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Een En[elschman op Java. 

De heer J. E. Tenison Woods, a reverend 
'1us domine of zendeling, beschrijft aldus het 
lao.tste gedeelte eener reis, welke hij ten vorigen 
jare o>er Java maa.kte. 

Ons doel was de theeplantages te bezoeken 
waarvoor de Sunda-landen hier bekend zijn. 

Het eerst gingen wij tot Soekaboemi, het 
zuid&ijkst station van den Sunda-spoorweg. 
De lijn loopt verder door en snijdt de vallei 
van 'l'jaringen, w1ia.r de sporen eener vroegere 
aa.rdbeving nog zichtbaar ·zijn. 

De be.an voert daor een liefelijk l1rndschap 1 

bof>cbrijke hellingen, talrijke riviertjes met klei
ne watervallen en stroomversnellingen, over
spannen door die lichte en schilderachtige bam
boebruggen, welke eene eigena.ardigheid van 
dit eila.nd zijn. De reiziger beweegt zich steeds 
te midden van een rijk panorama, zooa.ls hij 
eenmaal buiten Jam niet licht wederom onder 
oogen zal krijgen. 

Soekaboemi is een aardig klein plaatsje op 
een heuvelkling gelegen en goed beschaduwd. 
De straten ziju nauw, de huizen laag maar de 
meeste omgeven door groene. geschoren heg
gen va.n dwergbamboe, zoodat bet plu.atsje er 
uitziet als een tuin. De bevolking is eenvou
dig, voorkomend en in hare zeden nog zeer 
primitief. Zoo kunt ge deu smid zijn werk 
zien doeu met gereedschappen welke aan die 
va.n overoude tij1len doen denken. Ik had wel 
da.gen lang kunnen kijken rraar de ma.nier, 
waarop de kleine arubacht.sman hier zijn be
drijf uitoefent, zoo nieu IV en vreemd was 
mij a.lies en toch zoo oaderwetsch. Ik zag 
vrouwen a.an den weg zitten met een weefge
touw, geheel gelijk a.an dat 't welk <le Israelieten 
eeuwen geleden gebruikten. .l\fannen Tervaar
digden hoeden van bamboestrooken in den 
-vorm VR.n een omgekeerden beker, doch wan
neer ze geschi.lderd en vernist waren, gaven 
zij een e"en fraai stuk werk te zien als ooit 
uit menschenhanden voortkwn,m. Ik trachtte 
va.n die menschen eenige aanwijzingen bun 
ha.ndwerk betrPffende te bekomen, doch men 
spreekt bier geen Maleisch doch enkel Soen
daneesch, da.t van de andere op Java. gesproken 
talen zeer verschillend is. 

Er lag over deze plan.ts een waas van droo
merige rut. Een Arabische handelaar die in 
zijn open winkelvenster zat te rooken met de 
aan zijn ras eigen deftigheid sprak utij a.an 
in bet Engelsch en vroeg mij langzaam en 
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Jk weet niei wat rnij weerhouclcn hrcft l ·lll cli1•11 
mooien jongman, rlien gij lien~r hebt dan mij, mijn 
rlolk in den strot tc st.Joten. En nn laat rn\j allccn ! 

~len zag <lat hij mMite had zich te bed wingcn en 
dal Lc,uist>, IJOe smartcliJk ook aangecla:rn . niet mer.r 
dul"fde t.e spreke11. Door 1~c11 Pr11stig1•11 blik hiel<I zij 
de woorrlen ter11g, die Jl1J:,\e1· :rnn de jfontpraisrns 
nq:~ wilde toevorgen. en ging nanr h:ire lrnmr.r, me
vrouw du Theil n1edcsle1~pc11d1', wat zecr \·crstandig 
gehanrlelrl. was, danr de laatsic anders door gecne 
macht tf.'r wereld harl k111mcn gedwo11gen wordr,n 
()ffi tc zwijgen. 

DP ~oldaten van de ;\lonlprai~~as \'Ocrden de beide 
.edellieden weg. . 

-- Toen den Yolgenden dag, m~jufl'rouw de Tn\
vigne te 1·ergeef.-; zij11 111ed1•1ijden kwam inruepen. 
:antwoorclde hij bit lt'r, dat hij nu tot dt! ervaring 

Zaterdllgs, uitgezonrlerd foestdagen. \ 

onder bet uitb1azen van rookwolken of ik iets 
noodig had. Ik antwoordde dat ik slechts 
wat om mij henen zag. »Hoe vreemd" ging 
hij voort, »dat menschen die reizen om de 
werel<l te zien, naar Soekaboemi komen. 

Ik vermeld dit omdat deze man, behalve 
de Hollanders, de eenige persoon was dien ik 
op Java Engelsch hoorde spreken of probeeren 
dat te doen. 

'l'al van kind~ren speelden op de wegen en 
nveral zag men Ohineesche winkels, die al 
even kwalijk riekten als men dat van deze 
em po1·ia de h6ele wereld over gewoon is. De 
bevolking toonde zich zeer nieuwsgierig bij 
on.s bezoek en ik denk om dezelfde reden waar
om men ons te Penang in bet miileisch na
riep: »Kijk de witte man in zwarte kleeren !" 

Dichtbij is gelegenheid te over tot de jacht op 
tij gers en luipaarden - en hier en daar een 
rhinoeeros. Wij ontmoetten in het logement 
een italiaanschen markies, die onophoudelijk 
maalde over een rhinocero.;;, dien hij had aan
geschoten maar niet in zijn bezit had kunnen 
krijgen. Ik geloof dat die rhinoceros den man 
in de hersens wus geslagen, te zamen met de 
ruoeraskoorts waaraan hij sukkelde. 

De inwoners van Soekn.boemi, hoewel klein 
van postuur, zijn in het oog vallend door hun 
voorkomen. Vooral de jongeren hebben aan
gename trekken, zacht en goedig, maar ver
wijfd. Zij scheneu erg te doen te hebben met 
onze onmacht om hunne taal te spreken en 
dachten misschien dat het de eenigste was die 
we hadden. 

Van Soekaboemi terngkeerende stapten wij 
uit bij een st11tion Pamng Konda genaamd, 
ten einde een bezoek afteleggen op een thee
land. Er wu.ren ons paarden te gemoqt gezon
den; ook wachtte ons eeu controleur, een bur
gerlijk arubtenaar die de agrarische aangele
genheden van het district beheert. Hij droeg 
eene uniform veel gelijkend op die van een of
ficier in het Britsche leger. Nadat wij een beu
vel beklommen badden, bevonden wij ons in 
open vlakten met theeaanplantingen rechts en 
links. De plant is een lage struik, ter zijde 
waarvan c::en kleine kuil van een voet in't vier
kant en een paar voet diep. Ik vernam dat 
zulks diende om de wortels vrijtehouden van 
overtollig vocht. Allerwege was de grond en 
ook de meeste planten waren bedekt met eene laag 
grijze asch, overblijfsel van de geduchte Kra
katau-ernptie. De vulkaau was op honderJ. mij
len nfstauds en men verhaalde mij dat het ge
durende de uitbarsting in dit gedeelte der Sun
cln. lauden op het ruicldaguur pikdonker was. 

1rn" gekomen, waartoe hem z.ijne goedheid en zijn 
meclelijclen g''leid hadclen en zij te kiezen had tu~
schen een h11\\' ·lijk met hem en den dood Yan haar 
va I,•r en dim 1an den h~c1· cl'Errignij. 

[hrnrnp ba I Lo ,1i~e h1!m haar ten minste tor te 
staan rnn Ii .mm rnder te mogr,n brzorken. lloe 
gaarne zij Ji~t ook gewilrl hacl, clurfde zij h :tzelf(le 
nieL tP-n opzit.:l1tl' rnn drn hcer d, Errignij \·erzoe
ken. En toch 11·as Roger haar nooit zoo cli1~rbaar gc-
1vee~t, als sctlert hij zij11e vrijhcirl t:'n zijn le1·ell rnor 
hanr in tie wuagschaal gesteld had. 
~a een oo·genblik gcpei11,;t te hobhen antwoordde 

de ;\lnnl111·a 1~~ns. 
- )forJCn zal de heer rle Trt;l'ign1; hcL rnor hem 

hestc111df.' ho! IJetrekken. U ml da11 de gelegenheid 
gPge1··~n wonlrn 0111 hem een 11ur per dng tc bezoc
ken: ll'ij zullcn dan k111111en zien lioelang Ull'C' kin
derhjke licfde hem daar zal laten. lk raacl u ech
ter aan 0111 dat verblijf niet al te lang te duen 
re!drnn, want die holen zijn kourl en erg Yo1·htig r11 
vooral ourle me11schcn houden hei er niet Jang !e
vent! nit. 

Daarna 1·ertl'Ok hij, zondcr zells ccn blik op m,,_ 
juf1Touw de Trevigne te we!'pe11. l\lisschien \'l'CC'scl1' 
hij trane11 in die schoone oogen te zicn. 

llet duunle lnngrr clan mrn rnrwacht h<ttl voorrlat bet 
cnrhot, waar rle heer de Tn;\·igo1; zon opge~loten 

wordcn, gereed was. De rleur van 111a8,ief eikcnhout 
gemaakt en lJt~slagen met ijzeren platen en bouten, 
morst h11r.·teld worden r.n harn harrlheid maaklc dn 
hertitclling zecr bczwaarlijk. Eer~t na drie dagcn kon 

Advertentieko ten behn.l ve het zeg·el rnor 

elke 10 woordcn voor 3 pl1~atsil,lg-en · f" 1.
elke volgende plaatsiug de helfi;. 

Dat bekleedsel van asch g1d" het bn·lsdmp 
een treurig- en winterachtig iinnzieu. 

