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IEUWS en AD RTE TIE-BLAD. 
= 

Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBAOH ( 107 Rue 01·dener) te Pa:djs. 

Abonnementspriis f" 7.i>O iier hnl~jaar 

b~i Yooruitbetalinr;. 

De ~oeralra1·tasche Co11,rant ver~chijnt 

dl'ienu~al 's weeks: Dinstltigs, Don1le1·dags en 

Z1ite1·dags, uitge1.0nderd feestdagau. 

Advertentiekosten beh11.lve b.et zeg-el voor 

elke 10 woorden voor 3 plitntsingen ( 1.
elke voig-en<le pl1rnt.sing de helft. 

lnze1uli11g Ller Advertentien tot op den 

1bg der nito·nve vo6r 10 uur. 

I et s 0 v er s 0 1 Q. De Comp11gnie doet afstand van pagt op de l de Wilde orutrent den oorlo~s expeclitie tegen rcpubliekeinschen eenvoud gekleed, in ecn brui-
vogelne tjes en de K11do1Jsche tabak, ten voor- , de rebellen Dep11tt\j Anuru en Sou rapattti ( 6); nen gcruiten pan talon en een kort zwitrt ueston. 

( 1'en·olg.) ' deele van den Soesoehoenang en den sulthan den comruandeur Knol word Hoofd van die Hii scheen mti in den laatsten tijd dikker en 
Het veazoek \"nn d(~n Soesoehoenang om de I (v1t11 Djokjit) 1757. expeditie en den gezaghebber van Cheribon, zwan.rder geworden; zijn schaarsche baren zi;n 

ordinafre plaatsen tot de iuhn.liug der com- Den capitein en Resident te Souracarta, Joan Coun, tweede, 1706. gebeel wit, maar in zijn baard zijn nog zwa ·-
manLleura, zijnde Bunjoewunn, tot Babiireenig Christoffel BeuUJa,n, chnngeert tot opperk8op- De stranden van Jam, item Cartasoera, zul- te gedeelten. 
(1) te verkorte'l, absoluut te declineeren, l 7:31. nutu en bl~jft zoowel Hoofd over de .Militie len gedurende de oorlogs expeditie beset. blij- Zijn k1Lbinet, in de beneden verdieping vrn 

De ministers, zekera post te l'iLrbtsoeri\ ge- als vnn alle diennaren alduar, 1762. ven. Bij aflij vigheid vnn den cornmandeur bet Elysee, komt op den tuin uit. Het is eeu 
ligt hebbende op prete1xt van ongezoutlheid dier De twee eerste resi~enten ( 4) aan de hoven Kool zal den capitniu van Bergen chef dier >Jen voudige kamer; een boekenkast op den 11cl1-
plil.ttts, die ook ornrtollig werJ it:tngezien, wcr- der Jitrnsche vorsten, :::ltralendorff en Vl\U Rh~jn expeditie wee~:en; Domin us Valentijn gaat tergrond; in het midden eene schrijftafel, waan ;i 
den daarover gereprocheert en g'orilonueerd zon- vereerd met de titul van Opp1::rkoopman, 1779. mede als Frnins Predicant, instede van domi- het Jo1tmal O(ficiel van heden; eenige brieve , 
der qualificntie der regeering zuh niet weer De eerste resident te Souracarta vim Stra- nus Feylingius, die ziek is, 1706. een wetboek, een deeltje gedicbten, bij Lemerr. 
te ontlerneemen, 1731. lendorff in zijn presente qualiteit van opper- Geen expresse bededn.g Z!!.l gehouclen wor- uitgegeven, een telepboon; daartegenover eenige 

Het te doene versoek aan den Soesoeboennng koopmnn te laten behouden de gagie van f 100, den om 's Hernels zegen af te smeeken in Lle- stoeleu met groen fluweel. 'l'ot versierinrr een 
tot nprigting eener p•urnebackerije te Carta- die hij bevorens als capitain heeft gewonnen, ze expeditie. ruaar des Sondn.gs zal er in de geschilderd paneel, voorstellende kindere;, met 
soem op de voorgestelde wijze werd goedgc- 1 i 2. kerkeu voor gebedeu werden, 1700. bloemen en vruchten bekransd. 
keurt, l 7JS. Consent verleencl tot het verplaatsen van de Alle adherenten van Depattij Auum werden De President heeft nog bet n.ccll.at der pr-.1-

De gedetroueerden Bo~soehoeuang e) met woning van den eersten Hesident te Sourac11r- nal'llonbrie~jes verleend, 11.ls hem verln.ten wi.llen. vincie; hii is uit Franche-Cornte en spreekt 
alle vrieiidelijkhe~jt en honneur te ontfongen te buiten de logie. 178 i. De order viin den Heer de YVilde om alle lnng;.m~tm en breed, een weinig sleepetH1 en 

en op Samarnug tot un ler or,l•'l' iian te hou- .A.lsmee!lc tot het YOOrstel dat de eerste re- Baleijer:::, (7) llfacassn.ren, Bongineeseu of alle zingl:'nd. In zijn geheele manier v1t11 zijn is 
den. mttnr geene contrnctcn met hem te m11.- sicTenteu ter gemelde plaats gehouden zullen overwnlsche nntien in den Oosthoek te mns- iets tlroefgeestigs. 1s het de last der jaren, of 
ken. 17 42. zijn de voorwelde door den keijzer te bouwen sacreeren, gelllitige<'rt, (*) 1708. die der z11ken? Bet nn.dereu van het eind zij -

Op Bojolalie. u.lntign. en Oenamng sullen woning met tlies ap-eu depend en tie van elkan- Den vennaanle Pa.ngeran P1ittij An nm lllet ner nrn.cht doet hem ruisschien een hlik na11r 
drie fortjes g'extrueerd worclen, 17-1-L deren zullen over te neeruen voor 7000 rijks- zijn familie nanr Cijlou te 7,enden ( 3

) en 's llijx acbteren werpen. 
Ann den Soesoehoenang g'acconleert de uijt- daalders, 178-1. ornamenten aan den Soesoehoenang tP renvo- ',lk ben thans a.an het eind gekomen zeide 

h 1. k' 1 lf 1 Bij verkoo1J van de steene huisen, die op de ig'eren 1708. hig· glimlachend, ,,niet van mi.i'n leveu, ik hen uwe lJ rng van uesse s soon, Len pangenmg 
Depattij ~~num aan sijn Hoogheijts susters do~r den keij1.er anu de C'ompagnie afgest11ne Werdeu maatregelen genomen tot afbreuk niet zoo zi.ekelijk a.ls men wel zegt, dat is ruti 
dochter. Ai-oe Bunkring ierwekt bij den O'e- r.lemeu te .SJurncarta gebouwd zijn, den twin- der Rebellen, die een n.anslng meenden te ma- wel tlltu te zieu, urnn.r viin mijn politieke loop-
weesen }facYureesen reger~t pn. ngern.ng Adep~t- bgste pe.nmng .te litten invorderen, l 78·t ken tegen '.~ Con~pn.gnies vestingeu Passournug baan. Ik Jrnn niet zegg"n, <lat ik groote din
tij .. Tjacra ~ingrat, na. sijne reb •Jli,~ en vogel- 1 De ~e1Ll: .. res1denten an~ ~le ho~.~n op Java e.i Sournb~ua, nnts~itders cl~Ju :::loes1Jehoenang gen gednn.n heb. Er zijn vele zu ktm, t11e ik 
vr.u verk1anng bekend onder den nn.n.m rnn Ha- gelast Jitarlyks een quantiteit koftg van .de on- van den troon te hgten, 17 "'2. ga11rue gedaa.n had, als ik de btrns g-e~cest 
deen (3) Djoerit, 1 H8. derdan~n te kopen, .. clog te zorg~n dat die cul- was, en andere, die ik niet zou ge(lirnn heb-

Het getal der zngkermolens tot op 12 stuks . ture me~ worde geextendeerd, 1 t99. ~ .. 6 Soeraparie, in wien de Compn;;nie ccn dapper en gc- ben, als ik de b:111s geweest was · · · · maar 
te laten vervalleu of uijtsterven, 1749. De bnernn aa:1 ~en Sulthan en KelJzer te duchten tegen,tarnler had, bouclg.,noot rnn Soenan )fas I ge weet het, er zijn constitntioneele eischen, 

Van het onbruijkbaar canon op Sonrncnd:a Souracarta. en DJOkJakn.rta zullen v?ortaan vol- en die onJer den naam Yan Raclea Ailipatie Wir•t Xe- die geeerbiedi(Td moeten won1eu. Overiaens 

Zullen Javase PI
.t:ies worclen gern1•nkt 1"1 i:;.O gens de dau.r leggende order hier met getrarn;- goro to Pasocrci?1rn ."Is onnfhankeljjk Yorst rcgcerde. Hij wensch ik mij' creluk met twee resnltaten" di~ 
~ "'" , u I d wns toenmnals feiteliJ k mee;tcr Yan <lea geheelen Oost- I . . . 0 

. . • . . . . r ' 
· nteer . maar met het daartoe geprojecteerd hock.. Bij de he torruing en inncming rnn Bangil door I :in. n.1 myne meenmg, belungnJk. Z!Jll. d.et eers.te 

pa pier in blu.nco geteekend, aan den heer J a- mrijoor Knol wenl hij cchter doodelijk gewon<l. IS. dat de orde op straat met gestoord IS, 
In de oud? werken oYer X. In lie, de scheep;journa- vn.'s Gouverneur wordeu toeg-ezonden, om 011 7 D. i. iuwoner · rnn J3ali. daarimn bechtte ik zeer; het is g·oed, dat de 

Jen der gezagvoerc.lers vun <le :ila:th"h:ippij rnn 'Ver- J •J r (*) v l t 
re, Valentiin's Oud en :Xieu"- o. lntlie enz. komen ta! ava overgezet tu worden, 1801. · . erzac 1 

