
A•. 1885. No. 61. Zaterdag· 23 Mei. Jaargang. 

NIEUWS en AD ER TENT IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent .voor Europa E. EL BACH ( 1 7 Rue Ordener) ·te Parijs. 

----~~~~~~~~~~~~··-~~~u-~·~~~~~~~~~~~~~,..,~-----~~~~~~~~·~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - r 
_lbonnementsprijs f / . .')\) !H'r illll(jaar 

bij v oruitb t1.tfu.tg. 

De Kerkelij~e toestand onzer da[en. 
v U.11 alle vn~gen des tijds stnat a~ kerkel!j

ke nog steeds m onze wa1itschnpp\j op den 
voorgrond. Lang- hebben de re~eeri1weu aebo-

.... 0 .::- 0 

gen voor de geeste]ijke hieru.rchie, · lirn<r hebben 
zij de slang- der ke1·kelilJ·ke dwinU'elandy"'aestreeld . d ~ 0 ' 
m ~ :weening, dat een troon geen beter steun 
kau hebben clan een b.isschopsst1tf. Doch de 
slang heeft 't geheele lichaam omstrengeld; de 
Sta;at moet a:1e middelen aimwenden, zijn rechts
geleerden en denkers een beroep doeu op bet 
gezond verstaud de1· bevolking, op het gewel<l 
zelfs, opdat de Staat niet nls Lnocoon in den 
strijd ondergti. 

hlen kan niet meer volstaan met koelheid 
of spot de· beweging onzer dngen te beschou
wen. Men moet partij kiezen. 

De strijd der nieuwe beschaving met het 
geloof en de kerkeliike overleveringen van vo
rige eeuwen, ruet afwisselende kansen gevoerd, 
wor<lt van dag tot _dag met meer bewustheid 
gestreden. 

Aan de eene zijde staan de adept.en der 
kerkelijke dogmata, de katholieke en protes
tantsche ortbodoxen. Samen nemen zij teaen
over de nieuwere beschaving een vijandiae hou
ding aan; samen staan zij op de~zelfd;n bo
dem, het geloof aim 't bovennatuud~jke ala aan 
een geestelijke wereld boven en buiteu deze 
stoffe}jjke! doch welke zich telkens gelden doet 
op deze Iaatste, wier wetten zij willekeuriO" 
verbreekt. Dit gP.loof neemt bet bestaan aa~ 
van buitenwereldlijke en bovennatuurlijke ge
westen, welka op magische wijze bun licht en 
schadu w - hemel en hel - naar deze wereld 
zenden. . · 

God en Satan doen beide hun invloed gel
den, engelen en duivelen grijpen beide op het 
lot der menschen in. 

Dnt Bileam's ezel in de taal der menschen 
spreekt; de zon-wij zoudeu thans zeggen: de 
aarde-stilst1mt, om den dng met eenige uren 
te verlengen ten behoeve van eeu joodsc:hen 
legeraanvoerder (Jozua), een }fozes met zijn. 
staf bronnen uit een rots slaut. een profoet 
met een veeg van ziin mantel een weg baant 
door een snelvlieten.le strooru, em:., 'tis voor 
ortbodoxen even geu akkelUk aantenemen 11.ls 
de stelling, <lat cen en 't zelfde wezeu ti:i gelijk 
God en mensch kan ztju. · 

\Vnar het weten ophoudt, daar, zer.:rcren z11, 
} 

• 1 Ob v 

:>egmt net geloof. 
Gronden en wetten bestR.an bier niet; de 

natuur en het menschdom ziju omuacbtig tegen-

F e u i 11 e t o n. 
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NOVELLE 

uit ltet Duitsch "t:an 

It A R L 'l' H E 0 D 0 R S C H U L T Z. 

... De zon was al aan het 011c!ergann, en wierp over 
de reeds geel geworden bladeren dat eigE'nnardige 
roode Jicht, dat in den herfst aan het A lpe11ploeien 
c!oet deoken. De zee, die heel in de vi-rtE' zichtbaar 
was, vcr,lween Jangzamerhaud in dnmp en schaduw, 
en slechts de zeilen van een groot ·>-chip flikkerden 
nog lang in den rossen zonnegloe<:I. 

Alma zat in een IJOek van bet balkon weggedo
ken, en scheen geheel in gepeins verzonken, ten 
n?°nste zoo kwam 11et aan Bob voor. Hij hield zich 
clus stil, ·en keek langs de laan, die van het terras 
der villa, dat met· sierlijke bloembedden voorzien was, 

'naar zee liep. Aan het eind van die laan stonden 
eenige eschdoorn~, waarvan de blp.deren i•eeds geheel 
gee! waren geworden; Bob genoot bij den aanblik 
van den goudt>n glans, waarin zij gl'huld waren, en 
die zachtkens versmolt, en daardoor zoo gebeel in 
harmonic kwam met het nevelachtige blauw van de 
zee. 

De Sa-<>1•.;i,.r tr .. Hfil•he Co1i,rant ver:.ch1 nt 1 
<lriem!!nl 's Wt>t'k~: Diusdaifs, Don'derdag'! en 

_ld.vertentiekosten beh11.lve het zegel voor 
elke 10 woor1icn \'.;or J pli~ntsingen f 1.

elke volgende pl11.11.tsing de -helft. 

Inzending qer Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 
Zate1·dags, uitgezon<lerd foestrlagen. I 
over 't god<lelijke. De rede is blind, de wil 
boos, 't gewettm verduisttrd. Vnudaur, dat het 
heil van lmiten !l.f tot den mensch moet kowen 
en 'tin de werel<1 optreedt in 't wonder del' 
rnenschwording. Voor den protestant oewaart 
een onfeilb1mr boek, voor den katboliek een 
onfeilbare Paus de waarheid, de eenige wijsbeid. 
Vandaar in bi>ide kerken 't beginsel van gezag, 
van de on voorwu.ar<lelijke onderwerping aan 
de letter der wa!l>rheid, die kant en klaar is 
uitgegeven en door theologen en priesters ~e
waakt en gepredikt wordt. Wie van deze . af-
wijkt, is een ketter. . 

Beide derhalve, katholieke en protestantsche 
orthodoxie hebben gelijke trekken: 't wonder
geloof,. de ophefliug der zelfstandigheid van 
me~sch en natuur, 't onfeilbare gezag, 't ker
keluke absolutisme, de uitsluiting en vervolging 
van 11ndersdenkenden. 

In onze dagen echter heeft dit stelsel moeite 
zich staande te houden sedert de wetenschap, 
na langen tijd op dwaalwegen verdoold te zijn, 
de werkelijkheid onder de oogen zag en proef
ondervindelijk te werk ging: zij bevond, dat 
het bij alles natuurlijk toeging. Kon zij voor 
eenig verschijnsel de natuurlijke ophelderina 
niet vinden, dan sprak ze niet: bier is ee~ 
wonder: aanbidt bet! I\Iaar ze ontdeli:te de eene 
wet na de andere; kloru op van bet bekende 
tot bet onbekende. bleef op 011dervjntfing op 
daadzakeu steunen en is aldus met recht de 
roem en de adellijke titel onzer eeuw geworden. 

Overal, wttarheen onze kennis zich uitstrekt, 
vertoonen zich natuurlijke oorzaken, kenbare 
wetten. Zoover bet gewape11d menschelijke OOO' 

reikt vertoont zich een ko~mos1 die uit dezeli~ 
de chemische stoffen bestaat als onze aarde. 

Ov-eral dezelfcle natuurwetten en het is de 
kleiue keurbende van onderzoekers en wijsgee
ren, van ho9gepriesters der wetenschap, een 
Darwin, Liebig, hloleschott, Biichner, Feuer
bach, Yirchow, Huxley, Pasteur, Schopenhauer, 
e. a., welke langzaam maar zeker het terrein 
verovereu op de aanhangers van bet oude 
wondergeloof. 

9rthodoxie aan de rechter, materialisme 
aan de liukerzij - znl er obit eene brng tus
scben die beide knnnen geslngen worden ? 

Uitnemeude geesten hebben getrncht het ge
ioof met het WP.ten, rie moderne wereldbeschou
wiug met de kerkeljjke overlevering in over
eem;temming te brengen, doch de oude strijd 
cluurt voort, <le str!jcl tussd1rn modern en ortho
dox. en <le verlichten van geest zien uit naar de 
eindelijke vcrvulliug van het ideaal van den groo
ten Cavour: een vrij~ k~rk in een vrije staat. 

Ook Alma wierp eindelijk een blik op de laan, 
wees op liet beeld 1·an een knielenden knaap, dat 
;nidden op het terras stond, en ze1: »Hoe rnooi 
steekt van aYond c!e donkere kleur van c!at brons 
a!' bij bet fris,che groE'n, dat de jongen in ziju scho
tel d1~aagt ! "\Vat of dat voo1· een gcvvas is?" 

Bob haalc!e de scbo~ders op: 
»Ge h~bt daar we! gelijk in! Dat groen is nog 

erg friscb, 't is waa~·hjk of het Meigroen is. Ik zal 
toch cens aan Frec!erik vragei:i vai~ welke plant 
bet is?" 

