbappij. Al~ 
bet wat druk is n tet bet vel'VOer van passagicrs en 
~r wage.ns 2e k!asse te kort komen, dau worden er 
m een wagen waar plaats \'Oor 34 persunen is, 'l'Oi
gens. de bestaande bepaling- er 50 of 60 gestupt. 
Het is waar dat er veel makke . cbapen in een hok 
gaan, maar of een stoomtrammaatscbappij en een 
spoorwegmaatschappij zoo maar van bestaande bepa
~ingen mogen afwiJken, ten nadeele van de passagiers 
1s een vraag waarvan de Regeering, het kosi immers 
geen geld, lieboort nota te nemen en die zij zonde1· 
eenig voorbebourl verplicbt is om op te lo sen.-

Telegrammen van de Loconiotief. 
Y~n Reuter, 2? .Tanuari. 's G1'avenhage, 18 Ja

nuar1. De Regeenng wenscht, naa1• men weten wil 
een berziening ("an art. 198) der grondwet, "06r dat 
fen wijziging der kieswet in bchandeling komt. 

Zij b~ft een ,·oorstel tot veranderino: der kiezers
lijsten (nieuwe ver eeJing des lands m 

0

kiesdistricten) 
gereed gemaakt, in <lier vocge, dat acht nieuwe !e
den .aan de tweede kamer zouden worden toegevoegd. 

U,t Batavia, 20 Januari. Drie-en-tachtiO' Javannsche 
.,,oeli's met be-:temming naar Deli, pe/' Engelschen 
stoomer No}·manby ,·an Semarang te Singapore 
aangeJ::racbt, hebb1rn zicb bij den Nederlandschen con
sul aldaar beklaagd over d<~ mishandeling doo1· hen 
1an boord ondervonden. Zij (of eenigen hunner) zijn 
gebrandmerkt. 

de heeren Simonnar en Brouwer. 
Overgepla:1tst van Bezoeki naar Bondowoso, de 

op zichter der tweede klasse bij den waterstaat 
J. J. Klaversteijn. 

Vergunning verleend aan de firma Hommes te 
Pontianak, tot bet in de vaart brengen der stoom
schi p Re.ident Kater en Emmanuel. 

Een tweejarig verlof naar Nedel'land is verleend 
aan den hoofdonderwijzer van de kweekschool voor 
inlandsche onderwijzers te Bandjermassin, G. Ooster
getel. 

Ontslagen, uit zijn betrekking, de rlerde commies 
bij bet departement van Financien J. K. Fauset", 

Ontslagen ee1·vol, de algemeene ontvanger te Bui
tenzorg L. van Honk. 

Benoerud tot derden commies bij bet depa1·tement 
van Financien, G1~rrits. 

Aan de reizigers der eerste en tweede klassP wordt 
op de staatsspoorwegP.n, zoo het vervoer voor rekening 
van den lande geschiedt, vl'ijdom van vervoer voor vijft.ig 
kilogram bagage meer dan vroeger tuegestaan. 

Aan andel'e reizigers der eerste, tweed!'! en derde 
klas~e wordt vrijdom van vervoer voor dertig kilo
gram bagage toegekend. 

Ee1·,·ol ontslagen uit haa1· betrekking, me;. Kalsho
ven, hulponderwijzeres. 

Benoemd tot hulponderwijzeres, mej. van Raders. 
Geplaatst te Soel'abaja, de hulponderwijzeres, mej. 

van Radel's; 
te Salat!ga, de eerste hulpondenvijzer Obdeijn; 
te Weltel'l'eden, de otlicier van gezondheicl der 

tweerle klasse van del' Hol'st; 
te Willem I, de olficier Yan gezondheid der tweede 

klas~e Olivier; 
te \Villem I, de tweerle Juitenant de1· artillerie 

Engelberts. 
Van Atjeh wordt ender datum van 13 Januari 

bet volgende bericht. 
Hct plan bestond om den 13en Janual'i de posten 

der zuiJ.-oostel'lime tot en met Lepong Arra te ont
ruitl'en . 

Ucn f Oen Janual'i waren onze troepen bij Sibl'eh 
in ge1·ecbt met den vijand. 