• . Repub liek o'etooJHl heeft dat zii· in staat is 
" D l lJ 8 \ ol;rens het recht •an c.len Islam was Jezc de wett1ge I t> , ' • ' 

van plaatanaruen voor, die men than< niet meer zou en re 1e igen pangern Depatt!j Anuru (5) troousoprnlger. Oihhtnks <len pnrcloubrief, hem door ~ouder geweld de ope'.:?ure or le te han?h~ven; 
weten thuis te brengcn en dee!~ b~hooren :um negorijeu, zal conform de belofte van den heer de \Vil- Kuo! >erleend, achtte de Compagnie zijne Ycrwijdering Ik weet wol dat t~r ne. tJge foal gevocrd is, in de 
welke door oorlog, pcstilentic. vu\1,:,rni,che uitb,ustin0" als j b l · d t k 1· b 1 · 1 1· t L] l · l d · } d. cc a11u em gee aan, in gena e aangenooruen •an e groot s.t.ant ·.un< ig. e.an.~· nm ZH'.1 aan .. ' 10 ac e I u a( eu, Ill < e ver;_"fi t. mger, rnaar 10ezeer it 
anderszin~ te11 eenem;\]e zijn ten on1ler g-egann. De <l t l J II f b Iii I c 1 - ~ wer en, en op zi.1· u verzoek een Acte van Se- e 1011 en. !J stier rn a ngosc 111P re eu •HL ook te beheLH"en i8, i'11 cle st.r11te11 l1eeft z1'g' eigcnaarclige spelling •au die dagen bren!:"t er hct hnre I 
toe bij den narnrscher van ·c •poor te brcngcu. Ban- cnrite!jt te zenden, 1706. , 

1 
, geen weerkL.uk .0 evowlen, en ik k11n u niet 

joemna en Babareenig zullen CYeneens moeieljjk zijn G 'insuneert de consideratien van den heer Een [esprek met President rrrev-y' zeggen ho ker i' mi' claanwer ve;heug. 
nittevinc.len. l: l.1 neu tweeLn re ·11ltn1 ~, w1 •1rovcr ik zeer te· 

:l Keizer Pakoe Boewon,, was door den aanhang ..-an c.lcn 
tegenkeizer Ma Gnrewii, in tie brtdar/s "Soemm Kol'- 4 De GouYernet11' tler Xoonloostkust. toenmaalo te Sama- 'l'engevolge van omstii.udigbeclen, die het niet vreden bell. if', dat iJ~ aan het einde VlLll UJijn 
ning "genaamd, uir zijnr hofplaats Yer.lreYen, zjjn Krn- rang zetele11'le (in het teg-emHordige Reoidcntiehuis) noodig is, hier te vermelclen, heb ik een lang f Presichntsd11 p kom, ' udet Jnt de Buropeesche 
ton Yerbrand, Kartasoera ing-enomcn en h[izelf •erwllen ve:teg-enwoorJi;:rde wel i' waar do Compagnie bjj beide en interessnnt gesprek gel ad met den heer vrede Yer:ob'cJl\l i~. i;r J..~ju v...iorlCker wc:J soIU-
vorklnard van de r~:.;eer ' ng-. ~fa; Oarcndi wcrcl cchtc• h •v>n. ill'l(ll' ~ewoonlijk werden Zll 1dra er iers op til was, J nles Grevy. prc::;ident der r ·11.usc:he Hellubliek. berc l .l U'!'\'H ·Ji.1':... lJ ·nbl' 1.en geweest, mnar 
op z\jne beurt versln-;:ren Joor c.len lCnclurcc;;chen prins buitengewonc gezanrcn vun Bataria afge•aar<lig-cl, totdat r ~ ~, 
Tjakrn-ning-rat van tiampang-. wnarna !le Compagnie Jen men in Yoornocmtl jaar ltet permanent verblijt wn een Nadat wij het onderwerp van ruijn bezoek af- de storm i;; ni t Jo ·()'1•

1 
!i'Steu. E:'ll wijne mccning 

Soesoehoenan wcc.lcr op •lcn i·oon he1·stel11e. De teg-en- Te~iclent wist dool' te tl1·ij,cn. gehandeld hadden, begon de President, die tot is, dnt op <l.it; oo, rbli de onle ons meer dau 
keizer wcrd naar hot i;ewone deportatie- oonl, Ceijlon, 5 D. i. A<lip:Hi .\nom, door zijn rnder Amangkoe Rat een gesprek gestellld was, te prnteu. Het wus OOJt \"erzek1'1d is. \ \ \j .:'hbe1 een krnchtig Jeger; 
verbannen nl' opvolg-e1· nang-ewezen, als Soennn Mas tenvijl zijn · cl I ·· k 1 · · 1 h · In en morgen·, 11.1 -warn v1111 c en mm1sttr- ( e vo~t waaro1) t £. 'ori.rai iseenl is, doet ons 

S De bekende JaYMnsche tire! "Raden "bcteekent eigen- oom Pangernu l'oegar door de Compagnie tot Soesoehoe- ,, ~ 
lijk: voortreffelijk bloed. nan was uitgeroepen. raad, dien hij g~presideenl hu<l, nrnar was met voor gcen aa,1nd YrtJe'~en; niemancl zon ons 

F e u i 11 e t o n. 
4. B 0 B Z E L L I N A. 

N 0 V E .L L E 

uit het Duif.,ch 1·<tri 

I AR L T HE 0 D 0 R S C H U L T Z. 

»Mijnheer de baron" vervolgde Ruland, altijd even 
droog en koel, Dik heb reeds aan rnijne docht.er i:rr
vraagd, of zij we! b~dacbt heeft, dat zoo'n engnge
ment jaren moet duren, - rekeu zelf maar hoel:rng, 
mis~ch:en we! twaalf uf vijftien Jaar! lk heb m\j na
tuurlijk gcnoegzaam over u en uwc omstandighedt>n 
geinlormeerrl en ontving de beste, ja, de vl.,iendsle 
bcricbten over alJes, uitgenomen Orel' een enkl'le, Zf'el' ' 
prozaische zaak, maar die, YOor on~, ,·aders, <le hoofd
quaestie b<:>treft, en we! de flnancien." 

»0! is er dus geen antler bezwaar rlan de gt>ldquaes
tic!" vroeg Hollfeld met vuur. >>Want wnt den lang<:>n 
duur van ons enga,gement bell'eft. da1. is zoC)veler lot 
en al;; die het kunnen uithouden, wnal'Olll zo1irlf"n wij 
dan nit•t evengoed. trouw elkaar -blijl'l)f l liefhc~bben? 

lk twijfol geen oogenblik aa11 mijzehen, \\·ant ik 1wet 
dat ik nooit een anrlel' mei,.,jc clan Alma beminnen 
zal." 

»Ja, zoo iets zegt gewoonlijk iedereen op zijn tijd", 
merkte de gebeimraad op, en blies een rookwolkje 
uit zijn sigaar. »1faar ik ben later we! tot andere ge
rlachten gPkomen, ik hen met mijn eerste mcisje niet 
get1 ouwd, ma at· lwb een llinke Houw gezocht. daar 
ik heel gelukkig mee gewee~t ben, en ik heb ook nu 
plan o:n rnij wed et· spoerlig in het huwelijk. te beg e
ven. "\\'at nu u Zl'lven aangaat, baron \'on Hollfeld, 
over u mag ik naiuurlijk mij geen oordeel v-eroorloven. 
- er zijn menschen, voor wie ontrouw iets ondenk
baars is - ; maar over mijne dochter heb ik eene 
Vttste en b<!paalcle meening, waarvan niemanrl mij zou 
kunnen afbrengen. Zij is een meisje, zoo als er velr. 
zijn, eenvoudig, huiselijk , soms we! wat al te bedaard, 
rnaar in iecler geval zonder de minste aandrift tot 
vastberadene wilskracht of bartstochtelijke opgewon
denheid. Bet eenige waardoor zij boven anderen uit
munt, is, dat zij langzamerhand bij hare ontwikke
ling bepaald een zeer mooi meisje geworden is, zoo
dat wij, als ouders, zelf ons daarover verwonderen, 
want wij hadden niet venvacht, dat zij op schoon
hei1l zou kunnen bogen! Doch, zooals wij weten 
schoonheid is dikwerf een zeer betwistbaar vooincht, 
en in dit gegeven geval wordt bet voor haar een 
groot bezwaar, want zij zal daardoor telkens in ver
zoeking komen om ontrouw aan haar man te wor
deu. Ueb ik hierin ge1'n gelijk ?" 

»Zeker en bepaald niet, zoo ik bemind word gelijk 
ik b<'min" antwoordde Hollfeld, zondcr zich een oogen
blik tc berlcnken. ))Oprecbte liefde laat zich niet in 
verzoeking brcngen." 

»En zoudt ge de11ken" uoeg Huland anl'zr.!enrl ))dat 
ook mijne dochter .voor zulk een bepaalde neiging 
''atbaar is?" 

»Stellig zeker1 Gij miskC'nt Alma'" 
))Dat zou een rndcr banst niet 1.e vergeven zijn!" 

hernam UL1land spotachtig, »maa1· dit al11•s rloet eigeu
lijk ook niets ter zake, w\j zijn ,·nn ons 1.hema a(i;e
d witald, laat ons daarop terugko11H'n. Ik zou er dus 
in gccn geval toe kmrncn besluiten, om mijne 1 toe
stemming te geven, tot zulk ecn langdurig engage
ment. Sommige ouclers zirn danrin geen bezwaar, dor.h 
als zij er, zoo ernstig als ik, 0Ye1· h iclrlen nngedacht, 
dan Zl·udcn zij moeten toestemmen, chtt zij door die 
onverstandige toegeeflijkheicl schuld eraan hebben, dat 
een paar menschen zich eene onuitstaanbare kwelling 
op den hals halen. Denk maa1· eens aan die twe~ 
paartjes hier in de stad. die in mlk ecn geval ver
keeren; ik behoef u de namen niet te noe:r.cn. Ilet 
eene paar is, naar ik meen, nu al zeven jaar vrijen
de, het andere nog maar vijf!! Ge hebt zeker die beide 
dames niet airs jcJ11ge rneisjes gekend, is het wel?" 

