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Een Oordeel over de Indische Pers 
(Slot.) 

In Bataviaasch Maleisch, weer een apart 
foenre, verscbijnt de Bi<rnglala, een blaadje van 
de prop"Rgandn, rloch van we1mg beteekenis. 

Een j11.11r boekje van denzelfden naam komt 
sinds geruimt:n tijd niet rueer uit. 

Zon Jert men de tijdschriften van genoot
scbappen uit, dan levert Indie geen periodie
ken op. 

Men hei:.ft een Jfilitair tijclschri(t gehad, 
maar d11.t is te niet gegaau, een Indi.~che Spf'l'
ta/01·, die zijue oogen heeft dich tgeclaan, eeu 
lmlisch Jlagazijn dat gesloten is, een Imlisch 
A1·chief, sedert lang onder bet stof begraven. 

\Vij hebben Peripateticus op den voet ge
volgd: slechts eenige insinuaties aan het adres 
van de Locomotief enz, die ons niet recht uit 
de pen wilden, hebben we gesupprimeerd. \Vie 
het naadje van de kous wil weten ga bij den 
schrij ver zelven op ko11dschap: hij kan daar 
's mans doemvonnis in e.rten o lezen. 

V oor een paar commentaren is bet hier ech
ter wel de plaats. 

En clan moet het ons vau't hart dat bet 
schoonwasschen van Coenraad Busken Huet, 
de ,,ontzwavelaar der indische pers" er bij ons 
niet in wil. Gnarne eeren we in hem een kunst
recbter en criticus van den eersten raug, een 
oJtzer beste letterkundigen, die voortgaat van 
uit Pu.rijs de roede te zwaa1en waarmede hij 
Nederlandsche pruiken en dorupers kastijdt. 

Dat men een schrijver van die kracht voor
bijgaat om eene middelmatigbeid als ten Brink 
de professorale toga te verleenen, achten we 
geheel , T ederlandsch ! 

Docb aannemende <lat hij ZIJlle pen al niet 
Terkocbt heeft, tlan coi:ncideert die Vl"lJe pas
sage (en uitrusting, naar we meenen) opval
lend met zijne veronder telde neiging om eene 
overmoedige pers het gebit aan te leggen. Door 
het aannemen eener ministerieele fooi beeft hij 
zich buiten het gilde geplaatst, is uit zun 
vendel geloop1::n. De voormalige Wan.lsche do
mine herinnert ons maar al te zeer aan de 
regelen van den Schoolmeester,: 

Doch de zwartste bladzijde m een olifant 
Is, dat hij strik ken voor zijn natuurgenooten 
spn.nt, 

En, zonder een blos op ZlJn wangen 
Zich niet schaamt zijn naasten te belpen 

vangen. 
W at nu verder het mauva1s genre betreft, 

Fe u i 11 et o n. 
MET DE NOO RDERZON VERTROKKEN. 

N.u.R HET DurTscH YA~ LumnG HEYESI. 

Eeuwig en altijd gebrek te lijden en iecler dub
beltje te moeten omkeeren voor men het uitgeeft, 
bet zweet zijns aanschijns te verkoopen voor broorl, 
geen dag te hebben en geen nacht omclat dag en 
nacht verhuurd zijn aan den man van geld, te sla
ven en te rekenen, zich te verheugen en zicb be
zorgd te maken over de belangen van een anrler, 

· .i.4·ouw en listig, voorzichtig en moedig, slim en <lorn 
l:e zijn voor . bet welzijn Yan een vreemde, trotsch 
te zijn op een vertrouwen, rlat iemand vernecle1·en 
moest, omdat het hem den • moed niet tocke11t ge
heel zichzelf te zijn, in de schacluw te zilten van de 
1·ijkdornmen van ancleren, die men zelf verzameld 
heeft, een slaaf van het geld te zijn en ecn lijfeigene 
van de nieuwenvetsche begrippen van moraliteit, 
Qnzinnig bijgeloof d<'t• eerlijkheid, jat en Jang, levens
lang, - wie houdt dat vol 'I - Ik n[et. ! 

En Oscar nam tweemaal homlerclduizend gulden 
uit de kas en verd ween. 

Onzen dank zij u gebrncht, Christollel Co!umbns, 
voor <le schuilplaats, die gij voor ons ontdekt hebt, 
voor ons uitgeworpenen der maatschappij, s!achtoffcrs 

De Soe1·aka1•t1uche Corirant ver&chijnt I 
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Advertentiekosten beh11.lve het zegel voor 
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elke volgende plaatsing de helft. Zaterdaga, uitgezonclerd fee~tdagen. I 
waarvan Peripateticus de indische pers beticbt, j Dit alles klinkt zeer fra11i. Actualiteit bezit 
zoow~l wat stijl als inhoud aangaat, hare strek- die voorstelling echter niet meer, sedert het 
king tot ondenuijning van het gezag - dit ar- korps bestorende arnbteuaren, ettelijke duister
gum~nt, gelooven we, is niet. meer van onzen lingen en letterknechten buitengesloten, zoo
tijd. De publieke zaak client door het publiek veel welverworven annspmken op onze acbting, 
behandeld te wordeu, de waarbeid mag geen zooYeel venlienstelijke leden bezit. De strijd 
mooopolie weien, rua1tr ruoet bereikb1ta1· zijn m de pers geldt, in algemeenen zin, rneer toe
voor allen die haar zoekeu. Gaarne geveu we standen (hm persouen. De mate, waarin iol11.n
toe du.t de toon der bhiden, vroeger meer clan ders van hollanrlsche dagbladen zouden ken
thans, vaitk ongemeen heTig was, dat ook te- ms nemen, aehten wij verder overdreven. 
genwoordig woordvoerders als Douwes Dekker, Mogen we redacteurs van maleieche cournnteu 
v. Kesteren, Roorda van Etjsinga, een enkel gelooTen, dan is cle politieke ader meer nog 
Kamerlid en een paar misschien der imlische ontwik:kelcl bij Chineezen en vreemde ooster
redactenrs niet van de zacbtzionigsten Z\Jn, lingen dan bij den inlander. 
maar. il y a de quoi ! Hier is ten volle En wat de ontijdige pretliking betreft van 
toepssselijk de spreuk: »Aux grands maux les de rechten vim den mensch, zoo kunnen we 
grands remedes." volstaan met naar Britsch Indie te verwijzen. 

In z\ju >Paris en Amerique" laat Laboulaye waar de inlandsche dagbladpers eene zooveel 
zijn doctor Smith zeggen: grooter vlucht heeft genomen dan ill deze ko-

»De dagbladen moeten onscbuldig voedsel Jonie, zonder de gevolgen te hebben. die de 
H\]n, een geneesmiddel instede Tan een ver- schrijver er van ducht. Hebben niet onlangs 
»gift en de pers een fakkel in de hand van het nog de voornaamste Maharaja'.s, ter gelegen
»gezag. Vooroordeelen die hun nut hebben, heid van Engelands jongste verwikkelingen 
»heilzawe dwalingen moet men ontzien, de in Egypte en Afghanistan, als om strijd huune 
»waarheid moet afgepast worden naar de be- legioenen der Hegeering aangeboden? 
»boeften van den Staat en wanneer m den Vergeleken bij het verlicht en vruzmmg 
» vreemde een nieuwe leer opduik:E1lt1 clan moet bestuur, 't welk de Engelscben over hunne 
»men bau.r succes op e1gen iJodem afwachten I kolonien uitoefenen zijn wij hier in menig op
»alvorens rustige en rust zoekende zielen er zich.t schromelijk ten ac. hteren en bet is slechts 
»mee in bero,.ring te brengen." de geest rle . ., tijds zon <le Ki:n1irtgi.l'.l.. d~r Aar<l.e 

\\r aarop Truth, zun antagonist, opmerkt dat zich ten strijde gordt tegen midcleneeu wsche 
op die W!Jze de leerstellingen der inq uisitie toestanden, tegen de eu vels der bureaucratie, 
worden gepredikt, dat het Gouvernement en het rngr.i.1pen van Hollanclsche specialiteiten 
zijne dienaren uit menschen bestaan, dus feil- op indische bestuursmaatregelen, de opimupacht, 
baar zijn en dat die hmden rn alle opzichten 't kleinhartig oorlogvoeren als m Atjeh, de 
bet beste af zijn, waar men de meeste <lag- be~oeilijking der particuliere industrie, d1; rui
bladen telt; dat deze vaderlandsliefde kweekeu neuse gevolgen der bezuinigingswoede, het 
en vele deugden meer. rnorsen met 's Lands gelden, den druk van 

Doch Perapateticus is het daarmede in bet ·bovenmatige belastingen, het veronachtzamen 
geheel niet eens, cl. i. hij acl1t Indie niet rijp van de politie en hygiene, van de weerbaarheid 
voor de praktijk dezer theorien en zou. ons, der kolonie en tutti quanti. 
zoo we't wel begrijpen, regelrecht terugvoeren The;·e is much rotten in the Dutch colonial 
naar de t!jden der Om;tiodiscbe compagnie, einpi1·e zegt de heer v. Kesteren (*)-en terecbt. 
toon het regeeringsbeleid zicb verscbool achter Het behoeft niet meer bewezen te worden 
een ondoordringbaren sluier, acbter den groe- dat de geest van Jan Compagnie nog altijd 
nen voorhang van de raadkamer der Edele in de kolonie spookt en du.artegen vormt een 
Heeren. v?or:iaam tegenwicht eene onafhankelijke, vrij-

