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Een Oordeel over de Indischa Pers 
In de > Brinen uit de Oost" door Pe1·ipa

tetic11.s l*l vinden wij ef'n o,n·cleel over de in
tlische pers vim tien iaren her, <lat wij niet 
z66 bekeud itc:Lten, clan <l1tt het der moeire niet 
wn.ard zou zij n er bier het volgende nan te 
ontleeiie11. 

Onnoodig te zeggen tl1tt we met den beer 
Peripateticns in het geheel niet een Iii 11 trek
ken, althans niet op ieder puut zijuer (gansch 
niet u.alsche) kritiek en het is meer bij w\jze 
zan curiositeit dat we 's mans geschr\jf Lier 
opduikelen,-- omdat bet een oveuicht geeft 
(tamelijk P.enzijdig, 'tis wnnr) v1in de organen 
der toenmalige indische p1•r . eene herinnering 
an.n wiit was, v66r tien ja.ren. 

Uehrek nan publicit.eit, zoo vnngt de schrij
-ver aan, is bier niet, want op <le ~~5000 Eu
ropeanen viJJdt ge tie;i cournnten en nnar <lien 
maatstuf zouden er in cderland meer dan 
duizend ruoete·n r,~jn. . 

Te Batavia heeft de beer vn.n Daalen den 
heer Hnet bij de Java Bode vervangen en zal 
deze laatste tegen April een Algemeen D11gblu.d 
van N. I. ga.an redigeeren, niet met een lid 
der Commune tot chef der drukker\j, zooals 
men dit op gee§tige wijze der werelcl poogde 
diets te ma.ken. 

Van de bladPn aldaar bP-eft de Java Bode 
J.e oudste brieven en de meeste abonnes. 1\Ien 
schrijft dit nan den heer van Gennep toe, wien 
Huet opvolgde. Feitelijk bracht van Gennep 
den Java Bode op zekere boogte; maar toen 
de groote from geroerd wenl over de vrije 
passage, die de beer Huet van het Nederlu.udsch 
ministerie verkreeg, welk lawaai Lion begon 
en dat tot nu toe (187.t) wordt voortgezet door 
zijne geestverwanten, zooals zijne imitators zich 
noemen, nam in bet begin bet aantal abonnes 
aanmerkelijk af. 

Doch door Huet 's talent kwaru daarin wel
dra staking. 

Over die vrije passage heeft ruP.n schande 
en wraak geschreeuwd, all~rlei invectieven beeft 
men er tot torenshoogte op gebonwd. l\faar 
wn.aroru heeft men tegenover eene ongunstige 
beoordeeling ni1ot laten uitkomen, dat een er
kend uitstekend littemtor en scherpzinnig cri
ticus, die zich bewust is wat hij met zijne pen 
vermag en vermeent dat de toon die verschil-

(*) Peripatetici waren de aanhangers dct· leer rnn .A.risto
teles, die gcwoon was al wandelende zijnen leerlingen on
derwijs te geven. 

Fe u i 11 et o n. 
BISMARCK THUJS. 

SteP.rls heeft hrt publil'lt, zegt A. Berthold in 
Schorer's Familienblatt. waar h1•t bt>roemde m>1nnen 
gold, niet P.nkel belang ge,tch.l in h:.inne lmndelin
gen in openbare aan?:eleg<lnherlen maa1· ook rneer _in 
bet bijzonder voor bun hui~t•lijk ]even: wen wilde 
weten hoe groote mun11Pn !even, hoe zij eten e11 
drinken en hoe zij in den omgang met hunne hui,
g~otf'n zijn. 

Dat die helang~telling bepaaldelijk ten opzichte 
van vorst Bismarck zeer g-root is, is zPer verk laar
haar c11 daar om is bet hoogst zon lei·ling rlat rl:1ar
omtren" tot nog toe zoo wPinig bPkf'nd is geworden. 

E1· is echte1· eene t'envoutl1ge oplo~. ing 1·oor dit 
raadsel en wrl dezP, dat het p:ilris van den kansc
lier in de \.Vilhelrnstrasse hermetisch voor de bui
tenwereld is afgesloten. De toegang tot den tuin 
v66r het gebouw wordi aan iedP.reen on1zegd, in bet 
paviljoen van dien tuin zijn dag en 11acht vie1· po
Jitie-ambtenaren in bur,gerkleedcrcn in rlienst en bo
vendien wordt er stipt op gelet dat noch de clienst
boden, noch pe1 sonen die in de woning verkeeren, 
iets openbaar maken wat huiselijke aangelegenbeden 
beti'eft. 

Peze afzondering kan niet aan een gril en even-

j De ~ot>1·alu,,,·t1£S<!hP Courant ver,chijnr 

dri1'mr.al 's weeks: Di,11iid1igT. D<>ll f/t'1·tl11g6 en 
1 ZtLter<lt£gs. 11itgnzornltird fec>td:1gen . 

lende indi~che bladen nnnslann zoo we! nls l: n n 

1 iu boud een mnn mi.> gPnrd vertcgen woonligen 
en tlaanloor liet gezag der 1'\ederlanders in 
deze gewt•$ten scb.ulen--zond~·r gewet •nsbe1.w1rnr 
eene snbsi lie v1Ln den lnnd1· m1tg- 1wn11<>111Pn, 
Ills h\j v11.n 00rdeel is door voorhe,•lLl en kri-
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tie! op die bl1ttleu te konnen iufluenceeren en 
aldus de h1L11dh:ning en bev~stiging rnn bet 
(l-011verneuw11t te kuonen v1tn <lien, t z[iu? 

l\ln,ar dergel\jke oprntting zou in de .. k1wtm 
zijner tegenstander,:; niet te pas komen. 

Zij hebben twee hnnd rnt3els gevondc:n aan 
Huet en die lnten zj niet los: de vr\je pa« a
ge en Li.Jewijcle. om beurtf'n of tegt-lijk rnk
ken zij dnnr:utn met kracht en zoo r,\j du11.r
mee voort,;:tnn, zoudcn Huet's colleg-a's we! 
een onverw11chts kunnen omtuimelen en dan 
zullen zij niets meer hebben om zich ann om
hoog te trel\.ken. 

Huet wordt gerekend de couserv1ttie-re pn.rtij 
te vertegen woonligen, doch h ii ij VP.rt fegen een 
batig sahlo, terwijl van 1indere .redacteurs som
ruigen tegen de afscbaffing der rotaustrnf iijn, 
cloc:h heeten zjj zeer liber,;,al. 

Men moet dus bier minder c1p de vlag d11n 
op de lading letten. 

Behalve de Java Bode heeft Batavin h"t 
Bataviaascb H1Lndelsblnd, waarin advokaat Hoek 
hoofda.rtikels schr~jft, pie mee~titl prnktiscb.e of 
lolrnle belangen tot onderwerpen hebben- en 
de »Indier", vroeger Nieuw Batavi~iasch H1tn
delsblad, oncler redactie va,n de hceren vnn 
Lier en Zeehandelaar, twee Isrnelieten . 

De beer van Lier schrijft mcer kalm en 
bezncligd dnn mooi; st\jl beeft hij weinig of 
niet. Doch laat iuen zijne talrijke gemeenplaat
sen en stop\voonlen weg, clitn is zijn recleneer
trant duidelijk en logiscn genoeg. 

Het officieel orga1tn, de JavascLe C'oornnt, 
dateert reeds van 18 l 0, docb heette toen »Ba
t11viaa~che Koloniale Uour1111t" en onder het 
Britsche tttsschenbestuur »Government Gazette." 
In 1816 werd zij weder Bttfatviasche Courant 
gedoopt en in 1828 Jiivasche Coumnt. 

Zii mag niet beschon wd wortlen a.ls bet 
vervolg der » Bataviasche N ou velles", die al
leen bestond van 1744- 46, daar in den tus
scbentijd (1746-1810) geen officieel 0rg11.an 
meer verscbeen. 

'Ie a::::.:.arnng heeft men twee bladen, voor
eerst de Samarnngscbe Courant onder redactie 
van den heer Grnmberg, gewezen secretaris 
van 'rimor, scbrijver van het boek »Modjop1L
hit," iemancl van wien bet pnbliek meer ver
wachting bad als clagblaclredncteur clan bij tot 
beden verwezenlijkt heeft. 

min aan overdreven vrees wnrd_Pn toege~chrcven ; de 
maatregel is eenrnudig genom1m om den 1·orst rnst 
te versch ,1 ffen, aangezi•'n hij rnor uitvinder~, perso
n1•n die zich in b1inanle omf'tandighP.r!en be1·i11c!en, 
lieden die YOorrle1•len 1·an den Staat hopen te> trek
ken, krankz'nrrigt>n. 011b,..scheidene11, ITwnsr·lrnn die 
p1·oce~'l:'ll V!'doren hehiJcn en rt>cht irr htJt hoogstP. 
rc~'ort znrkcn. kor-tom \um· clnize111 len in her ei!!t.'O 
en het buitt-nland de 1dtirna ratio is. JTef 1s ~~en 
ft>it, dat in de pnrtic11liere kanselarij des 1· w~ te 11 

rloorPengeno111Pn drtgelijk.:; twee brieH·n ''an krnnk
zi11nige11 ontva11gen worde11 en dat hon 1lerdt>n schr·if
tclijke vcrzoekr•n tot rlt>!l 1·orst wordnn g~richt die 
artn het gnorrd ''erstand dPr afz0nct .. 1·s dnen twijfo
len; tijd en gczonrlheid v:rn den RrJkskans.•lier zourle11 
rltts noudeloos wonlen opgeofford wanrJet•r hij genootl
zaakt \V;ts ierl.~rt>1'n te woor·d te staan. 