Ilollfeld schudde ontkennend bet hoofd . 
»'.\'elnu, ik kan u verzekeren, rlat z\j er in hun 

tijd allebei heel goed uitzagen, met aarclige gezicht
jes, frisch van klenr, in een wool'rl zcer knappe meisjes! 
En nu? Ze zijn vermage1·d, vei·vallco, vaal bleek van 
kleul', oud voor hun tijcl, en dat alles door dat eeuwig
durende vrijen, en clat ,·oort1!11rendc uii~iC'llen! Ge
loof mij, baron, de natuur laat zich gef'n geweld aan
doen. En voor die twee vcrliefde paartjes is 't eind 
van die vrijerij nog ver te zoeken, want een van die 

a::mstaande bruidegorns is nu cerst dezer dagen eerste 
luitenant gewol'den." 

Hollft'ld sprong driftig Yan zijn stoel, duch nmn 
weder pltiats onder het uiten van eenige vcrontsc:hul
digende "·oonlen. 

»Kunt ge 1rn iets tegPn mijne b1mering iubrengen?" 
vrocg de gelieimraad p·e111oedelijk. 

;\"<?en" klonk hct hat>( h nit den mond van den ofll
cier, meel' ab el'll {.: '.kn .. r:.:, ilan ab eeu wool'.!. 

»En dat is nog niet ce11~ alles ' ging Hulan1l voort, 
steeds op denzelfden, nu zachteren toon" ik heb no1-, 
meer aan te voeren. Sed!'rt zoowat drie weken is de 
zoon ''an cen mijne1· oudste vricnden, de hanrlelsraa·i 
Zellina, uit vVeenen, VOOl' goed hier naar toe gr.lwmen. 
Hij was danr in eene betrekking bij zijn zwager, een 
bankier, doch op verlangen van z\jn ziekelijken ''ad e1· 
heeft hij die opgegeven. Dat jonge mensch hecft, ats 
ik bet we! heb, Alma nooit anders gekend da11 t,I 

kind; ten minstP- in de drie jaren tijds, dit> ik hiel' i•1 
betrekking ben, heeft hij toevallig haar nooit ontmoet. 
IIet mcJet dus we! een overwelclig1mde indrnk geweest 
zijo, dien zij zoo op eens op hem gemaakt heeft, want 
hij heeft terstond aanzoek om haar hand gedaan." 

»En Alma?" vroeg de officier, erg ble1•k wordende. 
»Alma, ik vertrouw rlat gij met mij wit meewer

ken om haar vel'standig te doen ha11delen, hernam 
de geheimraad, thans Weer {'V('!l koel, a]s b\j het 
begin van het onderhoud. ))Danrvoor ben ik naar u 
toe gekomen. Buitendien 1.on ik het vol:trekt met 
goedvinden, dat gij zonder afscheirl nemcn van el
kaar zoudt weggaan, dat zou jui~t al licht een indruk. 



durven nanraken, want men weet zeer goed, 
dat wij volkomen in sttiat zijn, ons te verde
digen. ·w at een ann val vn.n ornrn zijde betreft, 
men weet, <lat men claarvoor niet te vreeZflD 
heeft, Frankrijk is vreeclzaam gestemd, wij zijn 
met iedereen op goetlen voet. 

Er was een zwarte stip, 'l'onkin; maar dat 
is nu gednan; de za1tk is geschikt. De andere 
zwarte stip, die ik zie, ga11t ons niet recht
streeksch aan, maar is desniettemin voor ons, 
zooals voor de geheele bescha11.fde wereld, eene 
oorzaak van ongerustheid; bet is een conflict 
tusschen de Engelschen en Russen. De gemoe
deren schijnen zeer opgewonden en men kan 
soms den schok on verm~jdellik achten; toch 
hoop ik, dat ook dit geschikt zal worden. De 
nede is voor allen te nooclzakelijk, dau <lat 
men ertoe zon besluiten, de 011derhandelingen 
af te breken." 

V ervolgens sprak de President over zijne 
pcrsoonlijke zaken, als ieruand, die er op re
kent, tot het nmbteloos leven terug te keeren. 
Deze houding neemt hij de la11tste dagen aan. 
Toch hecft, naar het mij voorkomt, de jongste 
crisis zijne lmnsen op een tweecle president
schap vermeerderd. V elen hadden geweend, 
Brisson vooruit te schuiven; men dacht weinig 
om Ferry; zijn vrienden wilden bem aan bet 
hoofd der znken houden, zijne tegenstanders 
en eenige munnen buiten de partijen vreesden, 
hem 1rn.n bet hoofd der Republiek te zien ko
men. Het is waarscbijnlijk, dat de uitoefening 
van bet actief gezag de kansen van Brisson 
verminderen zal; eelligen zullen hem niet zoo 
gunstig gezind meer zijn, nnderen zullen hem 
aan het hoofd der zaken zoeken te behouden, 
om Ferry's terugkeer te verhinderen. Als Wilson 
niet van zich doet spreken, en men van dezen 
tot bet eind des jaars niets boort, zal bet mij 
niet verwouderen, als ten slotte Grevy weder 
benoemd wercl. 

(Amstei·d.) 

Soerakarta. 
-----------------------

Verzorgi11gsgesticht 
Commissaris der maand hl?.i 1885, 

de beer H. YAN GHOLL. 

n: a ans t n 11 d. 

Donrlerrlag 7 Mei L. K. Donderdag ·J 4, Mei ~. l\I. 
Donrlerdag 2 l l\fei E. K. Yrijdag 29 l\fei Y. r.I. 

Boouu1ch-H.atholiekc Eeredienst. 

Semarar.g-KerlongDjat\ 2.55 n. m. 
KP-dong-lljnti -Sem;mrng 8.-l 2 v. lll. 

Sernarnng-Djokja 6.50 v. rn. 8.:ll v. ui. 
Djokj<t-Sem'1rang 7:15 v. rn. 12.25 v. m. 
l\jokj~\-Solo 7.l5 v. m. 9.48.". m 'L.25 

Cnhbresini 's voorstelling op gisterenavornl ~ voortdurende scheeve udina van het bekken, 
was slechts mntig· bezocht. ~ welke door den ono·eli1'knrnti~en o-roei der beide 

D " \! '"' . 0 b 

e phouogrMf, wii.armede de vertoouing helften vn.n het licbaam veroorzaakt wordt, 

Sok -Djokja 
n. m. 3.55 n. m. 
7.13 v. m. -10 v 
n. m. ~.36 n. m. 

aan ving, sch~j ut nog iu zijne kindschbeill te voorts door <le eenzijdige inkrimping van de 
ve.rkeeren. Het geluid <lat er, eenige oogen- borst en door de allengske.1s plaats hebbende 
bhkken mi de voortbrenginrr, uit voortkwmn, veranderinrr V!tn rle wel'velkolom als rz volg m. ·J .53 - ~ ~· ~ ., 
was zwak en pieperig eu geleP,k weiuig op vfl.n ongel~jknrntige drnkking. 

\Villem I--Kedong-Djali G v. m. 2 n. m. 
Kedo11g-Ojnti-Willem I. 8.5 v. m. 4:11 11. m. 

10.4 l (sneltrein) aauk. Soe
rabaja 6.-

2.35-nank . l\ladiocn 5.52. 
Soc:rnbaja-Solo Djeb1·c' 6.20 (sneltrein) a'.lnk. Solo 

Dj. 'L28 
8. 25 aank. Solo Dj. 6.-
·1 J.57 aank. l\Iadioen 5.5'1 

(Tijdsopg::wen volgens 111iddelb. tijcl Soernbaja: 0 mi
nutr>n Yernchil met Solo; ·12 nm' Soernbaja:::: '1 '1.5'1 
Solo.) 

Kin deren vnn European en ontzien zich niet 
s ruiddags wannePr in vele huizen de bewo

ners lmnne siesta houden, om van die gelegen
heid gebruik te maken en crotons uit de pat
ten te rukken, of stekken te steten. 

Op die wtiz~ werden van een inlandsch hoofd 
eenige zeldzame soorten ontvreemd. 

Eene liefdadige dnme op Krapiah Ieent in 
deze benarde tijden geld aan inlandscbe ge
peusionneenle mililairen tegen een uiet te ver
werpen rente. 

Zij, die twee maanden voorschot op hun 
pensioen vragen, moeten dit door haar vier 
maanden 111.ng doen ontvangen, en daar ruin
stens 25 personen bij haar leenen, maakt zii 
daarmede eene winst, welke tegelijk zuiver en 
onzu1ver is. 

Eeuige dagen geleden is nabii de desa. 1'am
poengan-Kidoe1, (KPdong-Banteng) een praauw 
wanrin zicb 10 vrouweu bevonclen, door de 
sterke stroom in de rivier orugeslagen. 

Acbt personen verloren daarbij het leven, 
terwijl slechts twee kinderen gered werden. 

