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De verbincling tosschen de 
l'fllddellandsche en de Ara• 

bische zee. 

Dat bet denkbeeld, om eene voor schepen 
beve.arba.re verbinding daar te stellen tusschen 
de Middellandsche en de Arabische of Roode 
Zeeen, niet. n;euw is, bl\jkt uit Arabische over
leteringen, die melding ma.ken van plannen, 
d~ daartoe reeds bestaan "'1.ouden hebben bij 
den eersten der Pharoo's (ongeveer 2800 j. v: 
Ohr.). V olgens and ere overleveringen zou om
streeks 660 j. v. Ohr. werkelijk zijn begonnen 
met bet graven van een scheepvaartkanaal, 
dat de Nijl met de Arabische zee moest ver
bin<le11, welk kanaal ongeveer 500 j. v. Ohr. 
door Darius zou zijn voltooid. 

Met zekerheid is echter bekend, dat i:ri bet 
midden der 3de eeuw v. Ohr. een voor sche
pen bevaarbaar kanaal heeft bestaan, dat, uit 
een der Nijlarmen afgeleid, naar de Arabische 
zee voerde. Onder de regeering der Ptolemeus
sen, op bet eind der eerste eeuw v66r Ohr., 
raakte dit kanaal in verval, werd later onder 
Keizer Trajanus weder hersteld en is tot in de Se 
eeuw na Ohr. in gebruik gebleven, <loch daar
na verwaarloosd en geheel verzand. 

Van een kanaal, dat de Middellandsche- en 
Arabische zeeen rechtstreeks zon verbinden , 
door de landengte die Egypte van Arabie 
scheidt is in die tijden nooit sprake geweest; 
eer.st duizend jaren later. toen Egypte onder 
'l'urbch bebeer was gekomen, had -sultan Mus
tapha III plannen voor zulk een kanaaJ, die 
echter zonder gevolg zijn gebleven. 

Genera.al Bonaparte vatte in l 7 9 9 zulk 
een plan weder op en benoemde eene com
missie om het niveau der beide zeeen te on
derzoeken; deze commissie adviseerde tegen ee
ne doorgraving omdat bet verschil in hoogte 
<ler waterspiegels te groot zoil zijn. 

Eerst in 1841 werd door opnemmgen van 
Engelsche officieren bewezen dat <lit eene dwa
ling was, waarna in 184-6 een consortum van 
Engelsche, Frausche en Oostenrijksche ban
kiers het terrein nochmaals licten onderzoeken 
door den ingenieur Stephenson, die bet vraag
stuk van bet niveau <ler beide zeeen eveneens 
m bevredigenden zin op1oste. 

Ofschoon Engeland destijds al het mogelijke 
deed om de uitvoering van zulk een werk t.e
gen te houclen, kwam echter de cloorgraving in 
weerwil va-n, die tegenwerking tot stand; maar 
bet was te voorz1en <lat die natie eenmaal 
voor een fait accompli geplaatst, dien lijdeiij
ken rol zou trachten te verlaten; de plaats, 
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Echter ongelukkig rnor hem had de tweerle sol
daat naar zijn kaml)raarl gezocllt en wel in de keu
ken. Thomas Jiep naar hem toe om hem "\\<eg te 
brengen; maar op bet oogenblik dati> hij zich met 
Labriche verwijderde, hoonle hij hevig tegen de deur 
schoppen. 

-- Wat duivel is daar te doen? riep hij uitreeds 
gereed om om te kecren. 

- Niets, antwooi·dde Thomas, die zooals men kan 
begrijpen, volstrekt niet op zijn gemak was, zij ma
ken pret onder elkander. 

- Laat ons dat eens onderzoeken, zeide de an
tler wantrouwig. 

En niettegensta::rnde alle pogingen van Thomas 
ging hij toch naar de keukens. Allt!s was nu verlo
ren. Labriche liep nu naar b"et gewelf en riep den 
heer d'Errignij . 

De Soeraka;rtas "'!IJe Courant ve1·&chijut I 
d!'iemaal 's weeks: Dinsdags, Donde1·dag r n 

Zaterdags, uitgezonrlerd feestdagen. l 
die bet als koloniale mogendheid inneemt m 
verband met de geographische ligging zuner 
kolonien moest het daartoe wel brengen. 

;\1eer dan 2
/3 gedeelte der stoomschepen, die 

door dat kannal gaan, varen onder Engelsche 
vlag, en dus ook voor de Engelsche reeder!jen 
moest bet van belang zijn dat Engeland in
vloed kon gaan oefenen op den loop der zaken 
van bet Suez kanaal. · 

Redenen tot klagen waren er genoeg. De 
hooge doorvnartgelden beletten den handel om 
die goederen te vervoeren, wan.rap uit den 
aard der zaak geene hooge transportkosten 
mogen vallen. 

Verd~r betoogde men, dat bet kanaal niet 
meer aan de tegenwoordige eischen van den 
han<lel v0ldoet, daar door bet groot aantal 
schepen .:r herhaaldelijk opstoppingen plaats 
vinden, wanrdoor de vaart ten zeerste vertraagd 
wordt. 

Deze en noch meer andere klachten hebben 
reeds gedurende eenigen tijd in Engeland de 
aandacht van bet publiek gevestigd op de nood
zakelijkheid van Engelsche controle over bet 
bestaande, of van aanleg door Engeland, van 
een tweede kanaal door de landengte van Suez. 

De beer De Lesseps trad daarop in onder
handeling met het comite van Enge!13che scheeps
reeders, waarvan het gevolg was dat den 30en 
November 1880_ (zoo we ons niet vergissen) 
eene overeenkomst werd gesloten, waarbij werd 
bepaald: dat de Suez-maatschappij bet kanaal 
behoorlijk verbreeden of een tweede kanaal tot 
stand brengen zal, terwijl met 1 e Juli jl. de 
loodsgelden zun afgeschaft en met 1 Januari 
1885 de doorvaartgelden met 1/ 2 franc per ton 
worden verlnagd. 

Zooals zich liet verwachten, heeft de Engel
sche regeering deze overHenkomst goedgekeurd, 
te meer daarbij bepaald is dat in de commis
si.e van ingenieurs en reeders ter voorbereiding 
van de. werkz11.amheden, minstens de helft uit 
Engelschen zal bestaan en tien van de 32 di
recteuren Engelschen zijn. 

Engeland toegevende aan z!jn verlangen om 
zich in de Egyptische znken te mengen, heeft 
van den nood een deugd makende vele p1aat
sen aan de Roode zee moeten bezetten. Dit in 
verband met bet bezit van Aden op Arabisch 
grondgebied, welke plaats ·zeer versterkt IS, 

maakt dat die zee geheel in de macht is van 
Engelancl <lat, als eerste zeemogendheid daar 
door in werkelijkheid meester is geworden van 
den wereld-handelsweg tusschen Europa en 
In die. 

"'\Vij gelooven niet, <lat men er zal toe over-

Toen Roger de stem van zijn knecht hoorde, liep 
hij den trap op. Met een paar woorrlen had Thomas 
hem op rle hoogte van den stand van zaken ge
bracht. 

Hoewel all een gek!eP.d in zijn wambuis · van bulfel
leder, wat hij anders onder zijne wapenrnsting droeg, 
sprang Roger op rlen soldaat toe. 

Daar men te Villebon alle•m de mannen had ach
tergelaten cl ie voor den velddienst minder geschikt 
waren , had de beer d'Errignij niet met een geducht 
tegenstanrl cr te doen. Als Roger niet zoo uitgeput 
was geweest door bet s!echte vocclsel wat hij in de 
laatste dagPn had genotcn, en door de vochtigheid 
van zijn cachot, clan zou hij bet met den soldaat 
we! $pO<'diger hebben klaat· gcspeeld, maat· hij ~loeg 
hem t en slotte met een zwaarclslag ter aarde, waar
op Thomas hem oogenblikkelijk afmaakte. 

Roger liep toen dadelijk naar de ophaalbrug, 
waarvan hij de grenclels losmaakte en ze omhoog
trok. Het was hem te moerle a!sof hij hiermede be
zit van het kasteel had genomen. 

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

elke volgende plaatsing de helft. 

CYaan om een tweede kn.naal te graven, maar 
~vel <lat aan de overeenkomst ui.tvoering zal 
gegeven worden door het verbreeden vn.n het 
bestaande kanaal. 

Hoe dit ook zijn n10ge, de imnenging_ van 
EnCYeland in zake bet Suez-kaauaal zal voor 
den° handel zeer gunstige gevo1gen hebben, 
want niet alleen dat nu reeds verla.ging van 
kanaalrechten zal warden verkregen en in den f 
toestand van bet kanaal, hoe dan ook, ver
betering za.l worden gebracht waardoor in geld 
. en tijd die inmenging den handel reeds ten 
CYOede komt maar wanneer de zeeha.ndelsbe
langen van' het algemeen toevertrouwd zijn 
aan eene natie die zelve bet grootste aaodeel 
in die zeehandel heeft en zoo krachtige ui
ting geeft aan de publieke opinie, daar k1m 
bet niet anders of in de toekomst zullen, wat 
het Sue11-kanaal betreft, die belangen wat min
der opgeo:fferd worden aan de belangtu van de 
aandeelhouders. 

