


Geachte Redacteur ! 
Yergun ruij een klein pltmt'1je in uwe cou

rant >oor het oudervolgeu<le. 
W eet het beotuur, dater in het Knlie-Ossosche 

en ~imoscbe, allen distrikten ornler Ampel, 
zoovele Chiuezen iu de dess11::1 zich met ter 
woon hebben gevestigd '? Het heet d1Lt ze zor
gen moeten voor bet biuncnkomen der ver
schuldigde pachtgelden voor bet slachten van 
vee, doch in werkelijkheid verkoopen al die 
chinezen amfioen en houd•m er pandhuizen op 
na, ze nemen alle soorten viin goederen en 
gereedschappen in pand aan, zelfs kippen wor
den niet versmaad ! · 

Men vertelt onder de J1Lrnnen dnt de goe
deren, gestolen bij de menigvuldige diefstallen 
in den 1aatsten tijd in bet Knlie-Ossosche, steeds 
een gereeden weg vimlen bij die chiue:L.en en 
d11t men d!l!lrom zoo zelden iijn eenmaal ge
stolen goed terug vindt. 

Die chinezen in de dessas, betalen pacbt 
ann de dessahoofden, men verteU ook dit 
aan de Distrikt politie ge ·cbiellt, <lit laatste 
durf ik niet bepnald te venekeren, alhoewel 
zulks zeer denkbaar is. voor bet mogen wonen 
in de dessa en da11row wonlt zoo'n chinees 
nooit anngegeven bij het bt>stunr. 

Dnt die lieden echte blocdzuig!3rS zijn voor 
Je bevolking, · behoef ik bier niet bij te voegen. 

'l'e hopen is bet daarom, dat het bestuur 
zich cen wcinig ruet die blo0dzuigera be!llot:ije 
en hun, <lie geen erguuniug hebben om iu de 
dessna te mogen wonen, bet verblijf 1ddmi.r ook 
ontzeg•l worde. 

, geuchte Hetlncteur, dank zeggende voor 
de atge!;tane ruilllte in uw Llu<l, teekeu ik mij 
acbteud. 

Uw. Dw. Diennar: 

x. 

Soera kart a. 

T erzorgi ug!'i;:l'stit•bt 
l'ommissaris der manrnl .Mei 1 8:->, • 

de beer IL YAN GllOLL: 

ll a an lit n n d. 

Don1ll'nlag 7 Mei L. K. Dondenlng ·14 ~lei • r. M. 
Donllrnlag :! I ~Iei E. IC Yrijclag '.!fl ~foi Y. '.IL 

Boomsch-11.atholiel{e Eeredienst. 

KA TECHISATIE 

Op Y rijdag en Zafordu.g, 29 en 30 dezer 
's morgens ten 7 ure 

GODSDIENSTOEFENIXG 

Op Zondag den 31 dezer 's morgens ten 8 ure. 

De Pustoor 

F. H. de BRUIJN. 

Slnitdac;-en 
'!'!!: , '.~)L\.R.-1.XG: 

de r U: ail 11. 

TE B.\HYLl.: 

Fr. 14-28. 

Eng. 5-19. 

Holl. 2-1 :2-23. 

Fr. l 'i-31. 

Eng. 8-22. 

Holl. .i-15-26. 

~·ertrel{ flct· Trt'incn 

Semal'ang-Svlo U.50 v. m. sneltrein, \\'!~Ike 

te Solo aan~Jnit nan clen snel
tn•;n. diP 0111 I lJ.:lO v. m. 
,·an d:rnr naal' So1'1abaja ver
trekt. Yenlt!r 2.3 I Y. m. 1.11 
n. m. 

trouw wachten in ~taat a·hten. Uij mPi",je~. die er 
vrij iroerl uitzien, wordt ht!t al heel g-a1rn·; d,1t weten 
wij bij ondeniniling: • uil hL•t oog, uit !wt hart!" 

»lk heb Paul even lief al:; b\j rrnj U··fhceft!" riep 
Alma ''innig, >Jen ik zal in trou11· eu gedul<t nict 
voor hem onrlerdoen.'' 

»Uot>d, ik wil 't aannemcn". hernam haar vader, 
steed .. e1·cn beJaard. »1,·ij lJehoercn in icder gernl 
g-een Jadel\lk liesluit te nc1nl'n, en wij wetr.n nu, 
hoe wij wedi>rkeerig- erorer denke11 Xu heh ik u nog 
a!leen umar mee te deelen, ieb wat m\i p<•1·soonlijk 
hetreft. en waarop ik rt'ct!~ zin:;pL•el·le. G~i zijt imm"r 
cenl! zeer lieYe <lochter rnor 111ij gewee.·t . ge bebt 
altijrl de mePste zorg ,·001· llliJ gedrngen, en ik zou 
niets mecr van u hebb!'.'n kunnrn rrrhngcn. Maar 
hoc goed en lief ook, rPne dochter kan toch nooit 
het gcmi~ Yan ecne echtg~noote 1·prg~oedt!n. en daar
om denk ik cro1·cr om werlt!1' tc truuwcn!" . 

t O! mijn God!" 
Alma hail <lien kreet ~tcehts Z<'C!' flauw g-e~!aakt, 

toch was die niet aan het 001· Y:tn haar ,·arler out
snapt. en daarom zl'lu•r ~prnk hij tlll't die :;cherpte, 
die hij soms in zijn 100n kon !egg-cu. 

vGe weet clat het nooit mijrH: gPwoonte gcweest 
is critirk Ol'CI' mijnc ha11dcli11gcu toe tc !.1ten. tk ben 
nict dan na rijpe o,·erwrgmg-. tot dit b1»•!11it geko
rnen; verder daarovcr te sprckL'll is tl 11s g-1~heel on
noo<lig en nu1teloos, want l'r l'alt nicts mePr aan te 
vera11dcren, en get\nil of gcprnil claarover zou gccn 
an<ler gern!g hebben, dan d~t hel 111ij zecr zou ont
i:tr.mme11, ell eenc onaang.~name vr.rhouding- tus~chen 

ons doen ontstaan. Ge rnlt rr u dus iu moeten schik
ken, dat ge bet huishourlelijk be!Jccr hiel'. weldra 
zult moeten afstaan of dl•clen rn1~t eene nieuwe moe
der, ja, ja eene zoogenaamdc stiefm<irdcl'l" De ge
heimraad stond op, ~Ge kent uwe aanstaande moe-

~olo -~cnrnr:111g 7 .2 ; .. m. J o.:JO '" m. 2.-16 f In de Hesidentie Soerabajn moeten de rijst-1 
rJ. m. ~neltrein, welke :um- pr:ijzen in den ln1dsten tijrl enorm gednnld ztjn, 
sluit aan den sn~ltreif!, die en de koijang 2e soort reeds voor f 110.
om. ll.20 , .. m. van Soern- afgednan zijn. De S1iigon r!jst ko. t nog f 140.--
baJa n•rtrekt. mnar is thans nJoeielijk te plaatsen zoodat 

GEMENGDE .EERICHTEN. 
Met bet 17de batnillon, te Padang in gar

nizoen, is het treurig gesteld. Volgr.ns en 
scbrijYen in de S11rnatl'a Ct. ko.n men niet 
eens tien valide 111nnschappen bii dat veld-bn
taillon OJlller de wnpens brerigen en toch beet 
dnt batnillon in offic:ieeleu stijl: > bijnn c:om
pleet." 

