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An£10· E[yptisch re[eerin[sbeleiU. 

De beer Ashmead Bartlett heeft de Engel
sche Regeering onlangs eene harde noot te 
kraken gegeven over haar beleid m Egypte. 
Voor eene talrijke vergadering te Retford gispte 
hij hare staat.:i:unde in bewoordingen, die mis
schien parlementair, maar overigens gansch 
niet rualsch waren. 

Hij zeide dat bijna twiutig milioen pond 
sterling door de Britscbe Regeering verspild 
waren in de avontuurlijke Egypti che politiek. 
Aan de slavernij is vrij spel gelaten over uit
gestrekte landstreken. Geheel Europa heeft 
protest aangeteekend bij het niet nakomen der 
verplichtingen, welke de Khedive onder Engel
sche oorblazing heeft op zich geuornen en ten
gevolge van de fonten van Engelsche bestuurs
mannen zijn vijftigduizend mensehenlevens jam
merlijk omgekomen. Duizende onschuldige slacht
offers, waaronder vele vrouwen en kinderen, 
zijn prijsgegeven aan verdrukking en slavernij. 

Thans wordt er een derde veldtocbt geopend, 
hachelijker, kostbaarder, langwijlig ... r clan de 
beide vorige. Reeds drie jaren geleden werd 
het eerst gerommel gehoord van den thans 
losgebroken storm en iedereen waarscbuwde 
bet Britsche ministerie voor het dreigen<l ge
vaar. Maar bet bestuur deed niets en als bet 
wat deed, dan geschiedde dat nog te laat en 
op eene zoo totaal onbekwame en verderfelij 
ke manier, dat bet aller belangen in Egypte 
tegen zich in bet harnas joeg. 

Egypte's souverein werd beleedigd en zijne 
rechten met voeten getredeu, Egypte's volk 
geininacht en zyn aan<lrang tot zelfbestuur 
met boon afgewezen. De Mohamedanen in bet 
land verbitterde men tot het uiterste door de 
behandeling die men hun Kalif aandeed en 
door de kinderlijke onderdanigheid en dienst
baarmaking van Britsche belangen aan Fran
sche staatkunde. In de handen van een eer
zuchtig fransch staatsman heeft bet Engelsch 
k&binet zichzelve gesteld, heeft zich tot eene 
vereenigde nota laten bewegeu met ziju erfe
lijken mededinger en tegenstander in Europa 
en aldus zich geplaatst tegenover vier groote 
mogendheden, tegenover den sultan en het 
Egyptische volk. Deze poging om zijne Euro
peesche staatkunde te grondvesten op een ver
bond met de Republiek is de hoofdoorzaak van 
de onhoudba.arheid van bet tegenwoordig be
stuur in Engeland en elders. 

Sinds bijka.r;i.s honderd jaren heeft in Egypte 
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Hij kende ook den he er de Trevigne, die ook zijne 
bescherming had ingeroepen. 

Men begrijpt dat Roger zich onmiddelijk de wo
ning van den vader van Louise liet aanwijzen en 
naar hem toeging. De oude graaf vet·zonken in zijne 
smart, ontving hem zoo hartelijk, dat hij er aange
daan van wenl. IleiJen zwoeren, dat zij er lieve!' 
hunPe fortutn, ja bun !even aan wagen zoudeu, 
dan Louise in de handen Yan haren ontvoerder te 
laten. Zander bet elkander 1.e willen bekennen, ge
voelden zij denzelfden angst omtrent lwt Jot van het 
jonge meisje, geheel alleen zonder eenige bescher
ming dan de :iefde van de Montpraissas. Wat me
vrouw du Theil aanging, bare gevangenschap ver
oorzaakte ook smart aan den graaf rn den jongen 
baron1 wiens liefde zij in de hand had gewerkt, 
maar haren toest:inr1 was lang niet zoo beclenkelijk 
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tusschen Frankrijk en Engeland scherpe mede
dinging bestaan. Om daar Engelscbe belangen 
met Franscbe staatkunde te doen znmengaan, 
of eene gezamentlijke staatkundige interventie 
tot stand te brengen is even doenlijk als dat 
vuur zicb met water verdraaat. Het tegenwoor
dig ministerie heeft dat bepr~efd en jammerlijk 
sc:bipbreuk geleden. Door die staatkunde beeft 
als gezegd Engeland andere mogendbeden t e
gen zich in bet barnas gejaagd. Want Frank
rijk was toenmaals gebaat door 'rurkeije en 
door alle Mobamedanen wegens de ourecbtma
tiae bezettino· van 'runis. Duitschland kon geen 
vriendscbap houden met een land hetwelk zich 
onder de leiding der Fransche republiek stel
de. Nogtans liet de Regening, onder de toen
malige gevaarlijke leiding van den ondersecre
t11ri ' van staat voor bet buitenland (sir Char
les Dilke) zich medesleepen tot een gezament
lijk 0ptreden in 1882, hetgeen bet begin wa 
van de Egyptische catastrophe. In bet parle
ment werd het toenmaals door mij nitgesproken 
dat deze intrigue met Frankrijk ons den steun 
van Duitschland en Oostenrijk heeft doen ver
liezen, zonder er ons iets voor in de plaats te 
geven. Zij heeft de Regeering tweemaal op den 
rand van een grooten Europeeschen worstel
strijd gebracbt. Thans D.eeft dezelfde staatkun
de haar in het jammerlijk Egyptisch enib1·oglio 
aevoerd, eene stellincr waarin zij niet voorui.t 
0 "' "k kan zonder zich in een zekeren oorlog te w1 -
kelen en niet achteruit zonder zich voor ge
heel Europa belachelijk te ma.ken. 

Dat was vijf maanden v66r bet bombarde
men t van Alexandrie. Natuurlijk werden mijne 
voorzeaainaen toen bespot, door niemand zoo-

oo "' 
ze~r als door den edel achtbaren beer Charles 
Dilke. Deze was zelfs in staat op een oogen
blik toen beide mogendheden met uitgetogen 
zwaarden tegen over elkander stonden (al werd 
bet geheim gehouden) het parlement te vertel
len, dat de Fransche en Engelsche kabinetten 
samenwerkten en voorbereid waren op alle 
gebenr lijkheden. W el! de gebeurlijkheid kwam. 
De forte11 werden gebombardeerd en de Fran
sche vloot zeilde weg en verdween aan den 
horizon en de Fransche alliantie loste zich op 
als spaansche wind, gelijk ze van den aanvang 
af was. Gambetta onthulde kort voor zijn 
dood zijne ware oogmerken met te zeggen : 
Egypte gaat ons niet aan, maar deze Egyptische 
kwestie had een Anglo-Fransch verbond tot 
stand behooren te brengen, waartoe zij de aan
leiding had kunnen zijn. 

De Britsche belangen zijn op de or..waar-

als die van mejufvrouw de Trevigne. Daarbij alle 
pogingen die men zou aanwenden om Louise te be
vrijden, moesten ook terzelfder tijcl hare tante ver
lossen. Sprak men er slechts Yan een, in waarbeid 
maakte men t_och van beiden werk. 

Op bet oogenblik dat de heer de Trevigne Roger 
ging verlaten om aan den Gouverneur meriedeeling 
te doen van het plan wat d'Errignij hem voorgesteld 
had, sprak hij rlcn jongen man aan en zeide hem 
na een oogcnblilt geaarzeld te hebben. 

- Mijnheer d'Errignij, ik reken het tot mijn 
plicht als edelman om u geen hoop te laten voeden, 
omtrent icts \vat ik nooit zou kunnen toestaan. Ik 
heb de hand mijner dochter beloofd aan den beer 
de ChateaulJaij en gij weet dat het woonl van een 
de Trevigne heilig is. Ik heb bet plicbt geacht u 
zulks te zeggen voor gij u laat mede. lcepen in een 
onderneming zoo gevaal'lijk als die welke wij zullen 
wagen. 

- Ik dank u voor uwe Hijmoecligheid, mijnbeer 
de Graaf, antwoordde Roger, tnaar zulks verandt:rt 
niets aan mijn besluit. Il;: zal mejufvrouw de Tre
vigne redden of ik zal bij de onderneming sterven. 

-- Gij zijt een brnaf mensch, sprak de graaf hem 
de hand drukkend. II\ betreur het u uiet te kun
nen belootien zooals gij bet verdient. 

Advertentiekosten beh11.lve het zegel voor 
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diaste wiize door dit ministerie opgeofferd. 
Op Mada~·ascar heeft het met zich laten sol
len en de~ Pranschman die ons de wang sloeg, 
ook de andere toeaekeerd, beleedigingen ver
drao-en met meer clan Mozes' gelatenbeid en 
Job~ aeduld. In 1883 liet het zich vangen 
door den » bezadigde" de Lesseps in de Suezka
nanl-kwestie. Yv are bet Engelsche volk er 
niet teaen in verzet gekomen, eene F1 ansche 
maatschappij zou thans acht ruilioen ~ond ster
lincr in den zak hebben om haar bez1t te be
vestiaen over den arooten oostelijken waterweg, 

0 0 . t 
die onder Enaelschen invloed behoort e staan. 
Gelukkicr voo~ de eer en toekomstige macht 
Van En°crelanJ volade de Londen-Conferentie 

" 0 1 eene andere wending der zaken en de ede e 
lord, die bet departement van Buitenla~dscbe 
zaken presideert, verl0or ditmaal eens z!Jn t?~
duld met onze Fransche buren en zette zgn 
hoed op. 

