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De nienwe Fransche Premier. 
Ik wa. er op gestl'hl ten einde u onrniddel

lijk miju indruk te ge,·e11. in den Seuant de 
eerste retlevaerin~ vnn den president, de mai
den- peech van Henri Brisson als hoofd vnn 
het miuisterie te gitau hooreu. Hellen moest, 
zoon.ls u bekenit is, de cliscussie omtrent den 
sc1·11t iii tf,, I i~/P tot han.r moeielgkst en ge
wichtigst pnut komen. Leon Reunult, een der 
nieu we ·euatoren. een dergenen die de Kamer 
ht:t weest weten te boeien, heeft het eerst bet 
woord op~ev1H. Hij beeft den Senaitt verwcht 

• niet nu.ar ht!t mpport "'ijner L:orumissie te luiste
ren. ruu1ir de wet een voudig ann te nerueu 
zoou.ls zij van de Kn.wer kwaw. Leon Henault 
preekt zeer goed, helder en met zuiveren re

cleneertrnnt. nrnar wut hij zegt ,.p1ikt" niet; 
cle Senaut heeft z\jne opinie reeds in orde, son 
sii·g;•. c.~t fail: men lui-tert niet nMr den toch 
keurigen en uitmnntenden reclennar. Er wordt 
geen geweld gemuakt. zooals in de Kamer: 
ruaur men i - koel, verstrooid, en de woorden 
klinkeu in de ledige ruimte en gaan voorbij. 
lk sprak den beer Leon Renault in de cou
loirs; in twee woorden resurnP.enle hij mij zij
ne rede: .. De Senaat mo~t tbans eene groote 
politieke daad doen of eene onhandigheid; deze 
laatste zou te meer te betreuren z~jn, daar de 
redenen van persooulijk bel11.ng zoo weinig ver
borgen warden. ' 

Xn nag een sprr•ker tracl de beer Brisson 
op. Hij was bleek, zenuwiichtig. Hij had zijne 
rede op scbrit't. en las haar bijna. van het be
gin tot het e:nd voor, met plechtige, vrij een
tonige stem, ongeveer als eene preek. \Yat 
bij zei<le was zeer goed, goed geclacht, goed 
uiteengezet; hij had de goede, de eenige urgu
menten gevonden en ontwikkelJ. De geschil
len ornr bijzonderhe<len liet hij ter zij·-le; hij 
deed de groote trekken, bet politiek belang 
uitkomen. • Dit alles echter zonder kracht, zon
der frischheid. zonder te imponeeren ... Het i:.:: 
de acbtbare mee_ter eener loge," zeide naast 
mij een der aJgevaardigtlen; ,,het i.;:; niet bet 
hoofd van den >:3taat. De Senn.at is niet ouder 
den ind~·uk, niet uaugegrepen, niet wakker ge
schud. Ik zag Ferry v6or mij, op die r.elf•1e 
tribune van den ::ienaat. in eene dergelijke po
sitie, als hij offers moest vrngen. sternmingen 
van µolitieke beteekenis. Hij drong er op au.n, 
en en craf ze Lem. \\'elk een gloed dau, welk 
eene overretling, welk een hartstocht! Hij scheen 
tot ill term ptie uit te dngen tegen werpingen 
uit te lokken, om ze te overwinnen of er zich 
van te be,lienen. De beer Brisson is oak harts-
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Men noemde haa1· de S,1maritaansche. Er wen! 
11ieL grwaagd, wie haa1· hct eer~t dieu naam had 
gegeYe11 - bet was ge11org, dat hij zeer gocd paste 
v r de ,Janke ge~lnlte l'll het b!Peke gelaat met 
de gedul.lig<.'. zacl1te uitdrnkking. /,ij liad dien naam 
reed~ rlc11 l'"l''>l<ll zomer gckregen, to en zti nnast den 
rolstoel Jiep, w;t;trln ltaar ecbtgenoot werd ro11clge
rcdct1 . Zij \\·as n11 al voor de dcnlc maal in \Yild
bad "ll droeg dieu naa111 uog De oplettende toe
schouwer, clin het paar iu \TOl'ger jaren gezien bad, 
kon 0111n1•rk1•11, d~t het hjdendc g<'Lrnt van den zie
kc. clie wedcr de gc11eesk1'<tchli1;"e I.iron lie1.od1L, ma
gerde1· en .i.iorzicl1ti"t>r "·ns gewonlen eu de droe
vige trekken 0111 deu moncl der jonge vrouw Jieper 
wari>n da11 rnorheen. 