\Vii ontrnoctten vele vrou wen en J;:i ·1 luren 
welke op de vel<len aan het theeplukken \\' 1Ll"lrn 

of kleine bundels bladeren in cloeken gekuoopt 
naar de mn.gazijnen brnchten. Xerg-ins op .h
vit zag ik zulk net en go t'dgek leed land volk. 
Hun opgewekte houding getuigtle rnn welvaart. 
en bij ons voorbijrijden hurkten z\j nder. De 
kiucleren sloegen daarbij cle 000·e11 neder, tle 
vrouwen wendden het hoof,] ter z\jde. l>it 
D"ina lrnar als eeue gewone b ~leefdhcid cu zon-e o •J 

der een schijn van slaafschheitl af. Niet nlle'n 
wns de kleeding zindel\jk, nrnnr ook Y•Lll le
venclio·er kleuren dan ik tot dnsvcr t>;"!..!'P llS in 
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Java had aanschouwd en die vcrsch 1·i lt>aheid 
droeg niet weinig bij om het schiloier:tc: l1tige 
van het tn.fereel te verboogen. 

\Velk een onderscheirl rn t.J t de grollp;rn v1tn 
b.opplukkers in EHgelancl ,1f 'l'asiiMni11. 

Het plukloon wordt berukeml lltL1Lr de hoe
veelheid. Vrouwen en kinder<Jn g1tnu naiir de 
tuinen en pl11kken zooveel z\j zelve willen, nls 
wanneer zij, wanneer de blitden v1in een ze
keren ouderdom en grootte z\j n, per lrntti uit
betnald worden. "Nn.tuurlijk is er een zeker jnar
getijde voor de theeoogst, 111rrnr het geheele 
ja iu: door vnlt er toch steeds wat te pluk ken. 

Van de thee-etn.blissementeu herinaer ik w\j 
dat er groote gepleisterde doeren wMeu. wn11.r 
de blaclereu uitgespreid wenleo in ;;roote ron
cle troggen van palmbbden. Ik kw,un ook in 
vertrekken waar machines w11ren orn hot bln.d 
te ro1len en andere met ovens voor het droo
gen; elders zag ik vrouwen de thee schiften 
en zuiveren, zoottls men rijst zift, of sortee
ren uit de h11.ncl. Er waren drooglrn01ern. loka
leu voor het starupen. voor bet verpa.kken en 
eeu monsterlrnmer, waar veertieu of v\jfhen 
kleine kopjes thee gereed s tonden voor de proef. 
Om over de hetrekkelijke ven1iensten rna znl
ke nau w merkbare schakeeringen in soort te 
oordeelen, behoorde · ecbtcr een meer v•~rfijude 
smun.k clan de mijne. 

Van Juva worclt eene belaogrijke hrrnveel
heicl thee uitgevoerd, docb naar men lll\j zegt 
behaalt die geen zoo hoogeu pr\js op de we
reldmarkt als andere indische thee oorten. In
tusschen wordt eT ongetwijfeltl te Londen Yeel 
Chinn.-thee verkocht, indercltrnd rnn J :tva af
korustig. Op eene groote planbtge, Pitrnkan
sala geuaarud, zagen wij tlwekistcn nrnken en 
met Chineesche lrnmkteril be3chilcleren. geLeel 
naar Chineesch handelsge brnik. 'l'oen ik nnar 
de beteekeui.s van die letters vroeg, n.utwoorr1-
cle men mij, dat het opschrift de P11rnkausal11 

de heer de T1·c1·ign<' zijne nicuwe g1'rnngenis lic
trckken en eerst rlen dag rlaarop rnlgen<lc krnrg 
zijne rloclttrr nm de Montpraissas Ycrgnnning hem 
te br>zo('ke11. .\Iisschie.n had hij alles ook zoo g<'re
geld opdat lwt ccrste bezork ,·au Louise aan haar 
vnd1'r, liaar cen diep gcYoel nm afschnw e11 111e,le
lijdcn ZOii inbOOZf.'lllL'n. 

\Yas dit hrnlste liet gem!, d.tn hail l1ij zich 11iet 
111 isrekeml. 

Uet cachot van cll'll graaf was gekgrn onder drn 
torcn tcr li11kerzij(le van het gewPlf rnn <I~ ophaal
lirug. lfct lurhtg-at wnanloor hct vcrlicht werrl lnrnm 
uit op cl e gr~. cht, w:1arin hct water to en cchtr:r 
mindrr hoog sto11d tlan in onil'n tijcl. ]lit k1ra111, 
0111rlat rlc vijrnr. 1cgeml'oordig bPkcnd ondcr den 
naarn Yan de kapelvijn•r, ze th"ans 01·e1·Yloedig l'Ol'rlt 
en cc1·,1, 1ijl" en t1Yiniig jaren, na do gPbe11rtl!11i:<~en, 
die wij tha11s rndrnlen, gegn\l'tm wrrrl op Inst n1n 
~ull\i, die toen eerst c;genaar rnn \'illt'l.ion werrl. 

Wat Hog1~r <1a11gaat. men hacl hem gcll'orpcn in 
r>c11 hol, wel in rl.! 11ahijhci1l rnn rln1 rnn den graaf', 
maar nog dieper gelcgcn en nog vccl ongt•zo11clcr. 
flit liol, wat "''ti naa111 van: ))lict Cachot tier ster-
1·enden" droeg, \\'as gclr.gcn onrlcr den logenll'onr
rligen kcldc1·: en ook Ylak bij rle opha;1 lhn1g. 

llo Wt~I er i11 dil'll t\jrl Yan lwt. j<l<ll' hrtrekkrlijk 
weinig water in de grncllhen stonrl, waren die Car .. 1iot
te11 zoo l'OChtig, dat allcs <'I' in YCrrottc. ,\Is men er 
hi1111cn1i'arl k \\':1111 11 een htffo en \'llnzigfl lucht Legen, 
di•! tt de ade1nhali11g bdemmc1·rlc en 11 Lot op het 
o·ebct:nLc koml 1lccll wurdcn. 
" 

lHZending der .~ lhertentieu tot op de:u. 

lliig tler nitgnve vu0r 10 uur. 

-t.hec vermeldde nl' de bcste ter werehl. Ik 
zou wel wille11 1rcte11 of ooit een cler geleerde 
~inalogen bet be(lrog ontmn.skenl lieeft. 

1 H'v1·dt t>c1·volgdl 
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Fr. 8- ~~

Eng. 1~ · -~. 

Holl. 7- 17. 

Fr. 11--20. 
Eng. 3-17-3 l\Irt. 
Holl. 10-'.W. 

J1 ll ll n S t ll II d. 

Zn!cnlng 7 Felm1ari L. T\. Z'undng -J:i Febniari 

::\. :IL Zo11d,1g 22 Fcb1·w1ri I~. I\. Zondag 1 i\Inart 
Y. JI. 

VertrcJi der '.l'1·einen 

Scmarang--S11lo G.50 v. m. sneltrein , wP,lke 
te Solo aan8luii aan rlen. nel
tt-e;n. cliP On1 ·J 0.~Q \'. 111. 
rnn d;rnr naar Sor.rabnja Yer
frrkt. Yerder 8.3-1 Y. 111. ·J .H 
n. rn. 

Solo-Sernnrnng 7.'2 I'. m. '10.30 '" m. 2.-!G 
n. m. sneltrein, wclke aan
~luit aan den sneltrci~, die 
om G.20 v. m. rnn Soera
l.n1j 't Ye rtrek t. 

Scmar::u;g-Kedong-Dja!i '2.55 n. m. 
Kedong-D,jati-Scnrnrnng8:12 1· 111. 

Seniarang-Djokja G.50 v m. 8.31 Y. m. 
Djokjti-SL•rn:1l'a11g 7:15 1· m. 1'2.25 v. m 
Djokja--Solo 7.15 \'. m. 9.48 v. m , ~.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Solr -DjoI,;a 7.13 \'. m. '10 v m. ·J.53 

n. m. ;~.36 n. m. 
·willem I ··- Kedong-Djati G v. 111. '2 n. m. 
Kedong-Djati-Willcm I. 8.5 v. m. 4.'11 n. m. 

Uit filagr.laug schrij ft men: 
In de b:itste mmtuden van het vorig-e .JUar 

wcnl hier een logement gebonwd, en cleu 27 
Jannnri voor het publiek geopend. Hct h6te.l 
E:eJoe - zoo is de naan1 van ·het ]oo-ernent-
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kau goe l en soliede worcleu genoemd en be-
antwoorclt Mn alle vereischten. 

Zulk ecn wrblijf' hood cl(;'ti tc meer gcrnar aan 
voor den !ieer de Tn;Yignr, daar hij ten gevolge rnn 
zijne liokonwn ll'Onden nog zeer 7.wak was. Louise 
zag zulk~ rnaar al te gocd, en barstte in trnnen 
uit, toen zij de klamrne hand Yan haren Yader grerp. 

--- .\rnw 1·ader, zt!irlc zij tusschcn hare snikken 
in; e11 ik ben de oorzn:1k van dat allcs. 

- Mijn lief kind. gij moet zoo niet wcC~klagen, 
antwoordth~ de oude. cdclman goedhartig, ik hrb we! 
1rnt crgerti doorstaan. 

--- Ja, maar 1oen \Yaart g ij nog jong on uwc 
krnchlen wnrcn 11iet 11itgqmt door een pas onhan
gcn \YOnd. llicr zoL1di gij sterven; maar ik Z<ll u 
rf'ddcn ! 

--- \\' .1t l.if:'rloclt g\j ? rirp de hcC'r de Trevigne 11 it. 
-- Jk zal naar clen !Jeer cle Montpra1ssas tocgaan, 

en mij onclenverpen aan cle 1·oor\\'aarden die hij rnij 
tegcn01 er tmo vrijheid gcsteld lieeft. 

-- lht verbierl ik 11. sprnk rle granf mrt nadl'Llk. 
U te sche11kc11 aan ccn ellcndeling als die rlc i\Io11t
prai~:;ati, u, 111\jn ~I'm kind, zoo srhoon, zoo goer!, 
zoo gcliefd, neen ncen' licYc1· duizendnrnal zou ik 
rnn hongcl' in dit hol ~tel'ven. lk Ycrzoek u cmslig, 
spreek mij daa1" nooil wcc1· Yau. De gcdachtc daar
aan <tlleen zou mij reeds \\'Ocdell(l rnakcn. 

