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Abo11nem e11tsprijs ( 7.;)0 ner baH:in.ar 

b~i voornitbetaling. 

De Soe1·1r,k1t1"t1r,.fche Con1·1tnt ve 1·~chijnt 

°ilricnH~~tl ·~ \Yeek;<: Di1utl<rg.f. Dontle1·,l<r,,qs en 

Z11,fe1·1l11,g.f, uilQ'e'l.01idenl foe~t1h1gen. 

En r 0 pees G he Kr 0 Il i e k. bii zijne e.v. re1s lHLIH' Afrilrn te volaen). J~n 
indenl1t11<l wees hij niet all,..en ~tanleys punt 

(Beu·ei·kl 1111 ;>tlie ~laudcll'll" l'lrn l5 Dre.) rnn uitg11ng 1111n, urnar ook diens toekolllsti
gen rei;;weg, t1ttion voor stntion. 

- l)e Enge1sche rechtbnnk heeft nttar men weet 
In· de Franscbe per. beeft bet bericht op- de moorden11.11.r;; uit zelfbehtiud, die op net jncht 

zien geb111trd, d Lt de Regeering zeveu groote :\Iignonettc den scheep:;_jongen Parker hebben 
stoomer' gekocht of gecliarterd zou hebben. ?pgegeten, ter cl~otl veroonleehl.. Deze trnf 
tot den ovenoer >an troepen en steenkolen 1s thnns tloor <_le l\roon vern~derd m zes mn.11.n
nai:r Chinn. en Tonkin .. ~Ien h~d ~edacht dat l d ... ~ n gi::tn~e~1s. Br. v~mut ztch tl~nns eene rrnr
de Fmnsehe koopvn.ardnvloot ·m iedere aan- tu om ez:0 <len knp1tem en stuutman ook van 
vragfl van bet Gouvernement kon voorr;ien en deze strnf te onthfllfen. 
thans komt de Fio-nro met het bericht dat be- Op den sterftlag vim echtgenoot eu dochter 
Joelde scbepen clo~· de E:i.gel ciie eigeu 1~11.rs n.an (prit_i · :.\.lbe_~t en _prinses A.licP.) nl. 1:~ De.c. beeft 
eene fmnsche nrnatschn.ppij ziju overgedrngen ~om~~~lll \ ictorrn. met haar geheel gezm ~nre 
het >f'omptoir Central' te Louden (voor re- J'.~nrlnksche berlevirnrt ged1t1m naar het kom?k
kenina rnn den Staat.) • llJ k pr11.ulgrnf te Frogmore, w1tar een specrnle 
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booten zouden nu met frll.~<>che namen <lien.;c verricht wenl door den dekeu van \Vincl-
herdoopt worden. sor. De plecht~ghei cl wertl door orgel en koor

o-ezana opo-elutsterd. 
Eugene Pelletan cell man van beteekenis 0 

"' 
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onder het tw"clle keizerrijk, is aan eene be- De zaak tnsschen d~ dochter van Eagelancls 
roerte· ge:Jtorven in het paleis d•i Luxemboura opperrechter lorll Coleridge en den heer A.dams(*) 
WB.~r h1i als q1mestor van den Senan.t kame~~ heeft lrnar be~l_ag o·ekregim:. tr?ts den tege~
had. Zijne scherpe pen dientle de oprositie in stand der famthe van de bru1d is bet huwell1k 
het Wetgevend Licbaam; eene vlijmend satire to~ stand gekomen. Het wenl echter zeer rn 
tegen de Napoleontische dynastia · »hAt moder- t1lte voltrokken en geen enkele b~?edv~rwant 
ne Babylon" getiteld en waarin de VPrdorven- van <l~n beer .Adn.ms w11s tot de bgwomng er 
heid onzedelgkheid der Pariische wereld aau van mtgenoodigd. 
de kaak werden gesteld, bez.orgde hem drie . i\Iorin .is begrnven » !~n den a_rme", annge
m11.o.nden gevo.ngenis, zoomede voor eene andere zien er z1ch geene .~1Lm1hebetrekkmgen hadden 
brochure »Oostenrijksche vrgheid" getiteld. opgedaan om het l~Jk a.fteleggen, 

Hij was een wakker strijder voor de Repu- Zijne moordenares mevr. Hugues, blijft de 
bliek en het is een~ opme

0

rkelijke irome van lio1w~ van .~l~n dag. Te 011.nnes ho_udt men 
het Lot dat de man. die naar den strengen eene mschr.gnug om ~aar een prachtige bon
eenvoud van oudrepublikeinsche zeden stree'fde, quet t.e koopen. ~et ~- te hopen (voor hanr) ~nt 
z.gne da.gen moest eindigen 111 bet weelderige men che~ alsdan m et m bet nummer vn._n Clk 
pa.leis va11 i\Iaria de Medicis. zal w1klrnlen , waa.nn de Hugues-mame zoo 

Onder presidium van den Amsterdamschen terdege wordt gegeeseld. 
a.dvokaat en staatsman, Mr. Kappeijne van de De zn.als: zou te_gen 10 Januari dienen voor 
Ooppello is er te Hoorn eene Yergadering van bet Hof van Ass1sen. 
een honderdtal lanilbouwers ge1.iouden, ten Bij de Oongo-conferentie heeft Engeland het 
einde te Louden eene Hollandsche melkinrich- rnorstel gednan om m het nieuwe gebied den 
ting te openen. Daarvoor wil men eene ?\ aam- in voer van sterke drank te verbieden, rnaar 
looze Vennootschap oprichten en vier schepen Holland en Duitschland, dat zjjn de beide voor
bouwen van 720 ton ieder, die de melk, 100.000 naarnste jeneverfobl'iekanten, wenschen <lien 
liters clagelijks, rnn Amsterdam naar Harwich handel toetelaten. 
zullen .brengen, t€rwijl bij het vervoer te land, De Engelsche motie is zeker goed, maar 
zoowel in Holland als m Engeland, JJS bij de w1~nneer men zelf Uhineezen met achterlnad
verpakking zal worden n.11ngewenc1. kanonnen gedwongen heeft dAn opiumhnndel 

Cumberland, <le ged11chtenlezer heeft wede.r toeteldeu, dim stciat het niet een antler te ver
eene proeve Z!Jllf:!r !:('11\ en ge£;Hen, ditmaal Lie1lcn om jencver ann de zwartjes te verkoopen. 
a.an den l>ero1•mclcn . \ frika-reitii:!er ~bmle.v. II ij 
zou op. eene lrnn.rt >:m dat \1·ereldcleel cle rou-
te aiinwuzen, die :::ibtnley zidi zou ili•H l• l'H (om (*) Zic Xo. :i '""" 1lit bhli.1- (Een Recht,;l'l1andnal). 

Feuilleton. 
Het liasteel Tiliebou 

r1·ij WWI' hct F1•r1nsch 
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lletgeen h1j necsdc \\'<ls den hecr de Tr1;1 igm; 
·an aangl'zichl tot :w11:,. •zichL tc oulmorten en dit 

W:lS Pen Z<lak die hot Cl'n Of andPr ongeniJJik IOOC~t 

ilaats JielJhen. want in dien tijd was de hof~loct 
·an drn Koning 1·ru1 Franhijk YOistrekt niet talr\jk 

e11 hq.d daatbij geen f!'I001 e znlcn om zich l1' bcwc
gcn. Gclukkig 1oor Hoger ~p:iarde zijn goede ge-
1ius heri1 die 1norielijkl1eid. Jl1•nzelfden arnnd nog 

hoorde Hoger den hl:!cr di' l'halcauvieux tot i1•111and, 
<li e naar den heer de Trrl'ig116 l'rorg, zeggC'n, dat 
de l::latstr eC'n u11r geledl'n 111et cen gPhcime zcnding 
·ertrol,ken \Yas. 

])e m'ensch i;; eYrnwel nooit tenerlen met zijn 
lot . -:\iettegrn~taande hem betrekkelijk allr.s medA
geloopen \Vas, was Roger toch nict rnldnan. Ilij bc
treurde bet nu bitter 1ht Louise niet meer te l31oi~ 
was, rlaar liij clan van de afwezigheid van den heer 

d" y,,;1igrn\ h:1d ku1111en pa1tij frekkt•n. ::\u wi -;t 
i hij OHf!·olukkig nict \l"<lar h··t mci~jn zich l.iernnd. 
, ~f,•rronw du Theil, 1lic h~lo11fd kul hem zoJ dik

"·ijl" 11101,!l'lijk tijdi11g van Lo11ise te gen•n, schce11 
hn1·c bclofrl' Y1•1·gete11 t(' hebben. Mi~schie>n ·wuren 
01Jk hare b1·ie,·l'n YCl'loren geraakt, wat in diPn tijd 
zecr dilm\jl" g<'bC'lrde. i+) 

De et>nige :ian wijzing rlil~ d'Errignij rnn rnej11f1To11w 
de 'fr1;1· ig11e hez,1t. \Ya~ dat ee11 kapitein tier Jii;htc 
ruiterij rnn de:i l\uning, i1~ Ye11d6n1e, cen kocts 
wna1in twee da111es gczetcn waren, had ontmoct. 
llij h:1d geen tier IJl'id1) dames gPzien, maa1· ecn der 
k1wch1~. rlie hij 111 hct rnorbijgann er naa1· grnangd 
h;1d. hail lw111 rl'n 11nnm genoe111d, die vcel <lJI de 
Tr<;Yig-n<' gele,-lc n,~ koets g;ng den weg naar het 
land rnn C'l1'11trnin op. 

Z0oals 1111•11 ziet. \rn1·en het ~1.~cht.s zeer onbestl'111-
rln aa11w;_j1.i11gc11, 11ia:11· liij gcb1·ck aan lietcre was 
Hoger wol vi;rplichl er zich merlc 1c vergeno1•gc11. 

