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Indische Geneesmiddelen. 
(Slot) 

De inlander sc-hrijft mede geneeskracht toe 
aan de cbat sagueer, gelijk bekend gegiste sap 
uit den bloemstengel vnn meer dan eene palrn
soort, wnarbij men een weinig schraapsel van 
den bitteren wortel des booms beeft gevoegd 
otn bet bederf tegen te gaan. 

Voor verscbillende doeleinden worden door 
hen voorts al11 geneesmiddelen gebezigd de ge
nitri- pitten, die ook in den vonn van rozenkran
seu. oorbellen, knoopen enz. gedragen worden, 
de geroosterde zaden van den djamboe monjet, 
de damar selan (enke1 in de Molukkeu voor
komende), het lwjof' gm·oe <lat ecbter meer als 
reukmi<ldel dienst doet en bet kajoe man is, d. 
i. de wortel <ler plant; voorts de saga hajoe, 
fru.aie roode boom;mden. die ook wP-1 voor bals
snoeren en het wegen van gond gebeiigd wor
den, terwijl zij aan de rijst een uangenaruen 
smank mededeelen, hatoembar (koriap.der), die 
inzonderheid in Bezoeki verbouwd wordt meer 
nog als specerij dan als geneesrniddel, de oecl
jang atap, mededienstig als reukmiddel PU ter 
verdrijving Y"an insekten, de sintok, wuarvan het 
gescbraapte hout in bii.den gebruikt wordt. sa.~
i;afNts ( e-ene rnassooi- soort), h·~moekoes (cube be 
of staartpeper), lada, pandjang (laJJge peper). 
tiabeh djawa of sirih oetan (wilde sirih), kloem
oa of rhabarber, kapol (ro:nde kardamom) die 
veel door javannsche vrouwen gekouwd wordt 
wegens den kamferachtigen geur, lankwas of 
laus, bier te lande een bekend ingredient voor 
kerrie doch in Europa vnor medicinual gebruik 
gebezigd ofschoon. thans verouderd, keiitjoo1', 
mede een bestanddeel voor indische spijzen, 
penawar djambi, enz. 

Eene eigenaardige medicijn voor zeuuwziek
ten en. door dr. vVaitz daarvoor aangeprezen 
is het kajoe foai, <lat zijn naam ontleend aau 
de naar excremeuten riekende stof welke in 
het bout bevat is; de inbnclers wachten zich 
clan ook we! van dit materiaal een vuurtje 
a.ante leggen. 

Tegen schurft en huidiiekten worden nan
gewend de giftige 11j11mploe11u-olie (de bloemen 
wordeu door {te inlnndscbe vrouwen veel in 
bet baar gedrageu) en de verscbillende deelen 
van den Surinaamsdien r atelboom (naar het 1 
ratelend geluid waar1'Jede de zaaddoozeu open
spriugen), die opzettelijk op Java werd aan
gekweekt als genee rnidrlel tegen de Lepra of 

• melaatschheid, cloch met weinig bevredigenden 
uitslag. 

F e u i 11 e t o n. • 

ALS COMMENSAAL 
EEN \"ERTELLING 

IlW NEG.EN HOOJ.!"'DSTIJK.KEN. 

VIJFDE HooFDSTUK. 

(Vervolg.) 

Met welke gewaarwordingen zag hij eindelijk om
streeks kwart over achten zijn buurmeisje op boven
genoemden stoep verschijnen ? 

Helaas ! Nog zoc,, even had hij de kans, dat zij 
heden mol'gM liever elkt> ande1·e kleur dara die dcr 
hoop zou dragen, niet allE'en voor mogelijk, maar 
zelf,, "YOor Zf'er waarschijnlijk gehouden. Nu was bet 
hem bijna eene teleurstelling, bet veelgehoopt.e kleedje 
te zien, daar die lange regenmantelschaduw de klem· 
de1' hoop tot een minimum scheen ie willen redu
ceeren. 

»Die becldspraak moet zeker beduiden," zei hij 
in zir.h zelf, >>rlat z\j in elk geval van mijn para
pluie nict gediend is, anders dunkt mij, heeft toch op 
dit oogenblik dat doodbidderskleed geen raison d'e
tre! Op wat manier ter wereld znl ik er dan ten 
slotte in slagen haar te zien en te spreken? Op 
:>traat niet, in buis nog veel minder. 't Schijnt we!, 

De ~oerakartasche Courant ver$chijnt I 
driemaal 's weeks: Dlnsdags, Donclerdags en 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.
elke volgende plaatsing de helft ... Zaterdag•, uitgw~on<lerd foestdagen. f 

Divi-divi is eene peulvrucht die uit zuid Bekend is mede, maar als reukwerk, de akar 
Amerika naar' s Lands plantentuiu te Buiteu- wangi, de welriekende wortels eener grasplant, 
zorg werd overgeplant wegens bet groote ge- verder de bars welke uit den scbors van een 
balte (ongeveer 50 procent) aan looizuur (tan- op Sumatra voorkomende boom vloeit, 8iga 
nine) zijnde ongeveer viermaal meer dnn dat doengdoeng, llie van den rasamala-boom, door 
van eikenschors. In West In die en EnO'e]sch J ungbuhn de vorst onzer woudeu genoemd, 
Indie wordt de heester dun ook voor d~ Eu- van den JJOhOn minjan (benzoe) welke een 
ropeescbe markt aangepla.nt, zijnde de prijs bestanddeel uitmaakt van de verscbillende soor
f 100 tot f 150 per ton. ten van stangies, enz. welke alle voor wierook 

Meer a1s verfstof dan als geneesmiddel wor- en berookingen worllen nangewernl. 
den gebruikt de tam, bier niet inheernsch even- De kajoe poet ih is eeu hooge boom, ri}k 
min u.ls de rneekrap, <loch waarmede op Java nan vluchtige olie en bars en wieus aromati
proeven ziju genomeu en welke, de eerstB in sche uitwasemingen eene soortgelijke desinfec
den tnin te Tjibodas de tweede in bet wild teereude uitwerking zouden hebben als . de uit 
worden aangetroffen; verder de bast van anta;·sa, Australie afkomstige Eucalyptus (geJiik rueu 
waarruede katoen rood wordt geverfd en het weet o. a. te 'l'anrljoug Priok aangeplant). Meer 
dmkenbloe<l (djenwng) eene paJrn die geheel bekenclheid ontleent deze boom aan de olie, 
bet karakter van eene slingerplant beeft en die voornamelijk op het eiland Boeroe gedistil
donkerroode vruchteu draagt. Vooral in China leerd wonlt. Men stookt ze uit de takken, bla
is_ deze kleurstof zeer gezocht, terwijl de tronk deren en vrucbten, terwijl het tlaarbij gebruik
voortre.ffelijke rottingstokken oplevert. te koperen vaatwerk, door afscbeiding van ko-

Bij oogontstekingen dienen de blaclen der pa- peroxyde, de groene kleur aan de olie mede
tjing plant (uitmmdig) en bet sap uit de jon- deelt. In bet j aar 1871 werden uit onzen ar
ge takken van den dadap minjak. chipel niet minder dnu 20000 liters te Singii.-

Purgeerende eigenschappen bezit bet vrucbt- pore ingevoerd. Voor hoofdpijn, rbeumntiek, 
moes van den tangoeli-boom en vooral de olie bmndwonden, krnmpeu en meer andere kwit
van den djarak kosta, .de bekende paggerstruik leu is deze medicijn een geliefd inlandsch pn
lungs indis1.:be wegen en akkers en welke wegens nacee. 
de hevige werking zelfs dtln naaru van oleum Eeu antler bekend geneesrnicldel is de bidara 
i~fcrnale (helsche olie) verkreeg. Het overvl~e- lai1t, mmrvau bet hout geschraupt e:u op water 
d1ge melksap van deze plant wordt door den lll- wordt afgetrokken. Het is zeer bitter en wordt 
lander op wonden, maitr vooruamelijk bij paar- bij runag-en builrnancloeningen aangewend. Ook 
den aangewencl en de olie als lampolie en bij I worclen van bet hout bekers vervaurdigd, waar-
bet roodverven vim garens. in men clan bet drinkwater eene nacht lMt staan. 

Uit bet hout van den kapoP-1' bm·oes wordt Kajoe angin wordt aanbevolen tegen buik-
door sublirnatie de. Chineesche kamfer verkre-1 aandoeni11gen, kamala, bet roode poeder op de 
gen en uit het in weudige van den stam wor- vrucbtenschil van den bi11ong pentjang, tegen 
den tabaks-eu siribdoozen gemaakt, evenals l ingewandsworwen, pakoe kidang als bloaclstel
zulks plaats heeft met bet kajoe tjindana of pend middel bii verwondingeu. en operaties en 
sandelhout, waarvan het Malubaarscbe ecbter I aftreksel vun den bitteren poeleh- bast tegen 
bet meest gezocltt is. Bebalve tot geneesmid- koorts. 
de!, waarvoor bet bout door Chineezeu en in- Nog een enkel wnord over een paar iucliscbe 
landers tot poeder worclt gestooteu en aldus • vergiften moge bier zijne plaats vinclen. 
een hoofdbestaudcleel bunner djarnoes uitmaakt, De verhaleu over den oepasbooru op Java, 
client het mecle tot reukwerk, o. a. voor de waarvan alleeu de schaduw en uitwaseruingeu 
Chineesche wierookstokjes. · reeds doodelijk zouden zijn, zijn tbans naar 

Bru.akwekkend zijn volgens Horsfield de za- bet rijk der fabelen Terwezen en noch Rump
den van den ljai·ioe-heester, in bet Hollandsch hius, noch ce·1ig ander in<liscb kruidkumlige 
geuanmd St. 'l'homasboonen of purgeerboonen, : heeft ooit iets knnnen ontclekkeu van een 
terw~fl voornamelijk in de veenrtsenijkunde wordt liooru, tli~ sk:!cbts in <le verbeelding van scbil
t~egepas~ de bekende d uivelsdrek (ingoe) eeue f tlers en dichters scbijnt te Lebben besta.an . . 
mt Perzie aangevoerde gombars en de ake Doch een zeer werkzaam planten verg1ft is 
(djadam) zijn<le het ingedikte sap van eene be- Let oep".; tj0tGek, bet sap vnn de wortelschors 
kende sierplant, de lic/11 boeujn. Eeu aftrekscl eener kliwplant, die het meest in Oost Jnva 
wordt rnecle nangewend tegeu het uitvalleu der voorkomt. In de wetenscbap staat het bekend 
haren. als stryclmine, een der hevigste vergiften en 

dat men met heel Amsterdam nog eer in kennis 
bn komen, dcrn met zijn huisgenooten zelf; tenzij 
men bet huis~lijk verkeer er bij bedingt, ad zooveel 
per maand ! Nu zouden ze me daar ook mec zien 
aankomen, vre"s ik. Die kwast van een Gerrit ten 
minste (zoo schroomde in zijn wrevel dE' beer vVillem 
Frankman zich niet, hospita's veelbeloovenden eeni
gen zoon te betitelen) kijkt me sedert een dag of 
wai al zoo vreemd aan. Zou die ook ..... ?" 