Hij gaat voort: zmmge pers. 
»Schildert men de Nederlanders m het al- Peripateticus' oordeel over de Soerabajasche 

»geroeen en de vertegenwoordigers die bier bladen kunnen, wu voor ons, tamelijk wel 
nyn rn het bizonder af als een hoop oobe- onderschrijven, (al maakte militaire blague een 
J>kwame lamlendige gewetenlooze lieden, predikt tijd lang plaats voor akademische blague) docb 
»men den inlanders hunne natuurlijke rechten waar hij de veelheid der abonnes van de Lo
>als menscben z6nder dat zij hunne plichten comotief toeschrijft aan de -veelheid der plaatse
nils staatsburgers hebben geleerd, clan liggen 
»de gevolgen voor de hand." 

eener wrecde wetgeving, verbannenen uit vrijen wil ! 
Aan uw vrij strand wil ik vrij zijn en rijk te mid
den van uwe rijkdommen. Vaartwel, gedachtrlooze 
jeugd, dwaze rechtschapenbeid, dolzinnige eenvoud, 
dat1kbaarheid en hoe gij verder heeten moogt, ijdele 
bersenscbimmen van bet goed geordend sijste<!m on
zer gemeenschappelijke dwaasheid ! lk zweer u af, 
ik behoor niet meer tot de uwen. Ik ben ik en ver
l!er niets. Zwijg, geweten; gij zijt niet meer aan
wezig ! Klop niet, hart, gij zijt een spier, anders 
niets ! \Yijk onder mijne voPten, Europa! . 

Oscar had het oogcnblik goed gekozcn rn alle 
maatregelen met de meeste voorzichligheid genomen. 
Een dag een licbte ongestel<l.beid voorgewend, claarop 
ern Zondag en zijn che · op reis, dus drie dagen 
speling Yoor men aan de k;,1s 7.0U komen. 

Hij twijfehle niet of l1et moest hem gelukken.-
» Herberts Inn !" riep buiten de stem van den 

conducteUL·. IIet laatste station voor Liverpool. In 
tien minuten moesi de havenstad bereikt zijn, bet 
laatste stukje I:uropa, dat hij zou betreden. 

llij had nog eenige uren, voordat de drie dagen 
speling zouden verloopen zijn. Oscar zat diep in den 
hoek van de goedverwarmde spoortreincoupe ineen 
gedoken . Hij had zijn reismuts tot bijna over de 
ooren getrokken, de rechterhand in zijn borstzak 
gestoken, waar zij op hei koslbaar pakje, op het 
bundeltje rustte, dat zijn diefstal bevatte. 

Ik heb het goed aangelegcl, dacht bij telkens 
wedet· in zich zelf als wilde hij daardoor de heime
ltikc onrust in zijn binnenste bezweren. Ik had het 

(*) Ind. Gide. Dec. 1882. 

niet beter lrnnnen ornrleggen. Hamburg, Bremen, 
Londen, outhampton, . . . . ja waarlijk ! Ik ben ook 
niet van gisteren, veelgeprezen politie. Telegrafee1· 
maar gerust, dat ik een langen, zwarten baard en 
borstelige wenkbrauwen heb. Telegrnfeer mijnenthalve 
naar nlle Amerikaanscbe havens, dat zij mij op het 
dek gevangen nemen, Yoor ik in Amerilrn voet aan 
wal zet. l\1isgerekend, hooggeachte politie. Een Ame
rikaansche boot zal mij overbrengen. Daarom juist 
heb ik Liverpool gekozen. Een Amerikaansche plank 
onder mijn zolen en ik lach met geheel Europa, 
Azie, Afr!ka en Australi~ .... Nu , misschien op dit 
oogenblik zult gij daarginrls verbluft ,·oor de ledige 
kas staan. Alvorens de politic van het gebeurde in 
kennis is gesteld, ben ik op cle stevige planken van 
de Yereenigde Stnten in veilighrid . 

»Liverpool!" riep nu de conclucteur. De trein 
hield stil. Men steeg uit. Osca1· Yerliet met zijn licht 
valie~je de coupr en liep met vl11ggrn tred bet per
ron af. Wonderlijk gevoel ! IIij wi. t dat hij zoo 
vr.ilig was, als hij maar wenschte, en toch .... het 
is eenma::il niet anders. Als men weet, dat men 
vervolg1l wordt, ziet men in ieder een vervolger. Hij 
begaf zich in hct clichtst gewoel, om onopgcmerkJ, 
te blijven. Eenmaal tastte hij onwill<>kcmig naar 
zijn baard, dtf'n hij ha<l. laten afscheren, ... bet was 
hem toen, alsof die lunge, zwarte banrd plotseling 
weder uit zijn kin was tc voorschijn gekomen. om 
h1im op het laat~te oogenblik te verraclen. 1 'een, het 
was een onzinnige gewaarworcling geweest, de baard 
was weg en niets meer clan een blauwachtig spoor 

Inzending der Advertentien tot op dt>u 

dag der uitga:ve v60r 10 uur. 

lijke nieuw~jes, zoo achten we dat tamelijk kiu 
derl~jk, eigenlijk niet meer dan een bloot ver 
moeden. Het ware eene povere verdienste zoo 
het blad cla11rin zijne kracht vond en eene pover 
compliment tevens voor zijne lezers. 

Intusschen mogen we bedenken dat zyne 
opmerkingen den toestaud gelden van v66r 
tien iaren en dat, zoo uit Pimdora's doos eeu 
heer vau kwalen oTer <lit schoone land is ui 1 • 

gestort, de hoop op den bodem is gebleven. 
Vrijheid van drukpers is een nooclzakelijk 

element der hedendaagsche maatschappij eu 
waar eene losbandige pers den weerzin opwekt 
van het vaclerlandslievend gemoed, claar ver
vult eene gebreidelde pers - als in Rusland
dat:r.elfde gemoed met deernis. Een Hussische 
maatregel was het, toen de Reu·eering ePne 
drukkerij te Padang sloot en eld~rs hetzelfde 
strafmiddel zou hebben aauaewend, indien de 
rechterlijke macht zich minder verlicht en ficr 
had betoond. Hussisch ook w:ts de bedreio-ina vau 
l G 

b 0 
c eu ou verneur Geueraal 's Jacob aan rur. 
J. A. Haakman, dat artikel 45 van het He
geerings reglement - uitzetting uit de koJo. 
nien - op hem stond toegepast te worden , 
met de naieve verzekering dat het geene be
dreiging was, slecbts eeue waarschuwing. 

V oonvaar een subtiel onderscheid. 
De geschiedenis is bekend, de heer Haak

mau boog - maar oncier protest. Hy verwit
tigde de lezers van het B. H. B. dat de ci· 
viele Atjeh-politiek en de noodzakelijkheid tot 
herstel vau het gezag in de kolonien Toor
loopig in het door hem geredigeerde blad niet 
meer zouden besproken worden. Doch l\Ir. 
Keucbenius in de 'l'weede Kamer, het Alae. 
meen H11ndelsblad in de boofdstad des lands 
de redactie van de Indiscbe Gids en andere~ 
namen de bespreking zuner zaak op zich en 
veroordeelden des Landvoogds haodelwijze. 
» Wanneer de Indische Hegeering," dus schreef 
»genoemd tijdschrift," mocht voortaaan felle 
»en onredelijke oppositie te voeren ;;et bedrei
»ging van uitzetting, clan. zal zy weldra zelve 
» wordeo : " gevaarlijk vo0r de orde en ~ust." 

En hierin vinden wij ten slotte een licht
puut <lat Peripateticus' conduitelijst van de 
persorgauen uit die dagen zoo ,,uit den tijd' 
is - en niet minder zijne beschouwino- over de 
pers (nourriture innocente, enz.) en j~urnalis~ 
ten »qui recevront du Gouvernement leur cn
ractere et leur symbole. "(*) 

(*)Paris en Aineriq ttc. 

te bekennen. Voonvaarts, Oscar. gc zijt immers in 
veilighcid ! Niemand keut u hier. \Yaarom ontstelt 
ge zoo, nu clic man in uniform u zijn lantaarn vour 
het gezicht du wt en u barsch tegenhoudt? Het 1 ~ 
geen politieagent, maar een spoonvegbeambte, die uw 
biljet vraagt \OOr ge het perron verlaat. - Go!
dank, nu zijt ge buitrn in de donkere, door flikke 
rende gasvlammen slechts spaarzaam verlichte, onbr 
kenrle wereld. 

Oscar nam ren rijtuig en reed regelrecht uaar d1• 
haven. Een !ummelachtige matroos we<>s hem d< 
Engelsche stoomboot, die binnen 1.wee um·, en hi' 
Amerikaansche stoomschip, dat eerst ·tegen midclc1·
nacht naar Amerik.a zou vertrekken. 