Aan unze zijde sneuvelrle een minrlere. 
Drie mindt'!rcn werden gewond, evenals zes clwang

arbPidC:'rs, waar\'an vier randjcewonden bekwamen. 
Tu. scht'n Djerir en Sib1·eh waren tot den 12en 

Januari geen verliezen geleden. 
De radjah van Lewab (eiland Soi>mba) heeft er 

van afgezien den radjah van Lakakka te bPoorlogcn. 
Overgeplaatst van Batavia naar J\Ieester Cornelis, 

de waarnemenrl derde ondel'wijzel' Yool'thuijzen. 
Uit Pasoeroean werd onder datum van 6 Januari 

gemeld, dat in de controle-afiieeling Toeren, een vrij 
belangrijke aschregen. afkoll!stig van den J:>e~·g _ Sme
i·oe, is gevallen. 

Overgl•plaatst van Soerahaja naar Menado, cle eer
ste hulponrlerwijzer \\'. Nieu wen buys; 

van Salatiga naar Soerabaja, de eerste hulponder
wijzel' rlel' tweede .klasse D. Harting Pzn; . 

van Blttar naar Batavia, de tijdelijke bulponderwij 
zercs A. Nyland; 

van Soerabaja naar Blitar, de hulponderwijzer der 
derde klasse C.A. van der Re~st. 

Het stoomschip Geldel"land is gisteren te Marseil 
le aangekomen. 

op Maanda~ den 26en Januari a. s. 

ten huize van 

Mevronw de Wed. SAFFINGER. 
"' vaD: HEd. geheel compleeten inboedel. 
. .,.,-Goederen kunnen 10orden bijgebracht. 

(13) SOESMAN & Co. 

Ondertro1nvd. 
W. G. H. C. BICKES. 

Weduwnaar Tan C. F. C. D . LAN8-E 

en 

M. 0. A SCHULTZ. 
I Nga.room Sragen 

Samarang. } 17 Januari 1885. 
I 

Brand V erzekerin[ -Maatschappij 
,,OOST JAVA'' 

Ondergetcekenden, .A .. genten dozer Maat
schappij, i:;luiten verzckeringen op de ge
bruikeltjkc voorwaarden. 

(17) SOES:MAN &Co. 

Finale publieke Uitverkoop. 
OP WOENSDAG EN DONDERDAG, 28 EN 

29 JANUARI A· S· 
V 11.n Gnlanterieu en Fantaisie-goederen uit de 

toko van wijlen den Heer 

Th ans te houden in de ToJi:olocalen van 

(14) SOESMAN & Co. 

Dagelijks te bezichtigen~ 

ETE"N BUITEN 'S HUIS 
Goed en 

(15) 

goedkoop te bekomen 
Mejufr.DEUX, 

Gebalen. 

bij. 

~~n1ebo~u1 
t.>ene elegante Bendy, zoo goed als nieuw, 
.fobriek Burendse, donkergroen gescbilderd en 
bekleed, met · 6 maanden garantie. 

Adres Uitgevers ·dezes. (8)* 

v~~~~:t~ fi'b~Q:r:, 
Begeerings almanak 1SS5 

met NAAMREGISTER zoomede OFFICIERS
RANGLIJST. 

(7) THOOFT & KALFF. 

Uit Banjoewangi, 21 Januari. Het schip Abe1·lem
no, gezagvoerder 'Wilson, met een lading suiker van 
de firma Do1repaal & Co., te Semarang, en mf:'t be
stemming nnar bet Kanaal voor orrlers, is in straat 
Bali gestrand bij Batoe Litjin. V erkrijgbaar 

Uit Batavia, 21 Januari. Overgeplaatst van GJapan Etu.ppe-Kaart van Java 
naar Semarang, de opzichter der derde klasse bij den 
waterstaat F. Wind. Topogrnpb .Kanrt van Soeralrnrtn. 

