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TIB ChinezBn op DBli Bn de tabakscnltunr. 
Reeds herbaldel~jk wed in den la1'tste11 

tijd Suurntrn's oo,.,tku~t besproken, vooral <1nt 
gedeelte, bet Oost-Ir1tliseh l'u.liforuie-ouder deu 
nattm van Deli beken·l, dat reeds tnl rnn jitreu 
groote winsten 11.11.n de s<.:lrntkist hedt op~Ple
verJ en wiui.r de tiLbaks~ultuur eene zoo grvo-
t~ vlucnt irenomen beeft. · 

Bekend ~is het teveus, dnt de Europeesche 
planters ahlaur in den laabten t(j1 l veel fo
genspoecl wet hun C!iinePseh werhv1ilk onder
vinden, zoodat muiteriien. die dikwijls door de 
militnire nrncht ontlerdrukt m•ieten woden. 
als ook scbuurbranden, niet tot de zeldirn.nm
heden bebooren. 

Of,choou tle oorza11k daarvan Illeestnl ge
zocbt wordt in d•,' veet·~n. die da kodi •s van 
verscbillende contrijen onderling lwbb..!n, besta:in 
er naar onze rueeniug dirnrvoor ook UO;j 1in

dere redenen. 
De groote winsten in aari.merking genomen. 

die vele tabaksondernemers a.ldaar in de laa.t~ 
ste jaren gemaakt hebben en nog ma.ken, mag 
men vragen of het niet rationef'l en in het be
lang der planters zelve zoude zijn, wanneer bet 
werkvolk eene ruimere betaling ontving. 

Vele Cbineescbe landverbnizers zien zich 
tbans op Deli in bunne verwachting teleur 
gesteld, nl. om met het door hen opgespaarde 
geld naa.r hun va.derland te kunnen terugkee
ren, de· illusie van elken :Mongool. 

De meeste Chinezen nldaar zien al spoedig in 
dat hunne hoop daarop nimmer verwezentlijkt 
zal worden, en betreuren het oogenblik waar
op zij zich hebben laten overhalen, meestal 
door schoonschijnende beloft-en, om in Deli bun 
fortuin bij de tabnkscultuur te beproeven. 

W el is waar, is de betnling der koelies veel 
hooger dan hier op Java, maar de eerste. le
vensbehoeften ziju er ook veel duurder. 

W anneer de tabaksfabriekanten de loonen 
wilden verhoogen, dan zoude er niet ulleen be
ter werk geeischt en geleverd ku11nen worden, 
rnaar het zou ook van invloed zijn op de tha.ns 
zoo talrijke politiestraffen. 

De koelies die b. T. nu door den rechter 
met een <lag terarbeidstelling gestmft worden, 
warden in de gevangenis beter gevoed clan zij 
gewoon zijn, bovendien zonder er voor te wer
ken. 

Het werkvolk beeft twee dagen in de maand 
nij, de ochtenduren daarvan afgerekend, die 
nan de uitbetaling van het loon besteed wor
den. 
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11it het Dnitsch ..an 

X AR L T H E 0 D 0 R S C H U L T Z. 

Doch zulk een ge~cltokt en a(e-emat gemoed haakt 
naar ru, t en knl111te en 11eemt ook het g<?ring-ste rlat 
daar it>ts toe k;i,n Lijdrag-en gretig en m .. t dankbaar
heid aan; zoodra dns Alma's varlr1· bt'lllt.'1 ktc, 1L1t 
hij zijn doe! had beieikt, eu d;1t c[P, liefde rnot· llolt
feld ten min$te gel'n hinrl<•rp< Hi zon wezL·n tot de 
verwezeulijking van zijne plat1111•n. had hij t1•gpw"·c1· 
ltaar we<?r geheel de HOL'gf're ho1riing- a,m::;enotnen 
en h!.'handcld<' ltij haai· 1•1·e11 jorianl en minzaam waat·
duor hij zich steeds zoo inrwmend lrnrl rno1 gt•1Lrn11. ••n 
voot· Alma het !even gdnkkig en tencdcn had rlc,wn 
voorbijgaan. llij kwam ham· <lan steeds l'OOr minder 
als c~n vader, dan we! als een oudet·cn vrici1d en 
meestal een toegel'end, gcrn~zins een ~tl'eng- ot veel
ei~chendeti. Vooral than" lict h\i haar zoov1·el lllO,!?f'l\jk 
wij en wist niet wat hij beLlenken ~ou, om haar 
zijne voorkomendhei<l le bewijzl'n, en d.wrom had hij 
ineuouw Von Losscn ovcrgehaald wat vriendelijker 

De J§oe1·alca1•ta6che Co1u·ant ver&chijnt 

dricmaal 's weeks: JJiu.'ldagN, Donderdag1_ en 

Ztitn·da,qN, uitgezonderd fee~tLlugen. 

Ilg verhooging daarvan zouden zg zich mjn
der gereedel\jk lu.ten vinden om met den po
litiere0htcr in aanrnking te #:omen, daar voor 
tle diLgen in de gev,.ngenis doorgebracht, zij 
g-eene hetaling ontva.ngen en een gernngenis
strnJ veor den ~p11an:amen Cbinees derhal ve 
te.vens een klontje uit de pap is. 

V erder i' bet Europeesch person eel op de 
tab11.ksplantnges rueestal de faal der koelies niet 
machtig, zood1tt z\j geheel a!hankel\1k z\jn van 
llti { 'hineesche opzicbters, tundils genaamd, die 
hunne ei.L\"en belange.u op den voorgrond stellen. 

Daa1= z\j met de taxutie der ti1bak belast 
zijn, kuunen zij het werkvolk veel voor-of nadeel 
berokkenen. 

D<.uirbij z\jn de meesten buuntr geldschieters, 
(tegen buitensporiJe ren ten), en treden tevens 
nls lrnu1lel1tars op, w1rnrb\j z\j aan hunue on-

1 <lergeschikteu slechte goederen slijten, tegen een 
wi11st som:3 Yan ± 100 percent. 

De ollllernewers doeu wel al het moge1\jke 
om die afzetter\jen tegen te gnan, en hebben 
o. a. in alle werkphatsen 1\jsten doen bangen, 
waarop de prijs der goederen vermeld is, maa.r 
ieder die met het Cbineesch karakter bekend 
is. weet hoe moeielgk bet is om bet kwaad 
met wortel en tak uitteroeien. 

De meeste onlusten te Deli, vloeiden dan 
ook voort nit de kwade praktijken der tandils, 
die inzonderbeid voor koelies van een andere 
landstreek dan zij zelven afkomstig, harde mees
ters zijn. Onlangs zijn er pas vier dier snuiters, 
(uaar wij nit de Deli-Oourant van 7 Mei jl. 
zagen) door verbanning onschadelijk gemaakt. 

Door met vooriich~igbeid te werk te gaan 
bij de keuze der tandils en daarbij zich met 
de borst op het aanleeren der Cbineesche taal 
toe te leggeu, ten einde persoonlijk met bet 
werkvolk te kunnen omgaan, zoude men eene 
groote scbrede in de goede richting doen. 

De tandils die over het algerneen zelfs rui
mer betaald worden dan bet Europeescb per
soneel, s.cbijuen bij de tabakscultuur te Deli 
tot beden nog onmisbaar te zijn; de meesten 
hunner zijn of worden spoedig mannf'n in bonis. 

Een andere oorzaak der strubbelingen ligt, 
naar velen clenken, in de geheime Chineescbe 
genootschappen. 

De twee vereenigingen tot onderling hulp
betorm op Deli, Gibling en Rosing genaamd, 
stn.an echter in zoo'n na'uw verba11d, dat zij 
niet vijandig tegen elkander optreden. 

V ooral in Californie bestaan zulke vereeni
gingen. Er zijn er daar zes. als Yong Woug, 
Howk Wah, Sam Yup, Yen Wab,KongChowen 
Yong W oh. Het zijn liefdadigheids-maatscbap-

tegen haar te zijn. Een paar dagen achtereen kwam 
dan ook mevrouw Von Lossen, om Alma voo1· een 
ochtendwandeling af te halen, en praatte daarbij zoo 
ongedwonge11 en opgewekt, dat Alma, wie dit ~an 
nature eigen wa~. dadelijk in diemelfdeu toon Yeniel, 
te eer daar niet d<J rninste toespeling op het voorge
rnllene geurnakt werd. Trouwcns <lit bad moPiJijk 
kunnen gebeuren. daar Rulancl met niernand; zelfs niet 
met mevrouw Yon Lossen over Alma's liefde gespro
k•'n had, juist met de bedoeling om <lit aL~ een onbe
duidende zaak schert~end te kunnen behandelen, zoo 
er wellicht later, door praatjes, iets van tot de Zel
lina's mocht doordringen. Doch zelfs die ''Oot·zorg blcek 
g-eheel onnoorlig, want de handelsraad was, door voort
durf\n•Je ziekelijkheiLl, meest altijd gedwongen gewor
den om zijn kamet· te houden, en had dus gt'<'O gelegen
beill gehad, naar l\lesdroy te gaan, en daar de praat
jt>s van den dag te hooi·en. I3ob was eerst kortelings 
aangekomPn en had dus nog niets kunnen vernemen, 
ma:it· uuiterutien in de verhouding tusscben !loll fold 
en Alma had men nict anders ku·nnen ontdekken dan 
de beleefdbPden, rlie van een druk verkeer van een 
galant oflicier met een beeldschoon meisje bet gewone 
gf'\'Olg zijn . • 

Bu het eind. van de tweede wanrleling hadclen de 
hrirle d:tmes schij1tbaar toevallig Bob ontmoet. ll\j 
vr1·g-ezelde hen, en zijn aangenaam, ochoon eenigszins 
zwaarmoerlig uiterlijk, maakte op Alma den gun~tig
ot.Pn iwfruk. Dat zwaarmoedige vertoo11de zich ook in 
zij 1e hondrng en rnanieren, want als hij in gechchten 
ver;:onken, voor zich heen staarde, werd zijn lang 

Ad verteniiekosten beh11Jve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plr.atsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

pijen, waarvan ieder zorgt voor de emigrnnten 
die uit een bepa.ald district of provincie komen. 

