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Ee n e B e s c h i k k i n [. 
( Ve1·voly .) 

Doch wat sprekeu we v1m rnmpen ke~ren, van 
ruaatreael~n nemen, om ~ederhtn<ls Ind1sche ko
lonieu te hu!p te komen, in de kris~s, die er 
heerscht en wel eens het begin kon<le zun van het 
einde vnn . . . 

't Is oi dat rnen voor het tegen woonlige al 
even on".'erschillig is geworden als voor het ko
mende. Door de lechte tijden voor de suiker 
en de ~offie is Java.as welvaart in g evaar 
te rrronde te rraan; om haar wetler op te beuren, 
ae;en vakmi~nnen al , hunne overtuiging te ken
~en, dat eensdeels eeue vergclekeu bij d~ grootc 
belangen, die zij zal hebbeu, slechts ~leme op
offeriug door den stn.at, amlerdeels net ..-erlee
nen van uitstel van betaling uoodig is . Want 
over twee jareu zttl de krisis verdweuen zij_n, 
voorspellen zij. Zoo in huuue wenscheu met 
wordt getreden, gaat de eene ~uikerfobriek lliL 

de andere te gronde of komt m handen van 
vreemde Oo terlingen, bij wie clan voonnalige 
.A.dministrateurs, tegen een bekrompen loon. 
in dienst kunnen gaan, en dag aan dag, uur 
aan uur, de lorupheden, en grofheden dier beheer
ders verdragen. Het Europeesche element zal dan 
zeker niet het eerste en h et krachtigste zijn. 
En wanneer wu dan sJechts rn naaru de 
Meesters zijn, zullen de vreemde Oosterlingen, 
na wat er van handel. landbonw en nij
verheid is overgebleven, . tot zich te hebben ge
trokken, de lnlanders uitzuigen tot dier 
laatsten druppel bloeds en ons tyranniseeren. 

Onverautwoordelijk zoude dat iu ieder geval 
zijn van ruannen, die getoepen, om Java te 
behouden en fo doen vooruitgaau, in de aller
eerste plaats-eer zij nog iets anders hebben 
verricht, zorgen voor een goed peusioen- voor 
hen alleen, natnurlijk. Eu op clat pensioen zoo 
fel zijn, dttt zij met on verstoorbare kalmte en 
zonder blikkeu of bloien, eene kamerzitting bij 
wonen, waarin, naar aanleiding der wetsuit
breidiug voor dat pensioen, volstrekt geen 
ma.lsche woorden of aadere zoete lieflij k
heden aan het adres van die pensioen E:'< va
derlandslievende ambtenaren werdeu gezegd. 

Docb, hoe onverantwoordelijk ook, het ver
lies zoude minder zwaar zijn, inclien we er 
eeuigszins kolllpensatie in de anclere geJ eelteu 
onz.er Archipel voor vonden. Dat is het g e
va] echter niet. Hon<lerden keeren is er reeds 
gewezen op de buitenbezitt ingen met dier in 
den grond verborgene millioenen, die danr 
rustig en ongerept sluitneren , omdat die eilan
den verstoken zun van vervoerrniddelen en 
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YIII . 

( Ve1·volg .} 

- Huast u toch wat, talmers, klonk op eens de 
st.em van den secret~ ris rnn :\Iontpruissas, die ecn 
menigie bedieningen op bet kasted \'ervulde. 

Haastig werd er opgedischl. 
- Ileeft men hen ePrst van de schotels latcn 

proeven? vroeg de Ridder. Die schurken boezemen 
mij w~inig vertrouwen in en ik zon ongaame ver
giftigd worden. 

Teder kok mocst clienlengevolgc, een monlhol 
,,:ikken van hetgcen h~ had tuebereid, of Jiever van 
hetgeen zijn colll'ga had klaargemaukt. 

Bapfote begon. JJij den 1::ersten schotcl t.rok Jiij 
een leelijk gezicht, en zag zi.Jn concurrent verbaascl 
un. • 

- Ilij vimlt het niet lekker, de arme cin)mmel, 
ik geloof hct gaarne, :!:lcht Thomas, terwijl ook hij 

I 
De Soe1•ak<tl'tasclie Co1u·<int verschijnt 

driemaal 's weeks : Dinsdii.qs, Do11de1·dags en ' 
Zate,.dags, uitgezonclerd feestdagen. 

verkeersweg•m. Honderden malen is op de ex
ploitntie dier gronden opmerkzaam gemaakt, 
cloch het Gou vernement z. wijgt dn,t alles <lood. 
Eu witt erO'er is, het staat ook meestal de ex
ploitatie door particulieren niet toe. 't Laatst 
hebben we dat ondervonden met de Ombilien 
- steenkolenmijnen . .Niet lang gel<lden, even
wel wer<leu wij verrast door de tijding, dat 
die exploitatie moet worden uitbesteed. 

Op Borneo plukken we de vruchten er van, 
dat onze R egeering de bestttande bronnen van 
inkomsten uitput-tot ze eindelijk niets meer 
zullen geven, en er uiet aan denkt, andere te 
doeu vloeien. Op dat groote eiland vlammen 
anclere koloniule mogendheden en langzamer
hand nemen zij, openlijk of in naam van par
tikulieren, stukken van ons grondgebied, en 
de Regeering zal, volgens hare gewoonte, <lat 
eerst erkennen, wanneer het te laat zal zun. 

Op compensi~tie voor Java behoeven we der
bal ve niet te rekenen. 

Hoewel de suiker-en de koffiecrisissen de 
zwaarste rampen zun, staan z:u niet alleen. 
Nog andere omstandigheden clra.gen bij tot 
het verval en den val van ons eens zoo bloei
end eiland. Al weder is gebrek aan exploitatie, 
danrvan de schuld. \Vel worden spoorweglij
uen gelegd, cloch niet met <lien spoed, dat 
Java, in eenen betrekkelijk korten tijd, met 
een iizeren net kan bedekt zijn; daardoor blij
ven vele streken te weinig of m het geheel 
niet bevolkt, waarom de landbouw er niet veel 
of in het geheel niets te beteekenen heeft. 

Andere gedeelteu hebben bevolking en lan
derije11 genoeg, maar missen bet vruchtbaar 
makende, levende element, het water. 

V oegt er nog bij de verbazende sommen, die 
uit de schatkist worden genor;ueu tot bezoldi
ging van leden van allerlei, niet altijd nooclza
kelijke, commissien; tot betaling van re1s-en 
verblijfkosten aan meestal hooge ambtenaren, 
die altijd dringend, in het belang des lands, op 
rcis moeten, wanneer de bodem hunner gelcl
kist zich brutaal begint te doen zien of hunne 
erven bij voortduring bezocht worden door die 
tamme wilde dieren, wier verlangen alleen kan 
bevredigd worden door geld. 

Hoe menigeen heeft reeds getracht hen met 
zoete woortjes, als lain boelan, nanti sedikit 
hari tevreden te stellen, maar ach , hoe vond 
hij zich bedrog en, toen zulke vriendelijke wel
meenendheid door nog feller woede-uitingen 
slechts werd beantwoord. 

rrot traktements- uitkeeringen en overtochts
gelden aan en van zieke niet ;zieke ambtenaren .. 
. . . van zulke kinderen des geluks, die bovendien 

een lepel soep naar den mane! bracht. 
:\Iam· nu was het zijne beurt om een lcelijk ge

zicht te trekken. 
Spocclig tnsile hij naar een ancleren schotel , die 

dezelfde uitwc1 king deed: en zoo ook een dercle P, 11 

een Yierde. Ilij had de kracht niet om aan een ' 'ijf
de te beginn~n en liet ontrnoedigd de arnwn fan gs 
het lijf lnrngen. Yan zijnen kant bad Baptiste hct
zelfde gedaan. 

- Ik ben er bij, dacht elk lmnner; mijn concur
rent, zal de ruiling bemerkt hebben en heeft zijne 
cigene schotels terng genomen. 

Zij durfden echter niets te zcggen en wachtten 
op den uitslag van hunnen wedstrijd, in een ge
rn oerJ sstemm ing, die gemakkelijker te begrijpen clan 
te beschrijrnn is. 

Een kreet van vct'ontwaat·digin,g ldonk welrlra door 
de eetzaal. De twee Janclslieden sidderden en maak-
1.en cen onw;Uekeurige beweging om te ontvluchtcn . 
Vijf of zes rnannen kwamcn uan~tol'rnen, grepen h•m 
aan en brachien ze naar de eetzaal. 

Thomas grccp in eens moed en wierp zich aan 
de voetcn van Montprni. sas. 

- Monseigneur, zeicle hij, ik hen slechts een arme 
kok en alleen gcwoon om voor burgerlieden een zeel' 
gewone pot te kooken. Om u welgevallig te zijn heb 
ik mij a,m de hoogel'e kookkunst gewaagd en daarvan 
wrsta ik nirts. God heeft er mij voot· gestrn(t. Jifoar , 
Mo 1scigneur, uls gij mij zult bebben laten ophungen, 
zal de ragout, de socp of bet anclerc et· beter door 
wordcn? Behoucl ruij als bijkok, ik kan u altijd 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

geen inkomsten (euphemistisch patent) belasting 
betalen. 