Als bij wil,le kon hij dus reeds over twee uur op 
den Oceaan zijn. Slechts een oogenblik was hij in 
tweestrijd. ·was nict Frans Muller, de moordennai· 
uit Londen, op een Engelsch Rchip in de ha,•en v::in 
New-York door de Engelsche politic gevangcn ge 
nomen? Neen, geen Engelsch scbip ! Ilij wilrle Jiewr 
lot rniddernarht war:hten. Hij had irnmers drie rln 
gen speling genomen. Daarom kon hij gerust zijn. 

\Vces kalm Oscar, niemand kent n in Liverpool' 
Oscar hegaf zicb naar het bureau van de Ame 

1·ikaansche stoomrnartmaatschappij en nam ePn plaats 
biljet voor de eerste kajuit. ))Een retourkaart is twin 
tig procent goedkooper," zeide de beambte. 

Neen, Oscar nam geen rctour. llij betaalde lieve1· 
twintig p1·ocent meer. Ilij kon h.et immcrs doen, want 
hij voelde duidelijk het pakje op zijn borst clrukke 1 

en de stem in zijn binnenste zeide: ge :r.ijt rijk,O~cm·1 

; 



Soerakarta. 
Verzor;;in~sc;esticht 

Commissaris der maand MP,i 1885, 
de heer H. VAN GROLL. 

n " " 11 • t " n d. 
Donderdag 7 Mei L. IC. Donderdag '14 Mei r. M. 

Donderdag 21 Mei E. K. Vrijdag 29 l\Iei V. M. 

8luitda.-en 
TB SAM.A.RANG : 

der Mail•. 
TE BAT.A.YU: 

Fr. 14-28. 
Eng. 5-19. 
Holl. 2-12-23. 

Fr. 17-31. 
Eng. 8-22. 
Holl. 5-15-26. 

Vertrek der Treinen 
Semarang-Solo 6.50 v. m. sneltrein, welke 

te Solo aansJuit aan rlen snel
tre;n, die om 10.30 v. m. 
van daar naa1· Soerabaja ver
trekt. Verder 8.3·1 v. m. 1 .11 
n. m. 

Solo-Semal'ang 7.2 '" m. 10.30 v. m. 2.16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja Yertrekt. 

~emarar.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8.12 v. m. 
Semara"!g-Djokja 6.50 v. m. 8.3'1 v. m. 
Djokja-Semarang 7 .15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7. '15 v. m. 9.48 v. m 1 .L.25 

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

n. m. 3.36 n. m. 
Willem I--Kedong-Dj~ti 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

10.41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank. l\fadioen 5.52. 
Soerabaja-Solo Djehres 6.20 (sneltrein) aank. Solo 

Dj. 1.28 
8.25 aank. Solo Dj. 6.-
11.57 aank. Madioen 5.5'1 

(Tijdsopgaven volgens rniddelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nutl'n ' 'el'scbil met Solo; 12 uur Soerabaja :=.1 ·! .51 
Solo.) 

Heden na.cht tusscben twee en drie ure heeft 
er volgens enkelen een kleine schok van aard
beving plaats gebad. De opgaven daaromtrent 
loopen echter zeer uiteen. 

:6e ve1jaardag Tau Z. H. P1rngeran Hndi
pa.ti Hario Praboe Prang W adon6, werd heden 
in H. D. dalem op feestelijke wijze herda.cht. 

Het Hoofd van gewestelijk Bestuur met zijne 
ambtellaren, de miiitaire kommandant met 
de officieren, de hoofden van vreemde ooster
lingen, beneyens tal van Hoigrooten van Z. H. 
den Soesoehoenan, landhuurders en particu
lieren woonden het feest bij, dat door muziek 
en eene vertooning van de wajang orang werd 
opgeluisterd. 

Heden avond Vauxball in de societeit. 

I!! de afdeeling Klaten nemen de kinder
pokken toe, ruaar niet de dienstijver van den in
landschen vaccinateur, waardoor een groot aan
tal kinderen niet ingeent is. 

Wat meer bulpbetoon zou der smalle ge
meente daa.r zeer te stade komen. 

Bij de firma G. C. T. van Dorp en C. te 
Serna.rang is uitgegeven eene Instructie TOor 
Chineescbe boofden en wijkmeesters inbou
dende de politiereg1ementen enz., getrokken 
uit de wet en staatsb1aden, opgenomen in de 
Javascbe Courant van 1885 No 27. 

Deze bepalingen zijn in bet Maleisr.h ver
taald dour den beer G. R , ll\C'l11die, gep. 

Yrij en onafhankelijk, geen slaaf meer, ge zijt ei1Jcie
lijk u zelf ! 

llij zag op zijn borloge. Precil's acbt uur. Nog 
viel' nul' voo1· middernacht. Hij vroeg of hij dadelijk. 
aan board kon gaan. 

Ncen, eerst om tien uur, maar zijn hagage kon 
hij daa1· Jaten . Zij zou ~tellig l'QOr bet Yertrek aan 
board bezorgd warden. Dus nog twee uren van on
rust en misschien van gel'aar. Welk ecn rhYaze inrich
tiug, cat de spoortreinen en toombooten niet beter 
a:rnsluiten! De directie rnorst toch bedenken, dat er 
ook rnenscbcn zijn, die niet gaaro1' tangs de haven 
ronclclwalen! Neen weg ,·an de haven ! Daar wordt 

et meest gespionneercl! 
Oscar bt>gaf zicb in het gewoel der straten. ,\lie 

winkels waren dicht , zelfs de herbergen aan de ha
ven waren gesloten. Het was ook niet druk in de 
straten. Hier en daar liep nog een donkere gestalte 
met groote en kleine pakken voorbij. In de hu1zen 
scbeen het des te levendiger. Alie veostC'rs waren 
vroolijk verlicht en bij enkele hµiwn kon men gemak
kelijk door de dunne go:-dijnen naar binnen zien. De 
wanJen der kamers waren meL hul~t rersierd; op de 
tafels ~tonrlen stralende kerstboomen, vroolijke kin
derstemmen, gelach en gP.zang klonken naar buiten, 
terwijl nu en dan groepjes van kinderen oncler de 
vensters bleven staan en overoude, aandoenlijke lie
deren zongen, waarv0or zij met vergulcle noten en 
stukken koek wcrden beloond. 

Het was Kerstmis. 
Q&y~r bad el' ~edurende de geheele reis niet aan 

A.ss.-Resident en mag men op dit boekje de 
gemeenplaats toepassen van "in eene Jang 
bestaande behoefte te voorzien." 

liever het daarvoor gekozei~ tjjdstip en ontving 'f met stoom- op klaar, om de menscben weg 
de aangewezen agent een telegram luidendt-: te brengen; w!i hooren barde schoteu uit den 
Java settlement i111d1>finitely postponed. . Kloet den gebeelen tijd en dan weer O'er0mmel. 

Te Semarang is den Ohineescbe hoofden op
gedragen een nauwkeurig onderzoek intestellen 
naa.r de volbloedchineezen, die zich nldain· 
zonder toestemruing van het Gouvernement 
opbouden. 

Nu. mei: bier te larnle in dagelijks?he ver- Het is een 1ingstige tijd. Ik ga ee~ trommel 
wachtrng 1s van eene oorlogsverkht.rrng tus- khin.r ma.ken met ttlles, wat wij Ta!\ waarde 
schen Eogeland en Rusland is men . druk be- bebben ei· in, wn.nt het lrnn ook wel deze kant 
zig zich in staat van tegenweer te stellen, maar uit kornen en dun moeten wij naar den 
als er werkelijk eens een vijand op de kusten OYerkant van de kalie vluchten. be Resident 
verscheen, dan ware het twijfelachtig of men is pas weer naar Blitar geweest. 

Ook bier, vooral op 'rjoijoedan, moet bet 
rnn diergelijke personen wernelen en Telen in 
de termen vallen naar hun land te worden te
ruggezonden. 

veel zou kunnen uitvoeren tegen de ,,half wil- S H B 
de ellendelingen" (half savage wretches), gelijk · · · 

De meeste Chineesche tokohouders bier ter 
plaa.tse bebben meer dan de bij de wet toe
gestane tien kisten petroleum in huis en welke 
risico <lit medebrengt is bewezen door de laatste 
groote brand te Padang, waarbij de vlammen 
te1kens door groote hoeveelheden aa.rdolie wer
den gevoed. 

Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich 
zacht. 

De plaag van lasterlij}i:e 11.nonieme brieven 
heerscht bier nog altijd; kortelings ontving een 
pu.ngeran weder zoo'n scbotschrift, da.t ecbter 
het doel miste. 

De auteurs van die werken der duioternis 
verdienden wel voor een veemgericht terecht 
te staan. 

Men w\jst ons . op bet weuschelijke om bij 
de openbare prijsuitdeeling in de Yolgende 
maaud, der jeugd een soortgelijk feestje te be
reiden, als waanoor in vroegere jaren door 
de ingezetenen steeds werd ingeteekend. 