De naam van Frederik deed hc>m onwillekeurig 
denken aan dPn l'lliker, die11 l1ij met hem geplukt 
had, en daarbij zag hij naar rle handen -van Alma; 
duch van een ruike1· was daarin ni<•ts te bcFpeuren. 
Ze)1er had zij dien achteloos op tafel Jaten liggen. 

llij lachte bitter bij die ontdt)kking ! Dien ruiker 
te lrnnnen vergeten ! En onder dien indruk voegrle 
hij haar toe op een too'! die rneer schertsend moest 
klink.en, dan die in werkelijkbeid was ; 

>>Alweer een nieuw bewijs van uwe sympathie 
voo1· wat met U van deazelfden leeftijd is." 

Zij zag lwm vragcnd aan. »Meigroen behoort bij 
c!c achttiE'n jaar I" zei Bob te1· ophel<lering. 

Alma wendde zich van hem at, en antwoordde 
vrij keel. 

»He! wat ontboudt ge zoo iets Iang I Aan tafel 
heb ik dat ook · al meer dan eens moeten hooren, 
h-0e .... " 

dieusch niet meer dan een keer !" vie! hij hier in. 
»Hoe gij" ging zij -voort, zonder daarop te lettcn, 

Want zoo de toorts der strenge wetenschap 
al voortgnat het menschdom te verlicbten, steeds 
zal z1eh naa.;t bet hoofd-het hart doen gelden, 
steeds znl datzelfde menschdom met pieteit 
zich buigen voor het wanrncbtig weten, maar 
tevens voor 't geen het oog niet gezien, het 
oor niet geboord heeft en 't verstaud nooit 
uitvinden en uitputteu z,tl, nl. voor de heili
ge dieJ:iten -rnn de go<ls<lienst in 't mensche
lij k hart. 

E 

De keerzijde der Inedalje. 

f geheele onthaal was onbeduidend en kual (cheap 
and nasty), onsamenhtJ.ngec.d en onnatuurlijk." 

Deze manier van z.ien wordt terdege en in 
alle 15ijzonderheden uitgewerkt door twee ver
slaggevers van United Ii·eland, onder den titel: 
The Landing of the Invaders. Volgens hen was 
de tocht des Prinsen van W nles een erbar
ruelij k finsco, van bet oogenblik af dat hij te 
Kingstown voet aan wal zette. Behalve lie 
soldaten, d~ politie, de stille dienders, de fiun
keys, enk~le loyalen en eenige nieuwsgierigen, 
was er memand om hem te verwelkomen. 
,,Het geheele publiek telde niet het vijftigste 
gedeelte der volksmassa welke aanwezig is 

De toekomstige bistoricus, die onzen naza- wanneer er te Kingstown de roeiwedstrijd ge
ten i>ene getrouwe schilderij wil geven niet al- houden wordt" .... ,,Het aan wal brengen 
leen van den loop, maar ook van de ware be- van Jumbo ~:ou meer opschudding hebben ver
teekenis der Iersche reis van den Engelschen we kt." 
Kroonprins, zal geen gemakkelijke taak heJ;>ben. »Kon ik"-zoo schrijft eeu der verslaggevers-

Ziehier hoe O'Brien, redacteur van Parnell's >kon ik medelijden gevoelen voor eenen Brit
orgnan United ll'eland, de komst van den Prins schen prins, kon ik eenig erbarmen koesteren 
van Wales in zijnen eigenaardigeu bitsen trant Toor den koninklijken vertegenwoordiger eener 
samenvat: nntie, die niet nlleen Ierland, maar een vierde 

,,De prinselijke getrouwen hebben bet top- gedeelte der bewoonde wereld heeft uitgekleed 
punt bereikt van hun delirium tremens. Di> en uitgemoord, dan zou ik toen op het punt 
Britsche Kroonprins en·zijne vrouw zijn 'YV oens- hebben gestaan om deernis te hebbP.n met eenen 
dag in orde geland. Zij outvingen geen en- man, die blijkbaar was bedot door de ambte
kelen collectieven groet, behnlve dien der ste- lijke knutselaars, welke hem eene vergeefsche 
delijke commissarissen te Kingstown. Zij wer- reis naar Ierland hebben doen ondernemen. 
<lPn <l.ra omsingeld door eene kleine menigte Hier was de Engdscbe troor:·• volr· 
iakeien (a mob of fiunkeys), en eene groote I op bet beste punt \.'Qr Britscu~ ,etetting m 
menjgte gebeime dienders. Zij · stuurden Lord Ierland-en door wi6 .verd hij nu begroet? 
Spencer weg, alvorens nog Dublin te hebben Door zulke aristocraten als Myles Kyles Kelly, 
bereikt. Zij vonden de hoofdstad tame:lijk ge- den tapper, Heron, den bakker, enkele kramers 
vuld met lanterfanters, aangetrokken door den in manufacturen en, voor het overige, staats
glans van het weder, het gepierewaai der mi- ambtenaren. Buiten den nauwen kring van 
lita~ren, het getoeter der krijgsorkesten, de VP.e- uitverkorenen, geherbergd onder het dak der 
tentoonstelling, de hondententoonstelling, door landingsplaats, bewoog zich eene gemengde en 
nieuwsgierigheid, leeglooperij en wat al niet. bonte verzameling van Engelsche mariniers, 
De Pr~ns en de Prinses werden onthanld op Iersche konstabels (als stille dienders vermomd), 
steenharde blikken en een ijskoud stilzwijgen bedienden der beide geslachten en zeer vele 
van negen tienden der volksmenigte, terwijl zakkenrollers, welke de eer genieten van land
zii vlogen door de bloedroode laan Vfin Brit- genooten te zijn van Z. K. H. den Prins van 
ache infanteristen. .M:aar zij we.rden dolzinnig Wales." 
toegejuicht door de rege(;lringsklerken, als ce- Het enthousiastische ontbaal te Dublin wordt 
remoniemeesters verkleed, door de weeskinde- in United Ireland teruggebranht tot »eene schier 
ren der vrijmetselaars, in bet gelid geschaard geheel militaire en arnbtelijke recepti~", waar
om den grootrneester te verwelkomen; door de aan het eigenlijke volk geen deel nam. Ook 
litndheeren uit de vensters der Kildure Club; wordt er op gewezen, dat er geen extratreinen 
door de wiukeliers van het kaeteel, langs den liepen uit de provin~ien, dewijl er niet vol
we.g, die elk een panr vlaggen hadden gehuurd doende plattelanders . wa.ren, beziel<l door de 
van den een of anderen Engelschen uitdrager, begeerte om naar Dublin te reizen en daar den 
maar bet Hict verJer badden gebracht in smaak- prins te zien. 
volle versieringen; eindelijk, door de jongens De stedel!jke rnden van .Dublin, Cork, Li
van het T1;iuity College, die met revolvers meriek, Waterford, vVexford, Drogheda, Kil
rnndliepen, om een standje uit te lokken. Het k-enny, enz., 84 stadsbesturen en 160 armbe-

>>telkens toe$pelingen maakt, op een onbeduidend en 
onsch11ldig gezegde. Zoo iets wordt .... " 

)) Yervelend en te erg, wilt gij zeker zeggen ?" 
woeg Bob .Lewogen. >>1'-faar, als dat gezegde mij 
altijd weer op nieuw in de oore11 klinkt, als ik bet 
niet vergeten kan, orndat daarvan zoo veel, ja, om
dat a lies daarvan afhangt !" 

Hij was dichter hij Alma komen staan, en zag 
haa1· aan met eene uitdrnkking, die haa1· scbeen te 
b1~angstige!I; ten minste zij maakte eene beweging, 
alsof zij zich nog verde1· van hem verwijdPren wilde. 

Maar juist die angst of beschroomrlheid maakte 
baar des te bekoorlijker. De purpcren glans van de 
011dergaancle zoo wrhoog<le den b.Jos van bare 'han
gen, de bruine Ot1gen fonkelden in dien lichtgloed, 
als ecn paar schitternncle stenen - zooals de han
delsraad immers zei -·- en zelfs het zware prachtige 
haa1· werd zoo gehuld in <l~n ~troom van rossig licht, 
dat bet scbeen of de b!os van haar gelaat zich ook 
daaraan had meegedee!J; het was of de krullende 
lokken die over het fluweel en over de kanten van 
haar kraagje necrhingen, eveneens rood waren ge
kleurd. 

Bob trilde van genot, bij kon zich niet verzadi
gen in den aanblik van de schoonheid van het jonge 
meisje. Alma bemerkte het, en lachte bij <le ge
dachte aan de macht, die zij daardoor op hem uit
oefende. 

Bob begreep de beteekenis van dat Jachje en, alsof 
verdere verklaring onnoodig was, zei hij tot haar: 

»Ge ziet hoe het met mij is gestelcl! Wees goed-

hartig en overleg ten ernstigste bij u zelve. , . necn! 
niet t<>n ernstigste want dan wordt e1· ook met bet 
verstand te rade gegaari, en zoo'n koele, koude re
denet>ring moet hier buiten het spel bl\jven ! Laat 
uw hart spreken, zoekt daarin uwe tee1·ste, uwe 
heiligste gevoelens ! 0 ! Alma, mijue liefote, mijne 
eenige .. .. " . 