Op de kurliJSt waren zij nls ka.pitein Gishcrt nem
holJ e11 l'Chlgenoote inge,chreven - en belangstel
lenden ha.1lJen vernornen, dat de zieke man, die 
eens een flink figuur en cen noolijk gtdant had be
zetcn. vroeger ecn talen~vol of1icier bij den generalen 
staf was geweest. 

~- --

De Soe1•alca,.t1ische Courant venchijnt I 
dl'ie11ianl 's weeks: Dinsdng.Y, Do11cle1·dag1 n 
Ztitercfrtg.'I, nif'!czondt•t·d feestdngen. 

A.d>ertentiekosten behnJve bet zegel voor 

elke 10 woor<lcn voor 2 pliw.tsingen ( 1.
elke volgcnde plaatsing de helft. 

Inzending der Advertentien tot op den 

llag der uitgave v66r 10 uur. 

tocht-elijk, 1111ui.r in stilte; z\jn ijver werld niet 
op de aUlleren, 1rni1tr op hem zelveu. Men zou 
zeggen, al' bij dn.ar op zijne bnuk zit en een 
argument nm den rnpµorteur Leantwoonlt, dat 
<le stern hem begeeft. Hii heeft :1,eker niets 
nin een lllnrktsch reeu wer, vnu een fu. isew-, van 
een gelukkigen wnagh1tls; hij is een braaf man, 
bescheiden, oprecht, belangel0os, maar zonder 
krncbt. Hij g:.eft deu in iruk van ruiddelmatig 
te zij u in eene positie, w111trin midclel matig
beid verbodeu is. H\j heeft; talent, ziiakkenni:;i, 
tlegelijkheid; meu zou niet zeggen, dut hem op 
tlit oogeublik in zijne carriere nag stoutmoe
tligheid zou outbreken. ] ndien hij ann het be
w-iud blijtt. zul die zeker nag we! komen. 

De outvn.ngst van den ~emrnt was koel, be
leefJ. m.~er niet. 

De mp1;ortenr, Bozeriau, een dikke advo
caat van het Hof van Cassatie, heeft de dis
cussie niet tot het verhevene opgt!voer<l, in
tegendeel. i\Iaar hti kent zijn Senn.at; hij is 
een joviaal, goed gehuweur<l man, hij deed 
lticben; hij heeft eene wijze van voorlezen, die 
aumseert; bij kittelt behendig zekere vooroor
deelen, zekere bezwaren, zekere teedere plek
ken rnn den Senaat. Hij is bier oneindig be
ter thuis clan de beer Henri Brisson of zelfs 
Leon Renault. Hij drijft goedrnoedig den spot 
met wat hij de booge, de ,, transcendentale" 
politiek noemt, zooals de President van den 
:\linisterraad haar aanbeval. 

\Vat Allain-Targe betreft, ik weet niet of 
hij spreken zal. ik betwijfel het; ik geloof in 
al!en geval niet, dat bij zg ne zau.k veel goeJ 
zou doen. Stel u Ferry en \.Valdeck-Rousseau 
in dit oogeublik voor; de quaestie zou dan 
geheel anders geworden zijn .... Ieder denkt 
aau hem. en :>preekt van hun talent op de 
tribune en lrnn parlemeutnire tactiek. 