Het gebouw der tweede lagere school heeft 
daarvoor wel ruimte. Indien zich eene com
missie tot d!l.t doel rnrmde, da.n zou de zaak, 
trots de "maleische generaal,", denkelijk wel 
slagen. 

Onlangs werd der Politie kennis gegenn, 
dat alhier weder valscbe duiten in omloo-p wa
ren. nl. haantjesduiten, die men a.an beide zij- · 
den heeft glad gcslepen, en va.n bet stempel 
der V. 0. C. voorzien. 

Ons Hoofd van Bestuur deed daarop bij in
landsche handelaren in kampong Kaoeman, 
Keparen enz. huiszoeking doen, waarbij men 
echter geen doewit djag6 aantrof. 

W ellicbt heeft men die munt in tijds naar 
een andere schuilboek vervoerd. 

Intusschen zij rot>n hij het ontvangen van ko
peren munt op zijne hoede! 

Een inlandsch jongetje, zoon T&ll een d-:;.,a -
hoofd werd gisteren door z!in pa.ard, dat op 
hol gegaan WRS1 op pasar rrotokan Dlet zoo'n 
geweld tegen een muur gesmeten, dat hij op 
de plaats dood bleef. Eerst na veel navraag 
kon men de ouders uitvinden, . die daarop over 
kwamen voor de ter aarde bestelling. 

ik de Russen bier boorde betitelen. 

Naar de Loe. mededeelt komt notaris Bod
de alhier het eerst in aanmerking voor het nota
riaat te Samarang, vacant geworden door het 
verlengd verblijf in Europa van not. van den 
Heu veil. 

De redacteur va.n het S. H. B. kondigt het 
voornemen aan zijne lezers voortaan niet meer 
te tracteeren op entrefilets over: 
»Voertnigen, die elkander in de wielen rijden; 

>inlanders of chineezen, die elkander eenigs
zins heftig hebben te wood. gestaan; 

>straatjongens, die Chineezen of inlunders 
hunne waren ont.stelen; 

>soldaten, die den Prins hebben gesproken; 
»zadovoerders, die geene beta.ling kregen; 
»lieden, wier kleedingstukken werden ge-

stolen, terwijl zij een bad namen; 
»inlanders, die uit een boom vielen; 
»kinderen, die bijna ved.ronken; 
> bedelaars, die lastig en gebrekkigen, die 

afschnwelijk zijn; 
>bedorven eetwaren, die op de markten 

voorkomen; 
>zakkerollers, die bun slag hebbeu geslagen; 
>geringe diefstallen van kleeding;;tukken, bij 
»inlu.nders gepleegd; 
» brutaliteit van 'bedienden; 
>woekeraars, die 4 en meer pCt.'s maands 

nemen; 
»stofferige en morsige wegen; 
Een zeer prijse1ijk voornemen. 
Alleen, wanneer men boTenstaande ingre

dienten Tan den plat dit jow· afneemt, zullen 
de kliekjes die overblijven dikwijls niet veel 
r,a.aks zijn. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
In de heden morgen ontvangen nummers 

van de Straits-Times komt bet volgen<l tele
gmm voor uit Londen dd. 5 dezer: 

,, De Engelsche en R.ussisch€ Gou >ernemen
ten zijn gereed om de onderhandelingen da.de
lijk in Louden te hervatten. 

,,In bet Lagerhuis had een langdurig en le
vendig debat over de zaak plaats. Lord R11.ndolph 
Churchill veroordeelde sterk elk overleg met 
Rusland als een lufhartig toegeven." 

B. H.B. 

Men scbrijft ons uit Sydney: 0 d .J • d stoomer God-
De arbeid11111arkt blijft ook hier overvoerd n er •.ie passagiers van en 

en de loonen uaar verhouding. In den regel auei-y beTindt zicb de bekende Fransc:.e rei
geeft men op de bandelskantoren aan jongelui ziger en explorateur Brau de St. Pol Lias. 

d · Wat bet doel is van ztjne komst weten wij 
bij bet in dienst treden niet meer an vijftig . t \T d d h · h t l 
h ·11· h t d · d t l" k me . an e oor em rn e even geroepen s 1 rngs, ooga ens ne pon s er mg per wee S . 't, d 1 t F · ·· 

11 d t t h J!dkl k ocie e es exp ora eurs ru.rn;.a1s meenen WIJ 
en a een een correspon en evens 001, er , 

1 1 t h bb d t ·· 
rnomede een boekbouder kunmm het geluk I on angs ge.ezen e e en, a zy wegens ge-

bebben de eerste met £ 4, de laatste met£ 5 a brek aan fondsen op het punt stond op.~eh~-
0 6 l · d t d ven te worden. Wenscbt de heer Brau zyn rn 
~ D gesda aik·ietert et wodr _en.N d O t· d" . 1876 in Deli aangevangen proefnemingen met 

e ge ru - e oes an rn e . os rn ie 1s . b 1 db t' t t 
h . · t b I d D't bl k t het stic ten van an ouwsta 10ns voor e ier :::ne on e rnn . 1 ee o. a. nog oen 

1 
h .. d d 

de Singer Manufacturing Company naar een zdetten, c atn t wdensc eu ~IJ. en o~ ehrnemen-

t d . ht · J en manr o usver wem1g practise en man 
agent en ver egenwoor iger zoc voor ava, b t b t , t B H B 
Sumatra eu de Straits, dien ze dan ook spoe- van ar e een e er succes oe. - · · · 

dig vond. ·Docb toen de zaak in de laatste 
instantie onderworpen werd aan bet ad vies van 
den K ederlandschen consul-generaal te Melbour
ne ontraudde die het plan ten eenemale - of 

gcdacht, d-at bij juist den vie!'-en twintigsten Decem
ber 's avonds in LiYerpool zou aankomen. Juist op 
Kerstavond! Hoewel hij sedert drie dagen honderd 
maal atscheid baJ genomen van moraliteit, god~dienst, 
gewcten. en andere >>vooroordeelen", gevoeJde hij 
bij die gPwaarwol'dit.g toch een steek in zijn hart. 
Hij trok zijn muts diepel' in de oogen en snelde weg 
om niet !anger die heilige onschuld en dat J'ein ge
Juk te aanschouwen, die zulk een bitte1·c tegenstel
ling vormden met zijn eigen verontrust gemoed. 

Mam· waar hij zijn schreden wendde, overal ver
volgden hem dezeltde, vroolijke tafereelen, de gehee
le we1·elrl was dien avond tevreden en gelukkig, groot 
en klein, .arm en r~jk werden door het hemelsche licht 
van den kerstboom be~traald - hij alleen niet. 

In Oscal's gemoed was het danker en onrustig Al
les, waL h1j lionderdmaal had afgezworen · en gemin
acht, kwam weer in opstand. Hct was Sterker dan 
hij. Ilij was niet gi>noPg verhard door booze drif'ten; 
al wilrle hij het zichzelf nirL bekennen, t0ch werd 
zijn ziel ontl'oerd, juist op het oogenblik, dat zij onge
voelig moest zijn. Wat hi~Jp het, clat hij boos met 
de mouw over de oogen st.l'eek, dat bij vloekte en 
met rlen voet op de steenen sta:11pte? Des te onrus
tiger werd zijn gemoed, hij rnoe<;t vluchten en zich 
verbergen om niet !angel' vreugde en li~ht te aan
scbouwen. Hij trok dus de ·kraag van zijn jas over 
de ooren, hield den arm voor de oogen ell staarde 
vooruit. zonder dat hij zelf wist waarheen. 

Toen hij eindelijk buiten adem sLilhield, stand hij 
in de schaduw van een groat publiek gebouw. Hij 

MEi'l' schrijft ons uit Kedirie: De Kloet spookt 
heel erg en men verwacht algemeeu eeue uit
barsting; te Blitar ~tan.t dag en nacbt een trein 

dl'ukte het hoofd wanhopig tegen den vochtigen, kil
len muul' en weer1de. 

· >>0 mijn arme, oude moeder," zuchtte hij, >l wat is 
er van uw zoon geworden! " 

Waarom weent en kiaagt ge Oscar? Zijt ge niet 
in veiligbeid bier in Liverpool, waar niemand u kent 
en zult ge niet binnen een uur aan board van de 
Amerikaansche boot zijn, waar de Europeescbe poli
tie u niet mag zoeken? 

Verheug u tocb over bet pakje in uw borstzak; 
daar zitten tweemaal honderd-duiz~nd gulden in. Rij
ke, vrije en onafhankelijk~, geluk.kige man, bebt ge 
niet het gelukkigste kerstfeest in heel Liverpool? 