Wij behooren volstrekt niet tot hen die ge
loven aan eene zelfop:fferende liefde van Enge
land tegenover eenig ander land; de tegenwer
king van Lord Palmerston in z&ke het Suez
kanaal is ons, onder meer, voor ons ongeloof 
bor()"· maar nu dit kanaal eenmaal· bests.at als 
parli~uliere onderneming, kunnen wij, in het 
belan()" onzer Nederlandsche Stoomvloot, niet 
genoeg ons verblijden, dat juist Engeland zich 
eindelijk den weg tot het bestuur der Suez
kanaalmati.tschappij heeft wBten te banen en 
voortaan mee zal spreken in alles wat dezen 
belangrijken zeehandelsweg betrdt. 

( Aangeboclen.) 

Soerakarta. 

Sluitda;-en 
TE SAMARANG : 

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

der Mails. 
TE BAnvu.: 

Fr. 11-25. 
Eng. 3-17-3 Mrt. 
Holl. 10-20. 

Oonnnissaris der maand Februari 1885. 
Verzorgingsgesticht 

den beer Ds, N. VAN KLA VEREN. 

M a a n s t a n d. 

Zatenlag 7 Februari L. K. Zondag 15 Februari 
N. M. Zondag 22 Februari E. IL Zomlag 1 Maart 

V. M. 

ter van een cler pacbters, aan wie hij het bof 
maakte. 

Roger, zooaJs men kan begrijpen , kon zijn lust 
bijna niet bedwingen van Louise te ontmoeten en 
haar te Yertellen hoe goed alles tot nu toe gelukt 
was, maar er waren nog andere zaken, die op bet 
oogenblik op den voorgrond stonden. 

Yooreerst moest hij hulp van Chartres laten wa
gen, want hoe dappel' Roger ook was, hij kon zich 
toch niet vleien van bet met Labriche lang te zul
len volhouden tegt>n het garnizoen als bet terug
kwam. 

Men vond niemand waal'op men een weinig kon 
rekencn als de twee keukenjongens var, Thomas en 
nog was het vertrouwen in hen slechts zee1· beperkt. 

De heer d'Errignij giug in de keuken , terwijl dat 
Labriche aan de deur op schildwacht stond. Hij had 
nu zijne wapenrusting aangetrokken en was dan ook 
boegenaamd niet bevreesd voor de beclienclen, die 
hoegenaamd geen wapens hadden en dRarbij hoege
naamd niet oorlogzuchtig van aard waren. Maar om 
zekur van zijne zaak te zijn, bond hij rle mannen 
toch stevig vast v0or rlat hij ze opsloot. 

Alleen Pierrot en Hilarion · liet hij huiten. De jon
gens beefclen over al hunne !eden en dachten zeker 
dat ze oogenblikkelijk zouclen vermoord worden. Men 
zal begrijpen hoe gelnkkig zij zich gevoelclen, toen 
Thomas hen uit naam van zijn rneester een voorstel 
deed. 

Inzending der Advertentien tot op den 

<lag der uitgave v6.5r 10 uur. 

n. K. Eeredienst. 
KATECHISA 'l'IE. 

Op YRlJDAG en ZATERDAG den 20 en 21 dezm· 
's morgens ten 7 ure. 

GODSDIENSTOEFENING. 
Op ZONDAG den 22 rlezer des morgens ten 8 ure. 

De Pastoor, 

F. H. DE BRUIJN. 

Op 's Konin;;s Verjaardai;. 

DONDERDAG 19 Februari 1885, Godsdienstoefe-
niug 's morgens 8 1/ 2 ure. 

De Predikant, 
VAN KLAVEREN. 

Vcrtrek der Treinen 

Semarang-Solo 

. 
Solo-Semal'ang 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aansluit a.an rlen snel
tl'e;n, cliP. om 10.30 v. m. 
van daar naar Soerabaja ver
trekt. Verder 8.3'1 v. m. 1.11 
n. m . 
7.2 v. m. 10.30 v. m. 2.16 
n. m. sneltrein, welke aan-
sluit aan rlen sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja vel'tl'ekt. 

Semarar.g-Kedong-Djati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semai'hng8.12 v. m. 
Semarang-Djokja 6.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Semal'ang 7 .15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja- Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m 12.25 

Sok -Djokja 
n. m. 3.55 n. m. 
7.13 v. m. 10 v m. 1.53 
n. m. 3.36 n. m. 

Willem I--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

Men ' scbrijft ons uit Deli: 
Er heerscht bier sedert bet laatst van De

cember groote hitte; in die ruaand viel er nog 
ruim 500 m. m. regen (volgens den regenmeter) 

De koelieopstoot~es blijven hier aan de or
de van den dag. In de Battaklauden en bij de 
Gaijoes zwerven honderde van Deli gevluchte 
Chineezen. 

W anneer ge de laatst uitgekoruen kaa.rt van 
Deli van kapt. Stemfoort inziet, kunt ge de 
tocht nagaan die ik met den kontroleur Heckler 
maakte. 

Van Bengkala Siatas gingen wij eerst met 
een stoomjacht de Sala Hadji-rivier op, circa 
3/4 uur. Toen 2 uur per sloep tot de kam
pong Sala Hadji. Van daar door't bosch en de 
wildernis 5 uur loopen tot Kwala Simpang, 
boog aan de Tamiang rivier, waar we 's :mid
dags ten 5 ure aankwamen. 

oogenblikkelijk hulp verzocht. Men gaf aan den klei
nen booclschapper een kroon, hem zeggende dat er 
in den brief vermeld stond om hem nog een andere 
te geven, als hij zijne booclschap goed volvoerd had. 
Aangespoorrl door bet vooruitzicht van twee kroonen 
te zullen bezitten, voo1· hem een ware schat, liep 
Hilarion weg zoo snel hem zijne been en konden clragen. 

En Pierrot, van wien Thomas wist hoe slim hij 
was, en die ook al eens meer van zijn !even te paard 
harl gezeten, men had voor hem iets anders bedacht. 
Hij moest een hl'ief van den beer d'Errignij aan den 
beer de Tivernon en aan de andere edellieden, die 
op weg naar la Loupe waren, brengen, Daar het 
nog meer was om hen te waarschuwen voor een 
hinderlaag van de Montpraissas, dan wel om hunne 
huJp te verzoeken, was het van belang clat zij de 
tijding kregen v66r dat de Montpraissas hen harl aan
gevallen. Daarbij moest de bnodschapper ook uiterst 
voorzichtig wezen van niet in de handen van de troe
pen van Villebon te vallen. 

Na hem die instructit:s gegeven te hebben, die men 
hem uit voorzichtigheid nog vijt of zes malen liet 
herbalen, ging Pierrot ' een zijpoort uit, met Thomas 
die hem te paard hielp stijgen. Het was we! niet 
waarschijnlijk dat de kleine boorlschapper nog bij 
tijds zou aankomen, ondanks de belofte van hem drie 
kroonen te zullen geven, maar in den toestand van 
d'Errignij moest men alles op bet spel zetten. 

Behalve de bediendi>n, die in de keuken opgesloten 
waren, bevonclen er zich nog een paar anderen in de 
bovenvt"l'trekken. Vergezeld van Tl10mas ging Roger 
ze opzoeken. Thomas was reeds in bet kasteel te 
huis, alsof hij et· in geboren was. Men voncl slechts 
een der mannen, die in een der kamers van den 
toren wercl opgesloten. vVat de tweede aanging later 
vernam men, dat, zoodra het garnizoen vertl'okken 

was hi' een prnafe was gaan maken met de doch-
Aan Hilarion werd opgedragen om naar Chartres 

een brief te brengen van den baron cl 'Errignij, die 

Het kostte hem veel om Villebon in handen der 
Ligueurs te spelen, hij die er op gerekend had om 

zic:h bij Hend11k IV te voegen, maa1 m 's hemels-



ln ~en sampn.n zal ten we toen de r1v1er af 
tot Seroewn.ij, wri.ar ome benteng ligt en de 
kontroleur woont. 

De oevers der 'l'nmirmg rivier ziju zeer schil
dern.chtig en cnkele punten zelfs mooi. 

Langs die gebeele route tot K wain. "'impang 
wonen htj11a geen meuscben: meer bewoond 
zijn de oevers der 'l'ami11ng rivier. De Thfolei
ers in deze trek en zij u u.l van fie de.zelfde s0ort 
als 1.llen langs de oostkust: ge kunt u hanst 
geen denkbeeld ruaken van de gremelooze lui
heid <lier lieden. 

Daurbij in hooge mute brutaal en in tegen
stelling met den J rmrn.H on th loot vim alle vor
men. 