Hij had haar hand gP-grepen, zij trok die baastig 
terng, en zei met eenc eerst bevende, maar later · 
vastere stem : 

»Neen, 0 ! neen ! Ik heb niets in mijn hart te 
onderzoeken. \Yat zou uw vader .... 

>>Mijn vader?" herhaa!dd Bob. 0 ! hij is zoo zeer 
op u gesteld ! Hij is het zelf die mij heeft aange
rnoecl 1gd .... " 

0 ! 't is al te plotseling en te onverwacht l" viel 
Alma ht>m in de rede, doch m!lCI' als tot zich zelve! 
Toen zag zij naar hem op en Jiet er, we! bedaal'Cl. 
maar toch ietwat scherp op volgeo : 

»lk leef zoo h!lel tevreden met mijn vader: wat 
hij wil, <lat wil ik ook, en waar ik. genoegen in 
vind, daar ka.n hij zich ook zoo gaarnc mee veree
nigen. Ik heb er nog nooit aan gedacht, dat er ecn 
eir.rl aan ons samenleven zou kunnen komen ! En dat 
nu op eens ! 0 ! 't is mij onmogelijk

0

om mij daarvan 
een denkbeeld te maken !" 

Zij vouw<le daarbij zoo bekoorlijk de handen, of 
zij radt>loos was, dat Bob die greep, met kussen 
overlaadde, en opgewonden uit.riep: 

»ls er niets anders? Is bet alleen uw vader, die 
de vervulling mijner dierbaarste wenschen zou kun· 



sturen bebben besloten den Engelschen Kroon
prius te ignoreereu. 

United frela 11cl dedt dnn de antwoo1'(len me
de, die hct., L!i het ler pL•rse guan det· courn.ut, 
op z\jne cir1.;ubire ontvang-eu hiul. Biiirn zou
der uitzon1leri11g· keuren lit~ brie+"schrii vers bet 
vorstelijk be .. wek, op VPr.-cl1illeude gr01!den, af. 
Voornr ga!Lt het lw~d1eid van Parnell en den 
aartsbissc~up vim Cash~:!, ge; 0lgd (1oor d11t 
van natioualistisc he pnrleme11 tsledt'u. Kt•nschet
send daaronder is da brief vi1n Healy. Hij zegt 
o. a., <lat de Iersehe reis vau den Prins van 
Wales Lord Spencer's Luttste troeflrnart is, en 
dat de Czaar des Prinsen tocht door »Britsch 
Polen" met belu.ngstelling zu.l V(•lgen. 

V oorts komen de brieven van geestelijken, 
andere personen, cln·gblad-red1tctien en corpo
ratien. Yan dezen z~jn enkele antwoonlen hoogst 
karakteristiek. De meesten bepalen zich tot het 
Yerklaren, dnt » het Iersche volk dt>n Prins van ' 
Wales· behoort te ontvangen met volkomen on
verscbilligheid, net als iederen anderen uitheem
schen meneer", of dn.t » het vorstelijke bezoek 
niet meer belangstelling moet wekken chin het 
bezoek van eenig amler vreemd in di vi du." 

Sorumige corporntien gaan echter veel ver
der, bovenal afdeelingen det· Ln.ndliga. die eon 
200,000 leden in gnllllch Ierlaud tclt. 

Van de meest treffende replieken deel ik 
eene keur hier mede, geplukt uit vele bonder
den briHen: 

Allen en Miltown: ,,Het lrnn ous niemendal 
schelen of de Prins komt of niet komt.'' 

Boulavogue (H'e.cfol'd): ,,Eenen Britschen 
Prins zonden wij zelfa met eenen langen stok 
niet willen aanroer'en. 

Ballinaglem: ,,De Ieren moeten de reis des 
Grootmeesters beschonwen als de vlucht eens 
trefrvogels.'' 

Cappagh (Tyrone): ,,Een bezoek van den 
Mahdi, die terecbt vecl:t 0m vrij te z~jn" (Glad
sto.ue), zon ons oneindig rueer belangstelling 
inboezemen. 

Columbkille (Langford): ,,Hier hoeft bij niet 
te komen." 

Carrig ( 1Yexford): ,,Neem geen notitie van 
hem. 

Camlough (DoH•n): ,,Wil de Prins Ierland 
zien, laat hem dan de armgestichten bczoeken 
en daar bestudeeren cle uitwerkselen va.n Britsch 
bestuur." 
Castlem aine (Eel'ry): > \Yij kijken met minach
ting neer op al de bombarie om een vreemden 
rueneer." 

Den·y (Parnell-afdeelmg): » Wij kennen geen 
Prins van ·wales." 

Kinlough (Leit1·im): »Laat kwakzalver-land
heeren en grondboeven den koninklijken fetisch 
ii • .,J-,idden" 

.i..1.,_d·lt1d.t \- riOJl ): > Wj; hebben den Prins 
niet no~dig; ln.i.t liever "'"ichael Davitt over- I 
komen. 

Kill ( \fole1·fo1'Cl): » Wij hebben het te drnk j 
met bet b!jeenst;hrnpen VfLU bloedp1tcht van 

1 rechtswegs en het he1"'tel mu inge:>tort'e klei
woninD"en. om onze be1"'entn te >erruoeien met ' 
prinse]ljk~ uangelegeuheden." 

Protestnntsche Eeredieust. 
ZONDAG 24 Mei ·1885. 

Op Pinlisteren 
Godsdienstoefeniug 

Logegebouw. 
\; U101'"t'l1S 8 1/ b 2 ure in bet 

De Pi·edikant, 
VAN KLAVEREN. 

'I'.!!; 
Fr. 

S I n i t d a ~ e u d e r NI a i I s. 
S.a.ilL\.RANG: T.E BATAVIA.: 

14-28. 

Eng. 5-19. 
Holl. 2-12-23. 

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

Ve1·treJi der 'i'reinen 

Semarang-Svlo 

Solo-Semarang 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aanslLtit aan den snel
tre;n, die om 10.30 v. m. 
van rtaar naar Soerabaja ver
trekt. Verder 8.31 v. m.1.11 
n. m. 
7.2 v. m. -10.30 v. m. 2.16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltl'ein, die 
om 6.20 v. m. van Soera-

. baja vertrekt. 
Seman.u;g-KectongDjati 2.55 n. m. 
Ke<iong-Djati-Semarang8.1'2 v. m. 
Semarang-D,iokja 6.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Semarung 7.·15 v. m. '12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7:15 v. m. 9.48 v. m l~.25 

n. m. 3.55 n. m. 
7.·13 v. m. 10 v m. 1.53 
n. m. 3.36 n. m. 

Willem I--Ketlong-DjaLi 6 v. m. 2· n. m. 
Kedong-Djati-vVillem I. 8.5 v. m. 4.'11 n. m. 

10.41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja e.-

2.35-aank. Mac!ioen 5.52. 
Soerahl\ja-Solo Djebres 6. 20 ( ueltrein) aank. Solo 

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

(Tijdsopgaven volgens tnitldell>. tijd Soe~·abaja: 9 mi
nutPn ·verschil met Solo; 12 um· Soerahaja;::: 1 'l .5'1 
Solo.) 

1'er politierol van gisteren werden gestraft 
wegens bet bezit van clanclestiene opium met 
2 mtianden krakid vV onodongso, met een rod. id. 
Bok Soeromanilo, Todjojo, Setrosetiko, Tjitrodi
medjo, Wirodrono alias Wirosetiko en Djojanie, 
met 15 dagen id Kartowikromo en Sokromo, 
terwijl Kromosemito, Bok Kariodimedjo en 
Kasiman werdf'n vrijgesproken en Soetodikromo 
naar den Residentieraad verwezen. 

Bii de schutterij alhier uit zich de wensch 
da~ er, rrrr de exercities w-eder begormen zijn, 
wat meer werk va11 de scbietoefeningen moge 
gemaakt worden dan in de laatste jaren het 
geval was. 

Tevens <lat er clan 
zeu wierd geschoten, 
sen gebraikelijk is, 
zeer goed toelaa.t. 

eens in het jaar om prij
zooals op andere plaat
en wat de schutterijkas 

I vVij vernflmen <lat in de vacature van Roofd
I regent .van Boj6lali voorzien zal wordeu drior 

Donderdag avond jl. gaf Z. H. Pangeran 
Adipatie Hm·io Praboe Prang W acl6no, weder 
eene wninngvoorstelling, hoofdz11kelijk om itim 

zijne des1tboofden en mindere ambtenaren, die 
in groote getale bij gelegenheid der lantste fes
tivii;eiten opgekomen waren, zijn dank te be
tuigen. 

De feestvreugde werd slecbts een oogenblik 
verstoord, toeo. een Amboneesch milifoir de 
plants voor de vrouwen bestemd wilde bin
:nendring-en. Da1triu door de Schild wacht be
let, nitte hij beleedigende woorden, waarop hij 
door de alduar aau.wezige pradjoerits, op last 
var~ den officier der wacht naar de benteng 
get.ransporteerd werd. 

Aan den nie~wen wea- van af Poerwodi-
. 0 

mngratan naar het stntion der S. S. wordt 
met alle kracht gewerkt. 

Deze zal eene breedte van 15 voet hebben, 
behalve de leiding, en langs de kimten met 
spoeclig opschietende schitduwboomen beplant 
worden. · 

De inlanders, die hunne woningen enz. daar
voor hebben moeten outruimen., zijn door den 
Pangeran PoerwOdiningrat, onder wian die 
kampongs ressorteeren, ruimschoots schadeloos 
gesteld. 