~emal':u;g-!\edongDjati 2.~i5 n. m · personeu, voornarnentlijk de Chineer.en die 
~\.Pdong. -DJatDi-:--Sk~·marangB0·~:.0> v. m. 

8 
daarin handelen, aitnuH:rkelijke ~clrnde lijdeu. 

...,c111n1·ang .10 ·1a .~> Y. m. .3 1 v. m. · 
Djokja Sernarang- 7:15 v. ni. 12.% v. m 
Djokja -Solo 7:15 v. m. U.18 v. 111 1.!.25 

n. rn. 3.::i5 n. m. 
7.13 v. m. 10 v m. -J.53 
n. 111. 3.3U n. m. 

Willem I--Ke1long-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
KL'dong-njati-\Yillem I. 8.5 v. 111. 4.11 n. m. 

10.41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja u.-

2.35-aunk. Madiocn 5.52. 
Soernbaja-Solo Djebrcs G.20 (snelt1·ein) aank. Solo 

Dj. L28 
8.25 aank. Solo Dj. 6.-
H .57 aank. ~ladioen 5.5-1 

(Tijdsopgaren Yolgens middelb. tijd oeralmja: 9 mi
nut1'n verschi! met Solo; 12 urn· Soerabaja = ·11.51 
.. olo.) 

Uit Deli scbi-ijft ons een dnnr gevestigde 
Europeann: 

W ij leTen bier weder in een zekere ngitatie. 
Er komen 'f'Oortdurend berichten dat er zich 
nan de Ajer massin en de Sern.ngdj11ja (twee 
rivieren tusschen Poeloe K1Lmpei en 'l'aniallg) 
A~jebueeien ophouden. Het lantste bericht spreekt 
van eene bende rnn bonderd mn.n, gewapend 
met geweeren, klewangs en piekeu. 

Gelukkig d1tt er bij mij n.1m buis niet veel 
begeerlijks is wat roovers zou kunnen aanlok
ken nl. eene pnrtij sigareu waar Je mot in zit, 
een zieke kuuaFievogel Jie arm 't ruien is en 
wat afgekeurde rijst voor de Uhinee'cbe koelies. 

Het eenige vrot1.welijke wezen, chi.t zich on
der mijn J1ik bevindt, is bet jongste pl111nta
sie-portret van de »Loreley'', en wanneer de t 

Atjehnees b!i mij binnenkomt, dau zou bet 
hem knunen gaan nls de schipper uit het vera
je >Ji!l'schaut nur hinauf in der Hob'', zoodiit 
ze mij da.n wellicht over het boofd zien. 

Het S. H. B. van 23 dezer vermeldt eene 
afrloening van suiker yoor f 11,25 en de 
:\Iatnram van gisteren Yernam dat er (te Soe
rabaja) een koop is gesloten tegeu f 11.65. 

V olgens bier ontvangen bericbten zou reeds 
tegen f 12,50 zijn afgedann. 

Nnuwelijks zijn de zoogenaamde gob11.ngs 
hier ter stede weder gangbaar, of de inla.ndsche 
gemeente weigert thans de halve centstukken · 
te ontvungen. die zij verrueent van minder u.1-
looi te zijn, zoodat, wil men die munt van de 
hand zetten, gedwongen is een agio te geven, 
du.t ougeveer een vierde van de w11.arde be
drnngt. 

Men schrijft ons uit W onogirie. 
De padieaanplant is bier uitstekend geslaag-d; 

de witte tafelrijst kost slechts f 2 koper per 
picol, terwijl de mindere soorten niet meer dan 
f 1,80 kunnen halen. 

De runderpest kan bier als geweken worden 
bescbouwd en wordt door het Bestuur streng 
de hand gehouden aan bet spoedig begrnven 
van door die ziekte gestorven dieren en het vleeacb 
ongeschikt te maken voor consuruptie. Eenige 
jnren geleden werd een geheele deaa ender het 
M. ~. gebied, (vergissen we ons niet, de deaa 
Modjo-Hodjo,) door het gebruik van het vleescb 
van een zieken karbouw zwaar ongesteld en 
een groot ge\leelte der opgezetenen bezweek 
onder bevige buikpijnen, zoodat men in het 
eerst dacht met Cholera ~ doen te hebben, 
totdat de zaak zich ophelderde. 

der rerds, en zult rnijne keus des te eer kunnen 
begrijpcn: het is n:.evrouw Yon Lossen.'' 

'' ~fovrouw Yon .... " Alma bleef bij die woorden 
stekcm, en zag hem ten hoogstc vel'baasd en ontsteld 
aan. 

»Losscn" bernam hij met de grootste kalmte den 
lin voleindigende, ))ik mot!t nog even uit: bij mijne 
terug-komst vertrouw ik ciat ge uwe aandoening over 
rlie aangenamc Vl'ri·assing ZLtlt te boven gekomen zijn. 
Tot ~trnks!" 

• 'a die woordcn grecp l1ij hoed en stok en verliet 
1lc kamer. 

De karners die, in de knzerne, door den luitenant 
Yon Holffeld bewoond werden kon<len we.I gelden als 
type, van cen ecbt Pruisische ofliciel's-woning zooals 
die een tiental jaren geleden nog bcstondcn. In de 
slaapkanu~r vond men niet meer dan ccn ijzcren krib, 
met groninnen lakens e11 wollt>n dcken. ccn ruwe, 
ruod gevcrfde ldcel'kast, "'' da:u· tt>genon•1· een dilo 
waschtafcl, di1• zekei· oro e1migr n~r~chcid<'nheir! nan 
te brengen wit was geverfd. In de voork·1mer 1·ey
toonden zich eenige sporen rnn wcL·lr!c d;rnk zij de 
maandclijksehe Ye1·goedin~ van twl'c thrrll'r, die daal'
voo1· aan den braven Triliu1·g IJloe~t worden opge
bl'acht. Alleen de lompe kuchul. 111et de even lom
pe ko!Pnbak Prachter, droegen dl'n ~ternpcl, als na
mcns den :-:llaat gelcverd, maar de 111akkelijke sofa, 
111C't groen en violet overtr<'k. dnarvMn de t wr.H 
lrun~toch•n. rltl cc11 met ~wart, <lE' amler 1net hoog
roo1l bekll'erlsel en franjes, en bovennl de twee groote 
plnt<'n in 7.W!ll'le. uitgesncclen lijsten, \vanrvan er 
een boven de sofa, en een boven <le schrijftafcl hing, 
ma:iktl'n he!. voor een kazcrnekaincr, tot een weel
de1ig \ertl'ek. Zot< dikwerf tian 0ok de brave Tri
burg cit: maandelijllsche toelage kwam innen, hezag 
hij ,cle plant, bo1·en de ~chrijftafol - bet moest 

Eergisteren avond zng men op de hoogte 
van den Pangeran Gondo Sepoetro, een Enro
peesch meisje 5 a. 6 jaren oud en wier ouders 
denkelijk uan het station der Spoorweg-MatLt
scbn.ppij woonachtig zijn, dat door bare baboe 
op eene stuitende wijze langs den weg ge
sleurd wer<l. 