Ecnige clagen na rl«n 11acl1t, ' waar1·a11 11·ij de plaal ~
gel!arl ltelibende liizonrlerhe•len l'e1haal1l hel.iben, Y1'r
~p1 eid1le zich hl't gcr11cht dat Cff een Ycrbond gesloten 
was tu><schen den Koning Yan Frankl'ijk en zijn 
schoonliroeder den Koning v:rn :\'.ava1Te. 

llit venlrag, waarvan Sully, die toen nog slecht~ 
baron de Hosnay was, YOlgens zijn zeggen en niet 
zonder redcn, rle ~teller wa~, liestonrl waarlijk en 
de inhoud wen! spoeJig wereldknnrlig. Ter zelfder 
tijd Yernam men, dat. een plechtige bijeenkomst 

(t) Ook in onzcn tjrl, maar ~l~c\ts in Ned. Indie. 
VERT. 

Advertentiekosten beh11.tve het zegel voor 

elke 10 woorden voor 3 plr.atsingen r 1.
elke volgende plaatsing de belft. 

So er aka rt a. 

S l u i t d a g e n d e r lt.I n l l ~. 

'1'1<: S.U[AlU. G: 

Fr. 11-35. 
Eng. 3---17. 
Holl. 6-16- 26· 

'l'E BAL~ vu: 
Fr. 14--28. 
Eng. 6-20. 
Holl. 9-19-29 

Aw~t1·alische mail (Queensland Royal Mciilline. 
19 Januari. J 22 Januari. 

n a a ll Ill t an d. 
Dondenlag 8 fanuari L. h.. Yrijdag I G .Jan u .. •· 

X .. M. Zat.erdag 24 fanuat'I E. K. \"rijdag :~o fanu-

a ri Y. M. 

Vcrtrek der Treinen 
Semarang-Sula 

Solo-Semarang 

G.50 v. ni. ·neltrein, welke 
te Solo aansluit aan rlen snel
tre;n, diP om '10.80 v. m. 
van claar naa1· Soerabaja ver
trekt. Yenler 8.3·1 v. m. 1.1'1 
n. m. 
7.2 v. m. '10.30 v. m. 2.-lG 
n. m. sneltreio, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 "· 111. van Soera
baja \'ertrekt. 

Semarar.g-Kedong-Djati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang 8.'l 2 v. m. 
Semarang-Djokja G.30 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-St?marang 7.15 v. m. ·12.25 v. m 
Djokja--Solo 7:15 v. m. 9.48 v. 111 1 ~.25 

Solo---Djokja 
n. m. 3.55 n. m. 
7:13 v. m. '10 v m. 'l.53 
n. m. 8.36 n. m. 

... Willem I--Keclong-Djati G v. ru. 2 n. 111. 

Kedong-Djati-\Yillem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

Solo Djebres-Soerabaja-G.O aank. Soerahaja 3.20 
'10.41 (sneltrein) aank. Soe

rabaja 6.-
2.35-aank Madioen 5.52. 

Soernbaja-Solo Djebres 6.20 (rneltrein) aank. Solo 
Dj. 'l.28 

8.25 aank. Solo Dj. 6.
H .57 aank. l\Iadioen 5.51 

(Tijd~opgan~n volgens middelb. tijd Soera?aja: 9 ~i
nuten verschil met Solo; 12 uur SoerabaJa =: '11.o-l 
Solo.) 

In kampong Poerwodiningrntan woont een 
Indu-Europeesch jongeling die zich nu en dan 
des avoncls m Javuunsch costuum steekt, en 
aldus nitgedoscht inlandsche feesten en andere 

tussd1Pn de twee Somereinen zou plants hcliben te 
Plessis-lt'. ·-Tour·:. · 

d'Errignij l.iegrcep toen het doe] van bet. gehcim 
onderhond. wat hij ccrlijk YC1'7.1Yegen had en waar
over hij zelfs later nooit ecn enkel woord sprak. 

Den 3den A11gustus '1580 kll'am Hendrik Y.111 :\a
rnrre zijn kouinklijken schoonliroecler te Plessis-les
Tours bezoeken. Hun onderlloud verwekte ePn groote 
gee~t<lrift : 

))El' was zulk eon mcnigte ecle:cn en volk", Yer
)) haalt Sully in zijne Economies Rvyules clat de 
iitwee monarchen geclurende bijna cen tiur op Yijf
>itig passcn alstanrls van elkanclcr mocsten blijrnn 
»staan. zonder clkander te kunnen nacleren". 

Hendrik ontving zijn schoonbroeder hartelijk. Beirlen 
scbencn 1loor de innigstc vriendschap aan ellrnncler 
vcrbonden, gedurende de clrie dagen dat cle 13~arner 
te Tonrs verblijf hield. 

-:\og denzclfden clag rnn de ontmoeting der beidc 
Yorslen k wnrn de graar de 'l'rcvign1; te Tourn terug 
en Hoger zag hem rnor d•l cerste maul in den Ko
ninklijken stoct. i\an zijne hoogc gestaltt• herkencle 
Hendrik van Navarre ctaclelijk Roger. Hij liet hem 
weten dat hij hem wenschlc te ~preken en hem 
ve1·zoeken oin na af!oJp van c[(' plecb tigheicr liij hem 
te komen. 

Men bcgrijpt dat Roge>r er zorg voor droeg op 
tij1! ter autlientie bij zijne ~Iajesteit te zijn. De 
etiquette was niet groat aan het hof van den armen 
[foamer en onze held werd omniJdelijk bij den k.o
ning to~gelaten. 

Inzending der Advertentien tot op den 

d11g der uitgave v66r 10 uur. 

plaatsen bezoekt. iijne pe1soonlijkheid sch!jnt 
zich voor die vermomming wonderwel te lee
nen, maar bet prestige bevordert het niet, al 
dekt hier de vlag de lading. 

De Chineesche suikerhandelaars drooo·en bij
nn. cla0aelijks hunne waar op den groote~ wea 
)' 01 

me z.g daarvoor gedeeltelijk mnemen en aldus 
de passage belemmeren. 

Komen er nu personen bii ono-eluk m diP, 
u 0 

zoetheen terecht, dan heeft het maleisch woor-
denboek ban.st geen invectieven genoeg om die 
on voorzichtigen te confijten. 

In den haak is dat niet. 

------

Wat de djangkrik of gangsir voor de koffie
veltlen is, dat is de wawoong (soort van tor) 
voor de klnpperboomen. 

Een welgesteld dessaman van de des;;a Dje
tis nabij Beton klaagt, <lat bijna al zijne klap
perbooruen ten getale van 25 door die diertjes 
ZlJU vernield. 

Daarbij komen de badjings of eekhorentjes 
en de garengs, ;velke de jonge klappernoten 
doorboren en het melkachtige vleescb opvn 
ten. 

Het uoodlottig tjap-dji-kie spel heeft dezer 
dagen w~er een slachto:ffer geman.kt. Een 
mantri, onderhoorige van Z. H. den Soesoe
hoenan, verloor op een dag te 'fjojoedau met dat 
spel zijn geheele fortnin, eene som van ± 
f 1000.--

In de wijk ~oerwodiningratan schijnt door 
de politie een ontsmettingsproces beproefd te 
worden door de bewoonsters, wier ingetogen
heid veel te wenscben overlaat, te tloen ver
•huizen naar kampong Balong en de eerste 
buurt >oor Europeanen toegankelijk te maken. 

Dit is intusschen slechts eene verplaatsing, 
geen onderdrukking van een maatschappelijk 
eu vel; gebrek aan sanitair toezicht, aan O'enees
kundige controle, dat is de wonde plek. 

Prijselijk is bet dat men reeds sedert eem
ge clagen bezig is de booi:nen op de aroote pas
sar te besnoeijen. Men zou nu ook ~ene beurt 
mogen geveu aan de tamarincleboomen tegenover 
bet hotel Slier en de ijzerhoutboomen voor bet 
Resitlentie hni. , waarvan de laaghangencle te.k
keu den voctgangers en voertuigen last ver
oorzn.ken. 

Hendrik rnn N'arnrre ontving hem uitstekencl, en 
liet ougenblikldijk den grnaf de TreYigne roepen 
die door Hendrik UT, zoolang hij te Tours ,·erblijf 
hield , aan hem was toegevoegd. 

- Yentrc-:-a i11t-gri~ ! mijn schoone edelman, zeidc 
de koning noolijk , ik gllloof dat ik u een Jeelijke 
zaak. bespaard heb. Toen ik u Jaatst verliet heb ik 
er aan gedacht dat de heer de Trevigne in staat 
was twist mr.t u te zoeken, en heb claarom aan mijn 
li1·oedt•1· Ilendrik geschrr.ven 0111 daarop tc passen. 
Hij !weft tocn aan mv aanstaanden schoonYader ver
zocht om zijne nitdaging in te trek ken en hem dien
aa ngaande zijn \\·oorcl Yan eer afgevraagd. 

Cetroflen door die kiesche oplettenheic! van den 
koning, die te midden van zoorncl geYaren en clrin
gende zaken, zich toch nog met clc liefdesaang!J!e
grl'Jh~den Yan een ccmoudigen garde wilde bemoeien, 
dankt.e Roger rlen kor.ing eerbiedig en waarlijk uit 
tlcn grand rnn zijn hart. 

- Maar clat is niet alles, zeitle Hendrik, ik heh 
het in mijn hoofd gezet cm u met den hcer de 
Trevigne ic verzorneu en ik zal bet doen ook. Daar 
konit hij juisl aan; ga. gij nu achter dat gorclijn 
st.tan. 

rrogf'r gehoorzaarnrle . 
-- 1Iijnheer de Trr1·ignc, zeide de koning tot clei'I 

graaf, rlie binnentrad, 11w koning, mijn bemincl1i 
schoonbroeder, lweft u bij mij in rlienst ge$teld. Ilet 
is mij zeer a:-ingenaam van edellieden van grooten 
naam en bekencle dapperheid, zooals gij, om 111ij 
been te !zicn. 