De vrouwen ln.ngs deze kusteu ztiu bljna 
zonder uitzoncleriug zeer leelijk; danrover gaat 
de volgend.e sage. 

In de dagen rnn of i 111 lmd <le mncht.ige Sul
bm van Deli eene zeer scboone dochter, die 
de bartstocbt opwekte van den nog runchtiger 
sultan van At~jeu. 

Afcrezanten met verzoeken en aaubieding-en 
" A. i.• keenlen steeds onverrichterz.ake terug, tot tJeu s 

vorst z.elf rnet een- leger zuid wn.n.rts toog, de 
troepen vn.n Deli versloeg. en tie schooPe juffer 
al' oorlogsbuit rnedevoerde. 

Lan gs cle kust keenle b~j nu h niswanrts 
Mttn.r de broeder van de geschnakte vervolgde 
den roover. Deze broeder nu >ms eeu reus
nchtige dra:> ken huisde in de outoegankelijke 
wilderni -sen van Deli. ii-let ziin geweldio-. rnn 
vele ledeumten voorzien lichaitlll verrnlgdc hti 
bet leger, de indrukselen zijner klauwen ach
terbtende in de vele ,.1..,.,ie kreekjes ln.ngs de 
kust, haalde bet iu, strufte den sch1tker wie es 
yebiih J'l en venl ween met zijue zuster in eene 
onpeilbare diepte. 
Verder bewerkte zijn toovernmcbt dat Deli•voort
an.n nooit meer scboone vrouwen z.on bezit
ten, om het lnnd dnn.rdoor voor oorlog en 
troebelen te bewareu. 

Probat111H est. 

Een ingezetene te K1tdiporo heef t veel last 
van de geiten, scbapen en koeieu van zijn oYer
buurman, welke ul de plantgew1t sen iu ztin 
tuin en sn.wah's opvreten en vernielen. Tuen 
hii onl11.ngs die dieren wilde verjagen, kreeg 
h1j van den eig'maar e"'.ln sln.g in den nek r,66 
dn.t hij bewusteloos naar huis moest worden ge
dragen. De aanmnder werd door de politie 
opgepakt. 

Gisterenp.iorgen wenl b\j bekke;,:il11g op de 
groote pttsser alhier nan het l1Ln rhTol k bekend 
gemankt, dat htantje~,luiten en g-ewouc duiteu 
op den 1 e dezer des morgens niet 1neer gang
b1tar z.\jn. Dit was rnn grooten iuvlod op bet 
gemoed der verschillende dessalieden en ecn geest 
vau ontevredenheid was op n.ller gelnat te le
zen. l;her en d<111r verbie\·en zich ufkeurende 
stemmen, en nlleen vrees vo:Jr de politie weer
hield de passergangers om openlijk voor hun 
gernelen uit te komen. 

De ,,prombengans" gaan steeds voort met 
verspreiding der Laantjesdduiten van Cl1i11eezen 
bij wien zij in dienst zijn. 

Te Poerwodiningrnttu.n woout een Inbnder, 
die het >er gebro.cht heeft ia de k un t van 
buikspreken. i\Ien kan zich da.arvan overtuigen 
tegen betaling van een dubbeltje per persoon. 

hlen klaagh ove• den slechteu c;tnnt der 
ran<loeboomeu, langs den weg van , oh voor 
Bojolnli~, wclke 1.ds steunpu nten voor den Gou
vernementstelegrnaf rnoeten dienen. 

Ofschoon die boomen er uitwen.lig v:·[j gn.n.f 
uitzien, r,iju velen uitgebold door w:ttl! u:ieren. 

Dn aandacht der bel1iughebbe1Hle nutoritei
ten wonlt daarop gevestig.1. 

naam, het ]·on niet andel's. liet \1·as nu maar het 
voornaamste dat de hulp k warn. voor het garnizoen 
terugkecnle. 

Tenvijl clat Thomas al/c mogelijke n10cift• deecl om 
bet cachot, waarin de hee1· rle Tl'!hign~ \\'as opg-e~lo
ten open 1e brekcn. wao Hoger n::tar I onisc gesnia.ld, 
0111 haa1· al hct gebcnrc.le m~dc tc dr.c!f'n . Toen ze 
hem zag, ontsnapte aan het mei~jc een kt-eet van 
\Teugtle en hare l'er~te bewrgi11g 11·ft~ 11aar hern toe 
te Yliegen. :\!anr de maagdelijke schaamtr rl<'l~d liaar 
stilstaan en zij ~t:1k aan Hoger al!ecn h:irc hand toe, 
die dadelijk 111et kussen berlekt W<'rrl. 

- · , .aar 111ijn rnder, rnijn arme vader? l"l'Oeg zij. 
d'l~l'l'ignij ontrouwde ha<1r wat de bevrijrling rnn 

rle11 graaf cir' Tr<'1·1gnc~ 1 rrlraagrl Imel. 11J[la1· l1eloofrle 
haar dat ze lt,,111 L inn1Jn el!n paar 111i1111te11 zon 1111t
rnoetl'n. lloc•wel zij l'llrnnrlcr veel te ve1·tpllcn bad
den, konden ck twee golic1·1rn tuch nict Jang nllccn 
bl\jn~11. Hoger had veel todJereicl~elen te n1~1kcn om 
bet kasteel ten minste eenigszins tc ku11111'n 1erclerli
gcn, \'Ot1l' hd; p-enil dat J.Lm lprni"-~ils tet'llgk wnm 
voc'ir de troPpen van Chartres. 

Zoo snel hnre voelen haar • clrag~n ko11rlcn liep 
L(•Uise nanr d<~ gevangeni~ ha:irs Yadet""• l'<'rgezold 
mn Roger. die allcreerst Labl"iche gin,~ ldp1:1. Een 
minuut later lag Louise in de armen haars \':lders. 
JJc auric etlelman bar! betrckkPlijk weinig geleden 
door den s!ecltten toestnnrl van hct r•nrh')t, en mPt · 
een krachtige harnl greep hij h•1t z1y:rn1·tl wat de~ hee1· 
rl'Errignij hem 1.oereikte. De bl'i1lc erlellied..in gehol
pen doo1· Labriche maakten nu allc:i gerced Yoo1· den 

HedPn werden ter politierol gestraft wegens 
het bezit van clandestiene oifturn. 

Koedosn.wego 1 md. 
Bok t>iugosemito 1 » 
Kartowidjojo l » 
alin.s Pak Broedjoel 

terw!jl Hadie werd nijgesproken. 

kra.kal 
id 
id 

Personn.li1t. De nieu wbenoEnnde oprichter der 
le khtsse Sbtm is geplaatst bij den an.nleg der 
lijn D. F. (Djokdja 'l:iila~jap ), om dienst te 
doeu als bouwkundige en aanleg-afdeelingschef. 

Evenals' onlangs in Frankr!ik plan.ts vond 
onclernam dezer dagen een Europecsch jonge
ling van omstreeks zeventien jaren eene reis 
met een tweewiels velocipede-en wel van Solo 
mtat· Boijolalie en omgekeerd. Als men weet, 
dut genoernde jongeling op den 14 Februari 
des morgens ten 5 ure van bier vertrnk, 
ten half tien ure te Bojolalie, bij paal 18 n.an
kwam, en Ult aldaar een vol uur te bebben 
gerust, ten 5 ure 20 minuten 's Illtmiddags 
weder te Solo terugk:wam, dan ki.n men 
de on vermoeidheid in het rijden be 1vouderen 
Gedurende het traject hield htj vier malen op 
en wel te Kartasoera 20 minuten, Bu.njoedo
no 15 minuten, te Bon'.l.aleru 15 minuten 
en te iliocljo-Songo 10 ruinuten te zaiuen dus 
precies !een nur. 'l'rekt men dit van het nant11l 
uren, den t\jd, gedurende welke dP rid van 
Solo naar Bojolalie pl11,11ts had, af clan komt 
men tot het resuHaat dat bedoelde jougeling 
met zijn . velocipede 18 pu.len in 3 1/i uu.- heeft 
afgelegc.I. 

De verdeeling der Oosterlijnen van de Staats
spoor wegen op Java in 10 sectien is geregeld 
als volgt.: 

l. ~ectie Soerabaia-Bangil. 
2. > Bnngil - Probolinggo. 
3. » Bangil - i}falang. 
-J.. » Sidhoardjo - Peterongu.n. 
5. » Peteron1ran - Baron. 
6. > Baron ~ Madioen. 
7. » Madioen - W aliekoekoen. 
8. > Witliekoekoen - Solo S/V. 
9. » Kertoo:ono tot nabij Krus. 
10. > Kras-Blitar. 
De volgende sectieopzichters voeren daar het 

beheer over: 
1. Sectie J. G. Berkholst, st1indpla11ts Soern-

baia. 
2. » L vander Ploeg » Pasoeroean 
3. » A. G. Behoude > Malang 
4. » H. M. Meyboom » Modjokerto 
5. » \V. Kloppert > Kertosono 
6. » 'l'h. W. Albin us ~ W aliekoekoen 
7. » F. B. Breuer » Solo-Djebbres 
9. » K. Kaijser > Kedirie. 
10. » M. \V. Roggeveen » Blitar, 
In Mam z!jn de Oosterlijnen in elf sectien 

verdeeld, doordien er een sectieopzichter H. 
Langel1t1tn werkzaam op het bureau van den 
Chef der 2 Afdeeling te Mndioen, overtollig is. 