De huishon ling van vorst Bismarck is niet op 
grooter en rijkcr ~chaal ingPricht rlan die van cen 
enn,·oudig land CLklman in PommP.r·en; het getal 
<lienstbodim i.· zecr klein tln br.~taat uit een koetsier, 
een lmrnenli011aal'. een palfreni"r, cen portier, Yergchei
dPnP v1·011 w1•lijke tlienstbodP.n ')!l het overige noodige 
huis- en kenken-personeel. Zij zijn allen ot:de en 
getronwe geclienden, die zeer aan de vol'stelijke fa
milie gehecht zijn. De vorst, d!' vorstin en graaf 
Willrnim, die met bet Engelsche verkleinwoord o Bill" 
word t aangecluid, vol'men den kring det· famillie; 
graaf Herbert die zich vaak uit bet buitenland naar 
Berlijn begeeft, kan echter niet als een eigP.nlijk 
huisgenoot wcwden beschouw<l. 

_-idverternieiwsren behnlve bet ze!..rel vour 

elke l 0 woor.icn voor ~ pk1ttsimren r 1.

elb v·>ic<'rJC1e !)bwr:::ing- d" h >]f;:. 

Y cnkr di' Loc:nrnotief ont1er rPdactie vitll 
der. h<'l'' l. '' t"'l vun l\:ester"u, dw te1~11scl;·•lk
ker, ui1gever en iokn! on 10r j,., ondt•r , . iirrn .. 
de Groot t\:olff ,· Uo. \ ·>hrei,.· t 1111V;vP "l op
rrnve 1 an cle nit1revers hc;;:r't tl'7L:.I;'" !.11.!e: ,Ln 
"' 0 1700 itbonn c.:: . 

Die tidr\jkhei·l heeft !wt te Lhnken a·rn d1· 
veel vuld ige pladselii ke nietl wtjes. die clnt blad 
bet eer,;t- en bet 1uecst v1m beiude en \"er b\j 
een weet te krij cren. 

Hanr voorn1~r~ste tloel schijnt het opsporeu 
en publiceeren van hancblingen, die door nwb
teua.ren gPpleegd en niet in den luuik 7.tjn. 
De rednctie zit echter te Sanmrang en kan 
rnoeielijk zelf naga11u wat er b. v. op A.tne
poepoe rrebeurt. Xu is bet Yoor tegeusprnnk 
niet ontrnnkelijk d11t eeu gedeelte van bet pu
bliek niet publiceert omchtt het dMrtoe niet 
i.iii machte is, cen ander dee] omd1tt het cbar
toe te ou ver!'l.cLillig is, nog een and r o_mfat 
bet zulks met oorbanr acbt en een v1erde, 
omdtit het schaclelij k zou kunuen zijn voor 
zijne belctngen. 

V1in hen die publiceeren doet weder ean 
dee! zulks, ow bet genoegen te ' l:ebben v11n 
zijne letters ge<lrukt te z.ien, een ander Olli den 
goeden gang van zaken te bevonleren, ecm 
derde om z\jne grieven te luchten, zijn haat 
te koelen of zijn tegemtnnder.s een kool te 
stoven. 

Tut deze lMtste cn.tegorie behooreu bijna 
uitsluitend z\j, die de handelingen van ambte
nuren beoordeelen. 

Nu slnit animositeit wel geen wanrbeid uit, 
mfLar leidt toch licht tot overdrijving en in
menging rnn personaliteiten en voorts tot bet 
Mnslaan van een toon, die te heftig of te 
krenkund is. 

In dergelijke kritiek heeft de Locomotief 
zich eeu zekeren nltacU verworven en den 
wensch doen ant taan dnt van regeeringswege 
ieder in een dagblad aangevallen ambtenMr 
stilzw\jgend genrncbtigd wordt om zich in dntzell
cle bl11d te vercleclia-en en tweedens, Jat ieder iian
valler clergelijke 
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stukken teekent. ten einde 
uit de clrijfveeren een deel van de vertrou w
biiar lieid moge blijken. 

Hoe nadeelig overigeus dat onophoudelijk 
in algemeenen zin op eene vernederende wijze . 
bespreken v:in de Indi:;?che en Nederln.ndsche 
H.egeering werkt op de voorname inlan<lsche 
hoofdeu, die zich de bladen laten vcrtalen of 
ze zelf lezen, beboeft geen betoog en het ein
de zal den ·last clragen. 

(*) ~Coe! zijn: C. E. 

In den laatsten tijd kan ook prnfessor Schwenir~gcr 
min of meer tot de 1111i,genooten worden gen!ke111I; 
deze he~r woont in_ rt.. Koniggratzero:traS'C' 9 en 
heeft een ei)!en ~lt>11tel van de <1chtenle11r 1·an het 
park van den lwnselier; de vorsLin is hem zoo dn11k
b 1ar ch t hJ h·1n•.11 g-f'maal nag-PrrO ·g 1·:111 den r~ od 
heeft g<'r·erl, dat z\j 110~ ~te.e•I' 11iet hel:'1" will en 
t l1·~t.1ru1 d· 1 t <l~ un..re~111w It! 111'0: ... • .;ol' Ll!la.! eigene 
h 1i,lto11.fo 11! op1.et1e; w:1c1>.c•'r h'j c>ens nid :ian tafel 
rn:·schijnt d·111 wordt. ~1· 011miil1l1d•·· ''1' liou !-ch:1p 
tOf h~lll ~ ~,•l ,r1 l llJ.!t de vr:,•t; '.vaarOJ11 hU 111et. 

komt dinePren. Het d;11e1· is ~ter:>rls ,·:·u ec.: 011 Ilg 
en .!1! g1w•chten z\j11 111•11d"1' k ·~tl.iaar en ruinrlLll' 
talri.ik Jan b'j 011tnlb:1re arr lt< l'C I3e, 'iju- ·Ii' :ill. i:i1,n 

De YOrst die VI'l"~!!.·er ste·•ds z·1c1· l:L:1t Pn uig-1•11 ,\ 
ePrst teg-Pn den 1111cld·1.z op~tonrl L'll clan tot hat 1 
den riacltt Z<tt, le w.•1·kt'n .!11 sum; e 'r~t btj lwt :1,m

brt'kcn van den dt1g 1rnar be1l ging-, hel'ft zich op 
raarl vun z~jn ge11ee:-:h1.!\!I' aan eene 111eer oonle1~i
kunclige venlet>ling van '>laap en arb»i1l moetrn 011-
clenverpr.n; bet i,; niet mugelijk om te beschrij,·cn 
wat en hoeveel hij iPderen chtg arbeiclt en .i uist per
sonen in zijnc onmicldelijke orng1wing kunnen er zich 
geen begrip van vormen dat ccn enkel pe1·soon zich 
zoo bij voortcluring aan hoogst vermoeie11de bt•zighcirl 
kan blijven wijdcn. 

Bisma1·ck staat rlcs mor·gcns vroeg op en maakt 
dan eene wanclP.ling door· h1!t park dat pt·achtigc en 
zeer ourle boon.en rijk is, die ten deele door ijt. crcn 
stangen moeten wocden ge.<teuncl om hct ge1·a;ll' van 
omvallen te voorkon1en; op die wancleling volgt hij 

Im:ending der Atlvertentien tot op den 

. dng der t1itg1Lve v60r 10 uur. 

· 'l'e Sof'l·nbaj:t vrr~e h jj nen twee nieu m;bladen 
1le Soernba.i • Conr1Ln" en het Soer. H1Ludc l.>
ula<l. 

De eerste wordt g-0redigcerd rlom· dt>n liecr 
vnu chm (J h--yn, ge11·07en oncleroffi1.:ier en cle 
clown van de I tlllis.:11e rellitcteuren. 

Zijn opgesehroef'de schr\jftn1nt. Z\jn zudit 0111 
1le et>Uvoudigste 'l-1Lken in boo~tlr1L1·ende woor
de11 medeted~elen, z\jn lllilitnire bl1lgt1.-J en sol
dateske snoever~jen. wa1Lrnan z\jn blnd z~j n in
houJ te dank:en heeft, geveu voortdnreml stof 
tot lacben en iu tl1Lt opzicht heeft bet ee11 1:eer 
gnnstigell invloed. 

Het audere blatl heeft gee11 bekemlen reclac
t~ur op het oogcnblik. H et werLI vroeger ge
redigeercl door den beer Elberg, die tlrnns b\j 
de Locomotief werkzanm is. M:eu vindt in die 
cournn t vele leaders, wiiur~n algemeene staat
huisboudkundige behrngm of vrnagstukken op 
tlegelij ke wijze wonlen behandeld. 

'l'e Pasoeroean veTSchenen vroeger eveneen:-s 
twee blnden, m1rnr een daii,rvan is seclert ge
supprirneenl en is het ,,H 1.mdelsblad voor Pa
soeroean en Omstreken" o vergebleven. 

're Makii:ssar verschijnt een miniittuurblit!td
_ie, dat weinig anders clan ad vertentien en een 
enke!P. keer een oorspronkelij k drama be vat, 
het Jaatste door cl<>n rPri'l.Ct'';};- da,1.--i•1 gel],. t;;;t 

als feuiileton en spelende tijclens de kruistoch
ten. 

Eintlelijk heeft Padaug twee dagblndeu, het 
een geredigeerd door den Leer Chatelin, gewe
zen militair, het andere door 1.flr. vu,n Hosse. 

Het rnilitair element iR dL1s in de inJische 
jonrnalistiek nog al ruim vertegen woonligd. 

Met de bhl.den, die voor inlanclers in eene 
inlandsche t1t1tl gescbreven worclen, beeft liet 
nooit al te goet1 willen vlotten. Op ~umatrn 
zijn er successievelijk verrezen en te niet ge: 
gaan. 'l'e Batavia wns men niet voo1·;;poediger. 
Alleen de .,Slompret Melajoe" te Samarang, 
de ,,Bintang 'l'imor" fo Soerabaja, beiclen in 
con vent.ion eel mnleisch en <le » Bromartani" te 
Solo in hP.t J avaansch bouden zich reeds s~
dert eenige jaren staande. 