De brug op de viet'sprong van Brondjokesoe
man is reeds sedert eenige dagen ingevallen; 
tot waarschuwing zijn daar slechts eenige bam
boetn.kken geplaatst, terwijl des nachts van ee
nig licht geen spoor te ontdekken is. 

Een beer die Zondag in den laten avond daar 
met zijne dogcar passeeren wilde kreeg door die 
achterhoeksche toestan<len bijne een ongeluk 
en bad het slechts aan zijn paard te danken, 
dat plotseling stil stond, dat hij daar met voer
tuig en al geene buiteling maakte. 

Het aantal Soloneezen 't welk voor den Rech
tercommissaris beeft te compareeren, bedraagt 
naar gissing meer clan het dubbele van dat 
uit de andere residentien, die onder het rechts
gebied Tan den Raad van J ustitie te· Seni11rang 
ressorteeren. Geen land dus voor den pri:c de 
t•utu ! 

Zeven a'n.uklachten wegens het uitdeelen 
van slagen, twee wegens boedelverduisterin<Y 
drie wegens aanslagen tot moord en een we~ 
gens schaking van een Europeesch meisje -
ziedaar de zaken, welke de Rechtercommissa
ris te behandel~n zal hebben. De aanklachten 
gaan alle van bet Europeesch element uit. 

Op de passer te Soengingan, 1 paal west
waarts van Boijolalie gelegen, slijt een Ohinees 
elken pa.sserdag haantjescluiten aan de dessa
lieden te~~n 5 centen of 6 duiten de 8 stuks. 

W eet de politie dat ? 

Dikwijls kan men langs den weg oude ge
pensioneerde soldaten ontmoeten, met kruis of 
veldteeken versierd, die hunne toevlucht tot 
bedeleu nemen, daar hun pensioen te karig 
is om van te bestaan en z!j moeielijk werk kun
nen vinden. W aarom oefent de Staat geen cle
mentie mn.11.r recht, door die lie<len een baantje 
bij de Staatsspoorwegen of W aterstaat te be
zorgen. Het is eene dure verplicl.tting de hand 
te reiken aan die pioniers eener geregelde orde 
Vttn zaken, dat beseft ieder die weet w11t er 
vastzit a.an het soldaa~je spelen in Iuclie. 

Uit het Zuiclergebergte schrijft men: 
Het bericht in de Soerakartasche Cournnt 

van 20 dez"er omtrent de djangkriks en gnng
sirs, welke schade a.an de koffieboorncn te 
3oij_olalie veroorzaken, is iils geschreven voor 

der naburige ko:ffieondernemingen. Ook 
zijn die diertjes in overvloed. De dessn.lie

zoowel mannen, vrouwen als kinderen, 
dan ook den last, elken avond bij 

•licht de ko:ffietuinen te doorzoeken _en 
.crtjes te vangen. Des avonds zijn ze ge

c•Kkelijk te vatteu, daar zij dicht bij de ope
igen bunner holen een gemeeno;chappelijk 

'ert. aanbeffen. Het middel, clezer du.gen in 
d1sche -Opmerker gegeven, zal thans door 

cren landhuurder worden beproefd. 

Op de politierol van heden werclen gestra.ft 
wegens het bezit van clandestiene opium Bok 
Wirosoekarto en Metodirijo met 14 dagen, 
Resowidjojo met acht dagen en Go Tjing Koen 
met twee maanden krakul, terwijl Roebingah 
ter zake werd vrijgesproken 6lJ Somosoedarmo 
naar den Residentieraad verwezen. 

W egens de overtreding van. staat!Sbl. 1866 
~To. 132 art. 185 sub. a. en art. 224, zonder 
plaatskaartje plaats te hebben genomen in den 
spoortrein, werd njonjah Oei Kam beboet met 
f 3.-. 

Het Fransch militair tooneel gezelschap, dat 
vroeger door zijne voorstelliilgen der burgerij 
zoovele aangename avonden verschafte, gaf in 
het laatste jaar geen teekenen van !even meer. 

Dit is wel te bejammeren, daar zich onder 
de militairerr zeer goede sujetten bevonden. 
Zijn die door overplaatsing wellicht voor de 

De graaf boog. 
- Zeg mij, mijnheer de Tre1·igne, als er iemand 

met geweld in mijne vertrekken wilde doordringen 
als ik den toegang daartoe verboden had en gij :rnn 
de deur op wacht stondt, wat zoudt gij docn? 

·- Ik zou hem mijn degen dnor het lichaam ste
ken, antwoordde de Trevigne zonder aarzelen. 

-- Goed geantwoord, mijn edelman ! '\Yelnu, ik 
heb daar een jonge baron, die zoo gehandeld he~ft, 
missr.hien nog wat hardhandiger, en die beweert dat 
cen oud krijger, . zooals gij hem etl\'el duidt dat hij 
den ~em opgedragen last vervuld heeft . . . . Korn 
na<ler, mijnbeer d'El'l'ignij. 

De heer de Trevigne was in clen val geloopen . Ilij 
trachtte er zich uit te werken, maar het wa~ nit?t gernak
kelijk om het tegen den Bearner vol te homlen. Na 
eenige minuten was de graaf vel'plicht om van zijn 
mi~noegen af te zien en aan d'El'rignij de hand te 
reiken. Wij staan er niet borg voor, <lat dP. beer 
de Trevigne zulks van gan~cher 'harte deed, rnaar 
enfin hij 1leed hft en dat was bet voornaam~te voor 
een rechtyaardig en cdel man zooals hij. 

Solosche muze verlore~, zoo zal men zich 
onder de vervangers toch wel eenigszins kun
nen recruteeren. Mttar er is iemand noodig die 
er zijn breeden rug onder zet. 

Iu dP. kampong Selompretan worclt een Chi-
1ieesch bruiloftsfeest gevierd, dat door de groote 
scliaal waarop het plaats heeft vele toeschou
wers trekt. 

Eene bizonderheid echter is het - en niet 
van de aangenaamste voor de gasten, - clat 
hoewel de gamelan er bespeeld wordt, men z1ch 
bet genot van bajacler'ls en clranken heeft 
moeten ontzeggen, daar des gastheers woning 
op den heiligen groncl van de groote Mes
dj ied gebouwcl is. 

. De gP.wezen hoofdspion bii de amfioenpttcht 
alhier, Auw Oei Lo ~enaamd, kreeg eenige nach
ten geleden met een scherp wapen een slag 
over zijn voorhoofJ, die een wond boven het 
oog veroorzaakte. 

De gewonde persoon verdenkt van die daad 
twee zijner vrienden (?) Beh Tian Kiat en Liem 
Peng Poen. 

Ook al geen vak om oud bij te worden. 

Gemengde Barich ten. 

De heer Anton Kessler heeft in het 'r~idschrift 
der Ned.-lndische Maatschappij van Nijve1·heid 
en Landbouw een uitvoerig overzicht gegeven 
van een rapport, in het vorige jaar door den 
Brazilliaanschen hoogleeraar Couty uitgebrn.cht 
over de oorzaken van den gedrukten toestand 
der koffi.ecnltuur "in bet Keizerrijk. 

De heer Kessler vat ten slotte den inhoud 
vttn dat verslag en de gevolgtrekkingen waar
toe de inhoud leidt, aldus te zamen: 

» dat de tegen woordige toestand der koffi.e
cultuur in Brnzilie vrij treurig is, tengevolge 
van het. ktJetbure tii geb:rekkigc ~~!l tleD. ,'!ls
ve1.nirbeid; 

~dat van die dure, doch alsnog onont.beerlijke 
werk:krachten thans de VOl)l"raad reeds te ge
ring is, terwijl door o.fsterven der slaven bet 
tekort telken jare zeer sterk toeneemt; 

>dat vrije sln.ven, noch Cubocles voor het 
wr.rk op de fozenda"'s te gebruiken zijn, en er 
dus naar anclere werklieden moet uitgezien wor
den; 

><lat immigratie van Ohineezen den toestand 
niet kan verbeteren, daar Chineesche koelies 
nog duurder komen dan slaven; 

»<lat alle heil moet gezocht worden in En
ropeesche immigratie, doch dat die immigratie 
niet vlot, vooral ten gevolge van de sociale 
verhoudingen in het rijk. 

Onder de mm of meer geforceerde aardig
heden, die naar aanleiding van de jongste 
financieele beroerten in omloop zijn gebracht, 
vermeld ik slechts deze: Als nieuwe equestri
sche oefening bij Carre zal op het programmn. 
verschijnen: ,,De Beurs, springend over drie 
leeu wen en een dorren paal." Hi hi, Ha ha! 

Ook de ongelukkige bankier Raphael, die 
doo1# een ontrouwen bediende twee a drie ton 
armer is geworden, heeft de geestigheicl v~n 
een zijner geloofsgenooten nog wel opgewekt. 
Deze zeide: ,, Raphael is nog niet geheel a sec; 
hij heeft nog een g1·ein~je over," hiermede een 
toespeling rnakend op Raphaels zwager Grein, 
die hem reeds een schat van geld heeft ge-
kost en nog dagelijks kost. B. R. B. 

Wij herinneren ons in vroegere jaren io 
Hollimd eens r.en invitatie gekregen t e hebben, 
die veel balo ::>fde; w;j rnJeten er bij zeggen, door 
de schuld van de meid; maar nog nooit bebben 
wij ons zoo verveeld. Ziehier het geval: Een 

om het te wagen vau u de ongenade van uwen ko
ning op den hals te halen, door te beproeven om 
een .,nderhoucl af tc breken, waarvan gij de gevol
gen duchttet. l\Jaar daar gij ecn rnn de goede en 
gctrouwe raadgcve1·s van mij•1 broeder zijt, stet ik 
er belang in om u persoonlijk te overtuigen; dat 
een vet·bond met mij het b,,ste is voot· de bc>langen 
van een souverein en YOJr uwe partij. ~ijnheer 
d' El'l'ignij wees zoo goed on~ a Ileen te hlten. 