De compugnie zorgt ook voor de zieken, die 
geen vrienden of ruiddelen hebben en belast 
zich met he& terugzenden naar China Tan het 
gebeente van hen die in Californie sterven. 

Eerder echter zou men die verwikkelingen 
moeten wijten aan de vijandscbap die Obineezen 
uit verschillende streken elkander toedragen. 

In China zelf ontstaan die opstanden op :nog 
veel grooter schaal. 

Op Borneo's westkust gebeurde onlangs het
zelfde waar de Keh Chinezen eene vijanclige 
boLtding hadden aangenomen tegenover bunne 
rasgenooten vau Haklo, terwijl die van Hok
Kien wedet· met beide deze in conflict waren. 

De 111ndelgke onderneruers op Deli ztjn steeds 
de dupe van de historie; eene werkstaking van 
slechts acht d11gen gedurentle den oogsttgtl lrnn, 
door he~ niet tijdig binnen haleu der tabtik, 
aanwerkelij ke schade berokkenen. 

Het kwai1d zou veel verminderd worden 
wanneer men op de ondernemingen slechts 
werkvolk van eenr hmdstreek of provincie in 
clienst nam, waarbij dus geen rassenha.at te 
ducbten ware. 

Sommige ondernemers trachten dan ook dien 
weg inteslaan en onder hunne koelies eene 
schifting te bouden. 

Het Obineescbe werkvolk op Sumatra's oost
kust is van zes verschillende oorden afkomstig 
nl, uit de omstreken van Fokien ·en Car.Lton, 
uit de provincie Hailagong, uit Haklo, Amoy, 
Macao en van het eiland Hai-Lam, welke laatsten 
meestal als huisbedienden gebruikt worden, 
terwijl dat Amoy bet vrouwelijk contingent 
levert, die voor de schoonste-niet de deugdzaam
ste - in bet Hemelsche rijk doorgaan. 

Behalve dut deze zes stammen herhaaldelijk 
vijanclig tegen over elkander stMn, kunnen 
ook de Canton en Fo-Kien Cbinezen dikwerf 
met elkander niet overweg, zooals nu en dan 
op Riouw blijkt. 

Men heeft op Deli vroeger wt>l eens proe
ven m1it Klingalezen gedomen, maar deze wa
ren voor de tabakscultuur geheel en al onge
schikt, en slecbts bruikbaar yoor grobakvoer
ders, oppassers en diergelijke functien. 

De Javanen aldaar, meestal afkomstig van 
de tabakplantencle Residenties op Java, houden 
zich voornamelijk bezig met buizeubouw en 
het sorteeren, bossen en afpakken van bet 
product in de pakhuizen. 

Men vinG.t er ook Maleijers, Batakkers, Ga
joes, Siameezen en andere naties, die allen 
echter door verregaande luibeid uitmunten, en 

figuur eenigszins gebogen, iets wat Alma vroeger nim
me1· bij hem bemer,:kt had! en die houding was vol
st1·ekt niet gezocht of gemaakt, zoodat men terstond 
begreep, dat hern iets scheelLle, of dat hij zich ge
drukt gevoelde. En Alma was te zeer een jong meis
je, om het niet streelPnd te vinden, dat zij de waar
schijnlijke oorzaak van die stemming was. Toch gaf 
dat haar eene zekere gP-dwongenheid, die echter hare 
aanvalligheid vet boogdt>, zoodat Bob spoedig genoeg
zaam in alles blijken liet, ho~zeer zij steeds het voo1·
werp van al zijae gedachten was. Yoor het huis waar 
de Ruland's woonrlen, 11am men van elkaar afscheicl, 
dat vrij Jang gcrekt werd, en toen Alrna. de stoep 
opliep, vergat zij voo1· de cerste maal, sinds het ver
trek van UoJJfeJd, het afscbeid dat zij van hem geno
mcn h.id. 

Zij ontmoet.te daarna Bob meermalen en bleef !anger 
met hem te zamen: de handelsraad kwam herhaalde
lijk bij baar vacler en de twee ourle heeren werden 
hoe lang-cr hoe hai'lelij krr jrgens elkaar, tot op ze
keren dag haa1· peet rleftig kwam aanrijden en in al
le statie en vormen voor zijn zoon aanzod;: om haar 
rleerl! Haat• varlet· was daarbij tegen" oordig en zijn 
gelaat glinstercle van vreugrle, Pn haar peet kon geen 
woorden genoeg vinden om rlen !of van zijn Bob in 
het breede uit te meten, en haai· te verzekeren hoe 
ook voo1· hem, oud1m ziekclijk~n man, hat~ toestem
ming en haar verblijf in zijn huis van zulk een wel
<ladigen en troostrijken invloed zon wezt:n. ZooLlat bet 
))ja woord" haar Jang zoo moeilijk niet vie!, als zij 
zich dit had voorgesteld. 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

zonder voorscbot geen stap nrzetten. De ta
bakscultuur op Sumatra's oostkust staat of 
vnlt ouder de tegen woordige omst.andigheden 
altbnns, met het Cbineescbe werkvolk, zoo 
goed als de Australische suikercultuur met de 
Kanaka's (Zuidzee-eifonders) a.ls de Zuid-Ame
rikaanscbe. katoenteelt met de negers, enz. 

In afwachting dat de N. I. regeering zich 
wat meer aan dat vooruitstrevende gewest la
te gelegen liggen en er eene gP.Ordende maat
schapp~j geboren worde, zouden de fitbriekan
ten zelve reeds den toestand vooruit helpen 
door verrnindering der werkuren (thans tien 
uren cluags), verbooging der loonen, controle 
der tandils, bijeen brengen van lanclgenooten 
als koelies en bovenal door het belijden eener 
leer welke Arnerilrn. groot het>ft geruuakt, het 
beginsel van S,•lf'help. 

Omtrent de cultLrnr van het gewas, wMriu 
zoovelen op Deli een bestrmn vinden, wenschen 
wii hier nog het volgende te vermelden, voor
k0mende in een der lnu.tste Hollandscbe m11.il
bladen en ontleend aan eene voordracht in 
het Indiscb Genootscbap te Hotterdam. 

Sumatra verkeert, wat den tabaksbouw aangaat, 
in een tijdperk van bloei, evenzeer zoo niet meer 
dan Java ooitheeft gekend. Die welvaart van De
li, Lank11.t heeft echter een meer gezonden grond
slag, en is het duarom niet te verwachten ja 
zelfs is het onmogelijk dat in deze het voor
beeld van Java zal kunnen worden gevolgd. 

Op Deli, Lankat bezitten de ondernemen1 
de gronden in erfpacbt van den Sultan, eige
naar, en gescbiedt daar de geheele tabaksbouw 
door en voor rekening van den planter zel ven. 
Deze bracbt in de lautste jaren ongeveer 100, 000 
pakken op ter waarde van 19 1/2 a 21 millioen 
guldens. 

Men beweert dat Deli en Lankat zicb zoo 
spoedig en zoo buitengewoon bebben kunnen 
ontwikkelen, doordien de eerste onderuemers 
aldaar met den Sultan van Deli en niet met het 
Nederlandsch Gouvernement te maken hadden, 
in welk laatste geval de Deli-concessie hoogst 
waarschijnlijk nog met Ombilien- en andere 
11ianvragen op het lijs~je van studie of ondeP.. 
zoek zou prijken. In de kringen der mannen 
van zaken noemt men zoo ondeugend mogelijk 
s.lle rcgeerings-tnsschenkomst het officieele rem
toestel dat den trein eenige uren doet stilsta.an 
om de wage.as te controleeren. Wat daarvan 
zij, onderzoeken we thans niet. De beer C. W. 
Jansen, die in Heft 200 van de Deutsche Zeit
und Streitfi·agen, de geschiedenis der hollandi
sche Kolonialpolitik bebandelt, geeft daarop 
een geruotiveerd antwoord, en komt tot de 

Geen wonder dat de handelsraad die gelegenheid 
niet voorbij deed gaan, om een feestelijk diner ter 
eere der jonge verloofden aan te richten, en daardoor 
opnieuw te bewijzen, dat hij niet tPn onrechte den 
naam had van den besten kok en den fijnsten wijn
kelder in de stad te bezitten. Alma had zich reeds 
zooveel moeten Jaten welgcvallen, dat zij ook hierin 
zicb ;;emakkelijk kon schikken. 

Dus ging nok die dag voorbij, zonder ham· al te 
zwaat• te vallen, en Bob hoorde met ingenornenheid 
hoezeer Alma door hare bevalligheid en bezadigdheid, 
bij het schitterend giiluk clat baar teu dee! gevallen 
was, al!er harten had weten te winnen. Dat ailes en 
nog zooveel liefs meer, moest hij haar n••g zeggen -
en d<ia1·om trok hij, toen de laatsten gasten nauwelijks 
waren verdwenen, ham· arm onder den zijne, en 
bracht haar buiten op het balkon, waar zij nog een~ 
samen ge8taan hadden, toen Alma voor hem gevlucht 
was. Met oogen stralencl van geluk herinnerde hij haar. 
daaraan. 

Alma verzocht hem dl'ingencl daarover niet meer 
te spreken. 