De eerste luitenant de1· al'ti!Jerie Rovckamp heeft Id. » Djokjakarta 
een ecnol ontslag uit den militairen dienst aangevraagrl. Pracbtalbums 

De officier rnn gczondheid J. C. \lohr; die zich Merk-en sternpelinkt 
met vcrlof in • -ederland bevond, is tc Amsterdam Rwidscl11'ift pennen 
OYel'lcdrn. DratLgbare copieerpcrsen 

Door den heer G. J. Putman Cramer, adjunct- Balboekjes 
inspecteur der in-en uitvoel'rechten en accynzen is, Goupil-gravures 
pens:oen aangel'l'aagcl,. , Ivoren duirnstokken 

Tot vervanger Yan den hePr Putman Cramer zijn Pe1'ry-scbaren 
voorgcdragen de beeren Verzijl en Krutholfer. 

Het stoomscbip Ut-recht is beden te Padang aan- Biscuit beeldjes 
k Orillon passers ge omen. 
Het Amerikaan. che schip Evie Ray, geladen met Kookboeken 

petroleum, is te Anjer aangekomen voor orders. Sigaretten papier 
Ilenoernd tot derde commies bij de st.aatsspoor· Faber 's boodschapleitjes 

wegen de onder-commies J. A. Bu"rgemeestre. Enz. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Dinsdag 27e dezer ten huize van den !leer 
J. ll. Hoffman in het fort Vastenburg alhier van 
ZEds. in boedel. 

f3) - THOOFT & KA.LFF. 

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

V erscbaft werklrnpita.al aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Op den 1en en den 4en Januari werden door de 
Franschen in T vngking belnngrijke ovenvinningen op 
de Cbineezen bebaald. 

OP \Voensdag en Donderdag den 28 en 29e dezer 
in h?t toku!ocaal . "Van de firma Soesman & Co. ip 
de Voorstraat alh1er van tokogoederen van wijlep 
den hee1· Il. W. van IIogczand. 

Op Yrijdag der 30e dewr in dC:' Koestraat alhier 
van den inboedeJ van den Heer Mr. C. H. Manuel. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
ruen conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

\VISSELKOERS TE BATAVIA. 
Nederl. bank. 6zm dato f 101 '/, Op nieuw ontvangen: 

Kccltaar en Zweedsche teer 

263 

., m vnten, blikken en fiesscben 
verkriigbaar bij 
SOE~MAN & Co. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
Soeri.ku rta. 

Dayrnm. &.lcoholisch wasch· 
w-ater. 

101) MACHlELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

fl.50 per pond. (31 !)"' 

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf, g~1Pgen te 

Djebbres. 
lnformnties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

amsterdamsche A"Cotheek. 
Eenig A.gentuur voor Soeraknrta. voor 

zoo gunstig bekende "VIJ N El\!: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. l\1A0HIBLSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

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

gen brandgevnar, op de gebruike4jke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Am~te~d~msehe Apctheek. 

LetJerr1va tel' 
(296)* A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Xaap~eh.~ ~ijne=.. 
(25) A. MACHIELSE. 

Iii ATELIER DE PHOTOGRAPHIE I 

l ~i ~. IJi ,\l@!@!l!~l!U. 11 , 
mi~ · .HOTEL ~R. 326 1m,i 

11~~~~~~-

f u~rik $e~idimu· 
:1".l:o dem ag a z ij n 

SO ERA BAJA. 

Steed• voo1·handen: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheden, en.z. 

Recommandeert zich verdei· voor bet aan-
:riJaken van japonnen, etc. etc. *(252) 

o~ 'bva,n~~n 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

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

AVTH .. ZD:R 
H eerenstraat-Solo. 

Op nienur ontvangen: 
Heeren scboenen. 
Hoecle-n a f 8.-
Parijscbe hemden a f 45.- 't <lozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't doz\jn . 
Schuimzeep. , 
Eau de Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

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

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor heeren-

DAMES ART.IKELEN. 

id. factorij 67m » 101 •1, 
id. partic. 67m )) 102'/, a 102 
id. » 37m )) 103•,• a 103 

Eng. bank 67m » 11 .85 

Op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag 
den 2e, 3e, 4e en 5e Februari in het pandhuis in het 
Chineesche kamp alhier van onuitgeloste pandgoe
deren. 

Op Vrijdag den 6e Februari te WaroonO' PPleIP 
,·an onuitgeloste pandgoech•ren afkomstig van de pand
huizen te Sragen en Masaran. 