Bij die niet geheel uitgesproken vraag, voelde de 
jonge man den angel der jaloezie zijn hart door
vlijmen. 

»Zoo'n boonestaak in een zondagspak ! Ik weet 
niet waar hij meer op lijkt: op een cathechiseE'r
meester of een kellne1· ! Zou die .. . . ! \Vie weet ! 
Hij kan haar zien en spreken zooveel hij wil, bet 
h:if makerr, ... zoo'n Pietje bedroefd ! Of, wat nog 
erger is, misschien neemt hij geen notitie van haar ! 
- 0, die vrouwen, die vrouwen !" 

ZESDE HooFDSTUK. 

Als er van Willem Frankman's jaloer~che gissingen 
maar bet allerminste waarheid gebleken was, zou 
het te betwijfelen geweest zij11 of hij eene kleine 
week later in de Zeven Kcrken van Home we! zoo 
gemlithlich zijn c6teletje zou vProrberd hebben, als we 
hem dit op bet oogenblik. inderdaad zien doen. 

Ileintje had hem die grillen spoedig genoeg uit 
bet hoofd gepraat. >>Jufvrouw Anna," zei ze »mocht 
m~nheer Gerrit. niet uitstaan, en daar had ze wel 

gelijk in, want bet \vas e"en naar mensch. Hij dacht 
zeker nu al dominee te zijn, zoo k.on hij preckcn en 
zeuren over de minste kleinigheid. En nu hij we! 
zag, dat hij bij jt1fvrouw Anna nie't erg gewi.ld was, 
had hij ook op haar nog al eens wat te zeggen. 
vVel te verstaan als ze er niet bij was, want zij zou 
zoo iets zcker niet van hem venlragen." 

Al pratende w.qs 'Willem nu ook den juisten dag 
van jufvrouw Dirkse's Yet'jaring te weten gekomen, 
en geraakte daarbij op het denkbeeld, gezegden ver
jaardag eens met een heel mooi vers te viC'ren . Die 
taak brae ht hij er ook riaa1· omstandig heden nog al 
we! af. Vijftig a zestig weidsche alexandrijnen ter 
eere van iemand, wier eenige beminnelijke eigenschap, 
voor zoov('r ons bekend i'3, hierin bestaaL dat ze een 
lief nichtje heeft, zoncler dat men daarbij rlie deugd 
op rijm mag brengen, dat is een kun>tstuk, dat voor 
ecn el'nvoudig liefhebher niet onverdienstelijk mag 
hecten. 

Of vVillem evenwel bet rechte vertrouwen niet in 
zijn werk had, of we! dat hij van een meer substan
tieel gescbenk nog bete1· vrncht ·venvachtte, moet ik 
in het midden laten, maar toP.n hij met zijn Yers 
klaar was, scheen bet hem toch veiliger toe er nog 
maar een flinken tulband bij te doen. 

Beide knnstwerk.en werden d,rn ook op drn be
stemden clag bij tijds aan jufnouw Dirkse's adres be
zorgd, en deze had de attentie van lmar commen~aal 
zoo »inlief" gevonden, rlat ze 1J1ijnbeer Frankman be
nedcn had laten verzoekcn. Vool"loopig had <le jonge 
man claar de eer met vader en moeder Dirkse en 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v6or l 0 uur. 

o. a. nls venijn voor pijlpunten gebezigd. 
Wal'i lmrnbing wordt gebezigd tot vergifti

ging van wilde varkens en tijgerl'. In het 
eerste geval wordt bet bout clezer slingerplant 
tot poeder gestooteu en met padi venceng<l . 
V oor tijgers voegt men er gerneenlijk nog 
eemg wm'angan (rattekruid) bij. 

De inlanders gelooven <lat, wauneer aan een 
aldus vergiftigd dier eene bloedende wond wordt 
toegebracht, bet gif zijue krncht verliest. 

Toeba, Javuanscb cljenoe, is bet. bekenqe be
dwelmingsmidde1 bii a~ viscbvangst gebezigd 
waartoe de bn:;t van den wortel uiet water tot 
eene melkwitte massa wodt gekneusd. De 
vruchten wer<len ook ouder dP.n naam van kok
kelkorrels nii.ar Europa uitgevoertl als surro
gaat voor hop, doch wegeus de giftige nllrn
loi:clen die zii bevatten alclaar aan de bier
brou wers · verbodP.u op zware strnffen. 

Ook e.ene varieteit vnu de zwarte pi~ang, 
pi11ung mabok, worden bedwelmeude eigen
scbnppen toegeschreven. 

Hoe gering bet nantn.I der opgenoewde ge
neeswidclelen ook moge ziju in verboucling tot 

. de werkelii k bestaande, zoo volstaau zij nog
tnns om eenig denkbeelcl te geven van deu 
rijkclom cler incliscbe apotheek. Het bapeTt 
den inlander clan ook niet zoozeer ann dP, me
dic!j n als we] unn den medicij n mee~ter en ter
wijl h!j om zich been de weldacligste kruiden 
en artsenijen ziet gr,1eien, waarvan het oor
deelkundig gebruik menig leven zou gered beb
ben, zoo is bet nogtans vdig toe te scbrijven 
aan de schromelijke onkunde va.n doekons, bet 
verwaarloozen van de eenvoudigste gezondheicls
regelen en bet .ingeworteld bijgeloof van den 
inlander zelven, dat er jaarlijks duizenden hun
ner in eeu ontijdig grnf dalen. 

Soerakarta. 
Verzorgin~sr;e~ticht 

Commissll.ris der maancl April 1885, 
de beer Mr. C. 'l'. F. TRURKOW. 
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den jongen beer Genit nen glaasje madera op de 
gezondheicl der gastl'1 ouw te mogen ledigen, en l>hij 
zou de jufvrouw veel eer aandoen, als hij plezier had 
ook den avond bij hen te komen doorbrengen. Ei· 
kwarnen nog meer menschen. 't Speet haar maa1· 
clat de binnenkamer zoo klein was, anders had men 
ook nog gaarne eenige jongelui gevrnagcl." Het ver
dere verlo.op Yan jufvrouw Dirkse's vertoog leerde 
\\'illem, dat zij WE'] gaarne voo1· dien avond gebruik 
van zijn kamer zou gem:iakt hebben. En toen hij , 
door bare uitweidingen heen , di .. n wensch had Jee
ren begrijpen, wenl er, behalve <lat die kamer rui
mer was en knapper gemeubeleerd, ook nog als een 
derde voorrecht opgesomcl, dat er mijnheers piano 
stond. Dat was toch wel eens aardig als men men
schen had. 

Wei had Willem die uitnoodiging, n1et den aan
klcve van :lien, al zeer beleefd geaccepteercl, maa1· 
beschouwde haar tuch nog slechts als een corvee 
die misschif'n later eerst haar loon zou kunnen aan
brengen, Ecn enkel woord van jufvrouw Dirkse 
deed hem zijn ondankbaarheid inzien. 

»Jufvrouw Neeltje, niet waar Gel'l'it," voeg<le z~j 
er bij, >>speelt tocn ook piano, en nichtje had van 
avond wij af gekregen; die kon geloofde zij, ook. 
"·cl een bectje meedoen. 

In afwacbting nu dat, de tijd voor bet ontwo1-pen 
avonclpartijije zou aanbrnken, zal \Villem dien mi<l
dag in zijn restauralie nog- eene sigaa r te rooken 
en bar!, half machi1iaal, bet Handelsblarl in da hand 
genomen. Dit was hem in de laatstc wekcn niet 



.. 
Vertrt"k dt"r Tre-lnen 

:S1•marn11g-8olo 

~11lo-Sl'l1Hll':lllli', 

U.50 "· rn. s11eltrein, we.lkt 
te Solo aan~luit nan den sn •1-
tre;n, di<' om ·10.:lO v. m. 
Yan dnar naa1· SoPrnbnja ver
trrkt. Yenler 8.31 "· m. •l :11 
11. rn. 
7.2 1" m. 10.30 v. m. 2.16 
n. rn. ~11eltrci11, welke :wn
~luit nan den sneltrein, di~ 

om 6.20 v. m. van Soera
bnja vertrekt. 

:Semarar.g-KedongDjati 2.55 n. 111. 

Kedong-Djati-Se111nrnng8:12 Y. Ill. 

Scmarang-Djokja G.50 v. 111. 8.31 v. m. 
Djokja -S~manrng 7 .15 v. m. ·12.25 '" m. 
Djokja-Solo 7:15 v. m. O./i8 v. m L.25 

n. m. 3.55 n. m. 
ok -Djokja 7:13 v. m. 10 v rn. '1.53 

n. rn. 8.36 n. m. 
Willem I--Kcdong-Djati (j "· m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-\Yillcm I. 8.5 v. m. 4:11 n. m. 

10.41 (snellrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank. J\ladioen 5.32. 
. ~orrabaja-Solo Djebrcs 6.20 (sneltrein) rl'.lnk. Solo 

Dj. 1.28 
8.25 aank. Solo Dj. G.--
1'1.57 aank, Madioen 5.51 

(Tijd~opga1·en ,-oJgpn middelb. tijd Sot>rabaja: 9 mi
mwut 'er~chil met Solo; •12 uur Soerabaja;:::: ·l ·l .5 l 
Solo.) 