De lijken der verongelukten zijn tot heden 
nog niet tP.ruggevonden. 

een getrouwe ecbo Vfl.U de vo.r h1rnut110. Dti Merkwiw.rdig is het 1l11t al die verkrommin
ruagicus die eene apera-riria, de inlander die een gen slechts bij besclrnafde volkcn voorkQmen. 
p~ntoen en de muzielrnut die eenige toouen Bg de Indi11.Ueu, negers, Kaffers em. ztin die 
mt de cornet ~t piston aan de spreekirnicliine verschgnselen oubekend. Niet minder belang
toevertrou wden, bekwamen 11.lleu hetzelfde be- rijk is 't d11t 70 pct. der genoe111de verschijn
scheiden effect. selen bii de vrou wen voorkomeu. Dit wordt 

De 0nderscheidene goochelto"eren werdeu vlug door Billroth 11.an de zittende levenswijze der 
en handig afgespeeld en lokten eenige toeiui- vrouwen toegeschrereu. De hoogleenutr cri
ching uit. tiseert ten sterkste het te15en woordige opvoe

Het "onthoofden van een jongeling "werd dings-systeem. Wij :r.ijn onnatuur1ijke men
( als te ijselijk ?) nagelaten; bij de pn.ntomine, schen, zitten drie kw art van den ditg te uis, 
hoewel niet uitblinkende door vis torn ica, de- welk zitten de onnatuurlijkste houding van 
den beide acteurs Llijkbaar hnn best. den mensch i6. Het zitten in slecht geven

Een bonne mal'que voor de muziek:.! Voornl tileerde schoollokaleu en het vele schoolwerk 
de klarinPttist speelde zijne partij venlienstelijk. werkt onguustig op de kinderen. Een leven
Fanforemuziek nit koperinstrumenten voldoet dig kind vernndert dikwijls van bouding, zit 
echter beter aan het hoofd van den troep diin nu eens rechts <lnn weer links en is voortdu
in een besloten znitltje als ons komediegabou w rend zenu wachtig ingespi:rnnen, wat ook aan 
( voor deze gelegenheid tot "toovertem pel "ver- de spieren wordt medegcdeeld. 
klnar<l). Het bedmmle en phlegmatische kind laat 

H d l t l b t t t . d ziju bovenlichMm altijd in dezelfde richting e en oc 1 enc waren tian e s a ion er · · . . ~ 

N I Q · 1\.-r·· . d t . 1 . hangeu. A.ls voorbehocdimddel tegen d1t scheef-
.l . . 1..Jpwa. mg. aanwez1cr e secre ans c er A · Jt i: B'll h · i · "' · 0 

. 1 . 1 i groernn rnau pro1essor i not aan, ener-
resH en tie en eernge notnbelen, om mtge eH e 

1 

_ "k 1 · l' l t l . kt td cl 
te doen aan den heer - Y arkevisser benoernd gie e. op en rng 1 nn 18 nira er:. voo~ uren 

· t t ·a t t D. k' ' het kmcl vernmnen diit bet op zqne hchaams--ass1s en -res1 en e Ju Ji~. l li t l · h 
Z .. l t ~ · · d h ~t ll 1 1 1our ng moe nc it geveu. waa"roor et ge-un Op VO gel' e vntgen, e eer V 0 t egc e '' l l L ·- d , • ' 

h . · t · h 1 ' d · 1 t d wenc wont, onuewust e spieren m te sp n-ier g1s eren m ancien van en res1c en en 
1 

d. · · 
b 'k r··1 .l f nen, vervo gens e sprnrkracht van het hchaam 

ge rm e u ~en eeo. a . t 'kk 1 1 d 'dd 1 on w1 - -e en, en we ,oor m1 e van gym-

GEMENGDE BERICHTEN. 
nastiek, paartlrijden, scbenuen, .wemrnen. mas
snge en baden in koud water. Niet 1 te lang 
zitten en daarbij dikwijJs leunen, zoo we staan

Z ATERDA.G a rnnd kon men aan de deur vi_tn ' den nls liggenden 11.rbeicl verricbten, in voering 
de Roomsche kerk geplakt zien een bord, w:iar- vn.n doelmatige school- en werktafels, beper
op te lezen stoncl: ,,HollanJsche restanrntie." - king van verstandelijk inspannend~n arbeid, 

s. H. B. ~ en ten slotte eeu a twee ureu des middags in 

I 
Iiggende handing uitrnsten, dat zijn de mid

SINGAPORE betreurt het <lat de Atjeh blok- delen die de hooo·leemar aanaeeft om bet 
kade is opgeheven. Zijne dokwaatschappijen kromgroeien der ~uaO"earaat te 

0 
voorkomen. 

en de scheepslevernnciers te Pinang, venlien- ~ De voordni.cht wer~t'v;ornamelijk bijaewoond 
den er zoo aR.rdig wat geld aan. ~ door vrou wen; voornl de moeders stel~n blijk-

S. H. B. ri baar veel bebng in dit onderwerp. 
N aar w~j vernemen wordt den 10 J uni a. H t d t 1 · · t ,, 

s. bier ter stede verwacht de overste van bet IER ter s ~ .. e zou' een e egra~ zyn on - ' Het pan.rd 't welk Napoleon III in den sing 

d t ·11 . .t A b vangen, dat E~1d11rnn s proeven, die ten doel van Sedan bereed !\.rcoln genamnd znl geen 
wapen er ar 1 ene u1 m arawa, de beer h d l d · d t. bt . o· •· ' .. ' " ' 
T 1 S h 1 · t· h d n c en e m e ampns en s roop ac er "'e- bewder meer dmO'eU doc1' het O'enndebrood eten ac ema van c e tema om mspec ie te ou en, bl - ·i . t · , .. a 1· O"d ~ ,, 0 - o ' · ' 

d
erwu<l .en ~ir·s1· er:. ierf·dmal.a~ e o.mman- g Indien dit juist is, is het meer clan men na. '. heeft tils wel om de historische heriunerinaen 
ant er 2e ml itaue a ee m,, ook bier zal ij de eerste berichten dier proeven durfde ver- i· b k o 

komen tot hetzelfde doeleinde. ne .. et op we t. 
wachten. S. H. B. BlJ den troonsafstand van den iranschen 

t .. 1 d 20 t d' d d K emu sm mi e wmnen, ZlJn oes ano · I minder echter orn de diensten die bet bewezen 

KATEOBISATIE Onlanrzs kon men twee aan droes Q"estorven ·u b .. M 1 1 b" I keizer werd Arcola verkocht aan lord Ayles-
~ ~ IT :EE:\ sc ruven van a ang gevoegc lJ f ·d . 200 t ·! 

0 v '"<1 z t cl 29 en 30 dezer paarden uit een <ler wagenverhuurderijen uaar de aanbieding van een teekening van de ver- orL :oork Ph· .. s er . 80 St . h d 
r r

11 
ag en ,::i, er ag, de sluchterii te Bat.1'em zien transporteeren om cl · d S , k t tl .. 't n .. er -wam l:J vo01· P· · in an en 's t 7 :.1 11.n ermg van en, meroe~ ra er, on eenen WlJ · 1 t d' . O 

1 
kk' 

morgens en ure alda1ir tot sateh verwerkt te worden. 1 d · · I van (,en egen woor igen etgenaar. pperv a ig 
GODRDIENS'J'OEFE11.,.ING O 1 d 1 h cl h k b vo gen e: · zou men denk .. "1 dn.t een patird hetwelk een 

• "' I l ' or moet 11.t v eesc on er et a.r ouwen- Dat de krnter een groote verandenng moet k . T d ·f lb ' d 
1 Op Zondag den 31 dezer 's morgens ten 8 ure. vleesch gemen&rd en op de p!l.sars hier ter stede l bb . cl • b .. d kl 1 el'7,er ve1 ig Oc. :· een zoo e ewoge11 ag a s 

~ ~ ie en ou ergaan, ew11zen e roo rn ommeu, r S d 1 h' 1 cl ·· b '"d 
D P ~ verkocht worden. waarvan er nu aeen e~kele meer o sti' O't in c ien rnn e a.u ":e:: ie p, oor ZlJU ery er 

e aSuOOl' d b k d .':' b p jb YOOl' het ovenge Zl)ner dagen verzorgd ZOU 
F H l BRUIJN en e en en pun oomvorm, maar reec1s van cl h t . d 1. h d d 

. . re . Terzen dfln 1 Juni zal bet get1tl ct'er pol1't·1·e- 't b . f d t .. t h .. k . wor en, oe .reung e orustanc1g e en es 
~ ecr1n a , a z11 e voorsc lJn omen eeu t 1 ht .. 

----- lh' t · l l l 0 
' • d' h d t t mees ers oo c moc en ZlJU. oppassers a ier me Tier vermeerc ere won en, koloss11len omvang vertoonen en 1e nu en o D h f d h t k · t h .. 't lk 

S I u i t d a &;" e n d e r .Ma i I 8. daar door de dienst aan de twee 1t11tions de na hunne geheele verschijning. Reeds meerma- oc 
1 

a gaan .e op e or " s.c ruven w~ 
Politiemacht onvoldoende bli.J'kt. De vier afdee- l d · d b t ( ·d l"k h 11' . de verR agen keizer aan den komng van Prms-S.A.~L\RA.XG: 

Fr. 14-28. 

Eng. G--19, 
Holl. 2-12-23. 

'l'.ll: RH.\. HA.: 

Fr. 17--31. 
Eng. 8-22. 

Holl. 5-1 S-26. 

en wer Ill eze uur zm e 1J e e mg van · htt l d J 1 d A 
lingen der Residentie zullen nu elk een agent den Srneroe) de vraacr o-edann of het Gouver- i sen n~ h e. c en ag na uen sag, an z.ou .. r-

t f• t d · t · t d .. · 0 
·"' F' 1 colo z1c rn rrrooter urnte de dankb11arbe1d z11ns 

moe en as aan om aartn e vo0rz1en. neman e mgn-mgemeur e,;in.em.~ oo c zou 
1 

rueesters verw~rven hebben, ware bij te za~en 
opdraaen, den Srneroe van de Zmdzgde te gaan I t h · d 1 11 N 1 h f 

verbnurdertjen afkomstig die gewoonlijk door deelte van den zuidelijken top is verd ~venen o. :i.: » aa.r e illlJ me gegeven was nan ~ 
De grasafva.1 uit de loge men ten en wagen- opne~en' daar to ch een niet onaanzienli.jk ge-1 me e~ rn h ~n s ~~g tre;a en. 1 apo eon sc r~et 

de u:rnsverkoopers wordt weggebracht in hunne ( h . l 1 t d t t k + 1"0 »hoofd ill\:)Uer troepen te sneuvel~u overband1g 
~ men sc at c e JOQO' e van a s u op ;:i I .k ~ ·1 . t . t .. 1 " 

ledige manden, wordt na rzewasschen te ziin, ) Of' . 0 t . 1 · · t d- · ~ 1 nwe n !1JeS el ID~Jn l egen . 
''ertre1t: der 'll'reinen 

Semarang-Solo · .:: -o m lt . 11 ·~ ,, voet . . zoo v1a!l0cr men. t 1e1g ~•l1n e zm- ~f t 1 1 . . 1 'OOO ffi . 
83000 v.u v. · soe rein, we 1e d d d h k ht .. , . u e c en rn1ier vie en -+ o c1eren 

te Solo aansluit aan den snel- we er voor pasgesne en gras oor en ver 'OC . deh1ke hellrng hoeg-enaarud geen gevtrnr? . ' . 
trein, rlif' om 10.30 '" m. 
van daar naa1· Soerabaja ver
trekt. Venlel' 8.31 v. m.1.11 

Eigenaars van paarden mogen dus op hunne · ~ S. H. B. soldateu en. 1400 gewonden den overwJnnenden 
hoede zijn. 