Het ecbte Leverwater, <lat geen aanbeve
ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekencl, en 
slechts verkrijgbaar bij 

Handscboenen met 2 en 4 knoopPn Scboe
nen a f 8.- Blancs de lys en Blancs de pe1·le. 

Kinderscboenen, . fijne sponsen. 

DRANK.EN. 

id. partic. )) 11. 77. a . 11.80 
Singapore bank zicht » 2.19 
Hongkong id. id. » 2.19 
Amoy id. id. >> 2.20 

Op Maandag, Woensrlag, Donderdag en Vrijdag 
den 9e 11 e 12 en 13e Februari in het pandhuis te 
Kepatian van onuitgeloste pandgoederen. 

per fl. f L25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM. 
(301)* Schoenmake1·. 

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)* 

• 



• 

SOEJS1"..CAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en (;01DIDissievendotien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Qntvange;i: Encaty·psintbe. Koorts• 
w-erend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

(100) MACHIELSE. 

.Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings (;oogh Lozen~es. 

Middel tegen de hoest. 

(105) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
Soerakarta. 

Glykaline, middel tegen dP. hoest m 

,11 en •12 fieschjes a f 4.- en f 2.
Migraine Stiften f 2.- per stuk. 

356 A. l\1ACIDELSE. 

Gezondheid voor iedereen. 

HollQway's Z~Jf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuivcren het bloed pn herstellen a!Je ongeregeldheden 
van de 

lever, moar;, 1aleren en inr;ewanden. 
Z1j gt'\·en kracht en gezondbeid weder aan vel'zw~k
te Gestellen, en zijn onwaardeet'baar ter genezmg 
van a!IP. Kwalen eigen aan bet vrouwelijk geslacht, 
onvel'. chillig van we.lken leeftijc\. En onbetaalbaar 
voor Kinderen van -welken ouderdom. 

DE Z~LF 

Is een onfeilbaar geneesmic\del voor kwade Beenen, 
Zwerende Borsten, verouderde V.' vnden, '7,weren en 
Etterbuilen. Het is beroemd to1· genezing rnn Jicht, 
Rhumatiek , en omergelijkbaar voor Aamborstigheid, 

keelpijn, bronchitis, ver:koudheid en 
ho est. 

Ter genezing van Kliel'gezwellen en alle soorten van 
Huidziekten heeft zij geen mededingel' en geneest 

betooverend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
A!Jeen bereid in Professor HOLLOWAY'S Etab!issement, 

78, New Oxford street, Londen 
voorbeen :J33 Oxf'ord street, 

En worde.n verkocht in Patten en Doozen van 1 s. 1 '/,d., 
2s: 9d. , 4s. 6d, 11 s., 22s., en 33s. en verkrijgbaat' 

bij alle medicijnen-verkoopers door de gebeele wereld. 
_.. Koopers gelieven bet Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderioeken. Indien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is bet bedrog. 
('130) 

DE SIBQOP VAN D' ZED is cen koslbaar 
kalmerend m!ddcl voor kinderen. 
DE SIBQQP VAN D' ZED is onfeilbaar te
gen Kinkhocst. 
DE SIBOOP VAN D· ZED is ccn radicaal 
mlddel tegen de hoesl van teringlijders. 
DE SIROQP VAN D· ZED isec:n zckermid
del tegcn hoest verkoudheld. 
DE SI.BOOP YAN D' ZED is uitslekend le· 
gen Slapeloosheid. 
PA.RIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 

EN OYERAL IN IJEHEEL NEDERLANDSCH INDIE 

Te Soer11karta bij A. l\1ACHIELSE. 

ii 
&, ~~··;·;~! ~e. 8 \I 

lj 
·1 c!Jananga J!!!ater \ 
\ is een liuil~nµ-ewnon \'Nfrisc:r,!ir11rl 1 

'\ toilet water ; f!P1111•1q.:d l1ij l1f'l \1·:1:.·1· ; 
waarn1ede 111c11 zicl1 \\ · a~i;!it, 111a :1kt lwt I 

I de liuid l>la11k en !!Lid <·11 l<1:tl P!'11 I 
aJlp 1·fij11><tP geur 11:1, die d11or de ,.,, -

J gantslc dames zecr gezod1l wunlt , 

,. 