De Predikant verzoekt ons rnede te deelen, 
<lat Zondag j. l. bij he::n bezorgd is eene S•>m 
van f 10.- ltifln gulden) door een' onbekeu
<le bestemcl voor armen en kerk. Den goc
den gever beil ! 

De lijfwacht dragonders bier ter stede is 
tloor de kon111t van een achtto l mansclrnppen 
uit Salatiga thans weder compleet, wat men 
met het oog op de drukke diensten die nm 
tlat corps gevergd worden, dan ook noodig 
1 chtte. Er besfo.at nu nog gebrek aan paar
tlen, \Y!l.11.rin echter door aankoop albier ten 
,;poe<ligste voorzien :ml worden. 

Een klcine veehoeder onder Salaw, die er 
. teeds genoegen in vond zijn1i buffels iu de 
weide op allerlei '"''ijze te sarren. niettegenstunn
de de vermaningen zijuer ouders, moest zijne 
plaaglust met den dood bekoopen. 

Door bet binden van een bosje stroo aan 
den staart van een zijner ditiren, werd hetzelve 
zoo "'oedend dat bet den kleinen kwelgeest op zij
ne horens 1rnrn en in de lucht wierp, zoodat bet 
licbaarn met wonden overdekt, doorboord op de 
sawa.h gevonden werd. 

Sedert onbeucheJijke tijden bevindt zich op 
·w nroong--Pelem een ledig erf1 toehehoorende 
nan den Mnjoor-titulair der Chineezen te Se
marang. Hetzelve is een ware mestvaalt ge
worden en een schuilplaats voor allerlei on
gedierte. 

De politie zonde in bet belang der gezond
heid >'aD de ir. die buurt wonende personen 
handelen. door daaromtrent eens a.fdoende muat
rcgelen te nernen. 

\Vij vernemen <lat de plechtige instnllatie van 
den nieuwbenoemden tweeden commandant bij 
bP.t ,jl_ i\. legioen. den Pangeran Hario Gon
do 'epoetro, zal plants vinden op den 14e Mei 
a. s. bij gelegenheid Yan den jMrdag rnn Z. 
H. den Pangeran Adipatie Hari6 Prang W n
don6. 

De woningen van de bearubten Ml\ het sfa
tion der N. I. Spoonveg-~laut'3cbappij te Ba
la.pan, zijn b\j donkere nrnan steeds in eene 
Egyptisclie duisternis gehuld, zeer ten gerieve 
Yan dieven die d1w,rvan in de 111atste t\jden 
ruiru choots gebruik gemnn.kt hebben bij het 

rlik wijl. gebeurd. 
Toen hij bet eerste blt1tl doJ rgekeken hnrl en zijn 

1)Qg op de tier<! ,~ bla<l1.ijt!e 1 lnchtig 01·er hantlel- en 
~cheep .. ni 1· ull's, doorl- en hu11·eJijk,bPril'hten hePn gleed, 
trot' 11ij plotseli11g eeil ndrertcntie a:in, di1• hem 1an 
ontroering bijna het blad uit ti(' band1rn deed rnllen. 

»llcll~n," zoo las h\j dtrn1·, >>1\·crd alhier op ;\o . 110G9 
van de tw,•phor1denl zooYeclste staatslvtcl'ij getrok
ken: de lrnpitn'c prijs 1an hon d ,, rd du i z en cl 
g 11 Iden (f 100.000)." 

Lind hij zieh 1ergist. of \\'as het ind,•rdan1l zijn 
<'igcn num1ncr 1 :\fct ged \\'Ongen ka lmt•• lcgde hij h<'t 
Illar! nef.r en ~chonk zich rw~t be1·endc hand ern 
glas watel' in, om z:ch met bedual'llhe[d I'll 1noed tf' 
\\'U]Jrnen. To.c h trilden zijne lippen en was z\jn ge
bat zoo 11·it als het tafollak,~n. lerwijl h\j naar zijn 
por1efP11illc zocht en dil' in de l.Hl•h•t nit't spoedig 
g••not>g ko11 Yimkn. To,•n hij zijn loterijbri1-(j,~ einde
lijk \'OUI' d,~n rbg gebrncht had, terwijl hij IHI en 
dan ren ~chuwen blik wiel'p op de ~chaa1·st:he h it
hilue's die in zijn nabijheid zaten, en tc1· sluiks zijn 
numrnerc\jfer tweP. of dricma;1l met hct n11rnmer 
i11 het llandelsblacl had vel'gelcken, toen hij l'Oor 
:die zekerhcid de nulle11 rnn den prijs: <''!fl, twee, 
d1·ie, l'it'1" vijf nog ernti had ovrl'gct~ld; t0e11 n1ocht 
l11j toe Ii zijn geluk niot litnger bel wijfel1•11. lfot wenl 
li e 111 in het ectzaaltje te en!!·· llaastig ~tonrl h!j op 
I'll haalde uit zijn porlc monnaie rrn ri.Jk~dan.lder, 
liet laatste sluk dat P.r. b11itPn ernige cenlr11, nog 
in was, voor den dag. '1'1Jen hij dit gelclst11k met 
een geagiteertl: »H 1u maar af, de rest is 1·001· jou," 

wegkapen vnn 11.11er1ei goederen en vooral cro
tons. 

Door het 11.11.nbrengen v11.u beboorlijke ver
lichting op dat terrein zoude vermoedelijk daar-
11an een einde kunnen genmakt worden. 

Nu de drooge dngen 11.nngebroken zijn doet 
1.ich het gebrek nan behoorlijke besproeijng der 
wegen we<ler ruimschoot11 gevoelen en iR bij 
<len minsten wind, de stiLd onzer inwoning als 
in stofwolken geb n ld. 

Voornl de inla.ndsche gemeente schijnt hare 
plichten duarowtrent niet in te zien. Misschien 
kan het nntten zoo zij eerni dna.raan bij b~k
kenslag herinnerd werd. 

Zondag nacht jl is bij den heer v. G. onder de 
::\1augkoe- 'egnrnn door ondergraving ingeLro
ken eu werden hem aan kleediagstukken en ande
re goederen tot eene waarde van f 35. ontvreemd . 

Het gat diit de dieven daartoe gernaakt 
hadden was z66 groot, dat men genrnkkelijk 
een koebeest daardoor naar binnen had kun
nen leiden. 

Men vertrouwt dnt Politie de daders zal we
ten op te sporeu. 

Men is druk bezig met bet bou wen Vt\ll een 
mur.iekkoepel, nanst de wilitaire CLLntine, op 
de plaats waar kortelings geleden eeu zE-er 
groote boom omvergewMid is. 

Dit is ee:ne flinke verbetering te noemen, 
cl1u1.r vroeger het muziekcorps bii uitvoeringen 
aldunr. ste,,ds verplicht was in de open lucbt 
te blij'fen of wel bij ongunstig we<ler eene 
schuilplaats binneu te zoeken. 

Ter politierol werden beden gestraft wegens 
bet bezit van clandestiene opium: 

Bok Sornodikromo met 8 dagen krnkal 
Bok \Y ongsowidjojo > 8 » » 
terwijl Sontomengolo d1tarvan beschuldigd 

n aur den Residen tien:rnd vrnrd verw<'zen, en 
ter zake vrijgesproken werden Prawirogolo, 
Bok Prnsido, Bok .Kromotirto, Sakiman, Soe
boek. Tjokrodiwir\jo en Bok Sontopawiro. 

\r erder werden bescbuldigd: Tio Boen Bik 
vnn diefstal en Kuuw Hing Tik alins G11m
pang nm lnndlooperij, beiden verwezen naar 
den Hesidentier:rnd. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
De bekende Hussiscbc generaal Suworoff ha.d 

er een eigenmudig plezier in om nu en dan 
zeer zonderlinge vmgen tot zij ne sold11ten te 
rich ten. 

Op zekeren inond, terwijl bet erg kond was 
vroeg hij een onderofficier, dien bij op stmat 
tegen kwnm: > hoe'feel' sterren staan er wel 
11.an den hem el?.' 

»lk ml ze eerni even tellen, vo.dertje!" ant
woordde de mnn en ging ook onrniddelijk aan 
bet werk. 

Toen htj ongeveer tot dnizend geteld had, liep 
Suworo:IT, die rnn konde stond te r illen, weg, 
ma1Lr hij riep den onderofficier nog toe: »je 
hebt mij heel slim beet gehad en dil.ll.rvoor 
verdien je officier te worden!" 

De gebeele lengte der in 1884 in Amerilrn. 
gebouwde 1pnorwegen bedmagt 3834 mijlen 
tegen 6269 in 1883 10,32"in 1882: 7870 in 
1 81: 6139 in 1 80; 3801 in 1879; 

Te Gibraltar is een krnitorngaziju in de lncht 
gev log en. Acbt soldttten en negen werklieden 
werden gedood. 

De keizerin van Duit!icblnnd heeft bepa.ald, 
clnt het coneonrs om den prijs, door h11.nr uit
geloofd voor den besten bamk ter verplP.ging 
van gewonden in tijd van oorlog, znl pla11.ts 
hehben in September te Antwerpen, tijclens de 
ten too us telling. 

het kclnertje in de hand gedl'ukt hnd, haastte hij 
zich tie ~trriat oµ te komen. 

A I,; 01u zich do:ir erne mi>l"r' dan gewon e krnchts
in,p:rnning tot afleiding te dwingen, li.:p hij. alrn
rens hij hP.t waagrJe zic!1 Uij den COIJecteur te Vel'
\Ot'gl'll. rnet s11elle $Chreden drie. viel' straten been 
en wec1·, geslingel'd tusschen zijn ongeduld en dit' on
willekemigr schnwhcid ~001· ext.l'f>me aandoeuingen, die 
zich zelfs bij een onverwarht gel11k niet. verloochent. 