Louise gaf gcen anlwoord, maar haar liesl11it was 
gcnomen. 

--- Jk zal nog ce11 clag wachtcn, liar.! zij in z1ch
ze[l·e ge7.l'gd. Al~ C<od in dicn tijd ous uict te hul p 
komt, zal hct voor rnij cen bcwijs wrzcn, dat hij 
hct o/[er van mijn lichaam aanneciul. 



FIT P\R\\L\RIBO. De hecr '1'. ontving ddzcr 
llaO'ell eP.n brief dll°0 l 0 N overnber l 8 -1 vim 
ce~ zijner fomiliebetrek kin gen te Paru.u1nribo 
in i::)nrin1tme, en is het ons t0f·gei>t1tnn 1rn11 
den inhoud tlztarvan het volgernle te ontlPt>11e11 
dnt ons een overzic:ht van de znken nhlnar 

gee ft. . . 
»Het l.wriclit owtrent de meuwe belnstlllg-

»plnnnen voor Indie van den i\lillder Spren
»o-er vnu Ei1"k kl1wk als een domlerslag tloor 

"' . ' »de O'eheele vastehinclskolonie. Zou die st!Lllts-
»ma~ zijn vilpolitiek tot dien ver verwljcierden 
» hoek van onzen n.itrdtbol u its trek ken? 

» urinarue is, niet zooa!. Insnliude, met een 
» u.itgeperste citroen te vergelijken; gesteld. 
>dat het een citroeu ware, zoo men kunnen 
»zeO'O'en, dut die nog vol sap is. 

»
0
1\Iaar zou die citroen dit eiude11jk niet 

»Verliezen, i11clie11 de Minister het soms in 
»het hoofd mocht krijgen zijn uitpersingkracht 
»ook daarop te probeeren. . . 

»De quaestie der voorgestelde bel1tshng. op 
»geteelde banuuen (pisangs) en de verhoogmg 
»Van bet nitvoerrecht op alle andere producten 
»van den "urimrnmschen landbouw i:> bier te 
»Paramariho op aller lippen. 

De O'ez1wvoerd~rs van een Eugelsch en die 
vnn ee~ D~itsch koopvn.ard1jscbip hebben bier 
met ellrnnder gecluelleenl, cloordien de En
O'el chman zich be1eediD"ende uitdrukkiugen over 
0 0 

Keizer Wilhelm en V orst Bismarck hecft ver-
oorloofLl en de Duitscher cht niet wilde dulden. 
De En<relscbman werd zwaar gekwet' t wanrop 
<le seco~ulnnten hP.t rnadznmu 1Lchtten de beide 

• kampioenen van ellrn.nder te scheiilen. 

De Fransche InO'enieur voor het P1mama
kanaal Ferdinand 

0

de Lesseps, vertoeft hit>r 
tijclelijk. - ·w at z~jn doel is, weten wij te 
Paramuribo niet; 't z11l wel in het belimg van 
zijn grootsch wcrk zijn. 

Een Inlnndsche jongen brncht het l:>ericbt 
<lat zid1 in de Bengawn.n rivier te Betom een 
groot airntal krokodillen ophouclt betgeen wel 
een wonder heeten mag. 

Een Europer.an, die zich van cle "·1u1rheid 
dier mededeeling wilde overtuigen, zag werkeliik 
nabij de monding der Pepeeh een ze tal vun 
die afschuwelijke dieren. 

In bet Chineescbe logement alhier logeert 
een ltaliaan, die zegt n.gent van het opem
<Tezelschap van den beer Bergawascbie te Ba
bivia en door dezen hierbeen gezo11<len te zijn, 
om te zien of het publiek van Solo groot ge
noea is om bet doen ovcrkoiuen vtrn een prnch tige 
ltal~1unsche operette te kunnen bekostigeu . Hij 
·beweert, <lat de heer Bergarna1:scbie voornemens 
is, ook deze plnat te bezoeken. 

• Een welge tel<l inhrnder, met name Soerio 
Broto, die te Mungkoenegarnn woont en over 
een kapitmtl van f 25,000 heeft te uescliikken, 
heeft een klein scbroefstoornbootje besteld en 
is van voorneru~n daarvoor een pns ann te 
vragen om op de Bengawan te kunnen vnren. 

og heeft bij een aantal prau wen ter dispo
sitie, en 1t:1nneme11de <lat zool1ing de suiker
crisis voortd u urt, de suiker, koffie en rijst 
langs de Bengawan zu11en wurc.kn 'l'ervoerd, 
meellt bij een goeden slag te kunnen slaan, met 
die producten op prnnwen, te sleepen lloor 
bet stoombootje naar zee te brengen. 

De N. Y or::itenl11uclen sig1rnltert ons bericht 
uit ~oernbain, omtrerut den ...:tationschef H. 
Israel nls ornvi:ar. 

Wij kunDen u· niet.· arnleis op ant-.roorden 
clan dat on.ze uwdewerlrnr het vun een dcr fa
ruiliebetrekkingen vu11 grnoeruden stntionschef 
dus uit een zcer goede bron, beeft vcrn0men. 

Zoo speekende dacht zij niet allcen aan haren rn
dt>r; zij dacht ook nan den getrouwen baron d'Errignij, 
die op bet oogenblik misschien in zijnc akeligc ge
Yangcnis lag te ten·en, en wiens cipie1·, gdworza
mende aan den door de Montpraisf'as gcgr.1·en Ja:-:t, 
zorg had gcdrngen om mejul\rouw dl' Trc1 ignr\ zoo 
juist mogelijk met zijncn torstand bekPrnl tc rnaken. 

- De gei-angene is een bizonder slerk mensch, 
l1ad de cipier gezegd. wijzende op een klei11e deur, 
rlie eer;;t tot den kelrlcr en rnn dnar nnar h<'t hol 
1·an Roger foegang gaf, maar als h\J het er hlnger 
dan een maand in :1ithoudt zal Let n1ij ten .ltuogsle 
·erwonrleren. Yoor het overige zal hij O\'er geen · 

dorst le klagcn hebbcn, want het water staat he111 
tot aan de k11iecn. 

- Ongelukkigc Rogc1·, dacht Louii;r, wier oogen 
vol tranen scho1.en. Kon ik hem slechts ontnioe1.cn, 
om hem moed in te sprcken. 

Zij beproefde toen op du hebwcltt rnn rl••n gr-
1·angenbev>aarde1· , te- 1Yel'kcn: 111:iar zij brg-P}CJI 'J>O< -
dig clat zij alle hoop van dic1' kant 111oest opgercn. 
Die man, die in hcl kastccl allern onclrr d<'H naan1 
Yan: ,,Gren<lehrnr," bekt!11d was, bezat cc·n slng en 
slecht karnktcr en volvoe1de den hem opgt>dragcn 
last met de groobte gPsll'Pnghcid : rlaarbij clncbtte 
hij den toorn Yar. <h Montpniis=<as tc zeer, oin er 
zich aan hloot le ~tellen. Den rnlgnnden <lag ge
lcidrlc hij Louise werJer naar ltet cacbot i-:i.n de11 beer 
de Trevigne en liet haar daar achtcr, waarschttll'r.nde 
rlat bij haar jttif<t een uur l::ttrr weder zou komen 
halen. 

\Vect dt' N". Yorsten 111.11den beter dan dat 
fomi lie lid'? wii moeten l1et betwijfelen. 

\\' ii geloovl'n hrt Jtiet want hoe zou dat 
fomilieli1l er loe ko1uen, oru dien Stationschef 
voorbarig iils een 7.iek verlofganger te dood
Yenn~11, nls ltet to ch uiet het geval was. 

011gelu\d.;:e11. Het (hiejiLrig docbtertje van een 
tle!<:s1u111m in c1e dr>SSIL Dietis werd dood op een 
sawnh veld u·0vo1Hlen. Een der voetjes van het 
ki11t1 dro1·g'"' sporen van lien beet eener vergif
tige »bng. 

Uit 'emnrit110' w eldt. men een voorbeeld van 
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v11der11rnd '-eu vorstenliefde. Aldaar heeft z1c -
Pen Duitscher gevestig<'L die veertien jaren ge
leden d~n Fr11nst:h - Dl1it,~cben oorlog medege
nrnakt en nls Prnissiscb cavullerist bij Sedan 
gevochten lteeft. 

B\j leziug van bet telegram in bet ~?
disch Yaderlnnd omtrent het op banden zun 
van een oorlo()' tnsscht:ln En(l'eland en Duitsch-
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lnntl, maalde h1j on midtlellijk aanstalten om 
irna.r Altona, ..z\jn o·eboortesta.d, terug te keeren. 

Ook \\·eende hlf bij het vernemen der tijding 
d1it Keizer Wilhelm ernstig ongeste.ld was. Aan 
rlien vorst is hi1· o-rooteu d1111k verschuldigd, 
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doonlien Z. M. hew 111i den slag bij Sedan op 
drln -l September 1870 tn zijne ontmoeting 
m et Iiipolt:Jon IU, in z\ju hoofdkwartier tot 
lrnpi tein bevonlenle. 

EeniO'e itJCTezeteuen ulhier ontvingen dezer 
~ 0 . . 

chgen prijscournuten rnn dranken, provisien 
en boeken uit 's Gravenliage in het Engelsch, 
Hollandscb, Frnnsch en Volnap'Lick. Het scbijnt 
<lat l11atstgenoemde ta1il beoefonaars in 's Hage 
ge ~onden heeft. 

.Jiis~chieu dat er eerstd1tags ook een Volna
pi.icks dagblacl in N eJerl1rnd verschijnen zal. 

De opium-smokkellutndel neemt toe. Indien 
de n111btcnnre11 t. t. v. d. o. s. h. eens wilden 
po::;tvatten op den driesprong te Batoerono, die 
te Djebbres en op den toegangsweg tusschen 
Solo-Djebbres eu olo S/V, dan zouden zij een 
goede v11ngst kunnen <loen. 