Eerbiedig grl>ette rlt• baron zijn koninklijkcn be
scbermer en den graaf de Trevigne en vertrok het 
hart lichter en met mcer vertrouwen in de toe
komst. 

:Niel Jang hleef Hendrik Yan Navarre te Tours, 
maar ging spocdig mede naar het tooneel des oot·
Jogs. 

Ongeveer acht dagen na bet onderhoud van den 
koning en rlen hcer de TrevignP vielen de tro<lpen 
van de Ligue de voorsteden van Tours aan en na
men ze allPn in. De Beamer kc.,,rde tocn cladelijk 
terug om zijn bondgen'.lot ter hulpe te snr.llcn, maar 
de koninklijke tl'oepen hacl<len die dcr Ligue reeds 
teruggP.slngen, ccbter niet voo1· dat de laatstcn de 

- Verbecld u echter uiet clat ik u ooit de! liand 
mijner cloc:hter zal schenken, fluisterde hij Roger in 
het onr, zij zal rlen heer de Chateaully huwen, - voorsteden g<>.heel verwoest hadden. • 

- Laat uns nu, sprak de koning zich tot den 
heer de Trevigne wendende, over ernstiger zaken 
spreken en waan·oor ik u· bij mij geroepen heb. Jk 
weet <lat gij u met alle macht hebt gekant tegen 
het verdrag, th,ms tusschen mijnen broedel' Hendrik 
en m'j gesloten. IIet is ook cht w.tt u er toe bracl1t. 

De baro1 d'Erriguij onderscheidrle zich in die ver
schillen'.!e gevechten met zoJv eel lof, dat de koning 
he rn het bevel over ecn kompagnie gaf en hem met 
zij ne betoJnde dapperhe1d geluk wenschte. 

De ro ep van zijn voorbeeldig getlrag had zich 
stellig heinde en ver verspreid, want tegcn bet einde 

charmant jonggetrouwd paar arrnngeerde een 
pn.rtijtje, l.H,st1L1m1le nit alle ongetrouwde kennis
sen. De meid we1°ll rondgezonden met de ge
bruikelijke formule: >Compliment van rnijn
heer en mevrouw en of rn~juheer die en me
jufvrouw die en die pleizier hatl<len een kopje 
thee tu komen drin ken en later fomiliu.ar eeu 
broodie te blijven eten." 
_ Nu h1td bdtloelde meid zeker iets anders in 

h11.11r hoof'tl, hetgeen ook bij. meiden wel eens 
voorkomt, althaus zij vergat h11ar boodschap 
geh~el en zocht toen uit de klanken die zii 
had opgev1tngbn als »complirn:mt ," »thee," 
»familiaar," ;,) broo,ije," zelf eeu boodschap op 
te stellen, en· z:ebier hoe de1,e uitviel: <Com
pliment ViLU mevrnuw en of ruijnheer pleizier 
had een kopje thee te komen drinken en een 
broodje te blij ven eten, dan :wu bet Inter fo
rnilianr wonlen.'' 

Men k.Ln zich voorstellen, clat W~J rn ge
spannen verwncbting dit vroolijk p1Lrtijtje te 
gemoet rngen. Mn.ar och! wat vie! bet tegen! 
Neen, nog eens, het l11chen l1Lat zich niet 
dwingen. 

'l'e Batavin. is voor korten tijd een ernstige 
poging gedaan, om een periodieke lacbbui bij 
het publiek op te wekken. Schlaraf fia heette 
het gezelschap, dat zich dit loffelijk doel 
voor oogen stelde. Men zou · bijeen komen, 
gekbeid maken en lachen, en ditt voor niet 
meer dau f 2 per nrnttnd. · 

Mijne heeren, w~j waardeeren uw streven. 
Lachen is in elk klinrnnt en voor1tl in de af
mttttcnde tropeu hoogst urenschelijk, maitr weet 
gij dim niet ditt lac hen zich niet d win gen laat. 
Het is met ln.cben als met kiespijn, hat l:rnmt 
niet op wn.nneer gij wilt, en bet is zeer goed 
mogelijk, cbt gij achter een begrnfonis iets r.iet 
dat honderd n11tnl rueer u w lachlust opwekt 
dau getabberde heert!n die voor een ail knie
lcn. Bovendien is het publiek v,eeleischencl, 
wnnneer bet korut om te lache11, en zal geen 
gezicht vertrekken dim wanneer het ultimatum 
van geest bereikt wonlt. Een Offenbach z0u 
geen lid van Schlamff'ia willen zijn en zelfs 
een Labichc zou te kort scbieten, als elke 
maancl een wissel op z~j n anrcliglieden werd 
afgegeven. 

Een anrdigheid komt ongezocht, somt~jds nit 
den monrl van een voucligen des geestes. Zoo 
lezen wij ·in een der voor ons liggende cou
ranten van een keukenrueid, die aan een lin
gerc vertelt, dat zij op haar kamer komend 
een man. gewaar werJ. ·-,,Oh! j'ai eu une 
peur ... d'abord," zei ze. 

Dat d'abol'd was goed. Le sublime vient du 
coeur, zeggen da litterntoren. 

J.B. 

De omstandigheden - of liever zijne zwak
ke gezondheid - hebben kapt. Kleij uitstekend 
gediend; want juist tegen den tijd dat 's Hofs 
arrest bekend ran.kte en de bebandeling van 
nieuwe vergrijpen vn.n Kley eene besl-issing na
denle, werd z!jne gezondbeid z66 ernstig ann
gedaan, riat hij per eerste mailboot inet verlof 
wegens ziekte naar Nederland rnoest vertrek
ken (hii was eerst in April 1883 van eene 
vie1jn.rige afwezigheid, grootendeels wegens ziek
te, in Indie teruggekeerd.) 

Van ziin vcrlof zal hij ongetwijfeld gebruik 
maken omr op de hem eigen wijze, eene nieu
we agitatie in het bel1mg zijner zaak in Ne
derland te doen ontstaan, ·Om daarna, na om
mekomst vttn zijn verlot, bet Imlisch leger we
der te verrijken met een officier, die van zijn 
12 of 13 jarigen Indischen diens·t, gedurende 
7 a 8 jaren geen tlienst heeft gepresteerd. 

De hemel bewnre den Staat voor zulke die-
naren! B. II. B. 

Zomler de minste verwondering aitn den 
dn.g te leggen, heeft het New-Yorksch pnbliek 
in den avond ei:in door Bclison in nl
le stilte georgnniseertl<0n optocht met ellC· 

van rle m::iand Mei, ontving hij uit banJen van ecn 
onbelrnnd oud man een brief, waarvan het schrift 
alleen hP.m 1·ecJ~ deer[ sidderen. Di· ~ briC'f, rlie hij 
haastig openJe, bevatte een zijden zakje waal'in ecn 
fraaie lok kashnjebruine hairen met de woordcn : 

_>>Aan cl,rn kapitein Roger d'E1Tigny van baa.1· die 
trotsch is hem te be111 innen en ~teeds op God Ycr
trou wt". 

Zeker duizend m:den kuste llt>ger dicn zoeten schat, 
hem d1D1' Loui~e gezonden en hing di1~n <l<tal'ila als 
ee~1 h :o iligdom om den hals. 

Die daarl moge n11 al in onze rJag·cn wat ki11de1"
achtig schijnen en ook niet in den smank vallen van 
de tcgcn\\'oorc!ige dappere jongc lietlen, wier moed 
zirh op "Cil anrlcre wijze doct kennen, bijv aan de 
sp ·~cltafol of jn huizen , die men beter deer! van te 
ve1"1Tiijd:.:n, zcker toch lag daarin ieLs wat den jongen 
edclman gccn oneer aandt>ed. 

Do DI' onde rvrngcn en het aan wenrlen v~ n allc l1t1lp
m icldelen, die een verli<"'fd j ongn1111 ten diensle staan, 
was hij einclelijk tc weten gekomen, dat Louise zich 
bevoncl in een slot 111 de O!llsLi'cken van Ch:itcaud11n; 
maar aanhoudend belast met zenrlingen van den Ko
ning, die hem hoog op p1·ijs st<iltk, en hr,10 daal'Om 
steeds de mocielijkste en gevaarvolste experlities, 
waarbij stipte gehcimhoucling er; koelbloetligheirl ver
eischt werden, op lroeg, kon d'Errignij geen nn.Lle1· 
onderzoek naar d0 verblijfplaats van mejufY!'OUW de 
Trrvigne doen. 

De kleine ruirnte waarover dit verhaal te bescbik
kcn her.ft, vergunt ons niet om in nauwkeurige be-

t >'ische fahkels aanschouwd. Die optocht be
staantle uit driehondenl m1m, ieder met een 
helm hoed g~clekt, welks spits een electrische 
111.mp vonude, trok in nHU"flchorde op, bij el
lrnnder gehonden op dezelfde wijze als in In
<lie de ambtennren der vierde klasse, nl. door 
een dnn tou w, cloch w11ardoor ditmaal een elec
trische drnad liep. In het midden bevonden 
zich vii f lrnrren, waarop de electrisch11 ma
chine::; gesteld vrnren. Op de hoofdstellen der 
tlaarvoor gesp1Lnnen pau.rden gloeiden eveneens 
Edisons lnmpen. Ziedanr eene echte Yn.nkee 
reclnme. B. H. B. 

De ·schrijver welke in de Nieuwe Vol'sten
landen d1-m 8injo dessarun.n wil litten wordeu, 
schij nt slecht op de hoogte t~ zijn van wat 
een Sinjo is; (puisque Sinjo il y a,) ook van 
Wii.t een patjol is. 

Een piLt.jo] is een stuk ijzer met een eind 
hout, a1tn het uiteincle witarvan een J avaan of 
inlitnder; en nls die inlander niet van zijn 
prilste ,i eugd heeft leeren omgaan met dat eind 
hout, ann het niteinde w101Lrvan een stukje 
ijzer, dan leert hij dttt nooit. 