ZLlO als nwn bcgl't>pen zal ltebben was dP collec
tc11r sindti hrng- ge~loten, want het was reects i>enigs
zins rer op dt>n na1r1iddng. Willem die \'OOI' het 
cerst vnn zijn Je,·en in rle lotel'ij ge>pecld had, en 
zu11tl•·1· die ndve1·tcntic 1·errnoedrlijk niet nwcr · aan 
zijn brie(je zo11 gc;htclit hebben, kend1! rlat sl11itings
u11r niet en wns 11iet weinig- teleurge t<'ld. Doch 
met ie !er ooge11blik 1neer nan zijne O!l\'l!nvachte 
forluin gewoon, heeg ltij ook van 111inu11t tot rni
n1111t iets ITI•'el' van zijne rustige be .: i1111ing wcder. 
Met rl.- Jel'encligste vreugrl, doch met meer kalmte, 
hracht hij dit ni1>uwe geluk. in v ... rband met he~ heil, 
dttt hetn ll'arhtte, den al'ond in gezelschap \'an zUne 
Anna dool' to hrengrn . :S-u hij door nienwe fol't11in 
alleng-~ het trplomb van ccn gezeten man in zich 
voeldl' opkomen, ksreg de gcclad1te, wclk r.en gelnk 
het zi.in zo11, hnar renmn ,11 rn vo lr nltij.l incle.rdaacl 
clo zi,i11e te lu111nen 11oemen, duidelijk vorm in hi>m. 
Tot dns 1·c1Tc had hij hel, zonrler ve1·der tc ilL1rven 
denkPn, nls zijn hoogste gel11k beschouwd den zoom 
van haar kleed (liel'tit groen mrt 1·oode l'uitje~) te 
zien, ern blik, Pl'n vriendelijk woord van haar op 

Na den slag bij El-Obeid, in Soedan, kwam 
bet bericbt, dnt een Pruisisch officier, luite
nant baron Seckendorff aldirnr ge,rneu Teld w11s 
en zijn bedien<le vermist wen!. Vau der.en, 
Hartenfeller genaamd, is nu bericht ontvangen 
b~j de Frankfm·ler Zeitwig. Hij was btj Bl
Obeid gewond, werd gevangen genornen, tot 
Muzelman gemll.akt, en voert nu bet bevel over 
een korps van 1500 man teaenover de En-

' b gel cben. Hij beweert in Auaustns ten Zniden 
van .Khartoem tegen Engels~he ca vn lnie ge
vochten te hebben; in dien tijd was d:rnr ech
ter .. ~een cnrnl.~rie aanwezig. Hartenfeller 
schrlJft dat een z:gner landgenooten, Lindeok:obl, 
thans genernal in het leger van den Mahdi, 
er zeer bouge eer geniet. De Fmnk(w·tet 
meent, da.t deze Linclenkob l een Pruisisch on
derbetaalmeester is die uit Frankfurt deser
teerde, en vroeger ook in bet pauselijk leger 
officier geweest is. 

Het Arabisch bla<l El l\'usi·et bevat een ver
bu11.l van een koopman uit El-Damar, die het 
kamp van Osman Digma te 'l'amnnieh bezocht 
heeft en met de:1,en een onderhoud beeft aebad b . 

»lk vroeg a11n Osman-Digmn - vertelt de 
koopman - vmt toch bet eigen1ijk doel rnn 
den Mabcli was. Hij antwoordde lacbende: De 
Christenen te beletten zicb in den ijl te ba
den. Dit wilde dus zeggen, <lat hij het O'eheele 
Nijldal, nn de bronnen tot de zee ond;r Mu
zeln111.nsch oppergezag wilcle breugen. 

- Maar, voegde ik er b\j, mPent gy dat de 
padiscbah onverscbillig zal bl\jven voor een 
verO'fering van Egypte en Soednn ? 

- Wat de pn.rlischnh wil, kan ik niet Zf'O'
gen, a11twoordde 0 -man-Digma. maar ik w~~t 
wel, clat de .Mahdi, eenmaal te Cni:ro aekowen 

b ' boden nanr C1rnstantinopel zal zenden, om den 
t:iultan uittenoodigen, zich met hem tegen de 
ongeloovigen te verbinden. 

Een afstamrneling in recbte Jijn van Ri
chllrd III, Lord B., dus vertelt een Engel ch 
blo.d, is paardenkooper geworden, en d1inkt 
steeds nan zijue voorvaclereu wanneer bij luid
keels op de mar kt roept: >Een pan.rd, een 
paanl ! '' 

In Liverpool trok onl11.ngs zekere Fa.lstaff, 
die werkelijk Sir John Fnlstnff beet, de ann
ducbt, doordien hij zicb op kuren tegen zwaar
lij vigheid toelegde en door photogra.pbieen 
bewees dat bij in vroeger dagen geweldig dik 
en zwaar was geweest, van welk eu vel hii 
zich door zijM wetenschap had wcten te be
vrijden. 

In deze beide gevallen is eene zekere ko
miscbe overeenkomst tusscben sturn vader en 
afstnmmeling te bespeuren; dit i::; niet het ge
val met bet feit, dat bij de jongste uitbreiding 
der Londeneche politie drie Stuart's, een Byron 
en een dozijn Cromwell's als coJLStablers wer
den benoemd. 

Aau de Engelsche knst in de nabijheid vnn 
Dover i11, nanr de Hamb. Co;·i·esp. ruededeelt, 
do0r een visschersvnnrtuig van Ostende, een 
wnl visch van zestig voet lengte gevangen. 

H et reusachtige <lier werd te Osten de or 
strnncl gesleept, en bet skelet er van is door 
de universiteit te Leuven voor vijfduizend fra.nc:s 
nangeko~h t. 

Dirnr de ornreenkornst besta11.t dat dQ gelde
lijke wnarde van al betgeen gevangen wordt, 
rnor de helft aan den eigenanr vnn bet scbip 
en voor de helft 11au de equipage van bet 
v11.artuig ten goede komt, ontving ieder ·der 
vijf visscbers, die zich tijclens den vangst nu.n 
boord bevonden, eene som van vijfhonderd 
fnrncs. 

\Venl onlangs door het Ierscb Pnrlements
lid Densy verhaald, dat de :\fohdi zijn lands-

te vangen. 
!lij rnoest nu nnar buis! 

Da~r waren oou ook reeds op \YiHcms zoo bl'reid
va;1rdig afg1~stane kamer, rondoru rle theetafel en in 
afwa~ht;ng van een fecstl"lijk avondbotel'lrnmmctje, 
een tiental person en vergaderd .. 

Deh:tll'e de jarige tante Dirkse in deftig nachtmaal
costuum, zien we Yerder, aan hare rechtcrzijde haar 
echtgenoot; die, met uitzondering van een w1tten <las 
en daanrnn palenrl klein d!'iehoekje i)engeh•ch hemd ", 
van top tot teen in zwart. heel lakrn gedoscht is. 
Links beider veelbelooveuck zoon Gernt, nan wiens 
jrugrlig,,1· lceftijcl n1en eenige schaarsche offers aan 
de moderne god in Yan het verlkle11l'ige ·wel ten goe
de z:tl willcn houden. daar zijn costu11m ovcrigl"ns 
op erht hollanrlsche degelijkheid aansprnak kan ma
ken. i\cvcns Gel'rit krijgen we j11fvrouw i\ecltje te 
zien, l'N~ cls hcden mo1·gen door juf1Touw Dirkse vluch
tig aangekondigcl, en naast haar de om!e l11i, het 
erhtp~al' Verspijk, aan wier deurpost cen naambonl
je prijkt met den clubbelen tit!'l : Timmerman en 
MakPl :tal' er op. De derde rnaatschoppclijkr kwaliteit, 
rlie van 1>buisjesmelker", is daaroµ niet vermeld. Ge
noemd echtpaar is eig1maar van >)een klcinc ton", die 
ce11s ondei- hun cl1·ie kinderen, Neeltje en hare bcide 
broede1·s, zal gedeeld wonien. 

Yl'rdl.'rop aan het bencdeneinde zien we nichtje de 
Rcgt, 1!ic ondanks bet Yeddei11woordje, waarmec ze 
wordt aangesproken, een vrij lange vrouw van over 
de vijt'tig is, en zich met een breikous gewapend 

man en te Cork gebo:en was, thnns beweert 
J>r1l'is, dat de 11.11.nvoenler dcr Soendaneezen bij 
8ueakim, Osmnn-Digrna, een Franschnrn11 vn.n 
geboorte is. 11 ij zuu in 1832 in een klein hotel 
te Hounan bet levcnsliclit nnnschouwd bebhen. 

Zijn vader ~tierf eenige jaren later en zijne 
moeder hertrouwcle in 1873 met een koupm1m 
te Alex1mclrie, naar mt-!11 rueent ook van Fran
sche geboorte, doi.:h Egyptisch van naam, Os
mnn-Dignrn.. Deze was zeer ingenomen met 
den kleinen Alphonse Yi11et, zijn stiefzoontje, 
lleed hem zijn n11am aanneruen en liet hem 
bij zijn dood, in 1 4 2, een fortniu van 300,000 
frs. nA. 

Een gelukkig v ader melclt in de 'Vossische 
Zeilwig op de volgencle w!jze de geboorte van 
een zoontje: 

,,Zooeven verscheen de twaalfde verbeterde 
uit.gaT'e 'fan ,,De zegen des Hemels", met een 
Hinken jongen op bet titelbla.d. H. Westphal 
en echtgenoote, geb. Christen." 

V er s p re id e Ber i oh ten . 