Een zacht snikken in zijn nabijbeid wekte hem uit 
zijn droevige gedachten. Ilet half verstikte s11ikken 
van een ongevcer vie1jarig kind , dat .a.Ileen, verlaten 
in een hoek der trap vool' bet gebouw zat te beven 
van angst en koude in den donkeren winternacht. 
Een treurig kerstfeest voor een vie1:jarig kind, dacbt 
Oscar, voor wien de droefheid van het kind een wel
kome affoiding was. Hij trad uit de schaduw, ging 
naar het kind toe en vroeg bet medelijdend waarom 
bet weende, waarom het daar alleen zat en waar zijn 
ouclers waren. Te vergeefs; bet kind zag hem met zijn 
betraande oogen aan, maar gaf geen antwoord. Dat 
is er een, die dool' God gebeel is vergeten, dacbt 
o~car met een spotachtig lacl1je, alsof hij de goclde
lijke goedheid op een fout betrapt had. Ilij nam het 
kind op en zag een blikken plaatje aan zijn hals. In 
de groote steden van Engeland en Amel'ika hangt 
men de kinderen dikwijls zulke plaatjes aan den hals1 

De Loe. publiceert de volgende annonce : 
A. Lutgert, gewezen houtcontractant, vraagt een 
betrekking desnoods van 30 gulden'smaands. 

.Zoo'n advertentie speaks volumes. 

Ook handelaars in wilde dieren Ida.gen teg.,en
woordig over den slechten tijd. Zoo gingen on
laugs bij den verkoop van de menagerie Womb
well te Londen de schoonste exemplaren voor 
spotprijzen van de bancl. Een olifant, die even 
groot was ala de bekende Jumbo, wnarvoor 
Barnum 25,000. gulden gaf, bracht slechts 1200 
gulden op; een leeuw, Noro genaamd, kon nau
weltjks 2500 gulden halen en een half dozijn 
leeuwiqnen met jonge welpen werd vo0r on
geveer 4000 gulden toegewezen. Een tijger, 
die achter elka_nder twee zijner oppassers op
gegeten bad, werd slechts met 600 gulden be
taald en een pan~er gold weinig meer dan een 
gewone poedel. Eenige jaren geleden noteerde 
Hagimbeck in zijn prijscourant zes voet hooge 
olifauten met 8000 mark. het stuk,_ een tijger 
met 3000 mark en een panter met 2000 mark. 
Men ziet dus hoezeer zijn fondsen gedaald zgn. 

DE REGENT v A.N DEMAR is, nanr wij verne
men, op reis naar Batavia, ten einde bij Z. E. 
den Gouverneur Generaal ter audientie te gaa.n, 
waarschijnltjk ter behartiging van de belangen 
van den oudsten zoon zijus onla.ngs overleden 
broeders. wijlen den regent van Brebes. 

W ii twijfelen niet of hij zal daarvoor, voor
al ook met het oog op de verdiensten voor 
den ln.nde, die deze familie van inlandsche 
grooten steeds heeft gehad, bij Z. E. een guns
tig gehoor vinden. 

I. v. 

DE EERSTE SUIKER van de Kendalsche fabrie
ken is heden hier ter pla!l.tse afgeleverd. 

I. v 

In de phi.ats van de vroegere, dikwijls nood
lottige, wedstrijden tusschen stoomschepen schij
nen die tusschen locomotieven te komen. Van 
r.ulk een wedstrijd verhaalt de Atlanta Consti:. 
tution bet volgende. 

Den 1 Oen J anuari had een opwekkende wed
ren plaats tusschen twee naar Atlanta rijdende 
treiuen. Eenige m!jlen van de stad, waar de 
Georgia Pacific en de Western- en Atlante.
spoorweg samenkomen, was het punt van uit
gang: daar· waren de treinen vlak naast elkaar, 
en de passagiers en de treinbeambten van 
beide treinen lachten om de grap. Langza
merhancl gHlukte bet nan den Georgia-Pacific
trein de halve lengte van de locomotief voor 
te koruen : de passagiers van dezen trein ju
belden luid, en trokken gezichten tegen hunne 
overburen ; ja, somruigen hielden den duim 
aan de neus. Dit beantwoorddeu de passagiers 
van den W esternspoorweg met een luid geroep 
tot bun machinist om voort te maken, en deze 
be val z~i n stoker op te gooien, terwijl hii zelf 
voor het andere uoodige zorgde. De machine 
sprong voorwn.arts als een ros <lat de sporen 
voelt, en terstond maakte de grootste geest
drift zich meester van de passagiers; dames en 
kinderen wuilfden met zakdoeken, en allen 
vonden den wedstrijd hoogst iuteressant. 

omdat de oolitie hen dan weer naar huis kan lJren
gen, als zij ;oms eens ~erdwalen. Op bet blikken plaat
je stonden de woorden: >lTom Higgins, St. Patriek 
Strei>t, AlbP.marlP- Yard 83." Oscar zag op zijn 
horloge: het was juist kwart voor negen; voor tien 
uur kon hij niet op de boot komen, waarorn zou hij 
clan het verdwaalde kind niet naar zijn ouders terug 
brengen? 

Het was voor hem een soort van verlichting, een 
troost v0or zijn hart. dat het hem op den kerstavond, 
dien· hij door zijn vlucht had ontwijd, vergund was, 
eerst nog een gocde daad te verrichten. Een goede 
daad en een slecbte brengen elkander weer ·in het 
gelijk, berekende hij met gedwongen luchthartigheid 
en zocht een rijtuig. 

>l StiJ jij, kleine schreeuwer," zei hij tot bet wee
nende kind, tel'wijl hij het op J.e wang kuste. Het 
kind bleef sc:hreien. >l Wil je dan niet naar vader en 
moeder?" vroeg hij, llik breng jev er lJ,een, schrei 
maal' niet. " Het kind began nog harder te huilen. 
Gelukkig kwam er t'en ti·ocpje kleine psalmzangers 
aantl'ippclen, de handen vol met koek. en andere za
ken, die zij. badden gekregen. llllola, tet jelui dat 
goed zclf op?" riep Oscar hen toe; llhier heb jelui 
een sixpence, kindel'en, geef mij ecn stuk koe11. er 
voo_r; die kleine jongen hier heeft niets." 

De !mop was spoedig gesloten en de kleine vonde
Jing brgon er lekker aan te knabbelen en schreide 
niet meer. 

(Slot volgt.J 
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adat beifle treiuei1 nldn~ ouder l:et en
hou 'iuswe der pas~agier · en Leambt~n een mijl 
ver naast ellrnar voortgerend haduen, gelukte 
bet den machinist v11u den Wel-lteru-eu Atlau
ta-trein, na alles flink gloeiend geruaakt te 
hebb.in, eiudelijk \·oor te ko1uen. Eu toen hii 
zjin medediuo-er vooruij~ltlonle, narn b~j den 
hoed af, en riep hem ntn lmrte: ,,Good night"! 
toe. 

De heer Simeon Thl.tille, choenmaker te Gi
sors, dus verhaalt bet Jou1·1wl dH ll£w1·e, had 
dezer dagen een vogelverilchrikker gemnakt, die 
dienst moest doen om de raven van zijne jouge 
erwten aftehouden. 

Om de pop zoo nauwkeurig mo~el~jk op een 
mensch te doen gelijken, was hij op de ver
nuftige gedacbte gekomen om die niet, gelijk 
gewoonlijk gebeurt, met onde lappen te tooien, 
maar een zeer bruikbaar pnkje a11ntetrel~ken. 
Ooze Togtlver chrikker geleek clan ook z66 zeer 
op een man van vleesch en bloed, ·d1tt de ra
ven op zeer eerbiedigcn at: tand , bleveu. 

Iedere medaille heeft echter helaas! eene keer
zijde, en dit bleek ook ditnmal -Weder; want 
wel lieten de raTen de envtjes met rust, maar 
een voorbjjganger, die wat beter uit zijne ooa-~n 
keek du.n de vogel , vond bet zonde eu jinumer 
dat men eene pop van stroo zoo weelderig in 
de plunje had gestoken, en dtt1trom nam hij 
eenvoudig pop en kleederen mede. 

Het g .. apje komt J den braven schoenmaker 
op tw.'.ntig francs te staan; hjj heeft-wcl wat 
laat- gezworen, dat men hell zoo iets nooit 
weder lappen zal. 

Te W asbington wo~den thans proeven geno
men met granaten, die met dynamiet gevuld 
ZlJD. 

B\i een der proefnemingen werden vier scho
ten gedan.n met granaten van 6 duim, ge1aden 
met elf pon,l ontplof bar<! nitro-gelatine, bevat
tende 95 proc:ent zuivere nitro-glycerine. 

Op een afstand van 1000 meters werdo. a. 
met een schot een rot steeneu muur vel'br~jzeld. 
Bij een tweede proefneruing op denzelfden af
stand loeg de grannat een gat vau :30 voet 
in een rots en wierp verschei<le.1 tonnen , tuk
geslagen steenen links en rechts in den omtrek. 

