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Indische Geneesrniddelen. 
In de Mededeelingen mu het koloniaal Mu

seum til Hunrlern komen eenige opgnven voor 
omtrent de geneesrniddelen vun Iuclie voor 
zoover zij i;i <lat genootschn.p an.nwezig zijn 
en die we! verdieuen in wijder kring dnn het 
ledengetal bekend te worden. 

De schr\j ver, die <lit gedeelte vnn den beschrii
venden Uutalogus op zicb heeft genomen, is 
de in Indi~ welbekende oud-chef der Pharurn
ceutische Dienst, 1uitenant kolonel :P. Hek
meyer, zoodat htlt ondenverp in goede handen 
is te achten. 

Al dadelijk Ieictt bij bet in met de op rner
king, <lat de behandelde artikelen slechts Iut
tele zijn in verhouding tot de schatti:in, die 
Ned. Indie inderdaacl op dit gebied bevat. 

Een ieder toch, zegt de schrijver, die met 
de inwoners van den Archipel beke"nd is, weet 
met welk~ geringscbatting zij de Europeescbe 
geneesknnde beschouwen en er slechts nooda 
toe overgaan va11 onze geneesmiddelen te ge
?ruiken (met uitzondering echter vau kinine 
en santonine), terwijl diezelfde inlander bereid 
is om onder de leiding eener doekon ta.l van 
door haar op velden en wegen verzamelde ge
neesrniddelen zoowel in-als uitwendig te bezigen. 

Maa.r behalrn da.t elke doekon h11t't:l eigene 
geneeswijze en recepten bezit, weet nog bo
vendien elke inlander van deze en gene plant 
wonderdadiga geneeskmchten te verhalen en 
r.oo mag men ten slotte aannemen <lat met 
slechts geringe uitzonderingen alle inclische plan
ten, van af de zwamwen tot de meest ontwik
kelde boomen, op een of aadere wijze tot ge
neesmiddel aangewend worden. Door Filet wor
den er duizende opgegeven en bovendien wor
den ook aan ..-ele verfstoffen geneeskrachtige 
eigenschappen toegekend. 

Voor een der hevigste en meest vvorkomen
de indische ziekten, de dyssenterie, wordt in 
Britsch Indie, meer nog dan op Java, de slijm
appel of belvrucbt aangeprezen. (maleiscb: 
tangkoeloe ja vannsch modjoh ). Een in dis ch genees
heer vv,n naam, F. A. C. VVaitz, zegt over de 
kwaal in bet algemeea: 

»Op Jn.vu heerschen sornmige buikziekten, 
»Welke ann alle nit Europa gezonden medica
»menten hardnekkig wedersta.nd bieden, zoo
»uat men op bet laat:st niet meer weet wat 
»men er tegen doen zal. In zulke gernllen 
»gebeurt het niet zelden d11t de Europeesche 
»geneesheer, in weerwil van zijne grootere kun
»de, door de empirische (proefondtn·vindelijke) 

F e u i 11 e t o n. 
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I.IW NEGEN HOO.l!,DSTUKKEN. 

VurnE HooFDSTUK. 

( Ve;•volg.) 

Zoodr:i. \Villem boven gekomen was, schelde hij, 
onder voorwendsel van een boodscbap, de dienstmeid; 
zich we! voornemende, zoorl1 a ze terug k wam, haar 
in 't verhoor te nP.nen. Terwijl hij met een gPmaakt 
onverschilligr. hourling in zijne papierrn scbt.'en rond 
te snuffelen, vroeg hij: 

"Dus die oude jufvrouw is dan toch Yerhuisd?" 
»Welke oude jufvrouw?-0 ja, ik weet al, die van 

d~ achterkimer bedoelt u; ja, mijnheer! dir is daar 
ni«t mee1·." 

i>lk zag ten minste het huurbordje aangeslagen. 
Zeg eens, lleintje!" ging Willem na een oogenblik 
zwijgens voort, >>wat was dat voor eene dame, die 
ik zooevPn, bij bet inkomen, op den stoep ontmoet 
heh?" 

»Een oude of een jong~!" 
1>Dit was geen oucte?" 
lleintje we1·J eerst ccn weinig- verlegrn, doch was 
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»geneeswijze eens inl1mders beschaamd gemaakt 
»Wordt, die znlke ziekten somtijds spoedig weet 
» te betenge Jen. " . 

Genoemde vrucht, een veelzadiae bes ruet 
dikke schil, de znden in een lii"mi; vleesch o-e-
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wikkeld, is velen Europeanen niet eens bij naam 
bekend, of:schoon eetbimr en volgens Filet 7.elfs 
als eene lekkernii be chonwd. Uiterlijk gelijkt 
zij eenigstins op de oranje. 

De nucht van den wilden boom is klein. 
hard en reukeloos. De heer Bi scbop Greve.link; 
die er in de Indische Gids een opstel &.an wijd
<le, merkt terecht op clat alle vruchtboomen in 
de warme landen gezegd kunnen worden wild 
te zijn. Hii schrijft: 

»Yan boomk weekerij weet niemand daar iets 
> :.f en bet veredelen van vruchten door enten, 
»snoeien, bemesten enz. is, voor zoover mij be
»kend, nog door niemr.nd op groote sch1t11.l be
»proefd. 

De echte belvrucbt, bestemd tot ruedicinaal 
gebruik, wordt in den half rijpen staat ge
droogd en aan schijfjes gesneden; het moes, 
met koud water bevochtigd. geeft eene roode 
vloeistof of phi.ntengelei, terwijl omtrent het 
gehalte aan tannine (looistof) verschil van ge
voelen bestaat. Gelijk gezegd geniet dit mid
del in Britsch Indie eene hooge reputatie tegen 
dyssenterie en diarrhae en door de Hindoes 
wordt de boom, die 30 tot 40 voet h0og wordt 
en fraai zwavelgeel hout heeft, zelfs als hei
lig beschouwd. 

Doch wiit op Java deze medicijn in di!cre
diet schijnt te hebben gebracht, <lat is de ver
vn.lsching met eene 11.ndere vrucht die er veel 
op gelijkt (te1·onia elephantwn) en so!lls zelfs 
met grarrnatappelschillen. Daaraan is bet wel
licht te wijten <lat een geacht Batavia11sch ge
neesheer, Dr. ·C. Swaving, er zich als volgt 
over uitliet: 

>De lof van de belvrucht kwam weldra uii 
> Bengalen ter kennis van de Engelsche koop
> lieden te Batavia en van hen tot sommigen 
:»onzer clienten, die sinds eenigen tijcl aan 
»diarrhae lijdende waren. Zij hebben de con
»serf gebruikt doch, voor zoover wij ons her
l>inner~n kunuen, zonder eenige goede, maar 
>wel met eene ongunstige uitwerking." 

De beer Grevelink. Bisschop beeft in zijn op
std getracht de be! vrucht, d. i. de echte, weer 
in eere te herstellen en wijst er op dut zij 
strekken k110 om de stelselmatige kwik-en 
looclvergiftiging te doen ophourlen, waunrnn 
Europeesche p11tienten volgens de regels der 
kunst ondenvorpen z!jn, terwiil de ondervin
ding der inlanders hen zoo vaak met bet beste 

toch spo,,dig wel;l' in hal'e rol. 
))0 ja, een jufvrouw met een groenen japon en 

een zwa1·t zijrl1m manteltje zeker?" 
»Ja we!, met zwart haar en blauwe oogen." 
»Oat heeft u al gauw gezien!" 
»I· die altemi<t v·weetit om de kamer te zien?" 
»flat zott u misschien \WI willen!" 
)} Voorloopig vraag ik bet toch alleen maar," zei 

Willem eeu weinig kortaf. · 
»Juist, maal' ik geloof dat u naar den bekenden 

weg vraagt.'' 
Willem wist nirt zoo spoedig- of bij we! of slecht 

zou d01•n, met te laten blijken clat hij indcrrlaad 
meer wist. Hij haalde de schouders op. doch glim
lacbte tevens rlaarbij. Het eene kon ja, hd andel'e 
neen betePkenen. 

»Wist u 't gel'ust niet?" vroP.g Heintje met meer 
vertl'onwclijkheid. »Och kom, u doet maar zoo. Nu, 
ik wil er u dan nu ook wel allt!S van vel'tell.rn. Dat 
is jufvrouw Anna, eigenlijk een nichtje van onze 
jufvrouw, een zusters kinrl, die heeft sedert kort eene 
conditie in Amsterdam gekl'egen en is nu zoo Jang 
bij ons t'huis." 

'>Wat voor conditie is dat?" 
»Op een modemagazijn, voo1· de fijM werken. Zij 

verdient, geloof ik, zeer goed geld." 
))En logeel't ze clan hiei·?" 
)}Ze had ook we! vool' <lag en nacht kunnen uit

p:aan, maar de verdicnsten wal'en iets meel' als ze 
maar in den halven kost was en 's avonds hier kwam 

slapcn. Haar moed~r woont in Utrecht en moet het 

gevolg enkel plrmtaai·dige medic\in doet inge
ve.i met pann 's ot ouisl11gen vim kruiden en 
behoDrl!jke voedi ug. 

Overigens bestiLnn tegen de beide genoemde 
ziekten nog vele andere middelen. 