E ... n oude Europeescl1e weduwe, die niet in 
goeclen doen verkeert, ontving dezer dagen van 
een onbekende, dt:l som van f 880.4 7 5 met een 
ongeteekend briefje van den volgenden inhoud : 

Geachte Mevrouw ! 
'l'oen ik uw achtbaren, alom beminden echt

genoot voor zes j1tren te Klatten ontmoette, 
leende hij m1j twintig gulden, duar ik zoo'n 
ver:>chrikkelljke armoede leed. Eenjaar daarna 
ont,ing ik een erfonis, en besteedde die aau 
de oprichting van een tokozaak te Soerabaia 
en sti~k ik ook Jie twintig gulden in den han
del, deze som is nu na een tijdsverloop van 
viif jaren tot f 380.-17 5 1w.ngegroeid. Ofschoon 
n w ech tgenoot niet meer in leven is, acht ik 
Jilli verplicht die scbulJ inclusief de renten aan 
u nf te Ltrngen. 

Een onbekend vriend. 

Uit Jfalung werd om een briefcouvert 
toeO'ezonden waa1·op gestempeld Soemkarta 5 

b b . Fl'b. jl., d1ttu m vim ter post ezorgrng van 
den h~ief. -- Y er<ler Brmgil 6 Feb. jl. en ein
deliik Jfula 11g 7 Feb. jl., datum van bezor
grng. 

Men vr.utgt ons hoe met de bestaande' 
toe tan den d1tt een reiziger tegenwoordig met den 
stnatsspoor in een dag Malang kan bereiken vnn 
Solo- en vice vers1i - overeen te brengen is 
clnt het brieveu vervoer in die snellere expeditie 
alsno<.r niet schijnt te deelen en daartoe twee '"' . 
dngen benoodigd zijn. -De chef van het Post-
k1Lntoor 7.al hi\!rin wtl! vernndering ten goede 
kunnen provoceeren, vermoeden wij. 

Of het \H'rkPlijk zoo was, rlan wel of slechts hare 
Ycrbeelding werkte, maar Louise vond dat haal' vader 
er ,,Jechtel' en zwakk(!1 uitzag dan. den \'Origen dag. 

- En Roger, dacht zi.i in ziclizelve, in welken 
staat moet !Jij z;ch we! hevindt>n, bij die tot ari.n 
zijne kniecn in het wah'r staat. 

Ovel' het olfer wat zij wilde brengen, sprak zij 
niet meer met baren vader. Toen zij Yertrekkt'n 
wikle, hield zij den ouden erlt'lman Jang omstrengeld, 
en hij gevoelde rlat hare brandende tranP.n ornr zijne 
gerimpelde wangen stroomden. 

- God bescherme u ! zcide hij plt~chtig, haar op
helfl'nde, tocn zij \'OOl' hem op hare kniren geval
Jen waf<. 

-ogmaals omh~JsJe zij hem en vedie1., door den 
cipiel' Yergezeld h.1astig het cacl1ot. 

- Ik wil den beer tfo ll!onl praissas sprPken, zeide 
zij tot den cerstcn man van wapcnen, dien zij ont
moettr . 

- De Hiddr.r de i\fo11tpraissas i~ op het voorplein 
en . gen'c1l om te paanl le slijgen, antwoordde de 
man, die haast schecn te he bl.Jen en nog eenige ges
prn Yan zijne wapennisting vastmaakte. 

Een oogenblik lnvam bij Louise de gedachtc op 
Yan nog tot den volgenden dag te wachlen. 

- ~Jaal' neen ! sprak zij bij zichzelve, dat zou 
van mijnen knnt r.en 1nfsdaaci we;e1, om zelfs cen 
oogenblik de rnrlossi11g rnn rnij1wn vadr.r en rnn 
Roger te vertrng1•n. 

Oogenulikkelijk, zonde1· zich i-erder te bedenken 
zond zij iemand naar den heer de Montprnissas, maa1· 

Gemengde 13erich ten. 
DE SI-'A VENllANDEI-' AAN 

DEN CONGO. 
Stanley gaf onlangs te Louden een schil

dering van 't geen door hem wordt genoemd 
de pest van Afrika, namelijk den slavenhan
del. De geschiedenis der landen, welke de 
Congo doorstroomt, is met bloed geschreven, 
zeide hij en de nfschuwelijke wreedbeden, al
daar straffeloos sedert eeuwen bedreven,';,doen 
de menschheid sidderen. Hoe het er ! thans 
nog toegaat, kan blijken uit de beschrijving 
door hem gegeven van een ontmoeting, die 
hij in '83 heeft gehad. 

»Ongeveer een jaar geleden bevond ik mij 
aan den oever v11n den Congo, op ongeveer 
1200 [Eng.] mijlen vtin den Oceaan, waar ik 
op eeu bende Arabieren stiet, die het gruw
zaam handwerk van menschenroovers uitoefen
den. Een groot aantal dorpen waren door 
hen overvallen; de mannelijke bevolking, voor 
zooverre zij zich niet door een overijlde v'lucht 
had gered, was zonder genade neergesabeld 
en de overige bewoners, al de vrouwen en 
kinderen, waren als slaven weggevoerd. Een 
driehonderdtal Arabieren met hunne bedien
den, was de bende sterk eu ruim 2300 naak
te vrouwen met hare kinderen dreven zij als 
vee voor zich uit. 

>GedurenLle de tusschenpoozen van rust 
werden alledei middelen te baat genoruen, ten 
einde te \Oorkomen ditt een enkele ongeluk
kige gelegenheid voncl om ham~ beulen te ont
snappe.n. Voor de verpleging dier fatlrijke 
schaur werd zoo weinig mogelijk ten koste 
gelegd en bet gevolg danrvau was, dat alien, 
va.n 't hoofd tot de voeten met ruodder be
zoedeld, jammer]ijk vermagerd, ware toonbeel
den van menscbelijke ellende mochten warden 
genoem<l. De zwarte menschenkudde, die ik 
dnar onder de oogen had, vormde het nog le
vend overblijfsel der bevolking van 118 ver
woeste dorpen, die tot bet gebied van 48- ver
schillende inlandsche hoofden hadden beboord. 
De man die al deze ellende over zoo vele dui
zenden zijner natuurgenooten had uitge tort, 
was de roofgierige tiran van een gebied, ge
legen in bet binnenland van Afrika, circa 200 
rnijlen verwijderd van het oord waar hij zich 
aan zoovele moorden had schuldig gemaakt. 
Hij had reeds den leeftijd van 75 jaren be
reikt en nog zette hij zijn gru wzaam band
werk meedoogenloos voort1 gelijk hij zulks ge
durende vele jaren had gedaan. lk preek 
niet van bet bloed door hem vroeger bij der
gelijke rooftochten vergoten, maar 't geen hij 
in de eerstvolgende drie mMnden na bedoelde 
ontmoeting nog heeft verspild scbreit tel!. he
me! ·en roept om wraak, want men zou er 
een kuil mee hebben kunntn vullen groot ge
nooeg om dat monster met zijn dertig vrouwen 
er in te verdrinken. 

>Vele honderden mijlen moesten die 2300 
slavinnen met bare kincleren in lrnnoe's op 
den Congo warden vervoerd. Yv as er geen 
voedsel in voldoende hoeveelheid aanwezig, 
<lit baarde den tiran geen ander bezwaar, dan 
<lat hij een gedeelte der slavinnen verloor, die 
den hongerdood stierven. Het aantal men
schen dezer tulrijke schuar, die zijn bezweken 
v66r zij de plaats hunner bestemming, d~ sla
venmarkt, bereikten, mag zonder 0verdrij ving 
op 12- a 1500 warden overgebracht. 

»Dergelijke gruwelen zouden zeker nirnmer 
door de Portugeezen ruet krnchtige hand zijn 
bedwongen. De vestiging der Afrilrnansche 
Congo-V ereeniging :,ml ni staiit zij n di en gru
wel der menschheid en <lien pest van Afrika 
te bedwingen en eindelijk van den met bloed 
doorweekten grond v1Ln Afrika te verbannen 
en ware bet 1blleen om die reden, dan behoort 
ieder weldenkende d1rnrtoe naar alle krachten 
bij te dragen. Moge een tijdperk van rust 
en vrede weldm aan dit rijke land b~schoren zijn. 

vool' dnt die ma11
1

terug wa~, zrlfs voor dat hij bij Jen 
Ridde1· hacl kunnen wezen, hoorde zij den hoefolag 
Yan C't'!I troep kan1lerie, die zicil \'Crwij Jerde. 

--- Momcigncur is rnrtrokken, zei de bood~chnp
per, die een paar minuten h1ter 1·oor !mar stond. 

--- Wanr gant hij heen? 
lfetz\j wlks hem onbP.kenrl was, hetzij 11ij i-reesde 

de pyhei111en rnn zij11en meeslt>1· te zullen \'erraden, 
hij ueantwoordde de naag van liet jonge mci~jc niet. 

'l'oPn zij het. vertrek van den hce1· dt~ ~Iontpnns· 

sas YCl'lla111, kon zij zich fJcrst rekcnschap grven v:rn 
Ji et lc1·en rJat er scdcrt ee11 half uur in het b~teel 
ge111a:ikl wa~, mam· waarop zij in h~re beklemdheid 
geen acht had ge. lagen. 

In hru·c vrrlrckke11, die at111 .Jn westzijde rnn bet 
knswd gelegen waren, ui111wnlrcdendc, had zij nog 
den lijrl 0111 ran links en rechts · cenige Foldaten te 
zien aankornen, die ook tocbereidsele11 ??1aakten om 
le rndl'ckkt'n. 

'!'wee uren h1ter h11'ld er e( ~ll 111an Ht.n wapenen, 
grzelen op cen nict zwcPt bedckt paard, \'OOr de 
poort van lwt Jrn;leel stil. 

llij bracht een bewl 01·er aan tlt>n Rergeant, die 
rnet ccn twintig man achtergebi1'1·en was om het 
kastei~I te hewakcn. Een ooge11blik l:tte1· gingen ook 
dcze op mar;ch met den se1·gcant e11 sloegen den
zelfdl:'n weg in die het cerste detachemcnt was op
w·gaan. 