De Inln.mlers voorspellen, dat op den 19 
Februari a. s. Aen groote bandjir zal plan.ts 
hebben. 

Ofschoon deze voorspelling van geenerlei 
waarde is, is het toch raadzaa.rn dat de inge
zetenen z.ich op de komst van een bandjir voor
bereiden, dam· bet zoo onmogel!jk niet is, <lat 
vandaag of morgen Solo's straten blunk stn.nn. 
De 110oge waterstand der Kali Pepee wettigt 
net vermoeJeu omtrent de komst van eeu ban
djir 

B rildadigherlen. Op de muur eener Europee 
sche woning t .. Poerwosn.rie Jeest men: 

»TP. huur; eeu Luis, ge -·chikt voor brandhout," 
Verder op de deur eener andere woning. 
»Bewoner deze\ biedt z.ich Mn als looper 

van Z. E. den beer Sprenger vau Eijk, om de 
bela tiugbiljette11 rond te brengen. De b.este 
zeferentien . tauu hem ten dienste". 

ontnrngst rnn tie :'lfontprais~as. 
Juist twee uren \\'arcn P.r 1·l'rloopen sedert hl·t 1·er

trck rn.n de tw0e zE>ndelingen, toen men de hoefslag 
hoorde rnn ecn paard op rle ste1'nHn van het plein, 
wat aan de andern zijde van de ophaalbrug gelegen was. 

- Daar is P1errut ! riep Thoma~, die dadelijk de 
p001ten openmankte. 

DP kleine kenkenjongen sprang vlug rnn het paartl 
en liep het ka4eel bim1en. 

En? vrocg rl'Errignij; 
Dani· komen ze aan ! nniwoortlde het kind. 
Wie? 
De solclaten van de l\1onlprai8~as. Ik hcb Zll 

ondenveg g1'zie11. 
-- Zijt ge Pr wel zeker van dat ze terngk0men? 
- fa, Monseigneur. Toen ik van vcrre cen troep 

solrlatcn zag aankomen, lteb ik het paanl op het Yeld 
vastgebonrl.in en ik hen to1~n tusschen rle boeren in
gegaan. lk hoorde toen dat een der soldaten aan 
den 11erbergier vertelcle, dat de tocht rni~Jukt wa 
en mi:n weder naar Villelion oprukte. 

- Dan, zeide Roger, is bet gevaar in aantocht. 
~Is Elilarion zijnc boorlschap te Chartres nog bij tijds 
heeft lrnnnen rnlbrengen, bestaat e1· nog lrnns op 
hulp zoo niet clan zijn wJ redrleloos verloren ! 

- Als monseigneur het Terlangt zal ik nu nog 
naar Chartres gaan, zeide Piel"l'ot, trotsch op de lof
tuitingt·n, die vergezeld waren geweest van eenige 
krnJnen. 

- Zijt gij niet te moe? 
Pierrot deed een luchtsprong om bet tegendeeI. 

Een Europeaan te AdiwiJjajan zag 's mor
gens vroeg, nan.r buiten komende, dnt ztjne 
bloempotten en meubelen in den utgeloopen 
nacht uit de voorgaanclerij alle midden op de 
strnnt waren nedergezet. 

'l'e Mangkoenegaran woont een oud, wel
gesteld Inlander, een Maleier, die veel ouder
vinding in de wereld heeft opged!t!tn. Hij heeft 
gedurende tal van jaren door den Arcbipel rond
gezworven t. w. als matroos. Hij spreekt viif 
talen, n. J. hetBollandsch, l\foleiscb, Jav111inscb, 
Engelsch en Sp11nnsch. De lnatste taal 
beeft hij te Manilla, en het Eugelsch door 
orugn.ng met zijne Europesche collegas op een 
Engelsche stoomboot aangeleerd . 

De man legt zich nu toe op het volnapiick 
Hii kn.n lezen en schrijven, en hoopt voor

gelicht door het boek vim Serrnas de Bruiju 
ook de werehlbwl in spe, aau te leeren. 

Eeu porro, trncbtte gisterenrnorgen op de 
groote passer eeu Inln.ndsche knanp van vijf
tien jaren met eeuzoet lijntje nanr een eenznme 
phta.ts te lokken, met het niet prijzenswaurdi
ge doel om hem z~jn rii;ig, welke hti haar te 
koop n.anbood, te ontnemen. De knaap door
grondde hn.re bedoelingen, doch hiel<l zich dom, 
Op eeu eenzame plaats (nabij bet komediege
bouw.) gekomen, stond hij zijn ring af, doch 
vroeg . onrnidd.eliik op zijn- beurt eenige precio
s~i's te z.ien, welke met moeite werden gegeven. 
Op zijn beurt behield hij nu de prt'cociii.'s, be
werende, dat die de zijne wn.ren, en tartte zelfs 
de vrouw uit, voor den rechter hare eigendoms
rechten te bewijzen. 

Hoe dit zaakje afgeloupen is wist onze repor
ter niet, <loch volgens zijne meening zul de 
porro er wel hare goederen bij inschieten. 

Gemengd_e Berich ten. 
Tit Djocja 

In de Mataram lezen W1J. 
J[ijnhee1· lie Redactew·! 

Zander iemand noodeloos te willen veront
rusten, gevoel ik mij verplicht publiciteit te 
geveu an.n een door mij waargenomen ver
scbijnsel, <lat door de mannen der wetenschap 
als een der stellige voorboden van eene vul
knniscbe uitbarsting of eene an.rdbeving be
scbouwd wordt. 

Sinds 8 of 10. dn.gen, namelijk, is het water 
der bronuen, en gevolgelijk dat der rivieren 
en oeken op de door mij bebeerde onderne
ruing Bedojo in eene zoo opvallende mate ver
minderd, dat de hoeveelbeid daarvan thans niet 
grooter is, dun verleden jaar in bet lnatste 
gedeelte van den Oostmousson. Vele gronden, 
die 11.Jtders in den regent!jd overvloed van. wa
ter (uit _bronnen) hebbon, liggen thans <lroog, 
-en zulks ondanks het in de laatste maand 
op bet gebergte bijna dugelijks :fl.ink geregend 
heefi;. W ij hebben dttn ook reegs verscheide
ne rnttlen banjir in de rivieren gehad, doch na 
afioop \'an het regenwater werden ze wederoru 
geheel of bijna droog. 

Bescbonwt men dit verschijnsel in verband 
met de verd wijning van de honderden voeten 
hooge rookkoloru. welke tot voor weinige da
gen uit de Merapi opsteeg, dun kan ik niet 
ontveiuzen eenige vrees te koesteren, <lat het 
oogenblik eener uitbarsting van den vulkaan 
niet verre meer verwijd1ml is. 

Achtend: 
Uw Dw. dienanr. 

ENKLAAR VAN GEURJCKE. 

Be•'.ojo, 11 Pebr. 80. 

Ve rs p reide Berich ten. 
l\:colnns Beets ~tPlt zich op ecn lijn met Prins 

Willl'm I ran Oianje, met clit onderscheid <lat Wil
lem I . t•!J'\'l'nde ,-nu mon pauvre peuple sprak en 

i~ bewijzcn. 
i\u rnijn bcste jongen, zeidc Roger, tcrwijl hij in-

luw. t eenige wo0rrlen schreef, ga dan Jadelijk le 
·p:ianl zit,_t•~n en breng dit aan meester Targeau, de 
l:1ke11koqm'tan. Mocllt gij llilarion soms voo1· uwc 
ko11J~t te Charin's ontmoeten, tenYijl hij zijne ho11d
sclrnp .• reeds gedaan hE>eft, moet ge bP.m een paarrl 
gerrn C'l1 um.:n \w•g te YOPt Yerrolgen. 

TargP.nu was een dcr notabel. ten en invloerlr~jkste 
burgers 1·an Chartres, maar toch een der 1;emagtigsten. 

PiP1Tot 8prong '-.:.eder in den zadel en reerl in ge
strek t•:n draf weg, ab crcm· wital' postilion met zijne 
zweep kl::ippenrlr. 

Gcrlurenrle dien tijd vervolgc.len de heel' dP Trevig
ne, cl'Errill"nij en Thomas de noodige toebereiclselcn. 

Danr het voornaamste b•~stond in tiju \\'innen. 
harl de gr::iaf dt• Trevigne de uitmuntencle gedachte 
om alle walb~:s~en, rlie men op h<'t knsteel kon vin
den, hij ..le $Chietgatrn te plaatsen. Men deer! hd
zelfrle met de helmen en wapP.nru. tingen, om naar 
buiten te doen geloaven, dat ht~t tegrnwoordige gar
nizoen talrijker was, dan er iich werkelijk soldaten 
in het kasteel bevonden. De heer deo Trevigne bc
grecp zeer goed,· dat cle list spoedig zou ontdekt 
word en; maar won men er ook slechts een ha4f uur 
mede, clan was het in dit gcval reeds veel. 