In hrt anders zoo rustige Zwit.sel'lanrl is 111-n nu 
toch bang geworden v0or de nnarclii~ten en Socia
listen. De Nationale mad en de Sta11d£"11 raad heb
be-n de rnaatregehrn van den ·Bo~dsraad volkomen 
goedgekeurd "·aal'bij bepaald werd dat Zwitsel'land 
wcl aan politiek ven-'olgden, maal' nonit aan misda
digers of anarchisten een scl1uilpl,aats .. verleenen zal. 
De Raden scheren dus misrladigers en anarchisten 
over een ka1\1. -- In !:ipanjc wildc men ohdanks 
de onn1stige tijrlen, uit bezuiniging het l1•ger ·van 
Zeventigduizcnd. op "ijfen \'eertig duizcnd man bhm
gen maar de Spaansch(' kamer heeft -.het \'Oo1•stel 
rlaartoe gcdaan, venvorpen met ·[ 9.1 tegrn GG~tem
n1t•n. De liberalen hebben hie!' een r\clir•c geleden, 
wnaruit wedel' blijkt dat zij. zp,Jfs in :Spanjc, niet 
gclukkig zijn. - De Commissie uit de Fransche ka
ID<'I' voor rle hnntleJ,-venl nigen heeft een onverwnch
te beslif'sing genon11•n. Zij herft het hanrlelsrerdl'ag 
met ]';~derland gesloten, ven1·oqJf•n. Oµmerkelijk 
is, dat dezelfde colllmi~sie hetzelfde 1·cl'drag v66r 
eenige maan::!r-n he~ft goC'dgckenrd. Dit mng men 
terecbt consequent heeten in omgekccl'den zin . -
NL~ er kans op ncde met China bc~taat, schijnen 
de! Fran Cht'n zich met Nccledand te gaan bemoeien. 
De Fra11sche Tiegeenng heeft ten min~te aan de 
Nedt\rland,che verzocht om een opgave van cle gel
rlen die gcd11renrh• de lnatste jal'en zijn uitgcgeven 
Yoo1· de verbetel'ing Yan riviercn en kannlen, met 
aanwijzing- rnn den oorsprnng drr daartoe nangewe
zen midrlclen, alsmede l'an de sommen die daarvoo1· 
O\'er 1885 ziju beschikbanr ge · t·~lrl. Het antwoo1·d 
zal we! niocten luiden dat de in 1\ederlamlsch Indie 
gehel'en personeP.le belasting en bet µatentrecht, daar 
goed Yoor zijn . - fn Engeland sprnk Gladstone in 
ht>t lagcrlrnis zcer wdwillend 01·cr rle DuitRche ko
loni~atie pla11nen uit het oogpunt Yan >)algPrneene 
beschaYing' '. Men 1·crwacht nu dat EngrJand •·oor 
Duitschland il'ts in bet Yet heeft. :l[en zij voorzicht.ig 
als de \'OS (in dit gernl de Juipaard) de passie 
preekt, zl"gt het . µreelrn·oord, 

De Al'lihemsche Courant verneemt dat rle Engel
~che ingenieu1· Reed, die door de Nederlandsche Re
geering werd uitgenoodigd om de onz<'ewaai·dige 
Nautilus en Sommelsdijh eens te kornen bekijken, 
d,1a1·voor als vergoeding YOOr l'l'is en vel'blijfkosten 
ren douccurtje van f 20400.- znl ont1·angen. HP.t 
is tr~n mi11~te anngenaam nls men 'met waarnan de 
drukkPmle bdnstingen bestecd wol'den.- Te GandP. 
is een Yrouw Ol'erleden, die het in den laatsten tijd 
erg benau\\'d had; om haa1· wat lucht te bezorgen, 
maaktP men ha:ir cor,age open rn l'Ond toen f 600-
aan zill'e1·geld, f 40. - aan centen en dl'ie goucfon 
tientjes op hnar lichaam bPve~tigrl; die nouw was 
dus getlurende haar 1Hen C'e.n wandelende porte
monnaie gewPest.- D,1t bet nu ook bij tic A tjehP.rs 
met de pacificatic crnst is, kan blijken uit het feit 
clat Toeko~ die Toeroe nan den Cirielen en militai
ren Gou1«>rneur per brief ePn \·oorstel heeft gedaan 
0111 tot h~t Islamisme Ol'el' te gnan, - De Java
Bocle doct aan den lllinistrr \'Un KoloniPn ecn mid
deltje aan de hand om ·15 rnilitairen per jaar te 
l'erkrijgrn en 1·erlangt dat ons claarvoor de zoo ge
lnte b~h-tin; .. m ge;ch):l!<e l rnl'.e .1 w..>1 'o lt>:1. ll~t micl
deltjc is hct zout wat duurder te maken. Als ieder 

heeft om een hourling te hcbb•'n, daar hl"t wel eens 
meer is gebeul'd op Tante Dirkse's avondjes, dat ze 
epn bceije voor en~meel bleef zitten. Oµ. rlit oogen
blik is z,~ met Anna in gcsprek. Zij schijnt in bet 
lie1·e mci",jt>, dat ze reeds ter loops een µaar keeren 
ontmoet br.~ft, Yeel bebagen te Yinden . 

Ku volgt er, door eene nog onbezette plants, eene 
kleine oprning in den kring, dte dan met m~jufvrouw 
en mijnheer \Yilkens wecler aan papa Dirkse. .aan
sluit. De hcer 'Wilkens is min of meer makelaal' in 
ellecten, komt in die kwalitcit nog al eens een 
praatje mnken en ook geregeld alle weken ecn avond
je zijn kaartje lf'ggen. 

Dil was het gezelschap, dat, om rnltall ig te zijn 
(rlc tocvallig opzt'ttelijk open gehouden plants deed 
hrt ons zie11), nog wachtte op de komst van \\'ille111 
Frank man. 

Hoe aeze het ve1 klanrcle, dat j11:~t rle pla::tts, die hij zoo 
zcer beg,•erdc, doch waarop hij niet had durven lio
pcn. was open geblernn? Ilij wist het niet ec wij 
willen er nog nicl naar gi,sen. '\\'illcm I.ad echter 
eene gewaarwording als of het te veel geluk op rens 
was, en zou als Polycrntes zijn ring te water vht'b
bt•n willen werpcn. Jufvrouw Dirkse beijverdc zich, 
nadat door Willem het eerste vcrplichte kopje thee 
met beschuitje was aangcnoml'n en gecnt.ameel'd, de 
nitnoocliging tot hem te richten, of hij nu dat mooie 
Yers nog eens zou willcn voordrngen. 

Wwdt vel'volgd. 



inwone1· 53/73 cent meer per dag aan zout uit
geeft of r 1.- s'jaars dan zijn de 13 millioen 
bli elknnder. llet midddtj1' zal de 111ini~tt>r we! in 
zijn oot· knoopen, mnar rk be!:1~i i11gt' ll ~cl.Jt>11k1•n daar
van kor:it ioch niets 1 -- E.;11 I 11lan1kr pur snng znl 
te Sanrnrang in h<'t h11\\'t'l\jk tn•clcn meL ell' docht r 
van een rn'lbloed l~u1 O:>L',1>11t; u1· z:tl echter t•c·rst ·~en 
rccbtslrnudig advi"" i,"\gewon1l!'n 11·urdt'1t of l1et hu
wcl\jk voot· den fol :1ni!P1· bi11dl.'11cl is nf 11ict. lle znak 
zou eenvondig llp te l•l""cn zij11. ~[en tro11wt twee 
malP-n, eens bij den a11.btenanr Yan den Burgel'lijken 
stanrl en !'ens b\j de11 Panghoeloi>. - Te l3atavia 
heeft iernand een st1il;je gro11d \'llll ·12 nwl<'t· Jang 
en br~ed g"nnAgd om er een huis op le bouwen. 
tiij beeft bet ook Yerkrege.n, echtcir op conditic van 
er geen koilie ilp te wllen planten. Men venYacht 
eerstdaags een be~h1it wuarliij wrbtiden "·ordt koffie 
te planten op de daken cler !wizen en in de ledi
kanten. -

Na een strenge herkeL11·ing zijn te Soen1b:iia van 
rle 10U aangewer.en tlwnng::11·bc>idP1·s er 08 gcschikt 

· be,·onrlen om nuar At,1eh le \\"Ol'rkn gczonrlen. Zij 
z1jn dadelijk geexpedi~errl.- Op cln P:1~ser l3Psar te 
Soerabaia woont een ChinP,es wie11s bedrijf~helasting 

vrol'ger was f 500.- Dit jnar Pchlcl" is rli nanslag 
vermeerderd tot f 2000 - zoodat zijnc winst begro11t 
"l'l'ordt op een ha he ton '~ jaars.- Te D.iokrlja rnl
lcn binnt;n het fort YrPck11burg drie artd:ische put
ten 'geboorcl worclen van boogstens 30 meter di~pte.
Te Samarang is de Dirertit• van den stoomtrnm aan 
het opmak~n YHn een nieU\YC dienBtregeling, \Yelke 
waar"chijnl\ik in de twecrle lleli'L ,·an dit j<1ar in 
werking zal treclen. Aan den sta1ionsrhel is opgedra
gen zich dou1 infonncl!i<.'s b\i het puhliek te ve1·ge
"·isscr1 rnn de meest ge~chik te uren voor den loop 
der ti-eincn. flc:'t voor"tel d:rnrto,. rnoet uitgeguan 
zijn van dP.n heer K. II. Meij(,r rnn den stou111tram 
Samarang--Djewana.- Koedoe:; bcgint Solo l"n Ojokrl.ja 
te i1niteercn wat de n•iliglwitl an11gaat; de .Jarnnen 
rlobl,ieten aan de grootc 1wgen en zelfs op de pas
sers, a~n dief,tall"n i' geen geb1·ek. De amflo-enari1b
tenaar gaat buiten zijn boel,je en do 't dat n Ileen 
in het belctng van den arnlioen-puchter e11 de nmlioen
·sclwirnrs zijn daar,,\'l.!r boos. \ llOr:1 I al~ zij clu chn
cf .... ·tiene arnfioen betcr \'an kwaliteit Yintlen dan 1lie 
van r!Pn pachti>r. De rielluinrn >hnn er echtPr goed 
en bc]l)ven een ruimeren oogst.- Lk beide l\1i1itaire 
apothPkcrs die zich hebb1!n aangemeld bij zijne E-x
cellentie den Go111·erneur Generaal al~ :ollicitanten 
naar de betrekking rnn leera::tr in de Scheikuntle 
aan cle Hooge're Burgerscliool l" 'a rnarang z\jn de 
beeren P. Leemlcrts en \\' . J. L. nm Dissel, apo
theker. '2de klasse. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Loernadjang, '18 A priJ. De la l'astroom Yan den 

Smeroe heeft een nieawen uitwcg gczocht. 
De kofHetuin Radina11 is l'C1Torst. 
Alles \'lucht. 
Uit J3ata \ ia. ·18 April. De kapitein der infantf.'1ie 

S. de la Parra heeft ecn twcejarig Yerlof naar Eu
ropa aangewaagd. 

·De dirigeerencl officier rnn gezond hcid dcr Perste 
kJasse ,\. C. Hoogevee.n heeft pen~ioen aangenaagd. 