'.l;oo de lijenll'n itam, die hier niet in het 
wild voorkotut maar opzettelijk in tuinen ge
kweekt wordt en het aftreksel "\"an nmngies
schillen. Deze ln,atste worden wegeus bet groot 
gehalte aan looizuur, ruede gebezigd tot het 
looien van hi1iden, verder tot het ;z wart ver
ven van kn.toenen stoffen. Naar Europa en 
China z~jn zij voor die doeleinden in vroeger 
tijd uitgevoerd, doch scbijnen geene loone_nde 
prijzen te bebben kunnen bedingen, welhcht 
wegen:- de drnkkende vracht. 

Onder den naam van Makassaarscbe pitjes 
wordt teaen clyssenterie mede veelvuldig aan-

o b' aewend de tambam mai·itja, de uiterst Itter 
~nrnkende zarlen van een heester, die overnl op 
Java, Sumatra en de Molukken voorkomt. 
De z11den worden daltrtoe tot poeder gebracht 
en bevatten een allrnlo'ide (plantaardig loog
zout), <lat men tot dusver nog niet in zuive
ren staat heeft kunnen afscheiden. 

Verder de kedawoong, die echter meer bij 
eene oogenblikkelijke aandoening van buikpijn 
wordt aanaewend, als ook tegen hoest, woo
den, enz. 

0 

Tegen slepende bnihLandoening 
daarentegen bestaat een zeer werkzaam mid
del in den bast van de kitembctga, (koperbout, 
wege:u.;i de kleur van den stam), een boom die 
in de hoogwouden van Java voorkomt en 
een goed timmerhout levert; zorimede in de 
gewone gambir. 

Het voornaamste bestnnddeel dezer plant is 
gelijk bekend de Iooistof, (30 a 40 procent), 
die verkregen wordt door het uitdampen van 
een aftreksel der bladeren en jonge takjes. In 
den Riouw archipel en Palembang wordt van 
deze cultuur bet meeste werk gemaakt, niet 
enkel voor den uitvoer naar Europa doch ook 
voor bet betelverbruik naar elders, zoo<lat bet 
is aa.n te nemen dat er wellicht even veel J a
vaanscb~ lippen als Europeesche koehuiden me
de worden gelooid. 

De poelassarie is de bast eener door geheel 
Indie voorkomende slingerplnnt, met aroma
tisch bittere eigenschappen en kornt voor in 
de rneeste gencieskundige men;Ssels tegen buik
ziekten. Als reukmiddel wordt zij ook tus
scheu de kleHderen gelegd. Eene soortgel~jke 
geueeskundige werking heeft de mns~ooi, de 
scbors vttn eea boou1 die op de Pupoesche eil1Ln
den thuis behoort; het 11ftreksel beefG aromii
tische en zacht zamentrekkende eigenschappen. 

tegenwoordig niet al te breed lrnbben. Op rlie ma
ni~r kan ze die dan nog bett>r 011derst!'unen. Het is 
een heel braaf en fal~oenlijk nwi,je." 

)) Oat scbijnt Wt;'l. En als ze clan op haar mai:razUn 
den geheeJen dag brzig is gc•11ePst, knn 1.e zich 's a\'Oll(b 
nog gee11 l'U~t gunmrn? JJat is loch wat erg." 

llei1i~je ke<'k den 11it>uw,;gieri11·e11 uitrnrsrb..-1· vrngr•nrl 
aan, al;of zl' zel[g<'n wilrle: >> \'\'<1l ·\\'e1't u rl·a:irv:u1?" 

)}Te11 mins:r," ging VVill1~m 1·onrt, »1k h..-b ':; avon ·b 
laat als ik zat te lezen we! ge~chuifel van zijclt'n 
naaiwerk gelwor.l." 

1>0 ja, maar ziet u wf'l d:it 11 e1· dan alles van 
wist. Ik heh ciat ook Wt'I gt><lacht." 

Ja, 1-IPiutje! leg rne dat nu eens uit. 'vVaarom 
mocht ik Ll<lt niet wete11? En waar is ze dau nu 
neen nls het kamrrtje te huu1· is?" 

»Och, ik wil het u wel zeggen, maar u iooogt el' 
niet over spreken. Jufvrouw Anna zou eigenlijk bij 
mij op het kamel'tJe slapen, boven de keul,en, rn:101· 
dan moest daal' eerst nog e!'n. beclstee getimmerd 
worden. Toen zel onze jufvl'OUW dat ze clan maar 
zoo Jang op het achterkamertje moest zijn, dat toch 
juist was leeg gekomen." 

))En mocht ze dan nog niet eens binnen bij de 
fam;tie zitten werken des avonds? 8chaamt mevrouw 
Dirkse zich zoo over haar nichtjc?" 

Neen, mijnheer!. ... dat is bet nu juist niet. l\laar 
onze juf"vrouw is de volgende week jarig, en toen 
heeft mijnheer laatst goedkoop ecn lap beelderige 
zij gekocht, waar hij de jufuouw een mantille vnn 
present wil<le geven, gcmaakt en al. Die hecft juf-

Inzending der Advertentien tot op den 

dng der uitgave v65r 10 uur. 

Meer naam 11og b\j den inln,nder heeft om de
zeltiJe red en en bet h-ojoe ma nis sabiwig of de 
wilde lrnneel, een hooggroeiende boom in on
zen archipel, w11nrvnn de bast veel gelijkt op 
de ecbte m1ts,iooischors en op 11lle Javu1rnsche 
pas11rs voorkomt. Ook dr. W uitz prijst dien 
Mn tegr.n diarrhae en kmmp. 

( Slot volgt.) 

So er akarta. 

Comrui saris der mn,and April 1885, 
de heer :VIr. C. 'l'. F. 'l'HURKOW. 
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S I u i t d n g e n d e r n a l l 11. 

'rE SHrARANG : 

Fr. 5-19-30 
Eng. 11-- 22. 
Holl. 11-2 L 

TE R\TAVI.A.: 

Fr. 8-22-3 M. 
Eng. 14-25 
Holl. 3...:_14-24 

Vertrek der Trt"inen 

Semar:i ng-Solo 

Solo-Semarang 

6.50 v. m. sneltrein , welke 
te Solo aansluit aan cten snel
trein, die om 10.30 v. m. 
van ctaar naa1· Soerabaja ver
trekt. Venle1· 8.31 v. m. 1.11 
n. m. 
7.2 v. m. 10.30 v." m. 2.16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja Yel'trekt. 

Semarar.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Sema .. angS.12 v. m. 
Semarang--Djokja 6.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Srmarang 7.15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7.15 -v. m. 9.48 v. m i..i.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Sok -Djokja 7:13 v. m. 10 v m. 1.53 

n. m. ::l.36 n. m. 
Willem I--Keclong--Djati 6 v. 111. 2 n. tn. 
Keclung-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

Solo Djt:bl'es--SoPrabaja-6.9 aank. Soel'abaja 3.20 

\TOUW Anna nu daar 's avoncts zitten ,maken omdat 
j 11fv1 01.. w I >irkse er niets van weten mocht, want 
111\j11 h1~e1· wilde er han1 mPe verrassst'n." 

Een lnodzwaar pnk was \Yillt!m Frankman onder 
bo1·enstaa11rl gesprek va11 het ha1 t gevallen. Ook rnntl 
h\j zicli 1n1 la11g z11lk een g root boosrloener niet me,•r 
11u hij kon liopen , ciat zijn klein geheim nog niet 
verraden was. 

lu de et\rtilt\ Op1Yelling- der vrcugct, die de wee1· 
ontwaak t<1 huop h··m ~cho11k, zett<' hij zich tot ~cltrij

\·en. Dat hij up dat werk iij11 be,;t deed is ligt te 
bes11tft•11. Evt>11~ 1 >0 rlat hij Pr ni<'t zoo aansto11rls in 
~ l:1<t!-{d1) zich ze lf te voldo11n, maar trlkens, als .hij 
n:rnr zijne lllt'ening een V1ontje te hoog of tP Jaag 
ge,;proken l.arl, zijn product verscheurde en geduJdig 
op nieuw beg-011. 

\Vij d1\elt!n uit zijn vrij langen epistel alleen zoo
vep] m1~de als noodig is voor heL verbancl der foiten. 

Na zich beklaagJ te hcbben, <lat een vija ndig Jot 
het er op gl'munt scbeen te hebben. hem een bespot
telijk. of onvocgzaam figuur te doen maken, telkens 
als bij hct geluk had haar te ontmoeten, trach t te 
hij van zijn gedrag tot dusver verk.laring te geven, 
of, waar rlit niet recht vl0tten wilde, e1· verschoo
ning voo1· te vragen. Hij was verstandig genoeg noch 
het woord lieft.le, noch zclfs dat van genegenheid te 
bezigen. llij wenschte allecn welwillend beool'deeld te 
w~rden. llij sp1·ak van hare afzondering, van de zijne, 
van een gevoel van sympathie (een woord dat a ltijd 
bruikbaar is) dat hem al aanstonds vervuld had; 
k01·tom, bij wist Wahrheit en Dicbtung Vl'ij behendig 



10.41 (rneltrem) annk. oe
rabaja 6.-

2.35-aank. Iadioen 5.52. 
'oembaja-Solo Djebres 6.20 ( neltrein) a1nk. Solo 

Dj. 1.28 
8.25 aank. Solo Dj. 6.
H .57 aank. Madioen 5.5'1 

(Tijdsopgaven volgen midclelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nnrut ve1·Bchil met Solo; '12 um· Soerabaja := 1 '1.5l 
Solo.) 

Aan bet laatste Batn.viaasche marktbericht 
(van 14 dezer) zijn de navolgende opgitven ont
leend. 