Rekent de jaarwedclen en de, vaak nog groo
tere emolumenten, waa.rom het leger van in
specteurs bij 's lands kas aauklopt- jaarwedden 
en emolumenten , die tot tonnen gouds stijgen, 
ab men oncler hen opneemt al de gelden, die 
in de verscbillencle kassen des Rijks te kort 
worden bevonden. 

I-let getal is rnillioenen, zoo men, bij bena
dering, berckent, wat er aau die kassen wordt 
ontstolen, cloch waar men den diefstal nog niet 
heeft ontdekt en nimmer zal ontdekken. 

vVel krijgen de inspecteurs die verclwenene 
fond ·en ni et in band.en, rnaar bunne schuld 
is bet toch, dat de belasting betalenden ze ver
loren hebben. \Verd er goed, naar eecl, plicht en 
geweten geinspecteerd, 't zoude te eenemale 
onmogelijk zijn, dat 's lands kassen in de re
gel voo1' wlke verbar;;,ende smnmen werden be
stolen. 

De heeren inspecteurs kunnen zich niet ver
ontschuldigen door de beweering dat het gou
vernement-zelf aanleidiug tot dergelijke daden 
geeft, door ambtenaren, die eene zware ver
antwoordelij kheid dragen, veel te gering te 
bezoldigen. J\fet reden hebben velen clan ook 
r eeds gevraagd: wat doen wij eigenlijk met 
al die inspecteurs ?" Dit lkan men slechts te 
Wtlteu komen, zoo men een onpartijdig, waar 
antwoord kan krijgen op deze andere, niet 
minder gewichtige, vraag: ,,wat doen de in
specteul's eigenlijk, wanneer zij inspecteeren ?" 
In dat laatste zit de kneep, de ca1·do quaestionis. 

Dus zien we, dat nog zeer veel geheel an
ders moet · worden, zal het zijn, zooals wij voor 
ons goed geld het recht hebben, te vorderen, 
clat het zij. 

Daarom hadden we verwacht, dat de Regee
ring ten gevolge van het verzoekschrift der 
suikerfabriekanten, baren goeden wil zoude too
nen en veel goedmaken van wat ze tot heden 
verzuimd heeft. Immers eene krachtige hulp 
in deze crisis, ware eene schoone belofte voor 
de toekomst geweest. Doch de Regeering zong 
het oude liedje van ijzeren consequentie. De be
schikking, waarva.n we boven reeds gewaagclen 
is, in hare soort, een meesterwerk. 

Zij geeft te kennen, clat de verzoeken, zoo
als zij daar liggen, niet voor inwilliging va.t
baar zijn, doch dat met het opperbestuur in 
overleg is getreclen, over de vrnag of en m 
welke mate, in den nood der suikerindustrie 
op Java. zoo die mocht voortduren, van re
geermgswege zal kunnen te gemoet gekomen 
worrlen . 

tor.h dienstbaar zijn tot .gij een andere kok gevonden 
zult hebl.ien. 

-- De arme man heeft gelijk, zei mejufvrouw de 
Trevigne, die den knech1' van den heer d'Errignij 
hcrkend had, ik vraag genade voor hem. 

- Komaan , het zij zoo, sprnk de Mor.tpraissas ; 
laat de schurk na11r zijne fornuizen terugkeeren en 
laat hij ons iets anders klaar maken, als het slechts 
eetbaar is. 

Thomas wist niet wat hij van clankbaarheid we! 
zeggen zoude , bij stamelde eenige woorden en maak
te dat hij zoo spoedig mogelijk na"ar de keuken 
kwam. 

- En wat u aangaat, ellcncleling, hernam de 
Montpraissas zich tot CharveJ wendende, ik zal u de 
poort van het kastccl la ten uitwerpen , clan kunt gij · 
u elders Juten ophangen. Alleen om u te stralfen van 
ons bijna vergiftigd te hebben, met uwe afschuwe
lijke baksel ,., znlt gij ulles opcten wnt gij voo1· ons 
hcl.it klaar gemaakt, al zouclt gij er aan barsten. 

- 0, monseigneur, heh medelijdcn met rnij, riep 
de ongelukkige Nonnandier te midden van bet ge
lach en de spotternijen van de mannen van wa
pcnen. 

- Breng hem wrg, l.ieval de l\fontpraissas, en 
men stoppe hem vol ab een kanon dat geJadcn 
wordt, als hij niet wil eten. 

Ecn uur later verliet Ilnptiste Villebon, doch niet 
voor dat hij twintig stokslagen had ontvangen om de 
verteering gcmakkelijk te maken van den afschuwe
lijken kost, die hijzelf had klaargemuakt en waarvan 

Inzending der .A.dvertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

Dat of is karakteristiek; en teekenend. De 
grootste en rijkste bron VfLU koloniale welvaart 
geeft nog slechts enkele druppelen en dl·eigt 
weldra opgedroogd te zullen zijn. Maar wan
neer dat gebeurt, is het land tot armoede ver
vallen, en ieder, die nog zooveel geld bij elkan
cler kan rapen, dat hij zijne reiskosten er even 
mede kan betalen, zal het verlaten. Slechts de 
onvermogenden blijven achtei·. Van zulken is 
geen berleving der welvaart te verwachten. Ook 
het Gouvernement lijdt daaronder-bet aouver
nement, dat zelfs in dagen van voorsp~ed al
tijd geld te kort kwam. 

're zijnen opzichte mag clan gelden: point de 
Suisses, point d'cu·gent. 

De suikercrisis moet dus eene nationa.le ramp 
worden g~noemd, want alle bed::ijven, ambacht
en en nenngen gevoelen duchtig heuren terug
slach. Ook het Gouvernement. Toch zeD"t dit 
bedaarcl: we hebben eens gevraagd, of w°e het
land van den ondergang zullen redden-of dat 
zoo iets niet noodig is, als zijnde van geen 
politieke beteekenis!" " · 

Blijkt onze hulp onmisbaar, dan zullen we 
eerst gaan raadplegen hoever we daarbij kun
nen gaan. Zijn we bet daarover eens, clan rei
ken :ve niet dadelijk de helpende hand, zooals 
ge, m uwe eenvondigheid, misscbien denkt 
<loch we zullen wat wachten en zien of de 
nood voortduurt en dan . . dan komen we 
tot uwe redding. 

Dat is de ware zin dier korte, schijnbaar 
zoo welwillende beschikkinO". 

»Overwegen, in welke n~ate hulp moet wor
den verleend." Die »mate" is bekend genoeg 
en om vat alles, dat boven de krachten van 
particulieren gaat. 

En om te weten te komen en te kunnen 
bepalen, wat en hoeveel dat is, moet niet tus
schen Buitenzorg en den Haag worden ge
correspondeerd, want op beide plaatsan is men 
in dat opzicht even wijs, doch moeten e; 
vergaderingen worclen belegd, waarin de Re
geering en de belanghebbenden door vroe
de, onpartijdige mannen worden verteD"en-
woordigd. 

0 

En vooral moet bij die gelegenheid niet 
worden gebabbeld, doch gehandeld. 

Al de l{egeerings-Correspondentien tusschen 
Java en Nederland konden toch nooit een an
tler resultaat geven, dan dat van HooD"erhand 
geholpen werd in die mate, als perso~en die 
cl~n waren nood en de ware omstandigheden 
met kennen, helpen wilden en niet in die ma
te, als zij helpen moesten. Dit is duidelijk, 
dunkt ons. ( Wot·dt vervolgd.} 

hij nag verscheidene dagcn ziek was. 
vYat Thomas Labriche aangaat, hij overzag den 

t0est>incl met de koelbloecligheid van een oud gene
raal, en maakte nog denzelfden dag kennis met een 
dorpeling, die de paarclen van eenige kavaleristen 
verzorgde rn clat van tijd tot tijd voor de bewoners van 
het kasteel cloen moest. 

IX. 

Toen mejufvrouw de Tn1vigne de knecht van den 
heer cl 'Errignij herkende, had zij een opwelling van 
vrrugrlc gcvoelcl, gevolgd door een groote ongerustheid. 

- Zou de baron dood zijn? vroeg zij zich af, 
bPginncnde als alle vrouwen met bet ergste te ver
onderstellen. 

Zoo spocdig mogelijk zond zij er hare kamenier op 
uit, die er in slaagcle om Thomas Labriche te spre
ken te krijgen. De laatste stE'ldc aan bet meisje de 
bricven van den grnaf de Trevigne en van den ba
ron d'Errig11ij ter hand en liet haar zeggen dat hij 
hoopte spoedig een gelegenheid te vinden om het 
antwoord te verzenden, ten minste a]s mejufvronw 
de Trevigne den tijd kon vinden om het te schrijven. 

De geclachte clat Roger over Jrnar waakte en zich 
beijvel'de 0111 haar te verlosscn, bv2tcbt een weinig 
balsem op de vreeselijke ougeru~U~;eid waarin het 
urme mcisje verkecrde. Den volgenden morgen moest 
zij echter een wreede beproeving doorstaan. De heer 
de Montpraissas verlangde dat het huwelijk zou voltrok
ken worden, :i:ooals hij het gez.woren had. Gelukkig 
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1ommiss11.ris der maand Februari 1885. 

Verzori;i ng8gesticb t 

den beer Ds, N. VAN KLA VEREN. 

Sluitda5eu der lllail•. 