1
1 Germanen Ill handen, 

I 
Profes~or .Billroth hield dezer clagen te \Vee- Vt1n dat tijclstip t~ande de voorspoed van 

nen den interessante lezing over den invloed i Arcola zoowel als die z\jns meesters en het 
n. m. Bet a. s. kinderfeest bier ter stede ial n. aar I van de school op de verkrolllllliogen van de kwam in banden van personen, die niets met 7.'2 1-. m. 10.30 v. m. 2.l6 .. l l J 
n. m. sneltrein, welke aan- WlJ vernemen op r en avonc vau 19 um a. ruo·aeO"l'l1:tt. De l11iogleernar toonde a1in, dat I het schitterend ±rnnsche hof van het tweede 

om <l.2.0 v. rn. van Soera- waarvnn binnen-en acbtergalerij alleszms vol- lijk op den leeftijcl tusscben 10 en lG jaren woordige Lez1ttcr iiet een rustigeli. ouden dag 
baj<t vertrekt. doende rnimte opleveren. , pbats beeft, en dat wel ten gevolge van de bezorgd heeft. 

~~-- ."""""""""""""""~-~- ......-""""'"'"'-"=~~,.,.,...,......,,.,.,.......,......,........,.. 

sluit aan den sneltrnin, die s. plaats vinden en wel in bet h ot~l Slier, I bet\;om warden vun de wervelkoloru gewoon- Keizerrjjk uitstannde haddt?n, totdat de tegen-

tc weeg brcnp-en, di en zij moeil\jk zou te boven ho- Hollfeld vol.grrc hem hicrin onwillrkeurig na; h.et 

1
~ v~l'loren was en wat ~r van h1~m gee.i~cht werd. Ook in venlriet zoudcn komen. Neen ! daartoe zou hij 

men. l\Iaar van u, al~ nian rnn eer, Yertrouw ik, stonnde in ZIJ!l binnrmste, dat door de tegenstnJ- • scboot hem te brnnen, clat cl,~ gchetrmaad gcdoeld nirnmcr in staat zijn! Die man daar tegenover hem 
dat ~ij er roor zorgen zult, dat er niet tlc minste dig:>te gevoelens bewogen werd, waarbij echte1· voor liatl op het plan tot cen tweed.e huwelijk en naar had toch we! in alles gelijk. 
smet blijft kleven op den naam rnn h:rn1·, die u lief het oogenhlik cliepe smart de overhand behield. At- l aanleiding cll1a!·van 1Toeg hij: Hullfold keenle zich tot den geheiml'aad en met 
is. les wat hij tot nu voor het liefate en het heiligste • ,,.\lioa zal toch zeker wei weten, dat zij cene \'aste stem abof 1.iet eene vrij onbeduidende zaak 

"\Vat bPd,•elt gij daarrnee? '\'i'at vrrlangt gij rnn I had gehouden, ging voor hem vcrloren en was als 1 tweed<> ruoeder krijgl? Kent zlj die dame, en is gold, zei hij tot hem. » Volgens uw verlangen mijn-
mij ?" worg Hollfeld driftig. t YernieLigd. Wrevcl hezielde hem daarbij, wrev~l over r.ij bijzonder op haar gcstcld ?" heer Ruland, hoop ik u dus mo1·gen een afscbeids-

1i'Wat ik daarrnee bedoel" h<'1fornlde Ruland en 1 haar, die lwni reeds ontrouw sche1•n te zijn gewo1·- ~ ''Oat weet ik niet" hernam Ruland en haalde bt'ZOP.k ie komen urengen." De geheimraad keek 
gaf een bijzonueren nn.druk aan z\jne wo01·den, ''is den, wrevel over zich zelvcn, dat hij zich nQoit met i onverschillig de schouders op. >iToen ik bet haar hem met cloordl'ingeuden blik aan, doch op bet ge-
rlit rlat naar mijne meening, iem,rn i, die het mrt zoo iets onbereikbaa1·s g(w]eid had, - en dan weer 

1

.:· zoo straks mecdeeldc ...... " laat van f!en ofllcier was niets te lezen, en na el-
eigen eer en familietrots zoo ernstig opnrernt niet gevoeld~ hij zich zoo onder de macht en den in- )) Heeft zij bet dan nu pas vernomen ?" !mar de hand gedrukt te hebben, scheidden de beide 
in staat kan wezen, om drn naam van een antler vloed dier innige liefde waaraan hij zulke heerlijke, i>lk ben niet gewoon om naar de mecning van brei·en. 
in opspraak te brengen en nog minder, om het rneis- onvergctclijke uren t.e dankcn had, dat hij zich aan anderen te Hagen, ove1· dingen die mij persoonlijk Na. den h~erlijlrnn zonson<lergang van den vbrige 
je, oat liij lief heeft, in zijn eigrn lot te doen dee- die zaligc herclenking niet ontrukkcn kon. aangaan." avoncl, was de volgende dag nevelachtig en droevig. 
len, als dat toch niet anders i~, rfon - laaL ik bet Maar haar gcluk? Zou hij daanooi· een bioder- »Zelfs ook n\et in een geval als clit, waar ~ocb Het was stil, geen winclje deed zich giwoelen, en 
maar ronduit bij den nuam nocmen - een zeer paal willen wezen? Hij dacht aan Bob, aan zijn · bet gP!uk van .... " toch l'iek'n de bladeren in menigte at, gebeel ver
kommer.lijk bestaan. En geloof rnij, hoe ook Alma i.; gunstig- uilerlijk en hoe ook liij zelf dadelijk met ,,zclfs in cen dergelijk geval niet," herhaalde Ru- dord, maar ook nog gele of 'roode. Doch de boom
het tr.gendeel gezegd moge hebben, zij is niet hem ingenomen geweeot was, en hoe dit dus in land koc•I en trots, alsof hij niet noodig vond er stammen, schoon ber of cl van bun sierlijken b[.ade-
ge~chikt om ontbcl'ing tc venlragen, of zich opolfe- dibns· voordeel mocst werken. Bob had haar ook vet·11er een woord orer le sprekC'n. · rendo~, verhieven hunne kruinen des te fierder en 
ring te getro«sten en zou in bet geheel niet bestand innig lief - en wat kon hij tegenovcr al die voor- Hollfeltl stoof op - er was zoo iets beleedigends statiger. 
zijn tegen zulk een troostcloos en bijna hopeloos uit- declcn aanvoe1·en? \.Vas bet niet al te waar dat in die koele bonding van den geheimraad - maar 
stellen en wacbten - na korter of ]anger tUd zuu het 8lechis een kommerlijk bestaan was, <lat hij de het was Alma's rnder, hij moest dus zich zelven 
zij dat toch bepaald opgrven. I:n hoe zou clan ie- geliefde kon aanbieden? beheerschen ! En eigenlijk moest hij bekennen, boe-
mand met een flink btrakter zich et eerst kunnen llij liep de kamer op en neer, en toen zijne oogen zer.r zijn hurt e1· ook tegen op kwam, dat de man 
vergeven, oorzaak gewecst te zijn, dat Yoo1· het meis- waard<>n over het arrnelijke ameublement, <lat zulk gelijk had en recht om zoo te spreken. Niemand 
je zijtw1· keuze bet grluk van ha<tt' ]even vrrloren 'I een gcLrouw beeld was van zijn gansche bestaan, bad er,nige schuld, noch Alma's vatler, nc•ch hij, zoo 
w::ts gegaan? Want voor ons moet het aanzoek van kreeg hij fl1eelijclen met zich zelven, en bleef wee- min als Alma zelve, a.lies was alleen le wijten aan 
Bob Zellina gerekend worden, als een geluk, waar- m0Fd1g door het venste.r turen. de ongt>lukkige omstanclighcden, of aan bet noodlot, 
tegen bijna geen ander kan opw<'gen ! Ik moet er I ToP.n echter cle geheimraad, die ook door de ka- dat hen te zamen gevocrd had. Maar hij moest 
natunrlijk bijvoegen -· naar menschlijke opvahing." . mer tlrentelil.e opeens slaan bleef, kwam Hollfeld zorg drageJJ, dat zijn eer zuiver en ongecleerd bleef. 

De geheimraad stond op. weer tot IJr,zinning, en begreep dat voor hem alles Hij moest niet trachtcn naar iets, waai'door anderi-n 

(Wordt verval gd.) 