Een beer maakte 
daal waarvan ook 
tuigen waren. 

een einde nan diit schan
meerdere Europeanen ge-

Op heden werden ter politierol gestraft we-
gens het bezit van clandestiene opium: 

·wirosentono met 3. rod. krakal 
\.Vongsopawiro > 15 d. id 
Sornopoespoio > 1 md. id 

Maugoenclikromo » 8 d. id 

tew~jl Bok J{esotenojo naar den Hesideutieraad 
verwezen wcrd en Lie Djong Wie, Kasitlo en 
Senen ter znke werden vrijgesproken. 

Aan het liiatste Bataviaascbe nmrktbericht 
(van 22 Mei) zijn de navolgende opgaven ont
leend. 

Z11terd11g arriveerJe alhier de Heer SPAA~, 
Resident van f:-loerakurtn, om het gebruikelijk 
bezoek bij Z. II. de 8nlfan af te leggen- Na 
een contra-bezoek te hebben ontvangen ver
trok ZHE<lG. hedeu lllorgen weder l.LatLr Soe-
rakarta. Mat. 

Naar wij vernemen beeft Dr. MuNXICKS DE 

JoNGTI bet voorneruen over eenige <lagen tot 
herstel vim Gezon<lbeid naur Europa te ver
trekken. Het verblijf te. Selok, waar ZEdG. 
ePnigen tijd heeft vertoefd in de hoop in dit 
koele k limaat 'f'Olkomen genezing te zullen 
Tinden, schijnt niet uan de verwachting vol
daan te hebben. 

Vele trouwe pn.tienten zulleu ZEdG. zeker 
met leedwezen zien lertrekken. 

Mat. 

N aar WlJ -vernemen is de Inspeciie."-r van bet 
111.ger-onclerwijs, de Heer RosKoPF, bl'\den alhier 
gearriveerd om zijne j?J.arlijksche inspectie te 
houden over de Uou vernementssebolen. 

Mat. SUIKER. De 1'1-atste veertien dagen beb
ben zieh door groote bedrijvigheid gckenruerkt, 
tengevolge van de steeds hooger gaande prij- Naar wii 'f'ernemen vertrok heden e hop- · 
zen in Europa, vel'Qorzaakt door de omstan- perbarge Soel'abaia, onlangs van Atjeb terng
dighei<l dnt er blijkt minder Be ... twortel nan- gekeerd, met een paar zeeo:fficieren aan boord,. 
geplant te zijn clan men aan vunkelijk vrrwacht- naar Straat Soenda, tot het doen va.n peilingen 
te. Ruim ongevet!r eeu millioeu picola Oost- o:rv. het eiland Krnkatau en zulks nuar ann
hoek,-W esthoek- en Midden Java Suiker, bii- lei ding der geruchteu omtrent bodemverande
na uitsluitend· eerste en tweede levering, wer- ringen in de nabijheid van dat berucbt ... eiland. 
den afgedaan tot prijzeu loopende van f' 9_25 ~ Velen zullen zeker ·met spb.nning en belang
tot f l l .-. Ji'nbricanten beginnen thans eene stelling den uitslug van dat ond.,rzoek afwachten. 
afwacbtenLle houding aan te nemen, hopende J B 
nog betere prijzen te bedingen wi1.t echter al- · · 
leen verwezenlijkt lrnu worden door verdere 
stijging in Europa. 

In den Westhqek en Midden Java zijn reeds 
kleine hoeveelbeden a!gevoerd; de groote nfvoer 
zal echter eerst tegen einde .J unij nanvangen, 
althaus wanneer de zware regens die op uieuw 
begonnen zijn, en het werk iu de tninen ten 
zeerste belemmeren spoedig opbouden. 

Over het algemeen laat zich een ruime oogst 
verwachten met uitzondering van enkele fabrie
ken in het Cheribousche <lie van de Sereh ziek
.te te lijden hebben gehad. 

KOFFlJ. Afdoeuingen zijn niet te vermel
den, evenmin worden er biedingen op koffij 
uit den nieuwen oogst uitgebmcbt. Houdt 
echter de betere stemming in Europa aan wnar
van de laatste telegranimen spreken, en welkP
door den gunstigen afloop van de Mij-veiling 
van 19 tlezer bevestigd wordt, dan is aante
nemen dat bet wel spoPdig tot tmnsactien ko
men zal. 

Circa 1270 Pls. 2e soort Gouv. Ja'la. 
Koffij bebben te 'l'agal in veiling f 18.50 per 
picol opgebracht. 

RIJS'l'. De levering van 50.000 Picols ten 
beh~ve vnn de Billiton mijnwerkers in 1884/5 
werd tot N.80 gegund tegen 45.000 Pls. tot 
f 5.70 in 1883;4. De uitbesteding voor bet 
Banca contract wordt morgen gehouden. 

In de open markt gaut ni~ts om; noterin
gen noUJiot>.1Ll lager. 

K\,•opau·a \"OOrstellc11 ---· te!kPns met zekel'e genoeg
doc11ing, zich beroeioendc, clat hij, met inhrgrip van 
znlk. cen kun,;tstuk, --- de andert, een Fransch1), had 
hem nimme1· kun11<•n ..-oldocn --- alles voor zoo'n 
geringe som Y1'rhnri>n kon. 

\'oor het oogenblik was de ruwe leu11stoel in ge
bruik gP-11ome1! on1 P,t' all~rlei klteren op te leggen, 
en een grootc koffer stond open naast de ~du iJfta
fel. llolli't!ld zat claarop, en rloorbladerde een ge
schre1·c11 caltier, dat \eel Yan een dngboek had. 

HJ l1oonl~ ll'l~, luister le en schoof de klein~ lamp 
iets ·Ye1·rkr \<Ill zich. Weder werd rr gcl}lopt. '.llis
noegtl kecnlc hiJ zich om, en bet ldonk niet zeer 
beleeftl toen hi,i >• binnen"' riep. 

Doch n:rnwelijks zag bij dat de binnenkomcnde 
nieru.ind andel's was clan gclwimrnad Rnlancl. of hij 
sprong vel'be11gd en gezwind van de tafe! af, en 
hePtte h_cm· op hartl'lijkc en hoffelijkP, wijze welkorn. 