'l':i;: SAID RANG : 

Fr. 8-22. 
Eng. 14-28. 
Holl. 7-17. 

TE BATAVIA: 

Fr. 11-25. 
Eng. 3-17-3 M:rt. 
Holl. 10-20. 

111 a a n • t a n d. 

Zaterdag 7 Fcbruari L. K. Zondag 15 Februal'i 

N. M. Zondag 22 Februari E. K. Zondag 1 Maart 

V. M. 

Prote8t1Utt8che Eeredienst. 

ZONDAG 8 FEBRUARI 1885. 

Godsdienstoefening 's morgens 8 1/ 2 me. 

De Predikant, 

YAN KLA VEREN. 

Vcrtrek der Treinen 

Senrnrnng-Solo 

Solo-Semarang 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aansluit aan rlen snel
trein, diP om ·10 .30 v. m. 
van daar naar SoP.rabnja vcr
trekt. Verde1· 8.31 v. m. 1.11 
n. m. 
7.2 v. m. 10.30 '" m. 2:16 
n. ni. sneltrein, welke nan
sluit aan den sneltrcin, die 
om 6.20 '" m. van Soera
baja wrtrekt. 

Semar:ir.g-Kedong-Djati 2.55 n. m. 
Kcdong-Djati-Semnrang8.12 \'. n1. 
Scn1:irnng-Djokja 6.50 v. m. 8.3·1 v. m. 
njokj<t-Scmarang 7.15 V. m. 12.25 '" m 
Djokja--Solo 7.15 v. m. 9 .48 v. m . ,:.25 

n. m. 3.53 n. rn. 
Sok -Djokja 7 : 13 ' " m. 10 v m. 1 .53 

n. m. ::l.36 n. m. 
Willem l--Kedong-Djati 6 '" m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willcm I. 8.5 v. m. 4. ·11 n. m. 

Gisteren werden ter politierol gestraft. weg1ms 
bet bezit van clandestiene opium: 

Bok Kromotirto . 1 ma. krakal. 
Mangoensemito 3 » » 
Bok Kario Soewignjo 1 » » 

terwijl Resotenojo en :\iartosentono werden vrij
gesproken. 

wegens diefstal: 
de Afriknanscbe vrouw 
Minub. 3 m<l. kr .• kal. 

wegens bet zich vestigen in Nederl. Indie 
zonder acte van vergunning tot in woning of 
toelatings kn.art te bebben: 

de Cbinees Oei 'l'iek beboet met f 100.--
en wegens bet in bezit zjjn van koperen dui
ten die niet van Nederlandscben muntslag zijn 
beneden de f 100.--- (5500 stuks): de v~r
beurt verklaring van de koperen duiten. 

Ongelukken. Op den 3en Februari jl. ~erd 
een ballastkoelie, in dienst bij de a.fdeeling 
:. weg en werken" tusscben l\1adioen en Ker
tosono door een trein dwars overreden. De 
ongt.Jukkige was onmiddelijk dood. · 

De te veld staande padi in de residentie Ma
dioen is over bet algemeen zeer goe<l. Als nu 
maar de Chineezen de pacli niet te veel n!lar 
t1e andere residentien vervoeren, zullen de rijst
p.rijzen gedurende <lit jaar te .l\ladioen wel 
laag zijn. 

Yoor mejufwouw de Trevjgne ontving de Ridder juist 
tr. midden der woordenwisseling met haar een afge
zant rnn den heer de Yargeau, die ,·oor de Herrnrm
rlen een slot in rle nabijheid bezet hieJd en die zijne 
l1ulp inriep ,·oor een tocht tegen een kasteel gel~gen 
nabij Nogent-le Rotrou. 

IJie Pxpcditie moest Yijf of zes dagen durP.n, wat 
a;in de gen:.ngent'n ecn korten tijd van rerademing 
en rust schonk. 

Thomas maakte van de afwezigheid Yan den rid
tier geI.r~;ik om den palfrenier, waanan wij gespro
kcn l1chuen gchcel en al om te kuoi.;en err hem naar 
~ liceren de Trevigne en d'Errignij tP. zendcn. Hij 

ul'la ~tte hem met de overbrcnging der brieven van 
~[e·.T0uw du Theil en Hn mejufvrouw de Trevigne, 
hen tcYens kennis gevende van de afwezigheid van 
dt>n heer de Montpraissas, die een gcdeeltr van bet 
g:irnizoen had medegenomen. Het is onnoorlig hier 
nog bij te YOPgen, dat men in de brieven harl mel
d ing ge111aakt ,·a n de inwenrligc gesteldhrid Yan het 
kns1.cul, om ccn aa11val daarop gernakkelijk te rna
id'll: inlichtingen die door Habocbe, de palfrcnier, 
111011deling nog "erduidelijkt rnoesten worrlun. 

~of!: op denzelfdc11 dag \'an het vertrck van den 
l11·c1· de Montpraissas, k warn de bood sc happl'l' van 
La hriche tc Chartres en k wcet zich gctrou w "'lll zij-
111211 l:i ~ t. Ilij Yond danr ook Baptiste. die Oink pl'U
J'ijt rnn zijn gev:rnrlijken tocht had vcrkrrgen, dank 
zij de nijgevigheirl van de hcr.rcn de Trc1ig11c en 
d'Jfrrignij, rnaar die tocb gPen Just gel'onlr!e om iich 
ten tweede male aan den toorn van den versc.hl'ikke-

N aar men ons meclede~lt zal bet halte-- em- » Dit geld blii ft den klei11 l111 ndeln.ren veel 
placement Faron worden vergroot of nitgebreicl, F last veroorzaken en neemt met c.1e11 duo· toe 
tot welken rnaiitregel de Spoorweg Directie • datir die nrn nt uit audere l{e:; iLle nties tJhier 
zich genoodzaakt ziet, daar het gebou w te wordt an.ngevoerd. 
klein wordt, om bet anntal reizigers die in de Het ngio stijgt meer en meer, zootlat men 
treinen moeten stappen te bevatten. D1tar- thans reeds om f 1000 .1i·rn zil Vl'Jl' ingcwisseld 
mede znllen volg~ns de raming van kosten, te krijgen f 10 betalfm woet, wnt voor de klein-
een paar duizend guldens gemoeid zijn. bandel erg drnlckend is. 

Uit Soerabaia. Aan den Stationschef der 
1 klasse, H. Israel aldaar wordt het voorne
men toegeschreven, om eerstdaags met een 
spoedMrti:ficaat wegens ziekte naar Europa 
te gaan. 

Is dit werkelijk bet gevn.l, dim mist de 
Spoorwegdirectie voorloopig in hem een ba
rer bekwaamste, ervarenste en trouwste ambte
naren. 

Uit bet 2uidergebergte schrijft men ons on
der datum van 5 Februari jl: 

>Op het einde vnn Januarijl. is het verbn.zend 
koud op den La woe geweest; de tberworueter 
van Reaumur daalde tot 18 graden boven 
nul. Dn.arbij man.kte een windvhag de koude 
nog erger . . 

Eenige mannen uit Magettan, die over den 
Lawoe badden gereisd, verhn.alden, dat zii op 
<lien datum veel hadclen geleden. In phiats 1 

van wnter te drinken n.ten zij ~js, en konden 
zelfs vn.n bun legen geen gebruik ma.ken. Over 
de bergpnden lagen verscheidene cadavers van 
tijgers en varkens; <lat die dieren den berg
top hadden opgezocht mng wel verwondering 
wekken." 

Volgens loopende geruchteu 011der de inln.nd
sclie gemeente, zullen <le Demangs in <le de as 
onder Soeso8hoenaus gebied, spoedig allen ·op 
Hooger last ontsbgen worden, zeer tegen den 
wensch van de Districts hoofclen, die dn.n in 
deu vervolge het. werk alleen zulleu moeten 
doen. 

Of die maiitregel in het belang der veilig
hei<l zoade zijn, valt te betwijfelen. 

De, Selompret Malaijoe bevat een opgave 
van de Eui'ope11.nen met bunne respectieve 
woonplaatsen, die te Semn.rang clandestiene 
n.mfioen verkoopen, en beclrangt dat een 15 
tnl personen, terwijl drie <tnderen in dienst 
zijn van beruchte Uhineesche smokkelaars te 
Koedoes en Pattie, om h•uune wan.r nan den 
mnn te brengen en dam·toe rl1eestal reizende 
z:un. 

Gemengde Berichten. 

Omler den nn.am vn.n » Leve1ide Baro:::::.eter" 
en » 'I'hen1:ometer" deelt een .B'ransch oro·nnn 

. . 0 
van vereemgrngen \OOr dierenbescherming de 

. , . . . volgende, <leels bekende, deels echter ook meu we 
. le Djoerook :vercl eerg1steren een Oh1i;iees, 1rn11rnemingen mede: v oor den reO'en strij ken 

die proheer~n. w1lde, om zooder ~~s te re1zen, . de zwalu.wen zeer dicbt bugs den ° grand; ver
door. de pohtie. ge~.rresteerd, terwul een n.wler ~ schuilen d~ hiigeclissen zicb ! poetsen de dni
te pyigahrn, ?ie zn~ rooden zitkdoek met een ] vPn e11 andere vogels buou.e vederen; steken 
~bn11 cla~detst1lnf<le olprnm doru .den hals bnd ge- ,; de v liegeu hevig; krabben de hoenders zich 

on en, 1e ze e ot on erg111g. ~ en maken zich !rniltjes in het zand om zich 

In den morgen van den 5 Februn.ri jl. ont
dekte iemand te 'l'jembengan, dat een der 
Chineesche graven de sporen droeg van in 
den nn.cht opgedolven en werler met znrnl p:e
vuld te z~jn. De . daders vn.n dit scbandelijk 
bedrijf zijn niet opgespoord kunnen worden. 