Ten gcwolgc v~n dat vertrek ble\'Cn er op het kasteel 
slechts de s.icrelaris van den heer de i\lontpraissas, 
drie mannen van w::ipenen en eenige bedienden over, 

DtJ E .GELSCHE ARIS· 
.. ~ocR.i~TIE. 

De » I!'imincial H,efonu Almimach" voor 1885 
zet hare opgave voort van cijfers die <1.antoonen 
in welke mate de !eden van adelijke fomilien 
in Engeland hnnne inkomsten ontleenen 11,an 
de scbatkist. Verleclen jaar omvatte die op
gave slecbts de familieu van de herto(l'en mar-
k
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iezen en grnven, te zamen 200 fo.nilien, die 

geznmenlijk meer dan 40 ruilioen pond ster
ling inkomsten uit de scmatkist trekken. In 
den pas verschenen jaargang wordt de opga
ve voortgezet en voltooid; er zijn 50 fomilien 
van •l:mrggraveu en 211 vnn barons bijgeko
men, w1t1m'loor het totaal stijgt tot 532 fami
lien met 7991 leclen, te zamen ] 3,888 ambt.cn 
vervullencle en bij elkander uit de schatkist 
trekkende bet enorrne bedrag van 108,G.1.4,632 
pou?. sterli~g. .Een lid eener burggravelijke 
fam1he gemet mt zeveu ambten een inkoruen 
van 510,000 p, st. per jaar en met zijne 22 
bloedverwan~~n 87~,400 p. st.- De britsche ge
zant te P!l,rus heeft 6 dergelyke ambten, die 
hem. 235,000 p. st_. aa.i:brengen. Opmerking 
verd1ent de noot die blJ de opO'ave amt.rent 
de ~amilie v;an lord .~ssiugton ge;oegcl is. Lord 
0Rsmgton zou na Z~Jn ontsln.g als voorzitter 
van bet Lagerhuis, op een pensioen van 4000 
pond sterling aanspraak hebben kunnen maken 
l.llaar hij wees die van de luind, o::ndat hij ee~ 
particulier fortuin had, dat hem gezoegzaam 
was (bij zijn dood liet l1ij 130,000 p. st. na.) 
en »gedurende . de weinig jaren, die hem nog 
restten gelukkiger zou zijn in het bewustzijn 
<lat hjj zijne landgenooten met ten las~ 
kwam." 

Onder de barons vindt ic.ei. eene familie 
(die ~an lord Auckland) met 53 leder;, geza
menl!Jk 98 ambten bekleedende, die hun 
704,000 p. st. aanbrengen. Onder de· op()'u.ve 
voor de Belhaven-familie staat als noot: 
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dit ms kwaru de bekende srngle speech Ha
milton", die 200,000 p. st. trok uit eene ier
sche sinecure. Van hem zeide lord Chanlemont 
dat hli de tenige man was, van wien met ze2 
kerheid kon gezegd warden, <lat zijne lanO'ste 
redevoeringen gescbreven en van buiten O'el:erd 
werden, en de beer Treveigan zeide va~ hem 
dat hij een kwartaal salaris kre1w voor ' eI2 

"' ken zin, dien hij uitte. De lord-opperre()'ter 
(b&ron ColeridgP ), wiens naaru kort geleden 
door een bekend proces op aller lippen was. 
geniet uit 5 ambten 109,000 p. st. De fami
lie vnn lord Ellenborough trekt door 41 bloed
verwanten, gezamenlijk 68 ambten bekleeden
de, het bedmg vn.n 1,587,297 p. st. De naam 
van den voo~·maligen N e<lerlander lord H.eay 
korut mede m deze opgave voor, ruaar hij 
trekt in deze rubriek geene inkomsten vnn den 
Staat. Lord W olsely heeft door 9 nrnbten een 
inkomen van 38,000 p. st. en geniet boven
<lien voor zijne overwinningen in Ashantee 

25_,.000 en voor die in Egypte 30,000 p. st. 
De lust bevat nog een antal an·dere bijzonder
heden: ~oo is bijv. lord Kingsale. ofschoon 
de afstammeling van het oudste baronnenhuis 
in Engeland dagteekenende van Hendrik II. 
uitgesloten rnn zittinO' in het HooO'erhunis 
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' tenvtJ e afstamrnelingen van een rijk gewor-

den brouwer, door lord Bencons:fields toedoen 
indertijd in den adel verheven, dat regt wel 
hebben en dus aan de wetgeving zullen kun
nen deelnernen. Bijna de helft der !eden van 
het tegenwoordige Hoogerhuis zijn hunne po
sitie verschuldigd aan bet feit, <lat zij afstam
meu van advocaten, die naam hebben gemaakt. 
De volledige opgave is belangwekkend voor 
iedereen, die wil nagaan, welken invloed de 
aristocrntie hier te lande op de bevolking heef$ 
uitgeoefend. Geen wonder, dat John Bright 
dit indertijd een reusachtig stelsel v11n »on
ders~euning van de aristocratie" noemde. Al
les trouwens wijst er op, <lat de daO'en van 
die privilegien geteltl zijn. 
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Onder -de laatsten bev<•nd zich Thomas Labriche 
of Gregorius Latapie, zooals hij te -villebon genoemd 
werd. Orn zich op de hoogle te stellen van deze 
tl'oepenbcweging ging hij zijn 1•riend Bruno Lauvert, 
de. $Cc1·etaris va9 den heP.l' de l\!untpraissas e.en 'be
zo·~k brengen. Sedert zijne kumst op het kasteel had 
Labriche begrepcn, dat die man hrm den een of 
den anderen dag van dienst kon zijn, en had daar
naal' zijne handelingen i11gericht. De maag van mees
ter LauYert was een gernclige snaar, die Labriche 
liar! doeu trillen in zijn voordecl, door middel van 
~enige fijne schotels, die hij spoedig had leeren be
rr.iden en ten dirnste stelde ran den gulzigen schrij
ver. Daar de scbenker van hct kasteel het bed rnoest 
houd<'n ten gerolge van cen zee1· te waardeeren, 
ontvangen messteek, had men voodoopig de sleutels 
van den kekler aan Labl'iche taevcl'trou1~d, die door " 
de Montpraissas in eere gcltonclen were! om zijn be
scbeirlt>ll nitt>rlijk, zijnc matigheicl en zijn gerlrag bij 
den aanval op het kastcel. · 

i\[ecstr.l' zijnde over het etcn e11 drinken, deed 
Labrichc met BrnnJ Lauvert wat hij wilde. Te sa
men met hem een ne~ch ouden Spa&nschen vijn 
8lurpende, ondel' Yoorwendscl van rlaardoor den eet
lust op te wekken, liet Thomas den secretaris klap
pen. Ziehier wat de laa'tste verbaalde : 

( lroi·dt l'Pl'Volgd.) 
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se bij den waterstaat F. J. Kroese; 
van de werken tot vcrbetering van het vaarwater 

in straat l\farloera n:u1r den plaat eltiken clien t te 
In Brit ch-Inclie trekt een Iersch pair, Lord Rad- Soerabaja, de opzichters der tweede klasse bij den 

stock, thans pl'edikende rond. 1n Nederlandsch-Indie waterstaat J. P. Serrarens en J. M. Letne; 
hebben zich zulke abnormaliteiten niet voorgedaan.- van Wono-obo naar Magelang, de ino-eniem· der 

Verspreide Berichten. 

Een Noorsch bl:Ld heett ontdekt hoe zeer kleine derde klasse hij den watersinat J. Schefl~r. 
''ogels 0 ' er de llfiddeland 'che zee komen. Als ze ero- . Naar Atjeh zijn in commissie ge.wnden de inge
moe zijn strijken ze op bet water nede1· met uitge~ meui· der tweede klasse bij den waterstaat J. Nuhont 
spreide vleugels en blijvt>n rlan drijven tot ze uito-e- Van d~r Veen en de opzichter dcr derde klasse bij 
rust zijn, ·:Jiegen clan weder op en gaan venter. "ne dien d1e11st J. H. Davidsz. 
l'eporter van die Coura11t beeft dit waa1·genomen bij Er is last gegeven tot het oprichteu van een post
een roodborstje en t'('H vink.- De suikerbiet in en telegraafkantoor te Keboemen alsmede tot 'het 
Fraukrijk wordt ook door een der suikerproductie opricbten van een bulppostkantoo;· te Tjibebel' en te 
vij:mdig insect bedreigd. Men heeft op de wortels Tjilegom. 
de1· 'Jllanten een kleinen draadworm ontdekt, die met Een eenjarig verlof naal' Nededand is ver!eend aan 
cie1·cn gcvulde zakjes daarop achterlaat. De opbl'cngst den ingeni~~1r dc1· tweede k.lasse bij den watel'staat, 
van :miker wordt daardoor veel geringe1· en van den J. F. de GtJzelaar; 
zoeten smaak gaat veel verloren.- (lnzer aller moe- Een t\\·eejarig vedof naai· Netlel'l::md is verleL'lld 
der: ,,de aarde" schijnt alles bel.alve tevreden over aan den opzichter cler eerste klasse bij den water
hetgec1 haa1· kinderen: ,,de menschen" op haa1· uit- staat, J. de \'ink; 
voe1·en, ten min te in clll !aatste tijden becft ze "'C- aan den gezaghebber der eerste klasse bij de 
weldig. Krakatau . en Iscbia Jiggen nog versch 

0 

in gouvernementsmarine, .B. A. Smits . 
het geheugen en nu is zij in Spanje weder erg aan BenoE>md tot gezaghebber <ler eerste klasse bij de 
het spoken geweest en zoo erg dat bet aan Hercu- gonvernementsmarine, D. Nolles, gezagbebbe1· der 
lanum en Pompeji herinnert. In Gr~nacla acht zich tweede klasst>; 
niemand meer veilig in zijne woning. Te Zavao-arra tot gezal?'hebber de tweede klasse bij de gouver-
zijn de meeste lu;izen vernield, waaronder het hotel nemcntsmarrne L. J. C. Coclwret de la Moriniere, 
van den gouvemeur. Pei·sana is als nitgestorven; het gezaghebbPt' der der<le klasse; 