:·a ecnige oogPnblikken over dt> gelJcurteni~scn 

van den rl.1g gcprnat tc bebben, waarmee llollfeld 
ongaarnc scltr.1m tr. willen eindigen, begon de ge
heimraa1i or ecns. tcrwijl hij de l1ern nangeboclen 
signnl' bo\'!'11 het !!'las van dt! lamp lticld: 

,, ?IJijn Lr.zoek, rnij11lteer d1• baron, is iels meer dan 
ecn onhednidcnde contra·Yi,ite. Er ligt mij iets op 
het hart, dnt ik g,iarne_ met u zo11 belw111Jelen.' 

De jonge officier, die een kleu1' kl'eeg als ,·um·. 
en ccn oogenblik den geheimraad doordringen1l had 
aangezicn, anl\rno1'1lrle niets op die toespraak, maar 
gaf door cene buiging_ te kennen, dat l1ij gerr>ed was 
hem nan te hooren. 

Hulanrl trok a:rn zijn sigaar en kcek ~chijnbaar 
aandnchti!{ llUar ecn paar kringetje~ .• die l11j al roo
kcJJtle opbl1es en zci toen, op drn zoo koelen toon,· 
waarme1' luj over ales en over icdrr spreken kon : · 

» Het betl'eft natu)lrlijk mijne ~ochter! Ge hebt 

In de .Javasclie Coui·ant lezen wij, dat door 
bet intrekken van enkele betrekkingen en kler
kengeldeu en de vermindering van de bezol
diging van Hommige landsbedieningen, wederom 
een bezuiniging van ruim f 10000 op de 
jaarlijksrhe uitgn.ven is gemaakt. 

Tijdens het geographisch congres te Parijs, 
vertelt de Gattlois, vond ten buize van den 
beer Tbi.ers eene soiree plo.ats. De voormnlig 
president zat op een· sofa tusschen den Russi
scben gezant, vorst Orloff en den Engelscben 
gezant, Lord Lyons. · 

Op zeker oogenblik kwam Ferdinand de 
Lesseps op het groepje af, die Orloff een com
pliment over de bijzonder fruuie kaarten maak
te die de Russische gedeputeerde voor het oon
gres had ing.:leverd. 

,,Uwe goedkeur:ing is daarolll des te meer 
wan.rd", antwoordde Orloff, ,,omdat het Rus
sische riik zeer uitgestrekt is; maar onze stuf
officieren werken zeer veel." 

11De oppervlakte. vnn Rusland staat gelijk 
aan die van de mnan", rueende de Lesseps 
lacbende. 

Met <lit onderscheid", sprak Lord Lyons, 
die tot nog to~ gezwegen bad, aatyriek, ,,dat 
de maan altijd even groot blijft, terwijl Rus
land steeds' wassende is". 

1 de beleefdheid gchad, hanr den heelen zomer door, 
bij10111lere \·001kome11clheid te hetoollf\11, en ge hebt ---

1 als ik bet ten minstc Yan Alma goed vel'staan heb--
lrnar ook gcsprokcn over mve YOoruitzicbten, die, doo1· 

' nwe toelating tot dr. krijgsschool. --- waarmede ik 
u intus~chen zPe1· gcluk wensch" --- de oflicicr boog 
op nieuw b\j die woorden ;- »zcer zouden verbeterd 
wezen. Ben ik nn te \'er gegaan in mijne v~ron

derstelling. als ik mecn, dat ge dit haar niet zult 
l mee~·edceld h~bben als !'en hJufprnatje, rnaar dat 

uwe bedoeling geweest is, om daardoor bij uw ann
zoek --- want chit ge claarop plan hebt en ten min
ste voor het oog van vader en dochte1· genoeg blijk
b:.ar ..... " 

En wurlt gij, mijnbeer de geheimraad" l'iel lloll
. felrl hrm bier clrifLig in <le rPde, ))dit aanzoek wil

Jen tocstnan? IIcbt gij claa1• niets tegen? 0 ! Ge z'ijt 
.mij daarin s]echts CYPll voorgekomen, want het was 
mijn bepaald phn om morgen, bij mijn afHcheids e
zo~k, u dl'ingend te verzo1~ken, mij toe te staan om 
mij aan uwe dochler te declareercn. Ik behocf u toch 
wel niet te vel'zekf'ren, niet wa.lr1 dat e1· tnsschen 
haar en mij nog- gren enkel woord over verloving · 
gewi~seld is. Dat \\i. van weerszijden weten, oe wij 
.laarorer rlrnken, clat we clit in elkaarn hlikken ge
lczen hcbben, ~lat wij alle~ van rlkaar hopcn en Yel'

wacbtcn, -ja daL \v!! ik niet ontkennen. Maar gij
zelf hebt ons ook zij bet clan slechts door uw s ii- . 
zwijgen .... " · 

>)Ja, dat is zoo!" vicl de gebeiml'aad snijclend scherp 
in, »daar hrb ik zcer vcrkeerd aan gedann. Ik heb, 
helaas! veel te Tang gez~vegen." 

"Helaas?" hcrhaalde IIollfeld vragend, als hoopte 
hij dat hij dit woord niet goed verstaan had. 

(Woi·dt ve>"volgd.) 



~ TaA.r wij -vernemen bestant er gegMnde reden 
om te hopen, dat clc suikeniet-ziekte zich niet 
verder oostwaarts vim de resideutie Cberibon 
verspreillen zn.l, en aungezicu, :wouls de heer 
Buij kes indert*l opruerkte, <lie ziekte niet 
zooals de koffiebladziektd groote afstanden over
sprillgt, maar geleidelijk voortwoekert, mag 
men hopen bier met een verscbijnsel van zui
ver plantselijken 1Lanl te doen te hebben. 

B. H. B. 

'N aar wij verm•me11 zul het operagezelschap 
van <len beer Bert!'nmu.chi tegen medio van 
de volgende mnau<l hier terng zijn. X n. een 
mnand verblijf alhier, zal bet <le campagne 
te Manilla en Britsch-Indie voortzetten. 

B. H.B. 

Het st·heelt niet veel, of' Jules Grevy had 
tot opvolger van .Ferry den beer Crm. tans 
gekozen. Constn.ns kreeg werkelijk · de op
<lrncht. om een kabinet te formeeren, mll.llr 
bedankte, en toch is er in Frankr~jk niernand 
die meer van rnl•i nets en nl wat er aun vast 
zit afweet, dan jui ·t de beer C'oustan . 