Naar men verneemt hebben alhier verscbei
dene heeren zich Yereenigd, om gelden bijeen 
te zamelcn ter ondersteuning van h~t Alge
meen Begrafenisfonds van den candidaat- Jo
taris van der Straaten te Batavia. Wij kunnen 
niet anders dan die heeren goed succes toewen
schen. 

dnari o rond te wentelen; · springeu de visschen 
boven bet water uit; slaan ganzen en cenden 
met de vleugels , snateren druk en duiken veel: 
steken de runderen den neus in den wind om 
Jucht in te ndemcn, vermmelcn zich dtLn langs 
de weidekanfa:.,n of in- de scl1aduw en gan.u met 
hun achterste naar den wind st11nu; verlaten 
de schnpen met tegenzin de w-eide; zoeken de 
geiten een schuilplaats; laten de ezels lnng en 
dikwijls bun »nrnzikaal" geluid hooren; gaan 
de herdershonden voor de te bewaken kudde 
liggen en schijnen dorumelig; keeren de katten 
aan bet vuur deu rug toe; kruipen de varkens 
dieper in het stroo; slaau de banen met de 
v lengels en krnn.ien op ongewone tijden ; 
schreeuwen de pauwen van bun zitplaatsen 
in de boomen; laat de parelhoen zijn roep boo

Uit Tegal vernemen wij: ren; verzamelen de ruusscben zich in talrijke 
De natunronder:toekers Fenus Courtneii en groepen op den grond of in beggen en sjilpen 

Crighton zijn den Slamat afged11ald om l~ngs \Oortdurend; bten de rnven aanhoudend en met 
den grooten Postweg naar Pelrnlongan en <lll.ll hngzaal.ll tempo hun »krok", »krok", hooren, 
<loor naar het Die?-ggebergte te gaan. duiken de watervogels gedurig onder en wns-

Te Pekalongan is aangekomeo de beer 801- schen zicb · weroen de mollen no()' meer mols
lewijn Gelpke, inspecteur van cultures die e~n hoopen da~ ge~oonlijk op; ,verla~n de padden 
onderzoek moet doen in zake de serehziekte m ~ in menigte hun schnilplaiits; kwnken de kik
de residentie van denzelfden naam. ft kers; vliegen de vleermuiilen de woningen bin-

De goot of waterleiding die midden door 
de groote pn.sar loopt, verpri::idt een zeer on
aangenurue geur, daar dezelve maar zelden 
scbijnt gereinigd te worden en de meeste af
val daa.rin zijn weg vindt. 

De ruandoor-pasur zou<le een goed werk 
verrichteu door daaraan beter de hand te hou
den, daar de kosten daarvpor uit de dageJijks 
wederkeerencle winsten zeker wel kunnen be
streden worden. 

Een pn.n.r dngen gelec.l.en werden bij een 
Chinees op Tjo~joedan weder rnor ongeveer 
f 2000 Mn h11antjesduiten aangehaald. 

lijkrn Ridder blnot le stellen. 
Terwijl dat d ' Errignij naar den heer. de Tivernon 

ging, spoedcle de heer de Trevigne zich naar den
heer de Reclainville om zijne hulp in te.rnrpen. Iccler 
ging dadelijk a:in het \yed• z<lt>.lat twee uren na de 
komst van Raboche allrs ,·oot· dell tocl!t tegen 'iil
lebon in gcreedbei1 was. 

Daar mi>n vermijden moest van rle bnrgers van 
Chartres lont te laten ruiken, daar zij ·zich stellig 
tegen de expeditic zouden verzet hebben, wachtte 
men tot den nacht om de start te ve!'iaten. 

Door de bescherrning van de schaduwen van clen 
nacht, trok rle klcille kolonne, ucstaanrle uit r!e kom
pagnie van den h ee r r!c la Motte-Ferr~nrl, onder be
vel van den hecr de Tivernon, de rnannen van wa
penen van de heeren de Trevigne, van dt:n gouver
neur, dr scho rnbrocders rnn fip, Tivernon met eenige 
bevriende cdell ied en en cen twintigtal dappere bur
ger~, die de eer ,-an hunne star! wildcn ophot1den. 

De hePr de Hccloin1·iJlc was de oppcrbernlhebber 
van clit kleiuc lcger; talrijk grnoeg om ccn vcrras
sing ie bewcrkstelligcn, maar ontoereikend voor een 
geregeld belcg om ecn kastcel zoo stcrk a ls Ville.bcn. 

Daar hij. ce1·i;t ornstreeks middernacht van Char
tres vertrokken was, kon de heer de Recloinv ill e 
niet voor het hieken van den dug Le Villebon aan- · 
l<Nnen. llij liet .zijn volk zich verli Jrgen in de bos
schen, rlie om heL kaslcel lagcn. J\Ien zonrl spion
nen uit op verkrnning naar den kant van het kas
ieel, Ongelukkig voor de v1·icnclen van Louise bad de 
J\fontpraissas een groot aantal schepsels van bet land 

nen en komen de roorlborstjes in rle nabijheid 
der huizen; viiegen de zwanen tegen den wind 
in; verln.ten de beien slechts wantrouwend bun 
korven en vliegen niet ver - weg; dragen de 
mieren bun >eieren,' (lanen) bedrijvig been 
en weder; kruipen de aanlwormen over den 
bodem en komen de naakte en huisjessln.kken 
te voorsch!jn. 

Zal het scboon weder wor<len, clan vliegen 
de muggen en vliei'jes des avoncls in groote 
vlucbten op en neder en de boom4ikvorschen 
huppelen hun lndder op en af. 

8terke wind wordt door de volgende teekens 
aangekondigd: het rundvee mnakt sprnngen en 
schudt ruet den kop; de schapen dmven been 
en weder en schudden ook met de koppen; de 

in zijne dienst; da1trbij kPnden zijne menschen zijnc 
gestrengheid. Zij wisten daarbij, tlat als zij bet kas
teel liPten ovel'l'ompelen, zij er op kondl'll rekencn 
van tot dl~n laatst .•n toe te zullen wrmoord wc1rdf'n, 
danr zij zooveel misdadea en plunderingen in den 
omtrek op hun rreweten hadden. Zij l1iclrfon clan 
ook goed de wacht in de afwezig heicl van hun huofd 
en verwirnden geen fnkele voorzorgsmaat1·egel. 

Daar een verrnssing onrnogelijk bleek, moest men 
wel tllt een hevigen 11anval overgnan. 

Daar de grachten van het kastePl zeel' brcerl en 
zeer di ep waren, begon men met een groote hoevcel
heid hout te kappPn en dat op een pnnt te vcrza
melen. llij Llat \\·erk. waarbij men zich bediendc van 
al r!e bocrcn die men machtig kon worden, gingcn 
anderc mannen naar de nab111·ige boP.rdereien om Jarl
rlPrs pn ton wen le halen; men bracht clat a lles naar 
hct kasteel dat oogc11blikkelijk met een vcrwoede on
stui1111gheid wcrtl aan'gernllen. 

Onge lukkig \\·as hct garnizoen gcwaa1·~chuwd, te
gen hct onweder wat boven zijn hoof1l clrei;;de los 
tc bars ten en had het rl en 1.ijrl gel.nd, de noorlige 
maatrngelen ta nemer .. 

lioewel zij niet door de tegtmwoordigheid van de 
Montprais~as onclersteund werclen, YP.rdcdigden t.le sol
tlatnn zich dapper en veroorzaakten aan de bel ege
raars gronte vediezen. Deze hielden echter moedig 
vol. <l 'Errignij, de heer de 'rl'rvignr en ccn rlappel' 
burge1· van ChtlrtrPs, de passcment1Yr.rkel' bijg~na::und, 
naar het bedrijf wat hij uiloefcndc, w;i1·en, de heme! 
alleen weet hoe, tot aan den Yoet van de wallcn 

v11rke11s dragen het stroo in lrnn hok been en 
weder, knorren en ~lrnaien de koppen been ea 
wed er: de lrntten sch uren zich nn.n boom en en 
nan palen; t1e gnnzen beproeven te vliegen en 
bewPgeu de v lcugels; de dui ven maken bij bet 
vlicgen met hun vleugels geruiscb; de zwaluwen 
hl)uclen zich sled1ts an.n de eene zijde der boo
men op om d1utr de insekten, die zich voor 
den wind verschuilen, op te zoekfm; de eksters 
verzamelen zic:h tot kleine groepen en maken 
veel loven. 

V 6or on wed er zingen de Itjsters luid en a.an-
. houdend; de zeezwaluwen verlaten de kust en 
v liegen hnd wuarts; de dolfijnen tracbten in 
groote scbaren de vloeden binnen te dringen 
of nacleren de kusten; de, zwaluwen eindelijk 
verlaten de steden, vliegen bniten druk been 
en weder eu laten voortdurend hun gesjilp 
hooren. 