)) Wei zoo!" voe.rde Bob schertsend haar te ge
moet. ))lets dat men liever niet nwer wi aanroeren, 
is meestal toch iets van nogal eenige beteekenis en 
invloed; misschien was het bier wel eene onweder
staanbare ?" 

Hij lachte overmoedig. 
))1foar" ''crvolgde hij op emstiger toon, ))'tis waar, 

de invloed van zoo'n achtingswaardige papa heeft 
ontzaggelijlt veel kracht. Ik. had het niet_zuo gedacht, 



conclnsie llnt voor 01w.e 1,Lilonit!n allecn rccl
din<>' te vinden is in de outwikkeling van p1Lr
ticttlien'n oudernemi11g;;µ;eest, l1ie echter w1utr 
i.e ?At!h nanr (1ttlie we1J1.hle, stelselnrntig wertl 
11eeru·edrukt, in <L! 17 e en l ~,, eeu \\' door <le 
gep1:i viligeerde son vereiuc 'ompagnie, in de 
19e eeuw lloor cle lrnndeklr~jve!llle reg<)ering 
zelve. 

( Wo1·<it ve1·t•olgtl.) 

De Iaatste n10ord te PariJs. 
... ~11nr th1tns >erzekenl wonlt, heeft Jforchan

tfon niet bekeml tle moorden1rnr te zijn van 
men·. Cornet, of die bekentenis herroepeu, en 
duarentecren verUa1m1 <lat b~j zieh eukel ~chn 1-
tli<~ hel'i't cremaukt iian diefsbtl. llij hnd, ahlns 

r"' 0 . 

zeide bii. een zij ner vriemleu, Anatole genanmd, 
wiens familien1tttlll hij voori.;:tt' nict te kennen, 
'::; nvornls heimelijk in bet !mis mu mevr. Cor
net geluten met het doel 0111 gemeensclin :ipe
lijk hnar te bestdeu. IIij tlacht d11t dit rn tig 
in 't werk zon knnnen gaan, u11uw mevr. Cor
net was witkker geworcle11, tenYijl eene bde 
van eene secretaire geopend werd. De iml1ere, 
nnmelijk Anatola, vloog toen op han.r toe en 
~need haar den strot 1tf. 

Dat die verklaring uiet het minste geloof 
vindt, begrijpt men. Ook moet eene revolver 
van mevr. Cornot, die zii elken avond vo6r 
bet naar bed gaail op een nacbttafeltje neer
legde, in bet huis van "llarchandon te Com
pie~ne gevonden ztju. 

.:\Inrchaudon is 21 a 32 jaar oud, diende 
als dragonder in bet leger, was.ruit hij na zes 
maand~n deserttierde, en ging toen den breeden 
weg der misda.ad op, van erger steeds tot er
ger, zooals uit het verhaal in ons vorig ~Tom
mer is gebleken. 

Hii was a.ls huisknecht ( dat beroep nam 
hij aim, of lievcr wendde hij voor, om des te 
gemakkelijker te kunnen rooven) in dienst bij 
den vermaarden kleei;mnker Worth, op diens 
villa te Suresnes. Daar k wam een politiedie
naar om hem gevangen te nernen, d1Lar htj een 
vonnis bij verstek gewezen ( 10 jaren d wang
arbeid wegens diefstal van eeu aanzienlii ke 
som als huisknecht bij clr. Lacharriere) t~ zij
nen luste . had. Marchandon bobd niet den 
minsten tegeustand; bedaard ging h~j mede, 
en de tocht nan.r Pnrijs werd te voet onder
noruen. Op een gegeven oogenblik lichtte ~for
chandon den politietlienaar eeu beeutje, zoodat 
deze viel, en l\larchaudon pakte zich nu ijlings 
weg, nam eeuP hunrkoets, liet zich naar Su
resnes brengen, verkl.n.ar,le a1rn \Vorth met hct 
een voucligste gezicht ter wereld, dat er eene 
vergissing te zijneu u;mzien heeft pluats gehad 
en dnt hij mitsdieu was teruggekeenl. Ecn 
poosje daarnn. gi11g hti nniir zijne kn.mer, pak
te zijne bagage en reisde. zonder iemand iets 
te zeggen, n1111.r Compieg-ue. 

De vorige week was b~j weer nuar Parbs 
geko:ren om er op nieuw »ecn slag te s11rn.n." 
:Met dat doel ha,1 hij zich aangemeld bij een 
verlmurkantoor voor eene plaatsing als lmis
knecht h!j annzjenlijke rnensclten. Hli gaf voor 
Heury ;_\fortiu te heeteu. Dnar prinses lJoniatows
ka eeu hui.'lmecht. zocht. zoo kwam hii met ha!\r 
in uanrnking. Door lrnnr ua zijue getuigschriften 
gevraagd, zcide hij dat zij omtrent hem inlich-

kcnd waren. Ook lit.' zij lint t'<Hl pus 1i1t11ge- l 
nomeu lmi:;knecht, Henry ~fartiu genainud, 
de moonlen:L~n· moet z!j n, an.ngezien h\j zich 
uit de vocten gellmttkt hitd. M"u stelle zich voor 
wn.t zij oµ Jat oogeublik gevoeld moet hebben, 
op tle g-ed1whte, diLt zij op het punt geweest is 
<lienzelfden persoou ia dienst te nemen. 

Priuse~ Pl>ilitdowska begaf zich na~r de 
prefectuur v1tu politie om med~deeling te doen 
van hetgeen b:rnt met betrekking tot den zicb 
noemi->nden Henry J.fortin wedervaren was. 

De ambtenaar, die haar te woord stoncl, 
haalde uit eene la.de een pakje met photogmfi
sehe portretten (de politie Iaat namelijk alle 
geviLngenen photogr1Lfeeren en bew11.nrt die af
beeldinCTeu als ecn kostbaren scba.t ter opspo
ring v~n recidivisten), en liet er een v1Ln zien · 
1um de prinses. Dadelli k riep zij: » Ditt is hij ! " 

Het portret was dat vu.u Marchandon, alias 
Henrij :Martin. 

Ook de meid van mevr. Cornet erkeml~ het 
portret als dat van den voortvluchtigen huis-
irnecht. · 

Hoe echter is de politie te weten gekomen. 
dnt ~foreha.ndon te Corupiegne te vinden was, 
alth:tns diit hij daa.r woomle? 

Mn.rchandou had, toen hij bij ruevr. Cornet 
in dienst was gekomen, de meid 30 fr. ter leeu 
gevmagd, Olll zich ecn zmtrt pak te kunnen 
!tttnschaffeu want dnt was bij het tafeldienen 
en. bij 1tndere gelegenheden noodig. De meid 
hnd hem die som ter ha.ml gesteld, en Mn.rch-
1wclon was toen uitgegnan en met een zwart 
pak teruggekeerd. 'l'oen de politie dit van de 
meid van mevrouw Cornet gehoord had, zond 
zij een cler fijnste speurhonden rntar eene be
kende uitclrnagster, van wie het bekend is, dat 
zij bewek ontvangt van allerlei slag van lieden 
voor bet koopen, verwi selen of verhuren van 
pakken. De politiediena.ar zeide halir dat ~ij 
door zekeren Henry Martin, dien hij te spreken 
hitd, te haren huize was bescheiclen. De uit
draagster antwoordde dat zij nan dien persoon 
een zwitrt pak had verhuurd, ni.tar dat bij 
thans uiet in haar hnis was. De politiediep.aar 
knoopte venler e~ll prnatje met .hitar aan en 
kwa:n van haar te weten dat Henry Martin 
hn.1tr had gezegd te Oompiegne te wonen; doch 
zijn adres kende 1.ij niet. 

De beet· Kuenen, chef der veilighe\dspolitie, 
begaf zich nu, vergezelcl van twee politiedie
nuren, nanr bet station om naar Oompiegne 
te vertrekken. A.an het loket van bet station 
liet hij het portret vao Marchandon zien en 
vernn.lll hij dat een persoon van die figuur eene 
kaart eerste kl11sse naar Compiegne had geno
men. N" n wns het spoor van deu miscladiger 
gevondeu. 'Vat eene verbazing onder de deftige 
klasse t'~ Compiegne, toe-n men e1· vernam dat 
;.\fo1-_:\mudoi:, die er te boek stond als een door 
en door· bra.uf .man, wiens groo£s~e lust het 
scheen te tuinieren, opgepakt werd als moor
<lenaar! 

Zijne rnaitresse, J ea,une Blin, is . insgelijks 
gevimkelijk nua.r Parijs gebracht, als verdacht 
van medeplichtigbeid aa.n diefstal, daar de.v.ele 
kosthare voorwerpen in haar bezit gevonden 
die >erdenking wettigen. 

N. RC. 

Ingezonclen Stuk. · 
tinP-~ll kon in,vinnen bij grn.n.f de Brt?deville. ----

Reeds vrocger lrnlhlen znlke ualatigheden 
plaati:; ; de ontrnngers weigerden dau tVel de 
ontvangst, doch d1wrop lieeft de l\Iu. de nlrnl 
gevonden om corro~ievc wanr slechts fm11co 
tL!Lll te nemen, terwiil de nflatlers it1Ln tusschen
stations en b1tlten ook uog zelf voor de inhL
ding moeteu Z'lrgen, wat men da1tm1u! wijten 
wil, dnt de koelies :.t!1ht1Lr voor de reglem1m
t11.ire los- en laiulloonen niet werken villeu. 

De s;s UlOf'ht ten deze-n ceu voorbeeld ne
ruen aan de .N'. I. S. ill., die zulke bederfolijke 
goedereu met spoed bezorgt. 

A.ch tend, 
Uw dw. 

'l' E. P. 