In 1863 vertrok ltij uit zijn gehoorteplnnt 
Toulouse, nn.ar Bnrcelona eu associeerde zich 
met een zek1:H"<'n heer A ugosto. Ve nuam van 
de firm~ was dou Ernesto Cou. tans Galtie en 
Auoo to. In een n.uth~ntieke nkte kan men 
kzen dnt beide compngnous hnndel dreven in 
een bijzonder ~oort rnn pompen, flo1i1bas loco-
1t1obiles genaamd. Eu waartoe dientlen deze 
locomobile po'upen, die door Pen vriend vnn 
den hen Con.·tans waren uitgevomlen? Het 

paan,:che pro,;pectn;l leert on , ilnt zij werden 
gebrnikt pa1·a est1·ae1· /a, i1111;101Hlicias de las 
lot1·i1w~. Deze pompen rnoet.en uibteken<l ge
werkt. hebben. wiint terstornl nadnt de operntie 
verricbt wn , konden zij zou1ler uit dkn.nder 
geuorne:n te wor<len a111w I i1t1 pi de frmrneereu. 
In gevn.l van noo<l zou men za du:' ook. voor 
de keuken kunnen gebruiken. 

Om aan de zii.ak meer bekendheid te ge>eu, 
liet Je bPer Constaus photogmphieu maken en 
te Barcelona verspreiden, wn.arin bij wordt 
-voorgesteld in de uitoefening van zijn beroep, 
zij u rechterhand op een wagen~je geleund, 
terwijl zijn linkerhand nonchnlaut langs zijn 
kiel bangt en een helm zijn hoofd bedekt. 

Ve rs p reide Be rich ten. 

De iendeling Gurlianelli, dool' den Paus gezonden, is 
dool' den Keizer van China plechlig en zeer hal'telijk 
ont\'angen, en heeft hem den brief orerbandigd, 
waarin Leo bescberming voor de Christenen m het 
Hemelscbe rijk vraagt.- D-e Sumatra Courant ont-

mont !'TI twre heeren Hetjning; 
de dames lloijderman , Jleijning en iluijs; 
naar Sorrnbuja : 
de bPerrn Brouwer en Cuuvee; 
mej: de l\Ieij van Strecfkerk. 
Uit Bata\ia, 21 Mei . Pt•r stoornscbip Si11clo1·0 zul

Jen den 23eu dezer van h1er naar Semarang vertrek
ken : 

de inspecteul'-generaal der Staatsspoorwegen Derx 
en de nieuw benoemde pre,ident ' 'an den raad van 
Ju titie te ·Semarang, Engelbrecht; 

mej. Levysolm. 
Uit Bat:nia. 23 :Mei. 's Graven hage, 23 llfeL Z. 

M. de Koning is naar Carlsbad ,·r1·trokken. · 
Yict 1· Ilugo is OYcrlerlen te Parijs. 
Overgeplaatst naar Tjilatjap, de eerste luitenant 

der artillerie P. A. H. T. Tergau. 
Ge teld op nonttctiviteit wegens Jichamelijke pnge

schiktheid de tweede luitenant der infanterie Muller. 
Ingetl'Okken de detacheering naar Atjeh van den 

opzichler der tweede klasse bij den \Vaterstaat, Tb. 
A. Gaston. 

Geplaatst te BataYia. de opzichter der tweede klasse 
bij den \Y;\terstaat. Th . A. Gaston; 

bij de waterwerken te Probolinggo, de opz1chter 
i:le1· tweede kla<se bij den Waterstaat, A. \V. de la 
Rambel.1e. 

Werkzaam gesteld bij den pl&atsl'!ijken dienst te 
Probolinggo, de opzirhter der denle klasoe van den 
\Yatcrstaat, P. J. rnn ·der Ilam. 

Twe1•jal'ig Yerlof naa1· Europa verleend aan N. Rin
n•ioij, hulpJlt ediker op A111boina . 

Eenjarig ' el'lof na.w Eurorn verleend aan S. E. 
Haagsma, opz\cbter der eerstc- klasse bij den \Va
terstual. 

Onblagen P. Rosendahl, \endumeester te Soerabaja. 
Onlheven, eenol, van zijn betrekldng mr. C. \'in

ju, tijdelijk ontrnnger ra11 bet recht van .~uccessie 
en oYergang te Batavia. 

Benoemd tot ontvanger van het recht van succes
sie en overgnng te Batavia R L. A. Wenning, on
lnngs Yan l'erlof !<'ruggekecrd , vroeger die betrPkking 
bek!ee<I hebbende: 

tot Yendumcester te SoerabaJa, Klasing . 
. Gemad1tigd tot de uitoefoning der artsenijbereid
kunde als aputhekersbrdiende J\Iculema11s en Moll. 

Ont l'.tgen, eervol F . A Scharpff al~ lid en voor
zit.tcr te l\lakasser. 

Deno~md tot lid der kamer van koophanJel te 
:llakas~er, 'an Stock Strau~~ . 

llevonl!.'rd tot eer;-;tcn luit-kwartiermel!ster A. H. 
Vernier . van der LoetT, thans tweedr luitenant-kwar
tierrneP ·ter. 

'.' -G1·a ve11!tage. 21 :llei. Het wetsvoorstel- van 
Dedcrn werd verworpen met 43. tegen 36 stemmen. 

Londen, 23 Mei. De ,,guards' ' kregen last om 
te Alexandric tc blijven. 

Dit bevel staat in 1·erhand met de stoornis in de 
onderhandelingen tusschen Rusland en Engeland. 

Uit Batavia, ~4 Mei. Londe11, 23 Mei. De markies 
,·an Hartington verklaarde in antwoohl op ecn tot 
hem gerichte naag, dat de Regeering het voor bet 
oogenblik ondienstig oordeelt (mede te deelen) waar
om de guards te Alexandrie zijn aangebouden. 

De Slcmd.11·d beeft een artikel, waarin worclt ge
zegd dat Rusland nieuwe eischen bePft doen ge1den. 

Aangeslagen vendutien. 

ving niet minder dan veertien bri~fjes van en namens 
EurC1peescbe f'cboonen a!daar, om <le RecJactie onde1· Op '\\"oensdag 27 d ezer in de Voorstraat alhier 
het oog te breno-ea dat dP dame die verleden week van de nagelaten goederen van mPjuffrouw C. J. 
heeft kunnen goedvinden om baar trmpel opteslaan Srnstiu . 
bij de huisgoden rnn een Xiasser. niet op bet kuische Op Donderdag 28 dezer aan het spoorwegstation 
Padang, maar te Siagapore het eer te levenslicbt te Djebres van den i11boedel rnn den Heer C. J. 
beeft aanscbouwd, Hiermede staa~ Padangs reputa- Simons. 
tie als een paal boven water. Fo;· shame .. :i11gapo;·c! Op Yrijdag 29 dezer op bet achtercrf 'an den 
Eeo <lier briefjes bfiatte de kostelijke vraag : ,,Als Heer J. P. Schultz in cle I\oestraat al bier· ' 'an bout-
zooveel hP'eren der ...,chepping Niit. i!'che nquwen be- werken . 
rninnen en scbaken, . mag dan met ~en enkele zuster 
van zoo'n scheppingsheer met, ·een mooien :\iasser 
aan den haal gaan ?" ;-- Het gebruik van paarden-
vlee~ch is in de laat ·te jart'n te Pmijs zeer to!.'ge-
nomen. en bed1aagt thans %28000 K. G. Ip door
slag eet dus de Parijzenaar ren K. G. per jaar. Het 
ko~t ~techts de helft rnn bet ossemleesch en b even 
~oedzaam. Een tijdige verkoop van een paard hl'engt 