V oor ienrnnd, di<> een w einig uan Indische 
tnalstutlie gedaan beeft, is dat convel'.ltioneel 
maleisch een gru weJtjk abracadabra en zeker 
is daarin betrek:kelijk veel te verbeteren , zon
der dnarom noodig te- hebben. om in de zui
vere fatal, zooals die in een gedeelte van Su
mnfr<.1, op H.ionw, Malakkn, Djohor en elders 
gevonden wordt, die bladen op te stellen, een 
ta.al die op J o,va alleen bij uitzondering wonlt 

verstaan. \Voi'(ll vetvolg<l. 

eP:n b<'paalden weg en wel rlen zoogenaamilea 
>> li:anzlersteg," wnar hij bev1·ijd is voor allc onbe
sclwiden bltkkcn. Op die wandelingen toch WPr«l hij 
vrur•g(~I' d~1or niC11\vsg-iel'tgen lastig gPn11/en, \Vant. uil 
een<" won;n!!,, die th:u1s tot ht>t paleis behourt, wnnr 
vrnP.111 iPlingen v1•11ste;·s ha.l,_!t·n g'h11unl, 11·,..rd trn z\jnll 
g:111g.·11 lll•'t too ,,..el- en rnn·ek;jk;!J'~ gel'olg.J; de kan
s0litff 111aaK!E': a:1n rlit onµP:ri••l f't.ln eirrde d,1nr 1·et1s
achti.~ gru1>tt;\ z1·ill'n nan boog£a rna~tt~n te doen b'!
Yestigen waal'floo1· lh)t !- ·zicht in dt>n tuin b<'lc't wen!. 

\\"anneer dt' ''01·st de \\an1klu1g !!fl:lt m ik"n, de..ilt 
h'j zn!ks rl1:11 po1·t1er 111' le en rl.it is een lmw1js dat 
hij voor" ni rnrnni l li: sp1·Pken is: \\'ul'd Pn n111bt1;narnn 
of p1!1-.<r>ne11 di0 in elk gi•,·a ! mof't••n wvrdc·n !o"g•·la
ten \Cl'".\·acht, clan laat cle pcwtic1· hen 11nn1· rl»n t11in 
gaan c>n de gcsprnkl;en wurJen rlan al ro;1rhrnn.lt'ic11-
de, ge1·0,!rrl. 

!),, 1·or4 is ecrn gmot. vrienrl d1'r wijP. nrtl 11111· <'T\ 

de pll'k ''an het park, die ondrr rle ramen van zijn 
sch1·ijflrnrner lig-t, moe!. ZOOl'eel mogelijk i11 d1)11 oor
~pronkelijken toestanrl blijven; 8:ed1L8 P<'ll enkcl lied 
111et hloernen wonl t slee.h OJI?(. de bloc men di e• hl'l 
jaargPtijde oplrvert, gllvuld; aan het vel'trPk waar·in 
Bismarck arbcidt, grenst cene ornnjerie, wam· hij nu 
en dan eenige min11ten heen en wecler loupt. 

BovPn rlc schrijflrnrner is een pl:1tform, dat gPlijk
tijc\ig als balkon van hrt vertrek der vorstin rJi,\nst 
duet en Yan d,tar gelcidt ecn ijzPren trap orrniiddr'
lijk i.n 1len tuin: in den loop 1·an den voormir!dug IJc
geeft de vorstin zich vaak naat' beneden en gant, 
door de oranJcrie1 n(uu· het vertrck van barcn rcht-



oerakarta. 
Verzora-ingM~esticht 

Commiss11ris der llln.11ud M~i 1885, 
de beer IL Y A t T G lWLL. 

1'I a ans tan d. 
Domlerdag i Mei L. L Dontlenlng 14 Iei ' . M. 

Dontlertlag 21 Mei E. K. Yrij1bg 20 ~[ei Y. M. 

Godsdieu~toei"ening. 

Op Hemelvaartsdag, Domlcnlag 14 Mei 1885 's mor
gens 8 1/ 2• ure in de zaal van het Logegebouw. 

Dt> Predikant, 
VAN KLAYEREN. 

Sluitdac;en 
'l'E SAi\U.lUNG : 

der Mail•. 
T .!!: BA.TA. vu.: 

Fr. 14-:.rn. 
Eng. 5-19. 
Holl. 2-12-23. 

Fr. 17-31. 
Eng. 8- 23. 
Holl. 5-15-26. 

Vertrek der Treinen 
Semarang-Solo 

S1)lo-Semarang 

U.50 v. m. sneltrein, WP.Ike 
te Solo aansluit aan den snel
tre;n, ctiP om ·10.30 v. ui. 

van dam· na;11· Soernbaja vcl1'
trel1t. Ycrtler 8.3·1 v. m. 1 :11 
n. m. 
7.'2 '" m. 10.30 v. m. 2:16 
n. m. sneltrein, welke aan
_Juit aan den sneltrein, tlie 
om ti .20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarar.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati- emarnng 8.1 ~ v. m. 
Seu1arang-Djokja U.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja- emarang 7.15 v. m. ·12.25 v. m. 
Djokja- olo 7 .15 v. m. 9.48 v. m r L.25 

::;oil" -Djokja 
n. m. 3.55 n. m. 
7:13 Y. Ill. '10 Y 111 . 1.53 
n. m. 3.3G n. m. 

"\\"illem 1--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-\Villem I. 8.5 '" m. 4:11 n. m. 

10.41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank . Madioen 5.52. 
:Soerabaja-Solo Djebres G._O (sneltrein) <Link. Solo 

Dj. 1.28 
8.~5 aank. Solo Dj. G.
·11.57 aank. :lfadioen 5.51 

(TijtLopgavcn volgens middelb. tijd Sol' rnbaja: 9 mi
nutPn ,·er:;chil met Solo; 12 uur Soern.baja ;::: 11.51 
Solo.) 

Op de politierol van heden werden gestraft 
wegens bet bezit van clandestiene opium met 
drie maanden krakal Resodikromo, twee maan
deu id. Potrosemito alias Pak Dijern, Goei 
Oen Ko eu Kartodimedjo, eene maand id. 
Bahoeloedjo en Wiriodikrorno, 15 dagen njo
nja Badjing alios Oei Diam Djian, terwijl ter 
zake werd vrijge proken Limboek en naar den 
Residentieraad verwezen Soetodiwirio. 

~Tog werd gestraft met twee maanden kra
kal Tan Lie Po, wegens diefstal. 

Aan bet laatste Bataviaascbe rnarktbericbt 
('van 8 dezer) is bet navoJgende ontleend. 

SUIKEH. Bepaalde tran actien zijn niet te 
vermelden; wel loopt het gerucht rlat in den Oo~ t
hoek een en under tot f 9.50 en later tot f 9.25 
zou verkocht geworden z~jn, maar hieromtrent 
ontbrPken nog details. Vau W estboek en i\lid
den Ja~'a 8uiker werd nog niets verhandeld. 
Eu kele ondernemjngen ziju sedert eenige da
gen met rualen begonnen; bet weder blijft den 
oogst gunstig. 

E:OFFU. Zonder afdoeningen wegens de steeds 
flaa.uwere berichten uit Europa. 

De ,. S1neroe" is verder rustig gebleven en 
heeft zich de door de uitbarsting veroori;aakte 
scbade tot de alcreheele verwoesting van de on
derneming Kali B ening bepaald; de andere Ian-

genoot om naar den toe tand zijner gezondheid te 
vmgen. Bismarck leeft namelijk in een bijzonder ge
lukkig huwelijk met zijne Johanna, die ten alien tij
de eene frouwe levens-gezellin voor hem was en de 
eenige is die bet durft wap;en om den verto1)rnden 
Jupiter tegen te spreken. 

Gedurende den voormiddag wordt arbeid van aller
lei aard verricht, die gedurende de zittingen van den 
Rijksdag nu we! eens plot~elir.gs gestaakt moet wor
den; <lan toch komt we! eens het bericht dat eenig 
voorstel van de Regeering op heftige wijze wordt 
aangevallen. 

»luspannen !" weerklinkt dan bet bevel, dat spoe
dig en met kracbt moet worden uitgevoerd en wei
nige oogenblikken later 1·olt bet rijtuig des vorsten 
het pot'taal van bet gebouw van <len Rijksdag bin
nen; in een ommezien verschijnt de vor. t in de zaal 
en treedt dan op de wijze op, die onlangs uit
voerig bescbreven werd; bij dergelijke gelegenhe
den gebeurt bet vaak clat het mi<ldagmaal veel later 
dan gewoonlijk wordt gebruikt, want natuurlijk wordt 
de terugkeer van den beer des huizes afgewacht. 

Het diner dat in de vertrekken der vorstin wordt 
gebruikt, duurt slechts zeer lwl't en na :::floop er van 
gaat de vorst aan de koffie-tnfel zitten om een oogen
blik rust te bouden en een pijp te rooken. Op aller
aangenaamste en onderht•udende wijze keuvelt bij 
dan over gebPurtenissen van den dag, over de de
batten in den Rijksdag of over huiselijke aangelegen
heden. Toch is geen oogenblik ru:;teloos. want, even
als bij bet ontbijt, dat des zomers op het balkon 

den aan den voet en op de helling.:u van den 
bercr schijnen ni~t te hebben geleden. 

!~a.ruing van den Gouvernelll€·Ht. Jnva Koffij 
Oog t voor 1885 op 31 :Maart 1885:t..i-17120 pie 
(tegen 915950 pie iu J88.J). 

RIJST. De mitrkt blijft gedrukt, en gaat er 
niets in oude rijst om nu de nieu we oogst 
binneukomt. 

Den 23sten dezer zal Lle levering vau 90.000 
Picols ten behoeve ntn de lllijuwerkers op Ban
ca door het Gouverneruent worden uitbesteed. 

Het onderricht in de leer der onkwetsbaar
heid, door den J avaan \V ongso 'l'aroeno op 
Gond6sepoetran onderwezen, schijnt ta.melijk 
kostbaar te zijn, althans een zijner adepten 
moet dit reeds f 120. gekost hebben. 