SUIKER. Er loopen geruchten dat 20.000 
Pls eerste levering Oostho'1k Suiker tot f 9.50 
zoudeu verkocht zijn wat zich ecl:ter nog niet 
bevestigd heeft. Boven f 9. - zijn er voor noe
menswaardige hoeYeelheden trouwens geen koo
perr:i. 

.Eenige fn.brieken zu llen in het lieg-in van de 
voJw·nde nrnand uiet rualen reerli:; een irnn v1lllg 
maken, het !ant zich d11s u1Lnzien dat nan vot·
rel'J. dit jaur spoe<liger <lm1 gewoonlijk zulfen 
afko1ue11. 

KOFFIJ. 
De nieu we oogst begint hier en d1rn1· binnPn 

te komen; er ziin zelfs reeds kl1·i ue hoeveel l1e
den » boornscbil" a~gevoerd die gezewl W<•r
den van betere qualitPit du.n verle<len jai1r te zii n. 

INDIGO. Men heeft nog weinig verkocbt; 
de mee~e aanvoeren worden voor planter's re
kening naar Europa geconsigneerd. 

RIJST is miuder vast nu de nieuwe ooast 
binnenkomt terwijl er nog veel oude rijst vo~r
handen is. 

Gisterenocbtend omstreeks negen ure kwam 
een ledige reiswagen met zes paartlen be
spm.nen, in vollen ren door het Chineesche 
kamp gereden, De koetsier scheen echter geen 
meester in het mermen te zijn, daar bij met 
zijn dries.pan een der pasarloodsen binnen reed 
en onder de verkoopvrouwen niet n.lleen schrik, 
maar ook scha.de veroorzaakte. - Met moeite 
werden zijne pa.arden uit die on1.1.anCYename po
' itie verlost en weder op den groo~n weg ge~ 
bracbt. 

Reeds sinds jaren is het bezoeken van de 
Jrnmpong Krapiah aa.n de mindere militairen 
verboden, maar schijnt aan die goede order in 
den laatsten tijd niet meer streng de hand ge
bouden te worden, hetgeen dikwe!'ftot conflicten 
en vechtpartijen tusschen soldaten en burgers of 
inlanders aanleiding geeft. 

Men acht het dnarom wenschelijk dat ge
noemd verbod even als in vroegere jaren ge
lrnudha.afd worde. 

Eenige schntters die reeds jaren la.ng onaf
gebroken hunne .dienstplichten vervuld hebben 
en aanspraak kunnen maken op een medaille, 
beklagen zich dn.t hun dat eereteeken waarop 
zij grooteu prijs stellen niet wordt nitgereikt, 
evenals znlks op andere plaatsen gebruike
lijk is. - V ooral de Mooren voelen zii..:h daar
door gegriefd en zal dit hunne dienstijver 
llie toch al niet bizonder groot m.oet zijn -
zeker niet aanwa.kkeren. 

Een Chinees te Madioen die eene som van 
ruim f l 000 aan den arufioenpacbter aldaar 
moest afdrngen achtte bet beter daarmede de wij
de wereld integaan, maar kon zich niet lang in 
het bezit danrvan yerheugen, want reeds gisteren 
middag werd bij ten huize van eenige in1a.nd
scbe scboonen op Poerwodiningrntan door de 
Politie ingerekend, terwijl al bet geld no·g bij 
hem gevonden werd. 

Zijn wij wel ingelicht dan zal spoedig met 
clen bouw van een Mesdjid, nan, t bet atelier 
» Kartisono" onder de Mangkoe- 'egnrnn een 
nan vang gernaakt worden. Het <laarvoor be-

dool'een te haspPl<>n, en \\':lllg•le het ten slntte. eo>11 
b1>wij~ van hanr te vrngP.11. da: ZP h ·111 ,·er!!en-•11 h:id. 
Op Pen pPr,oo .. lUk onde1 ho11d wildio hij 11iPt aa11-
rlri11g-en, OJI t'f'll >Chr!f! I 1\Jk ;!IJ(WOPJ'd e\'1•11111i11. I 11 '1 Hilld 
w:1s hij <•µ de11 vrij wnrl1•11i11p:Pll in, al µ-1•ko111e11, h:wr 
te \'e1'7.0•·ken of z1• Hlleen, 0111 tw111 µ- .. 111-t t•~ s1i'll1·11, 
dei1 \"01g-1•11cl1•11 dair hetzi>lfd<l kl .. 1·d. <' wilde aa11tr~k
ke11, waariu hij haar l1l"'t eerst g't'Zit"11 had. 

Intusschen stor.d onze jong·· 111·111. onilanks zi.in 
Yermeende misdaden, niet gehetil zrio slechL bij juf

. An!Tll aange~chnwen, als hij geneesd harl. 
.Bet was gisteravond <le me1d opgerallen, dat de 

eerste avoud dat Anna niet rneer op het achterka
mertjc residcerde, ook de eerste was, <lat de piano 
zweeg. Zij had die opmerking lachend aan Anna ge
maakt, en 7.00 was het gesprek weer eventjes op 
dien kamerbuurman gekomen. 

IIeintje wist niets dan goeds van h~m. Het eerste 
1 onve1 togen" woord mocst ze nog hooren. Op eens 
kwam ze op het denkbueld, daar het nu tod1 jmst 
voor het eerst sedert ve1·scheiden avonden trof, dat 
hij niet te huis was, even, snr.!, zijn fotogrnfi,• van 
de kamer te halen, om Anna bet uiterlijk van haar 
hofmusicus te !Peren kennen. 

»Ile!" liet zij zich ontglippen en een ligt blosje 
Ol'erliep liaar gelaat, toen ze in een ongopsJag 
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her
kende, dat haar geheimzinnige muzikaut flpzelfde 
persoon was met den hall vrrmetelen, half betlrer!J
melden parapluieman Yan dien avond. 

Yal er haar niet te hard om, dat ze dezen laats-

stemde terrern is met eenige duizende wagen· 
vracbten znnd opgehoogd en is men met het' 
verznmelen der benoodigde materialen reeds 
begonnen, zoodat de nieuwe ternp1:1l waaraan 
reeds lang behoefte bestond, spoedig verrij-Len 
zal. 

Personnlia. Het beeft Z. H. den Soesoehoe
nan behaagd, om H. D. schoonzoon Raden 
'l'emenggoeng Poerwo Neo-oro te benoeruen tot 
R. 1'. Poerwo di Ningrat,
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welk ambt doo~ bet 
overlijden vim den vroegeren titularis nog steeds 
onvervuld was. In de plants van H.. 'I'. Poer
wo Negoro is benoemd de zoon ran Pangeran 
Hnrio Poerbo Negoro. 
. Tot 2e Commandant vim bet M. N. legioen 
m de plan.ts van den Luitenant Kolonel Pan
gernn IIario boeri1> di Ningrat, die eervol 
on tslng uit die betrekking gevrnu.gd en ver
kregPn lieeft, i:-1 benoe111a 1le M11jl)or v1rn ge
nuewd legiuen P1t11)!ernu H1trio Uundo SHpoetro. 

E:·n onzn rPport• rs schriif": 
iJ.i11•lerdag-1LvO.i1l 0111st.reeks ten lrnlf zeven 

ure wer.l ee111~ i1i!1L11ilst.:ht1 1·rou w die zich van 
ee11e brnil11ttsp1Lrl·ii lrniswaarts begcV'en wilde, 
nel1ter d1 knmpong Ge.lon11-Lueiuboe in de 
nnh\jheid vnu de 1Lloon-aloo1~ 1L1LUlYel'ILnd door 
viif Awboneesche milit1Liren die h17ar eeu paur 
gouden oorringen en drie rmgen ter waarde 
van f' 2JO. ontnamen. 

Op baiir bulµgeschrei kwam het kn.mponCY
volk toegesneld, dat spoedig op de hoogte Y~n 
het gebeurde alarm maakte en de roovers 
achter de hielen zat. Vier ~ilitniren werden 
door de vervolgers ingerekend en in triomf 
natLr den hoofdre0aent van Politie aebracht die 
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hen door naar bet fort deed brengen alwaar 
de zaak onderzocht werd. 

Nu men eindelijk eeniCYe daders van die tal
rijke aanraudingen beett 
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ingerekend, zullen zij 
hun gerechte straf wel niet ontCYn.an en de 
inlandsche bevolking vooreerst w°el v:m ver
dere wolestaties bevrijd blijven. 

N aar wij vernemen is de inlandsche metse
lnar, die onlangs van den steiger tegen de 
Protestansche kerk opgesteld viel en voor dood 
naar het stadsverband gedragen werd, door 
de goede zorgen van den Militairen geneesheer 
zoo goed a.ls genezen en zal hij spoedig zijne 
werkzaamheden kunnen hervatten; alleen werd 
door dien v1il zijn gebit met drie voortandeL 
verminderd. 

l\foakte~ wij in ons vorig N umnier meldin 'Y 

dat ook .r. E. dames zich met den verkoop va~ 
amfioen m bet klein bezig hielden, thans kun
nen wii mededeelen dat bij gedane huisr.oe
king door een daartoe bevoegden Europeeschen 
ambtenaar "ten buize van Mej.. R. in de kam
pong Sorogenen ruim 1 1/2 kattie amfioen ge
vonden werden waarrnn zij de herkomst niet kon 
opgeven, <loch waarover zij zich voor den rech
ter zal te verantwoorden hebben. 

Ter politierol werden op gisteren gestraft met 
veertien dagen krakal Siyoen en Raden Mas 
Moestodjo wegens het bezit ·van clandestiene 
opium; id met acht dagen 'l'jan Reho wegens 
diefstal. 