• 

N B d B. r 1. In di s ch B L BV B n s VB r z B k B r i n a BECKER & Co. SOER!BAIJ A. 
WEBKTUIGKUNDIGEN. 

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

EN 

HEBBEN IN VOORRAAD : 

Een groote partij L, T, 1-1 en Balk· 
ijzer in alle afmetingen. 

L ij t r B Il t B M a at s c h a D D ij 
Staaf en plaatijzer van alle dikten, 

waarbij van 6' >< 2' X '/,." en 'I•" 

TE BATA VI.A. 

§taaf en plaatkoper en .Koper• 
draad. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlnngs aangenomen VERLAAGD tarief voor vVEE
ZENFONDS, warden gaarne verstrekt door 

Groote- sorteering-llloerbonten en 
Hlinknagels. 

> > Jioperen Rranen 
en Stoomafsloiters. 

India robber van af '!"" tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met bnlpstnkken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie• 
men, enkel en dubbel. 

Hand, (;entrifugaal, Stoo1n• 
pompen en Brandspoiten. 

Snijgereedschap voor gas en 
Withw-orthdraad. 

(17) 

THOOFT & KALFF ~ - Soerakarta . 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrcgisters en A.fstandsbepa-
linr;en, afzonderlijk gebonclen. 

Gedru:kte A.antee:kenin;;boe:kjes. 
N aamlijsten. 
Kleedinr;lijsten. 
Strafboe:ken. 
:Menar;eboe:ken met ster:kte Her;ister. 
Proces-Verbaal. Getuir;en Verhooren. 
Be:klaar;den Verllooren. Alle soorten V erfwaren. 

Boor en Ponsmachines, Draai· Venduverantwoordingen, enz. enz. (4) 

en Scbaatbanken. I 'j 

Stoommachinesmetketels0pern ONTV ANGEN: 
fnndatieplaat. . .. 

be:e!~~:~~~1!a1~~:!t~r~~!i;, de bestet P r a C ht I ~ B 0 1 B 0 ~ r a fi B B Il 
Dinas (;ristall, een rueuw soor 

v1~urklei. Van welke l~~tste artikelen zij zeer goedkoop. 
eeruge agenten voor _ JaTa ZlJn. _ THOOFT & UAI.;FF. 

Verder alle ~rt1kelen, ben~od1"d (162) 
voor landeliJke onde1·nem1ngen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van lllachinerieen en 
reparaties daarvan, en nelllen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voor vervoer van koCfiJ, 
met ont,' angstbeurijs , ·001· kot·-
fijpas. (193) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 
,,de Oosterling-," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

V "t '' ,, er1 as . 
Bij bet A.r;entsehap dezer l'tiaatschap

pijeu bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, geler;enlleid tot verzekering 
ter;en brandgevaar, van a.lie soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta, 

(16) J. H. VAN Ol\11\1EREK. 

Societe G10 de Prodnits Alimentaires 
KAPJTAAL 3 l\iILLIOEN FRANCS 

Di1·ecteuren DINANT en ALLCARD 
GouoEN M ED.ill.LE P.rnus 1878 

Gou DEN MEDAILLE AMSTERDAM ·J 883 

PA RI JS II LONDON 
23, R ·i ch e ,. , 23 II '101, Leadenhallstreet. 

Doter van N ormandie 
Zander eenig mengsel, de beste boter van Frankrijk. 

Witte en Roode. Port .. . . . f ·15.-\ per 
:Malnr;a, 1'Iuscatel en Vino Dulce,, 'l 3.50 (12 11 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-1 acor.t. 

DiYerse grocnt.en, tnt/fels, sai·dines, pcites de 
foie g1·as, enz. 

ORDERS TE RICIITEN AA:N ALLE IMPORTEURS 
VAN EUROPA. Eeni[B a[enten voor Solo 

THOOFT & KALFF 
Men eische op elk. blik. het merk. met de twee boerinnetjes 

INDISCHE-BOD-EGA 

HOLLANDSCHE PRIJSCOURA1 TEN WORDEN 

OP AANYRAAG TOEGEZONDEN 
(141) 

Ontvangen: 
TE KOOP. Een pa1·tijtje exqoise witte 

portwijn, minder zoet van smaak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 
Het huis en erf thans geoccupeerd 

1 

door de 
loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) A. l\1AUHIELSE. 