Men klaagt zoo ( lgerueen over <le , slf'c71tc 1 · De lrnpitein rler infanterie G . .T. Tnrk heeft pen- 1l 
dienstboclen" - du.t iei1J1rnd op 't ,](,nkbeeld is ~ioen ge1Tnng<I. 
gekomen ,.goede" te krijg-en. door den dienst. De lrnpitcin der infanterie J. Gleenewinkel Kam- i 
zoo u.anlokkeliik rnogelijk ie. lllnkeJJ. 'I'." die. 11 I perdijk .i: ."3n ". tjeh overg~plaatst rnrn1· Batavia. i 
einde zenclt hij de volgende i1.t1Yerteutie ann De otlt~1r.1· van g1Jzonclheul der ~erste klasse W ._J. t 
Punch --- rnet verzo<.>k tot opnnmc in di<:>11s liln<1. OostPrhofl is. voorgcdrngcn tot d11 igecrend ofl1cier 

M t .
. .1 1·t· · d . . van gewndlrn1d der tweede klas~e. 

eu vraa[)' 111 l'Pll t e1 10' «ez1n - ne JOnD'e I' ' · .. n . . "" ,.., ~ ~ ~ >e1101'm1l tot twei>den commies btJ de AIO'emeene 
diimes uls nnttelooi<' nss1steuteu.- Veen gctm- ! Rekenkarnei· c. vVitbols Feugen, onlangs va"n verlof 
gen geTordenl. Het. drngeu van scborten en Ii t1•ruggckecl'll, vroeger die betrekking bekleed heb
mutsen -- wordt it<W cle beleeftlhciLl overgeln- bende · 
ten. Men bepna1t gccu ureu voor opst11.~u eJJ 1 

tut 'derden commies Buijn · 
naar bed gaau - evemuin 1tl! voor 't nemen tot conm'.ilt•n1· der een;te klasse; 
Tfl.Jl de noodige wnntlt·lingen. huime tt1fel, goede . H. de ChaU1·igny de. Blot, thans contr61eur del' 
wijnkelder - en het beste Ale steeds voo~·lrnH- I t1veede klaB e _ rn de residentie Danlam; 
den. Het bezoek van »vriiers" toe<)'estiurn vnn , F. C: H. I~ra.mer,. thans contr6leur der tweede 

8 t t 11 
• d ~ v . "' J l ' klasse m tie rPs!d<'ntie Madoera: 

o unr s 1woD s. .f',t'ns m oe rnannc ,, :II _, 
t .. . 1 , d , , .·" . "'· - . 1·:rn 11en Bergh, thans controleur de1· twer.-

eene par !) voor l,e 1tllleB en 'lldldt>u. Elkeu 1 de klasse m de re~iclt•ntie Ratai ia: 
zomer •:ordt de dt11ues verlof gegeven een .. toi. contl'oleur cler tweede kla~s~ G. L. Gonggrijp, 
nrnantl m eene bndplaats door te brengen. thans a~pinrnt-contr6leu r in de 1 esidcntie Prean()'er-
.Margate of Ramsgate- mtar verkit-·l'inQ'. Hoag regentschapp"n; 

0 

salnris eu geen €'xtr.1 onkostt~11. Elke jo1we tot eersten opziener l1ij den sche!.'psbouw te Soe-
darue wordt verzocht hnar eigen tufehilv~r ' rabaja W. H. Berkgemer. thans twe(•de opziener: 
mee te brengen, hetgeen door een page voor tot tw:edc•n o~z1e11~r de .• Rooze en Brij~ ; 
haar zal wonlen gepoetst. De heer des huizes tot ee'.;ten opz1ene1 .te ! nr?st Beteme1Jt>r; 

poetst zelf z~jn lnarzen -:. i~ niet last!g ~ ~n ~;ts~~;:1~lendeop~~~~:~le telu~~~~~~~n d~1~ 1~~~~nterie J. 
OJ?.ent de straatde~T- als bu lll de nabu heul 11:. w. Stuffers <'n u, c. Dinet. 
ZJ,Jn vr~~"'; doet t me_este werk maar Yerzoekt Bevorderd: tot kapitein F. C. Luijke, thanseerste 
hulp b\l t maken der bedden en 't stuffen luitenant der infanterie; 
der ku~uers. (Het ru 1Ye werk wonlt el ken oc1itentl tot twrsten luitenant LI. \V. Hou bolt, S. A. Drijber, 
door een knecht g-edaau) Een knecht komt P. J. illa11dcn en D. L. N. Vink, thans tweede lui-
elken moro-en om bet n1 wo werk te doen. ' tenants dt'r infanterie; . 
Verzoeke ~ieh te vervoegen op 't meest ge- tot_ officinr van gezo?dheid der eerste. klasse F. J. 
schikte uur :volcrens de meenino- tler dames bij ' A. \\ a~zak, thans ofl1c1er van gezondhe1d der twee-

c S d. ht b'" nl B k t ··'"'l' • de klasse, 
. • IC 11 ( e !LO -rup eu .. ourt enz: Loncl <)1'; 111 . A d . l H. b . h p S E · · · · l en, -u el. an a m1raa om y 1s et 

· · r lS e;n p111no ll1 <en .. keuken en commando opgeclragen van een vloot, bestaande uit 
kaa1:tten voor tle. \ olksconcerten i!Jll getluren- ''ijftien pnnfaerschepen (nu Jiggende) te Portland. 
de gebeele seizoen voorhandcn. RuE'land hecft te Yokohama alle steenkolen opge-

- x - SlfiW •tt?!E ,. 

Vers p reide. Eerich ten. 
kocht. 

Een bPsluit is gepubliceerd waarbij het recht wordt 
verleend het communaal gronclbezit der inlandsche 
be1·olking op Ja\'a en MaclurA te veranderen in erfo
lijk individued bezit. 

Naar at1nleiding van het \eelnddig rnorl.rnmen \'an , Geplaatst op cle westerafdeeling van Borneo de 
wanbetaling, zijn de gcncesbceren tc Jogja overe<'n- co?troleur der eerste klasse Beck, onlangs van ver-
gekomen voortann ge•m patii-nten mccr te bl'11a11de- lot tt>rug-gekeerd. 
Jen die zich onwillig gP.toond heliben om tie 011tle Orergeplaat~t \'311 de wcsterafc!eeling van Borneo 
~chuld aan. hun vroegPre? doctor te voldoen.- De l n_aa1.' Ct'lebcs de contr6leur <ler tweecle klasse E. E. 
heeren kr~1oes heblien m den rn1cht \'HO den 21 <'11 hle1 ks. 
de ongekenrle brntalitf'it gebarl om bij den tw1;cd1•n Toegel'Oegd aan den assistent-resident van Painan 
Luitenant Djaijeng Koesoemo vnn het Legioeu nn ' (Sumatra's westlrnst) de ambtenaar ter beschikking 
PakQealam te rouven, niettegenstnancle die bumt 11iet l Muller. 
allee~ ~OOI' de Politie, maar ook 1luor ge,1·apende ?vergeplaatst rnn Banjoei:nas naar Mantrieanem de 
pradJoents gepatrou1lleerd worrlt. D~ rnove1·s wr- opz1chte1· der derde klasse van den waterstaat H. C. 
trokken 111Pt een buit rnn f ·J 30.-, na een bediende van Rbeeden. 
nn den Luitenant een k lewanghouw te b.,bbcn toe- Dit Probolinggo Wot·dt onder datum van den 23en 
gebrncht.- De gezondheidstocstan i onder de bevol- dezer gemeld, dat bet resultaat van het onderzoek 
king in het Regentschap Rantool moet veel te wen- op de venvoeste onclerneming Kali Bening is, dat 
schen oyerlaten, en werden er rnim 1000 pcrsonen vermocdelijk omgekomen zijn vier Europeanen, een 
door koortsen aangetast. Door c!e negl'ie werd ePne Afrikaan t'l1 drieenzeventig inlanders, waarvan acht-
voldoende vool'!'aad Quinine aan cle boofdcn verstrekt.- en-clertig maunen, vijftien vrouwtn en twintig kinde-
De Ma1.aram vraagt inlicbtingen omtrent bet z. g., ren. 
s<.1k.it potoo, salut boeroe en sakit sarnbang. en de Het koninklijk. besluit van 11 April, waarbij bet 
vermoe<Jelijke oorzaken, verschijnselen en de inland- recht wordt \'erleend het communaal grnndbezit der 
sche geneesrnethoden tegen die vei>'.7.iekten.- Een inhnrlsche bevolking op Jam en Madura te veran
leet"aar aan het Gymnasium te Batavia, laat zijne deren in erfelijk individueel bezit, is in de Jcwasche 
leel'lingen de >iconstitutie van Enge land in versjes in Courcmt g~publiceercl. 
die taal uit ltet hoofd let>ren. Is die man e1m would- Uit Batavia, 27 Mei. Benoemd tot hoofdonder-
be Englishman of wil hij \'an zijne cliscipele.n Engel- w~zer te Depok R. Bronsmidclel, thans hoofdonder
sche staatsgeleenlen ruaken ·? - Een portret en ct·ayon 1\l;)Zer te Banclong. 
van H. :J. onze I\oningin, door eene Batavia~che dame Ontslagen, eervo], op verzoek, Abrahams, hospi
venaardigd, wen! aan z. :.\I. als een bewijs van hulde taalmeester bij bet Chineesche hospitaal te Batavia. 
aangebuden. In antw·oord hierop is haar door's Ko- Aange teld tot hospitaalmeester bij het Chtneescbe 
rungs particulieren Secretaris de bizondere teneden- hospitaal te Batavia, Jans. 
heid van Z. M. betuigd voor de treffende gelijkenis, De eerste luitenant dr infanterie C. F. R. Manger 
met bijvoeging van eene som van f 500, ten .ei.nd~ heeft een tweP-jarig verlof naar Europa aangevraagd. 
daarvoor een Souvenir te koopen. l 

Uit \Veenen valt medetedeelen, <lat dl' Keizer • 
in de Paaschweek, nls naar gewoonte, 24 paar ourle j 
voeten heeft gewasschen in den Hofburg. l\a de 
plechtigheid dineeren de oudjes aan fiet Hof en de 
Keizer en de aartshertogen vervullen clan de rol van 
kellners. Dit jaar was zeer scliaarsc.h aan onde 
menschen. De bibit schijnt in der tUd niet goer! te 
zijn opgekomcn; maar toch telden de vier en twin
tig oudjes bij elkander 2000 jaar. - De beicle op
gepakte inlanders, 1'an , .. ,.j~ vermeld ·werd clat zij 
wellicht den brand der Borneo Cy . te Bat a via op 
hun gewetcn badder:, hebben bekend clat zij de bij 
hen gevonden lijnll'arlen, uit de pakhuizen dier Com
pany gestolen hebben. - Yau all<~ z\jden verneemt 
men te Batavia klacbtrn over de " .. ijzP, waarop de 
aanleggers (Cilineezen) van de ring~pelen, rlat spel 
exploiteeren, wat aan eene publieke afzetter~j gelijk 
staat, waartegen de politie dient optekomen. - Ecn 
student die gedl'Open was en bijgeYolg zijn examen ' 
moest overdoen, telegrapheerde aan zijne >Tiendt>n : 
»Schittercnd geslaagd. Met algernt>ene stemmen lieb
ben de examinator·cn bet bis gcvratigd. - In de 
om 'treken van Modjokerto rnlt rlP. padioog~t zeer 
mede; de rijstprijzen loopen van f 3.- tot f 3.30 
per pico! eer$te ~001-t tafolrij~t. ~ Te Duinkerken 
k1Yam onlaugs een Amerikaan nit New York aan. 
die met zijn Houw en een '15 jal'igen matroos, in 
zijn stoomjacht de reis rcmdom de wercld heeft on
ll.ernomen. --- Zijn rnartnig is G.23 meter Jang. Hij 
gaat nu naar :Marseille: en vervolge.ns door liet Suez
kanaal naar Inclie, om over den grootcn Oceaan 
huisw:rnrts tP. keeren. 