En bij vonnis van den Residentiern.ad op Za
terdag 18 .April 1885 werd schuldig verklaard 
aan dicfstal in een bewoond huis, doo.r middel 
van buitenbraak, door het desbewust helen 
van bet gestolene, onder verzacbtende omstan
digbeden en deswege veroordeeld.- Ong Yoe Oen 
- tot 3 jaren dwangarbeid buiten den ket
ting. 

GEMENGDE EERICHTEN. 
Een millionair te Boston, de heer George 

Gardner, heeft bij iijn testn.ment bepnnlcl, dat 
nan zijne vrouw jaarlijks eene som wl worden 

t ... n n11 11iet m1•t•r zn<' st.n•ng kon b1~0 irde,•lt•n. Hanr 
vi-:1 b1•1·ldi11g wist. 1111 haar ha ·1j.! er behuefte ann had, 
1•1·11 1·11 :111der in 1iiet a I te 011gu11~tig Terl.ianrl t~ 
lJ, e1,1r1~11 ~ 

I >i~ w·:i~ rlan o->k <le 1·1~de waarmn zU \\'illem, rles t 
1n11rgt'11~ hi,1 li~t 011tn1otlt1'11 ~Hltl de tlt~llr; Pt'Jl liµ-1. ! 
htl ,fdk11 i\je 11iet h·i I kunm•n ''""gerc11, al ging dat l 
tu1•t 1~. · n · gt! ,.ni 1t'F't!nht~HI geµanrd. 

\\'il.e111s \\'tJOl'dP.11 'id"" clan nu ook in f!03rlen 
7ro11d. lluewel hct iil'it•f e, z.t•ola11g Ht!intjP nog tP.
ge11woordi~ w:-1s1 11a slechts eenrnllal gelt:ze11 te zijn, 
sch ijnbaar achteloos door Anna in haa1· werkrloosje 
wcrd gelegrl, zoo werd bet toch zoo spoedig cloenlijk 
wefa daaruit gen 1men, twee-, driemaal herlezen, en 
kreeg ten slotte een veel veiliger en veclheJovender 
bewaarplaats. 

\\'ii dat zeggen, dat bet meisje al aan~tonds be
$lolcn was, den volgenden morgen het bewuste groe
ne kleedje met roode ruitjes aan te trekken? (De 
brief~chrijver had de. voo1·zorg genomcn het nauw
keurig ge.noeg aan te duidep.) Dit punt baarde baar 
integendeel hoofdbrekcns genoeg. 

Eene vraag mondeling te bcantwoorden heeft geen 
moeielijkheid hoegenaarnd; want iedere vrouw, ieder 
meiajc weet bij instinct de spraak te bezigen als 
een rniddel om met haar gedachten verstoppertje te 
spelen. Zij weet datgcne half te <loen vermoeden, 
wat zij niet openlijk zeggen wil: te doen hopen en 
v1·eezen, juist in de verhouding, die zij wenscht, en 
bovenal zich,° als ze te snel begrepen is, een eervol
le retraitc voor te behouden. 

uitgekeerd ten bedrao·e- an hitar eigen gewicht 
in zuiver goud. 
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Mevrouw de weduwe Gardner weegt op l1it 
oogenblik 97 Ameriknansche pouden. Men kan 
e~ zekerkvnn zijn, dat zij geen Banting-of Schwe~ 
nmger- uur zal ondernernen. 

Een te Muncben gevestigd correspondent. van 
de Fi·ank( Zeit. cleelt onder het opscbrift » het 
booze. geweten" mede, dnt door de politie dier 
stud 1s bekend gemankt dat ienmnd, clie . bet 
leven moede was, z'ich eenige dngen geleden 
in de Isnr heeft verdronken. 

Twee dngen later waren reeds zeven vrouwen 
aan de politie-bureaux verscbeneu. wier mnn
nen sedert eenigen tijd spoorloos · wllren ver
r~wenen; zij vreesden allen clat de drenkeling 
wel haar man kon zijn die zicb, tengevolge 
vnn herbnalde huiselijke twistf\n, van lrnnt had 
geurnukt . 

~Pn cijfer vim 4.560,000 mark, a.ls jaarlijkscb 
mkomen van baron Mayer Karl. 

Uit deze opgave blijkt dut baron Willy iede
ren dng vnn het jnar het anrdiCYe sornmetje van 
13, 120 mark te verteren heeft, een bedrag 
waarvan eene g.~beele fomilie een janr lang op 
oubekrompen wiize zou kunnen roudkornen, 

'l'usschen den directeur vim eene bankinstel
ling te \II( eenen, zittende in bet directiever
~rek en een zijner geernplooieerdcn, die zich 
m het telefoonlolrnal bernnd, hnd dezer dagen, 
bet :olgende gesprek plants. 

Directeur: » \ V naroru zijn onze anndeelon 
zoo gedaald? - Geernploieerde: »"'Wat. zeat u?" 
-)> W n.nrom zijn 011ze aimdeelen zoo laa~?"
Geemploieerde: » W at'blieft u?" - Directeu~: :.Ik 
vrnag wat lle oorurnk is dat onze aandee1m 
hede·~ zoozeer gednnld ziin ?" 

D~ J>e.~t"I' Lloyd vertelt het. v0lgende kunst
:stu k11» cl1Lt de, ouk ten 011Z"llt beke11de aoo· 

De l-'mplo:e (woedenrl Ollldnt hii geen woorcl 
VPl'>'taan ka11): »De leidincr i~ allerberoerdst!" 

• 'l'iLuleuu! 
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c elanr Hermann onlangs te Constnntinopel te 
aansehou wen gnf. 

H\j is 11iet en k1·1 goochelanr, manr ook lirf
~1eL.b,er ~'.1, kcnne: van ondheden, en zoorlru h\j 
m l u~'.kue s lioofdstiul n1tnkwa111. going 1iii d1Ln 
ouk bIJ de bandelaars in nnt.iquiteiten te Stnm
boel een ktjkje nemen, Hij kreeg weldra een 
zeer merkwaardig horloge in bn,nden. 

De verkooper prees het ten zeerste ann en 
vertelde <lat er slechts een tweecle dergelijk 
exemplaar bestond, dat aan den Sultan in eiaen
doru toebehoort; deze mededeelina deed in Her
~~nn's brein een fraai plannetje
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ontstaan en 
blJ kocht onmiddellijk het unrwerk. 

Hij rnoest namelijk den vo]CYenden dao- zijJte 
~unststukken in tegenwoordigheid van de~ Sul
tan op het paleis Dolma-Bagdsche vertoonen, 
en vond, toen hij ten paleize verscheen, den 
grooten heer. door eene meniate aroot"waar
digheids-bekleederi'l omringd, di~ alle~ zeer ver
baasd stonden over de onbegrijpelijke toeren 
van den toovenanr uit den vreemde. 

Plotseling vroeg Herrmann het borloge van 
den Sultan; groot was de sensatie over deze 
vermetelheid, ruaar de vorst was nieuwsaieriCY 
en ga~ bet uurwerk. De goochelaar nn~ bet 
aan, het . bet aan alle aanwezigen zien en ... 
slingerde het toen door bet open venster naar 
buiten en in zee. . 

Allen stonden sprakeloos van 011tzetting, 
verscheidene pacha's sloegen de hand uan het 
zwaard, en bet voorhoofd van den Sultan werd 
zwaar bewolkt. Hermann wus echter niet be
vr~es~~ ,,ik heh bet horloge in zee geworpen" 
ze1 hy, ,,mnnr wanneer uwe majesteit zulks 
wenscht, ml bet onmiddelijk terugkeeren." 

De Sultan wenschte dit inderdaad en in een 
ommezien had hij bet horloge weder terug; 
de goocbelanr had heel eenvoudig het aekoch-
te duplicaat weggeworpen. "' 

Een volkomen pendant van bet aeval van 
Misdei te Napels, heeft zich te Pnd~a voorge
daan. Een soldaat, Costanzi, heeft twee korpo
raals, een sapeur en een antler soldaat dood
gescboten. Men heeft den moordenaar slechts 
met veel moeite kunnen meester worden. 

De aanleiclin
0
a is weder dezelfde als vroeaer 
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en man~t bet geval tot een feit van politieke 
beteekems; het vloeit voort uit de verbitterinCY 
tusschen N oord en Zuid in Indie. Costnn~ 
is_ een Siciliaan, die door zijne noord£::lijke mak
kers geplaag<l en <loor zgne :chefs niet vol
doende bescbermd werd. · 

De heeren Von Rothschild te Frankfurt am 
Main bebben bun inkomen voor de belasting 
opgegeven; de jongste broeder blijkt door die 
opgave bet grootste inkomen te hebben en bij 
werd voor het loopen<le jaar op 4,788.000 
mark aangenomen. 

Tegenover dit cijfer vun baron Willy, staat 

Met cle l!Pvrn:1gife kl,..Pre11b1•eldsprnnk wiis dit nu 
gePn zoo lichtt- male Vool' het e1•rst ni's,chien bt'
treurdc onze Anna het in ··ollen l"'r11st. dat ha:1r /!Hl'

di>robe 11i"t wat rijker was. ZU zvu er ZOtJ gan l'lle 
een t11~~cht>nkleu1 tje, 1~en gewijzigd w ... 1·k.i·~ in :.rern11- ' 
def.I hel.iht•n, <lat voor het eene kon do11rgnan Pn lrnt 
a11rlere nid ifPhePI huiten~loot; dat >Jja" kon ducn 
hopen. nl leek lwt e1•n bei>tje op )Jn1~e11". 