De foesteu b[j gelegenheid van het buwelijl: 
van dcu zoon \an angeran Hario Gondo 
Atmo1ljo met de doehter van Pangernn Ilario 
.-\lfi Widjojo zijn in 'volleu gimg. 

:t,oudug ochtend omstreeks ten 10 1
12 

nre 
werden de bruid~geschenken onder een gcroo
ten toeloop vim . nieu wsgierigen en me voel 
stiLatsicl, mtar de wou ing der brui<l ov.:rge
brncht. · 

Gisteren avond werd de bruidegolll Mn zijne 
ar.natnn.nde eehtgeuoote voorgesteld welke ce
remoni.e w-eder houderdeu van nontonners van 
.allel'lei laudnartl eu knnne lokte, en opgel is
terd werd door soorten vitll inla.ndsche m ziek I en de wajang ornng ." 

__________ ,....,,,_..,, ______ .,. In clen dalem van Plmgemn H1irio Adi 

Widjojo w1tren tal vuu belnug::itelleuden aan~ 
wez.ig-, WiLnronLler men opmerkte ons Hoofd 
van Bestnur met vele n.mbte1rnreu, Z. H. den 
Kroonprins met vcle P11ngerans van het kei
zerl\jke lrnis; h. H. Pangernn Pmboe Prnng \Va
dono met H. D. gevolg, den Militu.iren Gornrnan
lbnt en o:fficieren, benevem; cle elite onzer burge 
r~j, aa.n wie een sou per aangeboden werd <lat tot 
laat in den nn.cht duurde. 

'l'.K 
.Fr. 

Soera karta. 

8 l u i ' d a ; e n d e r U: a i 1111. 
ElJHOPEESCIIE '.\L\ILS. 

8.nU.R.A.?W: 'I'B B.il'AVLl.: 

11-25. Fr. 14-28 . 
.b.;ng. 2--lo-30. 
Holl. 2-13-20. 

Eng. 5-19-3 Juli 
Holl. 5-16-20. 

Queensland Hoyal )fail Line-. 
Te Sumarang '8. Te Batavia l 1. 

Ve1·zor;;in~sgesticht 

Uomruissaris dei· lllaaml Juni 1885, 
de beer J G. hl. A. UAltLIER 

JI a a 11 11 t a u d. 

Zate1:Jag G Juni L. K. Zaterdag 13 Juni - )1. 
Yrijdag 19 Juni E. K. Ztilenlag 27 Juni \'. M. 

1'ertreJc de1· 'l.'reinen 
:Seniarnng-:3ulo 

Solo-Semarang 

li.50 v. m. 'neltrein. 11'Plke 
te Solo nan,luit aan rlen snel
trP.;n. diP OIU J 0.:JQ \'. Ill. 

l'an tlnnr nnar So1~raliaja vcr
frekt. \'enler 8.3 l v. 111. l. l l 
n. Ill. 

7.2 v. m. 'l0.30 v. m. 2.16 
n. m. ~neltrein, welke aan
slnit aan clen sneltrein, clie 
om G.20 v. m. van Soera-
baja vt>rtrek t. 

Semarar,g-Kedong0jati·2.55 n. 111. 

l\.l)tlong;Djati-Sernarang8.'l2 v. 111. 

Sernnrang-Djokja G.50 v. rn. 8.31 v. 111. 

Djokja-Scmarnn11: 7.15 v. m. '1~.25 v. m 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 '" m ..::.~5 

Sok -Djokja 
n. m. 3.53 n. m. 
7.13 v. m. · 10 v m. L'53 
n. m. 3.36 n. m. 

\Yillem 1--Kedong-Djati o v. m. 2 n. m. 
Ketlong-Djati-\\'illern I. 8.5 v. JU. 4.11 n. m. 

t0.41 (~neltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank. Matlioen 5.:52. 
Soerabaja.-Solo Djebres 6.20 (sncltrein) a·1nk. Solo 

Dj. 'l.28 
8.25 aank. Solo Dj. 6.-
H.57 aank. ~fadioen 5.51 

(Tijdsopga1·en volge11s rnitlclclb. tijd Soeraliaja; 9 mi
nutrn ve:·~chil met Solo: '12 uur Soerabaja ~ '11.;)[ 
Solo.) 

Over 5 ditgen z11.l bet jonggehu wde pa1ir in 
den clalem van Pnng-ernu Hario Gondo Atmod
jo :r.ijn in trek ;iemen, al wa.ar 0ok eenige feesten 
znllen gegeven worden. 

De inteekeningslijst voor een feest aan de 
scbooljeugd prijkt reeds met een ruiru cijfer 
en vrij belangrij ke betlmgen komen danrop 
voor, zoorlat de Uornruissie al " eer van haar 
werk heeft, en de kinderen een aangenarnen 
tLvond in het verscbiet bebben. 

Gisteren avoncl hnd de eerste lr.,c; plr.nts voorde 
'leerli.ngen der Gou vernements lagere scholen 
alhier, die kosteloos onderwijs in de :iymnas
tiek wenschen te genieten. 

Ongeveer een veertigtal kinderen ha.dden zich 
dnartoe aa.ngerueld; dat getal zot1 misschien 
nog toenemen wanneer men het nm· der lessen, 
tlmus v.an 6 1

/2 -7 1
12 our, witt wilde vervroe

gen, voorn.l voor de kinderen die op verren 
afstund wonen. 

Zondag middag gaf Z. H. de Soesoehoe
nau nan II. D. fo111ilie en Hofgrooten een 
partijtje op Langen-Hardjo. 
. Bii die gelegenheid had er ook een geveclit 
plaats tusschen een t!iger (klein soort) en een 
.reusachtigen bok, die behalve met flinke booms, 

I nog gewapenrl was met vier spitse stalen lans
- jes op den kop vastgemaakt. Hij verliet dan 

ook als overwinnaar het strijdperk. 

De hardllraverijen van paarden, die 's mor
i gens vnn en naar het wed gebracht worden, 
. gaan nog steeds ongestraft hun gang. 

Zuterdag ocht ·1d kwam de Pastoor de Bruin 
op den driespronc;· van Lodjie-vVoetong en 
Adiwidjau, met zoo'n dollen ruiter in aanra
king, muar ontkwam door een zijsprong, waarbij 
ZEerw. bijna in de leiding terecht kwam, het 
geYaar. 

Heden ochtend namen wij een kijkje in de 
biina geheel gerestaureerde Protest11.ntsche kerk 
alhier; onze sfadgenoot de Heer Utrecht heeft 
daarvan alle eer. Zoowel van binnen nls van bui
ten ziet alles·er netjes uit. De kerk zal mede op 

m:ns adrPS bij opgaf. De prinsed sebreef aan I ·ceachte Redacteur ! Op de politierol vim heden werden gestraft, 
dat adrP,s en kre;Jg tot untwoonl een brief met D11.t Je nauwgezctb,ei1l bij de S1S in het be- wegens het bezit van· clandestiene opium, met 
~e be.-te getuigenissen, i~anr in k~nkenmeid.'tljl l zorg.en .:an !)estel.g~e.deren te wenschen ?ver- 3 mcl. krnkttl Saridjo en Tomedjci, 2 md. id 
en wemelemle rnn speltonten. D1t. kwnm bn:rr laat. blukt u1t bet ±cit dat de beer 0. B. S., Bok Pari11k, 1 nd. id. Bok Soetodrono ct!ict~ 
>"rjl:i0ht \ oor: z[1 h<';,;..r· i'.id1 nr.:1 · h<!t opge- I ,i>tgemle in deu 6u1trek van .~:raa;en, per treiu Pandj 1rng, l:J cbgen id. Tolusono, Tirtodikromo 1 
ge•eu nt1re~. -wnar de punier bu;.r zt>iile l}at · II een <10111 Vitrkf'JJ en eeu µakje V<~rzond, die, \Yong~owidjojo en 1:lingosern(to. 8 d. id E:nr
bij geen graid' dr Brt"ilevill" ken,le, 1111ui1· tlnt t<-'n D u, 2<) m. te Solo - Djebres 1in11lrnruende, toclrono, terw\jl werdeu vrjjge~proken Resouta
een jongmer.seh Dins.lu1~ hii hem w.·~ geko- den gendre~seerde ten 11 it 12 ure lrndden knn- · nie, Bok lleso. etiko, Sodikro1uo en Hnden Sas- i 

· nieuw he>locrd worden met een nieuw soort 
plaveien, die- reeds onder weg Z!Jll en een 
nieuw ameublement, kroon- en nrnurlampen 
volgens de nieuwste snrnak enz. bekomeu. 

De 1trchitect zou echter bij het werk geen 
zijde gesponnen hebben en dus in dubbelen zin 
(H'O Dea gewerkt hebben. 

m..i1 _nu•t het ver.r.oel: ou~ ecn b1i 0.f, die voor ncn bereiken_. . . .. I troprnpono; Kario;;eng1tdjo wercl nnar den Uesi-
Ook de kosterswoning en b\jgebouwen zul

len ·worden gerepnrel'rd. 
hf'ln twzurg·J zot1 wnr•wu, n onLrnnq-st te nemc·u. LJezl:l ont>mg ze echter succe:;sieveluk ten 3 clentierirntl verwe~en. 

Den vo1gcndN clag L-: zj ir de d1 g?l:- den, eu 4 me. wa.;Lrdoor bet pakje bet doel mi:;te \\' eO'ens het · toebrengen vim shtgen werd 
het •er~111nl rnn deu ui.iord rnn mevr. Cornet e:1 bet zwijn als itdell(ji>: wild, cl. i. oneetbaar gestrnft Lie Kie :Hoei met 2 ru'.l. en 'l'a.n E:iui 
met rle oms,imclighel:eu iu zoover Jie toen be- ttankwarn. met 15 cbgen hakal. 