DP Engelsche mail is bier hetlen aangekomen, ~et 
berichten, loope11de tot 20 .\hart. 

Bij z. ~fa. Z.ecmacht zijn bernrderd. 
tot kapitein ter zee \kolOJJPl) dn kapitein-luitenant 

ter zee Jkhr. T. L De Brauw: 
tot kapitein-luitenant tor zee (ornr~te), de Juitenaots 

tcr zee der eerste klasse F. J. Beckman en P. C. 
Pabst: 

tot luitenant ter zee der eerste klasse rle Jnite
nant ter zee der hYeede klasse D. A. Mensert en 
\\'. II. Souman. 

Benoemd tot oilicier ,·an gezonclheid bij bet ::\. I. 
Leger, Ringeling. 

Graaf rnn Limburg Sti1 um, die in de koffikarner 
van het operageboaw te ·'~ Hage, met twee anderen 
ecn reporter ,·an de Argus afranselr.le, is dcswege \er
oor<leld tot Yijftien dagcn celstraf. 

De waarnem~od Japansche gezant aan ons buf 
is te Rotterdam verrnoord door zij n rnaitresse. 

wisselrl. 
J\nnrnroll he»f't zijn adminislrt1tie tc Pt>mljnh ge

Ye~tig·cl. 
l'it P.nLllin, ~O Apt·il. De eei~ll' luilennnt drr 

c:n:tll'rie J. \\'. ,\. Ti.chler znl Ynn Salntip·a nn::ir Ba
tavia \\"ord1'n OH'l"Pl'fcl'1:-it;:t, il't· 1 Pn«lllging nm den 
11nn1· i\eclr.1 l:mcl 11~1 ugkrPrcndl'n t'l'rsl n Juitcnnnt :J. 
C. \"[ill J\JphL'll. , 

Ilt•cli-11 >'laagclc YL101· het p·1oot 1101:11 isC'\:l lllcn de 
lwe1· .T:ic Jl.let'rl Pn~. . 

De lrnpi1Pin rle1· infnntc>rie ·\\". F. 131 nm1 is rnor
perlrngen tot 1m1joor. 

llc ce1 ste trnnsndii> \'OOr l'P11 ~11ikerl<'re1 ing rnn 
tkn ni('1rn·c11 oopsf. i~ geslot1•11 1egcn f D. :'.:i. 

TweC'jnrig wl'luf naar Ern·opa wrl~encl ann rls II. 
van J\meidcn 'an Du\jrn. prediknnt te Sernarnng: 

a:in dPn knpitein dr1· infantl'r'if', S. de la Parm; 
arm dl'll Cl'rsten lnitl'nant df.'r infan1.Hil', J.P. Schoen-. 

l!1:l kC'I": 
nan Llrn ce1·sten luitenant-kwar1iermecster. J. D. 

P. Soe1.e1 ik. 
Ont~lagPn, <'ervul. rlP bcwaa1·der der eerstc klasse 

Ynn hct knrlnstr r J. M. Sch_o1h: 
de opzichter dl'r eerste klas>e Yan drn waLet·stn~t, 

C. J. Hollt·c. 
De110PnHl 1ot hoofdrommie8 tPr nlgcmeene $CCl"Pla

rif' H. M. La Ch:ipellP. than$ ePrste comrnii-. : 
tot t"·eedc commies D. J\. J. B. Llr Graaf. tbnns 

nmbten:inr 1rr beschikking nm den nlgemeenen se
cretari~. ~~·r 

Ue,·orderrl tot knpitcin de rct·ste lnilenant rle1· ar-
tilll'1·ic, F. \\". !l. Tijrkn1an. · 

lle zrilsrlwpcn GNtnit, Papa ltiol'ilo. nol1csay
bccy, ::::e111irnlllis, Co1111ly of B11tc, hie of Anr1lesea 
en [1111r11•r•11ti iijn i11 Europn }Hing·1lko11H'll. 

Lon den. ·J 0 ,\pr-.!. I:1rn nPedzan1e oplo,sinp: va1i 
de lllOC'ili.ildiedc'n tns;chen Engelanrl en nu~land w,onlt 
waa1 ·sc h\j1il\1k geacht. · 

Aangeslagen vendutien. 
Op Dontl<'rd,1g rll'n :'.3 dezer 'le Pn~nr I\ii~rnn rnn 

den i11hor>.\t'l van drn Ifeer .T. inn de1· Lof. 
Op \ 'ri_irlag '2 -1 ckzer te K!aten l'flll cl en inuocclel 

\'an den le Ludennnt der lnfanlcric C. A. Th. EbelJ. 

t ... =-"""'# """" ~.._. ... 
1 Adverten 

De venclumeest1~ 1-, 

lT. C. Fis;;er. 
M'IMtS"t"a .,.. ... 
tie n. 

rool' het lane/. 

Eekend._~a,ki~g~ 
De Hes1dent van 'oe1'lllW1'lu maakt beken<l, 

dnt op Mnnncbg den l le l\Iei 1885 en vol
gende dagen, des voormiddags ten 8 ure ten 
reside11tie kantore nJdaur, zoorncde op de As
sistent Hesidentie kantoren te Elntcn en Bojo
la/i, gelrgenheid zal worden gegeven tot bet 
a£leggen van het examen, bedoelcl bij art.ikel 
6 rnn het koniJJkliik besluit nm 1 0 Septem
ber J . 64 No. 47 (In<lisch Staatsblad No. HJ4:J 
zooals het is gew~izigc1 b~i Staatsblad 1SI1 
No. 117 en 1872 Ko. 69 La. A. 

Zij, die dat exaruen wenschen_ af te leggen, 
aelieven zit;h v66r of op f!eu 30e April schrif
telijk aan te melden bij den omlergeteekeude, 
onder opgnn:f van hun nnam, voorun.am. woon
plaats, beroep, dagteekeniog en plaats van 
geboorte. 

Soemka l'la, l 6e April 1880. 
De Resident. 

(93) A. J. SPAA~. 

,, endutie ,,,egens verhuizen 
OP DONDERDAG, 23 APRIL 1885 

ten huize van den vVelEdGestr. 

Jm VAN DE~ '"'ij --""l!; i!l.tt\t!!!i 
Pasar Kliwon. 

Heer 

In comniis~ie benoemd naar A tjeh. om cen onder
zoek in te stellen tot bet brengen van bezuiniging 
in de uitrncring ran landswerken. de boofdingenieur 
der tweede kla~se M. J. \"all Bo~ e. Yan ZEdG's compleete en nettcn in-

OntBlagen, eenol; uit zijn betrekking. Th. J. nn boeclel, bestaande uit: 
der \'list, secretaris l'an bet gouYernement Atjch f.'n Eene Pianino, Bankrn , wip-, luier- en 
0111lerhoorigbeden .• 

Benuemd tut secreinris van bet guuverncmcnt Aijch gowone stoelen ronde tafels met nwrrne-
en Onderhoorighecl<'n, llanknrnn: ren blad, knaapjes, spiegels en schilc1e-

tot referendaris bij lJet departernent van Ondenvijs, c1 t · · t · · 1 t 
Eereclicnst en Nij1·erheid \\' .• \. P. F. L. Storm van rijcu, ecn ron i.lp1) ' uzeren en lOU en 
's Gravesancle, thans referend.aris bij cJ,~ Algemeene twee- en een persoons ledikanten, linnen-
Secretarie. en c1ispens-kasten, kroon-, hang- en stMn-

BeYorclercl tot refer en<laris b~i de AJgemce~ne Se- 1 ht f 1 t 

Tw,,eja1 ig YCJ,]of vedeencl ,ian den offlcier van bfad, porcelcin- en glaswerk, eene collec-' 

Op on~a Vendutie~ 
N'lll Di11stlt1g 2§ ~lpl'i! 

ten l111 izu YHll clen J kcr 

·OOMc.~Tei1 
.. -· ·-· '~~ 

ll:uuueu !JOl'<le1·~'1t u'o1•tfeu hUgeb,.<u•l1t: 

t'll zul1on \Yij ook Yt'rkoopcn: 

Eene [roots partij { ~i~:1

~;~:.?a~~~ 0~·ut· .-u 
~ Znn1rl4." ,,-ns. 

(89) SOER:JL\l\ & Co. 

V crkdjgbaar: 
Lotcn 'lOM de .Ul'll1lntc rjj te ,.;:nrnnrn11g ten 

bel1oeve van ltet Uoorn:-:•·L hntl1olil'k \\' epslmis 
e11 , 1111 hl't II u ll'fund" rnn ;..:t. \. incentins a 
1'1rnlo te '-'n11111r1rng µ;root. f :;c(J( ~OOO . 

• 11 I·; I Ii l.J ZJ<~0; ZLJN : 
pq1s Villi r ioo.ooo 

)) ». » ~0.000 

'..l 11rjj1.en » » 10.000 
" " )) )) » ;,_ooo 

10 » )) )) J .000 
1 0 » )) )) 500 

]00 )) )) )) 100 
101) » » )) 50 
JLoten ziju teg·en contnnte betuling- eu op 

frntii.:o :1:rnvrng·e a r 10 bet lnt vcrkr~igbaar, 
b~j anovr.ige per po"t oncler in,zending vaneen 

Op V1·ijdn~, 1 l'fiei .1~§5. 

in m1~~ T~ ~~~ 1 ~tal~Il I ~:~::;:~· ,!!t.:uk;:i~l~~~~~;;::F··:~ 
Commissie Vendutie 

· Goederen kun11eu 1ronlrn bijgebracht. 