Zij tourle nirt die gerlachten nog, tnen clen anrle
ri>n morg1•n lwt klokje van nehte.11 al ge>'h1gu11 had. 
Zij had !Jet jnµonnetje in qunestie al et"n paa1· keer 
ann- en ook werr uilgetrokken. Zoodrn ze h1··t in 
eene opwell ing van 1110cd had nringctrokkt'll, ontzu11k 
ha~r aanstonds wedPr ulle kracht en voelde zij zich 
blozen. Had zij 't weer uitgetrokken, ctan was zij 
toch ook weer niet we! te moede en begon de oude 
moeielijkheid weder, om te kiezen tusschen bruin 
donkergrij> en zwart. \Vas er nu in een ,·an alle1; 
nog maar een stippeltje of strecpje groen uf rood 
voorgekomen! Zij vyist er serieus geen raacl mee. Bij
na wilde zij ongesteldbeid voonvenden, om te Ju;is 
te kunnen blijven. 

Juist toen Anna haa1· grornen japon voor de zoo
veelste maal weder "Vl<i!de uittrrekken, kwam onver
wachts Tante zelf bet kamertje binnen. 

)Jifoe is 't,l\ichtje! kom je van dang ·in 't o·eheel 
niet klaar?" zei zc eenigszins ongedulrlig. )) Wij
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heb
ben al Jang ontbeten. Als jij nu nog thee wil! .... " 

>Jlk bt>n geree<l, Tan tr! ik kom." antwoordde bet 
meisjc haastig. 

Er was nu aan geen terugt1•eden meer te denken. 

"llr AHIA. 

vVacht niets vnn een dood knutselwerk! In 
zrkeren zin kun lllE'Il zeg11en, dnt de bPscll!lufde 
vol~en re~.ds Leh1)en, wat de Volapuk-taal be
looft te Z!Jn; voor enkele vakken ulthnns is bet 
onorustootelijk wanr: bet Lutijn is de wereld
tanl. der geleerd1m; het Frnnsch die der diplo
nrnfae; het Eugelsch de wcreldtaal voor bandel 
en koloni_'.tle belangen. Wat werkelgk voor de 
menscbbe1d geda?ht en gesproken is, vindt zijn 
weg tot alle ~atieu; maar - niet kunstmntig 
maakt men d1en weg. W. G. BRILL. 

De ~aal is een natnurvoortbrengsel, een levend 
orgamsme: men vervaardigt haar niet; even 
goed kon men probeeren een levenden bond 
een levenden boom te vervnardigen. N. N. ' 

Alleen door een .onduldbnre tynmnie, over 
alle volken verspre1d, zou een n.bsoluut alge
meene wereldtaal mogelijk zijn. Wilt gb eon 
proef, niet met een taal, maar slechts met een 
enkel woord, ga eens na wat onaeboorde krachts-
• • .. E> 
mspannmg glJ zonclt behoeven om zekeren zeer 
kleinen kring voorta1m ,,hak" in plaats van 
,,stoel" en ,,klik" in plaats van ,,glas" te doen 
zeggen. W. G. BRILL. 

Zonderlinge tijden! Men heeft de Vlaamscbe 
beweging toegejuicht, die ten doel bad tegen
over het indringend "Fnmsch ~et Vlaamscb, de 
rnoeclertaal, te bewaren; maar, wat de Czechen 
in Oostenrijk, de Vlaminaers in Be]CYie hebben 
bf 

. E> E> 
ese t, dut de nabonale taal waarbora en ruiddel 

ter bandbaving der nationale onalha~kelijkheid 
is, scbijnt men nu eensklaps VPrgeten te hebben. 

w. G. BRILL. 
Een eertificaat van oorsprong staat afgestem~ 

peld op de meeste woorden. Van de Joden 
bebben wij onzen godsdienst en al de seruitiesch . 
g~kleurde uitdru1rkingen onzer godsdienstta~l; 
mt Ro.me, den grooten rechtsstaat .der oudbeid 
ontvingen wij onze rechtstermen; van de Itali~ 
anen en bun handelsrepublieken in de middel
eenweu leerden wij den koopbandP.1, en van 
daar de bandelstermen: ,,tarra, netto bruto 

d
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cargo, JSconto '; - en gij zoudt al die ge .. 
denkstukken, kostbaarder llan alle antiquiteiten· 
~ie ~ij in uwe museums bewaart, opbergen e~ 
rnrmlen voor een kleurloos fabricaat? Gij waart 
daD: den dwans gelijk, die zijn ridderkasteel, 
ges1erd met de portretten zijner voorvaderen 
uitloopt, om in een smakeloos, vierknnt getim~ 
merte te gaan wonen. N. N. 

V er s p r e i cl e · :S er i ch ten. 
Bij . gelegenheid. van het huwelijk van de schatrijke 

Amenkaansche miss Mackay met prins Colonna heb
ben de ouders van de brnid 50,000 francs aan de 
Pieterspenning en 50,000 francs nan de armen van 
Parijs geschonken. In de corbeille van de bruid zijn 
oncle1· anderen 43 japonnen. De ouders der bruid 

Anna stone] voor ef'n fait accompli. 
llij hd Wt'µ-b•~q.~en van ham· overhoop gPhaalde 

ga1 deroht' d<1cht ze op eens: »Als ik dan mijn re
ge11111antel e?· eP.n. over :m11deed?" \Ve! was het we
der _z•io zo11n:g, al$ 111'\n het verlangPn kon, maar 
Pel'!!':·teren wa. ht!t ';; morgens ovk mooi geweest. 
Die 1nval rlt•ed haar bern~te11. 't v\Tas nu toch haar 

. schuld niet, want ze harl die jnpon Wt>e1· willen 
uittrekk1•n en in elk geval was er maar een srnal 
$Lrnok ie zichtbaar. 

St1ut11d•l met:; grbl'Uikte ze Pen k.op thl"e en een 
bl'oodjt'~ want ze was inderd:iad over haar tijd. Baal' 
zwakhe1rl gaf haar den n10P.l zich noch aan 'fante's 
»Ileere gut's!" noch aitn Ooms metecrologische gcrust
stl'llmgen fe storen? zoo haast zij haar sober onbi.J • 
je gcbrnikt had, w1pte ze been. 

. . . .. 
Van llchter de necrge!aten go1:zlijnen op de boven- v 

voorkamer gluurden intusschen twee zwarte ooaen 
reeds sedert meer dan een uur naar de drie ui~e
slcten s1.eenen treden van jufvrouw Dirh:;;e's »hooge 
stoep." 

De zuiverste timekecp~r valt bij een ,.;rliefd hart 
onvermijdelijk in de verdenking van achter te loopen, 
and_ers had de ongedulclige wachter zich, zoo als wij 
gez1en hebben, wel den tijd kunnen schcnken in alle 
rust zijn ontbijt te gcbruiken. 



zullen hun ~choonzoon j:1mlijks 2 rnillioen francs ge- Ontslng<m, eet· ol, op n•rzot>k, als lid \'Jn het be-
' .m. - Etm zekere lorcl B., ZO\> vertelt ren En- stun1· Y::rn h<'t rnilitair wedu1~en- en \\'C'ezcnfonds, 
gelsch blad, die een afatammt>ling in tie rechte I olo1wl A. !Inga, tlrn.ns civiel en militair bevelheh-
lijn van Richard Ill moet zijn, is paanlenkooper ber de1· westeraf'dt>cling V<ll'l Borneo. 
ge1•orden en denkt steeds ann zijne voorvaderen, BenoL'tllll tut lid Yan IH:'t be~tuur rnn hetzelfde 
wanneer hij op de markt roept: »Een paurd, een fonfls, de luitenant-kolonf'l-intendant llf. 'Yillemstijn. 
paurd !" Men zal zich herinneren dat Richard HI Ge~tr.ld ter be ch1kking: rnn dt~ll 1·001·zitter van den 
eens, :oen hij in de he11a11wtlheitl ;mt, uitriep: ">>Een landraad van Grissee, de rechterlijke ambtenaar mr. 
pnard, een paard, mijn koninkrijk voo1· een paard !" - 1\ n1sernan. 
Te Lusa zijn twee rnyste1 ieuse personen, vennoetlelijk De Hegee1·ing beeft brsloten op coneessien voor 
gauwdieven gearreslet>rd oncler de yolgende om~tan- den aatdf'g vnn ~poor- en tramwegen geen pl'ioriteit 
digheden. Zij verklaren hun eigen naam niet te ken- meer te 1·erleenen. 
nen en er ook in we1·krlijkheid gf'en te bezitll'n; Genoemt.I.: tot kantoor hef dcr rle1·de kla~se rnn 
zij . beweeren toch b1'id.. zoons tt> zijn l'an den den post- en telegraafdienst te Pa ti II. Reuvers; 
overleden Paus Pius JX. ong"1·ecr 24 en 40 jaren te Lahat II. C. L. C. D. Comnwgrain; 
oud Pn van hun gebo.)t·~e tot onlang~ in ren groote tot kantoorchPf dcr vierde klas e van denzelfden 
stnd (zj gelooven .'.ladri<I) in 't 1·erborgen opgt!vord dien. t ·w. R. Hose!. 
te zijn; zij werden daar door een gt't>sll'lijke, dien zij Overg•'pla:itst: l'an Pati naar Tega! de kantoorcbef 
vade1· noernden, bezocht. :iit:>er kon men van hen niet der dcrde kla~se van denzelfden die11st S. van I3raam 
vt>rnernen; di! jongste der wa,1rsch\jnlijke oplichters ~!orris ; 
heeft een fat oe11l\jk1 weinig heteekt>nencl u:terlijk, van Krnk~aiin naar Soerahnja de Commies der 
ma:ir de oud,te een waa1· spit~boevengf:'zicht, zooals Per~te klns~e hij d1•11zplfden dien~t C. S. Polak; 
men dat in de politic-:llb:m1s ulleen vindt. Spot>d1g va11 '['.j'1:1tjau naar Kn1k~;1an de kantoorchef der 
zal bet we! blijken, wie <lat tweetal i~.- Gustn1e vierd•~ klas$P bij denzelfdc>n diPnst J. Th. \\'arm11·s. 
Dl'oz, schl'ijver van: ~Tun ieul', ~Ja,lam•' et £31\br, dinzt Het hel,1ngl'\jkste nit>11ws uit de heclen 011tvangen 
naar den zetd in de Fra11scbe Acatl•'lllie, ope11gp1·al- Il1 it,::ch-lndi>ehe hlade11 uidt: 
!en t.l.ool' den dood. v.in Edrnon:l Abo11t. - Philippt~ Lowlen, :W !llaart. 16000 Russen zullen Merv 
Burty z"gt in de Reptiblique F1·a11('ai8e d:1t allcen vers;.,,ken. 
bet manFpol'tret Yan drn ll·illanrJ,ch\!ll ~chil lei· Frans Lo11de11, '.!9 ~lnnl't. De pnlitil'ke tot'stancl wordt 
Hal~, dat ''Oo•· het Lonne i~ aungPkueht, n1eer dan el'n -1ige1'. Et>n no,LeP-doot brstaande nit 11egeu 
80,000 francs waard is. pa11tst'rschepl'\11. l'i\~rentwintig ka11on11eerbooten en zes-