Haudelsbe1·ichteu. 

An.n het urnrktbericht en de prijscournnt, 
opgemn.akt door cTe »Handelsvereeni()'inO'" te 
R<fovia, <ld. 3 Febru11ri 1885 _ ontlee

0

ne; wij 
het vo lgende : 

INVOER. 

Zelfs voor den tijd van bet jn.ar, was de om
zet gedurencle de htntst verloopen veertien da
gen al bijzonder geririg, bij steeds n.fnemende 
vrnag. Van alles is de mn.rkt goed v6orzien, 
n.lleen cle koopen; ziju niet tn.lrijk nu de west
mousson zich zoo krncbtig doet gevoelen en 
de Chiueezen zicb n.llerwegen op bun aan
staand nieu wjn.arsfeest voorbereiden. Bovendien, 
vertooude er zich al eenige vraag voor bet een 
of n.nder n.rtikel. verkoopers zouden niet gene
gen bevonrlen worLlen om bij het v'1rleenen v1on 
creclieten eenige vr!jgevigheid te betoouev. 

UI'l'VOER. 

SuIKER. Restantoogsten van Oosthoek sui
ker;;i, te zamen ruim 40.000 pls., werJen afge
daan, mnnr nnngezien die nit verschillende num
mers be.;tonden en de verkoop voetstoots is 
geschied, is het onnoodig prijzen te vermelden. 

J acatra en ZakSJlike1· tot geheimen prijs 
verkocbt. 

Op 31 December 1884 bedroeg dus de gouv. 
Java-oogst vn.n het jaar: pls. L.011.787 en 
dnttrvnn waren naar de straudpln.atsen nfge-

· voenl; l.Ol0.156 pls. 
Op de fl.au were berichteu uit Europa is thans 

niet de minste kooplust. 

NATTE Blt1EYE:S. Bet publiek wordt verzocht 
zich niet te verwonderen als het met de Fran
sche nrnil, welke morgen ·bier wordt verwacht, 
soms nat~0 brieven of pakketten ontvangt. 
V olgens een mededeeli;:ig van bet postkantoor 
alhier zijn bij het overschepen der mn.il te Sin
gapore een pan.r zakken tc wnter geraakt waar
door de inhoud een minder gewenschten doop on-
derging. Loe. 

De beroemde violist Vieuxtemps had op een 
zij ner kunstreizert eenma1il het volgende avon
tuur. Hij was b!i een rijken Rus gelogeerd en 
wn.s niet weinig verschrikt, toen hij bij het 
middagmaal oncler de tu.fel een zwurte massa 
ontdekte, die zicb oprichtte en twee gloeiende 
oogen op hem vestigde. - V erontrust u niet, 
zei de vrouw des huizas, bet is de zwarte wolf; 
hij is tam. Toen Viextemps zich 's avonds ter 
ruste wilde begeven, zag hij weer die vleescb
massa. Verontrust u niet, bet is de zwarte 
wolf, zei de bediende. 

Den volgenden morgen boorde Vieuxtemps 
geweerscboten. Wat beduidt du.t? vroeg bij den 
binnentredende. Verontrust u niet, antwoordde 
deze: de zwarte wolf wordt dooclgescboten, om
dat bij van nacht den kok beeft opgegeten. 

Ann den bekenden goocbelaar Stot-Tai: wer
den bij zijn optreclen te Arhem verscheidene 

do0rgedrongen. 
Tot bun geluk was een groot stuk hout, wat men 

van bo\·en Yan den iorcn op hen wilde werpen, 
tusschcn het schictgnt zoo vastgeklemd geraakt, dat het 
onmogelijk was geworden, iets anders op lien neder te 
werpen. De soldatcn van rle llfontprr.issas trachtten we! 
bet los i.e werken, maar tien buk~schutters en we! van de 
besten 1Jnd men tegenuver hen gcplaatst en deden 
de soldaten die zich blootgaven een leelijke pijp 
rooken. Men had nog niet kunnen zcggen hoe bet 
zou afloopen, toen, op eens men in de achterhoede 
Yan de belegeranrs hoorde schreeuwen. 

In vliegenden galop naderde ce.n sterk detachement 
karnlcrie en aan het hoofrl daarvan reed de Mont
prai srns. 

lloewel tusschen twee vuren geplaatst en door 
talrijken strijdkrachten aangevallen hielden de bele
geraars toch moedig stand, maar ten slotte moesten 
zij rnor de ovennacht wijken en de vlucht nemen. 
de Montpraissas bracht niet alleen zijne eigene man
nen van wapenen 1i1 cde maar ook nog die van J en 
heer de Vargean. 

De spionnen die hij te Chartres onderhielcl, had en 
hem van de expeditie tegen Villebon onde-nicht. fo
plaats van toen bet kastcel nabij Nagent aan te 
vallen, hncl hij rechtsomkeert gernaakt vergezeld 
van de \'argean , waarcloor zijne krijgsmacht verdub
beld was. 

(Woi·dt vervolgd.) 



• 

Uit Batavia, 5 Fcbruari. Hct Hooggercchlshof, dat 
heden uit~prnak zou doen in de bckendc Ilu1tenzorg- A d v e rt e n ti e n. vragen gedan.n, die op gedachtenlezen ztin ge

grond, en die hij alle goetl beantwoordde .. Zelfs 
de vrnag: )wie zal t::r aanstn.anden Dmsdn.g 
in Arnhem gekozen worden?" 

·sche watt-rquae~tie, hrnd Sirnplak (I\edoeug Bnctak) _ __ _ 

Het zeer juiste antwoor<l luiclde: »wie de 
mPeste stemmen heeft." 

contrn dt' H1•gerrinp; Yan l\edcrland~ch-Inclii', hrcft op don l 9cn J anuari jl. OYcrleed to lrf a
dic uitsprnak uitgcsteld tot l1eden OYer drie wekcn. 

!let stoumsc.:hip Nedel'lu11d en 01'l111jc rnn de nrnnL- . la11g mijn gelicf<lo brooder Frans. 
i;chnppij Tmu/i11de, iti op de reis lwrwalu'ts in de · niI. J. THOOFT: 
golf Ytlll lfocaye gci.onkcn. 

Erk.end nls b:ngcl~ch con ·ul voor het eiland Jarn, 
do li8e1· Neil l\hicneill te Batavia. 

Ontsl1:1gen, eervol, uit 's lands diC'nst, de hel'I' 
Te Benkoclen zijn de menschen erg ge~ch 1·1kt, toen H.eijnsdorff, wachtgelder. 

zij des mo1gens wakker wcrdon en rnn ool'logscbip Bet ~tooni~cliip D1·enthc is gi~lcreu tc Rotterdam 
or de n·ede zagnn li~gen. !let was d1' Xuunl 11s. De Eu- aangekomen. 
ropeesche ino·ncteneh var , 13enkoelen plaatsten een m- Jlet ·toomtichip Zeeland is gistcren te Suez aan-
o-ezonden tult in het Algemee11 Dagblad van Xecle1·- gekornen. 
landsch. In die, waaLin zij langs dien weg den pret- De majoor clc-r infanterie P. P. II. van Harn heeft 
tigen commandant en zijn vriendelijke offtcieren een een t\veejarig verlof naar Nederland aangevraagd . · 
J,artelijk vaarwel, voorspoed op hun lange re1s, plus De president van den landrnad te S1da.1oe, 1111'. IV. 
behourlen en g-elukkige aankomst in het vaderlaml A. P. F. L. \\rinckel, heeft een tweejarig verlof n~ar 
toewenschen. De Nattlilus is met bllfpstoonwermo- Europa aange\J'Utigd. . 

Ve rs p reid.e Eerich ten. ATg·eu1eene ke1111h;g·av0. 
·wogens lntitenlandscllo beh'okkingon eerst hodon g·eplaatst. 

(24) 

Allen die icts te vorderen heuben 
van- of verschuldigd zijn aa.n den boedcl 
Yan mjlen den Heer F. J, A, Thoofl, 
worden verzocht daarvan ten spoedigste 
aangifte of betaling te doen a.an 

(25) M. J. THOOFT. 
gen.- het is te Atjeh nog alles behalve couleur de Du militaire apotheker der tweerle ldasse (1e lrn-
rosc cle transporten van de Nedel'landPrs warden tenant) J. J. P. van Wisselingh zal hinnen kort tot riYiM~\'V}/fij)J(rn)ll11l1WJ. 1,1 
he!'l;aaldrlijk aangeval!en en de toena<lering der Atje- upothekcr der ee1·ste klasRe (kapitein) bcworderd wor- IWJ~ VJ IJM~~ VNJ 
hers is zoo groot, dat er van onzen knnt steeds 1·eel den. 
dooden en gekwctsten vallen. De heer dt>s Amorie Majoor van de Poll en overste Stolle zul\en niet 
van der Hoeven heeft om zijne brnine broeclf'rs in ornvaarf"chijnlijk spuedig hun pensioen nemen. 
de hand te werken, willen voorstellen om den Gene- A<lmirnal Courbet nam een slelling rler Chineezen 
raal van Swieten et· werler heen te zenrlen, mPt de ten z uid-oosten nrn Eeelung. 
noodiae spaan. che matten, om Beaumont geweren en Uit Sin,,nporc 6 Februari. De oiahLli been. Khar-
patro~cn te koopen. Hij heeft hie1 echtcr Yfln af toem ing;nomr.r'1. 
moeten zien omdat de spnanscbe malkn op ZlJn.- Yan het lot tlat Gordon •en de zijnen trof, is nog 
Te Anagnloeng beeft zich een deserteur, een Dlltt-, mets bekend. 
scher aangemeld. De man lrnd koorts. lloe. Jang Het stoormchip PY'inses Amalia is gisteren te Am-
mon er oYer zal n:'ldenken rn.or dnt rfo straf, din om sterdam aangekorncn. 
den .,chrik er in te hou1len, 1ed0r dese1·te11r opstaan- Ifot, stoom::;chip T'ool'waal'ls is gisteren van ~uez 
den vuet moet treITen, wo1·dt opgelegd JS met bckend. nactr J3atavm ~erlrnkken. • 
\VaarscbUnlijk zal Alie Cohen nls model dienen.- In Uet ::;toomschip Soendct is den 2en Febmari te 

Hcerenst1·aat Solo, 

voorheen Modiste van den Heer KLEIN. 
• Beveelt · zicb beleefd a.an tot het ma

" ken van Bruids- 'Vandel- en Kindertoilet
ten. 
'(29) J. B. AUTHlER. 