·gl'ootste gedeelte de1 st.ad is venvoest en tal van tot g-ez~ghPbbcl' der derde klasse bij de gouverne-
lijken zijn onder de puinhoopen wegg~haal d, van de mentsmanne, de eerste stuurman J. S. ' 'an dr.r Meer. 
zevenhondenl huizen i e1· geen enkel mee1· bewoon- Ont.slagen, eenol, op verzoek, de majoor der in-
baar. Nog erger is er Albannelas aan Me; van de fontene P. B. van Staden ten Brink. 
·1900 inwoners zijn er 300 omgekomen, waaronder De surseance van betaling, toegestaan aan de 
de pa;;toor. !-\lie openbare gebouwen te l\Ialaga, de finna A. G. Bo._ch & Co., tokobouders en commis-
klocster· en de domkerk: zijn geheel verwoest. De ~ ionnai1·s alhier, is overgegaan in een faillietverkla 
spaansche Regecring denkt er em8tig over na om er ring. 
een Regecrings commissari heen te zenden, maar is Geplaatst te Chcl'ibon de eerste hulpoude1•wijzer 
het nog ml:'t zichzell'e oneens, of zij hem al clan niet Pont. -

_spaansche matten zal medegeven.- Te 's Gravenhage Over~eplaat t rnn Bonthain naar l\Iakasser de bulp-
is men niet teleurgestl:'!d over het rappurt van den onderw1Jzer R. A. H. Thierbach ; 
beer van DeldPn Laerne, over zijne zendm o- naar van l\fakassa1· naa1· Bonthain, de hulponderwijzer 
Brazilie. De pas uit lndie in Nederland aangclrnmen E. F. Moll. 
kapitein Bosboom heeft zich bij het bPstuur der be... Benoemgd tot _loods te Tjilatjap, Somer. 
oefen~n~ der krijgsweten ·chap be chikbaar ge teld Onder datum van 8 Februari wordt uit A~j eh. ge-
tot het houden van een voordracht. · seind , dat de tramlijn tot Lamdjamoe gereed is. 

lemand die in de gelPgenheitl was den Mini$ter De niruwe po. t Blang were! rlen 26en Januari en 
Sprenger van Eijk in de Kamer te hoorcn ~pre- de nicuwe post Lamdjamoe rlen Sen Februari op
ken, toen hij een gedeelte van de Koloniale be- gericht. 
grooting verdedigde zegt: 

1
Yan af de tribune "·as De toe'!;tanrl is l'l'ij ru tig. 

zijn rede slechts zee1· on\'Oldoende te volgen : zwak Bintara Kamangan , een dcr hoofden van bet land-
en ondnidelijk klonken zijn woorden: flauw zijn voo r- ~ schnp Gi!!ben, is overleden. 
dracbt; ove1· het algemecn ontbrak een zeke1· fen Den 3en Februari is een stoomslot>p met verster-
sac1·e aan zijne redeneering, hetgeen ~eker niet me- l~ing aan boorcl , nabij Ientidoeng beschoten. 
dewerkte om zijn woonien gereedelijk ingang te t~oen Aan onze zijde sneuvelde een fuselier. 
vinden. Hoe i · bet mogelijk den hePr Spreno-er De vijanJ wen! uit den naasten omtrek van l\Ien-
van Eijk en fe1t sacn i in een 1rlem te noemten Had tirloeng verdreven. 
de 1.nan Nederlandsch gesproken en dan van koud Uit Pa. oeroear, wordt onder datum van 4 clezer . 
vuur, clan had bij beter gedaan en het aan bet medegedeeld , dat er geen gevallen van veepest meer 
rechte eind gehad.- .In Frnnkrijk sc!Jijnt de Or- zijn vo0rgekomen. 
leanisti~che partijbewegi11g weder krachtig toe te Uit Batavia, '11 Februari. De Resident van Pa-
nemen en maken de spotprenten alrlaar even al s lcmbang beeft aan de Regeering telegraphiscb me-
v~·oeger te Solo furore . Die prenten zijn echter voor- degedeeld , dat een grootc overstrooming in zijn ge-
z1en van bet » Depo~e" en gaan cl us als goedgekeurd west veel schade aan de a wah 'sheeft toegebracbt. 
door de authoriteit, hetgeen te- Solo minder bet • l\let het oog daal'op heeft hij machtiging gevraagd 
geval was.- In Amsterdam heeft een Courantje ge- om den uitrner van rijst te verbieden. · 
naamd de Onpartijdige opgehouclen te bestaan . Nu De twecde luitenant der infanterie F. \V. von' 
zal men te Solo denken dat de Regeering van wege Perbandt is te Atj eh ovcrleden. 
hare onpartijdigheid om de een of andere bokkensprong Een twt ejarig verlof naar Nederland is wrleend 
van de onpartijdige haar clrukkerij gesloten had. Neen aan den scbo11t voor de politie te Cberibon , J. C. 
daarvoor is men daar nog te eerlijk ; het blaadje heeft van Leuven. 
opgehouden te bestaan, omdat bet bezweek aan ver- Benoemd tot schout ' '001· de politie te Cheribon, 
Tai van krachten. De lezers waren van geen onpal'- van Bameveld. 
tijdigbeirl gediend.- De Java Bode verneemt van een 
·vertrouwbare zijde, dat de oYerste Vetter bij zijn
komst te Bomeo vond dat er van het garnizoensba
taillon, wat 800 man sterk moest wezen, slechts 50 
valide soldaten waren.- De slokkans aan bet Euro

_peesche kerkhof te Samarang zijn zoo dicbt begl'Oeid 
met gras en onkruid, dat men niet meer zien lrnn, 
dat daar een slokkan bestaat. 

Telegrammen van de Loc·omotief. 
Uit Batavia, ·! 0 Februari. Deinspecteur rnn bet bo~cb

wezen, J. \Y. II. Cordes, en de houtvester der eer. te 
kla se te Semarang, \V, Buurman, zijn in commissie 
benoemd, ten einde een onderzoe1' in te stell<!n naar 
d~ wijze waarop bet boschdistrict Japara thans van 
staatswege wordt geexploiteerd. 

De officier van gezondheid der eerste klasse l\I. 
Cohn heeft een eer\'01 ont~lag nit ',- lands dienst ge
vraagd. 

De Nedel'landsche Bank heeft baai· voornemen te 
kennen gegeven, om voortaan te weigeren de wissels , 
die door lndische agentschappen op de hoofdkantoren 

. word en getroklrnn, te discontecrC'n. 
Te Anjer is aangekomen het Koonveegsc~ sehip 

Kamfjord, van Hartlepoo! hestemd naar Semarang, 
met een Jadiug- steenkolen. 

De Engelsche mail, met berichten Joopcnde tot 9 
Januai;i, is heden hier aangekomen. 

'l'ot officier van gezondheicl der tweede klasse bij 
het Indische leger zijn benoemd de heeren l\Iunck en 
Gill. 
T~ officier van gezondheid der tweede klasse bij 

de N~derlandsche zeemacht zijn benoemd de heeren 
lelg'.lrma en ldzer. 

De ·willem Ba1·enls zal dit jaar geen poolreis on
dernemen . 

De heer HartzfeL:, gepensionneer<l officier rnn ge
, zondheill bij hct Inr!iRche Jeger, is te 's Gravenhage 

overlcden. 
D~ Keize1· van Duitschland is ernstig ongeslcld. 
De Fransche schrijvcr Edmond About is overleden. 
.Gij de verkieiingcn voor den senaat hecft Pal'ijs 

twee-en-twintig zetels ge wonnen. 
Turkije hceft geprotesteerd iegen de Italiaansc trn 

annexatie van Assab in l\e Roorle zee. 
Uit Singapore, 10 Februari . Italie heeft aan de 

Roode zee ook Massowab bezet, zonder tegenstand 
te ondervinden . 

Egypte heeft tegen die bezetting geprotesteerd. 
Uit Batavia, 10 Februari. Overgeplaatst van Sing

kawang naar Batavia1 de opzichter der tweede klas-

WISSELKOERS TE BATAYJA. · 
Nederl. bank. 61m dato f 102 . 

id. factorij 6zm )) 102 
id. partic. 61m >> 103 

Eng. bank 6zm » 11.82 5 

id . partic. )) 11.75 a 11.77 5 

Singapore bank zicht >> 2.15 1/ 2 
Hongkong id. id. > 2.15 1/ 2 
Amoy id . id. )) 2.17 

Aan de Regeering is voorgeste!J om de assistent
residenten E. Bosch te Padang en l\L C. E. Stak
man te Pontianak onderling van staudplaats te d.ien 
verwisselen . 

Overgeplaatst naal' de westkust van Boreo, de 
tweede luitenant der infantel'ie H. C. Dinet. 

Burgerlijke stand. 
Residentie Soeraka1:ta van 1 t /111 31 Januari 1885. 

IN O~DERTROUW AA.NGETEEKEN'D: 

Hendrik Ifotting en Johanna Hendl'ik.a Slie1'. 
Willem Frederik Stoltenhoff en Wilhelmina Antoi

nette Engelbertine Gout. 

GETROUWD: 

Jean Bapti~te J\.uthier met Augustine Wilhelmine 
Jeannette van lier Linden. 

GEBOORTEN: . 

,\lfred \\'ilhelm Hendrik Jongblocd. 
Carl Augn. t Emanuel Smith. 
Jacobus Cornelis Gcrards 
Otilde de \Yolll. 

STERFGEVALLEN: 

Johan Hendrik Portier, oud 10 jaren. 
Lo<lewijk Smith , oud 25 jaren. 
Abraham Isaak Samue!sz outl 56 jaren. 

Aangeslagen vendutien. 

Op l\Iaandag -16 dezer in bet pandhuis te Tjoijoe
dan, van onu itgeloste pandgoederen . 

Op Dinsdag 17 dezer tPn huize. van den 'le Lui
tenant d~r lnfantel'ie J. Bee.ts , van ZEd,z. inbocrlel. 

Op Woensdag 18 dczer in bet pandh~is te Kepa
tian, van onuitgeloste pandgoede1·en. 