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 
Uit Batavia, 26 JI.lei. Z. E. de GJuverneur-Gent>· 

ran.I heeft telegraphisch aan het Opperbestm1r mach
tiging gevraagd om suiker in de derde en riettoppen 
in de vijfi:te klasse van bet tarief cler Staatsspoor
wegen te rangschikken. 

Verder heeft Z. E. op de aclressen der vereeni
ging van Djokjasche landhuurders te Djokjakarta en 
der vereenigi.ng van Solosche landhuurclers te Soe
rakarta geantwoord, dat cerlang de eindbeslissing 
verwacht wor<lt. 

Advert en tie n. 

V oorspoedig bevallen van een zoon L. 
J. L. SCHULTZ - LUTHER. 

Eenige en Algemeene 
Kennisgave. (117) 

Op den 26en Maart overleed zacht en 
'-- kalm tusschen Combo en .A.den de 

Heer 0. W. RA.ATS. 

(115) 
Namens de weduwe, 

.A.. MAOHIELSE. 

van 

VERKOOP 
Op Donder<lag- -1 Juni 

in het vendi.1loca.a.l a.lhier 
een half aandeel van het perceel te 

TJOKRONEGARAN 
ender blok Let. 1. No. 245 staande ten name 

\AN 

TJAN TJOET NIO alias TJAN MENTRO, 
(116) 
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De Agent der IVeeskamer, 

LAMMERTS VAN BUEREN. 

m vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

OP W 0 ENS 0 AG, 3 JUNI 1885. 
zullen wij publiek verkoopen: 

20 §A VOENJ~EZEN, 
te SOERABA.JA 

aangcbracht en te bezichtjgen 

Pa•ar Kliwon 
naast de Inlandsche School, 

Voor-ts: 

op 

28 prachtige Madureesche trekosseni melk
ge1ende Koeien met Kalveren, w. o. een 
Eurcpeesche bezette Koe. 

twee 

De 

En bij tijdige aankomst, 
deugdzame rijpaarden. 

vendutie zal gehouden worden m 

de VOORSTRAAT. 

(118) SOESJ.\IAN & Co. 

SALON DE GOIFFURE 
Heerenst1·aat-Solo. 

Reeft P3:S 011tvan~e11: 
Extra kwalitcit zwai·h' 'ilten hocden 

I
, van af f' 7.-; Chijze Yiltm zonnchoe

den; zwnrte en fontnisic d!J,.;srn, krng'('n, 
, hemden, sokken, Jrnrnldorken Y<'n af f 12.

tot f 14.- sporn;en, kammen, W<tmle1-
stokken, heeren-<lames en kiudcrschoencn 
in alle soorten. 

Parfumerien van Ed. Pinnud, Veloutine 
Cles, Faie, Oriza lach~e, Heeren glace hand
schocnen enz. " 

.Alle soorten van Wijnen en likemen. 

(61) .J. B. ~\_UTTIIER. 

De ondergeteekende, 
' belu.st zich met den in- en verkoop van pro

dukten te Se1rn1rnng. 

1 
Vers?haft werkkapiti1al aan Landbou won-

dernennngen en vetleent voorschotten op pro
. dukten. 
, Een en auder tegen nuder overeen te ko-
i men conclitien. 

Heerenst1·aat Solo~ 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma- (233) L. 0. SCHALKWIJK. 

ken van Bruids- Wandel- en Kimlertoilet-
ten. 

(29) J. B . .A.UTHlER. 

Qntva~gene 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (mot kogelbcweging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelschapsspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterii te Samarang ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek VV eesh uis 
en van het H ulpfonds van St. Yincentius a ' 
Paulo te Samanmg groat f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN : 

Toko- Authi.er 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

hee/1· ontvangen: 

Een faGtuur danrnsartikelen bestaande nit: 
Afgepaste wollcn - en- zephir japon

nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoeden, bloemen, rue.hos, corsetten, 
jong·ens- en meisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHIER 
( 4 7) ],fodiste. 

tot het geven van onderricht in het. 

HANDTEEKENEN 
Ger:uds. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

IE~~~~~--
1 pr:gs van f 100.000 
1 > » » 20.000 
2 pr:gzen .. > 10.000 
3 » " > 5.000 

·11 ATELIER DE PHoT-oGR-APHIE 

!II ~. w ~~~~~~u. 10 » 1.000 
10 » » » 500 

100 » » 100 
100 ) ) » 50 
Loten zijn tegen contante betaling en op I 

franco <.anvrage a f 10 het lot verkrijgbaar, 
bij aanvrage per post ender inzencling nm een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De dag der trekking zal nader worclen aan

gekondigd. 
THOOFT & KALFF en 

(57) SOESMAN & Co. 

Amsterdttm~oha Apoiba~ 11. 

LevetrwofeJJ 
(296)* · A . .MAOHIELSE. 

Amsterdam.sche Apotheek. 
Eenig Agentum voor . Socmkarta voor 

zoo gunstig bekende WJ,JfiJEW: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70} A. i'.IACHIELSE. 

SOESMAN & Co. 
belasten zich steeds mefhet houden van 
Hnis· en ()oinm.issievendotien 

(28) 