Gisteren nacht bernerkte Bok Kassan Redjo, 
woonachtig in de lrnmpong Gandekan Kiw6 al
hier, dat iemnnd bl;)zig was met lucifers -:le 
atappen dakbedekking van haar keuken in 
brand te steken. • 
· Op haar bulpgeschrei kwamen de buren op-' 

dagen en werd het vuur gebluscht. 
Men brengt <lit in verhan<l met de omstan

digheid dat hare dochter, eene onder de In
landsche gemeente bekende schoonheid, te vee1 
met .hare aanbidders coquetteert, hetgeen door 
hen niet altijd goedschiks opgenoruen wordt. 

Omtrent de in de r~sidentie Soerakarta heer
schende veeziekte bevat de Jav. Ct. de volgen
de opgave: . 

'l'erwijl in de afdeeling 1V onogiri op 1 April 
jl. 6 zieke beesten in bebandeling waren, wercfon 
tusschen <lien datum en den 20sten April nog 
54 stnks vee iumgetast. 

Van deze 60 zieke dieren stierven er 36 en 
herstelclen er 6, zoodat 18 in behandeling ble
ven. 

Yau 8 runderen, die tusschen 11 en 30 
April jl. in de afdeeling Bojolali vermoedelijk 
door veepest werden aangetast, creveerden 4 en 
her~telde 1. 

In de afdeeling Klatten werden van I tot 
en met l 0 jl. 6 dieren aangetast, waarvan 5 
overteden. 

GEMENGDE EERICHTEN. 
M_uwELL en BICKFORD zijn wegens belangrijke 

diensten in de Nisero-kwestie aan Engeland 
bewezen, door koningin Victoria ,Lenoemd tot 
rirlders 3de klasse van de orde van St, Michael 
en St George. 

S. H.B. 

geweest van. dezer scban ~lijke bejegening der 
in boorlingen van de Znidzee;_ schraap-en roof
zieke kooplieden wer'1en benoemd tot consuls 
en gesteand door Dnitscbe zee-officieren. Hij 
heeft mm zijn Pnpoeti.'s beloofd hen zoov"'d 
mooglijk te zullen beveiligen voor de he -
schappti der blanken en hij houdt woorcl. Maar 
Bismnrck zal uitroepen: »Dat · ztjn boeken
theorieen!" Glndstone zal in het parlement 
God hidden, de pogingen te zegenen -van Bis
marck, »den hedendangschen Uichelieu", die 
geen andere eerzucht heeft dan die zwarten t~ 
» beschaven". · 

bid. Opm, 

· In Ba%el beefb de Groote Rand, om het bud
get te cloen sluiten, de inkomstenbelasting met 
fachtig percent verboogd. B'link ! 

Onze leepe minister van fornntien zoekt naar 
huismiddel~jes. B:ij schijnt niets te hebben voor
zien van den tubaksorlrnan. Lnat Nederland het 
voorbeeld volgen van Bazel. 

R. v. E 

De beer Maspero, behoefte hebbende aan 
vrije Egyptische arbeiders tot het ontgraven 
van een schoonen tempel te Loeksor, gaf hun 
met g~ed gevolg deu sebaq of mest ten ge
scbenke, waaronder dat gebouw bedolven is. 
Zou men niet een even nuttig gebruik kun
nen maken van. den vleermuizenmest te Soetji, 
bij Gresik, en in andere grotten? V c>"' trok 
men, geloof ik, partij van den salpeter aldaar 
voor buskruit-vervaardiging. Vermoedelijk i 
het te duur uitgekomen. nfonr nu men spoor
wegen kent en de schatkist ledig is zou de 
Hegeering misschien haar voordeel kunnen doen 
met dergelijke natuurlijke rijkdommen. ~ sui
kerfabrikanten zouden ze wellicht goeclkooper 
hebben dan guano uit Pern. 

In Opm. 

Ook Rasamala hout wordt door het bosch,. 
wezen zoo nu en dan gekapt en verkocht, en 
even als met alle voortbrengselen van waar
<le, omdat er een klein kansje is de ~·egeiiring 
ze kan gebruiker, worden aanvragen van 
particulieren, om die bosschen te kappen en 
met nuttige cultures te beplanten, afgewezen. 
Het geheele Princen-eiland is nog vol met 
hout van waarde, en lag sedert Jn.n Pieters
~oon Koen geduldig in straat Soenda te wach
ten op g-ouvernements of particnliere exploitatis 
tot de Krakatausche vloedgolven er -v:ooreerst 
de exploitatie onmogelijk matikten. Wie weet 
wat er nog met de rasamala bosschen ge
beurt. 

Ind. Opm . 

Tanah wangie (*)had ruim twintig pikols kof
fie per bahoe. De hoogste opbrengst van Gouver
nementsteelt in hetzelfde dishict (lfonclang Legi) 

6164 . 
was -- p1kols per bahoe, of 5,4 pikol koffie. 

1146 
Dit bevestigt de bewering van 

de particulieren vier malen zoo 
van een boom als de Regeering. 

(*) Vijftien paal ten zuiden van 1\falang. 

Homans, <lat 
veel oogsten St. John J?.11sco11111w11: »Bezoekt de Prins 

eerst bet Ka.srnel vun lJabliu u1vorens het land 
plat te loopen, dan zullen de plntrel,u1ders C<Lr
bolzuur moett>n konvt->n um de lucht te zuive
ren, waar z~j Z. K. · u. te!.:·enkomeu. Alleen in 
dit opzicht neru~n wij notitie ><LU ziju komen. 

de benoeruing- van den Raden Ngabebi Kli-1 .. . .. 
1 

won Kart6 Hurd6ijo alhier, en dat het daarop DE TW'~OEDB p~·~is m de l~teqi van den plan- . 
betreffende besluit spoediO" zal uitD"ereikt wor- ten-en <l1erentnm te Butav1a groot f 10,000, 

Incl. Opm. 

den. -
0 0 

'- is getrokken door den Heer W. Wins te Ma- 1 Iemand clie in de gebeim,.n schijnt te zijn 

i kassar. 
l\. R C. 

~ ingewijd, rneldt ons rrnder, dat de standmodel-
Din~dag jl. wercl een koebeest v~n den ~e- S. H. B. C leu voor de nienwe uniform onzer mindere 

k e:f5fad ;a• 

-Soerakarta. 
veranc1er vim vleesch aan bet garmzoen alb1er j Urr HET Malangscbe schrijft men ons, <l. cl."~ milih1iren reeds op weg zijn, en dat die· nien-
dnt met anr1er slachtvee op de hoogte van 2o l\Iei: . de Smeroe heeft zich heden nacht 1 we tenue bestaan \ml uit een blttu w serge jas, 

"l'er;e;ort;"iJ:~<l~l"Stieht Balapau onder d~ hoede van een paar inlan- ! weer erg d.oan hooren. r waarbij in groot fonue rooLle Brnnrlenbourges 
Corumissaris der m 1tnncl :!.I~i 1885, <lers weidde, vermist, en is tot heden nog zoek. S. H. B. ~op de borst worclen gehecbt; een blauwe pan-

de beer H. ·r..\..X G lWLL. Ook het Beugaleescbe melkbeest van den heer tnlon met vrij brecde hies en een boofddeksel 
_ __ __ B. te Djebbres, is nog niet tetecht, ofschoon De Hns Maclay · teekent uit Nieuw-Holland .: waa.rrnn bet model nog nict bekend, doch ook 

n a:. n ~tan d. die h.,er een pre1me. van f 50 heeft uitgeloofd verzet aan tegen de inliiving van »de k1mt der reeds vastgesteld is. Voor alle wapens zal de 

D - 'I · L. i· !) 1 l J' 'T · 'T ~r aan hem die omtrent die brutule diefstal eeni- verQ"enoc!!. den'', orJ Nieuw-Guiuea door de Duit- , uitmonsterinQ" rood ziin, iets dat vol"'D"ells hct ondenla" 1 _, c1 . . nu .. c't" :l!!O ~ -' e1 ·'· " • ~ • ~ v 
DonLlerdtw ~ l .Jfri ..E. K. Yrij,h\g :.c\l .Jfoi \. M. ge inlichtingen verstrekken kan. schers. Hij verklaart dikwijls getuige te zijn l' inzien van dezen berichtgever niet practisch 