De Koningin Elisabeth van T1um<'n ie bemoeit zich end\'l't ig torpedo boo ten word! Ol'crhaast in gereed-
niet met ~taatszaken, maar verdrijtt zich den tijd hcid geb1·acht. 
met bet schrijrnn van gedichten, ondt•r h,•t pseudo- Jielho1u·11e, 30 faait. In alle Australische haYens 
nit>m van Carm~n Syh·a. !Ia;tr poezie schijnt L·mdat worden torpedo's gelt>gcl. 
zij van een koningi11 is, nog nl in den smaak te val- Landen, 8 April. De oodogstoebereidselen vorde-
len, ren min ·te de Academie dt>s Jeux Floream:, te ren goed. DP Prins en Prinses 1·un Wales zijn te 
Toulouse heefL h;\ttt' tot l\Iaitre des arts benoemd.- Dublin met ,!!eestd1·ift ontrnngen. 
Ju dt> gevels d~1· ltuizert, waarin Eugi•ne Delacroix, Bombay, 31 Mnart. Twee EngP!sche genieomeie-

·v endutie 'yegens Yerhuizen 
OP DONDERDAG, 23 APRIL 1885 

ten hui'ze van Hon W elEdGestr. Heer 

J~ VAN' DER LOF 
Pasar Kliwon. 

Van ZE<1G', complcetc en netten in
bocde 1, bestaandc ui t: 

Ecne Pia.nino, Banken, wip-, luicr- en 
gewone stoelcn, ronde tafels met marmc
rcn blad, lrnaapjes, spicgcls en schilde
rijeu, een rond tc1pijt, ijzerm en houten 
twee- en een pen;oon lcd.ikanten, linnen
cn dispcns-ka 'ten, kroon-, hcmg- e:n staan
de larnpen, waschtafels met marmcrcn 
bla.d, porcclein- en gla::;work, eene collec
tie fraaie bloemen in p itton, enz. enz. 
zullendc bij i:;tro 'ibillet verdor worden 
O!:i.schrei'en. 

D.tn.g;:; te vorcn tc bezirhtig·en. 

90 SOES:.\IA:N & Co. 

Dorrepa.alsche Bank 
der Vorstenlanden. 

In 11.fmwhting van nadere rt>gelingen is de I 

V erkrijgbaar: 
Loten voor ' de Ueldloterii te Snmamug teu 

behoeve vn.n het Hoomsch Kutholiek Weeshuis 
en van het H ulpfonds v11n St. Yincentius u 
Paulo te Snmnmng gToot f' .'JOO~OOO. 

DE PHIJZEN ZIJ T: 

1 prijs 
l > 

van / 100.000 
» » 20.000 

2 pru11en » » 10.000 
3 

10 
10 

100 
100 

l) 

> 
» 

> 

> )) 5.000 
» » 1.000 
» 
» 
» 

)) 500 
100 
50 

Loten zijn tegen contante betaling en op 
franco an.nvrnge a f 10 het lot verkrijgbaar, 
bij 11.11.nvrnge per po'1t on'der inzending vn.n een 
postzegel a 10 cents voor frnnkeering. 

De ring der trek king znl nader word en aan
gekondigd. 

THOOF1.' & KALFF ·en 

(57) SOKS~lA & Co. 

De ondergete_ekende, 
l'lelnst zid1 lllet den i u- en verkoop van pro
d u ktt-n te Se1uam11g. 

V ersclinft werklrnpitaal nan Landbou won
deruellli11gen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en 11.m!er tegen • nader ovt)reen te ko-
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 
Mignet en Diderot gestorvcn zijn, zullen gedenksteenen ren zijn op rle Afhaan~che renzen cbor Tttrkomannen Heer H.P. J. ~·an •len BERG beden -------------------
geplaatst worden. - l\lultatuli het!ft zijn 65sten ver- vermoord. 
jaardag gevierd. Op dien d<1g hebben zijue Yereer- U1t Bata1·ia, J 7 April. Het zeibchip Angela .dc-
ders hem een ge.chenk aangeboden.- Prin Hasson came is met een lading retroleum te Anjer nange
de brot>der van den KhediYe van Egypte zal zich komen, YOOr order~. 

bij den staf vnn \Volseley voegen, als Yertegenwoor- De lrnpit~in W. J. T. Deijkerhoff is in activiteit 
d!3er van den Khedive. Hem zal bet bevel over een hersteltl, terwijl l\fopster-Comelis hem al · standplaats 
afdceling kav:')erie wordeu opgedragen en den ' is nangewezen. 
titel gegeven worden van Gouverneur Generaal van Ontslagen eervol, op verzoek, ab lit.I. in den raad 
Soedan. Dit beteekent echter niet rnel en is weinig Yan Justitie te Semaranis mr. C. Th. rnn Devt>nter; 
meer dan een ·wa, ·en neus zoolang het land nog als lrnpitein dcr Chineezen te Gri ee Lim Goan 

opgetreden als Mede-Agent der B11.nk alliier. 
\' oor alle stukken van het Agentscbap nit

gaande en verbindteui. sen of . kwijtiugen be
vatteude is de bandteekening van twee der 
Agenten vereiscbt. 

Naruens de Directie der 

Dorrepn.alsche Bank der Vorstenlauden, 

c. v !N LE TNEP. 
feitelijk in het hezit van den Mahdi is.- Uit Atjeh 
schrijft men nan hot Soc1·abajasch Ha11clel:;blad, dat 
el' duizenden dwangarbeidl"rs ge~paard zoucleh zijn, 
als lnen een voldoend aautal ollfanten gedres ee1 d hnd 
en ze dienst laten doen; en wat al ecn olifanten en 
hallon-; harl mt?n lrnnnen koopen rnn het pen ioen van 
dien lt>uken Habib Abdul Rachman., die than,., rustig te 
Mekka de gozondheid der Hollanders driukt.- Te 
Samarang wihlen cenige jongens een sehildpad rnngen. 
De schildpad dook ondt'I' water en toen een der jon
gens bem grijpen wilde, beet bet dier hem twee 
Yingct'S af.- In de desa Tamhakan (S.rondol) woont 
een beruchte dief, die de kippen, vogels en ook de 
veldvruchten van zijne buren steelt. De loerah van 
de desa clurft hem niet aan, want hoe dikwijls ook 
opgepakt, wordt hij toch telkens wede1· lo~gelaten. 
De laat!'te maal bracht men hem bij den ·wedliono 
en deze s_trafte hem door zijne handen met een 

IIoei; S1imarang, 9 April 1885. 
als luitenant der Chineezen te Gri - ee Lim Goan 

(91) 

kooltje rnur een weinig te roosteren. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 
Uit Batal'ia, 16 April. De weten. chappelijke ex

pt>ditie die door het Aarclrijkskundig Genoot chap 
tot een onderzoekingstoeht 1•aar Nieuw Guinea zal 
worden gezonden, beeft aan de Regeering verzocht 
tegen Juli de beschikking te mogen hebben ovel' 
een gewapende kruisboot zonder bemanning. 

nit verzoek zal waarsehijnlijk ingewilligd worden. 

Particulier Telegram. 

Van »DE LoccmOTIEF" uit Xederland. Rotte1·clam, 
15 April. Jarn-ko1fie, goed ordinair, veilmg Xt>cler
landscbe Hanrlelmaatschappij '25 1

/ 1 . 

Uit Batal'ia, ·16 April. De Prinses Amalia is gis
teren te Padang aangekomeu en wordt Z:aterdag 
!tier verwacht. 

De eer te luiten:rnt-kwartiermeester J. D. P. Soe
terik, tbans in garnizoen te Banjoe Btroe. heeft een 
tweejarig verlof naar Europr. a:angeHaagd. 