Thomas stak in beide keukens het vuur in a!Je 
fornuizen aan, plaatste e1· alle potten en pannen op, 
die hij vinden kon en vu!dt.l die met water. Hij be
lastte de- kamenier van mejufvrouw de Trevigne, die 
gaarne iets vuor hem deed, met de bewaking er van, 

Nieolaas Beets spl'ing\evend t>en gedicht .l'hrijft ge
titeld: .\an mijn volk. Men venvacht niet d~t Zijne 
l\fajesteit. Koning Willem IlI ·hem dit cuvel zal dui
den omrla t hPt. slechts een kleine bluf is, die niemand 
kwaad doet. - Bij koninklijk besluit 1s de in Augus
tus 1884 benoemde commissie voo1· de behartiging 
van de Nederlandsche bel,\ngen ·op de intel'nationale 
tt>ntoonstelling te Antwerpen, ontbonden. Dit is een 
gevolg van de weigering der Tweede Kamer der Sta
ten Gener~al om aan de tontounstelling een gelde
lijke subsidie te geven. Nederlandsehe be! ngen zul
len dus Jaar niet behartigd wordPn en het kleine 
13clgie ial on~ nu voort:rnn, ook al met den nek canzien. 
Uijlenspiegel ·zei: ,,ze houden niet vnn me, maar ik 
maak het e1· ook naar," en Uijlenspiegel had g·lijk. -
\\'ederom zijn •l sergeant en 2 soldaten van bet re
giment grnnarliers en jager overgeplaatst bij het Ic
ger in Nederlandsch Indie. Men is volstl'ekt niet 
beHeesd, dat zij bij hunue aankomst te Batavia, we
gens ove1·cumpleet op nonactiviteit wllen worden ge
steld.- Tc Amsterdam heeft de g1:>n1eenternad met 
25 tegen ·l 2 stemmen besloten tot cen geleidelijke 
afschalfing d,i1' kermi, , in den geest van gehoele af
schafiing binnen ee1tige, maai· niet rnn een bepaald 
aantal jaren. - De aanbierling Yan de wetsroor
dracht tot voorziening in de voogdij geclurende 
de minderjarigheid van den troonopvolger. en de 
volgende bijeenkomst van de Tweede Kamer der 
Staten Generaal kan worden tegemoet gezien. Het 
io te hopen dat noch Engelantl noch Prnisen een 
nota zuilen zenden, waarbij zij te kennen geven dat 
allc deliberatien rlienaangaande volstrekt onnoodig 
zijn.- De kapitein vari het E1:gelsche schip EmbleM· 
is van vlan om, als hij in Engdand terugkomt, in ver
schillende bladen een boekje open te doen over de 
gezondheid van , Tandjoeng Priok. MisschiPn echt~1· 
zal hij van getlachten veranderen als hij verneemt, 
dat z~jne ma.trozen die gestorven zijn geen s!achtof
fers waren va.11 malaria koortsen of cholera, maar · 
wel van bun eigcne gulzigheid, daar zij bij bet pas
sagieren niet alleen te veel klappcrwater dronken, 
maar ook wuchten van rle koesambif' aten.- Uit 
Loema~jang schrijft men aan de Mataram dat de 
laatste aardbeving aan. de Smeroe wordt toegeschre
ven. Die berg is in de Jaatste dagen hevig aan hct 
werken. Sams kon men om het half uur rookzuil~n 
zien uitwerpen van eenige honderde_n voeten hoog,_ 
die zich eenige oogenblikken late1· langsaam van den 
top loswf:rkten en als een lichtbruine walk wegdreef; 
met een goeclcn kijker gewapend, kon mi>n de stee- · 
nen enz. wedeJ· in den krater zien terngva!len o( 

, lnngs de helling af'rollen. Op anrlere tijden kon men 
i wederom ongeveer om de 10 minuten een dof onde1·

aardsch gerommel vernemen, oms uren achtereen, 
welk gerommel dan weder ge\\'oonlijk door een zware 
uitbarsting van rook en steenen werd gevolgd. 

Te Djokdjai is men oogerust over de Merapi, daar 
sinds acht of tien dagen bet water in sommige 
.bronnen is opgedroogd, en dat nog wel in de re
genmoesson. - Het Bataviaasch Handelsblad ge
looft zeker dat er in Nool'CI Borneo iets gaande is, 
al laten ook de tegenstrijdige en verwarde berichten 
het in bet onzf'kere omtrent het ware. Als cl.it waar 
is zal zulks niemand verwonderen; na onze houriing 
te Atjeh is het niet dan zeer natuurlijk dat andere 
volken ook zeggen: ,,man kan's probiren." - Het 
Comite van bestuur der .Nederlandsch Indische spo01·
weg Maatschappij heeft van den Raad van Bestuur 
te 's Gravenhage gee1L machtiging gekregen om de 
materialen voor den aanleog van den staatsspoorweg 
Dj okdjakarta-Tjila~jap op te· voeren tegeri de door de 
Regeering verlangde vracbt-reductie. - De a,mbte
naar rnn Danniseth te Samamng ontving bericht, 
dat langs de binnenwegen Yan de desa Mlaten-Lo1· 
opium vervoerd zourle worden. Vrijdag arnnd ging 
hij _ daarheen en vatte post, doch tot Zaterdag mor
gen zag hij 11iemand met amfioen passeerrn, zoodat 
hij door en door nat en gcmarteld door de muskie
ten, den ganschen nacht vruchteloos daar op de 
loe1· stand. Men ziet hieruit dat het baantje van 
opiumjage1· ook zijne schaduwzijde heeft. - Te Sa
marang is de Pa~ar Malem nog nooil zoo stil afge
loopen als dit jaar. Men zag er bijna geen menschen 
komen. Vi'aar. chijnlijk is dit te wijten aan den 
hevigen regen, die zondcr ophourlen nederstortte. De 
koopware.n w1.wden roor weinig geld verkocht. - Het 
Samarangsch publiek heeft zekcr met ,genoegen Yer
nomen, ilat ten zijnen behoeve door rle Telephoon
Maatschapij is beslot,m om het kantoor der in- en 
uitrn ·n·ct:hten, d>'n Groot«n lloom tel~phonisch met 
de . tad tti verbinden. Er komt daar dus een toestel 
ten dienste Yan allen die er wt>nschen ,gebl'Uik van 
te maken. Ilet. numnier zal twintig wezen. - Op Bali 
is het under de zelf~tandige vorstjes Ot1k al geen 
couleur de rose. Men is daar weder cens aan · bet 

om kookend water bij den aar.val bij de hand te 
hebben,. ten e111dt• dat op de hoofden en sehou
ders der aanvallers te doen nederkomen. 

XII. 

Ongeveer een uur later hoorde men d;i.t, er een 
troep ruitel'ij 11arlerde. 

- Daa1· komen ze aan ! zeiden mevrouw du Theil 
en mejuf\'l'ouw de Trevigne te gelijker tijd. 

En wanrlijk eenige uogenblikk.en later kwamen er 
twee of c.lrie ruiters, die de ''oorhoede uitmaakten, 
in het gezicht rnn het kasteel. 

Ver\\'onderd over de verdedigingsmaatregelen die 
zij zagen dat er gemaakt waren, maakten zij rechts 
om keert en reden terug naar den beer de l\font
praissas, zoo sncl als de vermoeid1ieicl hunner paai·
dcn zulks toeli~t. 

De rid1.ler was reeds woedend. 
De gonverneur van d'Illi!.'rs, de be.er de la Chttb.

verie had wederom geweigeord om hem bij te staan 
en nog ergH1·, bij had hem van wc•ge den koning 
een brief ter hand gesteld- geschreven do · Sullij. v 

• (Wordt vePvolgd.) 



vechten in woorden geweest. De Balineezen liebben 
de gcwoonte om hunne lijken in Pen hollcn boom
stam op tc l,angen en ddnken ht't sap wat er uit 
vloeit, vel'm~ngJ met arnk. Deze punsch zal zeker 
een haut gout hebben. - De gezondheidstoestand 
te Tjilatjap is wederom achternitgegaan. Wij dachten 
dat zulks 11iet meer mogelijk wa . De verandet'de 
wimll'ichting of wPI het graven voo1· den spoorbaan 
moet daat'van <le oorzaak zijn. Officieren, ambtena
ren en spoonvegma11nen verlaten den een na den 
ander dat ovrd. Zoude men er niet eens aan den
ken om de Hoogere Bul'gerschool daarht>en te ' ·er
plaatsen, nu het ~chijnt te blijken dat 'l)ilatjap nog 
ongezonder is dan Samarnng. - Bij den hrer B. te 
Gent.mg Soerabain zijn gestolen een gouden broche, 
een zilvel'en horloge, een sigarenkoker, twee tortel
duiven, vier sarongs en ern ovet'kabaja. Uit het laat
ste moet men opmaken, dat de beer B. of gehuwd 
iti, dan we! er een huishoud~ter op na houdt. -
Te Batavia krioelt het in de kleinP kr-eekjcs die in 
de Tjili1\ong uitloopen van krokodillen. Een van <lie 
lieve bees~jt>S hePft met zijn staart tegen een vrouw 
aangeslagen toen zij aan het baden was. 