Ve rs p reide Eerich ten. 
Arm al de suikerfab1·!eken in de P"Ovincie Xoord

Brabant zal de aanstaand0 camp,,gne van kurten 
duur zijn, daar er veel minder beet\\·ortelcontractP.n 
zijn ge loten clan in anrlern jaren. Fabriekcn, welke
ander onge1'ee1· 20 tot 30 millioen kilo bieten ge
bruiken, zullen nu slecht>< de helft verwe1ken. :1-fon 
be: teed.t thans voor de bieten slcchts ongcveer f 7. - per 
1000 kg. -Bij de welbekende finna Ar!riaan cnakel te 
Amsterdam, zijn tegenwoordig zakken van carbolpapier 
re verkrijgen. De ,·oorwerpen zijn er in rnn de lucht af
gesloten en meteen giwrijwaard 1·oor bet bl.'zoek rnn 
vemielzieke insP.cten. Yoor Indie rnullen deze zakken 
al bizonrler doelmatig zijn, - De inlanrler K~rto
lek-o, onder Semarang, werd in het bosch Djoem6 
dool' een wilrl zwijn ornnallen en deerlijk gewonrl, 
totdat hij met zijn hakmes het dier doodclijk tn:·Jfcn 
kon. Hij wa. echtel' niet in .tnat zich van de 
plaats te venvijdel'en, en moPst doo!' eenige Yoorbij
gangers naa1· buis gP.transp11rteerd worden. - De 
rijstaanplant der desa' .'.\Iangkang en Toegoe, (Goebok) 
heeft veel te lijdeil van betet-s, die Yeel schade aan
richtRn. l\1en hecft er reeds op ge~chaten en ,·oor
zorgsmaatreg:elen gen.omen, maar niets helpt; zij ko
men telkens in grooten geiale terug. Het is dan 
ook kwaad vechten tegen zulke hongerige gasten.
De Chinees Lie Kie Siang, in diemt bij de ijsfa
briek Djoernatan te Semarang, heeft zich door Yel'
gift van het ]even bcroofd, omdat bij f 16.- en 
bet verkoopboek ve!'nuisterd had. --- De opium-amb
tenaren en al de mantri tjandoe staan te Prnarang 
op de loer ten einde r.en paar heeren, die ieder 200 
thails amfioen ''an Singapore moeten invneren voor 
den Cbinees Beng, te attrapee!'en.-Onder de Parij che 
woelgee ten i~ ePn dichterlijk huurkoet~icr. die den 
naam Moore draagt, en herbaalde malen bij open
bare vergaderingen zijn ge,·oelens in mant en rij~ 
ontboezemde. Som Jaat hij op straat zijn rijtuig -
stilstaan, dm.lt van zijn bok at, en klimt op t>en 
bank, om met luidcr stemrn~ zijn YC!'zen voor te 
dragen, over de D\Ye!'eldrepubliek" en dergelijken. 
maar wordt in den regel door de Po\itie in zijne 
voordracbten gestoord. 

Uit Atjeb meldt men wede1· eenige moorden, daar 
in den laatsten tijd gepleegd. Zoo waren eenige 
manscLappen op marscb, vergrzeld van bunne vrou
wen en kindereo. Op bet onve!'wachts werden de
ze aangeval\Pn, e1m soldaat bekwam verschrikkelijke 
wonden, terwijl drie vrouwen en twee kinderen 
werdrn gedood. Te Analaboe zijn op de Pasa!' drie 
C-..neezen venvonci en een de keel afgesncden.
Te Batavia bebben zich eenige gevallen van pok -
ken van kwaadaardige soort vool'gedaan. De stel'f
gevallen b;!bben den indruk gemaakt r!at ~·oornam.?: 

Jijk door inlanders de eerste hyg'.enische voorschriften 
tt'gen die ziekte op ergerlijke wijze verwaar\om•cl w?rde?. 
--Sommige inlancl<.'rs te Batavia hi>buen de aarrl1ghe1d 
in bet tramstation uit nieuwsgierigheid op een loco
motief te k\immen, en de krukken en kleppen nauw
keurig te uezichtigen en aanteraken. \Vauneer de 
locomotief zicb plotseling in beweging utte, zor.der 
iemand er bij die liaar tot staan weet te breagen, 
zouden daardoor grootc ongelukken kunnen ontstaan.
Bij het bezorgen van dagvaardingen door deu rwaar
ders te Batavia, vallen hel'haaldelijk heftige toonee
len -..·oor, zonder dat deze daa1toe aanleiding gcven.-

V661' haar vertrek naar Parijs, 011tving .Mevrouw 
Firles de Vries te Amsterdam een kleinoorl van ede
le steellen en de etsen Tan Unger naar Hollandsche 

m 't'~tl'l'~, beiLle g:eschenken van groepen hnrer ver
eerders ru Yau 1 il•ie1Hle opdrnchten wrgt>zeld. lll'

zt'r dagC'll Wl'ld tc Am~tel'din11 eeu gcpen~ionccrd 
0. I. 'ol1bnt (D11it~cl~e 1 ·), wegcns d1·onken chap door 
dt> PolitiC' nnngehoutlun. lllen l\\rnlll toen tot rle ont
dekking, dat hij in 1876 uit Prnis~en gedese1teenl 
was ,•n zich l!lL'L va l~che papieren hn.d gC' ·' ngagcerc! 
vo •r hC't Ind. h'gcr. Hij znl nn mo~ten terechfataan 
1n'gens valschheid in g:esrhriaen en het benadeelen 
der "edcl'inndsche schatki. t, door rle uitbetaling rnn 
prnmit'n en pen~ioengrl1len. - ln den laatsten tijd 
zijn wilde varkens nil't zeldzaam iu Holland. J\.1-
thans richtle cen wilci zwijn op 1le aardappelenvt>l
rlen rn1der Otterlo ( \ 'eluwe) belf1ng1·ijke schade nan. 
De jagers (i) J·onden het <lier niet onder scl111t krij
gen. 

Telegrammen van d~ Locomotief. 
Uit. Batavia, 12 Mei. De rnajoor <ler infanteric 

,\. 13o~<'h, te Padang, heeft een tweejarig verlof naar 
Europa aangt>vrangJ. 

Ilt>t stoomscbip Z1•eland is heden hier aangekornen. 
Door de Hegeering is be1Tilliging verleend op de 

wijziging de1· statut!'n 'au <le bramlassurantiemaat-
schappij .. \'eritas" te Soerabaja. . 

Tweejarig 1·erlof verleend naar Europa aan ds. \\'. 
l'. ~f. Moulijn, predikant te Maclioen; 

nan d.'. P. lleijting, predikant te Pot>rworedjo. 
Gemachtigd tot de uitoefening rnn bet beroep van 

apothekcrsbediende. Bocage. 
Benoc111d tot griffit>r van de rechtbank van om

gang in de eer~te aftleeling op Java. 1111·. J. Loudon, 
thans buitengewoon substituut-griffier van den land
raad te Soerabaja. 

Out,-Jagen, eerrnl, als !eden der I\amf1· Yan l\oop
hantlrl te Batnxia, de heel'en 0. Fiir~t en,\, Keijser. 
. Benoemd tot le<lcn der Kamer van Koophandel te 
Ba ta via, de breren Friilke en In 'h·el<l. 

De mijningeoieur Fennema bericht rlat bet gemar 
vool' ecn vernieuwd·e uitbarsting van den Smeroe als 
geweken bcschouwd mag worden. 

Bij turngkeerende hevige w"rkzaambei<l zouden 
echter cle perceelen Soernllel' Kerep en Soember Sari 
bedreigd wonlea. • • · 

De koffieoogst op Bali (?) beiooft een aanmerkr.lijk 
minder product dan het vorige jaar. 

OvergPplaatst van Banjoemas naa•r Pasoeroean de 
controleur rl·~r tweede klassc W. P. D. de ·wollf van 
Westerorlr; 

van Rembang 11aar Tega! de controlcur der tweede 
khl '~C "'ijt>r~; 

van ~[adioen naa!' Rembang de aspira11t-controleur 
Jochim; 

van Ketloe naar Banjoemas de aspirant-contolrur 
llaRsclman. 

Uit Batavin, 13 Mei. De uitslag dt.'1 gomerne
ruents-wi sefinschrijving VOO!' een miflioen, Op bedt>n 
gehouden, is als rnlgt: 

lngeschreven werd voor f '10:115 .455. Gegund: 
f 452.155 te)?enlOO. 4 
r 30.000 id. mo. 6 
f 10.000 irl. -100. 7 
f' "'48.232 id. '] 00. 8 
:\"iet gegund: 
f 9033.000 tegen '100.0 
f _3, 00 irl. 101. 
I le insrhrijvingen zijn voorloopig gestaakt. 
Heclen zijn per stoomscbip Jiaha Vc~ji1·1111liis van 

hie1· vertrokken: 
naar Semarang: 
de beer van rle1· Haak; 
de dames Doe1e en van Baak: 
naar Soerabaja: 
rle heeren \\'il'ix, Johannes. Scheepmaker, de Clerq 

Zubli en Schroder; 
cie dames Arathoon en Grevelink. 

Uit Soerabaja, 13 MeL De vendumeester Ro en
danl is geschorst in bet uitoefenen zijner betl'ekking 
wegenti ma! versatien. 

Yijftil'n duizend gulden zouden geboekt zijn op ge
fingecrcle namen. 

Eenige commissionnail's "·erden daardoo!' gecom
promitteerd. 

Aangeslagen vendutien. 

Op M aandag en Dinsdag 18 en 19 dezer in liet 
Chineesche kamp (Ketandan) alhier van mcubilaire 
goeJeren Yan den Chinees Ing- SoPn Hing. 