Volgens de J avaansche gemeente zou een 
ltnder zich reeds als een nan.ldenkussen heb
ben la.ten beprikken en bet alstoen bewezen 
geworden zijn, dat zijne huid da£~rvoor niet 
deugde, m. n.. w. de ruan onkwetsbaar was. 

l\.lisschien krijgen we nu eerlang ook wel 
een inlandsche Cumberland "die de hiu·ten 
kent en de nieren proeft." 

Iu bet Znidergebergte woont eeu stokoude 
inlander, Kiai Kenang gen11.11md, die van zijne 
prille jeugd af het vak van bedelaar beoefent, 
niet uit nooddruft manr uit pure ambitie. Als 
een bereisde Roel trok hij in vroeger Jaren 
creheel ~Iidrlen Java door, steeds reizende op 
~ijn ambacht. "Het is eene kostwinning zoo 
croed als een ander "zegt hij-en ma11.kt er 
geen staatsgeheim van dat hij er een kous 
met f 6000 door bezit. 

Tegen"woordig nu "Zgn jaartal klom Tot 
volle som, Ziju oog verglom "enz, moet hij 
dat zwerven nalaten, maar toch wordt zijn 
tweede natuur den ouden man nog soms te 
machtig en dwnttlt hij clan als een J avaa.nscbe 
Ahnsveros O'fer de aarde. 

Iu den nacbt van Zondag op Maanda.g werd 
er bij deu opziener de Joncrh van de onder
neruing Kebon-R6ru6 (afdeeling :Modjo Sragen) 
geketjoed. 

Er werd (aan papieren, gouden ringen, drie 
geweeren en saroongs) voor eene waarde van 
f 1800 geroofd, doch geen persoonlijk letsel 
toecrebrncht. Er bestaat vermoeden, dat de 

0 . 
roovers van Jogjakarta afkomsbg ZlJn. 

Met leedwezen zullen velen de tijding ver
nornen hebben, van het overlijden van den R. 
M. Adipfitie Tjonclro Negoro, regent van Bre
bes. De overledene, ruim 48 jaren oud, was 
een zoon van wijlen Pangeran Ario Tjondro, 
in leven Regent van Demak. Van October 1858 
tot September 1880 bekleedde hij de betrek
kiucr van ReITent Tan Koedoes, en van laatst-o 0 

gerneld jn.ar af die van Regent van Brebes .. 
Hij was begiftigd met de gouden 117eda1lle 

voor burgerlijke verdiensten, en gerechtigd tot 
bet voeren van de gele songsong. 

De Indische wetenschap heeft veel aan 
beru verloren, onderscbeidene Javaansche wer
ken en creschriften zijn vn.n zijne hand af
komstig, 

0

zoomede vele belangrijke artikeleJl in 
verschillende tijdschriften, vooral in dat van 
de L. 'I'. en V. van Ned. Indie. Voor velen 
was hij een vraagbaak, Eene belangrijke toe
lichting werd door hem geschreven op Prof 
Veth's »Java" en toen bet Strafwetboek voor 
Inln.nders, wan.nan de officieele Tertaling te 
wenscbi>n overliet, eene verbeterde overzetting 
verei chte, werd zulks den overledene opge
drngen - eene taak waarvan volgens bevoeg
de beoordeehtars, hij zich op glansrijke wijze 
kweet: :r.ij ne verhi.ling is bij de verschillende In
l1i.ndscbe rechtbanken op Java in gebrnik. 

(Act 11gebode11 .) 

wordt gebrnikt, is het lange potlood, dat de vorst 
,teet\~ gebru1kt, \·oortdnrend in beweging om aan
teekeningl'n en antwoonlen op brieven. stukkcn en 
berichten te maken. 

0 11 rnid1ldlijk na bet ge-bruiken der koflie, be 5Peft 
de vorst zich weder naa1· zijne kamer om allee'l, of 
met arnh•enaren en diplomaten te arbeiden. Het sou
P•'l' '\'ord t wPderom in den fo miliekring gebrui l- t .en 
hij dezc gelegcnheid ve1 schi,inPn soms bezoekrrs, btJV. 
de docb ter van den kan. elier; gra vin. Rantzau met 
har0 kinderen, deze bijeeenkomst duurt ongeveer twee 
ll!'ell' IIrt j -. de eeuige tijd, <lien de vorst gehee, aan 
zijnc familic ll'ijdt; de ergerni•sen diP de dag met 
zich bracht zijn vcrrlwenen of nagenoi>g vergeten rn 
l3i ~nrn.rck ll'ect. door humoristi,che 01 merkinge11 zijn 
gehoo1· ten zcerste 1e boPien. Zel(s 'l'i1·as <le ,,Tiijks
horn.1 " zit. :rn11rlarhtig te luis1.eren en zijne schitte
renrl e <Jogen sr11ijnen te verkonrligen dat hij begrijpt 
wat zijn 111Cl'ster vertelt. 

Tiras volgt den l'O!'st in huis overal en ligt in de 
schrijfka1n1~ r aan zijne voeten; hij is opvolger van den 
woegt' reu >J H.ijkshond" Sultan <?11 een groot, zwart. 
glaclharig exemplaar van een ms dnt tussche11 wolfs
hond en Sin! !3ernhnrd-honr! kan gernngsch1kt wor
den . 

AanrnnkeJijk was Tirns wer onhandelbaar en de 
diensthGd"11, en zelfs de vorstin, mocsten nu en dan 
dt> vlucht \'Our hem nemrn: Bismarck heeft echter 
de hondenzwcep wola11g toegepast dat het dier l'eel 
beclaanlcr is gewonlen, loch is het voor ncemden 
rlie eene autl.ientie bij den vorst edangen, niet gem· 

Y olgen de Locomotief ( vn.n 7 de7er) zou bier 
ter stede aim ck• ~~nropeauen vergund ziiu zich 
tot op eeu alshtud vn,n :3 pitlen in de kedja
weu te vestige.LL. \' oor het kiezen van domi
cilie zou inzonderheitl iu aanmerkiug komen 
de weer leitlende mta.r de hnlte Poerwo:mrie, 

0 1 . wan.r Dlen rechts en links nog vee rmmte 
aantreft, nan levend water geen gebrek is, en 
die ook door de trnm in spe gepn.sseerd 
zal worden, zoodat die bunrt, eeuiun.n.1 door 
Europennen bewoond, veel tot Terfraaiing onzer 
veste zou bijdragen. 

Het samenwonen in dezelfde wijk met vreem
de oosterlingen en bet daitruit allicht voort
TloeienJ gelmspel zou daanloor voorkomen 
worden 

De conducteurs op den tram te Poerwoda
die (Grobogan) schijnen bet met bet regle
mentitir aantal van 30 rei,,igers niet nan w te 
n1~men, dna.r er zich eergisteren 45 personen 
met hnune baoage in een wagon bevonden. 

Ben pam· hunner bleven dan ook op de 
buitentre<le stann, liefst in een plasregen. 

De wegen op die plaats, zoo me1J.t men ons 
verder, worden uitnemend onderhouden; ieder 
inlander heeft "oor zijn aandeel drie roe. \Vat 
den wensch nnar eene dergelijke regeliug hier 
ter stede, waar de dichtbevolkte kampongs 
zoovele werkkrnchten zouden kunnen aanbren
gen, als van zelf doet opkomeu. 

Heden nacht wen1 inbraak gepleegd in bet 
tokololrnal van uitgevers dezes. De dieveu, be
gunstigd door deu regen eu de omstaudigheid, dat 
de t egenoverliggende perceelen sinds kort leeg 
staan, verbraken de sluitiug van een der ven
sterluiken an.n de straat, verbrijzelden een ruit 
van bet miim daarachter en lichtteu door de 
gemaakte opening den grende1 vim binnen op, 
waardoor bun de toegang mogelijk wen!. Hor.
wel de papiersintels op den vloer bewijzen dat 
de communisten zich op bun ge0111.k licbt heb
ben verschaft en ook de brandkast suoren vn.n 
braak vertoont, zoo zijn er slechts ee"llige klei
uigheden ontvreemd en hebben zij zich met 
een poveren buit moeten tevreden stellen. 

hlet brandy (drie aterretjes) hebben zich de 
dorstigen gelaafd-getroost misRchien. 

Aau de dobbelarijen der ketelwas cbers aan 
de ri vie1·zijde bii het fort en van soldaten
vrouweu voor de hoofdingang, wordt dikwijls 
deelgenomen door bedienden Yau Europeesche 
fomilien en bet is niet onwaarschijnlijk dat de 
betrekkelijk veel vuldige diefstallen van den 
laatsten tijd dttarmetle in verband staan. 

Dat bij aaubieding van kwitauties bet raad
zaam is scherp op de echtheid te letlen bleek 
kortelings uit het feit, <lat eeu netgekleed in
lander een heer op Kebalen op eene valsche 
kwitantie r 100. wist afh!!.ndig te maken. 

Behalve ruet gewone dieven krijgen we nu 
ook met heusche chevaliers d'industrie te doen. 

Te Batangan woont een Hindoescb genees
heer, die zicb als wonder<lokter heeft opge
w01·pen en beweert zelfs hopelooze zieken te 
kunnen cureeren. 

De kuren van zoodanige medicijnmeesters 
blij ven echter ·zeer gewn.agd en zii bet den 
patienten herinnerd, dat indertijd te Salllarang 
vele oogzieken met algeheele blindheid werden 
geslagen door een dergelijken Hindoe-doctor 
en dat voor twee jaren een Perziaau, die bier 
ter stede in een land.auer met een span frnai~ 
arabische paarden de klanten langs reed, bet 
verder verblijf wegeus kw1tkz:Llverij w.:rJ ontzegd. 

Of ook deze Aescuhtap er zoo'u doctorscoupee
tje op na houdt weten we niet, waar zouden 
benieuwd zijn naar de echtheid der certificn.ten 
van residenteu en kontroleurs, die helll 1110e
ten ten dienste staan. 

GEMENGDE :SERICHTEN. 
N anr wij vernerneu is door de regeeri ag 

den om al te drnk te gl'sticulecl'cn, wcin t Tiras stuift 
clan wocdend op. 