---- - - ··~ = 
maar ik heb l!l' Jill .de uittere ondeninding van op
geda:m ! 

bBitt ·re ond<!nin,lingr· wocg .\Ima ~pottenrl. 

toen hij bleef z vijgc·n nomrl, t ge e,,11 p;i.ar Jangj1)s ... " 
»0 !' 1icl h\I ha:ir lw:1Ai,c; in do rcde. »lu ja1·e11 

heb ik zulke drot'\'C urcn uict <loorlecf.l, ab in die 
paal' daagj·'~. zooab gij die lachend lJliefL te nocmen." 

Zou ik daar we1·kdijk ove1· gcl,ichen hebben," 
uoeg zij iu zich zelven. » -:.faai· voor mij ziju dat 
nog heel andere uren geweest !" 

Zij keek in de verte en zei: ))Duch dat allt>s is 
nu al Jang voo1·bij !" 

»Ge zegt <lat op .ei:m ti> 111" h~rnam rlub, t>rnigs
iins opmerkzaam geworden »alsof gij zelre er ook 
onder gel~clen hadt ?" 

Zij zag hem zwijgend nan. 
»Ten minste ik 10eende dat uit nwe woor1len te 

kunnen opmaken" liet hij er vcront~chuldig1md op 
volgen. )) Dan hebt ge toch zeker aan mij gedacht! 
.o ! nn uegl'ijp ik hct, en dnn hen ik u dnarvoor 
innig dankuaal'. want ik wil n cfatlclijk, nls een 
rnijne1· gebreken1 bckcnnen, dat ik erg jaloersch ben. 
En dat zal ik vooral ten uwen opzichte wezen, da.t 
gP.vocl ik nu reeds ten voile, jalo11r8ch op iedel'e 
v;rn uwe gedachtcn, jaloersch op clken blik uit uwe 
lieve oogen ! Yel'sehl'ikt gij daarove1•?" Alma schudde 
het lv>ofd. · 

))0 ! neen ! clat brhoeft ge ook niet. De Zellina's 
stammen we! 11it het znidcn af. en misschien is el' 
nog iets van clat rnl'ige bloed in onze adercn ge
bleven, maar jaloerscb, volgens d<! gewonE;, oprntting 

• 

"nn het woorcl. ben ik 1ulstrekt niet. lets van een 
t)th•'1h> ~tt'l'kt er 11iet in wij ! ~foal' in dien zin ben 
ik jrtloersch dat ik ten hougste naij1·erig op waarheid 
ben. ,\J \\'at ~cltUn of gemaaklheLd is, kan ik niet 
duldnn of 1erdragen: mo beu ik imme1· g"ewet~st ! 
Daar.lool' heh ik mij ook nim111er goed knnnen schik-

. !,en in rnijne lwtrckking, <lie m\j zoo 1aak ~anleiding 
gaf, zoo veel onwa'i:irheid en ~chijnschoon te ontdek
ken en dubbel rnrheng ik mij dus in bet vooruit
zicht rnn mijn nienw bestaan. Met u het stille 
landd\jke leven te mogen genicten, o ! A Ima! het is 
of mj rei·cls ei·n dt\cl der' bemelsche zaligheid zal 
te lJeurt v,tllen. Zeg toch niet, tlat ik dweep ! 
\Vaardoor gevo!'l<lr ik .mij_- 011danks ch' ang.~tige urcn ' 
van die' twee laatste dag1111, tocb dour u zoo b<lven 
alles gelukkig? omclnt ik wi~t, on.rlat ik er zeker 
van· wns, clnt ik' in u mijn gr.!uk mocot vinden -
want gij en ik - wij ziju waa1· en O[ll'~cht ! E('n 
ande1· zon misschie11 alleen op tu~t uitwendige gelet 
en zich :urn 111\j wrbonclen hebben, srhooll zij wel
licbt in haal' ltnrt mets voo1· mij ,ge1·oelc!c. i\Iaar 
gij, gc hebt epi·st gued het l'Oor en het tegen na
gegaan, en niet rnorcfat ge er zeker van waart, dat 
ge mij gelukkig zoudt kunnen makeu, hebt ge aan 
mijne wcnschen toegegeven. Is bet niet zoo?" 

Alma boog het hoofrl zoo dit~p ter neer, dat hare 
krnllen op Bob'~ at'm vielen. Ecn oogenblik welde 
in haar hart de begeerte op, om hem alles te bc
kennen1 zich e..-en openhartig te betoonen, als hij 
was, en W<}J'kelijk d1egene te wezen, die hij meende 
in haar tc l'inrlrn. ·ooch het rluurde slechts een 

oogenblik, zij hui\·erdi.: er voor terug; de vrees en 
de angst hehielden de overhand. En ook nn dacht 
zij we,~r, waarnm zou zij hct doen? waartoe zou het 
nu nog dienen? Alles was imm•;n; t.ot nu toe goecl 
afgelOOfien. en nu nog rlaa!'orer te g::ian ,cprcken, dat 
zou zoo licht allerlei treurig~ en onaw1genanms ten 
gernlg~ kunneu heuben. DanrnnboYeu zij had immers 
voorgoed met bet 1·erledene afgecfa:111 ! 

J)Al ben. ik nog niet gcheel z60, als g~j van mij 
gdoofV' zei.zij ee11ig"zins beschroomd, >>toch verze
k·~r ik u plechtig dat ik al imjn best zal doen, om 
zoo te w0t·den" liet zij er va~ter op volgen. 

•lAlma ! mijne Alma" riep Bob, m'et zulk eene 
opgewunclene h,trt~tochtelijkheid 1 cbt bet was of zelfs 
in de naluu1· die krcet weerklank vonrl. E<~n oog.en
blik wcnl .het in cle olmen bladstil, het gckrijsch 
van de uilen lti•1ld. plotseling op, en een bl<>ekc straal 
van de mnan l'Ustte, als zegenend, Op de hoofiftm V:J.ll 

het j<mge paar. 

De gewone wisseling van Herfat en \Vinter, Lentt~ 
en ·zome1· had zich sin<ls rced5 vier maal hcrhaald. 
·wel stund de oog;t nog overal te velcle, man!' reeds 
vielen bier en daar enkele vroeg vcrdorC.ic bladeren, 
en de erg~te zomerwal'mte Wal'< al overgcgaan in cle 
koelel'e temperatuur van de i<tntste weken in Augustus. 

De verloopene vier jarPn hadden in de fa111ilie 
Zellinn heel wat verandering tr.weeggebrncht. In de 
eerste Lente na Bob's lmwelijk was cle handelsraad, 
ten gevolge van zijn steeds ~martelijket' wordend 

In de lnat:ste dagen is. bet op de pusars al
hier pepE'rduur; ki ppen, eieren, groenten enz. 
in de eer~te plan.ts. 

lij<.lcn. bezwcken. 1Ienouw Yon Lossen bad bet zich 
ten plicl1t gerckend, om l1<•m btj de verergering der 
ziekte niet te wdaten, en hrm tot het laat.~te toe 
bij te htaan. zooclat haar hnwclijk met Ruland eerst 
in den daaropvolge~den herfst zeer stil vo!trokken 
was. 

Dool' den .dood van zijn vader had Bob zich wr
plicht gezien, langer in de stad te vertoeven, dan 
zijn vooruemen gewrest was, want nadat hij de 
Cl' fen is met zijne zuster verd0eld had, was hij er toe 

: Ol'ergegnan om de bankierszaak van zijn vader te li
quideeren, ten cinde zich volgens zljne begeerte, ge· 
heel op zijn landgoecl terug te trekken. 

( Wordt -ne~·volgd.J 



• 

Als retleu geeft men op 11il't n1leen de veel
vuhlige in landsehe bu wel~jbfl'esten. 1rnt1U' ook 
tle vele slitmatbrn::; door cle gdoovig-en ~egt ven 
in clez.e urnund (B.oewah) die de Vasten Yvor
afgaiLt. 

Als eeu venolg- op eeu vorig entrefllet over 
woekerrentc moge dienen, dnt ieumml nlhier. 
voor het leeneu -ritn f 7 ~ pensiocll, f ~\:2.
aan rente ('?) bebden rnoest. .~nn dnt slachtof

fer is gerndeu zich tot ol!Zen Assi>'f-ent-He8i-
dent t~ wentlen. rlie mi;;srihien wd rni<ldel weet 

tegen zulk ltals1tt:;11ij<le•1. 

GEMENGDE EERICHTEN. 
'Krnclitens urnchtiging des Koning· is door 

den Uouveruenr-Gen mal dt:i}Jell:<atie verleeml 
nnn de lmurJers tler in deze H,•:;iclc"ntiP ~·,•let:en 

cl . ' 1) I .,. < ln.mlbouwon erneming- tlempoe · it ;:e111 V•Lll de 
krnchtens de overgan:;:;bepu.lingeu vau hcc refde
ment ·op de huur en verhuur >ttn ~ronden voor 
den lnmlbouw in de \ or~tenlandcn op hen 
rustemle vei·plichting. om die o.nderneming tot 
eenc uitrres rektheid ·van rninstens :!00 bouws 
uit te b;eiden. 

::lu1KER. 'l'e Soerabaja is een groote part~j 
suiker voor i 12 af~edaan. 

l>o S·11•1·. Ct. bev11t het voot 't moment on
wanrs..:bii nlUk bericht llat pa1•tijeu suiker voor 
U t., :wudeu z\jn afgedaiin. 

l loe beter het g1iut met de prijzen der pro
ducten, hoe aangem1mer het ons en iedereen 
wezen zid, mu.in· men 'vachte ziuh voor specu
latieberichten. 