Tjat ramboet dari toean D0 RICHARDS 
8AKAAANG D.JOEQA 

Roema Toean A. SEGUIN 
3, Rue Huguerie, BORDEA.UX 

Tjara l1111jat Jebi llaai per tjat lakaa 
ramhoet d111 djeoggoet / 

Tida ouah tjoe(ji kaloe maoe pAke, djoeza · 
~ tlda tinga/ noda di koelit. • 
~ %toe tjat dart toean doekoen 
": Jir.lcbards ojang Jantas kardja , orang boleh ·-. 

pake sama djoega per ramboet, UJil djoe11a • _ 
per djenggoet dan tiada sadja kasih lan1a1 ·.-: 
dan slamanja njang intero sakali, tapeh djoega • 
pengabi11an njing trada ukali ber-oebah. •• . • ~ 

Ztoe tjat d';U'l toean doek.oen R.tcbards t~da bek!n. sakit, sekali dia poenja koewat'. nja p~r perka1 dja-~11 dari beki~ koew~t 
1oeda pariksa dart banjak roepa tanda dan panksa-an : 1toe bekm ramboet lemas .da1,1 _k1lap, 1toe p1ara sama d1a, orang dia bekm 
koewat dia poenja akar dan kasii koewat bidoep. lloe tjat tingal slamania sepert1 leb1 doeloe sakah. • . 
Dari aegala barang baralllJ njang ~aai ukali dari roema uja toe111 A. SEGUI~, 3, rue Huguene, d1. kotta Bordeaux 

Kita dioeva taroli inoatan sama ltita orang poen;a toean toean nJanv batJa 
ltoe obat nama Cepbaltne dari toean doekoen R.ousseau njang takan ram~et djatob dan saban_boewat toemboe. . . 
!toe obat Arntcaltne dari toeaa doekoen :aousseau ajer wang1 per tioeti1 baa1 sakah ada baniak sakah obat armca d1 

dalam, ohat koewat sakali per taban kaloe orang _wkar ataoe di gigit, enz. - Itoe bedak _dari tabore baa1 sakah dar~ segalla roepa 
bedak, kalok saban di pake roe a moeka Slamanja tm al ba oes dan moeda aama doe a kau1 roe a se ar dan aloes upert1 orani moeda. 

tien Agent te Soeralrn.rta 
J. H. VAN 01\IMEREK. 

Steeds voorhanden; 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'rARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buibn 

de lijn. 

(6) THOOFT & KALFF. 

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

IlrnkkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en K&ntoorbr,hoeften. 
Spoedige bediening en nette afievering ge

garandeerd. 
P RIJSUO 0 gAN'l'EN worden steeds gratis 

verstrekt. 

Verkr.i.jgbaal."' 

bij 

(7) 

TIQOFT & !ALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhans0n 
(in het J a vaansch ) 

P1·ijs f 5.- f>'anco pe1· post f 5,50. 
(82) 

VERKR.IJGBAAR 
Ja,·aansche Ahnanak voor 

bet jaar 1SS5. 
or..der redactie van 

:J:i-, .. L .. ~inter. 
Bevattende een mengelwerk over de wa

jang-orang toebehoorende nan den prins Pra
boe Prang wadono, 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 > )) 1.50 
3 > » L-

(350) THOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN DI\?ERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEEB. VELE SOOR'rEN. 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

ur~®®~ur ~ l~~~~ ~ 

Hantoo1·-..4gnul<t.'• i_Qf!jii. 
Spoorweggitlsen. 
Nederlands Geschiedenis en Yolkdeven 

( p1•tichtu·e1·k in 4 gr. octavo aeelen) 
de Genestet-.Albu.m . in p1·acht-]Jand. 

ltalie, tloor Ge1·a1·d Heller >> .. 

Een scltilderdoos, conipteet ( voor di-
lettant-schilde1·s .) (249) 

Stellen zicb vcrantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Snelclrnk - Tt100Fr & KA.LFF - Soerakarta. 
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