nen in d:n W<'g ~taan? y,.:ge~f mij, dai ik ~: met haar ruiker moest naloopen. Het was een formeele declaratie", fluisterde Alma, : Alma keek hem weer aan, alsofzij zicb wilde ver-
onYerhoeds oYcniel, liet hij er op volgen, zich in;,pan- J Toen Bob eenige oogenblikken late1· in dt' kamer en keek angstig naar hem op. zekercn, dat hij in ernst sprak; daarop ging zij op 
nencle om bedaarrl te bliFe11, rf[la1· hij aan A luia's kwam, zag hij clan ook dat zij zeer onverschillig den »En waarom hebt ge hem niet dadel0k bet Jawoord haar gewone rustige en hevallige manier naa1· de ta· 
bevenrle vingenm hemerkte, hoezl)er het aan6ebcden ruiker in de hand hield 1 ; gegeven?" fel, vrnarop de lumpen stonclen. 
meiaje aangech1an was. )l[k :.ml u althans cen bewijs ))l\Iaar papa .... " ,,Sterk uog geen licbt aan" zeide de geheimraad, 
geven dat ik geen egoi<t ben, door u niet. lange:· over De hamtelsraad was gewoon, om na het diner een »Ge kunt toch we! nagaan, dat ik er niets tegen terwijl bij in een hoek van de sofa zich liet neer-
mij zelve en miine zoetste wenschcn h~~tig tc .-alien, I toenje te makeo; ook nu maakte hij geen iobreuk zou hehben, niet waar?" vallen. !Jet is nog zulk eene lieve schemering ! Korn 
hoe biltl'~· hard ·bet mij vait dat ik Y<:n u' door geen . op dien regel en te1•ens van die gelegenbeid gehruik Alma keek verwanl naar \len groncl, en zei toPn bier cens naast mij ziLten ! ik geloof we! ctat wij het 
woo:·ct - gt•en enkel w0ordje - hooren rnocht hoe I om zijne gasten naar huis te brengen. Aan tafel had op schrnornrnlligen toon: samen eens zuJlrm worclen, zooals dat tot nu toe 
gij over m\] den kt. - Ik schijn u wellicbt toe als koel Alma te lrnnnen gegeven, <lat zij een sinds kort op- )J Ik geloof clat ik u nict goed verstaan heb! U weet altijd bet gent! is gewcest. 
en terugboudend, maar als ik i'.11'.w hijzijn kom, dan I gericht standheeld gaarne zou zien, en· claarom werd toch dat .... " Alma voltleed aan die uitnoodiging, doch met zeke
worcl ik beschroomd. Geloof m\), 1k b,wL nug a! den er. he~1otim, er Jangs te rijden, cloch ondanks dien >ilk wect niets" hernam haar vader kortaf >lclan re ten1g)10uding en als had zij den lautsten wenk 
gloed en de opgcwondcnheid van de jeugd, ik heh langen omwcg en ondanks zijn goed geluimde stem- dat Bob Zellina ·verreweg de beste partij is, en dat van haa1· vadcr niet opge1ne1kt, nam zij niet naast 
nog niets vedoren van dat onstnin1i15e genle.I. en ik ming, veroorlooftle de handelsraad zich geen enk~le ieder meisje zich hoogst gelukkig zou rekenen, zoo hem plaats, doch ging op een daar staanden stoel 
hen overtuigd, rlat ik in staat ben umig gelukkig te maal eenige toespeling of aardigbeid op Bob en Alma, zij zijne vrouw mocht worden." Daarna volgdc h\j op zitten. 
maken !mar, die ik lief heb, - en aanbid." het wns of hij had bemerkt, dater tusscht'n hen iets zacl1ternn toon, die iets overredends had. >>Kinrl, wees Na een oogenhlik van stilzw\jgen, waarin de ge-

De Jaatste woorden wenlen bijna flui$terend ge- had plaats gegrepen, dat echter nog niet tot eenig tvch verstandig! Dob is immers van een goed uiter- heimr·aad in stilte keek naar de voorttrekkende wol-
sproken, en juist toen Alma, met een kloppend hart resultaat geleid had. lijk, jong, elegant en daarbij een rnornaam man, ~n ken, die hoe !anger hoe nevt:lachtiger werclen, be-
bij :1:ich zelve overlegde, of bet niet bet hestt' zou zijn, Alma was hij zich zelve hem innig dankhaar voor aardig in den omgang? Ilij kan opgewc•nrlen en gees- gon hij op nieuw: 
om aan de zaak een eind te makcn, door hem toe die· voorkornentlheid doch zoodra zij met haar vader tig zijn1 \Yat zouclt ge meer kunnen vedangen? Van ,,Eerst zullen wij over u zelve spreken-later kom ik 
te vertrouwen, wat zij nog aan niemand, ja. zelfs alleen wa$, brnndde zij van vcrlangen, om voor hem zijn rijkdom en schitterende positie zal ik maar niet aan de beurt." 
nauw aan zich zelve hekend had, kwam Pnverwacbts haar hal't geheel uit te storten. Zij wacbtte dus met eens spreken!" 
baa!' vader op bet balkon. Hij was, op het zien der ongcduld, dat bij in de woonkamer kwam, en nau- Ilij zou ml"t zijne loftuitingen en de opsomming 
jongelui, reeds van plan terug te treclen, doch Alma, welijks vertoonde hij zich in de deur, of met een kreet van al de voordeelcn van die verbindtenis zeker nog 
die hem aJs een redrler uit den noocl beschouwde, van blijdschap vie! zij hem om den hals. in Jang niet hebben opgehouden, zoo hij niet had 
gaf hem daartor. geen gelegenhei<l en riep: >iQ! beste papa, wat ben ik u dankhaar <lat u mij hemerkt, dat Alma volstrekt niet naar hem luisterde, 

>iJa! beste papa, ik hen bier!" zoo juist bijtijds van hem hebt verlost!" en geheel in gedachten vercliept scheen. 
Bob ging op zijde, en Jiet haar, zonder een woord ii Van \vien?" vroeg hij zee1· hedaard. Haar vacler hegrcep zeker we!, waarheen hare ge-

te spreken, Jangs zich been gaan. 1-Necr gleed een >l Van Doh! Ik geloof dat hij .... het scheen ten dachten waren afgcrlwaald, want hij fronste de wenk-
hitter lacbje over zijn gezicht, tocn hij hoorcle, hoe min&te of .... " hrauwen, en herhaalde, doch nu op vrij wat barscher 
haar vader op haar bromde, omdat hij haar altijd ii Nu wat dan? to.on, ,,Kind, wells toch verstanclig 1" 

(Wordt vei·volgd.) 



is, aangezieu de korpdp:ee,,t l11. rdo r ljjden 
zal en zoo'n geljjke uitt11on tering n:•ukidi1·~· 
kan geven, clitt in tii<I llL'l oor og, ouze rnnu
nen op Lun eig-en l,ai.ier .llen •!aan 'nnn. P~t 
moe~ volgeu::; hem iu den Fr.w"d1-ll lit:>clieu 

oorlor g~beurd zjja, enneev; tengcvolge rn11 
eenzelfde uitmonstel" l<j. 

J. H. 

Tot op heden nn11 de :':(·cretiu·;,, der residentie 
Djokdjalrnrta iu den r,•:-;idmti ·1wt<l al1bar. zit
ting als focaal en µ:ritfier. Lle Uonvt>rn-'nr Ue
nenrnl heeft nu erenrel overwogr>n, ll:tt diB 
beide functien m eil\i ' tc 1'l'ree11iu-P11 zijn, en 
derlmfre bcsloten ze tt> sc 1eitl.rn. Bii Let Le
trekkelijk besluit, rlii.t" de .T<1rast lie Cou,·1111t in 
zijn kolommen opnecmt, wonlt nu be~'trnld. 
dat voor Je vervulliu" tlier betrekki1w, ct'll 

ambtenaar benoernd of door den resid~~t zal 
aaugewezen worden. 

J. B. 

De generaal-majoor rn.1 1• 'L u• 1'. Ha·ng
op audientie te A.wstenlnm ·ko1u..,..iue. werd 
verwelkumd met de lmr.-che vrnag: » \\r1rnrom 
hebt u u w pensioen gevnrngd'~" 

>Omdat ik geloof voor jougeren te moeten 
plaats ruaken en bet langzn~u.erhnud mijn tijd 
worclt om het· legcr tP. vcrhten, Sire," was het 
an woo rd. • 

>Nu," ZCJlle a~ kouing. :->ik kcnr het tf'U 

zeerste af, clat jonge men:;cl1e11 als g{j. uog iu 
de kracht van Uw leveu. reeJ,; op uw 111.uweren 
gaiit rusten." 

We den ken, d>i.t <le jougere 
koninklijke m~eniug uiet zullen 

officie"i·en deze 
deelen. 

B.ILB" 

Ve rs p reicle Be rich ten. 