Bozeriau blijft op de tribune, ik sluit mijn 
brief, al vorens den uitslag gehoord te hebben. 
Het is bier vol Gedeput1;-erden; men laat de 
collega's die een ernstig plichtbesef hebben in 
de Kamer voor ledige banken de wet op het 
koloniaal le5er bepraten. 

PS. In de couloirs bl~jkt bet ruij. dat de 
im1ruk, door de rede van Brisson gemaakt, 
bepaald slecht geweest is. ;\len spreekt over 
onhandige zinsneden, over bedreigingen. ., Hij 
spreekt a.ls eeu afgezant der ext1·eine-gat1che" 
zegt men. lk verneem van oucle parle1nents
leden, dat Brisson nooit anders clan viin het 
papier redevof:ringen gehouden heeft. 

J\len is oak tegen Allain-'l'arge ingenomen; 
men zegt. dat bij ve1deeldbeid zaait in het 
republikeinsche knmp en men verdenkt hem, 

De FransclH• oorlog zou hem ongetwijfeld gelegen
heid hrbben gegeven om zich te onderscheiden en 
zich roem en bel'Ordering te venven·en, manr door 
een ,-,,\ rnn bet pa:;ird bad hij zijn rngge111erg ba
zeerd. 

l) Een treurige geschiedems," zeiden de mensch en 
gewoonlijk en wanneer zij hem "·eer ontrnoetten, 
zagen zij den man ni0t den blonr.len baard, bet 
bleek.e gelaat en de helderblau we oogen deelnemend 
aan. Zoo jong ecri schitterende toekomst rnor zich 
--- zoo jong wor altijd tot ziekte en smart rnroor
decld. 

\\'ildbad i~ geen rnoue-hadplaats. men vimlt er 
gecn bont, genotzoekend publiek, e1· wonlt niet gr
coquctteenl en geflaneel'C! --- de ernsL van bet wer
kclijke ·lijclen Jigt over de liadgasten, hier en daar 
gctt1rnperd door e1'll zweem van boop en enkele gun
stige rnrschijn:;t>len. 

De ge~prekkPn handPlen niet OVCI' politieke be
;;chouwingen, nic1: ovel' toilettt•n en toch~jes in de 
schoone 11al1111r, rna;\I' r!e etm ~laat nauwlettend acht 
op dt!n andere; nu mcent !!!eu dat cleze of gene er 
111inde1· slechL uitziet of wat g<!makkelijker loopt, clan 
zit't men iem,and, die gisteren nog op krukken liep 
en van daag slechts op een stok leunt -·- dat geeft 
moecl voor eig0n l\jclen en men hoort voortllut·end ver
halen over » \\'ilLlbad's wonJerbaarlijke genezin gen." 
~u en dan wij~t men ook op iemand, die »alleen . 

uit tlankbaarhL•id" wel'r naar het stille dal in bet l 
Schwarzwald terugkeert. 

Waal' de buizen Yan bet stadje eindigen, begin-

- zeer teu onrechte hoop ik - dat hij na de j ningin aan met 20 gedresseerde rasduiven: de 
sluiting der zitting eene officieele cnndiclatuur olifanten Maruot en Bosco zijn disponibel als 
tegen de opportunisteu gekant, wil •oorbereiden. dansers, muzikanten, koordloopers en acroba-

(Het amendemeut cler Comrnissie, wa1irtegen ten. Miss Senitle, »de jonge en koene dieren
de heer Brisson spru.k, is, gelijk onze corres- temster", beveelt haar leeuwen, Juipaards, be
pondent verwachtte, door den Sen1tat aange- ren en Glmer doggen aan. Hagenbeek pre-
nowen met 129 tf"?geu 121 steunuen. senteert shmgen tot spotprijzen te koop, enz. 