Yolgens de ht'den hier ontvangen • .A1·aits Times 
gaan van Hongkong nog drie Engelsche oodogssche
p~n naar ingapore. om die plants te l'erdedigen. 

Tile 
Ileno•'md: tot kapitein der Chinc>ezen te Gri ·see 

Tan oe l\ing: 
tot ad \'Ocaat en procureur bij den raad rnn Justi

tie te . emarang n.r. C. Th. \'an Deventt>r; 
tot eersten commies bij 's lands ka te St>marang 

P. A. Tremio; 
tot commies bij de bf'hstingen te Semarang J. H. 

Brnmsteede. • 
01·ergeplautst rnn Krawang naar Banjot>mas de 

contr61eur der ee1"te kla se J. P. de Bruin; 
van Banjoenrn · naar Krawang de contr6leur dr.r 

eerste klasse H J. van der Plas; 
van Cheribon naar Madioen de contr6le11r der twee

de klasse C. E. van K:tppen; 
van Pasoeroea11 naat• Probolinggo de aspirant-con

troleur jhr. J. de Seriere; 
,·nn dt: Preanger Regent chappen naar Cheribon 

de :1$pirant-contr61eur van der Moore. 
De Sultan van J)jambi is den '!Oen dezer ovcrleden. 
Tegen 1 Juli van dit jaar zullen waarschijnlijk de 

vendu-salarissen verboogd worden tot 8°/0 en bet op-
houdgeld tot 2°/0 • • 

De m::tjoor der infanterie, C. A. E. Neeb, en de 
kapiteins cler infanterie, F. Anten en A. Yelu zullen 
spot>dig bun pensioen aan vragen. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Maandag den 20 dezcr te Mandjoong van den 

inboedel van den Heer R. \V. Heijmering. 
Op Dinsdag den 21 dezer tr. l\Iesen rnn rlen in

boedel van den Heer H. E. C. '.Koch. 
· Op Dinsdag den '23 dezer te Pasar Kliwon van 
den inboerlel van den Heer J. van der Lof. 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 
Vooi· het land. 

Bij ac.ten dtl. 5 Maart 1885 onder no. 
3 en 4 voor den N otaris Tn. B. v .A. 

SoE T te Salatiga verleden, heeft de Heer 
H.J. SCI-IOLTEN Logementhoudor en Wa
genverhuurder te Soemkarta bij zijn ver
trek naar Nederland generale volmacht 
verleend aan zijne echtgenoote Mevrouw 
M. E. ScHOLTE~ en den Heer F. R. DU 

Bors te Soemkarta aangesteld als zijn 
bij-zonderc gemachtigde voo'r alles wat het 
Hotel en de W agenverhuurderij betreft. 

(86) 

V erkrijg·baar: 
Djatibrnndbont le soort en 

fabrieksbrnndhont. 
Be tellingen op balken, dakribben, pan
latten en sirappen worden tegen billijke 
prijzen aangenomen en ten spoedigste af-
gelevercl. 

BERTHO CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

~\\§W 
Het huis in de Schoolstra.a.t, 

BEWOO;'\D DOOR 

::1".Ievrou-vv IIogezancl. 
Te bevrngen bij 

Mejufvrouw S. COENR.AAD .. 

Op 
Het ech. 

ling belioeft, do, 
slechts verkrijgbai. 

per fl. f 1.2<> 

ontvangen: 
vater, dnt geen 11.anbeve
~w11.liteit 11.loin bekencl, en 

> doz. fl. f 12.-
V LAS BL OM. 

(301)* Scl10enmake1·. 

Toko- Authier 
TIEERENSTRAAT-SOLO, 

ltee/1 ontvangen: 

Een factnur ff amesartikelen bestaande uit: 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoe<len, bloemen, ruches, corsetten, 
jongens- en meisjeskousen, dames witte 
g lace-ha.ndschoenen enz. 

A. AUTHIER 
(4 7) Modiste. 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE mi 
1 1 ~~ m~~~~~~~l~ 

mJ_ HOTEL s_::_~R. 326 

I~~~~~~ 

Heel'en.ttraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken vn.n Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

Ook de monitor n·eveni is van _Hongkong vertrokken, 
met gpzegelde orders. 

Aan bet organi8eeren Yan ePn torpPdo-dienst voor 
Singapore wordt met ulle kracht gearht>id. 

De bl0kkade de1· Atjeh-kust i8 opg<'he1·cn voor bet 
gedeelte .tusschen Larnpanas en Koeala ~f:'gli. 

K.'.llnnPl .T .l \V. E. van 'RiPm~dijk, chef van rlen 
genee~kundigen dienst, ht>eft pentiiuc:: aangevraagd 
met ingang v·1n 2 lll·~i. 

I 
92 

~eken~ma.k:i~@... SALON 
De Resident vn.n 8oel'akarta mn.:ikt be.kend, I 

-DE COIFFURE !i _c2_9)---J._B_.A_u1_'n1E_R_. 

dat op !\lnand;1g den l I e Mei 1885 en vo.1- j 
gende dngen, des voormi<ltlugs ten 8 ure ten I 
rf:'. identie lrnntore nlrliLar, zn1;medt> op de As
sisten t l{esidentie btr.toren te Klatmr en BoJo
lnli, gelPgenheic.1 zal wonlen gPgeven tot het 
!•fleggen vim het exatuen, bedoeld bii artikel 

Ilee1·e1ish·arif-Solo. I IND ISCHE-BODEGA 

In ve1·band hif:'l'll"JPrie is de dirigPerenrl off:cit>t' van 
gezondh('irl de1· Pt'r~te k!ns~e. A. Coe hi us. in acti 1 it·~it 
hersteld en in afwaehting 7.~lnt'r bt>r1oe1mng tot chef 
van den dienst, aa;1 ht>t hoofdburenu geplaatst. 

Het stoomschiµ E!amm·ang is den ·I4en dezer te 
Marseille aang~komen. 

Het stoomschip Soenda is gister~n te Suez aan
gdomen. 

De Alaskci heeft rnor oud-Anjer bet anker uitge
worpen. 

Heden is hier de Fransche mail aangekomen met 
bt>richten loopende tot 14 llfaart, doch zonder Hol
landscbe couranten. 

':.'weejarig verlof "erleend .aan A. J. van Bronc.k
ho1'St eerste commies bij de weeskamer te Ilatav!a. 

On
1

tslagen: eervol, op 'ierzoek \V. Linn, assistent
rc~ident van Soemedang; 

dr. J, J. W. E. van Riemsdijk, kolonel, chef van 
den geneeskuncligen dienst; 

PRn"'eran Ario Soerio Diningmt, luitenant-kolonel, 
tweede

0 

kommandant van bet legioen van Z. H. den 
Soesoeboenan van Soerakarta. 

Benoemd tot luitenant-kolonel, twee<len komman
dant var. betzeltile legioen, Pangeran Ario Gondo 
$oepoen·o. 

6 vau bet koninkliik besluit van J 0 Septem
ber 1864 Ne 47 (ln<lisch Staatsblnrl No. I 94:) 
zoon.ls bet i gewijzigd bii Staatsblnd I 871 
:ro. 117 en 1872 No. 69 La. A. 

Zij, die <lat examen wenschen af te leggeu, 
gelieven zich v66r of" op rlen 30e April schrif
tel1jk aan te melden bij den onrlergeteekende, 
onder opgaaf van bun nn.a~, voornaam, woon
phtats, beroep, dagteekemog en plaats van 
geboorte. 

(93) 

263 

Soerakarta, 16e April 1885. 

De Resident, 

A. J. SPAAN. 

in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

He~:"t paz 0:1tvai:13e11: 

Extra kwalitcit zwc>rte vilten hoeden I 
van af f 7.-; Grij1,e vilten zonnchoe
den; zwR.rte en farit.Lisie dass3n, kragen, 
hemden, sokken, h:rndclocken van af f 12. -
tot f 14.-- sponscn, kammen, wandel
stokken hecren-dames en kinderschoenen 

' in alle soorten. 
Parfumerien van Ed. Pinaud, Veloutine 

Oles, Faie, Oriz!l. lactee, Heeren glace hand
schoenen enz. 

Alle soorten van Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. AUTHIER. 

SOESJ.\'.'.CAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Rois- en Commissievendotien 

(28) 

C:nt\ai:tfl·en: 
~~et:~ ll:uti.j(je e~qnise uritte 

1un·tT_r..dJ :n, mimlt~1· zoet vnn surnak dim de 
ot nu toe anngevoerc.le. 

(286).* 

Amstardams,elle Apoitheek. 

Leve:rrtvafe:rr 
(296)* A. MACHIELSE. 

ie~ige ur~n beschikba"r 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKENEN 
Gera1·ds. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 



'r erkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
'l'opograph.Kaart van Soerakartn. 

Id. » Djok.ialrnrtn. 

Prnchtalbum~ 

Merk-en stempeliukt 
R1mdsclwift pennen 
Drattgbare copieerpcr Pn 

Rtlboekjes 
Goupil-gravures 
Ivoren duiwstokken 
Pen·y-scbaren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sig·nretten papier 
Fuber 's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) THOOF'f & KALFF. 

V erkrijgbaar 

bij THOOFT & !{ALFF 
bla.nco aa.1n-rag·eu tot geleicle
billet ,·oor , ·er,·oer , ·a.n li.ofaij. 
n1et o;;it-vangstbe-wijs , ·oor ko'f-
fij pas. (193) 

AIJA 
Dt EcHTE :"'\ • • • La roe he FRA.NSCHE -.11 n a 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
13.600 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 gouaen medaille verkregen. 