SALON IlE COIFFURE 
Heerenstraat-Solo. Spanie z~in cle ;;h1denten erg ontevt~eden. De Spaansche Suez uangekomen. 

Cortes is hernpend en Jeze beelt de studentenzaak Uit Batavia, () Februari. Een tweejarig Yedof naal' Heeft op nieuw ontvangen: 
rnn zooveel belang geJcht .. dat zij hare werkzaam- Europa is ,·crJeend aan den verificateur der Yierde 
berlen met studentC>nznken 1s b1~gc)nnen. Br?ndstapels klasse te Semarang, \Y, Ilcken; Hecrenschoonen, witte schoenen, schoe-
en sclJa\'Ottt'n zun er tot heJeu met opgeneht.- De aan den voorzitter van den landrnad te Grissee, nen YOOr de jacht en regen. 
Paus heeft met Kersmis clP gelukwenschingen der 1111. \Y A p F L \Yinckei H l t 'tt f t · , d · · · r · · · · · · · · · · · · . · oeCten zwar e- w1 e- en an msie as-kardinalen ontvangc:n. ZiJnc 1 ed1gbe1d was met <':\tra Benoemd tot voorzitter van den landrnad te Gns- ~ ' ' , 
tevreden over den gang Yan zttken. Ilij maakte see rnr. J. "\V. Zuurcleeg, gewczen voorzitter van dien f sen, kragcn, hen1den, garn1turen voor 
krachtig :wnspraak op .onafhan.kelijkbeid .en r1:otes-. mad. tlmm nonactief; . I hemden, stokken, sokken. 
tecrde irgi...'1 de rcl1tscl1e1du1g D1t laatste 1,ar1 h!J zeci tot tijdelijk havcnmeester te Boele]t'ng D. E. F. Dames- en kindcrkousen dames- en kin-
gemakkelijk doen, rlnar hlJ rnt den aard z1Jne1· be- van tle Riviei·P bavenmeester tevens •pakbuismeester · ' , · ' . 
trekking wel nimmer tot zulk. een baldadigheiJ. zal te Banda 1 ·eir:t. der schoenen m alle soorten, hanclcloeken 
ovel'gaan, . _ . .. De Secle1·land en 01·anje is niet gezonken in de van f 12.- tot f 16.- kammen, fijnc 

De µ1·es1clent der Fransche Rl'publiek bePft •blJ gf'- ""olf ,·an Biscaye roam· bij Aden overntoomd door 
]egenbeicl van bet nieuwjaal' ceu aantal anarchisten de Anwl(i. · ' sponsen, 
hunne strnf lmijt gescholden en daaror,der behom:t Yan bem<ttrning en passagiers (zoo er passagiers Parfumerion Yan Eel. Pinaucl, Veloutine 
ook de bittere Lot:lise. -- ~Ien verwncht. te PanJS aan boord waren) is nog uiet bekend. CJcs, Faie, Oriza lact6e, Dames- en Heeren 
een deputatie 'an Engl'l$che \ycrkhr.den die met de De luitenant-kolonel der infanterie C. C. Prager g-lacehandschoenen. 
Franscbe WPrk\i.eden lwrnt spreken 01·er de groncl- hecft .een t 11·eejai·ig verlof naar Eul'Opa.aauge~raagd. 
slagen van een 1r1t~rnat1o?alen bon<l tegen het k~p1- Dt aunrnrLng van de Nedci•lcmcl .en Ol'ClnJe met A.He soorten Yan Wijnen en likeuren. 
taal. _ Aan de 1\aap lS" er ook. wed er Lewegmg. de .dmalfi had plants op den 25en Januari. g O) J B A UTHIER 
EPn talrijk en belangrlJk congws is te Potchefstroom De Fransche mail is bt'l' aan, met berichten Joo- ( · ' · 
bijeC'ngekomen. Het hP.eft ec11 rc~olut1e aangenomen pende tot 3 Januari. 
ten guns!e mn et>n tolverbonrl of een of en drfens1ef De tatnten mn de Dorrepaalsche Bank der Vors- V er}u~jjgbaar 
verbond twrnchen den 01'onje- V1·Ustaat en den Ti·ans- tenlanden aevestiad te Amster·dmn zijn goedge-
uaal, als mid1lel om de staatkundige vereeniging keurd. ' 0 0 

' 

dier t"\\'ee Janclen te be1·ordel'en. - 'l'e Panama is Door de beeren \Yaardenbw·g en Prins is -een In-
bet ook niet pluis. Op de boogte ,-an Lac Cruzitas discbe pakjesdienst opgericht. 
heeft er een geYccbt plaats gehncl tnsschen de Equa- De beer Heijman i gesteld ter be·chikking van 
do1·scbe RPgeeringsstoomboot Eciwdouan en bet z. E. den Gouverneur Generaal, om benoerncl te 
rebellemaartuig Huacho met dit. gernlg, dat bet re- worclen tot onderwijzer hier te l[lnde. 
geeringsschip "·erd genomen. \ 1e1~honde.rd personen Bij de aardbevingen in Spanje zijn duizend per-
zijn daarblJ omgeko1rnm. - I erschillende doc- sonen orngekomen en circa twee duizend huizen ver-
tcren en als kunchg bekende vroeduouwen, zullen woest. 
bijeengero1>pen worden, om te beraadslagen over het Te Parijs nei:mt het gebrek aan werk en derhalve 
Congo-bekken. Over bet algemecn is men van oor- ook de nood der werklieden voortdllrend to_e. 
de1>l, dat het te nauw is. -:: In ~ecle!'land ver:denkt z. l\J. de Koning van Belgie zal waarscbijnlijk gepro-
men den heer Lbe1"1ssohn J\horman, van stud1en te clameerd 'warden tot souverein over het Congo-gebied. 
maken ten einde zijn e.."l:amen af te leggen voor l\h De ino-enieur der tweede klasse bij 'den watAr-
nistrr· ,·an l\olonien. Daar men daanoor ni.et zooYeel staat J. F. cle Gijselaar beeft wegens familieaange-
vergt als van de cand1datcn voo1 bet klem ambte- · Jeaenheden een jaar vedof naar Nederland aange-
naarsexamen .. heeft men alle h •Op dat de beer vi~ao-d buit0 n bez\\·aar van den Jande. 
Lhe,·issohn ?\ho1 man .zal. slflgt>n. Een goedc rec.om- ' \\?erkzaam gesteld, voor den tijd van een jam", 
mfmdatie rnor hem is, m alle gen1llen, ~at hlJ de onder de Jeiding van den boutvester van Japara, de 
vilpolitiek van den beer Sprenger rnn Eijk, scberp ambtenaar ter beschikking Rijkens. 

veroordeelt. Tei· bescbikkirJO" o-esteld van den GouYemem· van 
Te Bata1·ia is me.n zeer tevreden over de opera- Sumatra's westkt~t~ ,·eearts Penning. 

troep, rnaar het publtek_ had blJ <le voorstelling_ van: Geplnatst in de afdeeling zuicl-Soemenap, de con -
,,La fille du regtment'' een zer.r ernst1ge en JL11ste troleur der eerste klasse J. P. O. Zwager. 
aanmerking. ,,Toen Marie: op schoncler 't ge>veer Den 27en Januari werd Menticloeng op de west-
kommandeerde", hebb.en de f1guranten z1.ch ge~ragen k ust van Borneo, op nieuw door den vijand aange-
als ~ch utters . Daar zJJne Exc~llentiP. er z1ch met n;ie- vallen. 
de ;·ereenigen lrnn, dat op het kommanclo rnn Sig- \Yij bekwamen daar~ij vier gewonden. 
nora Erba, de figm~nt~n z1d1 als schutters gPdr~- Het voorwerk, dat dooT bulptroepen was bezet, is 
gen zal men waarseh1Jn!\Jk bmnen kart een rem·gam- ontruimcl. 