Op Yrijdag 20 clezer in de Heerenstraat alhier, 
van den inbo~del van de gepensionncerde kapitein der 
Infanterie II. Kuij . 

De vendumeester, 

II. C. Fisser. 

Advertent i en. 

Vendutie wegens vertrek 
op V1.·ijdai; 20 FebrnnJ.'i 18§5 

m het huis, laaatstel:ijk bewoornl door 

Os. V A N K L A V E R E N 
Heerenstraat, 

van den inboedel van den '\Y elEclG. Heer 

An1st~~rdnnu;d1e _A potht\ek 
Poeder tegeri miltvuur 

f' 1.ae per pond. (311)* 

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

Versch1Lft werkl~npi tanl aa,n Litndbouwon
dernemingcn en verlePut voorschot te11 op pro
dukten. 

oo~ . ~ ~ rn J] 
(33) SOESMAN & Co. 

E en en antler 
~ men conditien. 

(233) 

t egen mider overeen te ko-
• 

L. C. SUIIALKWIJK. 

Vendutie wegens vertr(~k 
op Dinsdni; 1.~ 1<,cbi' m u: i JJ.§ § il> 

ten huizc Yan den vV c1Ec1Gcst . Heer 

J]~ ~~l[~~t 
van ZEdG's netten en complcetcn inboe

clel naclcr b:ij strooibiljct te spcci ficerc11. 

(34) SOES:JIAR & Co. 

~~W~®~W .t~~ J1Uw J.;1 i~r] 
JI.ee1·enstraat Solo, 

voorheen Modiste van den Heer KLEIN. 
Boveclt zich belocfd nun to t hot ma.

ken van Bruicls- vVandel- en Kindcrtoilet-
ten. · 

(29) .J. B. AUTIIlER. 

~----------------~~=-==--.-.---~---

SALON DE COIFFURE 
H eerensti·aat-Solo. 

Heeft op nieuw on.tva11ge:a : · 
IIeorenschoencn , witto Kr l10cn011, Kcltoe

nen voor de jacht en rcgcn. 
Hoeclen, zwarte- witte-, en fantai::; ic cla -

sen kragen , hernden , gamituren voor 
hemclen, stokken , sokken. 

Dames- en kinclerkousen, dames- en ·kin
der schoenen in allc soortcn, handdoekcn 
-van f 12.- tot f' 16. - kammen, f:ijne 
sponsen. 

Parfumerien van Ed. Pinaud , Yeloutine 
Qle, Faie, Oriza lactee, Dames- en IIcereii 
glacehandschoenen. 

A.lle soorten van \.Y:ij11 en en likeuren. 

(30) J. B. _AUTHIER. 

Verkrijgbaar 
Etappe-E:aart van Java 
Topograph.Kattrt vu.n Soeralrnrt11 

Id. » Djokjalrnrbt 
Pracbtalbums 
Merk-en stempelinkt 
RundsclJ1·ift pennen 
Draagbare copieerpersen 
Balboekjes 
Goupil-gmvures 
Ivoren duimstokken 
P en·y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier · 
Faber 's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) 'rHOOF'l' & KALFF. 

S0]-1jSJll.:AN '-~ Co. 
bel asten zich steeds met het houden van 
Hnis- en CoIDmissie--\'endntien 

(28) 

Op . 
nH l tll lf 
l.i.vU v. ontvangen: 

H et e{·hte Lererw11,tcr, d. ;t oeen aanbeve
ling 'behoeft, door zijne kwnliteit nl ~w bekernl , en 
slechts verkrijgb1rnr bij 

per fl. . f 1.% 
» d o?. . fl. f 12.-

V L AS I3 L 0 l\I. 
cso1y Sc!ioe11111ake1'. 

263 

iu rnten, blik ken ei1 flesschen 
YC1kr~jglJMU' b1j 

SOB:S..\lAN & Co. 

An1sterda,rnsch~ A,}Joth~ek. 

Leoe11·w~fe17 
-(296)* A. i\lACHIELSE. 

""""~~~~&"70«--..... ._,~~~=-===~·==-~~~·~~ ..... ---
A n1sterdamsche Apotheek 

SOERAK A R T A . 

E en ig dept)t voor Soerakarta van 

~a~J?~o.he ~iine=. .. 
(%) _·L i\l lCHmLSE. 

r1-~~~?~~~~~~il1 

!~ii ATE.LIER D~ p~~~!RAPH!E Iii 
111 A. \' h~~~~,;),1.1,. l~1 
'

11i1

1 ~OTEL SLIER. 326 .\1 ~11\ 
m1

1 - - - 11~1 .ii~~~~~~§j'~~~'lll 

§cnhik iet11dtm.u 
~__[ode Ill a o· a z i J. n. 

~ . 
S O ER A B A J A _ 

§tee <l s vo or'li cinde n: 
Jnponnenstoffeu, Entredeux, Luxe - Artikelen 
Huishouclelijke benoocligdheden, enz. ' 

H.ecommandeert zich verder voor bet 11a11-
nmken van japonnen , etc. 'etc. *(252) 

o~~va,n~~~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 
(000) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

AmstBrllamschB Anoth.eek. 
Ont can,(jett 

RO ODE KR UIS PILLEN 
E :N 

SI].~OP van Dr. ZED .. 
28 A. l\IACHIELSE .• 

~fgl~n-~~i]ke ~~n~u~i~ "'t10"e8~n~ v~~~~~~ 

op Dinsda[, 24 Febr. en zoo noo di[ ook op Woen~da[, 25 Febr. 1885 
ten huize ,, an den 'VelEdelen Heer 

op de Suikerfobriek )) J(w·tasoe1·a" van ZEd's com!>leeten inboeclel, waarvan de specificatie 
te bekornen is bij de Heeren SOES1\1AN & Co. te Semm·<.ma, Solo en J)jorja. 

A11n de Halte Poenvocladi" zul.len bij aankomst van d en .eersten t.rein. v~n Djo~ja wagens 
gereed staan, zoo ?ok ±er hoofdplaats voor bet Res1dentie-kantoor, welke ten lutlf 
negen u1·e precies zullen afrijden. 

(31) S 0 E § 1'11 AN & Co. 

~EJCJJSD~lN~~~A~~AN AiS~DN 

ME'r 

~]al~~~~~ rn~ 1E ~~ ~ 
' 'oor lSSa 

Slecl1ts eenige Exemptaren ontvangen door 
(32) THOOFT & KALFF. 

• 



~msterdamsche .A'Oo.theek. 
EL•nig· .\ gt>nrnm· roor S1\0rnknrh \"Onr 

zoo guns rig 1H·l,eud1• :\- l,J ~ E. ·: 
:.\ft'rk PL.\ TO;\ , ( 'o. lhtavi<l. 

('i 0) 

Onh·au~~·en: 

Een pa1·t~j(je (•xquE~e 1i ·;H(• I 
po1·t"\.-.·ijn, rnimler zoet van 1mrnak thn tie ·· 
tot ut1 toe 1Lirngernenle. 

(~'li)."' 

.A .. n1sterdan1s:t•h0 A potheek. 
So e r L kn rht. 

Bayrn111. 
,,·ater. 

A koholisch "·:uwh-

10 L) :\IAUHlEL 'E. 

.AJnsterdan1sche Apotheek. 

Ontra nge11: 
Jieatin~·s (.'ou~h 1,ozen~es. 

:.\1iLl<l'-'l te15·en de !west. 

(I 0 5' :\L\.t 'lIU~LSE. 

A1nsterda1nschc Apotheek 
Soer11lrurfil . 

Gly1ialiue. i:1ith1el tegen d1• 110e. t in 
I Im ', fieschje:'J it r +.- en r ~.
]mi~'J'a' ne .:ti fte:a r ~.- per 'j uk. 

35ti- ~L :\LU 'I1IEL::31~ . 

OBAT PER BEKIN KOEWAT dan BAJIK GIGI ELIXrn 
DARI 

TOEAH TOEAN PEND!TA BElIEDICTIJ] 
11ama Obat "Ol/VETAINS,, 

PAKE llT.TA.--Toeang 
barang njaog. at0c aua11j.1 
UL;k,; <lari iloe obal Lli 
<lalam satoe prapat g las 
ajel' fajcl' ~tcnga haug.1t 
bajil( ::<akali). Bil,iu bas~h 
boe:illt.:r gigi cu go::;sok 
bajil( gigi. Tjoclji modocl 
sama itoeaJer ljan1pocra11. 
laula mcra~a Locloeogau 
darl iloc obat. 

BORST-ZIEKTEN 
Allen. die aan zickten van de borst, van de 

luclltp1Jpcn, of clc Iougen lljdcn; zooals catarren~ 
teriog, vcrkhourlcitl en hardoekklge hoest, moe
teu gcbruik makco vau de 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grimault & Ci• 
welkc siroop sc<lcrt jarcn door de vornaamste 
geneeshceren Lier i;chc0lc wercld steeds met 
het beslc gevolg wor<lt vooro-c;chrcven. -

Door hcl voorlL11m:n<l gebruik bedaart de 
hoest, houdt bet nacbtzw-eet op, verbetert de 
voeding •poedig, hetgeen w-eldra merkbaar ia 
aan toeneming in gew-icht en gezonder uiWcht. 

Onze Siroop tl'Hypophosphite de Chaux t.s rose 
van /!leur. De ;racons llebben een platte1i, ovalen 
vorm 1vaarop het (.(brielnnerk 111et de handteelte
ninq van GRl:\!AULT ET C', bei;estiqd. is, bmevens 
!let mer/!tee/irn van het f!'ansche Gouvemement. 

Te mirij~n ta Parijs, Maison GRIIUULTe C•, 8, r. Ti'fieau. 
Ill VERDI!\ IM ALU VOOR!IA»I APOTB&Ull. 