Doch er moet een eind komen aan de geheim
houding en bedektheid, waarmede de onderhan
delinaen worden aevoerd. Het land verlangt 
eene 

0

bepaalde ver~tandige staatkunde zich te 
zien voorO"eleo-d welke vastberaden wordt aan-

o "'' E . genomen en zonder afwijking doorgezet. r is 
eane zwakke poainO" aedaan de fouten van de 
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ReO"eerincr te schuiven op den ouden zondebok 
va;; het twee'l'oudig (fransch en engelsch) co?-
trole-stelsel. Dit is niet meer dan eene mt
vlucht, dan eene on"'!aardige poging om eigen 
verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. 
Na bet bomb~rdement van Alex:andrie hield die 
dubbele controle ten eenemale op. Van dat 
OOO"nblik af had de Britsche Regeering rn 
Egypte geheel de vrije hand. 'foch z~n ge
durende de laatste twee ja.ren hare m~sslagen 
grooter dan ooit geweest en bet verli~s aau 
geld en menscbenlevens is geklommen m eene 
meetkunstiO"e reeks, met of zonder de tweele
dige Contr~le. Het Gouvernement heeft zich 
hope1oos onbekwaam getoond en bet treurigs~e 
van de geheele jammerlijke Egyptiscb~ kwestie 
is, dat bijna alle rampen die gebeurd zyn, voor
komen hadden kunnen worden. 

'I bans lo open er geruchten da.t Gordons de
peches worden 15eheim gehouden, o~dn~ ze tot 
O"evolatrekkinaen komen, welke met m den 
koke1;' der Regeering passen. Indien dat waar 
is, dan ware het een schandaal bet land een cre
diet van tien millioen pond sterling te vragen, 
tegelijk dat men zulke zn.ken verheelt. 

Vnn bet begin tot bet eind, van af Arabi
pacha tot het ontzet van Khartoem is het mi
nisterie in de le1ding der zaken steeds acbter-

zeer bedroevend. Di! Gouverneur en de twee schoon
broeders van Tivernon hadden cenige der voornaam
ste burgers gepo!st over een aanval op Villel.Jon. Be
balve het belang van de geheele streek wees de 
schoonbroeder van Tivernon er op, dat zich nimmer 
zulk een geschikt oogenblik zoude voordoen. 

Een kompagnie door den beer de la Mothe-Ferrand 
acbtergelaten, ofschoon op bet oogenblik afwezig, was 
een gewichtigen steun, waarop de mincler geoefende 
stadstroepen konden rekenen. De vechtlustigen onder 
de burgers verlangden niet anders en drongen met 
kracht op de uitvoering aan. Ongelukkig werd bet 
voorstel door de meerderheid verworpen. Vooreerst 
verlangden vele lieden, ofscboon dapper achter hunne 
muren, 0111 hunne vrouwen en kinderen te vcrdedi
gen, er vol~trekt niet naar om hunne onschatbare 
personaadjes op het open veld aan alledei gevaren 
bloat te stellen, en nog wel voor belangen die bun 
eigenlijk niet aangingen. De scboonbroeder had wel 
voorgc:teld, dat men allcen vrijwilligers zoude nemen, 
maar daar deze als dappP,rder zouden beschouwd 
warden en meer lof moestcn verdienen dan de ande
ren, wilclen de laatsten bun de gelegenheid niet ge
ven om zich ten hunnen koste te onderscheiden. Ver
volgens was de naijver die tusschen den adel en de 
burgerij van Chartres heerscbte oorzaak, dat ieder 
voorstel door de eene partij gedaan, onherroepelijk 
door de andere venvorpen werd. De brave bewoners 
.van Chartres wilden we! dat de adelijken zich opof
ferden om Je stad te verdedigen en mannen van 

Den heer de Trevigne verlatende ging Roger naar 
Tivernon. In den namiddag vergaderden de twee 
jonge lieden, de heer de Trevigne en zijne scboon
broeaers bij een der laatsten. Ieder verhaalde den 
uitslag van hetgeen hij gedaan had. Die uitslag was i wapenen leverden, die met groote kosten moesten 
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aan gekomen. Ieder :u.yner fouten heeft iets 
toegevoegd a.11.n de geschiedenis van rampen, 
bloedvergieten en menschelijk wee, waarmede 
hunue namen verbonden zullen zijn zoolang 
er historie bestaan zal. 

Met deze philippica ka.n de Engelsche Re
·geering het voorloopig doen. En al heeft de 
minister Gladstone, grijsgeworden in het par
lementair debat, wel voor heeter vuren gestaan, 
zooveel schijnt zeker dat er in bet regeerings
beleid in Egypte groote fouten zijn begaan en 
het is bet ongelukkige volk, waarover Fran
schen en Engelschen de baas spelen, dat nu 
eens door den Mahdi, clan weer door europeesche 
commissarissen, een andermaal door zijn eigen 
Khedive geprest en gebrandschat wordt, het
welk steeds de dupe is van de verschillende 
systeemen van wanbeheer. 

Een Zater<lagavond·praatje. 

Door Aqum·ius wordt in de Amsterdammer 
de volgende luimige beschrijving gegeven van 
het huisbezoek eener armencommissie. 

Toen de blonde Aurora des a.nderen daags 
bet uitspansel met schitterende kleuren pen 
seelde, stonden wij met ons vijven gelaarsd 
en gespoord op straat en togen naar een smal 
en smerig steegje. 

>Moet ik die trap op?" riep Groen toen wy 
voor eene schamele woning stonden. 

»Daar motte me ook wel op", antwoordde 
eene vrouw uit bet volk; us juillie bij Hain 
de porder mot zijn, mot je vier hoog, op de 
vliering, maa.r je mag je wel reppen, want 
Hain leit op upegapen en misschien is ie er 
al geweest." 

Wij klouterden op smalle en smerige trap 
pen en moesten ons aa.n glibberige touwen 
vasthouden; eindelijk betraden wij de armza 
lige huizinge vo.n Hein den porder. 

De man lag in bed en onze geneeskundige 
specia.liteit ging op hem af, na.m hem eens 
goed op, haalde toen de schouders op, dra.aide 
zich om en zeide toen laconisch: »hij heeft 
zich bij de meerderheid aangesloten !" 

>Wat bedoelt u ?" riep ik verbaasd. 
» W el dat bij dood is," antwoordde de dok 

ter, »als do.t duidelijker klinkt, hij is zoo dood 
als een pier!" 

»Ons huisbezoek begint onder ongunstige 
voorteekenen," steunde de beer de Best. 

» Wij hebben deveine," meende de heer Groen, 
die graag la.at hooren dat hij fransch spreekt. 

aangeworven en ondfi'rbouden warden, maar zij begre
pen, of liever wilden niet begrijpen, hoe het moge 
lijk was, dat de edellieden daarvoor eenige schade 
loosstelling verlangden. 

Om kort te gaan, in deze omstandigbeid bad de 
burgerij zich zoo tegen den aanval op Villebon ge
toond, dat de schoonbroeders bet onnoodig geacht 
hadden om een algemeene vergadering bij elkande1 
te roepen. 

- Maar weet ge wat, zei Tivernon opgewonden 
en geroerd door de wanboop die op het gelaat van 
zijn vriend ziehtbaar was, wij zullen het wel zonder 
hen doen. De la Motte-Ferrand is een mijner beste 
vrienden. lk zal zijne kompagnie, voor den neus 
van al die koekebakkers wegsnappen. Onszelven me 
degerekend kunnen wij, vooral met de hulp van den 
Gouverneur toclt minstens een vijftigtal soldaten on
der de wapenen brengen .... 

- En ik, Yiel een der schoonbroeders hem in de 
rede, ik ken een twintig dappere burgers, die ons 
een handje zullen helpen. Het zou een schande voo1 
ons wezen, om zoo vlak bij Chartres eP.n troep roo 
vers te Jaten bestaan, die onze vrienden uitplunderen 
en den omstreek verwoesten. 

- Dan stellen wij den aanval op morgen; zeide 
Tivernon. 

- Dat niet, hernam zijn schoonbroeder, die voor 
zichtiger was clan hij. Niet voor overmorgen l Wij 
moeten toch voor het een en antler zorgen en zul
len al moeite genoeg hebben om dat in anderhalve 
dag klaar te krijgen. Laat ons alleen vaststellen van 
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0 »Hoef ik Yoor den man nu niets op on 
lijssie te zetten '?" vroeg de secrebtris. 

' »... T atunrlijk niet mijuheer !" antwoordde ik 
on"eduldio· 

0

en de ~cribtL schreef achter Heiu's 
0 " nu.mu . een groote n ul. 
\Yij aincren verder en kwamen in een groat 

buii:l, wi~ari~ wellicht twintig faruilien woollllen. 
}>'t Is een schaude," mompelde de beer 

Groen, »al die mern~chen bmndeu petroleum! 
Het is onbegr!jpelijk dat onze brandnssuradeurs 
niet reeds hmcr stappen hebben gedaan .... 

)Onze brantlassuradenrs," grinnikte Yan Sim
pelen, »manlief. je draagt je naam. met eere, 
weet je niet dttt er velen onder die mannen 
zijn die O'rtarne vcrbeteringen zonden tot stand 
brencren ° maar d.at eeuvoudig niet lrnnnen doen ,.., , ' 
omdat er, omdat er. eufin omclat er ..... . 
» "\Yat bedoel je?" . . 