Zou die schrijver soms denken, dat maganO'S 
en pi·iejajies geschikt zijn voor landbouwer~ ! 

De nood leert bidtlen ! 
W el zek:er, va done voir Jean, s'ils viennent. 
Als die schrijver de haanbreker wil wezen 

voor de Si1~jos, de Sinjos zullen volgen. Ge
guarnndeerd. 

Sinjo. Menigeen spreekt dat woord uit, OJll 
daar111ede te kennen fa .. geven, clat zoo ieruand 
het non plus ultra is van storuheid en be
krompenheid van geest. 

Het klinkt en voor den '1"olbloed en voor 
den halfbloed, zoo iets als een scheldnanw, er
go- knn die schrijver 111tgaan, met wat een vreuO"
de zijn opste·I door de Sinjos zal gelezen wo~
den en hoe dnnkbaar zij hem zullen zijn, dat 
hij hun tlezelfde recbten wil geschonken z1en 
als den inlander cornpeterende, du.t hij hen 
bijgew1lg verlaag(l wil hebben tot den ran<Y 
van inlander. "' 

Als bewijs vitn erkentel!jkheid moesten wij, 
Sinjos, di en schrij ver tot onzen loerah verkie
zen, w.:ant wie zulke ~i·ede rnorbeelden weet 
aan ti! geven, w.l ongetwijfeltl ook goed kun-
nen voorgaau. J. B. 

_ (Deze ge,•olgtrekkingcn voor rekeniu-g van den schr. 
Jiet was ·o. i. volstrnkt geen nieuw maar t.,~h een goed 

denkbeel<l, dat van het vestigen van lamlbouwkolo1;'.Gs tot 
vermindering van pa.uperisme en -ver<liende geenszins dei. 
smaad van den correspondent der Java Boele. 

RED. 8. C. 

Ook met muskieten en andcre dieren uit de 
Oostersche insekten-wereld maken de ED.O"eh:iche 

"' soldnten in Egypte kennis. Zoo lagen een der 
eerste nachten twee Iersche soldaten in elkaars 
buurt, te -v loeken op de muskietan, die zij ver
geets, onder bun dek.eus trachtten te ont:>chui
len. Een, er aan wanhopend den slaap te vat
ten, opent een oog, en ziet een paar vuurvlie
gen. »Michel!". Michel! roept hij tegen den an
der en geeft hem een trap, »komt 'r manr uit. 
't Helpt je toch niet. D'.~t bliksemsche vee komt 
nu al met 'lanturentjes nuar ons zoeken ". 

Een misverstnnd · is menschelijk, vooral als 
men ergens niet in thuis is. In een manufac
tnurwinkel te Amsterdam kwam dezer dagen 
een stemmig dame~je van negentien jaar, iive
rig lid v1Ln zendeling- en andere vrome genoot
scimppen, met een mama die wel scheen nog 
nooit gehLgchen te hebben. Zij zocbten panta
lonnetjes uit, en de juffrouw was juist een an;
dere doos gaan halen, toen de mama de op
merking tegen het meisje m11akte, dat de 
luatste vertoonde soorten, die buitengewoon fijn 
en fraai waren, ook zeker nog al hoog zouden 
komen. »Och neen"-viel dadelijk een pas bij 
't vak gekomen bediernle in, die in de buurt 
stond op te ruimen en wien men gezegd had 

zondi>rheden te treden over de ~taatk.undige gcbei.;r
tP.n i>sen, die er aan verbonden zijn en toch zouden 
ze tc belangrijk wegen om ze slechts t<-~r loops a:rn 
te rocren. Zondr.J" er ons bij op te houden, gaan wij 
daal'Om de vere•.!niging rnn de koninldijke troepen 
nlt!t lie so lrlaten van clen Bearner, de innamc rnn 
Gerg~an, Pithiviers, d'Etampes en de blokkade van 
Pa.rijs door 40000. man van rlcn J\oning voorbij. De 
mourrl van Ilen rli·ik JII, die den -t strn. Augustus 1589 
plaats had, verh;nrlcrde de bcstorming van Parijs, 
wat rhior de Lig11e, ondersteund door bet gepeupel 
wocdeorl en wa11hopend verrlcdigd we1·d. 

De lwrtog de llfaijenne, toen aanvorrrler der Ligue 
had dc!n Kardinaal de Bourbon tot Koning Jaten u\<
rocp<'a en tlezc nam den n.rnm aan van Karel X. 
!IPt prestige van hel Koningscl.~p was te clicn tijde 
nog zoo groot, clat de Guises zich .elf nog niet tot 
dt>n tl'Oon durfdcn vcrheffcn, ofschoon zij dien be
heer>'cht.en door hunne macht en hunnen rijkdom. 

'l'erzelfdct· tijrl had de Beamer, werkelijk Konw1g 
van Frank1·ijk gcword~n, den na::un aangenomen van • 
IIewll'ik IV en nam ccn grootfl waardigheid aan, 
tcgcno rer rl1~ a:rnmatigingcn van de voorni:nmste 10-
gerboofden 1·an zijn voo1·ganger. Krachtig door hun 
anntal, door lwnnen rijkdom en door het standp11nt 
waarop zij zich geplaatst hadden, wilden zij aan den 
koning e1~n g-eloofavernndering oprll'ingen en hem 
dwingen het Roomsch-Katholieke geloof te omhelzen 
en dat wel unmiddelijk. 

{Woi·cli ve1·volgd.J 



altijd voorkomend voor de klauten zijn. »N"iet I 
zoo heel hoog, mevrouw, ruaan.r even b ven 
ile knie -Eer de winkeljuffronw met het O"e
hal\lde terng wnl'l, wanm mqeJer en <lochler 
den winkel al uit., ow er nouit weer terng te 
koruen. A. D. 

Verspreicl.e Berich ten. 

Uit oekabormie schrijft men nan de Java Bode: 
doo-- de ~f'ie 1'11 a, n}Joudende regens heeft Pen af
,chuiving der baan nab\i Pngagapan µlauls gebad 
In den nacht van <h'n I 9e op den 20e is op Pen af
stand van 300 pas dezer af.scLuhin1~ een nieuwe wr
zakking der baan waargenonwn. lloewel tot dusl'er
re nog gren tremming in de dagPlijkschen dienst 
0·1tstond, is het helaas te l'erwachtt>n, wannre1· de re
gi'lls blijven aanhouden, dit niet hing meer zal uit
blijven - Le Algerneene onhange1· te J3uitenzo1·0- is 
t>e1·1·ol uit 's lands dit'nst cntslagen, maar hct is '\100-
onbekend wie de vervanger zal zijn. Bij den nn ont'"'-
lagen titularis kon men 1net groote letter~ op de 

deur van bet kantoor lezen: ii Het ka1110or is gl',1-
pend van 's morgens 8 tot ",; 11u midtlt1gs I uur" mnnr 
men kon er Per:;t tcgen 10 me terl'•'ht. IIct puhliek, 
als altoo" ontevreden, mm! dit zce1· 011hehhelijk. -
Voor het -cndean aan den heer lloonwg zijn slecht>< 
f 600-bijcen gebracht en ble1·en c1· nn nftrek d•'r on
kosten slPcht;; n1irn f 300. Ol'er Tut bc~trij1ling 
der uitgiwen is d·· ~ ~om niet vol,loemle en Z11llen dt\ 
ontwerprrs 1·an het phinnetje nog- een~ in de b<'11rs 
moet,'n ta~ten. Dit is l'O<H' hen r.c•e1· onnnn<>·,..nanm 
m11ai· het waste verwarhten. - - De ,'-'/Nti/ Ti~ie::< H'r~ 
telt clat ecn Holland,;ch plantc1· te Deli, die 83 Ja
vanen te 'enrnrang als koelies had llcUJO"<'llumen, al I 
die men chP-n op lier. arm heeft gP.brand111rrkt met j 
de lette1 · Y. D. De armen zwollen op en vcruorzaak
ten ,·eel pijn. De nrme kcrels wendden zicb toeu bij 
nankomst tot den :\e lerlnnd~chcn c0n~ul aldnnr, die 
ITen naar d<J ~Iarin' authoriteitcn l'erweeti, tbnr lwt 
voorval llll<i plaats µ-eha1l nan hoo!'fl van ern Engt>l
~chen stoomer i 'atm1rlijk zegt de En<rel·«:h<' knpitein 
dat hij l'llll 11iets af"wi~t l';l a lies" gi•beu1 d 11·;1sn 
zoml.er zijn me.lewete11 of vourkenuis. !Jc Engebclw 
zijn in hun chik en bl'lrr.uren ht•t !lat ziji1\ dew 
geen Rad.in. van Tenotn tot hunne 1lispJsitie heb
ben. -

'u dnt de ketjoe al~ zij ter doJ1\ 1ero mle,~1,1 zijn, 
toch gm tic krijgen en h•rnu.i str,1f i~1 d w 111'.(:lrh. •i.l 
,e.-andenl wo1·dt om n:\ e\.piratie nwt. nieuweu 111,t 
en moe l hun z,)o ' eelgelie1"1l lun lw rk WJ \,•r te 
kunnen begin11e11, maken zij bet lue lctnger hoe bon
t<•r. Yroeger bepaahlcn zij zich allel'll tot t'OJl"Pn. 
branden en moorden, 111aar bij dn Lrntste ke~joep:utij 
te Tangerang hebben zj ook nog op de nouw en rle 
clochtcr des huizes geweld gC'pleeg•l.-Te .\ njer is au11ge
komen htit Am 'rilrnan. cb >:chip Evie J. Hay .aeladen 
mt>t petroleum 1·an :\ew-Yt>1·k.·- De opzieners 
bij het bosehwezen zullen, zoo !rest men in 
<le Javasche Co11ra11t, niet mea voor bet dot n 
rnn dienstreizen, binnen het hun aangewezen re~~ort, 
dt!clareeren, maa1· ter be!strijding hunnei' te make•1 
onkosten m::wndelijk f 30.- aan i1alem11itt•it onrl'an
gen. De JLtua Bode ziet terecht in dt>ze hcpaling 
volstrekt geen beil, rnaar h•)Opt er torh het be:tc 
,·an. J3ij Goul'ernements besluit i~ bepaal I. dat nm de 
reizigers ·le, 2e en 3e klas e per ~µoor, boven bet 
hun toege;;tane bij t:ll"ief, nog ::10 kilos bagage roor 
's land rekening mogen worden Yervocrd.- lfot ver
strl'kken ,·an l;iljetten 1'001' de personeele belasting 
en bet patentrecht te Samarang is afgeloopen. Gis
teren is aangPvangen met het afhalen cler door rle 
belasten inge,·ulde biljetten. ~Ien schijnt daarmede 
haast te hebben. zcer natuurliik als men court d'ar
gent i .- Als kommanriant d~er zeemacht i11 de In
di~che wateren, ter rervangmg \'an den tegenwoor
digen titulari .Jhr. rnn Alphen, 1vorden geqo 'llHI de 
~chouten bij nacllt van Ren elaar ffowier en Hinkes. 
De kaosen van den lan.tsten zijn echter grooter 
dan voo1· den eersten, daar de beer Binkes zich in 
de laatste jaren verheugt in de gunst rnn Zijne 
Majesteit onzen geeerbiedigden Koning .. 