Telegra.mmen van de Locomotief, 
Uit BataYia, 14 Februari. De commies der tweede 

kla se bij den post- en telegraaf<lienst C. W. Pandy 
heeft een eeJ"vol ontslag uit 's lands dienst gevraagd. 

De heer mr. A. D. \V. de Vries, buitengewoon 
substituut-griffie1· bij rlen rand van Ju>titie te Soe
rabaja, heeft ontslag gevr;iagd uit 's lands dien t. 

Het voornemen wordt hem toegeschreven, zich te 
vestigen als Hdvocaat en procureur bij genoemden raa<l. 

De ka-pitein der infanterie H. [\.f. Buijskes is te 
Atjeh gpwond geraakt. 

Uit Singapore, 14 Februari. ~a een h.,vig gevecht 
van verscheidenc uren hebben de troepen on<ler ge
neraal Earle den vijand m de Soedan volkonwn 
verslagen. 

Genera.11 Earle zelf sneuvelde. 
Uit Batavia, 1 i Febr.uar·i. In Regeeringskringen 

W1>:rlt ernstig gedaeht aan het weder bezetten van 
Telol· Snmaweh. 

HPt stov!'"lschip Batavia is ee?·gisteren te Rotter
dam aangekon1•n. 

Hier trr plaats.: zal een lndische maatschappij tot 
bewaar- en in pan<1g~ving opgericht worden. 

Zij heeft haar ontstaan te danken aan de samen
werking del' Bataviasche gel tin tituten. 

De hee1· de Meijie1· zal benoeand worden tot direc
tem·. 

London, 10 Feb1·uari. Door Engelan<l wordt acht 
duizend man verstel'king naar Egypte gezonden. 

ltalie heeft beloof<l Engeland des noodig te zullen 
be I pen. 

Uit Batavia, 14 Februal'i. Ontslagen, eervol, de 
tijdelijke Jeeraar in de Nederlandsche en de fransche 
taal aan de hoogere burgerschool te Semarang, C. 0. 
Homburg. 

Benoemd tot tijdelijk leeraar aan de hoogere bur
g~rschool te Semamng, D. F. S. Mulder; 

tot cuntr6leu!' der eP1-ste klasse op de buitenbe
zittingen, de contl'oleur de1· tweede kl:isse 0. van 
Cattenburch; 

tot contr6leur der tweede klasse op de buitenbe
zittingen, de ambtenaar op nonactiviteit J. \V. van 
S•enis, vroeger die betrekking bekleed hebbende; 

tot vel'ificateur der vijfde klasse de tijdelijke veri
ficateur der --vijfde klasse N. de Blinde; 

tot tijdelijktn verificateur der vijfde klasse, ten 
Cate. 

Te Anjer is aangt'lrnmen voo1· orders bet Duitsche 
schip Jlertha B1·ockelma11n met steenkolen van 
Cardiff. 

Ingedeeld bij het eerste dep6tbataillon de tweede 
luitenant der infant.ea ie D. Jentink. 

Uit Batavia, 16 Februari. De oflicier van gezond
de1• tweede klasse G. A. van Geijtenbeek, heeft een 
tweejarig verlof naar Nederland aangevraagd wegens 
ziekte, _ 

De kapitein der infanterie L. L.A. llfaurenbreche1• 
is van Batavia naar <le westkust van Borneo ever·gc
plaatst. 

De Prins Hend»ik is bier gisteren aangekomen 
met de Hollnndscbe mail , loopende tot 10 Januari. 

De Amste1·damsche kamel' van koophandel heeft 
een adres ingediend in bet belang de1· suikerindus
trie, zoo van Oo t-als \Vest-Indie 

De heer Ploos ,·an Amstel is benoemd tot hulppre
diker in lndie. 

Uit Madrid wiJJ:dt medegedeeltl dat den 9en Janua
rie nieuwe aa!'dschuddingen plaats vonden. 

De provincien Malaga en Granada worden d1)0I' de 
bevolking bijna geheel verfaten. 

ln Panama is een revolutie uitgebroken. 
llfen weest daar ,·oor een algemeenen oorlog. 
Onder datum van 10 Januari meldt men uit Mel-

bourne, dat de koning der Samoa-erlanden ook een 
verdrag met Duit chland gesloten beeft. 

Benoemd tot leden in den krijgsraad der schutte
rij te Semarang voor bet jaa1· 1885: 

de kapitein G. Pool. 
de eerste luitenant W. H. van Wijk, 

• de tweede ltitenant \V. F. Ingram, 
cle sergeant-majoor J. Fransen, 
de sergeant H. StommHn, 
de korporaal F. Kruithof, en 
de schutter In ' t Veld; 
tert !...den in den krijg-srar.d der schuttet'ij te Djok-

jakarta voor bet jaai· 1885: 
de eerste Juitenant F. C. van Dorse1-, 
de tweede Iuitenant A. R. Soesman, 
de sergeant Cornelis, 
de korporaal van Hensbeek en 
de scmtter da Graca. 
tot le<len in den krijgsraad derschutterij te Soera-

karta: 
de -.erste luitenant J. C. R. Harloff; 
de tweede luitenant G. J. Kerlen, 
de sergeant-majoo1· J. H. 0. Eschweiler 
de sergeant A. A. Dieduksman, • 
de korporaal Portier,. en 
de schutter J. F. Helwich; 
tot !eden in den raad vaan admi~istrntie der schut

terij te Semarang: 
de kapitein G. Pool en 
de eerste luitenant H. J. Valkenburg; 

tot lid in den raad ''an admini ·tratie der -schut
terij te Djokjakarta; 

de tweede luitenant A. R. Soesman; 
tot lid in den r:tad van administratie der schutterij 

te Soerakart11.. 
de eerste luitenant J. II. C. Harloll. 
Een tweejarig vel'lof naar erlerland is verleend 

aan den predikant te Cheribon, M Buijs; 
aan den potogr·aaf bij het mijnwezen in d~ wester

afdeeling van Borneo, G. Croes: 
aan den waterschout te Oleh-leh, L. van Wijk. 
Benoemd tot waterschout te O!ehleh, de buitenge

wone deurwaarder te Kota-Radja, E. W. Kochler; 
tot mijningenieur der derde klasse, ·wing Easton ; 
tot topograaf bij het mijnwezen, de teekenaar bij 

het hoofdbureau van dien clienst te Batavia M. H. 
A. Voorsmit; 

tot contr6leur der eerste klassc op de buitenbezit· 
tingen II. R. Rookmaker, onlangs vnn verlof uit Europa 
wedergekeerd, laatstelijk dien rang bekleed hebbende. 

tot tweetlen commies b1j het departemeut van 
Binnenlandsrh Bestuur, Je ambtenaa1· ter beschikking 

•J. H. A. Bekbergen. 
Tel' beschikking gesteld van den voorzitter van 

den Jand1·aad te Soemenep, de recbterlijke ambte
naar· mr. Mulder. 

Belast met het \vaarnemen 1ler functien van de!'
den commie op bet bureau van den assistcnt-resi
dcnt te Groot-Atjeh, A. W. Kneefe!. 

Ontslao-en, eervol, het lid in de commissie voor 
behoeftige Christenen te Semarang H. van Santwijk. 

Benoemd, tot lid in d'3 commissie voor behoeftige 
christencn te Semamng, H. D. Snabilic. 

Outslagt>n, eervol, op verzoek, de kapitein der 
Chineezen te Poerworedjo, Tan Liang Bauw. 

Benoemd, tot kapitein der Chineezen te Pocrwo
redjo, Oei 'J'.jaij Kie. 

01'ergeplaatst van i~Iagelang naar ·,Semarang, de 
commies <ler tweede klasse bij den post- en tele
graafdienst, H. S. A. A. van Steenbergen ; 

van Semal'ang naar Kalianda, de commies der 
derde kla. se bij den post- en telegraafdienst, F. E. 
van der Schraaf; 

van Kalianda naar Magelang, de adjunct-commies 
bij den post- en telegraafdienst, J. C. van Vleuteu. 

Uit Singapore, 16 Februari. De Fransche mail is 
hier aan, met be!'ichten loopenrle tot 17 Januari. 

De heel' Dijkmeeste1· kommandant van de (Amster· 
damsche ?) brand weer, is spoorloos ve1·dwenen. 

Prof. mr. N. G. Piel'son is benoernd tot President 
der Nederlandsche Bank. 