»J a zie je, ik bedoel Illll.ar <lat al;;; twmtig 
_a 'uradeurs bijvoorbeeld overeenkcimen o~ 
eenige a. surantie-premie met een :rnchtste 
percent te verhoogen, aau de deur van 't ver
crader-lokaal wnitr zij de overeenkomst sloten. 
~en commissionitir staat die een po. tje te slui
ten heeft voor het »zestiende", en dat ook 
werkelijk gedaan krggt." 

»Kan juillio je mond niet houden ?" vroeg 
de docter op kwaadaardigen toon; de bab?e
laars zwerren en wij traden een >ertrek bm
nen. waariu wij een ouden man aantroffen 
die· zwn.ar zi::!k lag. 

\ 't \Vordt eene serie van deveine," sprak 
de heer Groen die zijn frn.nsch weuer wilde 
luchten. »eer::st ~en doode eu nu een zieke." 

Het ruedelid De Be::.:t tmd op den kranke 
toe: »ik rreloof broeder," zeidc hii, »dat uw 
toe tand z:er bedenkel~jk is .... " 

» 'n Pleizierige boodschitp." lllOIDpelde v:,an 
:-:iimpelen. 

»En ik zal u daarom een exeruplaar van 
11a1t yu 11 ', » Pelgrimsreize naar tle .Eeu wigheid · · 
turen .. , · 
~Ben je nrni '?'' riep Yan 8irupelen. » 'tum: 

hem liever vier en twintig oesters en i>eu half 
:Heschje charupie, daar heeft hij mecr .~an." 

»~lag ik den secretaris vei"7:oeken , sp1:ak 
de dokter »Olli dezen oud.en vnend voor hen 
gulden op te teekenen." .. ~ ~ 

'»'.\four dun houden W~J nog maat f 106,01 
O>er !" 

»Ik kan het niet helpen: hier is echter wat 
noodig." .. 

\V ederom gin gen wij ~erder ; "lJ i:iaakten 
met een arllloedig huisgezm kenms, mt man, 
vrouw en vijf kinderen besta!mde; de hanger 
keek allen de QOO'eu uit en de bloedjes zagen 
er zoo zwak en ~itgemergeld. nit, 't was wn.ar
lijk verschrikkel~jk. 

}>Och beere", zucbtte Groen, »zoudt u voor 
die arme shikkers niet twee fl.esschen poeder
chocolade noteeren. roijnheer de ~ecretaris "?" 

»En een paar ons vanille-biscuits". sprak 
de serretari met traneu in de oogen. 

» Yerrreet u vooral niet een potje cold-crealll", 
vulde \~au Simpelen aau. »de stakkers hebben 
zoo'n last van winterhanden." 

So er aka rt a. 

Vcrtrek der T1.·einen 

:3cmara11g-~olo 

:"olo-Semara11g· 

6.50 v. rn. ~neltrein. welke 
te Solo aau~luit aan den snel- -
tre;n, die om Hl30 Y. m. 
Yan daa1· naai· Soerabnj.1 ver
trekt. Yerder 8.:31 v. rn. l .H 
ll. JJJ. 

7.'2 v. m. JO.'.~O Y. m. '2.16 
n. 111. sneltrein, wclke aan
>'luit aan den ~neltrein, di~ 
om (j.20 Y. m. van ::.;oera
baja Yertrekt 

~cmar::u;g-I\e:dong-Djati :!.~,5 Jl. m. 
Kcdong-lljati-!:'e111un111g8.l2 \·. m. 
Semurang-Djokja (i .. )0 \', rn. 8.81 \'.Ill. 

rnorrren op hctzelfdc um· als hedcn te ~am<>n te ko-
1uen~ om te berekl'nen OYCl' welkc krachtcn wij he
schikken kunnen en 11n. tc gann IY<lt ons Yerder te 
<luen ~taat. 

• ·a dezc eerste bijeen/\orm:t p-ing ren ieder nan 
hct werk, sommigcn om g-cld, iets zoo noodig voor 
clkc onclerncming, te zoeken. anderen om ,;uldaten 
en wapenen bij elkander te brengen .• \an de l1clc
geringswerktuigen. te dier tijde in gebruik. behocf
de men niet tc denken. In de om~tan1ligheden 
waarin men vcrkeenle, mOC$t men zwh tot een rnr
ra:~ing b<'palcn. 

Ziehicr miartOt) men be-l;•ot: 
lle setlcrt tm•c r!.tgrn uilgrzondcn spionnen had- . 

den verhnnlcl dat 11.it gurniiorn Yan \"illcbon. dik
wijls hct ka. tee! ,·rriid •Jill de nahnrige 1lorpcn en 
ka~teclen tc pl1111dcrc11 en klciuc knravanrn kooplieden 
en zrll'.' solilalen op t1' lichten. die orr1· de ornli~
gen.I • 1v.>grn gingt)Jl. Een gerleeltc rnn hrt rnlk 
van d<' Tin•r11011 111o<'st de fl11genolr11 aam·;tllcn, 
tcnvijl <fo on•rigc11 zich spoorslags onrlet' rlc 111111·cn 
van llf't kaslcPI zott bcgevcn om nan rl.: duchtl.'lin~Pn 
den tPrngtocht af tc snijden en te bclt~tten. dat er 
lcn'll mi<lddl'll of verstcd,ingen binncngcbracllt \\'Cl'
clcn. 

Jlc moeiel\jkheir[ Oll1 dit plan nit te VOCl'Cll })l•stond 
daarin le wcten tc kom"n, wanncE>r het g;1rni1.,1cm 
een strnnptocht zou docn en ook welken kant hct zou 
hceng;1an. 

D:1ai·,·oot· moe~t men vei·stanrlhonding hehben met 
icman<l in hct k:istet:'i Villebon zclf en mm zag gecn 

n.1ukj;J -::;ernnrnng 
Djokja Solo 

Solr -Djokja 

7. I 5 v. m. l ~. 25 v. m. 
7.15 v. m. 9.i8 \'. m l .l.% 
11. m. :3.~>5 n. m. 
7. [

0

3 Y. Jll. 'I() Y 111. J.53 
11. Jll, :~.3U II. lll. 

\Yill~m I --Kctlong-Djati (j v. n1. 2 n. 111. 

l' L'1Jong-])jati-\\'i1lCUl 1. 8,j \'. lll. 1.11 ll. Ill. 

Solu Djcbrc><-Soembaja-6.0 aank. Socrahaja 3.20 
'10.41 (sncltrein) nank. Soe

rabaja 6.-
2.35-nank ~ladioen 5.52. 

Socrabaj:~-Solo Djebrcs 6.20 (sncltrein) annk. Solo 
Dj. 1.28 

8.23 aank. Solo Dj. 6.-
11.57 aank. l\fo.dioen 5.5·1 

(T\jtb•opgnYcn YOlgens micldelb. tijd Soernbajn: 9 rni
nutrn ycr~chil met Solo: 12 mu· SocrnbnJ::t::::: '11.51 
Solo.) 

Ben particulier schriiven uit de bavenplaats 
Victorin op het eiland Hongkong nrnakt mel
diu rr vau een da!tr nangekomen schipbreuke
liuo':' die 11lleen in een boot op bet strand 01 

wenl geworpen 
IIij rraf voor matroos te z!jn geweest op 

het Pe1~utansche barkschip ,,Pizarro" met een 
ladi1w rruano voor Yokohama, dn.t op de kust 
Ynll ~e~ der 1farianeu eilanden is verongelukt. 
De geheele bemanning, behalve hij, wn.s om
Q'ekomen. 
0 

Iu drie sloepen ·waren zii van bet zinkende 
schip weggeniren, tracbtendo een de.r eilande~ 
te bereiken. In een der booten znten de lrnp1-
tein en b+j, terwijl de anderen met den stuur
man nnn het hoofd muiterij pleeg<len, wa1uop 
z!j nan hnn lot werdcn overgel~ten. - . 

De lrnpitein stierf van ontbenng en verdnet 
over bet verlies van z!jn schip tien dn.gen na 
de schiphreuk op 18° N. B. en 1-±0° 0. 1. 
(\·oluens 'zijue berekening). Reeds twee maan
den °had hij op zee rondgezwalkt, enT zei<le dat 
hij rortut•·eesch onderdaan was en tel okohaum 
vrouw e~., kiuderea bad. De !nan stand er op 1 

zelf Mnl.rifte vau de schipbreuk te cloeu, uadat 
h~j te Yokohama zou zijn aangekomen,_ en 
wonlt thans te Victoria verpleegcl om pr;.:no 
Febnmri naar . Japan te vertrekken. Bij ztin 
sterven had de kapitein hem een lederen gel(l
buidel ornrbltndigcl met verzoek, het geld als 
het z!jne te willen beschouwen. 

W ellicht verneemt men eer tdaag het relaas 
dezer schipbreuk -in e.rtenso uit een der Euro
peesche blaclen. 

Uit Dobbo ( Aroe eilanden in de Bandu.zee) 
vernemen wij : . 

Alhier is aanaekomen de heer v. H., dezelf~ 
0 

de die een request i:a zee wil zenden OUl een 
der Keijlauden in erfpacht te mogen hebben. Hij 
beeft zijne onderneming in ·de V orstenlandeu 
verlnten Olll den ueolcwischen toestand van het 
eiland te onderzo;ken, 

0

welke hem, alhoewel h1j 
als knaitp te Dobbo heeft vertoeid, eeuigszins 
onbekend is. · 

Het is te hopen, dat dfi Regeering z1jn ver
zoek zul in willigen en daarmede een gunstig 
antecedent zal stellen voor andere ondernemers. 