I. V. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Ingcdeeld te Soerakarta, de eerste luitenant der 

infauterie J. II. J. Reiche; 
te Fort de Kock. de eergte luitenant der infante

ric \Vl'll!'ingh; 
te Unt:nia. de twe1>de luitenant-kwartiermeester 

\Wl de Kn~tccle; 
t,~ Wcltenetlen, de officier van g1>zondheid Lijkles; 
tc ,\tjch, de cerste luitenant-acljudant G. J. van 

lloogennuijze. 
Overgepl:latst naar Banka, de eerste luitenant der 

infonte1·il) J. Ilazenberg: 
11aa1· Fort de Kock, de eerste luitenant der infan

terie II. C. A. Xeeteson; 
naar Muutok, de kapitein-intendant J. E. Jautze; 
nam· Atjeh, de kapitein intendnnt H. Kits van 

Heij n in gen ; 
Busi11 e:::s is b11srness zegt de Amerilrnan .. en naar Atjch, de kapitein-kwartiermeester L. Maurer; 

deze zinsprenk is ook in Europa opgeld gaan n::iar Atjeh, de tweede Iuiter1ant-kwartiermeester · 
doen, hoewel men in de oude werekl, wnt eene L. de Roock; 
strikte opvolging betreft vun de levensw1j;;heid . naar Padang, de tweerle luitenant-kwartiermees-

1. ·· b t h b.. 1 'I' tl ter G. G. Lion: tie ZlJ evn.t oc UOO' zeer 1J ( e rnmm un- . . . 
+ · 1 t ' t "'t . ht · naar Semarang, de eerste lmtenant-k wartiermees-
8 c ie ~.rn u

1
urp.enoo en en uc er~n is., ter P. A. Struijvenberg: • 

~fen.1.g Europen~in toe? zoude z1ch, ctoor be- naar \\'eltevl'eden, de officiel' van gezondheid de!' 
spotte!JJ ke besche1denhe1d tlnartoe gedrongcn, I eerste klasse \V. J. Oosterhoff; 
niet met de opva'tting van dell e.--pre 'ident naal' Buitenzorg, de officiel' van gezondbeid der 
der Vereenigde Staterl, ;\rthur kunnen ver- tweecle klasse J. l\I. H. van Dorssen; 
eenio-cn »<lat zelfs voQr de hoogstgeplaatste naar de Zuicler- en OosterafJ.eeling van Borneo, de 
pers~onlijkheid het salaris eenc zaak is vrnai:- cerste luitenants der infanterie l\I. W. Thijssen en 
on in de eerste plants de anndacht ~oet ge- C. de Yi~~er; . . . 
v~stigd zijn en dat men er zich geen halve naar DJambi, de officier van gezondhe1d de1· twee-

t · · t · 1 t b k ·bu 1 " de klasse J. C. T. Scheffe1·. 
cen van moe a en e m e en. Onthen~n, eel'vol van zijn betrekking als lid de!' 

Toen Cleveln:cd den eel afiegtle, lla nfloop commi~~ie tot het afnemen van bet einde-xamen der 
van welke plechtighei<l hij eerst iils president hul>g<'1:e bnrgerscholen, W. L. D. Onken, leeraar in de 
kon worden beschouwd, W!lS bet mi<hlag en D11i1sdie taal en letterkunde aan de hoogere hw·ger
tlerbalve schreef Arthur op iijue eimlrekeniug school te Soerabaja. 
eene som van 10~ dollars e1~ 50 cent, voor Ilenoemd tot Iiil dier commissie M. J. H. te1· Lin
een halven cl1Lg honorarium op, om toch vooral den, leernar in cle DuitscbP. taal en letterkunde aan 
niet.· verloren te doen gaa.u. Cleveland kan de hoogere burgerschool te Batavia. 
dus slechts op de auder~ heltt honol·n.rinm nm Tweejarig Yedof • naai~ Europa verleend aan den 

. ofticier Yan gezonclheid ti.er eerste klasse M. :M. Bleekrode. 
den gedenkwaardigen dag 1tanspraak maken, ~ ~ Ontslagen, eervol, op verzoek, de kapitein der in-
en moet bet maar zoo zien in te richten dat fanterie F. Anten. 
hij, wauneer zij_n presidentschap afl.oopt, er voor Uit Batqvia, 1 Juni. Eenjarig ·ver!of verleend aan 
zorgt dat ziju opvolger ook des middags den J. de Gl'llijter, aspirnnt-contrOleur, Celebe~ en onder
eed a.flegt: op die wijze to ch kan bij lee bts boori~J1eden, noorderdistrictea 
verbaal krijgeri. • Benoemtl tot aspirnnt-contr6leur, de ambtenaren 
Business is business, bet woord gel<lt zelfs voor ter beschikking, Dijkstra en van der Hout. 
den president van ·de grootste r •publie~ tl~r Ontslagen, eervol, op verzoek, H. Menke, commies 
w-:reld. .del' ecrste kla$Se bij rle rekenkamer. 

• Bevordenl tot kapitein de1· infanierie, de eerste 
luitenant C. F. G. Gotz. Van verschillende zijden heeft 'men getracht 

eene verklaring te zoeken voor de weinig be
vrecligende uitkomsten, die onlangs werden ver
kregen bij de nvergangsexamens aim onze hoo
gere burgerschool. Doch in alla tot dusver 
geopenbaanle stukken, hoe doorwrocht ze ove
rigens zyn, blijft bet hart der kwestie onaan
geroerd. Nergens is melding gemaakt vm1 den 
hoogst storenden invloed, op tle lessen omler
vonden door het roekelooze friklrndel-nakken 
in de keuken van den bewoner der vroegere 
directeurswoning. 

En toch kwam het <lieu ten gevolge, in de 
laatste maanden, sc hier dagelti ks voor. <lat 
leeruren met sbppe zeninven geregekl de kluts 
kwiit waren; tern·\jl kunpen, die unders heel 
sterk in het Hollamlsch zijn, z1Lten te Hotten
totten. 

\Vil of kan het bcwnste kokki niet met 
meer bescheidenheid hakkeu, cln.u wonlen cloor
tastende ruantregelen, ten opziclite van dat 
vrouwwensd1, wet de111tanva11g ni.n den uieuwen 
cursus tlriugencl geboden. Of en, zoo ja, in 
hoe•er - en langs welkeu weg - tevet!S het 
plaatselijk frikki1delmisbrui.k vooe trnpsg•.HV ijte 
beperking en ln.tere afachR.ffing V<ttbuar is, zal 
echte.r al aanstonds een punt Y:in. ohder1.0ek 
en ernstige overweging dieuen uit te nl!lke11. 

B. H.B. 

Door de regeering is afwijzend beschikt op 
het door den J.irecteur van J ustitie gedaan 
voorstel om bij den resiclentieraarl. te Djocja- . 
karta. een a.fzonderlijke griffier in dieust te stellen. 

• B. H.B. 

Volgens een bericht van den resident van 
Probolinggo tld. 28 dezer is bet gerucht juist, 
dat de vulcaan 8meroe nog niet tot rust is 
teruggekeerd. 

Een nieuwe spleet heeft zich gevormd op de 
helling van dien berg in den ouden weg, waar
uit voo tdurend vuur naar bweden loopt, zon~ 
der dat er vunr van boven uit den krater komt. 
De mijningenieur Fe11nem1t, op weg nmi.r .den 
top van den Lamongan, is door den resident 
verzocht den toestand van den Smeroe op te 
nemen, ter voorkoming van paniek. 

B. H. B. 

De Gouvernements koffie oogst van Java is 
op 30 April geraanicl voor dit jaar op 646,470 
pi col. 

IIet stoomschip Utrecht is op de reis hr.rwaa1·ts 
eergisteren te Suez aangekomen. 

IIet stoomschip Sama1·ang is van Southampton 
herwaarts vertrokken 
. De· Engelsche mail, met berichten loopende tot 

l Juni, is bier heden aangekomen. 
Daron van Lijnden, kamerbeer des Konings, is 

overleden. 
De beer :Jiieling, directeur van 's lands drukkerij 

in :\('rlerland, is benoemd tot ridder der orde van 
den • · ederlandschPn Leeuw. 

Aangeslagen vendutien. 

Op \\"ocnsdag 3 Juni te Pasarkliwon, van paal'rlen. 
Op ]),111d1•nlag 4 J uni des Yoormidclags ten ·l 0 ure, 

in · h••t locwil van het vendukantoor van een half 
aanJeel van l!et perceel te Tjokro Xeguran st;tanrle 
tc>n 11n111e van rle Chmeesch~ vronw Tjan Tjoet .:\io 
alia>; Tp111 :\fc11tro. 
• Op \'rijda; 5 Juni te Pa arkliwon van den inboe
dd ran den 1Jee1· 0. E. Swrning. 

·J. 

De venclumeester, 
U. C. Fisser. 

A d v e rt e n ti e n. 
Voorpoeclig bevallen van een zoon L. 

L. SCIIULTZ - LUTHER. 
Eenige en :A.lgemeene 
Kennisgave. (117) 

V endutie wegens vertrek, 
Op Xaandag- 15 Joni tSS5 

te WONOGIRI 
. ten h uize van den W elEdel Gestrengen Heer 

As Ce SQBll:PP:aB,, 
Assisten t Re~idcnt 

(121) SOESMAN &Co. 

Guatamala zaad 
versch en prima kwaliteit te koop 

aangeboden. 
Adres No. dezer. (120) 

Gezocht: 
j:EN PERSOON, GROND!G BEKEND MET DE 

INDIGO KULTUUR, 
zoowel aauplant als bereiding als met den 
bouw der fobriek. 