De Rijksmiddelen brachten in 1884 ruim zeven 
ton minder op dan in 1883. 

Prins Albert Victor, oudste zoou van den prins 
van \Vales, is benoemd tot grootkruis der orde van 
den Tederlandsche Leeuw. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Woen dag "18 dezer in het pandhuis te Kepa
tian, van onuitgeloste pandgoederen. 

Op Vrijdag 20 dezer in de Heerenstraat alhier, 
van den inboedel van de gepensionncerde kapitein der 
Infanterie H. Nuij. , ., 

De Tendumeester, 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

V endutie wegens vertrek 
op Vrijdag 20 Febr11ari 1886 

m het huis, laaatstelijk bewoond door 

Os. V A N K L A V E R E N 
Heeren•traat, 

van den inboedel van den WelEdG. Heer 

oo~ · ~ WJ rn ~ 
(33) SOESMAN & Co. 

Weggeloopen: 
~ Een HOND (teef); kenteeke
~ nen: ligt bruin gekleurd, aan 
een oog blind en eenige wratten op het 
lichaam. - luisterende naar de naam 
van Lady. 

Die dezelye terug bezorgt, kan op be
looning rekenen. 

F: R. COERS, 

(39) Wohosarie. 

~ . Debiteuren der opgeheven 
• ..,,- toko Solo worden nogmaals, 
ter vermijding van onaangenaamheden 
beleefd verzocht, om afdoening van debet 
aan den ondergeteekende of aan een zij
ner daartoe gemachtigden den heer J. H. 
LINKENHOF te Solo. 

(40) 

E. t' SAS, 
SAMARA.NG. 

~W«W 
Een Splinternieuw achterlaad dubbel

loop J agtgeweer met toebehooren in kist ..... 

Cloeclkoop 
38 MISCHKE 

Solo, Hebalen. 

Loge ,,L'union Frederic Royal" 
O.·.van Soerakarta. 

REC . ·. lN DEN MEDGEZ . ·. GR . ·. 
op Vrijdag den 20 Februal'i 1885 

's avond$ ten 8 1/2 ul'e. 
N amens den Reg . · . Mr . · . 

De Secretaris 
(36) L. J. SANTMAN. 

HEDENONTVANGEN 
Directe aanvoel' van 

MAN ILL .A, 
Een klein maar UITGEZOCHT par

tijtje Puike Manilla's No 1, m kistjes 
van honderd stuks en 

Heerlijke Manilla's puntjes, m kistjes 
van vijftig stuks. 

(3 7) SOESMAN & Co~ 

l~~rnl®~W ~~ ~001FOOrn~rnl 
Heei·enstraat Solo, 

voorheen Modiste van den Heer KLEIN. 
Beveelt zich beleefd aan tot het· ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

SALON ·DE COIFFURE 
Hee1·enstraat-Solo. 

Beeft op nieuw ontvang.en: 
Heerenschoenen, witte schoenen, schoe

nen voor de jacht en regen. 
Hoeden, zwarte- witte·, en fantaisie das· 

sen, kragen, hemden, garnituren voor 
hemden, stokken, sokken. 

Dames- en kinderkousen, dames- en kin
der schoenen in alle soorten, handdoeken 
van f 12.- tot f 16.- kammen, fijne 
sponsen. 

Parfumerien van Ed. Pinaud, Veloutine 
Ctes, Faie, Oriza lactee, Dames- en Heeren 
glacehandschoenen. 

.A.lle soorten van Wijnen en likeuren. 

(30) J. B. AUTHIER. 

Machinerien voor de bereidin[ van Indi[o. 
Patent- warmelucht- Machinerien 

Uitsluitend voor de Kolonien vervaardigd, 
om 2 tot 6 klopbakken in werking te 
brengen. 

Daar ze zonder Stoom werken is men 
gevrijwaard voor ontploffingen. 

En 

Rota.tie- en Centrifuga.a.1 pompen 
gedreven door Stoom. Ook kan het wa
terrad van de klopbakken daartoe gebe
zigd worden. 

(35) 
W. MAXWELL. 

Enginee;·, 
J>jocja. 

SOEJSMAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Ruis- en Cominissievendutien 

(28) 

Amsterdan1sche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

f 1.50 per pond. (311)* 

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

Verschaft werkkapitnal aan Landbouwon
derneruingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
ruen conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Leverwater, dnt geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit aloru bekend, en 
slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM. 
(301)* Schoenmake1·. 

in vaten, blikken en fless~hen 
verkrijgbaar bij 

263 SOESMAN & Co. 

Am1ter~amsche Apotheek. 

LevetJUJofetJ 
(296)* A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta. nn 

Ea.a.pacho W'ijz:a.ez:a.. 
(25) A. MACHIELSE. 

/lll /~-"DE PHOTOGRAPHIE m! 

I ~~ m ~~~~~~ll. 
HOTEL SLIER. 326 

I· I 

f uhik $t~aijmu 
Modemagazijn. 

·so ERA BAJA. 

Steed• voorhanden: 
J aponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artik:elen, 
Huis}l.oudelijke benoodigdheden, enz. 

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

OntTa.:a.gen 
SP AANSCHE TAFEL WIJN 

VINO TINTO 
f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

Amst0rdamsch0 ApothBBk. 
Ontvangen 

~~ooDE KRUIS PILLEN 
EN 

SIROP van. Dr. ZED, 
A. MACHIELSE. 28 

Delai~g~i]~e yen,4~tie W"e=en~ Te~~~ek; 

op Dinsda[, 24 Febr. en zoo noodi[ oak op Woensda[, 25 Febr. 1885 
ten huize van den WelEdelen Heer 

:RAATS 
op de Suikerfobriek »Km·tasoera" van ZEd's compleeten inboedel, waa:v~n de specificatie 

te bekomen is bij de Heeren SOESMAN & Co. te Semarang, Solo en .DJOCJa. . . 
Aan de Halte Poerwodadi" zullen bij aankomst van den eersten trern van D;oc;a we.gens 

. gereed staan, zoo ook ter hoofdplaats voor bet Residentie-kantoor, welke ten half 
negen ure precies zullen afrijden. 

(31) s 0 Es n A N & Co. 

:a:mm:m:&BIB<38 .. ALKADf AXKB11f 
MET 

voor 1885 
Slechts eenige Exemplaren ontvangen door 

(32) THOOFT ·& KALFF .. 



• 

!\msterdamsche A-ootheek. 
Eenig ~\gontuur voor ··oemkartit voor 

zoo gunstig bekende ''rl~ .N EN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batiwin .. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

INDISCHE-BODEGA 
Onh·angen: 
Een 1,a1·t\Hjc exqnise 'vitte 

po1·t,vij11, minder zoet van sumak t1n.n de 
tot nu toe aangevoen1e. 

psu ). * 

A111sterda1nscbe _ Apotheek. 
So en.kn rta. 

Bayrn:rn. t\.1coholisch "'ascb· 
"U""ate1·. 

101) :\IAUHlELSE. 

Alnsterdamsche A potheek. 

Ontvangen: 
Jieatin~s Con;.\'h JJozen"es. 

:i\lidcl"'l tt!f;'ell de hoest. 

( 10 5) :\IACHIELSE. 

An1sterda1nsd1c _A_potheek 
So era ka l'f <1. 

Glykalinc. middel tcgen dn hocst in 
,/' en ', fie 'chjes tl /' .J..- en /' 3.

IfligTainc §tiften f' ~-- per . tuk. 
356 A . i\LH 'HIELSE. 

AaEl\Tscn \P SoER .\K Hl'l1-\. 

der Ba ta Yiasche Zee- en Brand
Assurantie ~laatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te
gen brandgevirnr, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. i\IAOHIELSE. 

AAA 
DE EcHrEn • L h 

FRANSCHE ~u 1 n a • a roe e 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
16.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de Weener tentoonstelling van 
pharmaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortswerend middel omdat het alleeD 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verzwakking, 
bleekzucht , langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kriti~che leeftijd, tering, 
lange en boosaard1ge koorsten zooals doo1 
een menigte Certificaten be"Wezen is. 

.i,,~ 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt• 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagemaakt hetzij door de Apotbe
kers die a!Lijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moet dus steeds de echte franache 
QUINA-LAROCHE e~·schen 
metprospectuswaar- ~~ • _ L ... 
op nevenstaande ~ ~-C....OCY~ 
handteeki ng ___ .,,. 

staa , alsrnede het rnaatglaasje vragen me& 
den naam LAROCHE in een woord. 

E: ECHTE FRANSCHE QUINA· LAROCHE 
bevat bij iedere flesch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
w?rdt in twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudeade (ferrugineux). 

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

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is ~ij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
knrnbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22• I 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WERKTUlGKUNDIGEN. N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v B r z B k B r i Il ~ 

Handelaren in machineriaen en fabrieksba
noodigdheden. 

EN 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Eeu groote partij L, T, 1-1 en Balk· 
i,j zer in alle n.fmetingen. 