Uit A111bon wordt mm een onzer mede- in-
gezeteuen alhier geschreven. . . . . 
,.D:wblaLlen schijnen tegenwoord1g m Indie als 
padtlestoelen nit den grand op te rijzen .. Naar 
anchre bladen reeds gemeld zullen hebben ver
schijnt hier de ,,Tjahaja Alllbon"', een Maleisch 
we~kblad, <lat Zaturclttgs uitkomt. 

De abounementsprijs per halfjaar is f 5. 
Er ontbreekt nog maar een Borneocournnt (*) 
cu ee;:i • Tieu w Guineesch dagblad. 

l\ieu wtjes zijn bier niet veel. Een man ver
dronken, een kiud uit een boom, een vrnnw 
in cen put gevalleu, enz. enz. 

(*l Zoo we ons niet verg-i~ cu worJcn er op Borneo cou-
rantcn ai1gc_q-CYPn, 111. tc Saruwak of Elopoera. H.ed. 

kans om die te Yerkrijgen. Zulke clinp-cn hewerkstel
ligt men niet in ee:, clag en het zeer verklaarbaar 
ongeduld Yan de hecren cl'Erl'ignij en de Trel'ignt> 
Yeroorloofde geen uitstel ho0genaarnd. 

Hog-er had er nan gedaclit om Bapfote CnrYol er 
Cl]l uit tc zenden, ma!lr hct ,, a.s hem i1ift mo;:;clijl\. 
gcweest om eenig naricht aangan.nde dezen brnvcn 
dicnaa.r rnn den heer de T1·<;l'iguc tc bckomcn. Ilet
z\j tlat hij in ccnig g-crecht \nts gesneul'elcl, hctzij 
hi.i den d1enst rnn zijn meeste1· had wrlaten, Ilap
ti~tc was scdcrt nw!1 Runhouillet verlaten had ni"t 
meet• gezien. Thom·1.; Labricb1\ nnn wicn <l'Erri.~n\j 
harl opgedrag1'll om d.iarnaar to infol'lnccrcn, hncl 
hooren zcgiren, cl:1t !lien ganrnr• hondcnl ki-ooncn 
zou olferen nn1 g1~1nc1'11-<rhap in hct kn,tecl \'illl•bon 
tc hebbcn. Die Y•)rleidelijke belofte spooktc hem do r 
bet hoofd. \\"1j u1 J0te11 hi·~r echter bijroegen, tbt hij 
waal'iijk gchecht w;t,; aan zijn jongen 1ne•!.~tcr ch dal 
hilt verlan!.ren mn helll van clicnst tc zijn. Yee! tot 
zijn held iJ,, fLig h0sluit bijtlroeg. 

·- .\[ij il1err ,[,. baron, 'l. 'i l0 hij tot H0gcr gij 
moet r!en moe:l niet I.1ten zakkl'il . .\Ien is voo1· niets 
ge·~n • \mn w.lier. Tk it 'b een middcl gornnclcn om 
in het ka,tcel te komen. 

Het sc!Pcl•ll' \Yeinig of Roger w,is I.cm om den 
!mis gcvalll'n. 

- '.\Iaar, bernnm Thoma" die door de gchecht
heirl a;rn -v.ijn l!lec~ter t0ch zijne eigene hel:;,ngcn 
niet Ye1·gat, is het w,,I w1ar 1bt 111rn lrn'l·ler: ki"Oo
nen als b 'looning zal g<m:m a'111 hem, die cle inlich
tiogen Z:l I verschnffon, W;tarvan tie hccr ch Tivernon 

Eene vernt<lerlijke aardigh1·i,l is ornler 1le 1 
8olosche jeugd in zwaug, bestaamle in l:et it:tu-1 
biedeu V!tn eene met krnit gevnhle c1g11rette 
aan een kauienuid. . 

Een Inlandsche lman.p wien die poets wl'l·<l ge
speehl, verloor z\jn rechter oog, tenv[jl een Eu
ropeesch jongeling dnardoor zes nurnn<lou op 
het ziekbed moet doorbreugen. 

Een Inln.ndscb kiml in den ondenlom vau 
ongeveer 5 jnren, dat een reusachtige cig_arette, 
welke voor drievier<le gedeelte met krmt was 
o·evnld in den mond h11d g-enomeu, bmndde ,., , ~ 

zoodit.nig geiicht neus, oogen en borst, <lat 
bet er wel niet rnn zal opko1Uen. 

Jam mer dat bier voor de valschaard;., die 
deraelijke feiten plegen, geen wachtschip of 
Nc<lerlaudsch :\1ettrny is te vinden. 

Uit het iuidergebergte scbrijft men ons on
der datum van ~8 Januari iL 

Het is verschrikkel1jk zuovele tijgers als er 
hit-r in het gebergte ztin. Die monsters war
den met den clag brutnJer. Zoo verloor ik op 
een dng al mijn plnirngedierte en een paar 
koeien. 

Behalve h\'ee of drie jagers van twijfelach
tige bekw1taw heid ziin er hier geen Nim
ro<ls, .die vorlokt worden door de premie. Bet 
is dan ook geen allcmnnswerk. Uelukkig d1tt 
d.e schaitrscbte aau voedsel en de koude op 
den Lawoe eenigszius b\jdrngen, om die dieren 
uit te roeien. 

Eene bba11wverwster woonachtig in karn
pong Kalangan, beeft zich gisteren doo~·. bet 
inuemen van arsenicum vermengd met rJJst eu 
citroeusap v1tn het leven beroofd. De inlauders 
schijnl:!n zich dus in zulke gevallen het kostje 
sm1Lkelijk te maken; terwijl Europeaneu bet 
I.Ting nemeu. 

Als reden daarvoor dt>elde men ons ruede 
<le vrees voor hare talrijke schuldeischers die 
ban.r hcrhaaldel~jk ruet gevangenisstrnf be
dreigden. 

Y oor den Re;;;iclentieraad werden he<len vrij
rresproken nerren iulauders en een chinees, be-o 0 

chuldigd van hou tdietstal. 

Terwijl in elke afdeeling van deze Residentie 
zich tien bereden polttie agenten bevinden, zijn 
er ter hoofrlpln.ats slechts zes, Witil.rvan er vier 
dagelij ks naar de beide spoorstations ter sur
veillance geclet1tcheerd warden, zoodat voor de 
dienst in de stnd slechts twee overblijven. 

Door eenige agenten uit de afdeelingen naar 
hier overteplaat en, zonde, bij voldoend toezicbt, 
de veilio·beid zeer verbeteren. en des nachts 0 • 

ook b:~hoorlijk patrouille kunnen gem!takt war-
den, althans wn.nueer zij in de betrokken af
deelingeu kunnen gemi~t worden. 

Eenigen tijd geleclen mr.akten wij melding 
dat er spoedig een besluit te wachteu was, 
wa.arbij tle Europeanen zich ovenr.1 in de in
lanclsche wijken bier ter stede zoudeu mogen 
vostigen. 

Geheel rr.nclers klinkt thans bet bericbt <lat 
den heeren Y. en S. B. die zonder toestem
miug van bet inlandsch bestuur zich op Bron
tokesoeman gevestigd en aldaar reeds woningen 
gebouwd haclden, aangezegcl is ~eworden, om 
bmnen twee maauden te verhmzen en alles 
aftebreken, zoodat hun eene aanro.erkelijke schn
de wordt veroorzaakt. 

Het op gister~n avond door Ly1·a gegeven 
concert wa tlruk bezocht, wat zich verwachten 
liet met bet oog op bet feest van den rijksbe
stierder en de daardoor ~vordenle aanwezig
heid van H. H. Laudhuurclers en ambtenaren 
hier ter plaatse. 

De verschillende nummers van het prograrnma 
wercleu herlrnir.lclel\jk geapplaudiseer<l; het con
cert duurde tot omstreeks middernacht. 
~ u Lu 1·a eenm~rnl nit zijne lethargie cintwaakt 

is, zal bet genootschap zich ro.isschien iets rueer 
met 1·ep1·i~es dan met ;·elrichc gnan bezig houden. 

zoocreu met u sprak? 
- lk beloof ze n; maar mijn arme jongen. hcbt 

gij U\\'1' krachten niet on1r~chat? Het zou mij ·pijten 
als u <'•'11 ongeluk ovcrkwn.m. 

-- Daar bcn ik niet hang rnor, antwoonlcle Tho
mas: ik hcb mijzi'h·en lief en ik zal nan die cllen
clelingen niet \·crgunnen ')Jn den eenigen zoon mijncr 
m0edcr ter clood tc brcngen. Alles waarom ;1,;: n Yer
zock i": prin10 gcnoeg g-elrl om ccn czcl ic koopcn; 
8cc11nclo lwlzeJl"dc om ecn larliug l'ieesch en grorntcn 
m::tchtig t.• wonlen en tcrtio idem om mij cen 
kol\,kn4uum aan tc schaffcn . .En dan zou ik 1iog in 
het h•1.il moeten wezon van ccnig·e gomlstukkcn 
\'OOI' h ·t gem! dat het mocht noodig wezen om d;rnr 
den e"n or anrkr in miju bclang te winnen. 

-· \\'al zijt gij mu plan'! uoeg cJe bal'On, die 
ceuig denkbeeld vn.n hct Yoornemcn van zijn knecltt 
begon tc krijgcn. 