• 
r~·-~~l!Jr&!!!:<~~~~~~ 

... , : B u~'L AU LT &. c 0
·s 

~fi AT ~ C 0 Preparaten 
~- lJil genccsmitldel geeft de gun-

fl.\._ !'li.,:;le rcs111la 1cn bij de behandeling ' ,,,/.-: ¥ tier Gonori·hee; het bcstaat in twee 
';"'"'" i \;:')::r" rol'lncn : 

~-...:;,, '-;'if..J 1° GRIMA ULT & Co's Matico 
._., _\ ,; J..)(' In"puiting; is in weinige jare11 p·; '\ ·: !i~ \." ~ m!l'L it.lberoc111tl geworden; binne11 
(.~p 1:.) \:\':th c11kele dag-en "'ordcn de hardnek-
( ·~·,....· .!1\.~tlf,j~ k·~sle 11itl'!ocing<'n,crdoorg-enezen. ... fi\ .-1 ·1, (1 ~"GRIMA ULT & Co's Matico fl..· ;\,.~~' Capsules; onfci~aar ?ii de be-

(; 
v · ''·;, li:1111leh11;- van u1l\·Iocmgen, en 

,71 (J U\ hcbben lioven Copaive en anderc rifar-z, ·x,\'l cars11les het voortleel dat zij de ·r._.). ~ maag niet vermoeien • 
.,.,'1;/.:J1l\ <li,..!'/. GRIM AULT & C?, B,r. Vivienne,Parijs 
~~t.!.ae Depol3 in alle gocde Nederlandsche ap9thcke~. 

BECKE H & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
w }<j n :n 'l' {T I G j{ u 1W D I GEN. 

H.indeia:-en in m:.icni:ierieen en fa.brieksbe-

:inligihe ien. 
H=ss="-J 11'-l VOOR RAAD: 

Et•11 !.!'rnnte p1trtii f,. 'I\ 1--.1 en Balk· 
ljzt•r iu nlle id'111Pti11tfPtJ. 
~t aaf 1'.'ll t•lnat ~j::r,t•1· vn.n alle dikten, 

wa:trbii v1tn I)' X ~· x ' ,." en ' •" 
, ·tna.f en t,laat3i.Hl)t"I' en .Koper

•h·nad. 
Groote- so rteerinµ- - lil oerbonten en 

H li~t Brnagels. 
> > lio1a·1·en .Uranen 

en "~toon1nfsluiters . 
India. rubber· vnn n.f •1,." tot en met 

l" dik. 
Ga~1•ij1,en rnet hnlpstnkken tot 

en met ~" 
Geliloulren pij(H~n tot 12" dinmeter 

gepen;t op 10 A.tmospberen . 
Prima kw1tliteit Engelsche drijfrie• 

1nen. enkel en dubbel. 
Jlnn•l. Cent1·ifu;;·aal, Stoo:rn• 

po1n1•en en Jlrarul!;[)niten. 
Snij~·ereedschap , ·oor gas en 

'Vith,.'\\'Ort!uh-aad. 
Alle. oorten ' ' erf.,wa1·en. 
Uoor en Pousrnachines, Draai· 

en §chaatbanlren. I 
§toonunach~nei!!I netketels opern 

1'11 ndntieplaat. 
JHezel~·u hr t.•mn i>ositie, de beste 

bekleecling tegen w1mnte-uitstraling. 
Uinas {'rb;tall. een nieuw soort 

, ·uu1·1i:lei. Yan welkc laatste artikelen zij 
eenige agenteu voor J nva zijn. 

Y enler alle ar~ iii.el en, benoodi~d 
, ·nor lnrnlt>l~j ~i.e omlen1e:rnin;;e11. 

If uu ne ;;1tak op grooten owzet gebaseerd zijn 
tle, l1elJbeu zij b 111111e pr~jzeu zeer bill!jk en 
beueden coucurreutie gesteld. 

G :utrue beb~ten z!i zid1 met toezicht hou
llen op aan1111wk van :'fl:Iachinerieen en 
1·e1Htraties Llanrvnn, cu nemen bestel
lin~·en aau op diver ·e werktuigen. (90) 
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,v-, tti· t•u Hoode £!"(JI'( . .•• . f ·15.-1 per 
Nlnl11~a,U1110catt"le.11riuoDulce,, 18.50 112 fl 
Pnle-, Cold- e11 Ury-.§herry ,, 12.-1 aco •. t. 

Eeni[e a[enten voor Sol~ 
THOOJ:<"T & KALFF 

AGEl.\TSCH.-\P SomL\KARTA. 

der Bata Yiasd1e Zee- en Brand
Assurantie ~laatschappij. 

De ondergeteeken<le sluit verzekeringen te
gen brnn'Jgenwr, op de gebruikelijke voor
w:wnle11. 

( l .+) A. i\l A UHIE LSE. 

N B d B r 1. I Il fi i s c h B L B v B Il s v B r z B k B r i Il ~ 
EN 

L ij t r B n t B M a a t s c h a D p ij 
TE BATAVIA. 

lnlichtingen omtrent verzekeringeu b. v. Kn.pitrml bij overlijtlen, lmrner-trekkende nrze 
kering; - ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen YEH.LA.A.GD tiLrief voor WEE
ZENVOND::.3. worden gn.n.rne ver trekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvran.g d1tdelgk 

Schijfschietrc;;isters en A.fstnndsbepa-
lingen, afzonderlijk gebornien . 

Gedrukte ,\.anteeken i n;;boekjes. 
Nanmlijsten. 
Kleedin;olijsten. 
Strafboeken. 
Heuageboeken met sterlite Ue;oister. 
Proces-Verbnal. Getuigen Verhooren. 
Beklan;;den Ve1.·hooren. 
Venduverantwoordingen, enz. enz. (4) 

ONTVANGEN: 

Prachti~B olBo~rafiBBn 
zeer goedkoop. 

'rHOOFT & UAI.1FF. 
(162) 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & !(ALFF 

blanco aarnTagen tot geleide· 
billet voo1· , -er,'oer , -an kof'{\j, 
Inet outl-angstbe,vijs , -oor kof'-
fij pas. (198) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EX 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Blj bet Agentschap dezer Jlantschap

pijen bestaa,t , op zeer aannemelij.ke voor
wanrden, gelegenheid tot ' 'erzekerin;
tegen brandgevnar, van a.Ile soortf'n Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soe1·akm·ta, 

(16) J. H. VAN" OMlvlEREK. 

l 

"~'KANAN GA 
van JAPAN 

Parfumeurs 

8, Rue Vivienne, 8 
PARIJS --

~i <!lananga Water 
is een buitengewoon verfrisschend 
toilet water; gemengd bij het water 
waarmede men zich waschl, maakt het 
de huid blank en glad en laat een 
allerfijnste geur na, cTie door de ele
gantste dames zeer gezocht worclt 

HOGG'S PU~E COD LIVER on. 
(H.OGG'S LEVERTRAAN) 

ll'uma 4• kllume aitwer.king sedert 30 Jarell heten• 11 
T•r•n: BorstJ.iekten . Longtering, Bronchltl1, 

V1rkoudheid.Hardnekltige hoe1t,Klierachttge 
aandoeningen, Buidziekten , Klieracbtige 
ge~wellen Ver1wakking en vooral ter Terllerkinc 
T&a ktnderen die un zwak en teer ge1tel bebben 

Men eische op hel etiquet den naam van HOGG 
het atlest van den H' LESUEUR, chef der Che 
mische werkzaamheden aan de medische r.cullrll l• 
Parijs, en het stempel van den transcher 
Staat in blauw-e inkt. De levertraan v:q 

HOGG word! alleen verkochl in driehoeki(l1 
{Zacons wurvan hel model bier naasl is ~eplaals l 

!potheek HOGG, 2, m Casti;lione, P!RIJS. 

den Agent te Soeralrnrfa• 
.J. H. YA,N 01\IMEREK. 

Steeds voorhanden: 
POST'l'AIUEVEN. 

TELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN btn~.n 
de lijn. 

(6) 'rHOOF'l' & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - SoBrakarta 
bevelen zich beleefdelgk an.n voor hunne 

Ilrukkorij on BindoriJ 
en 

HANDEL 

in PapiBr-, Schrtif· Bn Kan~oorbBhOBften. 
Spoedige bediening en nette r.flevering ge

garandeerd. 

PRIJSCOURAN'l'EN worden steeds gratil 
verstrekt. (7) 

V erkri.jg·baa1-

bij 

THOOF T & KALFr. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J a vaansch ) 

Prijs f 5.- fmnco per post f 5,50. 
(82) 

VEI{KR.IJGBAAR 
.Javaanscbe Almanalt:. ''Oor 

het j aar 1SS5. 
or,der redactie van 

]:1-., .. L. ~inter. 
Bevattende een mengelwerk over de 

jang-orn.ng toebehoorende a11n den prins 
boe Prang wadono, en versierd met 2 
ten. 

W'f.• 

Pru.
pl a-

Deze almanak wordt in 
ven, waRrvan de prijzen 

le soort 

drie soorten uitgeg'
zijn als volgt: 

2 > 

3 > 

f 2.-
> l.&O 
» 1.-

(350) 'l'HOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff -- Soerakarta 
PA.PIEREN Ir DI\'EH.SE 800ll'l'EK. 
EXYELO PPE:;. 
KA~'l'OOlWE~OODWDHJ~DEK. 

I~K'l'EX, I.N" Z.t;lm YELE SOOln'EX. 
· PHA.UH'l'ALBU~IS . . 
j DIVl~llSE SP~LLJDl\. enz. enz. 

Verkrijgbaar bij 

~ill:IDJ~J?W ~ [~iitrw~ • 
H1i11toor-_,jge1ultt,'s J.fj§.'i. 

S]Joorweg,qitlsen: '-' 

(5) 

·1rnfrrltt11tls Geschie,{enis en -,,rolkdeve1' 
( Jll'ftt•htu·e1·k in 4" g1·. octnvo tleelen) 
tie Gt:nestet- ,,.1.lhttm in prltchtb1u1d. 

lt1tliiJ, tloo1· Ge1•a1·tl Heller >> > 

JEen s<:ltil<lenloos, conipteet (voor dl-
tett1int-schittle1·s.) (249) 

Stellen zich verantwoOl'delijk voor de wet 

DE UlTGEVERS. 

Sneldrnk -T1100FT & KALF"' - Soe1·akarta. 

• 
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