SOES~IA~ & Co. 
De 011dergeteekende, 

Op OUZB Gmmnissio-V BildUtiB 

belast zich met llen in- eu verkoop van pro
, dukten te Sem11rn11g. ! Versclrnft \\·erkkn.pitaal aan 'L1u1dbonwon
~ dernemingen ea 1·erleeJLt voorscho_l.ten op pro-

Znlle1i ,\~ij nog ,)t tout pr ix,, verkoopcn 
vo_or rckcning· van bclanghebbcndcr-1: 
cen p <l<ll' gonde11 armhnnl1en met -iS bril
lnnten, 
een pnnr gouc1on lrnarpenncn met 22 bril
lanten, 
een tluwcele lrnlsuand met 10 diamnuton, 
een gouctcn kctting met 1 !1 dimrnmto11, -
een gorn1en rino· met cen brillant 8, jour, 

I 
eon goudcn ring met cen brillianten hartje, 

, tlric brillante11 kaLaiaknoopon, 
clric dimnanten hemdsknoopen, 
ccn gou<1l'n brocho met 7 0 brillanten en 
dinnrnnten, 
een paar gouden armbn.nden. 

Dc1gelij ks te l.>ozichtigen bij 

(88) 

263 

SOES:MAN & Co. 

in vnten, blikken en flesschen 

rnrkr~jgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

V erkrijg·haar: 
Djatib1·antlhout le soo1·t en 

:f abrieli::Sbrandbon t. 
Destellingcn op balken, (lakribbcn, pan

lalten on sirappen worden tegen billtjke 
prijzen aangenomcm en ten spocdigste af-

geloverd. 
BERTHO CARLI. 

(85) Adiwidjajan. 

~~ 
Het huis in de Schoolstra,at, 

Hf•11YOO:\D DOOR 

Th'.l:.evrou~ Hog·ezand 

92 

'l'e bevragen Lij 
Me.iufvxouw S. COB:NRAAD. 

SALON' IlE COIFFURE 
Ileeren::;t1·acd-Solo. 

du kten. 
Ben en nDder 

men conditien. 
l233) 

tegen wtder ·overeen · te ko-

L. 0: SCIIALKWIJK. 

Op . 
n1euw ontvangen: 

Het ec:·l '~ Le1erwater, clat geeu aaubeve
liug behoeft, <lu -zijne kwaliteit aloru bekend, en 
slechts vcrkr~jgbfo,.r Gii 

per fl. f 1.~0 
> doz. fl. f 12.-

V LASBL 0 i\I . 
(801 )* , 'cl1oe1tmah·1'1'. 

Tol<o- Authier 
HEERENSTRAA'l'-SOLO, 

hee/l ontcangen: 