satie van . den .srbutterij kuuncn tegemoet .zrnn. - Ornrgep:aatst Yan Koetoardjo naar Keboemen, de 
De buskn::1tfabnek te Ngame zal gemach~igd wor- verificateur· der vienle klnsse J. F. Sibenius Trip; 
den om kiezelkrnit aan. tc mak~n. llet is nog de i·an Batavia n::iar Semarang, de verificatern· der 
waag of er AtJeher b1J die fabnek wllen gecleta- Yijfcle klasse J. Niesten; 
cheerd worden . - Aan C. Blavet geborcn Cook sen, Yan Batavia n:rnr Krawang, de opz1enei· van Hengst. 
zijn twee pe.rceelen "·oeste gronden,_ groot 5~0 .en Uit Singapore, 6 Fc:bruari, De Engelscbe mail is 
429 bouws m. ei-fpacht afge.staar~ Ill het distnct bier aan, met berichten loopende tot 9 Januari. 
Sengoro, afdeelrng Malang, r<:sHlentic P1:1socroean te- Het niemve oorlogsstoomschip Sommelsdijk is on-
gen betaling van een p:tarllJkscben pachtschat rnn zeewciai·dig o-ebleken, 
f 5.- per bouw. - -- Volgens den corre~pondent van De eerstc Juitenant der Inclische infanterie G. H . 
de Sumatra Cournnt te Siboga, zon d~ assistent Re- M. van IJcmrrt wnrdt naar Nederland gecletacheerd. 
s'dent aldaar ren ongeoorloof~c pres~ie hebben rnt~ • Uit BataYin, 6 Februari. llet stoomschip Fellinger 
geoefend in het be!ang van zune vendutie, toen blJ is den 4en Februari van Pauiilac naar Batavia ver-
Padang Sidempoean verliet. IIet rnoet daar b1zonder trokken. 
raar zijn toegegaan, ecbtel' niet in hct nadeel Y~n 
den betrokken assistent Resident. --- IIet stoomsch1p 
Nedei•lctnd en Oranje i~ gei;trancl. Het is den 19e 
Decemhe1· van Ymuirlen naai· Landen Yertrokken om 
mach~erien te laden. Den 26 YCl'1rok het -van Gl'a
veRend en is door den stoomer Alm1:1fi l::iij Aden 
a<tngemren, is op het --trand ge;,et. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Particulier tele~nuu 

-;J\N DE LOCOMOTmr 

uit 

Nederland. 

Rottei·dam, 4 Januari. Javakoffie, gewone bnreiding, 
particulier 26'/,. 

Uit Malang, 5 Februari. Ook tc Batoe is tbans 
de veepest uitgebroken. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Maanclag G dezer te l\Je8en "Yan onuitgeloste 
panrlgoeclrren afkomstig van de pandhuizen c Sra
gen en :Masarnn. 

Op Dinsdag 10 dezer in bet tokolokaaJ van den 
Moor Abrloel J\mit van tokogoederen. 

Op \\'oen~dag 11 dezer in het Chineescbe kamp 
albier van onuitgeloste panrlguecleren. 

Op Donderclag '12 clezer te Kepatian van onuitge-
!ostc pandgoederen. . 

Op Vl'ijdng 13 dezel' ten huize van den E. White 
te Gebalen Yan ZEd. inboedel. 

De vendumeester, 

H. C, Fisser, 

Etappe-Kaart van Java · 
Topograph.Kaart van Soerakartn. 

Id. » Djokjabrta 
Prnchtalbmns 
Merk-en stempelinkt 
Rundschi'ift pennen 
Draagbare copieerpersen 
Balboekjes 
Goupil-gravures 
lvoren dll:imstokken 
Perry-sch11ren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier · 
Faber 's boodschapleitjes 

Enz, 
·(3) THOOFT & KALFF. 

SO)j)Sl"IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Duis- en Commissievendutien 

(28) 

Gezondheid voor iedereen. 

HollQway's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuivoren bet bloed rn berste!Jen alle ongeregeklheclen 

van de 

J<Sver, u1·aag, i.ieren en ingewanden. 
Z1j g"~·en kracht en gezoi1clheicl weder aan vcrzwak
te Gestcllen, en zijn onwaardeerl;>aar ter genezing 
van alle Kwalen eigen aan het vrouwelijk g·eslacbt, 
onverschillig yan welken lceftijd. En onbetaalbaar 
rnor Kinderen Yan welken ouderclorn. 

D ~Z~LF 
Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Ileenen, 

· Zwercncle Borsten, vel'ouclercle V.' vnden, 7.wel'en en 
Etterbuilen. IIet is beroemcl te:1· genezing Yan Jicht 
Rbumatiek, en onvergelijkbaae vo01· Aambol'stigheid 

keelpijn, bronchitis, verkoudbeid en 
ho est. 

Ter gcnezing van K!iergezwellen en al!e soorten van 
Huidziekten bect't zij geen rnecledinger en genecst 

betoo1·crend, saarngetrokk.en en stijve Gewrichten. 
AlJeen bcreid in PrafessoF HOLLOWAY'S Etablissement, 

78, New Oxford street, Landen 
voorhcen 533 Oxfo1·d st1·eet, 

En warden verkocht in Potten en Doozcn Yan 1s. 1 1/2d., 
2s. 9d., 4s, Gel, 1'l s., 22s., en 33s. en verk rijgbaar 

bij aile medicijnen-verkoopers door deg eheele were!d. 
... Koopers gelieven .bet Etiquet van edere Doos en 
Pot te onderzoeken, lndien bet a.dres, 533, 0Kford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog, 
('130) 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- 011 verkoop van pro
dukten te Semarang. 

Y erschaft werkka pi t.aal Mn Landbou won
dernerningen en verleent voorschotten op pro
dukten, 

Een en nuder tegen natler ov~reen te ko
men conditien~ 

(233) L. 0. SOHALKWIJIC 

Op . 
n1euw ontvangen: 

Het echte T~ernrw1~ter, tlnt geen aanbeve
li.ng behoeft, door zijne kwn.liteit nlom bekend, en 
slechts verkrijgbaar bij · 

per :fl. f L25 
» doz, :fl. f. 12.-

V LAS BL OM. 
(301;)* Sclwenmake1·. 

in vn.ten, 

263 

blikken en flesschen 
vorkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co, 

Amsterdamsche Apotheek 
Poeder tege11 miltvuur 

fl,50 per :riond, (311)* 

~ 

Am;tard~msQhe Apotheek. 

Leveirwateir 
(296)* A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta Tan 

Ka.~peeh~ W'ij=.e=.. 
(25) A. MACHIELSE. 

~~ in\ 
ATELIER DE PHOTOGRAPHlE ~ 

~~ '~~@!~~~~~~ 
HOTEL SLIER. 326 

f uhik $t~$tijl*tU 
1".I: ode ID. a g a z ij n 

SOERABAJA_ 

Steed• ·voorhanden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe· Artike1en, 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

Recommandeert zich verder voor het aan-
ma.ken van japonnen, etc. etc. *(252) 

ODtTangen. 
SP AANSCHE TAFEL WIJN 

V·INO TINTO 
f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

Ve~~~.i] ~'b~a.:r. 
Begeel'in;;·s ahnanak 1SS5 

met NAAMREGISTER zoomede OFFICIERS-. 
H,ANGLIJS'r. • 

(7) THOOFT & KALFF. 

op Yrijdag, 6 Feb1·uari a. s. 
ten huize van den Heer 

~~ ·v AN . W1BN~B~ 
PasstH· Pon, J!Ltingkoe Negat·a,n 

v11n den compleeten inboedel vn.n den Heer 

23 

O. EJ. S-VV-A VING 
bij strooibiljet te specificeeren. 

SOESMA.N & Co. 

AmstBrdamschB ApothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
SIROP 
28 

EN 

van Dr. ZED, 
A. MACHIELSE. 



is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransch e Gouvernement van 
16.600 fr. en de eeni ge die de goudell 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FlUNSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de Weener tentoonstelling van 
pha\'!naceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
is een voederid, krachtherstellend en 
koorts-werend mi ddel omdat het alleen 
bet extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is llet eenige mid tlel tegen verzw-akking, 
bleekzucht, langzame ~ n moeijelijke 
spijsvertering, gebrek aan eetlust,gevol· 
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bew-ezen is. 

" 
DE &r.HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een krachli gen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogl• 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nage maakt hetzij door de Apothe
kers die altijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie· 
den; men rn oe t dus steeds de echte fransche 
QUIN!-LAROCHE eischen 
met prosp~ctus waar- ~A.. _a 

op nevens taande - ~ ~ 
b a 11 d tee k i u g ;t:~~~;;;;>-:...:::.!:'.:.~S 
staat, alsmede het maatglaasje vragen me& 
de11 naam LAJWCHE m een woord. 

t: rCHTE FR!NSCHE QUINA "LA.ROCHE 
be,·at bij iedere fl esch eene complete ge· 
bru iksaan\\ ijzing in negen talen d~ franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorten verkocht de eenvoudii8 
(simple) en de Slaalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
wordl in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

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

DE SLBOOP J' AND' ZED is een kostbau 
kalmerend mlddcl voor kinderen. 
DE 8IBOOP "AND' ZED is onfeilbaar te
gen Kinkhoest. 
DE 8IBOOP YAN D' ZED is een radicaal 
middel tegen de hoesl van teringlljders. 
DE 8IBOOP YAN D' ZEDiseenzekermid· 
del tegen hoest verkoudheld. 
DE 8:1.BOOP VAN D' ZED 1s ultstekend \e· 
ren Slapeloosheld. 
PA.RI.JS, 22, Rue Drouot, 22, PARI.JS 

H OYERAL IN GEHEEL NEDERLAHDSCH IHDIE 

'J'e Soer1.Jrnrtn. bij A. MAUHIELSE. 