Jl1·eeclrnerig Yerklaarde Thomas hem rnr wat hij 
dol'll wilrlt>, iets wat <1·~ Tivernon even nb de. beer 
de Tr,;\·igne een paar minuten JaLer goerfkcurden. 
Oif dwong hen cchtt!r wcrler om hnnncn tocht uit
tc-;tcllen. nrnar on Ian ks hunn.c ongel'llstheid hadden 
d'En·ig11\j en de TrrivignP genorg gezoncl ver-;tand 
van te bcgrijpcn, dat bet bcte1· was om nog wat te 
wachten, dan rnn een onnntte poging te wagen, die 
cten \·ijanrl op zijne hoede zoLt rloen wez,•n en alle 
hoop op ecn later gor.clen nitslag doen verdwijnen. 

De heer de Trevign~ verln.ngcle echtet· dnt Tbom::ts 
onmiddelijk zou vertrekken, 111:ia1· dP Nonnandier 
verzettc zich daartegen en riep : 

Ter politierol werden op gistoren gestraft 
weo-ens ltct be:lit van clitudestiene opium Bok 
"o;todjojo met 2 urnttmlen krnkal, 'J'owidjojo 
l md,' l\fangornsemito 15 dagen, Bok 'l'roe
uolrnrio 8 dagen i<l., terwijl Snetodjojo !Jn 
W andoe ter iake w1'rden vrijgesproken. 

Met f l 0 werrl beboet Tio Kit Tjwan WP

gens het niet biunen ~4 uren na aankomst 
doen afteekenen van ziin pits en met f 3 Sie
'l'iano- ~inrr, we"en'l bet toebrent>o en van sla-o 0 0 

gen, geen ziekte of onbekwaamheid tot per-
soonlijken arbeid ten gevolge hebben<le. 

Dat het ringspel een prof~jtel1jk bedriF kan 
zijn blijkt uit bet feit dat eeu Europe~sche lrnaap 
dagelijks daarruede eeue zuivere winst roaakt 
van rmru f 2. ; zijn tafeltje is doorloopend 
met spelers omringd, ofachoon er slechts kleinig
heclen te wi nnen zijn, en hij vier rill5en voo r 
een duit afshiat. 

-----
Uit Broemboeng wordt ons medegedeeld dat 

de tijgers onder den veestapel aldu,ar groote 
verwoestingen aanrichten, terwijl bet geene 
zelrhaamheid is, hen bij klaarlichten dag om 
de dessas te zien zwerven. 

Daar zich te Solo ettelijke Nimrods bevinden 
zouden 7.~j daar eeu ruim jachtvelcl aantre:ffen. 

De amfioenpac)lter te l\Iadioen kon naar 
men mec1edeelt in het begin dezer maand zij
ne pacht aan bet Gouvernement bijna niet 
voldoeu, dttitr hij bij bet natellen en afrekenen 
met de verschillemle onderpacbten en petikens, 
zich in het bezit zag V!Lll niet minder dan 
f 25000 aau haantjescluiten, die n!ttuurlij~r bi" 
's Liinds kas geweigerd werden. 

\Vaarheen die munt {len uitweg beeft ge
vonden, is ons onbekeud. 

Gemengde Berich ten. 
Hoe de heer Heemskerk, onze sluwe pre

mier, door zijn handig dreigen met etin aftre
ding Yan bet ~1inisterie, den beer Sprenger 
van Eijk en helaas, ook de nienwe Indische 
belastingen, gered heeft blijkt nit bet volgend 
stukje zitting-verslag van de Nieiiwe Rott. Ct 

»De voorstellers", zeide de Minister, ,,beb
ben de motie nu wel onbeteekenend genoemd, 
ma11.r weinigen in den lande zullen dit met 
hen eens zijn. Voor cleze 1-tegeering is de mo
tie van de grootste beteekenis. Vecht gij. bee
ren, met ellrnnder uit of zij krachtig of flauw, 
vijiindig bedoeld of niet bedoeld is, de Regee
ring vat haar op als eene weigering der mid
delen, die zij noodig heeft om de financien 
in lndie op vasten voet te brengen Het amen
dement is vau <lezelfde soort, en de hoofdzaak 
is, dn.t bti aannerning van motie of amende
ment het en den Minister vun kolonien en 
der geheele, volstrekt met hem homogene Re
geering, onmogelijk zou gemaakt warden, del-'-8 
begrooting uit te voeren." 

Die woorden troffen doel: de motie werd 
met 54 tegeu 23 stemmen verworpen, nadat 
de beer Kops ziin amenderuent had ingetrok
ken. Aan de auti-revolutionnairen kowt de treu
rige eer toe, dat zij de eerste ernstige paging 
hebben gedaan om op zeer revolutionnuire wijze 
bun anti-revolutionnaire beginselen in toepassing 
te brengen. J. B. 

Met zekere verwondering zagen wij in de 
Nederlandsche cournnten van om en bij de 
kerstdagen oproeping van personen, die geschikt 
en geneigd zouden zijn, om in overleg met 
bet A.ardrijkskundig Genootschup een reis naar 
N. Guinea te doen in het begin van 1885. 
\V aarschijnlijk heeft men vergeten miar zulke 
personen om te zien bier in Indie, waar zij 
reeds door bet klimaat en door den omgang 
met inlanders en eilanclers een naar ons voor
korut niet te versmaden voorbereiding kunnen 
hebbeu, om niet te spreken van de besparing 
van reiskosten als de reizigers zich reeds in 
dezen hoek van de wereld bevinden. 

A. D. 

- :Jfoar ik \·crsta niets rnn het kooken of braden 
en ik moet er tocb ten minste over kunnen mede
sprekr.n. lk zal nog van avond in dat vak gaan stu
cleeren en dan morgen met het kriekcn Yan den dag 
wrtrekken. Mijnhecr de graaf weet claarbij zeer goed 
dat rlc koks niet tegen den arnnd met hunncn voor
raad tel'tlgkomen. 1k moet in den morgen gcvangen 
gcnonJ£'11 worden en Jiefot, als het mogelijk is, in 
gczel~chap van eenige licden, die van de markt te
n1gkouien. 

l\Iet bewondcring zag de Tircmon nnar dat slape
rigc Jumrnelnchtige gelaat, 1rnarvan de gewor1e dom
mr glimlach iu eens de geslepPnhPid van den Nor
rnnndischcn boer liet doorscherncren. 

- Laat hem zijn gang gaan, zeide hij. Tk zou 
ccn kroon tegen een Carolns durven wcdclen, <lat de 
kcrel zal slngcn. "' 

\'III. 

Ongeveel' zeven mijlen van Chartl'es, op rle g.,,enzen 
van la 13eauce en la Perche Ycrheft het ka·1teel Vil
lcbon (') zijne zwarc to1·ens achter brecde mef wa
ter gcvuldH grachtcn. liet is heL model van ee11 otict 
versterkt kastcel, een in onzc dagen des te zelclza
rner model. rlaar het tegenwoordig zoowel uit nls 
inwend!g bijna gcheel in den voormaligen toestand 
is be\Yaal'Cl gcblevcn. 

(*) Het kasteel bcstaat tegenwoordig nog en bohoort 
aan den markies de Pontoi Pontcarre. 



Ofscboon de suikerprijzen niet gezegd kun
nen worden verbeterd te ziin, is toch de toe
stand der Tederlandsch-Indi che fondsen in de 
laatste ditgen aanmerkeliik beter gcwonlen, -
een buwijs, dat de suiker alleen het hem niet 
gedaan heeft, nrnar cl1tt ook de speculatie niet 
vreemd is geweest aan het .iongste lldbcicle. 
Misscbien wel beeft zij er hP-t grootste nandeel 

wnter._bctn~en.- Tu Engcland zijn 1le ontploffinge11 Op Din,dag· clt'tl J Oc Fchrnnri in hl't tokolocaal 
Ylln cll1~in1~llct nan dr ordl van den .~lag, llt't H'l1ij11t 

1 
rnn den 11lOl>I' .. \i.Jclulln i\lit in bet Chince~chc knrnp 

<lat tl1• J· e111nns wct!Pt' aan bet WPrk ZlJll. DP ko11ingi11 nlhier Ytlll tokoo-ocderen. 
Yietorin "d1\jnt op hL't oogenblik :tiles bchn!Yc op 

0 

hnar gemak. De wnclumee tor, 
n. c. Fi~~cr. 

Telegrammen van de Locomotief. 
in gehad "en gan.n wij un cle door banr veroor- Uit Batnvit\ ~g Januari. Benoemd tot e-'rsten c0m-
zankte paniek en geweldige daling weer een mie~ bij het BinnenJandsrh Bestum Casten·; 
tijd van rijzing te gemoet. Arrne naudeelhou- toL ontrnnge1· bij cie in- en uihoel'!'echten en ac
clers die zich hebben laten verschalken en hun cijnzen J. ~- Smits, verificatem· r!CL· tweedc kbsse 

d I te ... amarang; 
. aim ee en voor een spotprijs hebben verkocht ! tot vel'illcateul' der ' 'ijfde kla se bij de in- en uit-

B. 11. B · voel'J'Cl'htcn en accijnzen, .\ . A. de Bl'llijn. 
Op den 1 en Fcbrnnri a. s . r.al er. r.oo le- tot tijdclijk vuriflcatPur cie1· vtjfde klas~c bij de in-

zen wii in de Juvasche Co1uc111t te Bandoeng cu uitvoerrrrhten en nccijnzen. A. P. Yeit.. 
een vendutie van kinazaden irehouden wordeu. Ilelnst met hct venullen dcr bet.rekking van adjunct-

~ inspccteur A. n. Yerzijl,_ gewezen contrcileur bij <lien 

D L b B 
dir.nst te Bata\ia, thnu: non-actief; 

e uxelll urger reisecb, die in l\lei van 
b 

met het verrnllrn der betrekking ' 'an ontvanger 
E:-t voriire J·aar van uit Anak-O'tdoen()' deser- I · 1 ~ o ,., t er m- _en uitl'Oel'l'ec,1ten en accijnzen te Semarang, 

teerde, l zich daar weder kon11m aanmeldeu. F. D. h.1·uthol\er, gewczen adjunct-contrcileur bij dicn 
Hij heeft dit zeker ook niet uit·we lde gedn.an. tlien t tr Soerabnja, thnns non-actief. 
En.fin, al men hem nu manr spoedig zijn Door den dil'igeerr.n<len npotbeker der eerste kh1~se ~ 
makker Cohen nazeudt, en niet zoo eindeloos (luitt nant-kolonel) W. J. E. IIekmeijer is een eervol 
als met dezen aau bet lijntje trekt. J. B. ontslag uit den militairen dienst nangcvraagd. 