L ij t r B Il l B M a a l s c h a D p ij 
§taat· en plaatijzer van alle dikten, 

waarbij van 6'X2'X '!,." en '/," 

TE BATAVIA. 

-·taaf en plaatkoper en .Koper
dr·aad. 

Groote- sorteering-Moerbonten en 
.Klinknagels. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kn.pit11al bij overlijJen. Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens bet onlangs aangenomen VERLAAGD tn.rief voor vVE'tj;
ZENFONDS. worden gaarne verstrekt door 

> > J(operen .Kranen 
en ._ too:rna;fsloiters. 

India rubber van af •1 .. " tot en met 
l " dik. 

Gaspijpen met hulpstukken . tot 
en met 4'' 

Geldonli.en pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie· 
men, enkel en dubbel. 

Haud, Centrifngaal, Stoom-
pompen en Brandspniten. 

§uijgereedschap voor gas en 
"\Vit h ~vortlulraad. 

Alle soorten ' r erfwaren. 
Boor en Pons1nachines, Draai

en §chaatbanken. 
§toonunach.~nes netl,etels op em I 

fnnda'tieplaat. 
JHezeJ~·nhr cmnpositie, de beste 

bekleeding tegen wannte-ui tstraling. 
Dinas C1·istall, een nieuw soort 

'\' U nl'Ji:lei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agenteu voor Javn. zijn. 

Y enler alle artikelen, benoodi~d 
, ·oor landelijke ondernemingen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebbe:i;i. zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gi1arne bela ten zij zich met toezicht hou
den op miumaak van lllachinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel· 
lingeu aan op diverse werktuigen. (90) 
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Wit te en lloode Po~~ ..... f ·I 5.:_-[ per 
l't.lala:.;-11, J'lluscntel e11 'i· 1110 D11lcc,, ·13.~0I12 fl 
Pale-, Gold- en Ur)'-§herry ,, ·12.-1 aco •. t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Verkri1'o·baar .o 
bij THOOFT & KALFF 

blauco aa~n·1·agen tot geleide
biUet voo1· , -er,·uer , ·an kof'fij, 
met onh·ang·stbew~js Toor kot·-
fi j pas. (Hl3) 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soarakarta. 
leveren op aanvraag dade~k 

Schijfschietrcgisters e.n At"standsbepa-
lingen, afzonderlijk gebonrlen. 

Gedrukte Aanteekeningboekjes. 

N aamlijsten. 
IUeedinglijsten. 
strafboeken. 
Menageboeken met sterkte Register. 
Proces-Verbn.al. Getnigen Verhooren. 
Bekln.agden Verhooren. 
Vendnverantwoordingen, enz . enz. (4) 

ONTVANGEN: 

pr a ch ti~ B 0 I B 0 ~ r a fi B Bil 
zeer goedkoop. 

'I,HOOFT & JiALFF. 
(162) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Blj bet Agentl!lchap dezer Maatschap

pijen bel!ltn.at, op zeer aannemelijke voor
wn.ardcn, ~elegenlleid tot verzekerua;
tei;en brn.nd~evn.ar, vn.n alle soorten Ge
bonwen en Goedcren. 

De Agent te Soemkm·ta. 

(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Brand Verzakerin[-Maatschappij 
"OOST JAVA" 

Ondergeteekenden, Agenten dezer Maat
schappij, sluiten ver'.?ekeringen op de ge

bruikelijke voorwaarden. 

(17) SOESMAN &Co. 

SociBte G1

e de Pr~dnits Alimentair es 
K.1PJTA.1L 3 Jlcr .LTOE:-.- F1c1:-.-c;; 

Di1·ecteu1·e11 DLV.·LV1' en ALLCARD 

Go un1<: :-.- M10:011L1." P .1111Js '1878 

G o u L> E :-.- M r: o .1 1 1. 1. i,; A ~' s T E n n .1 ~t ·1 8 8 3 

P A R I JS / LONDON 
28, Richer, 23 II ·!Ol, Leadenhalls/J·eet. 

Bot er van_ I·I ormandie 
Zoncler cenig rncngscl, de be:>te boter van Frankrijk. 

Din~rse groe nten, trn/fels, sai·<lines, pciles de 
f'oi e g1·cis, enz . 

Ol:rnEHS TE RIGHTEN Al\ N ALLE DfPOilTEURS 
YAN EUROPA. 

Men eische op elk blik he! merk met de twee boerinnetjes 

HOLLJ\NDSCIIE PIUJSCOUR,\NTEN WORDEN 

OP AANYTIAAG TOIWEZONDEN 

('141) 

Tjat ramboet dari toean DD RIGfIARDS 
RAKAlllAN\3 D.JOlitQA 

Roema Toean A. SEGUJ:N 
3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara banjak lebi baai per tjat lakas 
ramboet dan djenggoel 

Tida oesah tjoefji kaloe maoe pH~. djoega . 
tlda Cinga/ noda di koeltt. , 

J:toe tjat dari toean doekoen ' 
Richards njaug lanlas kardJa \lrang boleh : 
pake sania dj\1ega per ramhocl, kf\Jft djol!ga · 
per djen:;goel dau lialla sadja kas1h la11l;1' ·,.~ 
cfan slamauja njau; int ero s:ikali, Lapel! djo ga ·· ~ ~ ::of 

pe11~abissa11 u!'!ng trs.da sak ~ll1 Ler-ot!hah. ,. . ... ~ · ) 
J:toe tja.t dart toe an doekoen R.icha:.-ds lida bekiu sakil. se~ali dia poeuja koewai: uja I' :• pe.ka1 lij:1-a11 dari !Jeki11 koew~I 

soeda pariksa darl hanjak 1oc11a ~.1111ta c.lan 1_1aqk;ia-au : !lOP. ?ekrn r ~1mliot'.l lemas .tl •lll _k1lap, 1ll)f.! p1~ra sama 1..ila 1 orang d1a ~~km 
kl)ewat dia poeuja a.kar dan k:is~1 kocwal h1.Joep. lloe tJal trngal sla11ia11Ja seperl1 leb1 t.lue loe sak311. . 
ta.ri ieyala barang bara~.g njang liaai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di_ kotta Bordeaux 

Kttu ll;oe11,, turoti in11atw1 Sll11ia kita oranu poen;a toe1111 toewi nJ1t1111 /iafJ" 
lloe obll nama Cephaline da1 i Locau doekoen Rousseau njaug lakau raml>ocl djaloh dau slll1a11 boewal loemboe. 
!!De obat Arnicaline dad 10ea11 doekoen B.ous11eau ajer wan~i JICr ljoelj1 ba;ii ;aka li aJa !Jaujak saka li •1hat arnica di 

dal2m. ohat kocwal sakall per 1aha1. kolo~ orang hakar alaue di ,iv;11, enz. - Hoe bedak dari L1hore IJaai sakah dari &eg•ll• roepa 
hedak. kalok sotian di p•1ke ruepa 111o1cka S1<1m 1111a Liu al bagou d.rn mo~da sama dJOr a hui ruepa SC'1•r Jan aloes upert1 orang moeda. 

cl.en Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'r.A.RIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN buitt.11 

de lijn. 

(6) THOOF'r & KALFF. 

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

Ilrnkkorij on Bindorij 
en 

HANDEL 

in Papiar-, Schruf- en Kantoorbahoeftan. 
Spoedige bediening en nette .,.£1.everi".ig ge

garandeerd. 
PRIJSOO U RAN'J.'EN word en steeds gratis 

verstrekt. (7) 

Verkrijg·baar 
bij. 

THoor T & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von. Mfinchhaus0n 
(in het J a vaansch ) 

P1·ijs ( 5.- fmnco pe1· post f 5,56. 
(82) 

VERKR.IJ G BAAR 
J avaanscbe Almanak voor 

het j aar 1SS5. 
or..<ler redactie van 

J:i-, .. I....1. -VVi:n.ter. 
Bevattende een mengel werk over de wa

jang..:orang toebehoorende aan den prins Pra
boe Prang wadono, en versierd met 2 pla
ten. 

Deze almanak wordt in drie soorten uitge~e,. 
ven, waarvan de prijzen zijn als volgt: 

le soort f 2.-
2 » » 1.t>O 
3 » » 1.-

(350) 1'HOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaa1; 
BIJ 

Thooft &, Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOOR'I'EN. 
ENVELOPPEN. 
KAN1100RBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOOR'l'EN. 
PH.AOH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

1f OO®®~llr ~ ~~~~[?~ ~ 
Tlti11toor-Age1l.1lll:s :ltJ(ij{). 
Spoorweggitl~·en. 

Nede1·ltnuls Gescliietlenis en JTolkdeveA 
( pniclitwe1·k iii 4 g ·r. octavo de~en) 
de Genestet-.Alhum in praclitb nd. 

Italie, door Gera1·d Heller » > 

Ben 1cliilde1·doo1, compleet ( vqor d'l· 
lettant-1cliilde1·1.) . (249) 

Stellen zich vcrantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - T1100FT .& KALFF - · Soerakarta. 
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