Te Djokdjakarta is een soi1·ee mnusa11/e gege,·pn 
ten behoeve ' 'an de op tc ricbten Frobebchool. De 
zaal w~ eivol en vooral ,.la grande d11ches,;e de 
Gerolstein" had groot succes. - Te Djokdja wordt 
er in de Chineesche kamp z\vciar gt>dobbelrl. :\iet 
alleen dat de Chineczen daarnan hrnrledoen, maar zelfs 
<le politiedienaren laten zich niet 011he!11igcl en groote 
sommen worrlen daar omgezet. - ne bedch1ars al
daar kiezen lie1cr hun nachtverblijf in de lwle:i onrler 
<le heul'els nabij de kalie \Yinongo, dan in hrtclaar
toe bestemde geRticht. \\'aaroo1 zij dit doen is rn.11" 
velen en ook v.oo1' de Jfo/am111 ee11 raadsel.-- In de 
.Xieiiwe Rotte1·damsche Cow·ant komt een krachtig 
protest voor tegen de politi~k rnn den rnini~ttlr ,:,11"! 
Kolonien, cen man ,. 1·oor wien eene sluitr·ncle begroo
ting bet hoogste i~. waarop het koloniaal bele1d be
dacht heeft te zijn:' llet Bataviaasch licrnclcbulacl 
voegt hierbij: Eindelijk schijnen in :\crlcrfanri de 
oogen open te gaan voor de heil!0oze staatkundtnn.n 
clezen -politieken parvenu. - Op de waag van <len 
beer Keuchenius, hoe het met de Biliton zaak staat, 
antwoor~ de mini~ter van E:olonien, dnt, als het 
van de llegeering afhangt, ciie zaak in het Ci>n;te 
halfjaar van ·1883 tot cen beslissing zal kornen na 
voo1·afgaande rnststelling van een ntijnwct.-Oc heer 
"\\'in~gecs ,·roeg waa1·01n de Biliton-maat~ch;1 ppij geen 
patentrccht betaalt en de min:s~c1· 'an Fina1ttien 
antwoordtle daarop, rlat tie. -erlerlanilschc patentll'et: 
1-1ijhontginningcn vrijsUl. De minister die niet erg 
op de hoogte schijnt te zijn, werd echter dadelijk op 
de vingers gelikt door drn !teer KcuclwniuR, di1~ 
hem v.-·-telde dat de ~Iaatschappij in lndie we! de
gelijk 2 pct. paienlrccht betnalt en daarnm in Kc
cledanit vrij is. Ilet zou ook ·wat al te inhalig z\jn 
om var. twee kanten te hooijen en al heeft men zijn 
boeltje opgcmaakt, kan ruen tuch soit di,;ant cerlijk 
bfij1·en. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 24 Januari. Morgen zullen per stoom

llChip Amboina van Batavia na:ir Semarang vertrckkcn : 

de heere11: Oli\'ier, Obdeijn, Tiepema. Tas., von 
gnde en B<'dde; 

naar ,_ot'rabajn, 
de herr Trnffin0, 
lllCITOllW Fische1·. 
Ilet. Rto0mRchip Com·ad is gi ' teren van Pnd;ing 

' 'ertrokl en en wordt l\lnandag a. s. te Batavia ver
wacht. 

Ondf't' datum van 20 <lezer wordt uit 'l'oba be
richt, dat op de contr61eurswoning te Balicreb twee 
schoten gelost zijn. 

0 

De gepensionneerde kapitein der infanterie Gaal 
tl' Semarang, heeft -veel kans benoemd te warden 
tot dirccteur der centrale gevangen;R al<iaar. 

Overgeplaat't naar Batavia, de kapitein der infan
terie \\'. P. G. Klencke; 

naar Batavia, de eerste luilenant der infanterie C. 
F. G. Gotz; 

n:mr llfakassPr, de tweede 111ite
0

~ant dcr artillerie 
J. P. lllunting. 
. Geplaa1st -~e Batavia, de onlang benoemde dajunct
rnRpecteur blJ den post-en trlegranfdienst \V. P. S. 
Jansen. ' 

Ingetrokken cle te1· beRchikkino- stellino- biJ. clen 
~- 0 0 
11ieu~t dt>r Bat:ll'iasche lnnenwerken inn rlt'n archi-
tect d~r tweede klasse J. Hardeman. 

!Jet stoomschip P1·i11ses Amalia is eero-i~teren te 
Genua aangcko111en. 

0 

Ilct stPomscbiµ P1·i11s IIe11d1·ik is d•'ll 2 Jen Ja
mrnri n~n SL1t~z naur Padang vertrokken. 
. Yan He111.C!', 'Yt Jannari. Ka·iro, 22 Januari, \'ijf

t L<;nho11tl1'nl man ondcr kolonel Stewart, beliaaldcn 
blJ :\fdL'lllllleh ecn ~chittercnde Ol'erwi11nino- op tit'n 
d uiz<'nd opstandelingcn "' 

De nflollp tier hc:den alhier gchouden gonl'erne
•11e11ts wi>>elinsch1·ijl'incr was als volgt: 
Inp:,•schrel'en f" ;307 .noo' 

ll-t>g1111d )) 40.000 :1 l 01,2 
id )) 50.000 ii l 01.3 
id >l ;)0.000 ii l 01 .5 (limite.) 

Den zcvenden Febl'llari z:tl wetlrr Pon wisselin
schrij1ing plaab ht·bbun tot een bedrag Yan t;en mil
lioen. 

lJit l3ata1ia, .2.-> Januari. Jkhall'c de twee t: •lll

pag11iei'n rnn ltet 3<) lmtaillon infa11 terie te Senrn 1·a1w 
1·ertrekkl'n 7,-> man met ~poed 1·nn Batw·ia, tcr re~~ 
~trrking Ylln het garniZOl'llS-bataillon op Borueo's 
\\'estk11sl. 

Een kapitcin met ·l ~3 man i tloor dC'n l'iiand 
gchcel afge::.-:loten. · " 

De co1u1nunicatie i: l"erbroken en kan zornler l'Cr
ste k'ng nirt lrersteld w0rde1J. 

\ ';lll P.eutc1:, 26 Januari. ]{afro, 21' Jan11:1ri. !let 
wrlif's <1'111 Britschc zijde bij het laat,le trelfon bl'
d1 aagt Yierenz<"relltig rnan, \l'anronder negen' ge
snenvelden. 

Ilet l'el'lies dcr opstantlelingen bedrnngt 1slcchts) 
acht honrlenl gesneurnlden . . 
. Ho11yho11g. 25 Jan11ari .. -a een hel'ig geYecht · hij 

h.eelung. wel'fl lie aam·a_I der FraRchen afgeslngcn met 
een l'erl1es aan \urn zutle Yan 1·ijfenzernntig ctooden 
en gewonden. . 

Teder oogenblik 1•ordt efm gecombineerde aam·al 
op Kee1ung en Ta111~ui verwacht. 

"Uit Ilatal'ia, 2G fanu,1ri. Door den tweeden luite
nant der infonti>rie .\. J. Gijsen is een tweejario
wrlof naar ~·~clerland aangenaagd. 

0 

Ilet stoomschip D1·enlhe is eergisteren te :\fa!' .. eille 
aangckomen. 

De nrnjo:lr iufanterie P. B. rnn Staden ten Brink 
zal de 1·olgende maand pen~ioen a,rnvragen. 

llet stoomRchip Jiadu m _is den 23st~n Januari tr 
A mste1da111 aangekomen. 

!fat stoomsrhip Conntd is beden te J3atada aan
gekomcn. 

Ont~lngen. di' gewezen opziene1· bij de in- en uit
voerrechten en accijnzen te Soemenap, Tawil'O. 

Ont~lagen eenol, op Yerzo<'k. de t\feede luitenant 
der artillerie F. II. Ro\'Ckamp. 

:\aal' alle waarschijnlijk heid zal e,..n reaecri1io-s-
. . . • 0 

co1111111~~nr1s naar west-Borneo gezonden wordcn. 

. 
Aangeslagen vendutien. 

OP \roe11sdag en Domlerdag den :'.8 en 2Dr dczer 
in het tokolocaal van de fu-ma Soesrnan & Co. in 
de \"oor:traat alhicr Yan tokogoccleren vat · "·ijlen 
den hel~1· B. \\'. van llogczand. 

Op Yrijdag der 30•! d<~z1.r in dl' Koestraat alhie1· 
Yan rien inboedel rnn den lleer Mr. C. II. ~1an11rl. 