DP majoor der infonteric P. P. IL van Ham Yertrekt 
Een Europee ch meisje, hierD'eboren, kwam de ''o\gende mannd met een tweejarig verlof naar 

dezer dagen b~j de politie toe temming vragen ::\etlerlarn.l. 
tot bet aangaau -van een buwelijk met een Het stoomschip Xoord-Bmband is den 22en Janu-
Ar:tbier, pt'tr snng. J. B. ari van Southampton herwaarts vertrokken. 

!Iet schip Sloboda, geladen met petrnleum, is hc-
De aJgemeene ecreari maald in de Jamsclie den van •'cw-York tc Anjer nangekomen voor orders. 

Ct. bekend, dat de G. G. ter gelegenbeid van U1t l3nnjoemnas, 29 Jnnuari. In de l'Csidentie Pa-

l 
· · , 

1
- . b soel'Oean is de veepest en in de residentic Ilanjoemas 

c e verJannir van \.onnnirs ge oortedag· in ~ " ~ bet klnuwzeer uitgebroken. 
het Palei te \.Veltevredeu tle gewone audientie Uit Batavia, 29 Januari." De assistent-resident te 
zal verleenen, ten einde de ingezeteneu in de 

1 ~fechclen zal waarschijnlijk benoemd ,,·orcien tot in
gelegenheid te stellen betuigingeu van liefde spectcur, in he1. bijzonder belast met opiumznken, 
en verkleefdheid aan vorst en vaderJand uit te stantlplaat~ Batavia. 
storten. Yan Reuter, 28 Januari. Kah·o , 28 Janual'i. De 

\Vy geloornn, dnt bij de gemoedsstemming. colonnc van kolonel Eades bereiktc Eal'bita. 
waarin B1tt11vitt's ingezetenen than verkeeren, l\lctemmeh wel'd ingenomen 0001· kolonel Stewart, 
de eerste stille wensch, clie bij velen zal op- die bij clezc gelegenheid zelf zwaar gewond rankte. 

d l Lo11den, 28 .Tanuari. In de zaak der dynnmict-or,t-
rij~en i~, at iet. Z. l\I. poedig gelukken moge ploflingen is een belangrijke leidtlraad ·tot ve1 dere 
zich een minder fiscalen rn.adsman voor kolo- ornlekkingen gevondcn. 
nien ter zijde fa~ stellen. B. H. B. l'.it Batavia., 29 Januari. - Om·geplantst naar Pon-

Verspreide Eerich ten. 
Tc Semarang is in <l.e desa S1·oudol ecn zce1· groo

te slang gedooJ. Het dcsavulk tlat hem gevnngen 
heeft vilde bel mon ter dadeJijk en bet vel zal na 
met kapok gevulLI te zijn als een aandenken bewnarcl 
worden. -- Dr Mertens, Jceraar in de wis-natuur- en 
scheikunde nan de IIooge1;e Burgerschool tc Snma
rang is ,·erleclen \Yoensdag met de Burgemecster den 
Tex nnar i\ederbnrl vertrokken. lechts een vijftiental 
tudenten deden hem uitgeleidt>, daar het vertrek van 

de boot eer. t op .Jiuandag bcpaald wa~. doch Inter 
,·ervroegd werd. De studenten verliezen aan Dr .Jier
ten veel - Ook te Samarang lietcn een paar .Tn
vaansche ouders hunne vijftienjarige clochter bezich
tigen. Zij moest daarom op de bale bale gnan staan. 
Toen zij zich ornkecrde verloor zij het evenwicht 
-vie! en ~tierf binnen bet um· onder de he1·igste pij
nen. -Te Tawang had een rniter zijn panrd onder 
het dre ·eeren erg mishandeld, zoodat het bloeci ornr 
borst en voorpooten stroomcle Dit begon bet paarcl 
einclelijk. te YerveelPn; het wierp den ruiter af en 
we! zoo onzacht dat hij in nij beschadigden toe-
tand t.e voet naar huis kon gaan. - Yan de elf 

gegageerde militairen die met den Burgemt>ester 
den Tex zot1den repatrieren, kwamen er slechts 
negen opclugen. \Yelk moeite zich de water choltt 
ook gaf om die twee andrren te Yinden, altes 
was te vergeefs. De Buro-emeester i~ dan ook 
zonder hen vcrtl'okken. - Yolgens het Indisch "Va
derland worclt de beste Chineesche thee nit>t in China 
maa!· tusschen Burmah en Tonglung verbouwd en is 
men in Amerika bczig kunstmatige eie1·en tc fabri
ceP.ren . Een fabrick zou bet zoo,·er gebracht hebben 
dat zij e1 1000 stuks in het mn· kan ilfleveren . De 
doier wordt uit cen uit mais, zetmeel en nog ande
re ingredienten bestaand mengsel vcrvnardigd en het 
eiwit uit albumine bereid: de scheikundigc samern;tel
ling komt met die van het nni.uurproduct overeen. Jlet 
,·lies binnen in de . chanl worr!t uit gelatine en de 
cbaa\ zclf uit Parijsche knlk gemaakt~ .Jien twijfclt 

er echter aan of men ze zal ku011en uitbroeden. 
Het Tndi ch \'aderland bevat ook ecn zeer inte

ressante Jijst van opiumsmokkelnars, liefst ·13 ~tuks 
en alien lndo- Europennen.- Te Socrnbaia hecft een 
Inlancisch solclant zich wij bespottelijk nangesteJd. 
Ilij had bij eer, flesscht'nkooprnnn een pacrr half 
versleten bottines gekocht, die aangetrokken en schreed 
daal'mede voort op. zulk een wijze dat alle omstan
ders hem uillachten. Iecler oogeublik stond hij · stil 
en trok zijn schoencn uit om te zien of e1' wat in 
zat. Eindclijk veneehie hct hem en hij smP.et de bot
tines in de gool. Zijne menagere gooide ze er ech
ter weder nit en verkocht ze, echter met verlies.
Den 16en Dec!;'mbe1· '1884 heefl cle nssistent '\Vedho
no van Gadjah $Chonwing gchouden rnn het lijk van 
ee Javaanscbe vrouw genaamd Ka"iilljub, opgevischt 
uit de kalie Sernng. Hij hce!'t hct ,·indcn van het 
Jijk niet gcrapportcercl rnnar het eemouclig bten .be
graven lnlu scben is er in. de desa :Medinie P.en rnan
tri tjandoe geplnabt en tocn clezc c1· van hoorde heeCt 
hij de zank aangegi"1en. Ten gcrnlge daai·vnn is een 
zekere Aronguri, de echtgenoot van Knlic!jn, opgevat. 
Nnar nlle wnarf<chijnlijkheid is de vroll\\' door hanr 
eigen echtgcnoot vermoorcl .- De bedicncle van rlen 
Chinees Ong Yong Uong, broodbnkker in Gang ba
roe. is voor een paar clagcn uil den cliPnst 'vegge
loopen medenemende f 3:5.33 1/2 nan contanten, din 
hem niet toebehoorden . Hij i:; echter door den Chi
nces opgevat en nan de polit1e owrgclevcrd. Of hij 
gestraft zal worden is nog tie wnag. - De Jn.man 
Socromengolo uit de desa Gaboes is onrler 11ct snij
den van grns door een zonnesteek gctrolfon en is op 
de plaats doocl geblernn. - De artesiscl1e putten rnn 
Torbaia en MJaten geven geen water mef'r. zonclcr 
dat men daanoor cPn reden kan 'indcn. De bewo
ners moeten nu 8 a '10 centen voor een pikol drink-

tianak, de of!icier \an gezondheid der tweerle klasse 
L. ?ifarcns. 

naar I3uitenzorg, de officier van gezondbeid der 
tweccle klas~e E. Baumann. 

:Hen verwachl: eerstdaags een promotie ondar de 
militaire npothekers. 

Uit Sorrnbaju, 30 Janunri. Hcden zijn pe1· stoom
cbip Amboi1w van Socrabaja naar Semarang en 

Batavia tertrokken: 
de heer Trip: 
de familie Gun$Ch: 
mcwouw de weduwe Schkopp. 
Uit Batavia, 30 Januari. Heden zijn per stoom

schip Go1wcl'nen1•-Gene1·aal 's Jacob van Batavia 
naur Semarang vc1·trokken: 

clc hce1·cn: Slier, Riplay, ~leijcr. \\'a. sner, Deni-
. son en Clayton; 

nnt1r So~rabaja: 
de heeren: Hummc, van ::\autalimke en Scherer; 
meju.ffrouw Scherer. 
Benoemd tot advocaat en procureur hij den raad 

rnn Ju·titic te Soernbaja, mr. Raumer; 
tot vecarts, bt>la t met den btirgerlijken veeart

enijdien,,t, Esser. 
Ter beschikking gesteld rnn clen directeur van 

Binnenland. ch Be:;tuu1·, de rneart. Penning. 
In verhand met het onhlag door owrstc Ir. J. 