Op \.Yoensdag en Donderdag 20 en 21 dezer in 
het pnndhuis te Tjoijoedan van onuitgeloste pand
go"deren. 

Op Yrijrlag 22 dezer rles voormiddags ten 10 me 
in bet lokaal van bet vendukantoor alhier. '·an het 
perceel staande ten name van den Chinees Kwik Ho. 

De vendumeester, 
H. C. Fisser. 

A d v er tent i en. 

Openbare Verkoop 
OP VK.lJDAG, 22 MEI 1885. 

des morgens 1.0 uren ten Vendukantore 

TE SOERAKARTA, 

van: 
Een erf met daarop staande steenen gebou

wen, gelegen in .de Chineesche kamp te Soe
mkcu'ta, in Blok Letter L. ummer 25, staande 
ten nume van KWIK IE BO. 

Gescbieclende de:ze verkoop door den eersten 
verbandhouder, krachtens onherroepelijke vol
macht. 

Mr. SLOET VAN HAGENSDORP. 
(97) 

1"'-~va~ge~~ 
Kopcrcu libellen 
Boussolcs 

Planchettcu (met koo·elbewco·i1w en <hie-o b b 

voct) 

Fichesdoozcn en stcllen fiche:;; 
Prenteboekcn 
'rimmcrkisten 
Passerdoozen 

Gezelscha psspclen 

(110) THOOFT & KALFF. 

V erkrijgbaar: 

SALON DE COIFFURE 
lfrere11st1·({((f-8olo. 

Heeft pas ntva.nge11: 
Extra kw<1liteit zwart<' vilku hoeden 

va.n af f 7.-; Grijzc Yiltcn zonnehoc
den; zwartc en fantnisir llnssen, kragen, 
hcmclen, sokkcn, hnrnldocken Ytm aff'l2.
tot f 14.-- spom;en, lrnmm<'!n, waudel
stokkcn, hcei:cn-damcs en kind~n~chocnen 
in alle soorten. 

Parfumcrien van Eel. Pinaud, Y eloutine 
Oles, Faie, Oriza lactec, Heeren glace hand
schoenen enz. 

Alle soorten van Wijncn on likeuren. 
Loten voor de Geldloterij te Samarang ten 

behoeve van het H.oomsch Katboliek Weesbuis (61) J. B. AUTIIIER. 
en van het H ulpfonds van St. V incentius a 
Paulo te Samarnng groot f 300,.000. De ondergeteekende, 

DE PRIJZEN ZIJ:N : 
belast zich met den in- en verkoop v11n pro-

1 Pl'lJS van f 100.000 dukten te Semarang. 
1 > > > 20.000 Verschaft werkknpitn.al aan Landbouwon-
2 pri.1.zen >- > 10.000 d · 1 t h ernemwgen en ver een voorsc otten op pro-
3- > > > 5.000 dukten. 

10 > » l. 0 0 0 Een en an der tegen .nader o vereen te ko-
10 > > > 500 I men conditien. 

100 > > 100 (233) L. C. SCHALKWIJK. 
100 > > > 50 ------------------Loten zijn tegen contante betaling en op 

frnnco aanvrage a f 10 het lot verkrijgbaar, T Q k Q 
bij aanvrnge per post onder inzending van een - Authier 
postzegel ii 10 cents voor frnnkeering. 

De dag der trekking zal nader won1en uan
ge~ondigd. 

(57) 
THOOF'r & KALF.R en 
SOES;\IAN & Co. 

Amsterd~mscb.e Apatheke. 

Levev·t0ofe17 
(296)* A. MACHIELSE. 

SO.ES~LAN & Co. 

belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Co:nunissie,·endntien 

(28) 

Brand Verzekerin[- r~aatschappij 
.0 00ST JA. VA" 

Ondergeteekenden, Agenten dezer Maat
schappij, sluiten verzekeringen op de ge
bruikelijke voorwaarden. 

(17) SOESMAN &Co. 

263 

m vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOES.MAN & Co. 

Societe G10 de Produits Alime.ntaires 
KAPJTAAL 3 MILLJOEK FHANCS 

Di1·ectew·en DINA~T en ALLCARD 
GOUDEN MEDAILLE PARJJS 1878 

GO UDEN MEDAJLLE AMS TE RDA,M 188 3 

PA RI JS 
23, Riche1', 23 

LONDON 
'101, Leadenhallsfreet, 

Boter van Normandie 
Zonrler eenig mengsel, de beste boter van Fmnkrijk. 

Diverse groenten, truffels, sa1·dines, patiJs de 
f oie g1·as, enz. 

ORDERS TE RIC!IT]J:N AAN ALLE 11\IPORTEURS 
VAN EUROPA. 

Men eische op elk blik '>et merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN WORDEN 
OP AA1 VRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 

Heerenstraat Solo, 
Bevcelt zich beleefcl aan tot het wa

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. A U'J.1HlER. 

HEERENSTRAAT-SOLO, 

ltee/l ontDangen: 

Een f actnur damesartikelen bestaande nit l 
Afgepastc wollen - en zephir japon

ncn, cachemircn, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoeoen, bloeme111 ruchcs, coi'setten, 
j on gens- rn meisj eskousen, dames \Vi tte 
glace-handschocnen enz. 

A . .AUTIIIER 
(4 7) ..i.liodiste. 

menige uran baschikbaar 
tot het geven 'an onclerricht in het 

H.A1JDTEEI{Ei: TEN 
Geral"dS. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

~ ATELIER DE PHOTOGRAPHIE ~ 
I~ ~~ i A~@l~~~ll~ 
'1~1- HOTEL SLIER._326 I ! 
1~~~~~~~· 
INDISOHE-BODEGA 

Ont,· an gen: 
Een pa1·t~jtje exqnise w-itte 

portwijn, minder zoet viin smaak clan de 
tot nu. toe aangevoerde. 

( ~86 ).* 

V erfrrijg·baar: 
Djatibrandhout le soort en 

fabrieksbrandhont. 
Bestellingen op balken, dakribben, pan
latten en sirnppen wordcn tegen billijke 
prijzen aangenomcn en ten s1iocdigste af
geleverd. 

BERTHO C.A.l~LI. 
(85) Acliwidjajan. 

K UiD Br Kehalen. 
Belccfd aanbcvolcn voor hct repareeren 

van NAAIMACHINES. 
(95) 

MET 

• 
''OOr 1~S5 

Sleclits eenige Exemplaren ontvangen doo1· 
(32) THOOFT & KALFF, 



Gezondheid voor iedereen. 

HollQway's Zalf en Pillen 
DE I•ILLEN 

Zui;·crcn het bloed r•1 herste llen alle ongeregeldheden 
van de 

Je , ·er, :uutn~. i.leren en in~ewnnden. 
Z~ W";en krac ht en gezondheirl weder aa n Yc .. zwak
te Q.·stellcn, l'H z1.j11 onwna1·dpc rbanr k r genczing 
\' :J O allP Kwa lc'n <> igen aan het n ouwelij k ge. lacht , 
om ersc ltill ig Yan welken lecft ijd. En onbetualbaar 
voor Kintleren ·vHn we lken ouclenlom. 

DE ZALF 
Is ren onfl'illlanr gcneesmiclrlel rnor Invade Beenen, 
zw!!l'ende Borsten, YerouclPnlc v · .. Jllden, 7:weren en 
Etterbuill'rL Hel is l.ie roemcl kr genezing Yan Jicht 
Rh nmatick. rn or.vergelijkbaar Yoor .\ arnborBtigheid 
keelpijn, bronchitis, , ·e1·.koudheid en 

hoes t. 
Ter genezing: Yan Kliergezwellen en alle soo1-ten van 
Huidziekten herft zij gccn mecledinger en gcneest 

betooverend, aamgetrokkcn Pn 8tijYfl Ge wricbten. 
Alleen bercid in Profes 01· l loLLOW .\ Y's Etablissement, 

78, New Oxford street, Landen 
voorheen 533 Oxford s treet, 

En warden verkocht in Potten en Doozen nm ·l s. 1 '/•d., 
· '2s. 9d .. 4 . . 6cl, l'l . . , 2:L, en 33s. en verkrijgbnar 

bij aile mcdicijnen-Yerkoopc1·s tloor tie eheele wereld . 
~ Koopers gelieven het Et iquet van ede re Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien het adres , 533, Oxford Street, re 

n ie t staat, zoo is he l bedrog . 

(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
E enig Agentuur voor Soernkarta voor 

,-;oo gll.;lstig beken de ' 'rid N EN: 
:\Jerk PLATO & Co . Batavia. 

(70) A. J.\IACHIELSE. 

BORST-ZIEKTEN 
Allen. die aan zickten van de borst, van de 

Juchlp1Jpen. ofdc lollgen lljdcn; zooaJs catarren, 
tcnng, v0rkhoucleicl en harduekkige t10est moe-
tcn g0!Jru1l• makcn van de ' 

Sirop d'Hypophospbite de Cbaux de Grimault & Ci• 
wctkc sirovp seJert jarcn door de voruaamste 
genL•eshcc:r0n der &ehec:Ie wcrdd steeds met 
ltct llc:;lc ge,·oJg wordl ,-oorgeschreven. 