De 'l'endumeestel', 

II. C. Fissel'. 

A d v e r t e n ti e n. 
nog 80 tot 150 francs op, terwijl in vroegere jaren 
van den vilder niet mecr dan 10 a 15 francs kon aekeDci~a.ki~g. 
worden verkregrn.- De nieuw benoemde penghoe- . 
loe te Padang is een achterneef \'till wijlen ~Iarah Op :Maandag Gen J uh a. s. des voor-
Kampong galar Radja. dr Hiliel', die in der tijd (om- • midd·tcrs ten tien me zal op het residentie 
:>tree ks J 84 i) op audientie btj Z. ~r. Koning \Yillem II k < 

0 h' 'b d' d 
oinn- ter bt>spreking van faruiliebrlangen. IJij was antoor al ier eene aan este mg wor en 
'liet°' eenigst Mal~bch boofcl, d;1t ooit ter audientie gehouden voor de levering van gras, ga
bij den Konin!S ging.--:. De Chinees Oei Abauw te ba en Zout ten behoeye der paarden 
Patlan"' · PandJang sch1Jnt b1zomlel' de oogen van .. , d 
den a~ifioenpachter op zich te bebb~n gevestigd. 'In Yan het detachement l:ufwacht . ragon-
de laatste dagen rnlgden de hubzoekingen elkandcr de rs alhier goc1urenue 18 8 6 dan wel ge
snel op, tot dusYer!·e zonder resultaat., al w_ordt zijn durende 1886 tm H$88. 
woning ook ge!<tad1g gcsp1onneel'd. Gelukk1g woont 
die man ,1p Sumatra en niet O]J .Tarn. Onwraakbare 
bewijzen zijn er toch le ovPr, dat op Java, om de 
ccn of an11ere sakit-hati pcrkara een opiumdelici op 
dt'n hals van ieman•l die men lrn Yenlene wil brm
gen, kan wor<len gc:chu,·en.- Jn rte vPrige week 

· kwamen te Singapore ecnige gcvaDen rnn Cholera 
,001· in cen koeliebm11t waar de woningen af~chuwe
Jijk ,merig waren. lkt be~tuur hecft die buutt een
'ourlig wrggebrand en de Cholcr<'.t is daarmede te 
gelijk verdwenen. 

Telegrammen van de Locomotief. 

(113) 

De Re 'i<lcnt, 

A. J. SPAAN. 

ten Rm:identiehuize op Zondag, 31 <lezer. 

(112) A. J. SPAAN. 

Uit Soerabaja, 23 Mei. Een groote boevcelbeid sui- • Heel'enstraat Solo, 
ker is verl1andeld tegen elf en ecn halven gulden. 

Uit Bat:nia, 23 Mei. De P1·i11scs Wilhelmina is Bevcelt zich beleefd aan tot het ma-
giste1·en te Suez aangekomen. • · ] B 'ds W d 1 K' d ·t 'l t 

P t h. A b · "n heden "an bi'ei· vei· 1 rnn van rm - an e - en m er 01 e -er ~ oomsc ip in otna ZlJ , -
trokk.en: · ten. · I 

naar Semarang: J B AUTHlER 
de heeren van Leeuwen, van den Berg, de Roche- (29) · : · 

J[el toe~te111111i11y t•an den Jlrer Resident i•crn s AL 0 N n E (1 0 I.FF u RE 
Souaka1·ta. lJ 

In het Komedie Gebouw 
Wonderen van Wetenschap en Kunst. 

01> '"\\~oensdng a'\·ond d~u 2: 1'Iei 1SS5 

onnavolgbare, eenige groote en prachtige 

VOC RS!EL LIN ~r 
te geven door den Beroeruden Artist 

J. CA LABRE SIN I 
en zijn gezelscbap; 

ENT REE: 
Voor een Heer of eene Dame .. , .. { 2.
K.inderen beneden 10 jn.ar balfEntree. > 1.
Plaatsen kunnen besproken worden op den 

dag der voorstelling vitn 's morgens 
8 tot 's ruiddags 12 uur tegen bet1t
ling van 20 C'eut. extra. 

A.aoYang ten 9 nre precies. 
(114) 

Haclteer en Z:waedsche teer 
m vateu, blikken en 11esschen 

verkrijgbaar bii 
SOESl\I.A.N & Co. 

Qntvang~n~ 
Koperen liuellen 
Bou Boles 
Planchetten (met kogelbeweging en <lrie-

\"oet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Pren te boeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelschapsspelen 

(110) THOOFT & K.A.LFF. 

Verkrijgbaar: 
Loten Toor de Geldloterij te Samarang ten 

bel10eve vau het Roomsch Katholiek W eeshuis 
en van het H ulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samn.rung groat f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN : 

1 prijs yan t 100.000 
1 > > > 20.000 
2 prijzen "' > 10.000 
3 > > > 5.000 

10 ) ) > 1.000 
10 > > ) . 500 

100 ) > 100 
100 > > > 50 
Loten zijn tegen contante betaling en op 

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

De <lag der trekking zal nader warden aan
gekondigd. 

THOOFT & KALFF en 

(57) SOES:\IAN & Co. 

Am~t1rda.maab.~ Apctheek. 

Leverrwaterr 
(296)* A. MAOHIELSE. 

Amsterd.amsche · Apotheek. 
Ecnig Agentuur voor Soernkarta voor . 

zoo gunstig bekende ' V lJi'WEX: 
j\fork PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70} A. J.\IACHIELSE. 

SOEJSl'-IAN & Co. 

bela~ten zich steeds met het houden van 
llnis- en Conunissie,·endotien 

(28) 

Hrer e11:-:f mot-- Solo. 

Heeft pa oiltv ngen: 
Extr.i kwnli tt'it Z'\\',\rtl' viltt>n ho1'<l<'n 

van af / 7. -; Urij z<> YiH(1ll zonnrhcw
dcn; zwarh1 en f111t; 1isic1 (b~-.,<• 11 , krn~·rn, 
hemden, ..;okken, h nc1 <1 00ke11 Yan af t' 1 :.!.
tot f' l ·±. -- spo11 Pn, bmnwn, ' ·,mde1-
stokken, herr011-11a11ws <'ll ki11d<'1·sr ho1'Ill'H 

in alle i,;norten. . 
Parfumericn Yan Ed. Pinaud, Yl'lnntino 

Clos, F,1it', Oriza lnrtl>c1 Heeren g1ner h m<l
schoenen cnz. 