Een factunr damesartikelen 1rnstaan.de nit: 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, cachemiron, satijnen zephirs en tar
latans in alle klcur n, de nieuwste soort 
dameshoer1en, bloemen, ruchos, corsetten., 
jongens- rn moisjeskousen, dctmes witte 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTIIIER 
( 47) Modiste. 

~~~~~~ 

~I ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 

1

111 Ji. H~~i~~s~~:.l·s2a I 

~I ----·==·~~ 
[l~~~~~~~~~B 

§Lee1·entJfNuit §olo, 
DcYeelt zich boleefrl aan tot het ma

k:en rnn Bruids- vYandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTIIlER. 

INDISCHE-BODEGA de ampon, wasc a e1s mo rnarmeren . 
cretarie, cle hoofclcommies Jhr. 0. van 1ler \Yijck. I 
gezondheid, Albrecht: tie fraaie bloemen in potten,. enz. enz. • 

aan J. F. J. ian nijen, kapitein der infanterie; zullende Lii strooibillet vcrder wordcn 
Heeft pas 011tvangen: 

Onh·angen: 
JEen })urt~j(je exqni§e -witte 

port1'.!.~ri.jn, minder zoet vtin surnak clan de 

ot nu toe an.ngevoerde. 
aan P. van Rijk, kapitein de infanterie. ~ ::I 

fo activiteit hersle]c\ lJOYell tie formatie, de kap1-- QlllSChI'e\'011. 
tein-kwartiermeester M. Logeman. Daags te voren te bezichtigen. 

Yergunning verleencl om naar Kecledancl temg te C 
keere11 ~an de eerste luitenants t!er infanterie:: G. F. 90 , SOESMAN & _;O . 
van Mulken en N. C. U. Masman, beiden YOot· den 
tijd var. vij! jaren uit Nederland gccletaclicenl. 

lngedeeld: bij bet tiende bataillon tie kapitein der 
infanterie W. P. G. l{Jencke; 

.bij. bet negend ·~ bataillon de tweede luitenant cler 
in.fanterie Ilartman ; 

· bij.; .. bet elf de batai!Jon de lrn pitein der infanterie 
'.V. J. F. Deijkerboff, onlangs in activitcit be1~telrl; 

OvPrgeplaats bij het subsistenLenkader to l3atavia 
V. E. Muijlwijk; . 

Wor.dt tB kooD ~evraa[d ·: 
een gebruiktc Solicde dos a dos met 

tuig en pa.a.rd, onder opgave van prijs 
en waar tc bczichtigen -- aclres franco 
lett. B. M. bureau dit blad. 

(94) 

Extra kwnliteit zwarte vilten hoeden 
van af .f 7. -; Grijze vilten zonnchoe
don; zwa.rte . en fantaisie c1 assen, kragen, 
he.rn~en, sokkqn, lrnnddoekcn va.n af f 12. -
tot t 14.-- sponsen, lrnrninon, wFtn<lcl
stokke:n, hccron-clamcs en kinclcrschoenen 
l.n aile soorten. · 

Parfumerien van Ed. Pinaun, Veloutino 
Clcs,' Faie, ·Oriza lac tee, -Heeren glace hanc1-
schoencn · enz. 

Alle soortcn van Wijnen en likeuren. 
bij bet derdc clepot-bataillon te Batavia cle eerste 

Juitcnants-acljudanten W. G. J. Pitlo en A. J. En
gelman; 

naa1· Atjeh de eerste luilenants-adjudanteo G. J. 
van Hoogenhuijze en IC van Erpecum; 

(61) J. B. AUTIIIER. 

KUiPBf J(ebalen. - soEsTh'xAN L~ co. 
Bcleef<l aanbevolen voor het repareeren I belasten zich steeds met het houden van bij bet tiencle bataillon <.le twecde Juitenant der 

infanterie J. Kocb. 
London, 17 April. Tusschen Rusland en Engeland 

zijn meclecleelingen van vriendschappelijken aanl ge-

van NAAIMACHINES. Hnis· en ()o:nunissie,·endntien 
(95) (28) 

(286).* 

A1mstarda,ms.~lle Apoth1~!. 

Levet?·t,vofef' 
(206)* A. 11AOIIIELSE. 

tot het geven van ondcrrLcht in' het 

HANDtEEKENEN 
Gera1·ds. 

(79) HOTEL SC II OLTEN. 



Verkrijgbaar 
Etappe-Kaart vnn J ava 
'l'opogntph. Kn.ar t van Soeralrnrta 

Itl . » Djokjnlrnrtn 
Pntcbtalbums 
Merk-en ste111peli11 kt 
R1u11t.~d1 ;·if'l, pen 11 cn 
Draagbnre copie1'rpcrsen 
1311.lboekjes 
Gou pil-grnvures 
f rnren dui1m1tokken 
Pel',. y-sclrnr?n 
Hiscnit beeldjes 
Oril lon pa 'ser:s 
Kookboekeu 
;:_·ignretten p'1pier 
Faber 's boodscbapleitjes 

Enz. 

(3) THOOF'l' & KA.LFF. 

V erkrijgbaar 

bij THOOFT & KALFF 
blanco aanvragen tot geleide· 
billet , ·oor vervoer van kof6j, 
met ontvangstbe""W"i.js ,·oor kof· 
fij pas. (193) 

Gezondheid voor iedereen. 

Holll)way's ZaJf en Pillen 
DE PILLF-

/.11i vcren t.et bloetl Pn her~tP l 1 .1 a lle ongeregeldheden 
van de 

J ~ ,·er. 1n1u1g, i.leren en ingewnnden. 

Z(1 ll""··en kracht en gezonrl!1eid Wl'dP r aan ve1·z 11·ak
te C,-. tdlen . t'n zijn on waanleerbaar t er gcnezing 
vnn nl11' K" ·alen eiuen aan bet vrou welij k ge. lacht, 
omer~chillig van welken lecft ijcl. En onbetaalbaar 
1·uor I\ i~11lcren 'an welken oudenlom. 

Is een onfoi lbaar geneesm irldel 1·oor kwade Beenen , 
Zwerende Borst.en. rnrouclcnle v ·.,nden . ·~weren en 
Etterbuilen . Het is beroemd tu· genezing 1 an Jicht 
Rhumatiek. f'n onn~rge!ij k baa r voor Aamborstigheid 

.keelpijn, broncbitis, ' ' er.koudlleid en . 

ho est. 

Tei· genezing van Kliergezwellen en alle soorten van 
11 uidziektf'n heeft zij geen mededinger en gencest 

betooverend, saamgetrokken en stijve Gewricbten. 
Alleen bereict in Profes~or HOLLOWA Y's Etabli~sement, 

78, New Oxford street, Landen 

rnor11een 533 Oxt"ord street, 

En wonlen verkocht in Potten en Doozen ,·an 1s. ·I 'l.d. , 
:.!~.Oct .. 4~. Url, H~ .• ':2 2~ . , en 33s. en verkrijgbaar 

b~j alle mcdicijncn-1·erkoope1·s door de eheele wernld. 
~~ Koope rs gelieven het Etiquet van edere Doos en 
Pol le onderzceken. Indian he l adres , 533, Oxford Street, re 

niet staat, zoo is het bedrog. 
(-130) 

Par fumeuri 

8, Rue Vivienne, 8 
PARIJS --

<!f ananga Water 
is ecn buitengewoon verfrisschend 
toilet -water ; gemengd bij het water 
waarmede men zich wascht, maakt het 
de huid blank en glad en laat een 
allerfijnste geur na, die door de ele
gantsle dames zeer gezocht wordt. 

D:J.J SIJlQOI' l",ll\' I ) ' Z l .;f> i s cc11 kos l.> '1ar 
kalmcrcnd n 111 tdt:l voor I< 11dcn:n. 
DE S IHO O J> J°..JN J> Zf.;t) b Ull [..!ilbJa r Le
(;1.'n l\i11l<!Jo,,-t. 
1;1:; ... .r.r: o o J> r. L">" rr z1,;n i< "~" rnd:c:tal 
rui lth.:1 Lc;:c11 de hn ... ·"'l , ... :i l1·:-i11~:1}k:r ..... 
/Pl : ... l Ii 001' i· t.Y I'' 7,f-.I.• i~ c 11 z..:k I" llli· l· 
dc1 ll'g:•'U li1w:--t ,.t'. ! .. 1Jil 111.· d. 
J>t·: .... 11:1 OJ' i ·.z.'\' l _Y .L:~·1J !"' niL..;:c!..:,•n t tc 
µc:1 :Sl.1• .:lo 1~1 .. ·id. 

PAR IJ3, 22 , Rue Dnrn c t. 22. FA :::~;: JS 
Ell OVERAL Ill GEl!EEL l/_DERLAN:JSC H .N~lt 

BECKER & Co. SOERAEAIJA. NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZ~kBrin~ WEBKTUIGKUlWDIGEN. 

Handela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

H E BBEN IN V O ORRAAD: L ij t r B Il t B M a a t s G h a D p ij 
TE BATAVIA. l~en groote p11rt~i I.1. T, 1-1 en Balk• 

l jzer in alle nfmetingen. 
~~taaf" en plan ti.jzer van alle dikten, 

wa:. rbij van 6'X2' X ''••" en '/," 
~~ta.af en plnatkoper en Hoper• 

dr·aad. 

Inlichti..ngen omtrent verzekeringen b. v. Knpitanl b~j o ved~jden. lnuner-trnkkende verz,. 
kering;- ook omtrent die volgens het onlang-s 1t1mgenomen VEltLAAG D tarief voor WEE
/, EN FONDS. worclen ganrne verstrekt door 

Groote- sorteering-Moerbouten en 
Jilinknagels. 

> > Jioperen Jiranen 
en .._ too1nafsluiters. 

J.ndia rubber v11n af •1,." tot en met , 
l" dik. 
Gasp~jpen met hnlpstnkli.en tot 

en met 4" 
Geklonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche dr,jfrie• 

1nen, enkel en dubbel. 
Hand, C:entrifngaal, Stoo1n-

po1npen en Drandspniten. 
§nijgereedscha.p voor gas en 

'Vith""W"orthdraad. 
Alle soorten Verf~faren. 

(17) 

THOOFT & KALFF - -SoBrakarta. 
leveren op aanvraag dadeqjk 

SchijCscbietrcA;isters en Af'stnnd!ilbepa-
lin;;en, afzonderlijk gebonci en. 

Gedru.kte J\.antec.keninc;boekje8. 
N aaanlijsten. 
Kleedinglijsten. 
Stra:fboe.ken. 
1'IenaA;eboe.ken met ster.kte Recri11ter. 
Proces-Verbaal. Getui~en Verbooren. 
Be.klaaa;den Verhourea. 
Venduverantwoordi111;en, enz. enz. (4) 

Boor en Pons1nachines, Draai-
en Schaatban~en. I ONTV ANGEN: 

§too1nmaclumes netketel~ opern 

fnndatieplaat.. p ht · I fi " 
Iiiezel~nhr compositie, de beste r a c I IT B 0 B 0 IT r a B Bil 

beklee<ling tegen w11rmte-uitstmling. g ~ 
Dinas C:ristall, een nieuw sport 

vnnrklei. Van welke 11111tste 11rtikelen zij zeer goedkoop. 
eenige agenten voor Jn.vn zgn. 

Verder alle artikelen, benoodi~d 
' ' OOr landelijl.:e onderne1niu~e11. 

Hunne zn.ak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hcbben zij bunne prli zen zeer bil.4jk en i 

bene<lcn concurrentie gesteld. I 
Gaarne bela ten zij zich met toezicht hou

den op aanmuak van :Vllachinerieen en 
reparaties daarva.n, en nemen hest.el
lingen 11an op diverse werktuigen. (90) 
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Ma l n.gn, 1'Iuscn.t-e-l en Vi no la t1lce,, ·13 .50 I J ~ fl 
Pale-, Gold- en D r y-S herry ,,·l':L-'Acont. 

Eeni[B a[Bntsn voor Solo 
THOOFT & !(ALFF 

Amsterda1nsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
t• t.30 ·per pond. (311)* 

THOOF'J.' & 1'AI.1FF. 

(162) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
El:\ 

• 
BRAND-ASSU RA NTI E MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Bij bet .~i;entschn.p dezer l'l.laatschap

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
wan.rden, gelegenlleid tot verze.kerin;; 
tegen brn.ndgevaar, ' ' n.n alle soorten Ge· 
bouwen en Goederen . 

De Agent te Soe1·akarta, 

(16) J. H. VA:N OMMEREK. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
So er 1. k a rt a. 

Ba.yrnrn. ll.lcoholisch wasch
'""ater. 

(101) MACHIELSE. 

\ Amst0rdamsch0 ApothBBk. 
I Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 

I E :N 

I SI.l.~OP van Dr. z1=cn. i (28) A. MAORlELSE. 

A insterdamsche .A. po thee k 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkarta van 

Ra~paehe V\Tii~e~. 
(~ 5) _·L i\IACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
Soerakarta. 

G ly kaline, mi.ddel tegen de hoest in 
,11 en •., fleschjes a f 4.- en f 2.

J'fligraine Stiften f 2.- per stuk. 
356 A. MAOHIELSE. 

Tjat ramboet dart toean n· RICHARDS 
eAICA,.ANQ D.IO&CIA 

RoemaTOU!l.A.. &EGUJ:N .; •. ·JI.·:: 
3, l\ue BuSJQerie, BORDEAUX (i;~ 

Tjara ·•11iat IOi •aai ,., tjat lakaa 
, .... ,, •11 •i11ggo1t 

Tlda ot11h tJotlji kilo• maot pAkl, djoe11 
t/da tlntal noda di kotlit. 

I.toe tJai dart coean doekoen 
' -.:: - atchard• ojanr Ian tu iardja . orang boleh · 

~-,,_ ~ 11 · pake uma djoeg-a per ramboet, k1Ja djoer• •. 
• ~ , {I" per djeo~~oet dan tiada udja kasih lantaa ':: 
~ · dan slamaoja ojang intero ukali , tapeh djoor• •· \ 

·" pengabisun n!an' trada aakali ber-oebah. . ':.. ~ 
:ttoe tjat dart toean doekoen Richards Iida bekin sakit, sekali dia poenja koewal.' nja p0 r pe. k» dJ•· an dari bckio koewal 

soeda pariksa dari banjak roepa tanda dan pariksa-an : itoe bekin rambocl. Jemas dan kilap, itoe piara sama d1a, orang dia bekin 
lloewat clia poenja akar dao kassi koewat hi tiocp. lloe tjat tingal slamanja seperti lebi doeloe sakal i. 
Dari segala barang barang njang hai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di kolta Bordeaux 

· K i ta djoeva t aroli inuatan sama ltita orang poenja to~an toeun nj anv btttj a 
Jtoe obat nama Cephaline tlari toean doekoen Rousseau nj•ng takan ramhoet djatob tlan sahan hotwat loemboe. 
!toe obat Arntcalin e dari tocan doekoen R.ou11•eau ajer wangi per tjoelji baai sakali ada banjak sakali obat arnica di 

dalam , ohat koewat sa kali per labar. koloe orang bakar ataue di gi11"1t, enz. - lloe bedak dari t:Jhore baai ukali dari segalla roepa 
hedak, k•lok saban 1h pake roe pa moeka f'lamrnja tin al bag-oes don moe<la aoma dJoe a k•ui roepa seirar dau alou saperli orang moetla. 

den Agent te Soeralrnrtn 
.J. H. VAN 0 l\Il\1E REN. 

Steeds vool'handen: 
POS'l"l'A IUEVEN. 
TELEGRAAFTAH.IEVEN voor 3 kringen he

rekencl tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiLl>.a 

de lijn. 
(6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen ~ch beleefd~lijk ann voor hunne 

IlrnkkBrij Bll BindBrij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schruf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette i\.flevering ge

gn.ro.ndeerd. 
PRIJSCOURANTEN worder.: Nteeds gratie 

verstrekt. {7) 

V erkr.i_jg·baar 
bij 

TBQC'F T. & KALP!'. 
A.vonturen 

van 

Baron von MfinchhansBn 
(in het J l.l.VILl1nsch) 

P1·ijs f 5.- fran co per post f 5,50. 
( 82) 

Amsterdan1scb.e A potheek. 
Ontvangen: 

Uentings C:ongh I"'ozen~es. 
l\Jidr1<\l tegen de hoest. 

( 10 5) MAOHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand-
Assurantie Maatschappij. -De ondergeteekencle sluit verzekeringen te-

gen brnndgevnar, op de gebruikelijke voor
w1111rden, 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soern,knrtn. voo'r 

zoo gunstig bekend e 'Vl.JNEN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. i\lAUHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BJJ 

Thooft & Kalff -- Soerakarta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOOH.'I'EK. 
E1\'VELOPPE.K. 
KAN'l.'OORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

woo@®'1F ~ ~~t~r. 
Hantoor-Age-11.ila"• iSSii. 
Spoorweg,qld•en. 
Nederland• Ge•ch"iedeni• en Yolk•lelJea 

( prachtwerk iii 4 gr. octavo deelen) 
de Gene.tet-Atbum in prachtba·nd. 

ltalie, door Gerard Keller » » 
Ben •childe1·doos, compleet (voor d6-

lettant-schilder1.) (249) 

Stellen zicli. verantwoordetijk voor de wet 

DE UITGEVEns. 

Snelcin1k - T1roOFT & KALFF - Soerakarta, 
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