Op :\Ia:in1htg. Dinsdag, \\'oensrlag en DondPrdng 
Op \'l'ij d<1.g den (je Februari te \Yal'Oong Pl'le1u 

Yan onuitgelostc paildgoeclPren afkomstig vnn de panrl
huizen te Sl'agen en :\Iasaran. 

Op :\laantlag. \\"oensrlng, Dondl'rdag en Yrijdag 
den De llP- 12 en l 3e Febrnan in het panrlhui_s te 
Krpatian Yan onuitgeloste panrlgoedenm. 

Op Dins·iag- deu l Oe Februari in het tvkoloraa.1 
>an den mo111· . ,\bdulla >Iit in het Chinee. che kamp 
alhie1· van to!rn.-!"o,~ denm. 
den 2e. :3r. fr en 3e Februari !n het pandlrnis in n.et 
Chincrsche kan1p alhit'I' yau onuitgcloste panclgoe-
cleren. 

• De venrlumee~ter, 

lI. C. FisFer. 

Ad v er ten tie n. 

Finale publieke Uitverkoop, 
OP WOENSDAG EN DJNDERDAG· 28 EN 

29 JANUARI A· S· 

Iran rlilfk~1ir[ -Maatschappij 
,,008'1' JA YA" 

Ondcrgctcckemlen, Agenten dozer Maat
schappij, sluiten ycrzekeringen op de o·e-
bruikelijke voorwaarden. b 

(17) SOESMAN &Co. 

Q~tv~nge.n 
MANILA SIGAREN 

(dezelfde soort als vroeger) 
in kistjes ra11 250 ps. 

(19)* TIIOOFT cC: KALFF 

De ondergetcekende gemach
tigde van den Heer E. t'Sas 

(voor zijnc zakr.n <lcr opgehcven toko Solo) 
g·eeft belcefd kenni::;, <lat hij tot hot in
?en Yan gelden wcdcr te Solo gearriveer<l 
is en verzoekt nan nien1anll dan aan hem 
afdragingen van debet te <loen. 

HOTEL ScnoLTEN. GAAL. 
(18) 

l!uudekvereenlging nLyra'' 
te §oerakarta. 

11!!',.a~~~e~tfl!'." 
Op Vrijdag den 30 tcu Januari 1885 

in de Societeit i>Harmonie" des avonds ten 8'/, uur. 

En tree. 
V oor een Heer of Dame. . 
V oor twee of meer personen 

per persoon . 

. f 2.50 
uit een gezin' 

f 2.-

Op den dng van het Concert kunnen des 
voormiddngs van 8-12 uur en des 1L

1

vonds 
van 6 uur . af, plaatsen besproken worclen bij 
den kastelem der Societeit tco·en betalino- van 
2 ~ t 0 0 

0 cen en per plaats. 

~amens het Bestuur der V ereeniging 

De Secretaris, 

(20) A. M. \r AN SOHAIK. 

Onde1·ti-on~vtl . 
W. G. H. 0. BICKES. 

Weduwnaar van 0. F. 0. D. LA I8-E 

en 

i\J. 0. A SCHULTZ. 

I -X garoom Sragen 
Samarang. l 17 Jn.nuari 1885. 

I 

ETEN BUITEN 'S RUIS 
Goecl en 

(15) 

goeclkoop te bekomon 
Mejufr.DEUX, 

GPbalen. 

T~r cvarna.me ~aingabaden 
eene elegante Bendy, zoo o-oed ah nieuw 
fo.briek Bn.rendse, donkergroe; geschilderd e~ 
bekleed, met 6 mn.anden garantie. 

Adres Uitgevers dezes. 

v.,. erkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
Topogr11.ph.Ka1Lrt VtLn Soerakartn. 

Id. » Djokjakn.rbt 

Pmchtalbums 
Merk-en stempelinkt 
RHi1dschri{l pennen 
Draag bn.re copieerpcrsen 
Balboekjes 
Gollpil-grnvures 
Ivoren duimstokken 
Pen·y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

Enz. 

(8)* 

(3) THOOFT & K.ALFF. 

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

Versclrn.ft werkk~pitaitl aan Ln.ndbou won
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader ovcreen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SOHALKWIJK. 

V n.n Galnnterien en Fm1tn.isie-goecleren uit de • 
Op nieuw ontvangen: 

Het echtc Levcnrnter, d1Lt aeen n.anbeve
ling behoeft, door zijne kwalit.eit nl~m bekend. en toko vn.n wijlcn den Heer ' 

slecbts verkrijgbn.11.r bij ' 
per fl. f 1.25 

'l'haus te hon.den in de Tokolocnlen van » doz. fl.. f 12.-
(14) SOESl.\fA & Co. 

Dagelijks te bezichtigen. 

V LASBL 0 M. 
S~ltoenmake1·. (301)* 

Kaolteer en Z:weadsche teer 
in vateu, 

263 

blikkcn rn flesschcn 

verhii...:·bnn.r bii 
SOE;::;MAN & Co . 

Amsterdan1sche Apothcek 
Poeder tegen miltvnur 

f t,50 per p.ond. (;~ l l )"' 

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met o-root erf. u·,,Jro-en te 

Djebbres. "' " 
0 

lnformaties bij den heer 
(19) A . .MAl'H:i<:LSE. 

~msterdamsche A-ootheek. 
Eenig Agentuur voor Soernlrnrta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJNE&: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. l\IAl 'HIELSK 

AGEN'l'SCHAP SoERAKAR'l'A. 

der Bata viasche Zee- en Brand
Assurantie ~faatschappij. 

De ondergeteekenc~it verzekeringen te
gen brau<lgevaar, op de gebruikelijke voor-
waarden. · 

(14-) A. M.A UHIELSE. 

AmstQrd~msoha Apatheek. 

Leo.errwafett 
(296)* A. i\lAOHIELSE. 

A1nsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig tlep6t voor Soerakarta vtrn 

Ka~p~~he V\fijne=.. 
(25) · A. MAl'HIELSE. 

Ir~ ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 
I~ ~~ 1]1 :l~@l~~~~l~ .I II 

HOTEL SLIER~ 326 I i/ 

~uhik $t~~djmu 
1'Iode1na.gazijn 

SO ERA BAJA_ 

Steeds voo1·Jianden • 

II 

J n.ponnenstoffen, Entredeux, Luxe' - A rtikelen 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. ' 

H.ecommandeert zich v.erder voor bet an.n-
maken van. japonnen, etc. etc. *(252) 

Q~tvaingen 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

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

AV·~H:ma 
H eerenstraat-Solo. 

Op nien-w ontvangen: 
Heeren schoenen. 
Hoeden a f 8.
Parijsche hemden 
Dassen, Boorden, 

't dozijn. 
Schnimzeep. 

a f 45.- 't <lozijn. 
Odeurs, Badzeep a f 2.50 

Eau de Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 
de kist ( contant) . 

Tokohouders genieten rabat. 
Scbildpn.dclen kammen van af f 1.-'t stuk. 
Scheerrnessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Ifondschoenen voor heeren-

DAl\lES AH.TlKELEN. 

Ifondschoeuen met 2 en 4- knoopm Scboe
nen it f 8.- Blancs cle l us en Blan cs cle pe1·le. 

Kinderschoenen, fij ne sponsen. 

DB,ANKEN. 

Pilsener bier, i\fadern a f 14.- bet clozijn 
Port, Blixer Long1te Vitae, Wijnen a f 10 .. f i2 

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

Ve~k~ijg'b~~~. 
Regeerin~s abnanal.: tSSa 

met N A-AMH.EG18TER zoornecle OFFIOIERS

RANG LIJ8T. 
(7) THOOFT & KALFF. 

• 



• 

• 

Amsterda1nscl1e Apotheek. 
Soen,knrta. 

Bayrnin. ~lcoholisch 'vascb· 
"~ater. 

101) :\lACHIELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek. 
S oerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. ){001·ts· 
werend liq nen1·, tevens eene zeer nan
gename drank. 

tlOO) MACHlELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

Reati11gs Congh J,ozen~·es. 

l\Iid<l,.l tegen de hoest. 

( 10 5) MACHIELSE. 

Alnsterclan1sehe Apotheek 
Soe1·r1,klll'fll. 

Glykaline, mitltlel tegm tfo hoest in 
,!' en •_. fle chjes iL /' .+. - en f' ~-

llligraine Stiften /' :2.- per stuk. 

356 A. ~IACHIELSE. 

i-; de ecnige die eenc belooning verworven 
lieeft Yan het fransche Gouvernement van 
D.600 fr. en de eenige die de gouden 
rnedaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
!we ft op de \\'eener tenloonstelling van 
phrn maceulischc prnducten gehouden in 1883 
weuerom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e.n 
koortsw-erend miudel omdat 11Pt alleen 
liel extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bet eenige m1ddel tegen verzvvakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spi j svertering, gebrek aan eetl ust, gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bew-ez.en is. 

DE EP,HT.E FRANS'HS QUINA-LAROCHE 
l1et fl tot l.Jasi::; e.n krnchligen sµaan t;he11 wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is oreml 11agc111aakl lletzij door de Apothe
k c rs tlie ul1ijd l1un eigen preparaat aanbevelen 
of eene goec:.Koopere soort daarvoor aanbie
dr-n; mr n 111 1et dus steeds de echte fransche 
QU!NA-LAROCHE ei.,:clien · 
met prosp clu;:. \\·1ar- ~ ~ • ;/ 
op neYen"taanrtr ~ LOMt. 
ha11dleeki11g 
staat, alsmede bet maatglaasje vragen met 
de11 11aam LAlWCJJE 111 een woord. 

C ECHT& FRANSCHE QUINA 1..AROCHE 
l.Jernt b1j iedl're flesch ee11e compl~le ge
liruik~aa111djzi11g in negen talen die [1·anco 
locgezo11den wordt aan ieder. 