Na het sonpe1· gaat de vo1·st opnieuw naar zijn 
schl'ijfka1ner waa1· hij clan ge woonl\jk met gl'aaf Bill 
een of twee u1:.en arbeidt; moeten dring<· nde aangP
legenhedcn 0e1egeltl worden dan wonlt het nm· om 
zich ter ruste te begeven nntuurl i.i k verschoven, maar 
gelukkigcrwijze heeft de vo1st, die ~lecbts kol'ten tijd 
sJaapt, hct YOOtTPcht dat zijn slaap zee1· vast en ' 'er
kwikkend is, terwijl hij vroeger lichamelijk zeer door 
slapeloosheid leed. 

\Vannee1· gast.m gevraagcl zijn blijft Bismarck 11a
t11urlijk !anger aan het gezclschap deelnemen; hij is 
ccn allcraangenaamst gastheer, volstrekt niet ge
maakt, maal' voorko1i1end en geestig zondel' echter 
iets aan zijne waa1·dighl'id tekort te doen. 

De rust en <le eenzaamheicl van hct vortitelijk pa
lcis, wurclt sicchls op Cell enkel"ll t!ag \'Crstoord 
waarop het gebouw aan een bijenlwrf gelijk ~e bijnt, 
dit i·: op den eersten April, den Yerjuardag van den 
Kanst!lier : rce1ls vroeg in den morgen kon1en schrif
telijkc en telegraphisclw gelukwenschen uii allr rich
tingl'll V•lll hl't kompas, uit Europa Pll andcrc wcrel1l
dcrlen. Gcwoonlijk kornen de !eden der koninklijke 
familie persoonlijk ecn folicilalichezock brrngen, be
hal vc bckcnden en wienclen komc11 ook militaire lllll
zickkorpsen 0111 serenades te brcngen en licL is l'OOr<ll 
de kapel Yan het tweede gan!PrC'girnent tc voct die 
het meest bij den vorst in aanzien staat en die er 
op rle volgcnde wijze toe kwam om hem, op zijn ge
boortedag ecn muzikaal huldebewijs te brengen. 

bepaald, dat an.u a.Ile te Tjilatjap gepln.atste arub
ternm;)n en bearubten bij den uanleg der staats
spoorwcgen, vrije geneeskundige behaudeliug 
wonlt toegekeud. B. Il . B. 

Bij hot openva)len van betrekkingen i.,'t te
genwoon1ig in IlollnnJ. a.ls 't ware stormloopen 
om de vacante plaats in te nemeu. 

Als bewijs dieM, dat voor de betrekkiug 
van directeur ller stoom bootruij. Groniugen-H.ot
tenlalll, met r 1000 's jaars salaris, reeds een 
3G0t1Ll zich hcbben aangeboden, t>n voor die 
van Directeur der stitdsreiuiging te Amste:·dam 
een 500tnl, waaronder een groot aantal le. 
luitenants en kapiteins eu slechts weinig vak· 
manneu. 

De salons ten huize van graaf van Rtmdwijck 
te 's H1tge waren Vrijdag 27 Maart met een 
talrijke scbare voora1 vn.n aanzieulijke vrouwen, 
gevuld. Mr. 0. J. H. graaf van Limburg Sti
rum hield daar een boeiende rede over hetgeen 
hij gezien en geboonl had in den Oosthoek 
van Java, waar hii de .Zendingsposteu Peni
wen, Swnroe en Modjo Warn6 mocht bezoe
ken. \Vat het Christendom daar had uitgewerkt, 
stelde de spreker aanschou welijk voor oogen, 
gewngende van school i>n kerk, huisseliJk en 
maatsclrnppelijk levflU in den belangwekkenden 
werkkring der Zeudelingen Kreemer en Kruijt. 
Met een krachtige almbeveling van bet Neder
landsch Zendeling genootschap,· hetwefa in zijn 
:r.orgwekkend geklommen geldelijken nood on
dersteuning beboefb en verclient, sloot de retle
naar zij n welsprekeude voordrn ch t. 

S)fEROE. Het vervolg vnn het rapport van 
den mijn-ingenieur omtrent den 8ru~roe be
vestigt nader bet verruoeden, door ons reeds 
vroeger geuit, dat, zooals de berg thans nog 
werkt, de steenhtwineu in de all~reerste plants 
den onden weg zullen volgen, dus over bet 
reeds verwoeste perceel. Bij heviger werking 
evenwe1 wortlt bet nog onontgonnen perceel 
Soember Kerep ( eigenattr van Voorst tot Voorst) 
bet eer t bedreig<l. 8oember Sarie be<lreigt 
zelfs dau nog weinig gevaar. 

De andere perceelen, zoowel oostelijk alii 
westelijk Tll.ll de Kali Lengkong hebben niets 
te duchten dan aschregeu. 

P1·ob. N . Adv. Bl. 

Zaterdaguacht en Zondagavond zijn herbaa1-
<lel\jk onderaardsche geluiden, vergezeld vlm 
zachte dreuningen waargenoruen. In eerstge
noemden nacht tegen half twee had boven
dicn ecn verticale schok plaats met uitmid
delpuntige natrillingen· Zondagn.vond orustreeks 
kwart over elven ondervouden wij twee lichte 
schokken met dreunende golvingen van bet 
Zuidoosten naar bet Noordwesten; kort daar
op kon men de zee hooren werken, wier gol
ven blijkban.r met een hevige drukking tegen 
de kust werden opgezweept. 

Uit de omm'elanden ontvingen wij gelijklui
dendc berichten. Omtrent een verhoogde wer
king van een der bovenlandsche vulkanen 
vernamen wij echter niets. Sumafra Ct. 

Vrijdag morgen vertrok de Heer JEEKEJ, met 
faruilie vn.n bier om met de eerst Vflrtrekken
de frnnsche mail de reis naar Patrin te ver
volgen . De Heer JEEKEL, die zicb bier als arub
tenaar als zcer hulpvaa.rdig heeft doen kennen 
en in de 13 jaren die ZEdG. a.ls Assistent
Resident te Djokdja beeft doorgebracbt veel 
heeft toegebracht tot veraangennming van de 
plaats, wenscheu wij met fomilie door dit blad 
een gelukkige reis toe en hopeu van harte 
dat het Europeesche klimaat ZEdG. de noodi
ge kracht en werklust mogen terug schenken (*) 
eu dit later Iudie nog ten goede moge komen. 

Mnt. 

(*) Had Z8<lU. die dnn vol'loron? 
N oot Ynn den zettor. 

Toen Blind den 7en Mei 1866 den bekcnden moord
aan lag op Bismarck bcging, kw;,m juist eene wacht
aflossing \' ~ n bet regiment met de muziek aan de 
spits aanmarcheeren; de hoboi:sten hielpen deu vorst 
om den dader, dien hij naar men \Yee~ had beetge
pakt , <ast te houden en aan de politie O\'er te Jeve
ren ; Bismarck ging daarpa kalm te met naar huis 
en zeide schertsenclerwijze tot zijne vronw: ,,wil ik 
je eens wat nieuws vertel!en? Er is zooeven op mij 
gescboten. " 

Toen de musici hunne militaire piichten badden 
vervuld, begaven zij zich onmiddelijk naar Bismarck's 
woning en brachtcn hem eene serenade naar aanlei
ding van zijne grlukkige redding uit 's moordenaars 
handen. De vorst wa~ zeer met deze attentie inge
nornen, maar toen df' kapel ecn jaar daarna we
derom vcrscheen, VCl'klaarde hij clat zijne vrouw en 
bij ongaal'l1e aan clrn ongeluksdag herinnerd W"rden, 
daarom zoucle bet hem aangenaam zijn wanneer het 
muziekkorps de ~erenade op een ancleren dag; bijv. 
op zijn ve1;jaardag of dien zijner vrouw brachten. 

Dit gschiedde en sedert komt de kapel telken jare 
op de verjaardagen rle1· vorstelijke echtelingen sere
nades brengen. Bismarck verzuimt dan nimmer om 
de muziknnten persoonlijk dank te zeggen die, na 
afloop der muziekstukken, in de schrijfkamer, wanr 
ook de ontvangen geschenken zijn tentoongesteld, 
op taart en gebak worden onthaald. 

• 



Ve rs p reide :Serich ten. 