Door hct YOorldur.:llll gebruik bedaart de 
hoe•t. houdt het nacbtzweet op, verbetert de 
voeding Ppoedig, hetgeen weldra merkbaar is 
aan toeneming in gewicht en gezonder uit.zicht. 

Onze Siroop d'Hypophosphite de Chaux ts r ose 
v<.1n kleur. De f.acon.s ll <' /Jl1en een platteu, ovale1i 
vorm trnarop het fa/Jriekmerll met ae handtee>..e
nmo van GRI'.\1 .~LT ET C', bevestiod. is, tJene vens 
het merkteeken van het fransche (}ouver nement. 

Te verkrij~eu te Parijs, l!laison GRll!IAULTe C•, S, r. TiTieane. 
I N VER DER IN ALLE VOO RNAWE APOTRUIN. 

DE ECHTE 
FR.lNSCHE uina-Laroche 

is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van bet fransche Gouvernement van 
16.600 fr. en de eeni ge die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE·ECHTE FRA.NSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de vYeener tentoonstelling van 
phm"maceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, k.rachtherstellend en 
koortsw-erend middel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRA.NSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verzw-akking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het k.raambed, vroegtijdige 
afmatting, k.ritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige k oorsten zooals door 
een menigte Certificaten bew-ezen is . 

DE ECHTE FRANS CHE QUINA-LAROCHE 
heeft to t basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRA.NSCHE QUIN A-LAROCHE 
is overal nagemaakt llP~z ij doo r de Apothe
kers die alt ijd. hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene g oedkoopere soort daarvoor aan bie
den; men moet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE e~1schen 
metprosp c: ctuswaar- =fft:, •J_ 
op nevenstaande ~LO~ 
handteeki n g ----
staat, alsmede het maatglaasje vragen met 
den naam LAROCHE m een woord . 

E:: ECHTE FR!NSCHE QUINA 'LAROCHE 
bevat bij iedere fl esch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die fi·anco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRA.NSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee s oorlen verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRA.NSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2 . 50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle ApotlJekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22· 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERK'l'UIGKUNDIGEN. NB dB r 1. In disc h B L BY B n s v B rz Bk Brin~ 

Handelaren in machinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

l;-I E BB E N iN VOORRAAD: 

E en groote partij L, 'I\ 1-1 en Balk· 
L ij f r B n t B M a a t s c h a D D ij 

ij zer in alle afmetingen. TE BATAVIA. 
~taaf en 1llaat~jzer van alle dikten, 

waarbij van 6' X 2' X '!"" en 'I." 

. taaf' en plaatkoper en .Uoper
draa•l. 

Inlichtiugen orntrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overl~jden. Imrner-trekken<le verz~ 
kering ;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VJ<JL~LA...\.GD tarief voor \VEE
ZENJ?O JDS. warden g an.rne verstrekt door 

Groote- sorteeri.ng- Jloerbonten en 
.Ulin knagels. (17) 

> )) Jioperen .Hranen 
en ~toomafslniters. 

In•lia rubber van af •1,." tot en m et 
THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 

l " dik. leveren op aanvraag dadelijk 
GaSil,jpen met hnlpstnkken tot 

en met 4" 
linr;eu, afzonderlijk gebomlen. 

Scllijfscllietrcgisters en -'f'standsbepa-

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
g eperst op 1 O .A.tmospheren. Gedrukte A.anteekeninr;boekjes. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie- Naamlijsten. 
:men, enkel en dubbel. Kleedin"lijsten. 

Hand, Centrifngaal, Stoom- §tratDoe.ken. 
po:rnpen en Drand!!iipniten. Mena"'eboeken met sterkte Register. 
Sn~jgereedschap ' 'OOr ga!!ii en Proces-Verbanl. Getuir;en Verhooren. 

'Vith-worthdraad. Deklna"'den VerhooreR. 
Alie soorten Verfwaren. _ Venduverantwoordin"'en, enz. enz. ( 4) 
Door en Pon!!iimachi'nes, Draa1-

en ~chaaf banken. I .. 
Stoo•n•nachines net ketels np em Ver }n~lJ g baar 

fnndatieplaat. I 
.Uiezel;,;-nhr co:rnpositie, de beste Etappe-Kaart van Java 

bekleeding t eg en warmte-uitstraling. Topogrnpb.Kaart van Soemkarta 
Dina!!ii Crist.all, een nieuw soort Id. > Djokjalrnrbi 

vu nrklei. Van welke laatste artikelen zij Prachtalbums 
eenige agenten voor Java zijn. Merk-en stempelinkt 

V erder alle artikelen, benoodi~d 
voor landelijke onderne:rningen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
ben eden concurrentie gesteld. 

Gaarne belast en zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van .iJlachinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel· 
lingen aan op diver se werktuigen . (90) 
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Witte en Roode Port . .... f ·15.-) per 
l'tialnr;n., l'tiuscatel en Vino Dulce,, 13.50 }12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sllerry ,, ·1.2.-J toont, 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f 1.50 per pond. (311)* 

R imdsch?'i ft pennen 
Prachtbijbel Gn~tave 

Balboekjes 

Goupil-gravures 
I voren d uimsto kken 
Per 1· y-scharen 

Biscuit beeldjes 

Dore 

Orillon passers 
Honderdjarige almanakken 

Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 
(3) THOOFT & KA.LFF. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
S o e r:i.kll r t a . 

Bayrnn1. Ucoholisch -wasch· 
'"ater. 

(101) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

E enig depot voor Soernkarta van 

Ka.a~e@he ~ijne=.. 
(25) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
So er aka 1· ta. 

Glyk.aline, middel tegen de hoest in 
1/1 1m 1/2 fl.eschjes a r 4.- en f 2.

JJligraine Stif'ten f 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

BRAN D- A SSURANTIE M AATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
El\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

V •t '' ,, eri as. 
Bij bet A~entschap dezer .Maatschap

pijen bcstaat, op zeeraannemelijke voor
waarden, ~eler;enheid tot vcrzekerinr; 
ter;eu brandr;evaar, van alle soorteu Ge
bouweu en Goederen. 

De Agent te Soemkm·ta, 

(16) J. H. VAN OMMEHEK. 

P.A.RIJS 18, Avenue Parmentier, 18 P.A.RJ:JS 
Bekroond op alle Tentoonstellingen, en laatst met de Zi lveren llledaille op de Tentoonstelling te Amsterdam 1883 

--.-- • • • <>- -

Hat belangr ij kste huis Yan Europa voo r :MENUS voor DINERS, VISITEKAARTJES, BALKAARTJES 
KAARTJES IN BLADEN, CHROMO KAARTJES, KALENDERS, 

Dit huis maakt zelve alle Photograp~rtikelen, Drooge Platen, Chemi11che 
Producten,Kaarten, BakJfen (porceleiucn1, Appareils instantanes en anderen. 

Bestellingen vcrgezetd van dekking op Europa te zeuden aan mljn vertegenwoordiger 
hieronder verrneld, of aan rnijn huis. 

BELANGRIJKE OPMERKlNG 
A ile Artikelen van mijn H uis d.raoen mijn F abriekmer/I. Ch. D. of mijnen naam. 

ll!onsters en Catalognssen te verkrijgen bij VOGEL VAN DER HEYDEN & Cle, Soerakarta. 
@: A/\/\. , vv f\JV'\Af\Af"V\./"I A/\f\ A..r\/\ r'\f\f'l f\f\/\rv'V\ f"\.f\f\ A.f\/\.AJ\J't/'\JVV'VV'\f'V"\.t \rJ"V\J"\f\f\f\Y'V\A/'V\ 

den Agent t e Soerakarta 
.J. H. VAN OMMEREK. 

Steeds vool'handen: 
POSTTARIEVEN. 

TELEGRAAFT'ARIEVEN voor 3 kringen he
rekend tot 200 woorden. 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN buil.b11 
de lijn. 

(6) THOOF'f & KALFF. 

Ver ln·ijg ba~r 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanv1·agen tot geleide
billet ''OOr , ·er,'oer van kof}i.j, 
Illet ont,1angstbe-w~js ' ' 001· kof-
fijpas. (193) 

V erk1 .. i.jg·baar 
bij 

Tnoar T & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron van MfinchhansBn 
(in het J a vaansch) 

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

Amsterda111sche Apotheek. 
Ontvangen: 

.Heatings Cough Lozen"'es. 
Midd~l teg en de hoest . 

( 10 5) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

SIROP van Dr·. ZED. 
(28) A. lYIACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzeker' gen te
gen brandgevaar, op de gebruike e voor
waarden. 

(14) A. MA CHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 

KANTOOHBENOODIGDHEDEN. 

INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHTALBUMS. 

DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk nan voor hunne 

Ilrukkorij on Bindorij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette r.fievering ge

garandeerd. 

PRIJSCOURA.NTEN warden steeds grafa 
verstrekt. (7) 

Stellen zich vcrant woordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneld..ruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta, 

• 
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