De tweede prvs in de loterij rnu dl'u planten- en 
dierentuin te Ilat;wia groot f l o.ono, is getrokkcn 
door onzen stadgenoot lieu Heer \Y. \\"in~, zoo :-cl11ijft 
bet ~lac. Ilandelsulad. Ecn 11iet te wrs111aden 
win. (t)je im\erdaad.- .\.an den reeds met tie .\Iii. 
'\Villem~orde getlccorcerdcn lnill'nant v. ti. :\oonla, 
werd te :.Iac'as:-ar onlangs liet lct>kt>n rnor et'nolle 
Yermelding, be~taandc in het kroontje. uitgercikt.
OndP.r Jogja beerncbt de hoenderiiekte, licken,l omler 
de .tarn.an~che benaming V<\ll die;1ykoul. ep stenen 
daaraan ren groot aant:-11 kippen, waaronder wle 
beroemde vechthanen.- De :.Iataram meldt. dat 
weder 130 ontevredeni:'! de,.ttlieden van de omlernt>
ming Jfei1dhi;·6 zich bij den huur;ler wnoegil hcb
ben om hunne gne1·en (?l bluotteleggen. Zij werden 
naar hunne woonplaabcn tcr11ggl':'tu11rd, terw~jl de 
zaak on'lerzocht wordt.- Op ho()ger last zu!lcn tha11« 
alle ces~as onde1· .log-ja doo1· een l.inke p:igg•'r wor
den omheind. die ~lcclits van tll'ee poorten voorzicn 
mag zijn. Een waehthni".ie rnnet voor de poo1ten 
geplaatst en sterk bczet \\'Ortlen, tei">vijl een patrouille 
ieder uur in de deoa de ronde doct. E1'11 1!oede 
maatregel. die mtit het OtJg op de htjocpartijrn 
en diPfrtallcn ook bier n:11°.1kir !! l'enlil'11t.-· lfr•t 
schijnt der Regeering tlun" l'l'fl"t te Zl.Jll orn tie 1n
zameling d•'r schililpadcien•n. 1wlkc a:rn hct Zuidcr
zeestraod dPr Prea1.ger-rt>grnt:-cha l'Pl'll gl•1·01111en wor
den, te verpachtrn. Yrc>rgcr bet!nieg-. tot•11 de inza
meling door de Tiefrenten g-e>chiedde. de waade der 
verzameldc eieren f ·I 0.001) ', j,1flf:'.- Te Scrnng- de 
boofdplaats Yan Ifantallt. \\'l)l'llt ecll r '·•:lt l'I j"'' g-e!d
loterij groot f 2/;jQ c-et1r;a1n" t>nl. die b<»taan z·1l 
uit 1100 Jo ten ad f ~. ~.o nu•t twt>c Pl"\ 4t 11 •e z:mwn 
uitmakendr f 1500. lll't rnq l11:' g-rnut f ·1:. jU ,'.al 
strekkcn i:ot het tot ~t,111dbr1. l1!!tn 1an em :-traatPr
licbting en tot verh t•~ri11.!:. 'an i11•t llh zi, 1,l O:'J"' tc 
Serang.- De Yelocip·· li'tL· l-uoi. I i•1 :·,·d··rn nil !wet. 
na ing«'wonnen adYit•s \:111 t 1we profe,;:-or:<. z1.1n naaia 
Yerandrrd in di1•n l'an .\/:11111. X'"· \\'ic/1·ijrl1 •sln11d. 
Iemantl uit hct vo,k. no 111 11• 1 ·11 z•>t)u t!•.:-t ·l ./1c '. 

pelpaa1·d."' Dit is. o•Jk w11<rr ]H'l•lt"'~oraa! a h·i s. 
·stellig goed Holl:rnd:-ch.- 1\1 wr t.'11 u I '1.'s c:rch~ 

\Vordt door de Dat. h, 1tle'1 ter1 1.f'rrqe 'L'JH"l l<'ll, c-n 
hreft voor kinderen ve,•I a.rntr~Ui.elijl'-<'. tenvijl de 
tent all~ arnmlen !link bez<·t 1s. 

!tali,• hl'i:f. e<'n congrt>s roorgcstcl1l tot l1ct he
~prt>kcn va.n internationale maatregelen tegen U•) 
l'hoiL' ·a 

llc•nri Ll'On, gewez()n be1lien·fo Y:1n 1],~ b:rnkicrs
tin1n lbphat'I <'ll l'o. tc .\m,tl'l''l:un, .i~ tot 1·ijl'jaar 
tnch h11° str.11' H'n'ord0e!d. 

lJco ll:lll!.!''chL• ha11!i. is in $l:iat Y:1n failli:-,ement 
\l•rkla:ml: hl'L pa""i"l' bt•lonpt ZL'' 1111llioen gulden. 

l 1t ll:rn\\ ia. 2:2 \JL'i. Lolllll'11. 21 :l!ci. ~h·t !wt 
t1'1·1wtrekkrn cl1•r l~ril"<·hc troc1•en Yan den boven
.. .,.ij\ j,; t'1•n an1na11.g· ~e1nnakt. 

1•,, Hitt .\lull Ua~ettc spref'kt tcgen <lat ten op
ziclttt> L'!'llPI' 111i11nellJke schikking Yan de "\ nglo-Hus
si:-ehc qu:lestie een kink in deu k:.tlid gckomen zou 
zijn. 

l!,•t st,1omschip P;·i11s .1an 01'CTnje is eergisteren 
te \br:-eillc aangekou1en. 

's G1·crpcnhaye, 21 Mei. 
lfot 11·<'tsvoorstcl Yan dim he()r. van Dedem tot 

schPidi_ng der :\ederlandsche en Indi -chc finuncien, is 
\"el'\Y\>l'r'l'fl. 

. '[\ye,,j:\rig YC1 !of naar Europa Yerleend uan den 
kapit1•in d1•r infnnterie P. IIoogestcg,•r. 

Orn1·gc•pJ,1atst bij den g()ncrnlen staf de kapitein 
der infanteric J. G. H.· vau clcr Dussen. 

Lr zi,n be1,ar ' 1 ''::tstgc,t.elll omt1:ent het Yer
stn'kken ynn ov ,,,. 1 \'!11 goedcrcn die ingevoenl, 
Utfg1'\'0Cl'.J Cod ~1\'Ct ~ ' lt' •pt wordcn in VOOr ~den al
g-l·lllL'l'JJl.'11 handel oi-cngl'stelde h:nens. 

(lt plaatst te Amboina, de hulponderwijzer '·an llels-
dingen: · • 

te \\' ono:-obo, d() hoofdonderwijzer F. J. Hanjoel, 
onl:rngs v:i.n vcrlof ternggekcerd. 

lhcrgopltutsl '"111 Sitobondo naar Probolinggo de 
cc1·:-tc hulpondcnvijzer C. J. )'. Gaillard: 

van Prob,,linl!go naar SitotJondo, de hooftlomlenvij
z1)r A. rnn LirnlitJrg·lt; 

Yan \\'0110:-c·lio n;ar Pocrworedjo, de cen;te lrnlp-
on.Jerw ijZ•'I' p. \' r.en; . 

rnn fopara uaar Semarang, de hulponderwijzer 
L. ::itroband: 

\an .\mlo:na naar Japara, de bulponderwijzer A. Ilij-. 
\'O()t. 

rnn Ilesoeki naar Probolinggo, de controleur der 
twel'de klassc II. Engelken; 

Yan Dantam naar Ilesoeki de aspirant-contr61eur 
FeH"": · 

C.icplaatst te ·Palembang, de c6ntroleur der ecrste 
kla:-"e L. F. '\Yeslij, onbngs Yan Yerlofteruggekeerd. 

l3cnoemd tot kan.0L1rcl!ef Yan den post-•.m telrgraaf
dic!lst te fliouw, W. H. Johanne~. commies dor der
de kb.sc. 

MUZIEKUITYOEHIXG. 

Sedan Marche 

Op beden avond 

in de Societeit. 

PROGRA:\IMA: 

'2 La Tour des Pins ouv. 

3 Faust va!~e arr par 

4 Elvire. :\Iazurka 

5 Ol.ieron. Fant. 

6 ~fortha. Fant. 

7 Le Chern! de bronze 

Lange. 

IIemerle. 

Jacquart. 

Bonnal. 

\Yeber. 

Flotow. 

Auber. 

8 Girofle-Girofla. quadrille "· d. Bogaerd . 

De Se1·g . Stafh~ornblazer, 
J. JACQUART. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Zate1'<hig '23 dezer in de Yoorstraat alhier, van 
de na_!:'•l;1trnc> go,,d.-ron ,·an :\ll'.iuffr0uw C. J. :::en.,tius. 

Up 1 i11,cdag '...G dezer te Sragl n lltll de-n inbocdd 
rnn de11 \\'e\Eiielgrstr. Hee1· P. II. J. Ynrkevis~P.I'. 

Op \\'oen"lag ~7 dezcr in de Yoorstraat alhiPt' 
l':11t de 1.agefatt>n goederen van mejuffrouw C. J. 
sl~n~l.i11~. 

. Up nondPi'fiag ".:8 dezer aan het spoorn·cg:-tation 
t ~ J 111 bn·s rnn den i11 lioedel rnn dc11 Heer C. J. 
:Si111(lll:'. 

c •p \"rijclng '2H dezc1· op he~ aclitcrerf van den 
HL"cr J. P. Schultz in de Koeotrnat alhier l'an bout
werl;.()n. 

De vendumeester, 

II. C. Fisl'er. 

Telegra.mmen van de Locomotief i 
I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

A d v er ten tie n. 

Uit Batavia, 21 Mei. In • "ederlan<l ii' Ol'erlede11 de 
heer Ples. directeur der J. ·edcrlar.d"ch-Indi:-cbe land
bouwmaatschappij, gcwezen Directeur Yan llinllen
landscb Ilt>stuur. 

De Regt>ering heeft aan de J. 'cdcrland:'ch-In,forhe 
Stoomvaartmaatschappij vergum1ing- l'erleend tot het 
in di> rnm-t brengen ·Yan het niPuwe stoomschip Ban
tam. 

Ontslagen, eervol, op verzo<'k, P. TePrlink, cipier 
van bet civiel en militair geYangenhuis te \Veltenc-
den. . . 