~11 · HOTEL SLIER. 326 

I 
~~~~~~~~ 

INDISCHEmBODEGA 
Onh'angen: 
Een pa1·t~jtje exqu·~m iiwitte 

po1·tw\jn, minder zoet vim Slll!Luk dn.n de 

tot nu toe aimgevoerde. 
(286).* 

~.,.. erkrijg·baar: 
D.jatibrandhout le sonrt e.n 

f abrieksb1·andhont. 
Bestellingen op balken, dakribben, pan.~ 
latten en sirappcn worden tegen billijke 
prijzen aangenomen en ten spoodigste af
geleverd. 

BERTHO CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

K nip Br Kebalen. 
Bcleeftl aanbevolen voor het repareercu 

van NAAIMAOHINES. 
(95) 

MET 

voor 18§5 

Slechts eenige Exemplaren ontvangen door 
(32) THOOFT & KALFF, 

• 



SocietB G10 de Prodnits Alimentaires 
K APITAAI 3 ~fo . LTOEN FRANCS 

Di1 "CCte111·e11 DI.VAST c11 ALLCARD , 
G o t'llEN jft.:11 .\ILL I:: P.\llIJS 18i8 

GO U DE ' ~lEDAI L L h ibt:sTEltD .\M 1883 

PARIJS ' LONDON 
23, JUch e 1·, :.!3 lOJ , Ll'llde11hallst1·eet. 

Doter v an N ormandie 
Zondcr L't'nig mcng~t· I. dt• be~tc bol\' r ,·an Frnnkrijk. 

Din>rsc grornten, /, u1re1~, sa 1·di11es. plite~ de 
j'oie 111·11s , enz. 

ORTIEH~ TE IUCHT[X .\ .\ ... \LLE DIPORTEURS 
Y.\. T ~VWP,\ . 

Men el che o,> elk blik 'tet r:er' me t de twee boerinnetjes 

HO Li ,\ . TllSCIIE PHlJ"CllCR \;\TE~ \YORDEN 
OP .\ ,\ . ' YH.\ \G TOlmEZO::\DE.:\" 

('141) 

RYGIEHISCH~B=!~, p IERRE 
van de lledisebe laelllteil 

van Puijs, 

-s-

FABRIEKSMERK £~ 
EENE HALVEEEUW ~ ~ ' -" 

BEBTAANDE ~~ ~ 

~~\\ ~~\)t~ti 
\~ ~ ~ 15 114EDAILLEN 'Y,. ~ Goud, Zilver, Brons 

Wordt overal verkocht. 

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

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de \\'eener tentoonstelling van 
pharmaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE-ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortswerend middel omdal hot all~.en 
bet extract bevat . der drie kinasoorten. 

DE fCHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel ter:en ver:.:"1.vaklti11a , 
bleekzucht, langzame en m oeij€li j!;::e 
spij-vertering ,gebrek aan eetlust,uev.Jl · 
gen van het kraa nbed, vrocgFj t~iJ e 
a fmatting, k ritische lecttij(~, tcr :r g, 
le. lgc en boosaardige koorstC'n zoo:i L; door 
Gan menigte Certilicaten bc;..vezen is. 

DE ECHTE FRA NS CHE QUINA-LAROG::::; 
hec ft tot ba:;is een krach Ligen spaan sche!: wij n, 
die nog zijne herstellingskracht verhoo~t· 

DE ECHTE FRANSCRE QTJINA-LAROCHE 
is overa! m1g~maakt hetzij door de Apothe
kers die altiJt! hu n eigen prrparaat aanbernlen 
of e0 ne goedkoopcr e soort daarvoor aan bi e
den; men m iet dus s teeds de echte fransche 
QUINA-L.t.RGCHE eischen 
met prospdctus waar- ck 

----7-
~A; •• op nevenstaande~~::::::=::..:. -._: c..-o 

bandteeking ,__~~~-

staat, alsmede het maatglaasje vragen mel 
den naam LAROCHE m een woord. 

t:: ECHTE FRANSCHE QUINA 1.AROCHE 
bevat bij iedere flesch eene complete ge
brmksaanwijzing in negen talen die f ranco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
word tin twee soorLen verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Franki'ijk verkocht tegen Gl. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele were Id ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22· 

• 

Ned0rl. IndischB L0v0nsv0rz0kerin[ BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WEBKTUIGKUl'WDIGEIW. 

EN Handelaren in machinerieen en fa.brieksbe· 
noodigdheden. 

HEBB EN IN VOORRAAD: 

Een groote part\j L, T, 1-1 en Balk· 
ijzer in alle afmetingen. 

L ij t r B n t B M a a t s c h a D 11 ij 
TE B.ATA VIA. 

~Haaf en plaatijzer van alle dikten, 
wn.1trb~j van 6'X2' X '! .. " en '/," 

~taat· en plaatkoper en Jioper
draad. 

Inlichtingen omtrent ver7.ekering·en h. Y. Kapitanl b\j oved~jtle u. inuuer-tr,,J, k<'rnlr V<~l'1.1' 

kering;- ook omtrent die volgens het. @lungs anngenonttlH V~JltLAA<; I) tn.rief rnor WI~l~

Zl~NFONDS. worden g-narne vt"rstrekt 1loor 

Groote- sorteering- Jloerbouten en 
JUinlinagels. 

(17) 

> :.> Jioperen .liranen 
en "' too1nafsluiters. 

India rubber van af 'I,." tot en met THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
l" dik. leveren oo aanvraaO' d1tdelijk 

Gas1)ijpen met hnlpstnkken tot • ~ 
en met J"

0 

Schijfsehietl'e;;istel's en Afl!ltandsb«>pa-

1 Geldonlien 1)ij 1>en tot 12" din meter I lin;{en, afzondel'lijk gebonde~. . 
geperst op 10 Atruospheren. Gedrnlite A.anteekenrn~boekJes. 

Pr:iurn kwaliteit Engelsehe dri.jfrie- j· ~aamlijsten. 
n1en, eukel en dubbel. Kleedini.olij1!lten. 

·uand, Centrifn~aal. §too1n- Strafbocken. 

den Agent te Soernlrnrta 
J. H. VAN 01\Il\IEREK. 

Steeds voorhanden: 
POS'J"l'A RIEVEK. 
TELEGRAAFTARIBVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIE\TEN voor KO.JiJLIELOONEN builib.n. 

de lijn. 
(6) THOOF'l' & KALFF. 

VerkriJ. o·baar 
pon1pen en Bra1uls1ndte11. llena;;cboeken mer sterlite l.le;;hiter. bi·J· 

~n~J-~·e1·eedscha1) ,~oor ~as en ~ Proces-,·erbnal. Getui;:en Ve1·hooreu. I 

.~ 

THOOFT & KALFF 
''-"ith,,roi·thdraad. neklaa;;d«'n Ve1·hourea. i blanco :ulnn.·a~'(\U tot geleide-

Alle soorten Verf.'i'"7aren. I ' b-n t 
noo1· en Pons1nachines, Draai- ,i Veiaduverantwoordin;,;en, e11z. enz. (4) I I e , -oor ,·e1·,·oer van k.ofJ\j, 

en ""chaatbanken. 1 n1et ont,·an~stbe~v~js dOr kof-

lt 01·pas. (193) §too1nrnach.~nes netketelsnpern Verkrijgbaar 
JHezel~nhr t;Omvositie <le beste Btappe-Kt1art van Jarn ,.,.. Pl"kri,jg·baar 

fundatieplaat. I 
bekleeding tegen wn.rmte-uitstrn.ling.' Topogrnph. Kanrt vnn Soernlrnrtn J bij 

Dinas Cd.stall, een nieuw soort ·1 Id. i> Djokjalrnrtn 
,-nnrlilei. Van welke htatste artikelen zij Prachtalbums T!OO FT & XALF1. 
eenige agenten voor Javn zijn. M k t r 1 t 

Verder alle artikelen, benood ~"d ei'"-en ~ empe 111
' · Avonturen 

l'001· landel~j l.:e onde1·ne1nin~·en. Rundscl'.~·ift pennen van 

Hnnne zan.k op grooten oruzet gebaseerd zijn I Prachtb~Jbel Gustave Dor~ Baron VOil Mn"nchhaIISBil 
de, hebbeu zij hunne prijzen zeer bill!jk en I Balboekjes 
beueden concurrentie gesteld. Gottpil-gravures 

Gaarne belasten zij zich met toe7.icht hou- Ivoren duiw tokken 
den op aanurnak van ~liachine1·ieen en 
re1)a1·aties daarvan, en nemeu best el• 
lin~en n.an op diverse werktuigen. (90) 
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l\<' itt c en l.loode Port ..... fl 5.-) pe1· 

Pe1· 1· y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarige nlwanakken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 
(3) 

An1sterdamscb e A po th eek. 
So eri. k u rta. 

Bayrn1n. £.lcoholisch 'vasch-
1 u·ater. 

(101) :\1AOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkarta van 

R~~p~~he '1\Tijnen .. 
(25) A. l\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
Soerakai·ta. 

Glylrnline, middel tegen de hoest in 
1
/ 1 en l/2 fleschjes ~L f 4.- en f' 2.

l'flif3Taine §tiften f 2. - per stuk. 
35G A. MACHIELS.ill. 

BR AN D-ASSURANT!E MAATSCH!l.PPk 
.,de Oosterliug," 

E'.'i 

(in het Javnnnsch) 
f 5.- f'nrnco pi!1' post 

(82) 
r 5,5o. 

Amsterdarnsche Apotheek. 
Ontvangen: 

iieati11g19 Cong-h I..1ozen~es • 

( l 0 5) 
:\Iidrl~l teg-en de hoest. 

:\IAUHIELSE. 

Amsterdamscho ADothBBk. 
Ont van gen 

ROODE l~RUIS PILLEN 
EX 

SIJL~OP van Di. ... ZED .. 
(28) A. l\.lAOHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie ~laatschappij. 

De ondergeteekemle sluit verzekeringen te
gen brnndgeYa1Lr, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) _.\_ MAOHIELSE. 

VerkriJ. o·baar .e 
DI.I 

Thooft &, Iralff -·- Soeraka.rta 
BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPP!J PAPIEitEN 11\ D1'TERSESOORTEN 

! ,,~T e_ritas.~~ E~TVELOPPEJ\. . 

f1J:nlngn, N.luscatel en Vino Dulce,, 13.50 }12 fl 
1.•n le-, Gold- en :nry-§hcrry ,, -J 2.-J a, cont. 

Eeni[B a[Bnten voor Solo 
THOOFT & KALFF I BiJ het .~;;enti::~ha11 dezer lfiaatschav-1· KANTOOHB.illNOODIGDHEDEN. 

pijen bestnat, 01, zeer nannemeiiJke ' 'oor- i INKTES, IN ZBER VELE SOORTEN. 
waanlen, r.;cle~enheid tot 1·erze?ieri11~ I PRAOH'l'ALBUi\IS. 

Amsterdamsche Apotheek tegen brand~e1'nar, nu1 allc !!loorten Ge- DIVERSE SPELL.illK. enz. enz. (5) 
bouwen en Goedercn. · 

Poeder tegen miltvuur . De Agent te Soerakarta. 

f J • .50 per pond. (311)"' (16) J. H. VAK 01\IMEREK. 

---
Tjat ramboet dari toean Dti RI~IlARDS .;;;~ 

•AKAAANQ DJOCEQA ~' 
Roema Tot.an A. SEGUXN .. ': · · ~ 

3, Rue Huguerie, BORDEA.UX //;/' . • 1~· 
Tjara banjak lebi ~ui per tj1t lakas ::;':'\~!ii\ l) 

1
, ' ' 

ramboet dan d1enggoel !,,. · • '¥:. ;· 
Tida oesah fjoceji kaloo maos pake, djoega ~·o ,f:l "t 

. lid• t1 ngal noda dt koe/1t. •.<u. • : ""}/~: . , . ·~-' .. 
, .ltoc tjat dart toean doekoen ~ .if' · ::.{,'-• "'') 
' V.lcharcls njang lantas kardJa orang b,1Jeh · ' •· ;1', (" 

poke sama djve<• per ramhoet. kAJil lljocga · ~· . .{~;·, . 
per djcn~goel 1:an tiatla sadJa k<1s1h la11!as • ·~' ·. . · '/:. \~. ·· .. · ~~ · · 
dan •larnanja njani intero •akah, tapeh rijo · ~1 .I . 'J,~ li,11 Jf$ ,, 
pen~~bissau n!.:rng trada sakah her-oehah. · r\V (( ~~'i . . ·.1 :, 

:!toe tjat dart toe an doeltocn Jll.tcbards tida bek_in s.kit, sekali Jia JlOCHj• ko<:wat'. llJa J• :: pc.ka11iJa·a11 dmbekiukoewal 
soeda 1>ariksa dari banjak roepa tanda don paiiksa-an : 1toe .bekm ramboct lcmas .rian .k1lap, 1toe p1ua sama d1a, orang dta bekin 
koewat dia poenja akar dan kaS>i koewat bi•loep. Jtoe tjat trnial slamanja sepcrt1 leln doeloe sakal1 . 

. !ari. eyala barang baral!g njang baai sa~ali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie~ di. kottaBordeamc 
Kitu :lJDCV•' t11rol1 in11atan sar,z1i luta oranv poenJn toean toeu11 n.1u11v batJa 

ltue obat nama Cephaline 1la1 i tocau doekoen Rousseau njana- takan ram hi.et djatoh d;in sabau .boewat toemboe. . . 
Jcoe ohat Arnlcaline dari toeau doekoen Bou:s&eau ajer wang1 per lJ•JelJ• baa1 ~•kah ada bani•k sakah obat armca d1 

dalarn. ohat koewat 5"k i!i I per 1ahai. kaloe ora11r hakar aiaue di gi~Il, cai. - Hoe be1lak .dui ~•bore baai ukali dari sei;alla r~epa 
n~ 1 l ::k. k11li•k sab:rn 1li p;1 kt• H:1.~ m1 m1Jek.·1 ~l:im_·1 n11 t1;1Jal b;1 :oe1 d.111 moetla oma rl ot :• kaast rue1)a seru daa aloes upert1 orang moed&. 

-..--~~--~--~--------~-----
THOOFT & KALFF - - Soerakarta 

bevelen zich beleeftlelljk aan voor hunne 

Ilrukkerij Bn Binderij 
en 

HANDEL 

in Papier-, SchrUf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en uette rdlevering ge

garandeerd. 
PRIJSCOURANTEN worden Hteeds gratis 

verstrekt. . (7) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de we: 
DE UlTGE\ EHS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta . 
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