~msterdamsche A"Ootheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gtmstig bekende 'VIJXEX: 
Merk PLATON & Co . Batavia. 

(70) -·L i\IACHIELSE. 

.Amsterdan1sche .Apotheek. 
S o e r i. lrn rt a. 

ua,Tnm. 14..lcoholisch urasch· 
" · ater. 

101) :\IACHIELSE. 

A msterdamsche .Apotheek. 
Ontvangen: 

.heat.ings Con~h I~ozen~e~. 

Miclrl'-'l tegen de 110est. 

( I 0 5) :.\IA< ' JIIJ~LSK 

.An1sterdamsche .Apotheek 
So e r <L Jr, a ,,. t a. 

Glykaline, miclclel tegen dR l10est in 
.I' en ':. fleschjes a {" 4-. - eu r 2.

ll.ligraine Stiften f 2.- per stuk. 
356 A. l\IACHIELSE. 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB ! I J 1 
WEUKTUIGKUlWDIGElW. N B fi 0 r 1. I Il fi i s c h B L 6 v B Il s v B r z B k B r i n ~ 

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

noodigdheden. 

El\ 

H E BB EN I N VOOR R AAD : L ij t r B n t B M a a t s c h a D D ij 
E en groote partii '"°'' T, 1-' en Balk• 

ijzer in alle nfmetingen. 
TE BATAVIA. 

Sta.at· en plaati.jzer van alle dikten, 
wan.rbii van 6' X 2' X '/,." en 'I•" 

~taaf en plaatkoper en .Koper· 
draad. 

lnlichtingen orntrent verzekerin~en b. v. Kn.pit1wl b\j overl\j rlen. Irum er-trekkeude verie 
kering:-· ook omtrent die vo lgens het onlimgs n.n.ngenomen V fiJn,LA.AGD tarief voor IVEE
ZENFO~DS . worden gn.nrne verstrekt door 

Groote- sorteeriug- Jloerbouten en 
Jilinknagels. 

> > Jioperen .Kranen 
en ~too1nafslniters. 

India rubber van af 1/11" tot en met 
1" dik. 
Gasp~jpen met hnlpstnli.ken tot 

(17) 

THDOFT ·& KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvra11g dadelijk 

SchijCschietrcgis1ers en il.Csta.ndsbepn-

en met 4" lin,.en, afzonderlijk gebonrlen. 
Geldonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drijfrie· 

men, enkel en dubbel. 
Hand, Centrifngaal, Stoom-

pompen en Brandspniten. 
Snijgereedscha1) voor gas en 

-Withworthllraad. 
Alie soorten Verfwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai· 

en Schaafbanken. I 
Stoonunachines met ketels np em 

fnndatieplaat. 

Gedrukte Aanteekenin""boekjes. 
N aam lijsten. 
Kleedin~lijsten. 

StrnCboeken. 
:U:ena.geboeken met sterkte llegister. 
Proces-Verbnal. Get1dge11 Verhooren. 
Beklna.;;-den Verhooren. 
V enduverantwoordinr.;en, enz . enz. ( 4) 

ONTV .ANGEN: 

be:i!!c~ge~~:~l!ar~~::Rs~r~~!i:, de heste Pr a G ht i rr B 01B0 rr r a fi B Bil 
Dinas Cri!!itall, een nieuw soort ~ ~ 

, · nnrldei. Van welke laatste artikelen zij 
eeniO"e aaenten voor Java zijn. 
V~rde~ alle artikelen, benoodi~d 

' ' OOr landelij ke ondernemingen. 
Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 

de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gestelcl. 

Gaim1e belusten zij zich met toezicht h ou
den op aanmaak van nachinerieen en 
re1Jaraties daarnm, en nernen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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Witte en Boode Port .. . . . f ·15.-1 per 
Maln;;a, Muscatel en Vino Dulce,, ·13.50 (12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-l ho1.1. 

Eeni[B a[Bnten voor Solo 
THOOFT & K.ALFF 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
.Assurantie Maatschappij. -De ondergeteekende sluit verzekeringen te-

gen brandgevnar, op de gebruikelijke voor
waarclen. 

(14) A. MACHIELSE. 

I 

zeer goedkoop. 
TllOOFT & liALFF. 

(162) 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & !(.ALFF 

blanco aanvragen tot gel eide
billet ,·oor , ·e1 .. , ·oer· van li.offij, 
met outl·augstbewiJs voo1· kot·-
fi j l)aS. ( 193) 

B RAND-AS~U RANTIE MAATSCH~A.PP IJ 
,,de Oosterling," 

BRAND- ASSU RA NTfE MAA TSCHAPPIJ 

,, """'Teri tas." 
Blj het A;;entschap dezcr .Niaatschap

p ijen bestaat, op zeer aanneuielijke voor· 
w1\.urde11, r;e legenheid tot verzekering 
tegen brancllo;"e'\·nar, '\'Rn alle soorten Gt"· 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkai·ta. 

(16) J. H. YAK Oi\HlEREK. 

Soc i Bte G le de Prod nits A Ii m en ta i r e s 
li:APJTAA L 3 '.llrLL!OEN F R.\ XCS 

Di1·ectew·en DJ.V,LVT en ALLCARD 
GouoEN M imAI LLE P.1H1Js ·1878 

GouoE x ~1 EO AJ LLE A )! S T gllD A~I ·1 883 

P A RI JS LO N DON 
23, Ri cher, 23 Ii ·I 01 , L eadenhallsti·eet. 

Doter van N ormandie 
Zander eenig meng~el , de bestc bowr van Fmnhijk:. 

Diverse groenten, tn11fels, saNli11es, piiles de 

foie gl"as , enz. 

ORDERS TE RICIITEN AAN ALLE IMPO.RTEURS 
VAN EUROPA. 

Men eische op elk blik bet merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCIIE, PnIJSCOURA.NTE r "WORDEN 

OP AA 11,'RAAG TOEGEZONDEN 

('I 41) 

INDISCHE-BODEGA 
Onh·angen: 
Een partijtje exqnise w-itte 

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

( 286 ). * 

I:>e ~elol..1tin.e 
i.f eene apeciale POUDRE DE RIZ 

b1reid uit Birmttth, bijge1Jolg van eenen heil zamen in vloed, 11oor de huid. 
Zij howtt op ltet aanr1ezicht en is 011zichtbaar: 

sij geeft dus aan de ltuid eene na tmirlijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Faix , 9 - PARIS 
Men neme iich in acht t•oor namaak en vervalsching. 

(Oordeel ultgesprokcn door het Tribunaal de la Seine den 8 ma! 1875) 

1ie11 Agent te Soernkar tu. 
.J. H. VAN OMMEltEN. 

Steeds voorhanden: 
POST1'A lUEVE N. 

TELEGH.AAF'r AH.IEVEN voor 3 kringen he

r ekend to t 20 0 woorden. 
TAH.lEVEN voor KOELIELOONEN buii,.,11 

de lijn. 

(6) 'rHOOF T & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk n.an voor hunne 

IlrnkkBrij Bn BindBrij 
en 

H AND EL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige be<liening en nette .-.£levering ge

gn.rn.ndeerd. 
p lUJSCO u RA TT EK worden Hteeds gratis 

verstrekt. 

Verl~ei,jg·baa1 .. 

bij 

(7) 

~-HQOFT & HALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von MiinchhansBn 
(in het J a vn.ansch ) 

Prijs f 5.- f"rnnco pu post f" 5,50 . 
(82) 

VE l{ I\: H. IJ GB .A.Al{ 
Javaans,che Ahnanak , ·oor 

het jaar 1SS5. 
or.cler reclactie van 

):1-,~ I-'. -W-iuter. 
Bevattende een mengelwerk over de wa.

jang-omng toebehoorende aun den prins Pru.
hoe Prang wadono, eu versierd met 2 pla
ten. 

Deze almann.k wordt in drie soorten nitgege
ven, waarvan de prijzen 7. ijn als volgt: 

le soort f 2.-
2 » » l.GO 
8 '» » 1.-

(350) THOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soeraka.rta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOOR'l'EK. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEEH. VELE SOORTEN. 
PH.ACHTALBUMS . 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. 

Verkrijgbaar bij 

1F00®®)~1]j ~ l~l~~ ~ 

Hantoor-Agenda'.r iss.;. 
Spoo1~u,eggidsen. ....., 

(5) 

lt.,.e<le1·Zands tl escliie lle nis e n Yolk.sleven 
( .1n·,,,clitwe1·k in 4 g1·. octavo deeze, ) 
de Ge nestet-A..Zbum, in pl'achtband. 

ltaZie, tloor Ge,.a1·d Ja-ezze,. >> > 

Ben scl1ilde,.doos, com11leet (v'Oo,. di-
lett,i,nt-scliilder.s .) (249) 

Stellcn zich verantwoonlelijk voo 1· de wet 
DE UITGE VERS . 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - S:ierakarta. 
I 

• 
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