(Amstent.) Oak op de artistenmarkt wordt de vraag ver 

De A1·tisten1narkt. 
Een interessanten blik in bet kunstenaarsleven 
krijgt men door bet inr.ien van bet vnkblad 
Der A1·ti:;t, dat 11ls ch~ Moniteur vour reizende 
tooneelgezelschappen, cafes chantnnts, paarden
spellen, kenuisreiiigers enz. lrnn bescbouwd 
warden. Eerst vindt men eeu geheele reeks van 
kumtenaars en kunstenaressen die een betrek
king zoekeo; zij zijn ervuren op het gebied van 
Duitsche, Fransche, Engelsche en ItaliMnsche 
chansonetten, » bekoorlijk van vonnen" en »rijk 
aan costumes"; voort~ solodansers, »excentrie
ke pantornimisten," cythervirtuozen, kunstenaars 
op houtinstrumenten, gl11.seuphonium en ruond
harmonica; verder echte en geimiteerde tyrolers, 
jongleurs, goochelaars, danseressen en prijs
kam psters, boerenquartetten met negergroepen, 
een >ijzertenor," die »met 1000 pond gewicht 
omhangen" arias zingt, en dergeliike kunsten
makers in groot aantal. Zeer rijk is de ver
scheidenheid op bet gebied der gymuastiek. 'fal
rijke »origineele slangenmenschen" en i>tand
kunstenaressen" openen de rij; een Gymnasti
ker biedt zich an.n >met acbt a tien grootsche 
reuzensprongen heen en terug" en tlaarop reikt 
Victorina kortaf haar kaartje over als de 
i>sterkste dame der wereld, jongleertlnde met 
50 pondgewichten." 

Het groote veld van den circus vormt een 
afdeeling op zichzelf en om vat talrij ke knns
tenaars en kunstenaressen van den eersten 
rang. Men vindt <laar de schoonste school
en parforce-rijderessen, voltigeuses met alle 
chicanes enz. V erder clowns van allerlei aard 
en daarondei; zeldzame specialiteiten. Herr 
Wilham Olschansky stelt zich beschikbaar als 
i> eerste pai:terre-springer der wereld met vijf 
gedresseerde ganzen"; A.lexnoder Pietrusiusld 
is de beste »omng-outang-daarsteller"; mr. 
:Slatscbtog scbittert als de eerste hoofclequili
brist op bet slappa koord. - Oak bet lieve 
vee moet zich naar de afwisselende luime11 vim 
het specialiteitenpubliek schikken. Gedresseer
de paarden, honden en apen behooren bijna 
tot bet verledene, assen en varkens zijn reeds 
vrij ordinair; thans biedt zich een duivenko-

nen schacluwrijke bell.ken- en kastanjelanen, schoone 
wanclelingen. rotspartijen en bier en daar ziet men 
van de bergen neer op een 'tilla of een plekje, dat 
tot rusten uitlok t. 

D~ze wnndeling lungs de ruischende Enz is het 
scboonste. wat \Vildbacl naast zijn wonderbronnen 
kan aanbieden . 

Op een namidclag in Juli reed liet wagentje Yan 
den 011gelukkigen kapitein door dt>ze heerlijke clreven. 
Zijn \'f'Ouw Jiep als nanr gewJonte naast hem. 

»\\'elk ecn interressante vrouwenkop," zei een der 
beide heeren, die cejonge \TOLlW hadden nagestaard, 
«dat blauwzwarte haar, da.t paarlemoenvitte teint en 
die ernstige, gl'ijze oogen -" 

))~Ia.tr geen schoonheid," viel de anclere hem in 
de redc. 

»Danr kun je niet over oorcleelen" - antwoordde 
de schilder \\'olt Findling Jevenclig, »spreek ik je ooit 
tegen OYer muzick? Wat jelui dik wijls een schoon
lrnid 11oemt, laat ons koud; cen blank gezichtje met 
rozcnwangcn en groote blauwe oogen ·- voor ons 
moeten de trekken spreken - en dat vrouwengelaat 
ginds verhaalt een geheele geschiedenis. Gelukkig dat 
zij den hoed in de hand draagt - die hjn vnn het 
hoofd i~ bewondere11swaardig." 