Benomnd: tot contr6lenr der een;te klasse, D. G. 
Beck, onlangs van verlof teruggekeerd, vroeger con-
troleur dPr tweede klasse; . 

tot tweede ondern·ijzcrt>s, mt>.i. E. A. Ybn der Meij
den, onla,1gs 1an ,·erlof tcrnggekcerd, vroeger eerste 
bulpon<lerwijzeres te i\Icnailo; 

tot tijdelijk commies dcr tweedc klas,e bij rlen po~t
en telegraafdienst J. L . .1. Yerenet, onlaus van vPr
lof terucrnekeerd vrOl'"l'I" commies der tweeclc klasse. 

bl":> , <- • • , L 
De ollicier van gezondbetd dcr eer~tc klas~e N. . 

Holwerda, wordt naar Buitenzorg overgcplantst. 
De kapitcin der infanterie J. G II. van der Dus

sen is voorgedragen om bij den generalen staf ge-
plaatst te worden. . . 

U1t Singapore, 21 Mei. Ileden is hier aangeko
·men de Fransche mail met bericbten loopende tot 
25 April. 

D~ke~~~~ki~g~ 
Op :M:aandag Gen Juli a. s. des voor

middarrs ten tien ure zal op het rcsidentie 
0 . 

kani!oor alhier eeI!e aanbe~teding word.en 
gehouden voor de levering van gra.s, ga..
ba.. en Zout ten bchoeve der paarden 

i van hct detachement lijfwacht dragon
; ders alhier gedurende 1886 dan wel ge
durcnde 1886 t/m urns. 

- (113) 