Alle soorten Yan \Yijncn C'll lil enrPn. 

(61) .J. H. XCTHIEil. 

De ondergeteekende, 
belast zieh met den in- eu v.wlwop van pru
dukten te ~e11111r:t111:!' . 

Verscllllft 1rerkkapitnnl nan L1~1..idbon wou
derneruingen en n•rh,e11t voors(;hottl'll op t'ro
dukten. 

Een on nnder fa'geu nn.de1· overeen te !,o
men conditien. 

(233) L. C. SCH.A.LKW!.ll\. 

Toko- Aut hier 
HEEREN8THAAT-SOLO, 

hee1 t 011!1,ange11: 

Een factnnr damesartikelen bestaands nit: 
Afgepaste wollcn - en zeph ir japon

nen, .cachemircn, satijnen z.ephirs en t ll'
latans in alle kleuren, de 'nieuwste ::-coort 
dameshoeclen, blocmen, ruches, cor:::eth•n, 
jongens- rn melsjeskousen, dt11nes wit te 
glaee-handschoenen enz. 

.A.. A..UTHIER 
( 4 7) .i.llodiste. 

Eenig~ · U\r~n b~ac-hikba,~r 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKE ... ' E ,. 
Gera1·ds. 

(79) HOTEL SCI L1'E.LT. 

ATELIER DE PHOTOGRA.PHlE 
~. ·"' :R1~i~~~] rn l.!J ~'.o!.~~~~~~~ 

HOTEL. SLIER. 326 

INDISCHE- BOD E GA 
Ont,·angen : 
Een pa1·tiJ(je e xqoise ''Titte 

po1·t-u;ijn, minder zoet Yun srn!Lll.k dn.n de 
tot nu toe aangevoerdc. 

( 286 ).* 

V c rkrijg·ba · r: 
~jatibrandhout le soort e l 

f abrickshrandl1out. 
Bestelli1i.gen op ha1J·rn, clakribben, pan
lat ten on ~i ra 1 pen wordeu t1~gt>11 billijke 
pdjzcn a1mgenomcn en ten • pnc<lig, te af
g·eleYen1. 

BEH'l'HO CAB.LI. 
(8 5) .Adiwi<1ja.j.rn. 

K ll i p Br J(ebalen. 
B'elecfd aanbevolen voo1· het reparecren 

van NAADIACIIINES. 

--1 I 

MET 

yoor 1SS5 

Slechts eenigc Exenipla1·en ontvangen door 
(32) · THOOFT & KALFF. 

• 



S o c i et e G le d B Pr o d nits Alim e n ta i r e s 
K \l"T \.\!. 3 )hr.LWE. • FR\. ·cs 

Di1·elle1l1'<!11 JJISASJ' ca ALLCARD 
G !l or.:.· :uuuu.1 i-: P.\11us 18/8 

GouDE,· l\[EtJ.111LE AM::i1'EHllAM 1883 

PARIJS fl LONDON . 
:Ll, Riche 1•. ~3 II ·10 I, Leade11hallstreet. 

Doter va.n N ormandie 
Zon1ler ccnig 11ien;st•I, de be:<te boter Yan Frank.rijk. 

Diver~e groentl'n, t1·u/liJI-, ~a,·dines, pcites de 
r •ie Y!'<IS, t'llZ. 

ORllEn.S TE H!CllTE\' AA"N ALLE DIPORTEURS 
\'\:\ EUROPA. 

Men eische op elk blik '•e t mark met de twee boerinnetjes 

IIOLLA. 1 DSCHE PRl.JSCOURA:\TEN "\\'ORDEN 
OP A.\NVlL\AG TOEGEZONDEN 

(141) 

BYGIEllSCBE<!IBEREID~~. PIERRE 

FAI!RIEKSME!"\K 

EENE HALVE EEUW 
BEST A AN DE 

uade ledistheJaClllteil 
na Pll'ijt. 

-s-

LmPER EEKIN KOE\HT dan BAJIK GIGI nrnn 
OAR\ 

'lOi:AJLf TOEA PEriDJA BE!Jr;DIG'rIJE 
nama Obat '~ OLIVETAINS" 

PAKE llT.TA.--Tocang 
baraug ujang ~al•JC a<ianj :t 
tilik:> dari iloe olJa l d1 
ualam satoc prapat glas 
ajf'r 1ajcr slcnga haug~t 
bajil;: sakali). D1h:in b ;,sa11 
bOll!1lkr i;igi en gossok 

"l.Jajikgi:;i. Tjo,;tji m.idoc: 
sama 1 loll ajt.:r lpm poerau, 
lanlas mcra•a toeioei:gall 
dari iloll obat. 

DE SIBOOP J'AK »· ZED ls CCU kos lbaar 
kalmercnd middd voor hl11<tercn. 
DE SI.ROOP v,tN D ' ZED Is onfcllbaar te
gan 1\lnkhoest. 
DE STROOP VAN D· ZED is een racltcaal 
miudcl legen de hoest van terlnglijllcrs. 
DE ... TllOOP JI.AND· ZED is C.!Il zekcrrnld· 
de1 tegen 110cst verkoudhci<l. 
DE s.1.n<:op r.d.N D' ZED is ultslekcn·l le· 
gen Slapeloosheid. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PA!UJS 

EN OVERAL IN GEHEEL NEDERLANDSCH 'INDIE l 
• 

:EECKER & Co. SOERABAIJA. 
WEBKTUIGKUNDIGEIW. NBdBrl. IndischB LBVBilSV ·BfZBkBrin~ 

EN Ha, dela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Ji]en gl'oote partij L, T, 1-1 en Balk· 
ijzer in alle afmetingen. 

L ij t r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
TE BATAVIA. 

§ taaf· en plaat\jzer van alle dikten, 
wn.arbij van 6' X 2' X '/11" en ''•" 

~~taaf en plaatkoper en Jioper
draad. 

lnlichtingen omtrent verzekeringcn b. v. Knpitanl bij overlijden, Im111er-trekkende Yer~l' 

kering;-,- ook omtreut die volgens het oulangs n.n.ngenomen VJiJH,LAAGD tarief voor W~JE
ZENF01: DS, worden gaarne verstrekt door 

Groote- sorteering-lYloerbouten en 
IOinknagels. 

> > Yoperen Jiranen 
en Stoomafsluiters. 

India rubber van af •1,." tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met hulpstukken tot 
en met 4" 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrci;isters en "fstandsbepa-

Geklonken pijpen tot 12" diameter linc;en, afzonderlijk gebonnen. 
geper~t op 10 Atmospheren. GedrulUe A.anteelienint,;boekjes. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie· Nanmlijsten. 
men, enkel en dubbel. Kleedinglijsten. 

Hand, C:entrifugaal, Stoom- StratUoe.ken. 
po1npen en Brandspoiten. nena~eboeken met sterkte Bc,;ister. 
Sn~jgereedscba{J ' Toor gas en Proces-Verbaal. Getuit,;en Verhuoren. 