Te Londcn \Yordt m t ornrgroote bclungslelling 
rle ve1·schijning van ef'n bockwerk t<'gcmoct gczi<'n, 
en Wf'l ,,de getk11hchrifte11 vau Kc•izcri11 Eugenie," 
en zal het werk eeue rpisode beYa1 ten 11it hC't tijd
perk dnt nan liare YC'rl11Ying n1ct Napoleon 1II Yoor
nfging. In de l\Il'mo1·ie z;1J de Kt'izNin zich ook 1,,_ 
gen de a<111klachi t1'achlen te Yenlcdigen, dnt zij den 
Fransch-Duitschen oorlog op lichtl'aanligc wijze in 
hct leYen beeft geroel'en.- Te Parijs is een reso
lutie op het ge~ied de1· hcc1t>J1-modcs op ti!. Jle lunge 
pantalons wonien 11i1. de bnlznlcu Yerbannen, en de 
korte broek herkrijgt liet burgerrecht. D<' witte das 
blijft gehandhaafd PH d11 rok wordt nrllnYsluiteud met 
nauwe mouwen; hol'loges \\'orden iu dc•n broekzak 
g•~tlragen en de kcttingen in lwt knoop~gat Yan den za k 
vastgemaakt. De op deze \\'ijzc toeg:etakelde heere zullen 
wel eenigszins op artisten uil dl'll circus Broekrnan of 
'\Vilson gelijk1-11.- Een inzentlel' iu de Jam bode, die zich 
II. S. A. teekent, betwijfelt of de brnnd in het pakb11is 
van de Borneo C0mp::my limiLNl we! kt.1kkeloos aan 
zelfontbranding van roodgarun !':':ag gewef P.n worden. 
llij geluoft eerdel', ciat een \'an bet ondt'rgeschikt 
inlandsch person eel een of meer k islen beeft \Wt en 
to ledigen en voor "Ontdt>kking neezcnde, 1.er sluiks 
een br:uidend ~trootje, eYen YOor sluitti11g. in een ba.11 
garen gestoken hl'eft. \Yn11111:>r>r de ,\ssistent-Resi
dent voor de politie het Inl::indsch pe1·sorwel terslon1l 
lia<l doen inrekenen en met beiP~d en tnrt YCrl1001·d, 
dan zoude men tot andere, rneel' Yt'l'l'O~sendE:" ontdek
kingen gekoruen zijn.- Yolgens d0 ./:1vabodt• zoud~ 
de miin:ngeni~ur Stoop bezw::\1'('11 geoppcrd hebben. 
om d~n k1·ate1'l'aml rnn den Menipi door <l.n1:im1et 
te la ten $pringcn. Dit bewijst ec h L•'t' nog Yo Istre kt 
liict, d:it h t niet gebemen zal, daar dL' z:rnk bij de 
negeel'ing nog in 01·enwging is.-- Dn ac11·dbe1·ing, 
die maandag morgen jl. tc Batavia waargenomen 
werd, i<; ternm gelijktijdig opgemerkt te Buitcnzorg 
45 kil0meter ten zuiden van Pandeglang en te Se. 
rang.- Met bet oog op de hoogere werking onze" 
vulcanen. \·erdient het op,nerking. dnt eenzelfrl<! schok 
op al die plaatsen gevoeLi 1\'erd.- Met het oog· op 
bet 25jarig jubilt~um van ilet Gymnnsillm \YiJleru III, 
noodigt de Dii'ecteur, mid.tel~ annonce in de Java
bode, t\e oudleerlingcn 1·nn gennemcle inrichimo- nit 
om hem spocdig hun woonplaatsen en bun i:.gen~ 
w0onligen '""'rk.king op te will1•n geven.- Het ook 
alhiel' ·welbekende circu~ Klue1· en Ol/ 111m111 is \Yede!'
om op reis naar Bat1ni~t, en zal aldam· tegen een 
1iwl iy1•,z t'ntrecprijs een reeks 1·oorstellingen geYen . 
Dit is zeer verstandig. daar zij. de tijdsom~tandig
heden in aanmr.rking nernende, met mutig gestel,fo 
entree'i=: mefr zaken zullcn m.'lken, dan mC't hooge.
Het N. en Advblad van Probolingo en omst1·eken dedt 
mede, dat de voorgeno~neu uihoeringl'n \'and-en opc
ratroep van drn heer Bergnma~chi, "·cgens gebrek 
:rnn deelneruing te dier pbatse, niet zullen plaats beb
be11.- De kt>rkeraad van de Prot. Gernclln1e te Che
ribon had bij eene zeer solid~ fil'ma te Bata,·ia reeds 
van af 1869 een mm van f 1460.- tegen 4o 

0 
's jaars staan. ~faar ziet "·at gebeurt. Een der· le
dcn sloeg een begeerige blik op dt'Ze penningen, lliet 
ten eigen profyte, maar tegen de hooge rente >an 1 ° 

0 
par maand: bet geld werd gelicht en hem- toe,·er
trouwd, tot bedrijl',..lrnpifaal van eene winstgevcnde 
ondememing, naar Let heeltt'. Als men nu wect, 
<lat als bot•gen fungeeren zijn eigen zoontje, een 
adjunct-postcommies a raison \'an f 7 5 per maand, 
en een bij het grootst.e gedeelte \'an het publiek on
bekend Arabier, clan zoude het zijn goedP zijde heb
ben, dat op de bandelingen Yan dif:'n kerkeraad eenig 
toezicht worrlt uitgeoefend. 

Yoor Rt,~iclent 'l'an Sumatra's Oo~tkust, hoorde het 
Bat. Handelsblad den heer Sol, Resident '"'n Banka, 
noemen, en scbijnt die ambtenaar "·egens de hem 
eigene bizondere gemakkelijkheid in den omgang met 
inlandsche Yursten. voor de ann die personP.n zoo 
rijke residentie Sumatra's Oostkust. de aange,Yezen 
man te zijn . ~Yolgens de Si11gap. F1·ee Pi·ess hebben 
de Frnnschen een aantal iiaardcn gekocht op de 
eilandf'n nabij Soembawa en Bali, en twee .stoom
scbepen ingehuurd om ze naa.r IIaipbong ovt>rteb1en
gen. Zij zulltn aardig wat geko t hebben YOOr zij 
daar aan wal gezet zijn. Die dieren zijn benoodigcl 
'l'OOr de gewapendc macht. die op de gl'enzen de 
zwarte vlaggen beletten moet om hrt Fra11,,chegrond
gebied afteloopen. - Yolgens elf' ~umatra-Co11rant. 
zijn bij den laat ten brand le Padang ze1·en-en vijftig 
buizen of gebouwen >erbrand, '.\'aarin een honderd 
en twee woningen met of zonder toko's, te zamen 
vertegenwoorcligend e ecn lrn pitaa I \'H n f 15 7, 7 GO ; 
tel'wijl het Yerlies aan m<'ube/s en handP]sgoederc1~ 
f 239,904 beclraagt.. De nssumntie-maatscbappijen 
hebben aan de ve1·scl1illcnde Yel'zekerclen f 131,000 
te betalen, zooclat de liefhebbers vnn cijforen nu ge
makkelijk J;unnen uitrekenen boe1·eel bier ten naastenbij 
door de vlammen is te niet gegaan. - De kokkin 
>an een barbier te Semarang nam Yrijclng arnnd 
een flinke teug uit een fleschje .... azijn-e,;sence, 
waardoor keel en gehemelte deerl1ik waren .-erb"and 
en haar tong belangrijk ingek1·ompen. Een nieuw 
idee ! Azijn-essence ka11 dus worden aangeprezen als 
middel tegen bet kwaadspreken. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 

!.lit Batavia, 9 Mf'i. Londen, 8 Mei. Rusland beeft 
er in torgestemd zijn voorposten uit de betwisLe 
lanclstreek terug te trekken,, zooclra de grenscommis
sie weaer te zarnen kornt. 

De Koning van Denemarken zal als scheidsrechter 
optreden in de geschil!en tusschen Rusland en 
Enreland. 

Het dividend door de Javasche Bank uit te keercn 
over bet boekjaar 1884-85, is vast.gesteld op der
tien pct. 

Heden zijn per stoomschip Camorta van hier ve1·
trokken: 

naar Semarang: 
de heeren Pos.t, Binnendijk, Hijmans van Anrooij, 

vViessner en van Sprew ; 
de dames Drossaers, . 8trijkers en Godefroij; 

nnar Soerab::t.in: 
dt• l1ePrPn Yoi1·i:-;, Tiedemau, Dloemh111·,l en van 

Pol:rnrn f'dPI. 
1\n'•'.iai·ig Yerlof naa1· Enropa YerleP1Hl uan mr. 

L. J. '1'0:..opc·u~, 1·1~cbLtvrlijk a11.LtPmrnr ter beschik
kin!!: \'lit\ dt>n DirPctenr y::m Justitie; 

;an L. F1·anke11, hoofdo11donv\jzer. der cerste klns
~e te Batavia; 

nan K. I.. van Ling-en, derdcn commies bij de 
AlgcnH't'ne HPkenlrnmer: 

aan J. J. K. de ::Houlin, k<1pite'n van den genera-
.ten s1n1" 

l1Pno0mrl tot nrchitectcn der eer,lf' kla$St 13. 0. \\' . 
P. de ::'cllrij1·er, .\ . J. Yan Bel'k. J. J. Beekvehl, 

A .. Mes~Pr en J. P. \fill Roomialen thans architec
ien der t1Yeede kbssr; 

tot architt>ct <for tweecle lda~se II. G. Stal, thans 
opzichl0r der ce1·stc klasse, ondcr bopaling dat hij 
gedt>tnchet•rcl zal Llijven bij bet departement van 
Marine. 

Ont~lngt'n . eervol, op verzoek, ctr. GeukE:'n, als of
ficit>r Yan f;C'~ondli<'iLl b\j de schuttcrij te Semarang. 

!Iet ·;pjJschip Edam is te Anjer aangekomen, met t 

besternming naar Semarang. 
l!t'L ~toomschip 1'001·waw·ts is gi$teren te Am

sterdam :iangckom<'tl. 
Uit Sini:rapol'e. 9 :lfci. De Fmnsche mail is hier 

nan. met berichten lOO]JE'nde tot '1 I Mnmt. 
Het kie:<di:<tnct "'-Gravenhage kOOti in de plaats 

Ynn Wint.grn~ tlcn libernlen cnnrlirlart Sluiter. 
Ile hcer Portengl'n is bt!noemd tot of'f1ciel' Yan ge

zondlll'id bij de \Jnrine. 
Uit l3ata1·ia, 11 l\fei. Londen, 10 Mei Bet debut 

over de buitenlnndsche politiek der R· <?eering is 
va~tgesit'ld op ~faandag. 

Jler Fra11sche 111t1il is heden llier aangckomen, met 
berichtt~n Joopcntle tot 11 April. 

llt' Fl'i<'>rhc lrnnkYerl'cuiging, dirC'cteur Tigler 'Wij-1 
b!':rndi, hct'l't lrnar beulingen ge~tnakt. 

ne 0\'Cr"tc L. c+. Berends \'t111 den gcne1'alPn Slaf 
is bcno,'md tot gouverneur der rnilitnire academie te 
Breda. 

De b~kencle iooneel~peler Victor Drie<:0 ens is te 
Antwerpen ovcrlcden. 

liij \\'en{ met een plecbtige burgerlijke br.grafcnis 
ter ,wrdc bestPld. 

De mr.joor der infanterie J. II. van clen Broek is 
van Lahnt naar Atjeh OYerg·eplaatst. 

De kapitcins dc:>r infanterie Jhr. J. C. van der 
·wij ck. Pn .T. R de Borde,; z\jn in nctivitt'it hersteld. 