E. llekrneijn1· aang•!wa~d, is tot dirigccrcnd apo
tbeker del' eerste klas e, met den rang van Juitenant
kolonel, voo1·gedcagen de dirigeerend apotheker der 
t~rnede klasse F. W. Xeuhaus. 

De militair apotheke1· der eer te klasse Erkelens 
is (met voorbijgnng Yan de eerstc apothekers Schnr.i
der en Rarnnswaaij) rnorgec\ragen tot clirigeercmd· 
apotheker der tweede klasse, met den rang van 
majoor. · 

llet stoom,chip Gelde1•land is gi. teren te Rotter
dam aangekowcn. 

Yan cle wlgencle brancl-nssurnntie-mnatschnppijen 
is het rliYideml over 1884 Ya. tgesteld: 

Koloninle Zee- en IlrandasrnrnnticmaaLscbnppij 11 1/ 1 ; 

De Oosterling 13 3 
,
1

: 

lnsulinde 17 1/ 2 . 

Otel'geplMtst, tijdelijk, bij de troepen op de west
lrnst rnn Borneo de twt>ecle luitenant-kwartiermeester 
J. F. Eichboltz en de officie1· van -gezondheid cler 
twcede kla~s<~ \Y . . T. llubers van 1\ssemaad: 

naar Batoe Djadjar, de officier van gezonclhcid der 
tweede klassc \Y. J. van IIaeften; 

van Padang nnar Chcribon, de commie· der derde 
klnsse bij den post- en telegraaftlienst II. Crietre; 

van Cheribon naar Padang, de adjunct-commies 
bij den post- en tclegraafdienst C. T. Lina. 

Tcr beschikking gesteld nn den Hesiclent van de 
weslkust van Borneo, de controleur der tweede klasse 
A. C. Kamp. 

Ovcrgrplaatst naar Atjeh de kapiteint der infan
tcric L. ,\. Deibcl't, J. J. S. Yan Ke•npen, C. P. J. 
vnn •Ylierden en \V. C. ":\icllwenlrnijzen. 

Fr is lwpaalrl clat ambtenaren, die, nn op wacht
gel<l gcs1.el1l grwcest qf van verlof uit Europa te zijn 
teruggekecl'll, ""<!der in actieven dicnsl worden her
plnatst, hun nncienniteit in de ranglijsl hlijrnn be
houden. 

Aangeslagen vendutien. 
Op 1Inanclng Diusdag, \Voensclag en Donclerdag 

den 'le. :.le, 4P en :Jc F<!bruari in het pandhuis in het 
Chineesche kamp alhier van onuitgcloste pandgoe
cleren. 

Op Yrij1!,1g den Ge Febrnari te Wtu·oong Priem 
van onuitgelo~1.c pandgoedr.l'en afkomstig van de pand
hnizen te Sragcn en .Jlasnran. 

Op ~Iaanclag, \\'oen8rlag, Donclerclag en \'l'ijdag 
chm De 1lr. 12 en ·13e Februan in het pandbuiste 
Kcpatian van onuitgeloste pandgoedercn. 

Advert en tie n. 

V endutie ·wegens Yertrek 
op Doncle1·dag, 5 Feb1·ua1·i a. a. 

in de :Senteng 
ten h uize van den . 'VelEd. Gestrenge Heer 

,:: ~ :a t:r1 :t'1 a~ 
le Luitenant cle1· lnf'cmtei·ic 

nm ZEd.G'r;. inboedel. 

22 SOESMAN & Co. 

v~ndutie wegen$ vartrek 
op ,~,.ijdag. 6 F.eb,.-,.tari ct. s. 

ten huize Yan den Heer 

Pass111· 1Po11, .LMturglcoe JJ{ega It'" n 

van den corupleeten inboeclel van den Heer 

23 

0. J-3]. S "'"r .L~ VIN G 
bij strooibiljet to specificeeren. 

SOES)IAr & Co. 

de voor [le lan[ejacllt geed gedresseerde 
JACH. 'lrHO~ rD E1 r, 

l'ijf teven en tu.'ee 11·euen 
Yan den \\.,. elEdelen Heer 

Onbetaalbaar Yoor Heeren Rietplanters. 
To bezichtio·en en te bevragen bij: 

P. RA.ATS. 
(21) en 

SOES:MAN & Co. 

Brand V erzekerin[-Maatschappij 
,OOST JAVA" 

Ondergeteekenden, Agenten dezer Maat
schappij, sluiten Yerzekeringen op de ge
bruikelijke voorvrnarden. 

(17) SOES)fAN & Co. 

o~tvai~ge~ 
MANILA SIGAREN 

( dezelf de soort als vroeger) 
in kistjes rnn 250 p.. 

THOOFT d." KA.LFF 

Verkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
Topogmpb.Kaart van Soernkarta 

Id. » Djokjakarta 
Pracbtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rwidsch1·ifl pennen 
Drattgbare copieerpcrsen 
Balboekjes 
Gou pil-grn vures 
Ivoren duimsto kken 
Per·;· y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) THOOF'r & KALFF. 

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

Verschaft werkkapitn.al aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en 11nder tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. 0. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Lernrwater, dat geen nan.beve

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

per fi. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM_ 
(301)* Schoenmake». 

263 

in vn.ten, blihken en flesschen 
verkrjig·baar bij 

SO~>::l:\IAN & Co. 

Amsterda1nsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

Cl .• 50 per irnnd. (311)* 

Uit de hand te koop . 
Een steenen huis met ()'root elf O'e}eO'en te 

Djebbres. 
0 

' "' 
0 

Informaties bij den hee1· 
(19) A. l\IAOHlELSE. 

A.msterdamsche A 'Ootheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor 

zoo gunstig bekende °'Vl.JNEN: 
Merk PLATO & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand. 
Assurantie M aatschappij. 

De onclerget~ekenc~it verzekeringen te
gen bran<lgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(U) A. l\1AOHIELSE. 

Am&tard~ms~ha Apotheei. 

LeveJJtvofeJJ 
(296)* A. MA.CHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

B:a.a.~i:aohe '\V'ij=.e=.. 
(25) A. MAOHIELSE. 

f uhik $~~lij•u 
~.Io de mag a z ij n. 

SOERABAJA_ 

Steeds voorlianden: 
J aponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. ' 

Recommandeert zich verder voor bet a.an-
maken van japonnen, etc. etc. *(252) 

o~tvi~nse~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

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

AVTH:t:ma 
JI eerenstraat-Solo. 

Op nieu-w- ontvangen: 
Heeren schoenen. 
Hoeden a f 8.-
Parijsche hemden a f 45.- 't rlozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't dozijn. 
Schuimzeep. 
Eau de Cologne IL S. No. 1711 a f 4.50 

de kist ( contant). 
Tokohouders genieten rabat. 
Schildpadden kammen van af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor heeren-

DA rns ARTIKELEN. 

Handschoenen lllet 2 en 4 kn oopen Schoe
nen a f 8.- Blancs de lys en Blcmcs de perle. 

Kinderschoenen, fijne sponsen. 

DHANKEN. 

Pilsener bier, l\fadern a f 14.- bet dozijn 
Port, Elixer Longae Vitae, Wijnen a f 10. f12 

f13 en f 14.-- het dozijn. 
Havana Sigaren. (314)* 

Ve~~~ijgbaa~. 
Begeedngs almanak 1SS5 

met AAMltEGI8TEH zoomede OFFIOIERS
HANGLIJS11. 

(7) THOOFT & KALFF. 



An1sterdan1scb e Apo th eek. 
So en.k u rta. 

Bayrnm. t~lcoholiscb wascb
"'°ater. 

101 ) . l\1A CHIELSE. 

A1nsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Onti•ang.en: Encalypsiuthe. Jioorts
w-erend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

pOO) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cougb Lozen"es. 

Middel tegen de hoest. 

(105) i\1AOHIELSE. 

An1sterdan1sche Apotheek 
So e1·aka1·ta. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
,/' en •_, fleschjes a f 4-.- en f 2.-

1'1igraine Stiften f 2.- per stuk. 
356 A. MACHIELSE. 

Gezondheid voor iedereen. 

HelltJway's Z~Jf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuivcren het bloed Pn herstellen alle ongeregeldheden 
van de 

lever, innag, 1aleren en ingewa11den. 
Z1j W";en kracht en gewnd!1eid wcde1· aan verzwak
te G,,stelleu, en zijn onwaardecrbaar ter genezing 
v:m alle Kwalen eigen aan bet wouwelijk geslacht, 
onverschillig van welkcn lceftij cl. En onbetaalbaar 
voor Kin<leren van welli.en ouderdom . 

DE Z~LF 

Ii: een onfeilbaar genec mi<ldel rnor kwade Beencn, 
Zwerende Bor!'ten. verouderde V.\1nclen, ·~weren en 
Etterbuilen. Ilet i beroemd tu · genczing 'an Jicht, 
Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
ho est. 