DE EGJITE FRANSCRE QUINA-LAROCHE 
w1.mlt i11 twee soorten 1·crkoclll de eenvoudige 
(::,i1nple) en de Staalhoudenue (fenugi11eux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Fra11krijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSC!IE QUINA-LAROCHE 
i~ ltij alle A potl1ekers in de geheele wereld ver. 
J..l"ijgbaar en Le Parijs, Rue Drouot, no 22· 

i10RST-ZIEKTEN 
Allen die aan ziekten van de borst, van de 

Iuchtpijp<:>n, of de Iougen lijden; zooals catarren, 
lerlng, verkhoudcid en hardnekkige hoest, moe
leu gclJruik maken van de 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grimault & Cie 
welke si roop ~edcrl jaren door de vornaarnste 
genccsheerco lier l;"ellccle wercld steeds met 
Itel beslc gevolg wordt voorgeschreven.· -
' Door hct voortdur,•nd gebrnik bedaart de 
hoest, houdt bet nachtzvveet-op, verbetert de 
voeding •poed!g. hetgeen vveldra merkbaar la 
aan toeneming m gevvicht en gezonder uitzicht. 

Onze Siroop d'Hypophosphite de Chaux ts rose 
van kleur. De tcacons /tebben een platten, ovalen 
vo1·111 1vaarop Mt (11briekmerk. met ae fl(t11atee/le
nin17 van GRI~AULT ET c·, oevesti11a is, be11eve111 
II.et merkteek.en van ket (ransclte eouvemement. 

Te nrkrijgt11 te Parija, liaison GRillU.ULTe C•, 8, r. Vilitut. 
Jtll V£11Dl:ll IN ALL& VOORMAK!E APOTHIKlll. 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
WERKTUIGKUNDIGEN. NB dB r 1. I Il dis G h B LB v B Il s v B rz B k·B r i Il ~ 

Handela.ren in maohinerieen en fa.brieksbe- EIS 

L ij t r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD~ 

Een groote partij L, 'I', 1-1 en Balk· 
i.j zer in nlle afmetingen. TE BATAVIA. 

§t.aat· en plaat.~jzer van nlle dikten, 
w11a.rbij van G' X 2' X '!,." en 'I•" 

"'·taaf en plaatkoper en .Koper• 
draa(l. 

Inlichtiugen ollltrent verzekeri ugen b. v. K:l.pitnnl bg overl1jtlen. Iillrner-trekkernle verr.e 
kering:~· ook omtrent dit> volgens het onlangR 1u111genomen v1~rn.LA.\.G D t.nrief voor \VED
ZENF'ONDS. worden gnnrne verstrekt door 

Groote- sorteering-llloerbonten en 
J'linknagels. 

> > J'ope1·en J'ranen 
en ~too1nafslnite1·s. 

l!Hlia rubber van af '/"" tot en met 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta·. 
l" dik. 
Gasp~Jpen met hnlpstnkken tot 

en met 4" 

leveren op nan vrn11g diLtlelij.k 
Schijfschietrc~lste1·s en Afstanfh1be11a-

Geklonken pijpen tot 12" diameter lin;;en, afzouderlijk gehonden. 
geperst op 10 Atmospheren. Gedrukte Aantcekenin~bocJcjes. 

Prima kwaliteit Engelsche d1·ijfrie• 
men, enkel en dubbel. 

Hand, Centrif'ngaal, Stoon1· 
poinpen en B1·andspniten. 

§nijgereedschap ''OOr g·as en 
'Vith,vo1·thdraad. 

Alle soorten Ve1·fnraren. 
Boor en Ponsmachines, Draai· 

Nan.mlijsten. 
H leedi n;;lij!!lten. 
Stra.Cboeken. 
l't.lenn;:-cboclccn met sterJite Ilc;:-ister. 
Proces-"1'erbaal. Getui;;en "1icrhooren. 
Beklaa;;den Ve1·hoo1·eu. 
"l' endu \ 'e1·antwoordi11;;cn, enz. enz. ( 4) 

StooJnJnachinesmetJ{etelsnpern ONTV ANGE~: 
en ~chaaf banli.en. I 
fnn(latieplaat. . 

Hiezelguhr compositie, de beste pr a G ht Irr B 0 1 B 0 ~ r a fi B Bil bekleeding tegen warmte-uitstraling. ~ 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

,-1~nrk.lei. Yan welke l~~tste artikelen zij zeer goedk.oop. 
een~ge n.genten voor. Javn, zun. • '.l'IIOOJi,'.I.' & JiALJi,F. 

\ erder alle artikelen, benood1gd (lG") 
Toor landelijke ondernemingen. ~ 

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

Gaa.rne belasten zij zich met toezicht hou
den op nanmnak van 1Uachine1·ieen en 
reparaties claarvan, en nemen bestel· 
lingen nan op diverse werktuigen. (90) 
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Witte en Roode I"ort ..... f ·15.-l per 
1'Ialn;;n, Muscatel en "1ri no D11lce11 ·13.50 (12 11 

Pale-, Gold- en Dry-She1-ry 11 ·l 2.-J acot.1. 

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

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen b~j den Heer 
(20) -·L MACHIELSE. 

SO]j~Sl\_l_r-\..N & Co. 
elasten zich steeds met het houden van 
Jlnis~ en Cmn:rni!!jsie,-esulntien 

(28) 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & l(AJ_JFF 

blauco aatn'ragen tot geleide· 
billet ,·oor ,·erl"'oer Tan kofliJ, 
Inet ont,·augstbe,vi,js ,·oor 1101·. 
fijpas. · (193) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
--.i£T • +- '• " ~ er.1.'"'as. -

Dij hct A"°cnt!!lchap dezer l't.laa.t!!lchap
pijen bestaat, op zeer aaunemelijke voor
waarden, gelegenheid tot verzekerin;
tegen b1·a11dgevaar, van a.He soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemka?'ta. 

(16) J. H. V AK 0 l\IMEREK. 

Societe G10 de P·rodnits Alimentaires 
l\APJTAAL 3 ~lrLLJOEN FR.\NCS 

Dii·ecleul'en DIXA~T en ALLCARD 
GOUDl!:X 1fED.\ILLE P,\RIJS •1878 

G O U D E X t.I E D A I L L E A )! S T E Tl D A )! 1 8 8 3 

PARIJS 1
1 LONDON 

23, Riche 1', 23 II '10 l, Leallenhallsfreet. 

Boter van N ormandie 
Zonrler eenig meng~el, de be~te botP.r Yn.n Fmnkrijk. 

Di\·er~e grol'ntrn, /J'H//"els. sco·dines, pci.li;s de 
((1ie gi·as. cnz. 

ORDl':l1. TE nlCIJTE:\ A.\:\ ALLE L\If'ORTEUHS 
Y,\N !':UROP,\. 

Men eische op elk blik het merk mel de twee boerinnetjes 

JlOLL.\:\OSCllE PHI.ISCOUR.\:\TE:\ \\.ORDE:\ 

OP .\.\:\\"RAAG 'l'OlWEW:\DE:\ 

('141) 

< 

INDISCH -E-BODEGA 
Qlnt ,- ang·en: • 

Een pal'ti.jtje exquhrn "\.vitte 
poi·~ T,,"\.'i,jn, minder zoet van smnak dan de 
tot nu toe 1wngevoercle. 

( 2 0 ). * 

:i:::>e '7elol..1tine 
is eene speciale POUDilE /JE RIZ . 

bereid uit Bismuth, bijyevolg van eenen heilzn.men. invloed, voor de huid. 
Z1j houdt op het aanqez1cht en 1.s on.z.irhtbaar: . 

zij gee(t dus aan de hmd eene nata1wl11ke (r1schhe1d. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rile de la Pai.v, 9 - PARIS 

Men neme zich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel uilgesproken door bet Tribunaal de Ia Seine den 8 ma! 1875) 

.Jen Agent te Soernlrnrta 
J. H. YAN 01Ii\1EltEK. 

r-----
Steeds voorhanrlen: 

POS'l"l'AHIEVE i -. 
TELEGRAAF'l'A.H.IEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
TAHIEVEN voor KOELIELOONE I bui1.cn 

de lijn. 

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

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zi<;h beleefdelijk Mn voor hunne 

IlrukkBrti en Binderij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette .~£levering ge

gitrnndeerd. 
PLUJSOOUlld..N'l'EX worden steeds gratis 

verstrekt. 

~T erkri_jg·baar 

bij 

(7) 

TBCOFT & KALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von · Miinchhansen 
(in het J 11 vnnnsch ) 

Prijs i 5.- fi·anco pei· post f 5,50. 
(82) 

VEllKHIJGBAAR 
Ja,·aa.nsche Ahnanak ,·oor 

het j aar 1SS5. 
or1der rednctie van 

]:i....,., I....1. -W-inter. 
Bevattende een mengel werk over de wo.

jang-ornng toebehoorende a.nn den prins Pra
boe Prang wadouo, en versienl met 2 pla
ten. 

Deze almana.k wordt in clrie soorten uitgege-
ven, waarvnn de prijzen zijn als volgt: 

le soort f 2.-
2 » » l.GO 
3 ) » 1.-

(350) THOOFT & KALFF. 

V crkrijgbaar 
nIJ 

Thooft &, Kalff -- Soerakarta. 
PAPIEH.EN IN DinmSE soon:l'E -. 
E TVELOPPE~. 
KA 'l'OORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOOll'l'E -. 
PH.AOH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgba.ar bij 

1J!]~l~1~ & [~Al~~" 
H tint oor-_,J !I" ntl a'-'' .I.SS.'). 
Spoo1·weggitl.fen. 
JJ-ederltHitls Ge.rc11ie1lenis en -,,rotkaleven 

( 1n·1id1twerk in 4 g1-. oct1ivo deelenI' 
1le Genestet-11.lbuni in pniclttbtind. 

I t1ilie, 1loo1· Ge1·'"'"l l'l eller » » 
Ji.en sd1itder1loos, com,pteet (voor dl· 

lettcint-scllittlers.) (249) 

SLcllen 1-ich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - T1100FT & KALFF - Soerakarta. 

., 
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