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

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is hel eenige midd~l tegen verz-wakking, 
bleekzucht, langzarne en moeijelijke 
spi j svertering, gebrek aan eetl ust, gevol
g en van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
6cn menigte Certificaten be-wezen is . 

DE EP,HTE FR i\_NSrHE QUINA-LAROCHE 
lteeft tot basis een krachligen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagcmaakt hetzij door de Apothe
kers die allijd h un eigen pre para at aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moet dus steeds de echte fransche 
QUIN.A-LAROCHE e~·schen 
roetp rosp .:ctus waar- -~~ ·J-
op nevenstaande -~-:--<-v~ 
handteeking ___ ..,, 

staat, alsmede het maatglaasje vragen met 
den naam LAlWCllE m een woord. 

~: ECHTE FRANSCHE QUINA "LAROCHE 
bevat lJij iedere flesch ee11e complete ge· 
bruiksaanwijzing in negen talen die franco 
toegezondeu wordt aan ieder. 

DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LA.ROCHE 
wordt in twee :>oonen verkuelit de ee11voudige 
(simple) en de Staalhuudende (ferrugiueux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Fra11krijk ver.Kocht te~en GJ. 2.60 
de heele flesch. 

DE rr,BTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is liij alle Apotliekers in de geheele were Id v,· r. 
krijgbaar e11 le Parijs, Rue Drouot, n° 22· 

c RIM Au LT &. CO'S 
M AT QC 0 Preparaten 

Oil geneesmithlel geeft de gun
~1 st igste resultn !en bij de behamlcling 
'11_ ,..,, ~ der Gonorrhee; het bestaat in twee 
~~.1 f· vormen: 

,(~~·'~ '1 ° GRIMA ULT&: Co'• Matico 
~-~ ; i.C1 Inspuiting; is in weinige jareu (.',,-,.·-· '' r wereldberoemd geworden; binnen 
!/1~~ )<.'':\)' ;._ cnkele dagen 'vorden de hardnek-
\' /' . ~- k i ::rste 11 it v loei ngen, er dooq:-enezen. 

11.f.,.A· 2° GRIMA ULT&: Co's Ma ti co 
(;',/i ~~ Capsules; onfeilbaar bij de be-
/,/ · ·'~· · handelinl? van uitvloeingen, en 
( 'I, .( hcbben ooven Copaive en andere (] ;fl· carsnle~ het voordeel dat zij de 

re JI maag met vermoe1en . 
. • : • '.1\\. :)W~1i 1' GRIMA ULT & C0 , 8,r. Vivienne,Parijs 
b~J..:.:iJL!t~ Depots in alle goedeNederlandsche apethekn. 

.,.,cg_ 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERK TU IGK UlWD IGEN. 

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

HEBB EN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, 'I', 1-1 en Balk· 
jjzer in alle afrnetingen. 

Staa'f en plaat,jzer vn.n alle dikten, 
waarbij van 6'X2' X '!,." en '/•" 

,·taa'f en plaa.tkoper en Jioper
draad. 

Groote-sorteering- Jloerbonten en 
.h. linlinagels. 

> > h operen .h.ranen 
en ~too1nn:fs In it.e1·s. 

India. rubber van af •;,."tot en met 
l" llik. 

Gaspijpen met hulpstnli.ken tot 
en rnet -!" 

Geklonl.:en t1iJ11en tot 12" diameter 
g eper t op 10 A buospberen. 

Prium kwnliteit Engelsche (h0 i,jfrie
n1en. enkel en dubbd. 

H antl, Centi·ifn~aal. §tooni
(JOirafH:•n en Hrandspuiten. 
§n~j ~·e1·eetl~cha.p ,·oor ga.s en 

\Vi th ~~·ort. tulniad. 
Aile soorter.. ,, erf~.,-aren. 
J~nor en Ponsin:ichines, Dra.ai-

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 ~ 

L ij t r e n t e M a a t s c h a p D ij 
TE BATA VlA .. 

Inlicbtingen omtrent verzekeringen b. v. K11.pit11.1tl bij o verlijdeu. lmrner-trekkeude verzl' 
kering;-· ook omtrent die volgens het onlu.ngs 1t1tngeno111Pn VJ~ L~LA An D tnrief voor \VEE
ZENFONDS. worden g-n.n.rne vprstrekt. r1oor 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dndelijk 

Schijf'schietrc;;isters en Afstaudsbepa-
lin;;en, afaonclerlijk gebonden. 

Gedrukte A.anteekenin~boekjes. 
lW namlijsten. 
H leedi11;;Iijste11. 
St;oafboeken. 
Menn:;eboeken met sterktc llc~istcr. 
Proces-Ve1·bnal. Gctui;;eu Verhooren. 

Dcklani;den "" erhooren. 
' ' eudu verantwoo1·di 11;;-eu, ellZ. enz. ( 4) 

ONTVANGEN: 

den Agent te Soernlrnrtu 
.J. IL \TAN OMMEREK. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'ARIEVE~ .. 
TELEG RA.A F'f'A l:UEVEN voor 3 kringen b,. 

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bui~~n 

de lijn. 
(6) 'l'HOOFT & KALRF. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen i'Sch beleefdeliik nan voor hunne 

Ilrnkkerij en BindBrij 
e.n 

HANDEL en §chaa.t ba.nken. I 
,. §too1!11nach~nes netl.:etels npern 

··~~~~~·~1~::~~~!· t:Oinpositie, de beste pr a ('I ht i· rr B 01 B 0 IT r a fie e"n 
bekleeding tegen warrnte-uitstraling. lJ ~ 0 

in Papier-, SchrUf- Bn KantoorbehoBftBR. 
Spoedige bediening en nette :..£levering ge~ 

gnmndeerd. 
Dina.s Crista.II, een nieuw soort. 

, . n nr klei. Van welke laatste artikelen zij 
eeruge 11,0-enten voor J avn zijn. 

Verde~ alle a1·tili.elen, benoodi~cl 
-voor landel~jke onderneiningen. 

f[unne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij bunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gestehl. 

Gnarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van Machinerieen en 
repa.1·aties daarvan, en nemeu bestel
lingen n.an op diverse werktuigen. (90) 
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zeer goedkoop. 
'I'HOOF'I' & UAJ ... FF. 

(162) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

,,de Oosterling,'' 

BRAND-ASSURANT IE MAATSCHA PPIJ 

,,Veritas.~· 

Dij bet Agentschap dezer Mn.n.tschap
pijen bestan.t, op zeer n.n.nnemelijke voor
wn.n.rden, gelegenheid tot verzekering 
tegen brn.ndgevn.n.r, ' ' nn nlle ~oorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soern.karta. 

(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Amsterdamscb e Apotheek. 
So e n.lui rt a. 

Bayrn1n. ~lcoholisch urasch
water. 

(101) :YIACHIELSE. 

1 
ArnstBrdarnsche ApothBBk. 

Ontvangen 
ROODE KRUIS PILLEN 

El\ 

SIROP va11 Dr. ZED. 
(28) A. MACHIELSE. 

Ainsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

. Eenig depot voor Soernlrnrta van 
" -i tte en Iloode Port . . . . . f J 5.-\ per 
Un la;;11, JI mica tel en Vino .nu lee,, ·18.50 1 l ':2. fl 
Pale-, Gold- en :arr-~herry ,, l ':2. .-1 !cont. 

E . S l 

1 

R~a.pa~he ~iji~e~ ... 
Blll[B a[Bntsn voor o o (25) A. i\1acrnE1sE. 

THOOFr & KALFF --------~--------

-----
An1sterdan1sche _A.potheek 

l?oeder tegen miltvuur 
C J,50 per pond. (31 l )* 

' 

An1sterdamsche Apotheek 
so e ·1·aJa,arta. 

Glyka.line, midclel tegen dP. hoest in 
,!' en 2 2 fleschjes a f 4-.- en r 2.-

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

PlUJSCOURANTEN wordeu steeds gm.tie 
Yerstrekt. (7) 

"'\T e1.•kri,jg-baar 
bij 

TBCQF T & HALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von MtinchhansBn 
(in bet Javaansch) 

Prijs f 5.- franco pe1· post f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

lt.~atings Congh I_;ozen"°es. 
~lidd<\1 tegen de hoest. 

( 10' 5) MA CHIELSE. 

AaENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bata viasche Zee- en Bra.nd-
Assurantie Maatschappij. -De ondergeteekende sluit verzekeringen te-

gen brandgevanr, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14-) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soern1rnrta voor 

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

(70) A. MACHIELSE. 

V erkrijgbaar 
BJ.T 

Thooft &, Kalff- Soerakarta. 
PAPIEHEN IN DI\'EH.SE SOORTEK. 
ENVELOPPEK. 

KAN'l'OOlWENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ~EER VE.LE SOOR'l'EK. 
PRACHTALBUMS. 

DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

~~~~$~. ~ [{ll~lFI} 

H1uitoor-..4gen1la's ::1§§,i. 

Spoorweggitlsen. 
ll"ederl,-,,nds Ge.'lchiedenis e:n Yolksteve'la 

( prachtwerk in 4 gr. octavo deeleti) 
de Genestet-Album, in prachtband. 

I ttdie, door Ge1·ard Heller >> » 
Een .'IChilderdoos, compleet ( voor lii-

lett1.utt-schilders.) (249) 

Stellen zich vel'antwoordelijk voor de we; 

DE UITGEVERS. 

Snelrll'llk -Tnoon & KALFF - Soeralrnrta . 
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