De luitenant-kolonel Du Pon, adj11dant van den 
GonYel'll•"ur-Ueneraal heeft een tweejarig vel'lof naar 
Europa aangeHaagcl. 

IIet .1.oorn"chip Soo1·dbi·aba11d is eergisteren te 
Ma!'Beillc anngekomen . 

Inge\krld te Palembang de kapitein der infanle1·ie 
J. P. cle Dordes: 

te ,\ tjeh de Jrnpitei.11 der infonterie jhr. J. 0. van 
Lle1· Wijck; 

bij het eerste dep6t-bataillon de tweede lnifonants 
der infanterie L. F. Schriirlcr en B. II. Lussanet 
de la Sablonien'; 

bij bet negende bataillon da tweede luitenant der 
infonterie, llageman. 

T1Yeejarig verlof naar Eu1:0,ia verleencl aan den 
vool'zitter ni.n den laudraa1! te Bondo"·oso, mr. II. 
Z. _\.. GutteliDg; 

aan den tweeden lnitenant der infanterie J. M. L. 
Bellaard. 

Ontslagen eervol, de hoofdonclerwijzer J. H. A. 
Hummelgens; 

,ie opzichter de1· tweede ldasse bij den waterstant 
P. Dorland; 

de opzicl1ter der den!e klasse Lij den waterstaat 
C. L. Yan \Yoe$ik; 

de subsLituut-auditeur-militair van CeJebes, Mena
do en Tim0r mr. H. Schuijten) 

de officier van gezondheid der eerste klasse T. J. 
Corneli~sen; 

OntheYen, eervol, van de 'l'rnarneming Yan bet 
bestuur der afdreling DjGewana, de assistent-resident 
H. L. Ch. Te l\fechelen, die onder toekenning van 
den rang en ti tel van Resident belast word t met de 
leicling der rna,Ltregelen tot bestrijding van den opium
~mokk<ilhandel, met Semarang als ~tandplaats. 

I 
Gemachtigd tot uitoefening der artsenijkundige 

prnktijl;, Prins. 

Bcnocmtl tot voorzitte1· van den landraad te Sido
ardjo, m1'. A. J. A. Kollrurmn; 

tot arnliteur-militair bij den krijgsrnad te 'Willem 
I, de sub:;itunt-autlitcur-militair mr. G. J. A. - van 
Berckel. 

Hcrsteld in acliviteit, de eerste luitenant der ar
tillerie P. G. de Bruijn. 

Ifot stoomschip P1·ins van Orcmje is gi teren tc 
Suez aangekonicn. 

In de ornstrel,en van l\Ic>djokerto zijn heden nacbt 
te half een heYig'l schokken rnn aardbeving waarge-
nomen. 

Zij dunrdcn vijf minuten. 
De ricbtillg was van Zuid naar Noord. 

Aangeslagen vendutien. 

Op WDensdag 13 dezer in het pandbuJ~ te Ke·
pa1ian, van onuitgeloste pandgoederen. 

Op Yrijrlag ·15 dezor in het fort ,,Engelenburg," 
1.e E:laten tPn huizc van den kapitein der Infanteric 
de la Parra, van ZEtlG. inboedel. 
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De vendumeester, 

II. C. Fissel'. 

A d v er ten tie n. 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Openbare Verkoop 
OP YnIJDAG, ~2 MEI 188!>. 

del!I naorgens 1.0 u1·cn ten Vcnd111In11to:i·e 

TE SOERAKARTA, 

van: 
Een erf met daarop stan.ude steenen <rebou

wen, gelegca in de Chinecc;che kmup t~ Soe
J'akc11·tu, i11 Blok Let.ter L. Nuunuer ~G, stanude 
ten name Vllll K\\'IK IE BO. 

Geschiedemle deze verkoop door den ecrsten 
verbaudbouder, 1'1-achteHs onberroepelijke vol
mucht. 

llfr SLO-I<JT YAN HAGENSDORP_ 
(97) 

o~~van8~~!!'l 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchettcn (met 

voet) 
koo·elbeweo·inO' en drie-::i 0 b 

Fiches loozon en 
Prenteboeken 
Timmcrkisten 
Passerdoozen 
Gezelscha psspelen 

stellc:c fiches 

(110) THOOFT & KALFF. 

· Co111p. ·. in den 3cn Gr.·. 
Op DONDEllDA..G den :D·len Mei :1.SS5 

's nvonds ten 6 1/ 2 ure. 

r\m;7ens den RPg.-, Mr.·. 

De Sec1·etar·is, 

L. J. SANTMAN. 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloter.i.j te Samarang ten 

behoeve van het Roomsch Katboliek W eesbuis 
en van het Hulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Saurnnmg groot f .'J00,000. 

DE PIUJZE:N ZIJN : 
1 prijs van f 100.000 
1 » » » 20.000 
2 pr.gzen "' » 10.000 
3 » » » 5.000 

10 ) » 1.000 
10 » » » 500 

100 l » » 100 
100 » » » 50 
Loten zijn tegen coutante betaling en op 

franco aanvrage a f 10 bet lot verkr~jgb~ar, 
bij aanvrnge per post ender inzending V:<tn een 
postzegel a :10 cents voor frnnkeering. 

De dag der trekking zal nader warden aan
gekondigd. 

(57) 
THOOFT & KALFF en 
SOES~IAN & Co. 

A.ms\erdamsQhe Apotheke. 

LetJet7UJofe17 
(296)* A. MACHIELSE. 

SOES~:'CAN & Co. 

belasten zich steeds met het houden van 
Hois- en C0Jn1nissievendntien 

(28) 

Erand Verzekerin[ -~laatschappij 
,,OOST JAVA" 

Ondorgeteekenclen, Agenten d&zer Maat-
1 schappij, sluiten 1verzekcringe11 op de ge
bruikel~jke voorwaardon. 

(17) SOES1IA.N &Co. 

SociBte G10 de Produits Alimentaires 
l'i:AJ>!TAAL 3 '.\lJLLIOEN FRAN s 

Di1·ecteu1·en DLVANT en A.LLCARD 
GOllDEN l\IEDAILLE PARIJS '1878 

G 0 u D E N M E D A I L LE A ~I s 'l' E u 11 A ill 'l 8 8 3 

PARIJS 
23, Richer, 23 

JI LONDON 
JI '101, Leade11hallst1·eet, 

Boter van Normandie 
Zoncler eenig mengscl, de beste bot.er van Frankrijk. 

Diverse groenten, tniffels, sct1'clines, pates de 
foie gras, enz. 

ORDERS TE RIGHTEN AAN ALLE IMPOHTEURS 

VAN EUROPA. 
Men eische op elk blik ~et merk met de twee boerinnetjes ' 

HOLLANDSCHE PPJ.JSCOURANTEN WORDEN 
OP Af. NVRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 

SALON DE COi FURE 
Ilcr:1 ·c n~t m(lf-80!0. 

Beeft p ., ontva. en: 
Extra kwnlit ·it 7.Wilrtr 'ilten hocdeu 

van af f 7. -; (ht; zc Y iHo 1 zonrn' hoe
d en; Z"',11'h' t•n f,mt .i~;ic' 1

1 
:-; • 'n, ki-.1gon, 

homdeniF<ol h·11, harnldoL'k<'n \a idf'l~.
tot f 14.-- spon:-eu, k,1m1u,n, wandcl
stokken, lweron-damcs c•1 h:incl '18choenen 
in alle soorten. 

Parfumcrien van Ed. Pinaud, V clontinc 
Cles, Faie, Oriza lactee, Heeren glac6 ha.nd
schoenen enz. 

A.He soortcn van '\Yijnen en likelll'cm. 

(61) J. B. AUTHIER. 

De on ergetee:ker. ds, · 
belast zich met tlen in- en verkoop van pru
dukt.en to. Senrnra,n~~· 

Verscbaft werUrnpitnal aim L:mdbouwon
dernemingen en verlee~1t voor:;chotteu op pro
dnkten. 

Een en ander tegen nader o' ereen te ko
men couditien. 

(233) L. G. SCH-\LYWIJK. 

To 0- e 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

hee/l ontvangen. 
Een factnn11 damesartikelen rnRtaande nit: 

Afgepaste wollcn - ell apon-
nen, cachemiron, satijnen 
latans in allc kleuren, de - .:;Oort 
damcshocden, blocmen, rucne::. 1 corsetten, 
jongens- en meisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen onz . 

A. AUTIIIER 

(47) },f ocliste. 

l:enig;e uren baschi~~ar 
tot hct geven van onc1efficht in het 

HANDTEEI(E~ TEN 

(79) 
Ge•·a1·«ls, 

HOTEL SCHOLTEN. 