A.dres met referentien, onder bet M O'l"l'O 
I TDIGO, in te zemlen aan. de Heeren 'l'llIElIE 

& {Jo., te Soernbaja. 
(119) 

OP W 0 ENS DAG, 3 JUNI 1885. 
zullcn wij publiek ycrkoopen: 

20 §1'._ 'rOESEEZEN, 
te SOERABAJA . 

aangebracht en te bezichtigen op 
Pa•ar Hliwon 

naast de Inlanclsche School, 
Voorts;. 

28 prachtige Madureesche trekossen; melk
gevende Koeien met Kalveren, w. o. een 
Europeesche bezette Koe. 

En bij tijdige aankornst, 
twee deugdzame rijpa~rden. 

De- vendutie zal gehouden worden m 
de VOORSTRAAT. 

(118) SOESMAN & Co. 

VerkriJg baar: 
Loten voor. de Geldloterij te Samarang ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek W eeshuis 

en van het Hulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samanmg groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN: 

1 prijs van f 100.000. 
1 > > > 20.000 
2 prijzen '.).. > 10.000 

. 3 > > » 5.000 
10 > ) > 1.000 
10 > > > 500 

100 ) > > 100 
100 » » > 50 
Loten zijn tegen c6ntante betaling en op 

franco aanvrage a f 10 bet lot verkrijgbaar, 
bij aanvrage per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De dag der trekking zal nader worden aan-
gekondigd.. · 

THOOFT & KALFF en · 

(57) SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Onh'angen: 
Een partijtje exqoise witte 

portwijn~ minder zoet van smaak clan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ).* 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende ,,~IJ I :r EN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70} A. MACHIELSE. 

Amatard~m~Qhe Apatheak. 

Lev.e:trtvofeir 
(296)* A~ l\.lACHIELSE. 

SOESMAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis- 'en Uom:missievendntien 

(28) 

O~~T~Di~~n~ 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchctten (met kogelbewcging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Pren te boeken 
Timmerkisten 
P assertloozen 
Gezelschapsspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

SALON·IlE COIFFURE 
1Ieerenst1·actt-Solo. 

Reeft pas ontvangen: 
Extra kwal.iteit zwarte vilten hoedcn 

van af f 7 .-; Grijze vilten zonnehoe
den; zwartc en fantaisie dassen, kragen, 
hemden,sokken, harnldockcn vanaf{l2.
tot f 14.- sponsen, kammcn, wandel
stokken, heeren-dames en kinderschoenen 
in alle soorten. 

Parfumerien van Ed. Pin.and, Veloutine 
Oles, Faie, Oriza lactee, Heeren glace hand
schoenen cnz. 

Alle· soorton van Wijnen en lik:euren. 

(61) J. B. AUTHIER. 

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

V erschaft werkkapitaal aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten . 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Toko- A.uth i er 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

hee/1 ontvangen: 

Een factuur damesartikelen bestaande nit' 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, cachcmiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoeden, bloemen, ruches, corsetten, 

·jongens- en meisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHIER 
(47) Modiste. 

· lC~Dlge w~en ba~~hikba,ai 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKENEN 
· Gerards . 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

·~ -illl i ATELIER DE PHOTOGRAPH!E II 
a\. 'Ura\~~~~'.!U. .1 

' HOTEL SLIER. a26 ,ml 

--·--~· 
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in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESl\IAN & Co. 

V erkrijg·baar: 
· DjatibrancUiont le soort en 

fab1·ieksb1·andhout. 

Bestellingen op balken, clakribben, pa~~ 
latten en sirappen worden tegen billijke. 
prijzen aangenomen en ten spoedigste af
geleverd. 

BERTHO CARLI. 
(8 5) Adiwidjajan. 

Knip Bf Kebalen. 
Beleefd aanbevolen voor het repareeren 

'\tan NAAIMACHINES. 
(95) 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van B:i:uids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 



CIRCULAIR/£. 
H'e/Eclele Hee!'! 

Bij de belimgstelling, welke tegenwoordig 
alles opwekt wut op de t:>Uln~;L{HlE'l'( 'PL
~'l!llH eu de 'l'~rnlS)e:·dericg vnn opbreugst van 
Smker, en n·r1111D<lermg der kosten van voort
brPnging betrekkiug heeft, veroorloTen wij ODS 
de vrijheid Uwe 1mndacht "te ve!'1tigen op bet 
door ons vertegenwoordigd wordend : 

Dnbbel Gekonce:lltree1·de 
Superphospluu t 

met een hoog oplosbanr gehalte van 4_0 tot 
45° 0 Pbospborzuur. Door weten chnppelijke 
proefnemingen en door de pmctijk is gecon
shtteerd dnt de Vorming van Hu ike»sa1Jpen in 
bet riet door de phosphorzuur gescbiedt en dat 
door toepassing er van niet nlleen eeDe gl'oo
tei·en opb1•e11g~t van S11ike1· 11wa1· oo/,; zuivel'de1· 
Sappen verkregen worden. 

Dit geldt 'l'OOr alle Superphosphaten in bet 
al.,o-emeen. maar wanrin bet door ODS verteaen-• b 

woordigd wordend CbemiClLal zich ouderschPi<lt 
boveu ~nderen is bet hoog assi ill ilabel gehalte 
aan Plwspho1·:11111· in den w·co11c1•11tl'ee1·den vorm 
van 40 4;>u 0 ; terwijl opgPloste Pcruguano slechts 
9° 0 oplosb1tar Pt10sptiorznur bernt. 

Geieo11e soorb>n 8nperphMplrnnt bevatten 
me~T u!s 10 tot 15°fo as~illlilable phospborzuur, 
dus om de=dfde hoeveelheid phosphorzuur te 
-,erkriigen 11ls door ons in cen Ton ouper
phospbunt geh'verJ wonlen. zouill• ruen circa 3 
'l'ou van bet gewone :::iup ... rplio:;pliPat of -1 u 5 
'l\rn Peruguano noodig heLben. dus ook 3 of 5 
maul zooveel n11ci1t te betnlen. 

De op.:;lniting (l .-onc.•ntrati .) heeft pl1wts -,ol
gens een niemv :-;y8teem en wel :011(/el' gebn1ik

w1"i11q. van Z1eup:l:,11tlt', zoo(lat het geen i•1·ij 
Zu111•el:1w1· bernt. 

Ifet vr!je zwa\·ebmur irnnwnlijk is cen der 
~rootste vijand 'n der Crystnlli•ntie der Suiker. 

G 1·00/c ,.,, 11pl11't'11g:;l i:a 11 _ '11 il.-e1·sa11pe11 ~Lil 

:11i1·e1·dt'1' l.-tcaliteil. 1'1'11 vowliye1· L't'1·11·e1·/;i11g die1· 
..._'uppc1i, 111iJl(/P,. J1i>sidu en u•el'l;/von en y;·oole;· 
opb1·e11y:;/ nm 8ui/;e1· vall le!1!1e kwaliteit zijn 
de resultateu van de gHbruikiuakin.r, wuartL•()'en 

- " 0 de kostt·u niet. in verbou<ling staan. 
De 11·ij~ van het DUBBEL GECO~CES

l'REElUJ SUPERPH0::3PHA.l.1' ie: f O.lS per 
Kilo of ·t 180 pbr Ton of 11.25 per Pico! franco 

. Rotterdaru op den basis van 4 0 pCt. assimilable 
.Phosphorzuur. 

De jniste berekening heeft ecbter plaats naar 
de jui:;;te procentsgewijze. gehalte van bet gele
Terd assimilable Pho8pho1·:uw· ·tot den prijs 
v1•n f 0.45 Cent -per Kilogr. 

1000 KiloSUPERPHO::>PHAA'l'-a41 2
1. 0 °0 

PHOSPHOHZUUH kosten dus: 
1 

,il~ Kilo a -15 cent f 185.50. 
Voor een oppervlakte gelijk aan eene Java 

Bonw is benoodigd 140 Kilo SUPERPHOS
PB.l.AT. 

Hierbij moeten gev-oegd worden (ten einde 
circtt .20 °, 0 l::-ltikstof nan te brengen) 90 Kilo 
Boengkil of Z:wavelzure Ammonia. 

De kosten worden dus: 
140 Kilo Supcrpho>phaat a 18 Cent. . f 25.20. 
wacht per S. S_ ii f 50 per Ton ~.50 it . . » 3.50. 
circa 9o Kilo Boengkil it ? 

Hierover staat eene 1errnoedelijk meerdere 
opbrengst van 1000 Kilo of 16 picol per Jnva 
Bonw_ 

De nflevering geschiedt oncler Contr6le van 
en het gebalte Phosphorzuur wordt bepaald 
do.or het Proefsta.tion verbonden ai:m de ltijks
landbouwschool te W ageningen. 

Bij elke levering wordt eene Anylise gevoegd 
van dit proefsfation en van de geleverde partij 
momters onder verzegeld cachet bewunrd. 

W~jze ,·an 1 ant)lant: 
De 11ie:.:/.~tof dirnt circa 4 weken voor den 

aanphint in den grond gebmch t te worden en 
circa een handbreed van den worteI 11f en 2 '. 
a 3 inches diep gephmt:-it te wor.J~n. 

.t: T oodzakeliik is dnt bet Snperphosphaat ver
mengd wonle md Boengkil of eene_ nndere Stik
stof uanbrengende mcststof, d1uir bet Super
pho-ph1mt ge0ne 1iU1lere mc>::;tstofhoudende .be
stu.ndrleele11 bevat n.ls het Phospliorzuur en dit 
laa.tst w.~rk te allecn op de s:.pn.J k hPiJ ni.u het 
riet, niet di1<Jct op den gruei d··r pli:.nteu. I 

Hoewd wij boven tle tun•it~tnf 1rnngnven de1 
benoodigde hoc'\'eelheid per Jnrn bouw, zoo
:mreekt toch vnn zelf dut tle mcerdere of minclere 
u'hgewerktheid <ler g.rond hierb!j cene voornuwe 
factor is. 