'Vitlnvo1·tluh·aad. Beklaat,;den ' ' erbooreR. 
Alle soorten 'r erfwaren. • . 
B P I · D . Venduverantwoord1111!t'en, enz. enz. (4) oor en onsmac noes, raa1- , 

en Schaatbanken. 
Stoo1nmach.ines netketels opern V erlu·ijgbaar 

fnndatieplaat. I 
liiezelgnhr compositie, de beste Etappe-Kan.~t van Jam 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. Topograph.Kaart van Soerakarta 
Dinas Cristall, een nieuw soort I Id. > Djokjalrnrta 

vnnrklei. Van welke laatste artikelen zij Pracbtalbums 
eenige agenten voor J av11 zijn. Merk-en stempelinkt 

Verder alle artikelen, benoodi~d · . 
voo1· laudelijke ondernemio~en. Runrlscl'.~'t(t P

1

61rneu 
Hunne zn.iik op grooten oruzet gebaseertl zijn Prachtb:gbel t,ustave Dore 

de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en Balboeh.jes 
benellen coucurreutie gesteld. GoHpil-gravurC's 

Gllltrue belasten zij zich met toezicbt hou- Ivoren duirn tokken 
den op 1mnru1rnk vnu .Jlachinerieeu en 
reparnties claarv1iu,- en nemen bestel
lin 'en aun op diverse werktuigen. (90) 

0 

\Vitte en lloode Po1·t ..... f 15.-.) per 

.Malai.;n,.MoscatelenVi110Dulce,, 13.50 j ·t2 fl 
19a.le-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-J l cont. 

Pei'ry-schnren 
Biscuit beelJjes 
Orillon passers 
Honderdjarige almanakken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 
(3) THOOF'r & KALFF. 

Amsterdamsch e Apotheek. 
Soer'.1kn rtii.. 

Bayrun1. 1'.lcoholisch wasch
w·ater. 

(101) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SO ERAKA RT A. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ea.Qpa@h~ W1ijn~n. 
(25) A. MACHI.ELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
8oerakarta. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
1
/1 en 1

/2 fleschjes a f 4.- en f 2.-
1'B.igr aine Stiften f 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

BR AND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

den Agent te Soerakart& 
J. H. VAN OMl\IEHEN. 

Steeds voorhanden: 
POST'l'ARIEVEN. 
TELEGRAAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buitb.a 

de lijn. 
(6) 'l'HOOJ!'T & KALFF. 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aan,·ragen tot geleide
billet ''oor ' 'ervoer van kof'fi.j, 
met ont,· angstbew~js ,·oo koC· 
fijpas. (193) 

Verkrijgbaar 

bij 

TIOCF T & KALFJr I 

Avonturen 
vim 

Haron von Mfinchhausen 
P1·ijs 

(in het J 1mw.nsch ) 
f 5.- f'i-anco pu post f 5,50. 

(82) 

Amsterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

«eatings Cough Lozenges. 

( 10 5) 
~Iidn~l tegen de hoest. 

;\liCHIELSE. 

Amsterdamsche AnothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

SIROP van D.1.--. ZT~lD .. 
(28) A. MACHIELSE. 

AGEN'rscHAP SoERAKAR'rA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bmndgevanr, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thoen & Ka.lff- Soera.karta. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

PAPIEREN IN DirERSE SOOR'l'EN. 
,,Veritas.'~ ENVELOPPEN. 

Bij hct A~entscbap dezer 1'.laatsebap- 11 KAN'l'OORBENOODIGDHEDEN. 
pijen bcstant, op zeer aannemcHJke ''oor- INKTEN, IN ZEER VELE SOOR'l'EN. 
wnarden, i;elegenlleid tut ver1:;e.keri11cr f PRACHTALBUMS. 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 

tegen b.l"nndi;evna.r, van a.lie !!loorten Ge- i DIVERSE SPELLEN, enz. enz. 
bouwen en Goederen. 

(5) 

De Agent te Soe1·akm·ta. 

fl.50 per pond. (311)* (16) J. H. VAN OMMEREK. 

Tjat ramboet dari toean Dft IUGHARDS 
aAKA .. ANQ DJOltQA 

Roema Toean A. SEGUIN " ./!!.;:• 3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara Jlanj1t libl •ui per tj•t lat.a 
ramlloat du djnggoat 

Tld1 0111h (jot(Ji ka/ot maoe p4k4, djo•t• , 
tld1 tlnga/ noda di koelit. 

ltoe tjal dart toean doekoen 
:R.tcbarcl• ojaoi: laotas kardj1 . orao~ boleh 
pake 1ama djoeg-a per ramboet, k1J_a djoega '. 
per djeoggoet dao tiada sadja kas1h lauta1 .-. 
dan slamaoja njang iotero sakali, tapeh djoega · 
pengabi111n oj;ln, trada alkali ber-oebah. .. . , 7 

l:toe Cjat de.rt toean doekoen R.tcbe.rcl• tida bekin ukit, sekali dia poenj1 koewat'. uja p ~r pe rka1dja-~n dari bekiu koew~I 
1oeda pariksa dari banjak roepa tanda daa ~ariksa-an : itoe bekio rambo~t lema' _dao _k1lap, 11.oe p1lra sama d1a, orang d1a bektn 
koew11 dia poeoja akar dao kam koewat .b1<ioep. Itoe !Jal t1ogal slamanJa sepertt lebt doeloe sakah. 
llari ~egala blrang baranq njaug Jmi sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di_ kotta Bordeaux 

Kita dio~va t11roli i11uat1:i.n sama kita oro:iu poen;a toean toeaii 1IJt111u lJd.tJa 
ltoe obdt oama Cephaline dari tocao doekoen R.onsaeau ojang takan umhoet djatob dan siban _boewat toemboe . . . 
1!01 obat Arn1cali1le dari toeao doekoen R.ous11eau •jer waog-1 per lJo•lJI baat. sakah ada ~anJak sakah ob:\I armca d1 

dalam, ohal koewal ~>ka:i per l_aJ,ar. ~aloe or~ng hakar ataoe di ~1irit, en•. - lloe bfdak _dm lJb-Ore baa1 sak.ah dan JieiaHa roepa 
~r·bk. k•!1 k ;,h,n di p, ~-" r •r·, mutk' :"lan1111ja tin •I b>~ucs ~an moeda uma dJOe 'k11s1 roe • se;rar dan aloes sa ert1 orang moed._ 

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

Ilrnkkorij on BindorU 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schruf· en Kantoorbehoeftfill. 
Spoedige bediening en nette r.flevering ge

gn.randeerd. 
PRIJSOO UUAN'J'EN worden 1-1teeds gratis 

verstrekt. (7) 

Stellen zich verantwoordelijk ' voor de we; 

DE UITGEYEHS. 

Snelclruk - Tttoon & KALFF - Soerakarta. 
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