ffiil~~~~~· 

~-ATELIER DE PillToGRAPHlE I~ 
l~I ~. 'Jr .l\®,\Il~~~ ... l. !~ 
~I . HOTEL SLIE 326 Iii 
~ ~00 

~~~~~g,~\[~,~ii~J~[~flllJ) 

Heerenstrnat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. A.UTHIER. 

INDISCHE-BODEG·A 
OntYangen: 
Een pa.i.·t]tje exquise 'W'itte 

port"}; ~jl , minder zoet van srnt1tk d1tn de 
tot nu toe aangevoerde. 

(286).* 

V erkrijg;baar: 
DjatHnandbout le ~a01rt en 

fabrieksb1·tuulhc d. 
Bcstellingen op bctlk:en, chkribbcn, pan
latten en sirappen worden tegcn billijke 
prijzen aangonomcn en ten spoedigste af
geleverd. 

BERTIIO CARLI. 
(85) A.diwidjajan. 

KniD Bf J(ebalen. 
Beleefd aanbcvolen voor 11ct rcparccren 

van NAAIMACIIINES. 
(95) 



Gezondheid voor iedereen. 

l!oll~way's Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuivcren het bloed f>t1 hcrstdlcn alle ongeregeldheden 
van de 

le , ·er, ' uuu1g, hle1·en en ingewanden. 
Z1j g''':en kracht en gezonrlhoid wedet· aan \'erzwak
te Q.,. tellen, rn zijn on wtlll l'lleerbaar ter genezing 
Y!ln a!IP Kwalen eigen aa11 het vrouwelijk geslacht, 
onverschillig Yan welken lceftijd. En onbetaalbaar 
,·oor Kindcrcn van welken ouderdom. 

DE Z"LI<~ 

Is een onfeilbaar genee$middcl voo1· Invade Beenen, 
zwerende Bor ten, vcl'Oudcrde v·..inden, '~weren en 
Etterbuilen. Ilet is beroe1rnl t0r genezing \an Jicht 
Rhumntiek, en onvcrgel ijkbaai· voor Aambor tigheid 
keelpijn, bronchitis, , ·erkondheid en 

hoest. 
Ter genezing Yan Kliergezwellen en alle soorten van 
Huiilziekten hePft zij geen mededinger en gencest 

betoornrend, saarngctrokken en stijYe Gewrichten. 
Alleen bereid in Profes or HOLLO WA r's Et.abli~'ement, 

78. New Oxford street. Londen 
· Y001·heen 533 Oxford street, 

En wonlen Yel'lwcht in Potten en Doozen ,·an 1s. l'f,d., 
~s. 9d .. 4·. Ud, l h .. ~::'.s .. Pll :l:3s. e11 rnrk 1·ijgb,rn1· 

bij a lle rnedicij11en-vcrkooper8 door de t>heele wereld. 
.... Koopers gelieven hel Eliquet· van edere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indian het adres. 533, Oitford Street, re 

niet staat, zoo is het bedrog 
(130) 

AGEN'l'SCHAP SoERAKAR'rA. 

der Bat a viasche Zee- en Brand
Assurantie ~Iaatschappij. . 

De ondergeteeke~de sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikel.ijke voor-
waarden. 

(14) A. MA CHIELSE. 

rude lledisehe Jaclllteit 
Tlll Parij1. 

-8-

EENE ::~:::.-:~~\.\ ~-< ~ ~ 
BESTAANDE ~'lll ~ \"" 

\~\\~~\)t\)t~ 
\~ ~ ~ 15 MEDA:ILLEN ' y. ,, Goud, Zilver, Brons 

Wordt overal verkocht. 

GTI:.T PI!l. BtKI~ KOEW: T dan B..'..JIK GIGI Ei.D:L· 
DARI 

TORAN TOEAN PENDITA BEtlRDICTrJ:: 
nama Obat "OLIVETAlfJS" 

PAKE l\TJ'A. -·Toe:lllg 
b~na11g- 11ja11g- :-;al,)e ad ~u1jcl 
Liliks llan iloe ol,,tl d1 
c.Jala1n sc.tlOC p1·apal g .,, .... 
aje1· iajc•r ~luuga IH\1!~ 1 l 
l.>.1jil< 'alrnl1>. IHl<111 i.J;•"''' 
bo0 t.h.·r µ!;.ri 011 ;..r 11 :-- .... 11k 
bajili: gi~i. Tjfl(:tji Ill '1.·lu t"' 
saiua 1toca; ·r ljtt11.p"t\1a1J. 
la11 a.., 1uer,, ... a loeiOeut;flli 
dar1 i Lo~ ol>al. 

Itoe obat gossok gigi pe1· llt'lrnt lwcwal dan ha,Jik 
p;igi darl loeau-toean pcndita BencllicliJn ada 1Jeki11 
sama, sama ujoega bekioau, lcring baj1k salrnli d;i 11 

bekio aloes. Na iloe dia, dia ada sama C'<J"ga roe pa 
kaja obat Elixir dan orang bolch palie sawa ~al<ali 

ORANG NJANG POENJA: 
Toean SEGUIN, 3, Rue Huguerie, BORBL:il.UX 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
WERKTUIGKUNDIGEN. NBdBrl. IndischB LBVBnSvorzBkBrin~ 

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

HEBB EN IN VOORRAAD: 

Een groote part!j L, T, 1-1 en Balk· 
L ij t r e n t B M a a t s c h a p u ij 

ij zer in alle afmetingen. TE BATAVIA. 
Staaf" en plaatijzer van alle dikten, 

waarb.ij van 6' X 2' X '/,." en 'I•" 
~taaf" en plaatkoper en lioper

d1·aad. 

Inliehti.ngen omtrent verzekeringen b. v. Kapit111d b~j over4j<1en, l1111uer-trekkende verzl' 
kering;- ook omtrent die vol gens het outangs aimgeno nwn V J;J !{,LA A<~ I) t.nrief voor \VEE
ZENFO DS. worden g11arnc vPrstrekt rioor 

Groote- sorteering- illoerbonten en 
Jilin knagels. 

> ~ :Koperen .Kranen 
en §toornaf"sluiters. 

India rubber van af 'J,." tot en met 
1" dik. 
Gasp~jpen met hulpstnkken tot 

en met 4" 
Geldonl~en p\jpen tot 12" diameter 

geperst op l 0 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche «lrij frie• 

rnen. eukel en dubbel. 
ll~~ncl, C'entrif"n;;-aal. Stoorn• 

po1npen en Hrand~puiten. 
§!l ij~e1·epdschap ,·oor ga~ en 

'Vith ~''01·thdrn,acl. 
Alle soorten ~re1·f~varen. 

(17) 

THO OFT & KALFF· - - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrc"°isters en "Cstandsbepn-
Ii n~en, afzonderlijk gebonrlen. 

Gedrnkte Aanteekenin;;boekjes. 
N aamlijsten. 
KleedinCl'lijsten. 
Strafboeken. 
~Ienn;;eboeken met sterkte lleCl'il!lter. 
Proces-Verbanl. Getui;;en Verhooren • 
Heklan;;den VerhoureH. 

Jloor en Pon!!iirnachines, Draai• I 
en ~chnatbanli.en. I .. 

Vendu ' ' l"rantwoordinCl'en, enz. enz. ( 4) 

~t oo1n1na<~h.~nes netl,etels npern I V erkr1Jgbaar 
fundatieplaat. · ., 

liiezel 0 ·uhr corn >OSitie de beste Efoppe-Kan.rt van Java 
bekleetlin,tt t;'O'en warwte-ui\striLlinO'.' i Topogrnph.Kn.1trt van ~oernkarta 

Dina"'s (;ristall, een ~euw soort I Id. > Djokjalrnrta 
, , n nrldei. Van welke laatste artikelen zij Prn.chtalbums 
eenige agenten voor Java zijn. Merk-en stempelinkt 

Verder a.lie artikelen, benoodi;;-d 
voor ltindelijke onde1·nerningen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hilllile prijzen zeer bill.ijk en 

Rwidschri~ pennen 
Prachtbijbel G u::itave 
Balboekjes 

Do:re 

beneden concurrentie gesteld. Goupil-gravures 
Gaar~e belasteu zij zich met toezicht hou- Ivoren duimstokken 

den op aanmaak van .Jla~hinerieen en 
reparaties cl1mrvan, en nernen bestel· 
ling-en aan op diverse werktuigen. (90) 
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Witte en J.loode l"ort ..... f ·15.-) per 
Mala~n, ~Iuscntelen Vino Dulce,, '13.50 }i"2 fl 
Pale-, Gold- en Di-y ... Sherry ,, ·12 .-J tcont, 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

.A.n1sterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f" 1.50 per pond. (31 I)* 

Per1·y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Hondercljarige alruanakken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 
(3) THOOFT & KA..LF.F. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soer•k11 rta. 

Bayrnm. ~lcoholisch 'vasch
water. 

(101) .MACHIELSE. 

A.msterdamsche Apo thee k 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkarta van 

(25) .l. MACIIIELSE. 

Amsterdamsch~ Apotheek 
§oerakarta. 

Glykaline, middel tegen dP. hoest in 
1/1 en 1/2 fieschjes a f 4.- en f 2.-

1'1ig1·aine §tiften f 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSUR ANTIE M AATSC HAPP[J 

,,de Oosterling," 
E1' 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"V eri ta,s .. " 
I Bij h~t A;;ent8chap dezer 1'Iantschap

pijen bestnat, op zeer u.nnnemelijke voor
waarden, !;Cle;;enheid tot verzekerin;o 
teeen brand;;evaar, van nlle soorten Ge
bouwen en Goede.-en. 

De Agent te Soerakat·ta. 

(16) J . H. V AK Oi\.IMElrn:K. 

1len Agent te Soeralrnrtu 
J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voor·handen: 
POSTTAlUEVEN. 

TELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen he
rekend tot 200 woorden. 

'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bm1.t.11 
de l!jn. 

(6) THOO.Wl' & KALFF. 

bij 

V erkrijgbaar 

THOOFT & !{ALFF 
blanco aan,·ragen tot geleide· 
billet ,-001· , ·er,·oer ' 'an kof"fi,j, 
met onh·angstbe,vijs , ·oor ko:f-
fijIHlS. (193) 

Ve1•kr.i,jg·baar 

bij 

TIOOFT &. KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron van MfinchhansBn 
(in 

P1·ijs ( 5.-
bet J a, vanusch) 
f'1·wico pe~· post f 5,r.o. 
(8~) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough Lozen~es. 

( l 0 5) 
:\Jidd'\1 tegen de hoest. 

:\IAUHIELSE. 

AmstBrdamschB Apotheek. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

SI.ROP van Dr. ZE~D. 
(28) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor SoerakN.rta voor 

zoo guustig bekende 'Vl.JNE:N: 
Merk PLA TON & Co, Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'l'OO H.BENOODIG DHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOOH'l'EN. 
PRACHTALBUMS. 

1 DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

l ~~~------~~~------~------
THO OFT & KALFF - - Soerakarta 

bevelen zich beleefdelijk nan voor hunne 

Ilrukkerij Bn BindBrij 
en 

HANDEL 

in PaDiBI\ Schruf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette •• B.evering ge

garandeerd. 
PlUJSCOUHANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

Stellen zich vcrnntwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldrnk -THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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