De genoei:ucle boeveelhei(l Yun 1 GO Kilo per 
Jn.Yu. Bonw geldt voor gelieel uitgewerkte grou
den. 

<Jan.rne zendeu wii f!Etl. op nanYrnge cene 
klein•• lwevrelhei!l tot 1wyli .. ;e. • 

Per ll rnad kt111 nen On1L_rs uit.geroenl worden, 
om per cerste stoomer fo won1eu geleverd, bij 
een•· hoeveellH,i<l 'l'Ull 10 .Tou. 

·w ~j vertrouwen d:it clP ~<'g'•'Veue in llchtin~en 
U eene teden mngen z1in tot eenc prnelnerniL1g, 
welke !uet wrg uitgevrer<l, d11gu1 rnoet .. 

(122J 

llooyarlrtend, 
H. E. IIOLTY & C.:i. 

Agrnten te 
J]utavia. I 

N B d B r 1. I Il fi i s c h B 1 B v B Il s v B r z B k B r i Il ~ BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
W:l<JBSi. TUIGli. UND IGEN. 

Handelaren in mo.ohinerieen en fabrieksbe
:ioodigdheden. 

HFBBEN IN VOORRAAO: I' LUtr0ntB MaatschappU 
Een gToote pnrtii I-'• '_I_\ 1-1 en Balk· . TE BATAVIA. 

ijzel' in alle nfnwtingen. 
~~taat· en I,lnnt~jzel1' vnn 

Wttarbij van 6'X2'X '·••' ' en '!•" 

n.lle dikten, f 
i 

. 'taa;f en plaatkoper en Uoper

lnlichtingen omtrent veriekerin~en b. v. K:Lpitnal b~j lH't>d~jden . lmmer-trekken1le verzt
kering;-- ook omtrent die \'Olgeus !wt onlangs 1mn~enornPn VB B.L.-LH 11) tn.rie{' voor W FlE
iENFOl DS. worden g111nne VPl'8trnkt .Joor 

den Agent te Soerakarta 
J. H_ YAN O~lt\IE REN. 

druad. 
Groote- sorteering-Jloerbouten en ! 

Jilinlu1agels. ! 

en ~too1nat·s1nUers. 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. Steeds ·voorhanden: > > llt.01•eren h.ranen 1· 
POS'l"l'APIEVEN1

• India 1·ubber van af •1,." tot en met ·~ 
1" <lik. I le'\Teren op aanvraag dadeijk 'rELEGH.AAF'I'ABJEVEN voor 3 kringen be-

Gasp~jpen met hulpstnkken tot j §chiijCschietrc~isters en ~t~liltauutHbepa- rekend tot 200 woorden. 
en met ~1" 1 li n;;en, afzonderlijk gebonrlen . I 'fAlUEVEN voor KOELIELOONEN bu i~tn. 

Geklonken - pi.jpen tot 12" diarueter Gedrukte i'-anteekenini;boekjel!l. -~

1 
(
6
d)e lijn. 

gepcrst op 10 Atmospheren. I Nan.mlijsten. ! 'l'HOOF'l' & KALFF. 
Prinrn kwllliJ.eit En~elsche drij h ·ie• I Ii. leedin;:liJ!!ten. 

in en. e11kel en dubbel. I "\Te1·lr1·1·J· !!b<•tar· Strnfboe!H•n. l' "- '--' 
l!l:l!nd. ('entr-if'n~aal. §too1n- bi·J·. 

poin(tt"U en Hrancbsiuciten. Uenn~eboeken met sterlcte ne~h1ter. THOOJ?T & J(ALFF 
!::'~ r •'f"l~et"dS •hap ,-oor gas en l_•1·oees-l·erbnal. Getnie-en Verbooreu. "''ri ·~·01·t hd1·aad. - Ileklaa~dt•n ,.erhooren. 
Aile :,;oorten ,. t•rf"l..,·iu·en. "l'endu,·erantwoo1·din;;en, enz_ enz. (4) 

001· en PO.t!lliunachines, lllraai- ! -------------------
eu .-'c ul.ailuu::t!ien. V l .. b 
.;too:n:rmu_·h~nes uetJA:etels 0pern 1· er (l'Jjg aar 

fun~latieplaaC. . . I Efappc-Kaart vim Java 
U."~e ~uhr t;O:rrnvos1t1e, de. beste t TopooTnpld\aart vnn So~mlrnrta 

beHeedi1w. teu·en wiirwte-uitstri\lin()' I 0 
I l D. I - ] -• '"' ,... , • r; · l . :> Io q n. oirrn 

1nas (1·astaU. een meuw soort 1. _ · · 
,·uu1·~.i.l<~i. Yau welke liintste n.rtikelen zij I Pnichtnl).rnms . 
eeu~!.!'e 11g·\>nten voor. ~n-rn ziin. • Merk-en stempelrnkt 

\ enler alle :u·ta&ielen. benood1"°d Runtlschrift pcnnen 
,-0·>1· land ~HJ &.e onde1·ne1nin~en . 

1
. Prnchtbijbel Gllstn.vc Dore 

lI umw rnak op !!rooten om1.et gebaseerd zijn B lb k·. 
d I 1_ 1 •· h ' .. b'll .. k n oc ·1es e. ll'uuen 1.11 umie pq11.eu ooer 1 -!-) • en ' 
be'it•,ll'n concnrreutie gestekl. GoHpil-grn'l'ure~ 

Uanrue be\a;;ten zij zich met toczieht hou- lvoren duiwstokken 
den op aa1rn11mk nm 1'1.ac 1 • nerieen en Pu1·y-selrnren 
re•)itratie!!J dimrnm. en neweu bestel• I Biscuit beeldjes _ 
lingen aitn op diverse werktuigen. (90) Orillon pas ers 
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Honderdjitrige nlnrnnakken 
Sigaretten papier 
Faber'~ boodschapleitjeis 

Enz. 

(3) THOOFT & KALF.F. 

Amsterdamsche Apotheek . 
Soer1.ku rta.. 

Bay1·n1n. i\..lcoholisch urasch
water. 

( 1O1 ) :MA CHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAl-<.A RTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ra~ps@he 'V\rij~en. 
(25) A. i\IACHIELSE. 

An1sterda111sche Apotheek 
Soerakarta. 

Glykaline, middel tegen de hoest in z •J JI fl h • ' f t • 2 I /1 en 12 esc Jes a ·±-- en f .-
1 lllig1·aine §tiften f 2.- per stuk. 

L. I 356 A. J\IAOHIELSE. 

I 
U'iHc en Iloode 1•01·t .... . f. 1 ;)_-) per I 
1'.lnb1i.;a, NJ:uscntel ea Vino Dulce,, 18 .5(! j12 fl • 

pa I•·• i;~~fl ••;[~;~~Sh;;o~y s 0'1~ 2 -! • ""' ! 
THOOFT & KALFF 1 

An1sterdarnsche _A_potheek 

l'oede~ tegen miltvuur 
f l.<lO per pond. (311)"' 

BRAND-A.SSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterlin.g," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

,, ~~ eri-tas. ~· 

Dij bet .\.~('nf!jehnp dezm:· Mnnt"4cha.p
pijeu bestnat, OJ) zeer aaanemelij:ie "\·001·-

w.;a.ardcen, ~cl~;;enheid tot \'Cn>ei!ierin~ 

te;.;-en bl'and~e,·nar, ,-an nlle ~oorten Ge

bou WCJl en G-oederen . 

De Agent' te Soualw1·ta. 

(16) J . H . YAK OMMJ!;lU~K. 

blanco aatn·ragen tot ~·eleideu 
b"Uet '\·oor ,·er-,;oer ,·an !t:_o-ftiJ. . ' 
1net o_r:nt ,. an~stheuTijs -voor lt:_of-
fij v11s. (193) 

'"\~ erkriJg·baar 

b~j 

TIIOOFT & KALFF. 
A.vonturen 

van 

1 
Baron van Mfinchhanson. 

! (in het J iivannsch) 
; Pi·ijs f 5.- {1·anco pu post f 5,i>O . 

1 (8~) 

Alnsterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough Lozen~es. 

( l 0 5) 
Middel tegen de hoest . 

:\IAUHCELSE. 

.AmstBrdaIDsche AnothBBk. 
Gnlvangen 

ROODE l~RUIS PILLEN 
EN 

SIROP van Dr. ZED. 
(28) A. :\IACHIELSE. 

AGEJNTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekeude sluit verzekeringen te
gen brandg·eva1u-, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. i\1.AOHIELSE. 

Yerkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff- Soerakarta 
P APIEREN IN DIYERSE SOORTEK. 
ENVELOP PEN . 

KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
, INKTEN, IN ZEE l-t VELE SOORTEi~. 

PRACH'l'ALBUi'.\IS_ 

DIVEmSE SPELLEl\, enz. enz. (5) 

l 
! THOOFT & KALFF - - Soerakarta 

bevelen zich Lelcefdel!jk nnn voor hunne 

-~----

Ilrnkkorij on BindorU. 
en 

IIANDEL 

in Papier-, SchrUf- en KantoorbBho~ften. 
Spoedige bedieni11 0cr en nette dleverina a e-o 0 

gnrnndeerd . 

PlUJSUOUl(ANTEN worden i;teeds gru.tis 
verstrekt. (7) 

Slellen zich verantwoordelijk voo1· de wet 

DE UlTGE\'EHS. 

.. 
Sneldruk - T1100FT & KALFJ? - Soerakarta. 

• 
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