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten Yan 
Huidziekten beeft zij geen medeclinger en geneest 

betoo1·erend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Profes or HOLLO\YA y's Etabli~sement, 

78, New Oxfo rd street, L onden 
voorlieen i>33 Oxford 8treet, 

En worden ,·erkocht in Potten en Doozen van 1 s. ·1 '/,d., 
:!s. 9d .. 4s. 6d, H s., 22s. en 33s. en verkrijgbaar 

bij aile medicijnen-verkoopers door ck~ eb eele wereld. 
.... Koopers gelieven het Etiquet van i edere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er 

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

.,. ODt.Tm BEKIN KOEWAT dan BAJIK GIGI n p:i;-: 
D A RI 

I fOZAN TOBAN PEHDiTA B3iLD:~T'.J _· 
11ama Obat "OLIVETA!l/S 11 

, 11.l~Illg- :-1J1 "ia 
h.1 11dh' I ll.111 ... ,, 
111newa ;..i;.ri adt1 
1l'n1a~o 1 \1lll! 11 Ji ... L1 
ill~al Jiu:11~ IJj,IJI:.! 

'al 1C a1L1nj1 !11i
·11l -..c1L I\ ' :--.-:id \.; 
l\1' iii d 1\\ n.:1~ d ll 

I\ i\ ! oc caiJj·1 Li 
; uoe gi~! i ada 's;:1-
'"ii nra11g l a1·La~ 
1.1gki1 t Sakil l'a-

.1_• 1J1·ang lJOl!\Y:.tl 
Ii Llictn q.ri ~ i ...;c_;ki l 

l(J1'"' iiol1111;..; h: l~
i I J111.:11d.: r da1 i 

I~ ia.°' 1:ja11;; Ji U(!
\ in ha ..;ah sania 
L"e o l.rn t. 

Jtq~\ oha l ::o~~o l{ ;_!i g i 1 1,~r h•·k 111 k<_>C\~:aL Cl an i'_i:l.1!1< 
1~1 d:t r i Luea 11- luea11 pe 111J1ta t3e11 ,t1H;!1,11 1 wla l> ~k 1 1 1 

,,1•11a. s at11a d.i0ega beki11an. krill j.! h;t j ·k sal;al 1 d o11 1 
1ekiu aloe~ . i\a ito0 dia. dia atla sn11.1:1 .<'·,· 0 g-a t·o~J' i~ 

li«i·• t<lml Elixir dan oran!!' ool c !i pal·:t• s a 11u.1 ,;aJ; :t1 1 
ORANG NJANG FO ENJ A: 

Toean SEGUIN, 3, Rue Hug n e rie~ E 9~ l' I:~ UX 

HOGG'S PURE COD LIVER on. 
(lrt!OGG'S LEVERTRAAN) 

Wum1 d• l'ellzame aitweriing aedert 30 Jarea beten• ii 
Teg•n; Borotzlekten . Longtorln11, Bronchltlo, 

Verlr.oudbeid,Hardnelr.lr.lge hoHt,Klloracbtlgo 
aandoeningen, Hutd~!ekten , Klleracbtlge 
ue11.wellen Verawakking en vooral ter uraterklni 
"faG ttnderen die een zwak en teer ge1tel b1bb1n . 

Men eische op bet etiquet den naam nn HOGG 
bet attest un den H' LESUEUR, chef der Clir
miscbe werkiaamheden aan de mediscbe fllculteit l• 
Parijs, en het stempel van den franechen 
Staat in blauwe inkt. Dt Je,ertraan "" 
HOGG wordt alleen verkocht in 11,riehoehi(lt 
flacons waarvan het model hier naast is ~erJ3atsL 

!potheei HOGG, 2, rue Castiglione, PA~S. 

BECKER & Co. SOERABAIJ!. 
WERKTUIGKUNDIGEN. 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 ~ 

Ha.ndelaren in ma.chinerieen en fa.brieksbe- FJN 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, 'I\ 1-1 en Balk· 
ij zer in alle af'ruetingen. 

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

waarbij vnn 6' X 2' X '/,." en 'la" 

TE BATAVIA. 

taa.f en plaatkoper en Jioper
draad. 

Groote- sorteering -1'1oerbonten en 
Jilinknagels. 

Inlichtingen otntrent verzekeriugen b. v. K:tpitiinl bij overl~jden. Innuer-trekkende verze 
leering:-· ook omtrent die volgens het onlungs aangenomen YEH.LAA.GD farief voor \VFE
ZE FO DS. worden gn1irne verstrekt door 

> > :U:operen .Rranen 
en Stoo1nafsluiters. 

India rubber van af 11 •• " tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met bulpstnkken tot 
en met 4" 

Geldonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmo pheren. 

Prima kwaliteit Engelscbe drijfrie
men, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifngaal, Stoom-
p(nnpen en Brandsp111iten. 

Snijg·ereedschap voor gas en 
Witll'\vo1·thd1·aad. 

Alle soorten Verfwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai-

(17) 

THOOFT & KALFF - -SoBrakarta. 
leveren op aanvran.g .dadelijk 

Schijfschictrcgisters en i\.fstandsbepa-
lingen, afzonderlijk gcbonflen. 

Gedrukte i\.anteekeningboekjes. 
N aamlijsten. 
Kleedinglijsten. 
Strafboekcn. 
1'Ienageboekcn met sterkte Register. 
Proces-Vcrbnal. Getuigen Verhooren. 
Beklaagden Verhoorcn. 
V c11duverantwoordi11gen, euz. enz. ( 4) 

Stoommachinesmetketelsopern ONTV ANGEN: 
en Schaatbanken. 

1 fnndatieplaat. 

:Uiezel~nbr compositie, de beste pr all ht 1· IT B 01 B 0 rr r a fi B B"n 
bekle~ding tege~. warmte-uitstralin~. lJ ~ ~ 

D1nas Cr1stall, een meuw soort 
'T·~nrklei. Van welke l~~tste artikelen zij zeer goedkoop. 
eemge agenten voor. Java z:gn. _ 'I,HOOF'I, & JiALFF 

Verder alle a1·tikelen, benood1"d ( 
62

) • 
voo1· landelijke ondernemingen. 1 

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

Ganrne belasten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van 1'1achinerieen en 
reparaties claarvan, en nemeu bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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Witte en Iloodc Port .. . .. f 15.-l per 
.Ma.lngn, 1'Iuscntel en Vino Dulce,, ·13.50 (12 fl 

Pale-, Gold- en Dry-Sherry "12.-J aco1.t. 

EBni[B a[BntBn voor Solo 
THOOFT & l(ALFF 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'fe bevragen bij den Heer 
(20) --L MAOHIELSE. 

SOES1'LAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis- en Commissievendntien 

(28) 

bij 
VerkTijgbaar 

THOOFT & KALFF 
blanco aanvragen tot geleide
billet voor ver\'Oer ' Tan koffi,j, 
Jnet ontvangstbewijs voor kof-
fijpas. (193) 

BRAND-ASSURANTrE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Dij bet .. l.gent111chap dezer 1'.laatschn.p

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, gelegenlleid tot verzekering 
tegen brandgevaar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Souakarta, 

(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Soci8t8 G1
e dB Prodnits AlimBntair~s 

K . .\PITAAL 3 MILLIOE~ FRANCS 

Di1·ecteu»en DINANT en ALLGARD 
Gon DEN MEDAILLE P..1.Rus 1878 

GOUDE~· l\I ED A·J LL E AMSTERDAM 1 8 8 3 

PAR I JS I/ LONDON 
23, Rich e r, 23 II '101, Leadenhallst1·eet. 

Doter van Normandie 
Zonder eenig mcngsel, de beste boter Yan Frankrijk. 

Diverse groentcn, trulfels, sal'dine ·, pates de 

foi e gms, enz. 

onnEn.S TE RIGHTEN AAN ALLE IJ\IPORTEURS 
YAN EUROPA. 

Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

IIOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN WORDEN 

OP ,\ANVRAA.G TOEGEZONDEN 
(141) 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een pa1·tij~je exquise w-itte 

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

( 286 ). * 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'ARIEVEN. 
TELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN builib.a 

de lijn. 

(6) 'l'HOOFT & KALFF. 

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

IlrukkBrtl on Bindorij 
en 

HANDEL 

in PapiBr·, Schrijf· Bn KantoorbBhogftBn. 
Spoedige bediening en nette <iflevering ge

garandeerd. 
P HIJSOO U RAN'l'EN worden steeds gratis 

verstrekt. 

Ve1--krijgbaa1-

bij 

(7) 

TH~o:r T & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhansBn 
(in het J a vaansch) 

P1·ijs f 5.- f1·anco pe1· post f 5,50. 
(82) 

VERKR.IJGBAAR 
Javaanscbe Abnanak voor 

bet jaar 1SS3. 
or;.ller redactie van 

]:i-,., I--'. -VVinter. 
Bevattende een mengelwerk over de wa

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

Deze almanak worclt in drie soorten uitgege-
ven, waarvan de prijzen zijn als volgt: 

le soort f 2.-
2 » » 1.50 
3 » » 1.-

(350) THOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff-Soerakarta 
PAPIERFiN IN DirERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRAOHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

100®®~1 ~ l~l~' 19 

Htintooi·-Agenda's J.SS5. 
Spoo1·weggidsen. 
llTecle,.lands Geschiedenis en JTolkdeven 

( 11,.achtwe1·k iii 4 Y'" octavo deel n) 
cle Genestet-Albu/rn i ·n p1·achtband. 

I:talie, door Ge1·a1·d Heller >i > 

:Ben schilde1·doos. conipleet (--voor '"di· 
lettant-schilders.) (249) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldl'Uk - TIIOOFT & K.ALF1'' - Soerakarta. 
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