De Resident, 

A. J. SPAAN. 

~~~n ~eoeI;)tie 
ten Resi<lentiehuize op Zondag, 24 en 

31 dezer." 

(112) A. J. SPAAN. 

Jfcl loe~le111111i11y l'all den lfrer ne:.dde11/ van 
SPc1•1d.1u·ta. 

In het Komedie Gebouw 
W ~nderen van W etenschaD en Knnst. 

Op "tV o •nsdn'-' 1nond rtl'n 2: !flei 'l~S5 

onna\ olgbare, eenige groote en prnchtige 

VO 0 R S1 TE L LI~T G·, 
te geven door den Beroemden Arti;t 

J. CA LABRE SIN I 
en zijn gezelschnp; 

J~. T 'REE: 

SALON DE COIFFURE 
JIN' J'f llS! }'({((f-Sol o. 

Heeft pas o:ntva.11:gen: 
Extra kwnlifrit zwartc vilten hoeden 

Ynn af f 7.-; Grijze vilten zomwhoc
d011; zw;1rlt' en fo11t.lisie dassen, kr:1g·cn

1 

hemden, sokl<en, hnrn1tloeken nm aif 1 ~-
tot f' LL-- spon~('11, lrnmrnen, warnlel
stokkeu, hcoreu-dnnw:;: en kinderschocncn 
in allc soorten. 

Pmfomerim van E<l. Pinaucl, Veloutine 
Clcs, Faio, Oriza lactce, Heeren glace hand
schocnen cnz. 

Alle soorten van \Vijnen en likcuren . 

J. ·B. AUTIIIER. 

1:' ?Or een Heer d eene Dume . . , . . f 2.
h.mdereu beueden 10 j1tar half Eutree . > 1.
Plautsen kunneu besprokeu worden op den I ( 61) 

dag der voorstelling van· 's ruorgens --"'""'"'""'"""'===--...... --.... --------
8 tot ·s middags i::i uur terren betn-1 De ondergeteekende, 
ling van 25 Cent. extra. 

0 

belast zich met den in- en verkoop van pro
d ukt€n te Semamng. Aa:nvang ten 9 ire p1·ecies. 

(ll4) 

V endutie 'vegens vertrek 
op DINSDAG, 26 Mei 1885 

ten 1111i.::c ran den TVelErlel Uestre11:;en lleer 

V AJi REJVI~SS.2e 
ASSISTE~-T-RESIDEX'l' 

TE 

SRAGEN. 
(111) SOES:MAN & Co. 

Qn'bvan~~~.l"J 
Koperen libellen 
Boussoles 

Planchetten (met kogelbeweging en drie-
voet) 

Fichcsdoozen en stellen fiches 
Pren te boeken 

Timm9rkisten 
Passerdoozen 

Gezelschaps pelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

V erlu·ijgbaar: 
Loten voor de Geldloterti te Samamng ten 

behoeve van het Hoomsch Katholit>k W ccshuis 
en vun het H ulpfonds van St. Yincentius a 
Paulo te Saurnmng groot f 300,000. 

DE PhIJZEX ZIJN: 

1 prus van f 100.000 
1 > > }) 20.000· 
2 pruzen .. > 10.000 
3 > > > '5.00.0 

10 ) > 1.000 
10 > » }) -500 

100 > > )) 100 
100 )) )) > 50 
JLote l zijn tegen conLnte betaling en op 

franco a1L11vrage it /' 1 C het lot verkr1jgbMr, 
bij 1uuwrage per post onrler inzending vim een 
po~Jzetrel a 10 cents voor frnnkeering. 

De d1tg- der trekking z11.l nader wonle:q. aan
gekornlit, tl. 

(07) 
THOOF1' & KALFF en 

SOEi::l.J.IA:N & Co. 

Amster:daim~che Apctheek. 

Leveirwofetr 
(296)* A. MACHIELSE. 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eeuig Agentuur voor Soernlrnrtn. voor 

zoo gunstig bekende 'VIJNEN: 
:.\Ierk PLATON & Co. B~ttavia. 

(70} A. MACHlELSE. 

SOESJ'\.IAN '-~ Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Ruis- en (JoinJnissie,'endntien 

(28) 

in vaten, blikken en flesschen 

verlo:ijgbaar bij 

263 SOESM.AN & Co. 

• 

Verschaft werklrnpita1tl aan Landbou won
dernemingen en verleent voorschotten op pro-
c111kten. · 

j Een en auder tegen nader overeen te ko-
ruen conditien. 

(230) L. C. SOHALKWIJK. 

Toko- A uth i'e r 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

ltee/1 ontvangen: 

Een factnur danrnsartikelen bestaande uit: 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latc.ms in alle klcuren, de nieuwste soort 
dameshoeden, bloemen, ruches, corsetten, 
jongens- en meisjeskousen, dames witte 
glace-hanclschoenen enz. 

A. AUTHIER 
( 4 7) lfodiste. 

menige uren be~chikbaa~ 
tot het geven van onclerricht in het 

HANDTEEKENEN 
Gerards. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

INDISCHE-BODEGA 
Onh-angen: 
Een pa1·H.jt.je exquise ~vitte 

poi·t'.'i'ij n, minder zoet van srnaak chm de 
tot nu toe ·aangevoerde. 

( 286 ).* 

V e1 .. krijg·baar: 
Djatibran"UlOut le soort en 

fabrieksbrandhout. 
Bestellingen op balken, clakribben1 par..~ 
latten en sirappcn worden tegen billijke 
prijzen aangenomen en ten spoecligste af
geleverd. 

BERTHO ·CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

Ku i p Br /(ebalen. 
Beleefd aanbevolen voor het repareeren 

van NAAH1ACIIINES. 
(95) 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma-

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet

ten. 
(29) J. B . .A.UTHlER. 
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KAPITAAL 3 :'..\l1LLIOEN FnANOS 

Di1·ecteio•en DINAST en ALLCARD 
GOUDEN ME DAILLE PARJJS •1878 

GouDEN MEDAJLLE AMSTERDAM ·1883 

PARIJS II LONDON 
23, R i ch e r , 23 II 10 l, Leaden ha.llstreet .. 

Bot er van N ormandie 
Zonder eenig meng~el, de beste boter van Frankrijk. 

Diverse groenteu, friitf'el:s,. sw·di11es, pdtes de 
foie gr·as, enz. 

ORDERS TE RICHTEN AAN ALLE ThIPORTEURS 
VAN EUROPA. . 

Men eische op elk blik '1et merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PRJJSCOURANTEN WORDEN 
OP. AANVRAAG TOEGEZONDEN 

(14·1) 

• nndel!ed!scheJacnlte!I 
van Puij1. 

·-8-

FABRIEKSMERK ~£0. 
EENE HA.:vEEiuw ~ , -" 
. BE8TAANDE ~~ , 

~\\\~~~t~ti 
\

t... ~ ~ 15 MEDAlLLEN , Y,. ,, Goad, Zilver, Brons 

Wordt overal verkocht. 

AA 
nt tcHrEnu • La h «FR!NSCHE~ 1na · roe e 
is· de eenige die eene 1;>elooning verworven 
heefl van · het fransche Gouvernement van 
19.600 fr. en de eenige die de gouden 
medrulle verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANS~HE QUINA-LAROCHE 
beeft op de "\Veener tentoonstelling van 
pharmaceutiscbe producten gehouden in 1823 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e:n 
koortswerend middel omdat het alleeD 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

- . 
DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is hel eenige middel tegen verzwakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
oan menigte Certilicaten bew-ezen is. 

DE ECHTE FRA.NSGHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE EGHTE FR!NSCH'E QUINA-LAROCHE 
is overal nagemaakt hetzij door de Apothe· 
kers die altijct hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LlPRilCII.E e~·sohen 
met prosp ocbus waar- Cr Al " . J _ 
QP nevenstaande . ~ LOC/~ 
handteeking __ __, 
staat, alsmede bet maatglaasje vragen me\ 
den naam LAROCHE m een woord. 

t: ECHTE FR!NSCHE QUINA 'LAROCHE 
bevat. bij iedere flesch eene complete ge
bru1ksaanwijzing in negen talen die {ran~ 
loegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordtin twee soorten verkocht de eenvoudii8 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). -

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
worct·t in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
kl'ijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no ~-

BECKER & Co. ·soERABAIJA. 
WEHK TUIG.K UN DIG EN. Nadarl. IndischB Levensverzekerin~ 

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

HEBBEN IN VOORRAAO: 

Een gi·oote pa,rtij L, T, 1-1 en Balk.
ijzer in nlle afmetingen. · 

Lijfrente MaatschappU 
TE BATAVIA. 

Sta.at· en plaatijzer van alle dikten, 
wnarbij vitn 6'X2'X 'la" en ''•" 

~taaC en plaatkoper en .Koper
draad. 

Inlicbtingen omtrent verzek~ringen b. v. Knpitanl bij overlijden. lnnoer-trekkende veru· 
kering;- ook omtrent die volgens bet on.langs aangenomen VERLA.A GD tarief voor WEE
ZENFONDS, w?rden gaarne verstrekt door 

Groote- sorteering - JJI oer bo n ten .en 
.Klinknagels. 

> > Jioperen .Kranen 
en §toomaf"slniters. 

India rubber van af '/'"" tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met hulpstukken tot 
en met 4" 

(17) 

THO OFT & KALFF - - Soerakarta. 
. leveren op aanvraag da~elijk 

SchijCschietrcr;isters en i\.Cstan~bepa.-
Geklonken p~jpen tot 12" diameter ling;en, afzonderlijk gebon<len. 

geperst op 1 (). Atmospberen. Gedrukte ·Aa.uteekeninr;boekje!IJ, 

den Agent te Soernkarta 
J. H. VAN OMJYIBREN . 

Steeds voorhanden: 
POS'fT.ARIEVEN. 

TELEGRAAFTARIEVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN buitb.n 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie
Inen, enkel en dubbel. 

Naamlijsten. 
Kleedinc;lijsten. 
Strafboeken . 

. . de lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

Hand, CentriCogaal, Stooin
po:rnpen en Brandspuiten. 

Snijge1·eedschap ''oor gas en 
Withworthdraad. 

Meua.;;eboeken met sterkte Rer;ister. 
Proce!i· Verba.al. Getuir;en Verhooren. 
Beklaa.r;den Verhoureit. Alle soorten Ver:fnraren. 

Boor en Ponsinachines, Draai-, · venduverantw~or~inr;en, enz. enz. (4) 
en Schaatbauken. 

§toommach~nes netketelsopeen y .. } .. ·· b• 
fnndatieplaat. I er B lJg aar 
JO~zel~nhr eomposi~ie, de beste Etappe-Kaart van Java 

bekle~dmg tegen. warmte-uitstrahng. Topograph.Kaart van Soerakarta 
Dtnas Cr1stall, een nieuw soort Id D" k. k t 

,·nurklei. Van welke l.aatste artikelen zij · > Jo Ja ur a 
eenige agenten voor JaTa zijn. Prachtalbumi! 

Verder alle artikelen, benoodi~d · Merk-en stempelinkt 
voor landelijke ondernelllingen. Rundschrift pennen 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn Pracbtbijbel Gustave Dore 
de, hebben zij bunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. Balboekjes 

Gaarne belasten zij zich met toezicht bou- Goupil-gravures . 
den op aanmaak van 1'1achinerieen en Ivoren duimstokken 
reparaties daarvan, en nemen bestel· Perry--scbaren 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) Biscuit beeldjes 

~ . 
0 
IQ CD 

..c 

A 
0 
Vl 
CD 
CD 

0 = O> ·CD 
~ :::s 

IQ CD -- . 
0 '- l:2:i p.. 

~ 
0 

§ ~ ~ 

r4 ~ ~ 
§ 

N CD ~ I--.:> 
~ i---t 
c;i 

CD ~ CD 

0 ·.~ ..c 
~ 0 

m Vl 
·c 
c'tS 

H ~ 

A 
Q. 

V> 

h 
H 

.. 
~ 
d 
~ ,.c 
Of) 
:~ 
~ • 
~ ~ ~ 

CD 

~ > 
~ ~ 0 
0 

1 = CD 0 r-o 
CD rJJ.. ,..Q 

~ 0 = ~ d 
> . 
~ . z 

O> 
O> 
C'l 

Orillon passers 
Honderdjarige almanakken 
Sigaretten papier 
Faber's· boodscbapleitjes 

Enz. 
(3) THOOF'l' & .ILl..LFF. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soenka.rta. 

Bayrum. Ucoholisch · wasch,
water. 

(lOi) .· MAOHIELSE. 

Amsterdamsche -:l po th eek 
SOERAl-<A RTA. 

Eenig depot YOOl' Soerakarta vaD, 

Xa.a.p~@he W1i]~~~ ... 
(25) .A. MAOHIELSE. 

Amsterdamsche .Apotheek 
§oerakarta. 

Glykaline, middel tegen .d
0

e boest in 
1/1 en 1/2 fiescbjes a f 4.- en f 2 .. -

Jligraine Stiften f 2.- per stuk. 
356 i~. MAOHIELSE. 

Witte en Roode Port ..... f '15.- per 
ltiala9a.,1'IuscatelenVi110Dulce,, 13.50 }12 tl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-; a eont. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHA PPIJ 
,,de. Oosterling," 

Ell" 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

Eeni[B a[enten voor Solo V •+ .,, ,, ~ er11.;as. 

. THOOFT & KALFF Bij het Ar;eutschap dezer 1'.laatschap
pijen bestaat, op zeer aa.nnemelijke voor
waardeu, r;eler;enheid tot verzekering 
ter;eu brandr;evaar, van a.Ile soorten Ge· 
boliwen en Goederen. 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder ~egen miltvuur De Agent te Soerakarta. 

• 

C 1.30 per pond. (31 lf' (16) J. H. VAN OMMEREK. 

PA.R:IJS 18, Avenue Parmentier, 18 PA.R:IJS 
Bekroond op alle Tentoonstellingen, en laatst met de Zilveren liiedaille op de Tentoonstelling te Amsterdam 1883 --+-•. 
Het be/angrijkste huis van Europa voor :MENUSvoor DINERS, VISITEKAARTJES, BALKAARTJES 

KAARTJES IN BLADEN, CHROMO KAARTJES, KALENDERS, 

Dlt huls maakt zelve alle Photograp~rtlk:eten, Drooge Platen, Chemiscbe 
:Producten,Eaarten, Bakken (porceleioeni, Appareils instantanes en anderen. 

Bestelliogen vergezeld van dekkiog op Europa te zendcn aan mijn vertegenwoordiger 
hieronder vermeld, of aan mijn huis. 

BELANGRIJKE OPMERKlNG . 
.11.lle Artik.elen van mijn Huis dra(len mifn Falmekmerk. Ch. D. or mijnen naam. 

lou.1ters eu Cata:loguaseu te verkrijgen bij VOGEL VAN DER HEYDEN & Cie, Soerakarta. 
/\J'\f\f\J\f\ AfV\AJ'V\f\.AJ\ A.l'V\/V\J\A./V\/"VV\A./"V\f"VV"tf\f\f\/'\fV\/V°VV'V\.fVV\..•V\.fVVVVV'\fV\f\.J'V\ 

Verkrijg·baar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen to.t' geleide· 
billet "l-·oor ver'\'Oer van oCfiJ-. ' 

. met onh·ang·stbewijs ....-oor koC-

1 

fijpas. (193} 

Verkrijgbaar 

bij 

THOOF T & XALFJ' I 

Avonturen 
van 

Baron van Mtinchhausen 
(in bet J avaanscb) 

Prijs f 5.- fi·anco per post f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apoth·eek. 
. Ontvalffgen: 

.Keatings Cougb Lozen~es. 
Middel tegen de boest . 

( 10 5) MACHIELSE. 

AmsterdamschB ApothBBk 
Ontvangen 

ROODE .KRUIS PILLEN 
EN 

SIROP van. Dr. ZED .. 
(28) .A. MACRIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche.Zee-E?n Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikeJ.ijke voor
waarden. 

(1 4) A. MAOHIELSE. 

Ver kriJ. o· baar 
~ . 

BIJ 

Thooft .& Kalff- Soerakarta 
. 

PAPIEH.EN IN DI\TEHSE SOOUTEN. 
ENVELOPPEN: 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN . 
PRACH'l'ALBUMS. 

I DIVERSE SP ELLEN, enz .. enz. (5) 

I 
THO OFT & KALFF - ~ .Soerakarta 

bevelen zich beleefaelijk aan· voor hunne 

Ilmkkerti en Binderij 
en 

HAN DE 

in Papi~r-, .Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
· Spoedige bediening en nette ~B.evering ge
garandeerd. 

PIUJSOOUR.ANTEN worden steeds gratis 
verstrekt. (7) 

Stellen zich verautwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Snc1druk - THOOFT & KALFF - Soerakarta . 
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