De pianist Jachte. llij was in Wildbad wegens een 
lichten aanval van rheumatiek en zijn wiend uit 
Stuttgart bracht hem een bezoek om hem den tijd 
wat te korten. 

~~lijn opgewonden Wolf," zei hij, »ik heh tot nu 
toe we! gevonden dat de Samaritaansche mecldijclen 

door bet. aanbod overtroffen; enkele speciali
teiten schijnen P-chter zeldzaam; een reuzin, 
een dwergin en een dame met een baarcl war
den gevrangd tegen vast en hoog salaris. Oat 
de artisten gelijken tred houden met de be
scl111ving, bewijst de heer Pierre Crommelin te 
Parijs, die zich bij het geeerde publiek dringenrl 
mmbeveelt voor het organiseeren van nachtelijke 
luchtreizen en sonpers in lnchtballons! 

EENE BECJJ,,AJIE. 

Een klein mannetje met veel verbeelding en 
een valsch diaruantje op zijn dus, kwam on
langs een redactiebureau van een Amerikaansch 
blacl binnen en verzocht den red11cteur van de 
afdeeling ,,publieke vermakelijkheden" te spre
keo. 

Toen bij aan dezen ~eer werd voorgesteld, 
haalde de bezoeker een stukj<! papier voor dee. 
dag en zeide: ,,hier hebt ge mijn kaartje, ik: 
zoude gaarne met u over mijn circus, het 
reuzen-circns, het circus der circussen spreken." 

,,U wilt zeker gaarne eene reclame hebben," 
antwoordde de redacteur. ,,Precies, beschrijf 
in uw blad mijn circus als 'tu belieft; de kooien 
der wilde dieren besla.an te zamen eene lengte 
van vier mijlen, ik heb twaalf soorten van 
olifonten en een onlangs in Afrika ontdekt 
wonderdier dat drieduizend pond weegt; mijn 
personeel bestaat uit tienduizend personen, en 
ik laat artisten van den eersten rang uit Eu
ropa komen, die ik met vijftig dollars per 
week betaal, alleeu ruaar om bet publiek ht>t 
beste te doen aanschouwen wat er te zien is." 
,,Heusch?" zeide redacteur. ,,Ja mijnheer, en 
een man als gii mens welversneden pen in 
twee werelddeelen ..... 

>Hceveel kololllmen verlangt u te hebben'', 
sprak de rt: :acteur, den kleinen man in de re
de vallende. »Zooveel mogelijk." »En wanneer 
komt uw circus'?" »Over een paar rnaanden, 
het trnnsport vereischt veel tijd en daarom 
kunnen wij slechts zeer langzaam reizen, bo
vendien reizen wij oak meer voor ans plezier 
dan wel ow geld te verdienen." 

>Da.t begrijp ik heel goed", antwoordde de 
redacteur, i>ons tarief is honderdvijfiig dollars 

opwekt -- maar jij bewondert alleen haar lichame
Jijke schoonheid" . 

))Het is de ziel -- de ziel, Raimund", zei de ancle
re, en zag toen zijn wiend vragend aan. 

»Samaritaansche - wie heeft haa,1· zoo genoemd?" 
)>De een of andere bijbelvaste badgast - maar je 

moet in's hemels naam niet aan de Samaritaansche 
denken, die Jezns water gaf aan de b!'on en wier 
levenswRndel niet zeer rein schijnt te zijn geweest, 
te oordeelen naar bet: Yijf mannen hebt ge gehad 
- en dien ge nu hebt is uw man niet - maar de 
gelijkenis is ontleend aan den barmhartigen Samari
taan, die den ongelukkige ar,n den weg vond. -" 

De schilder antwoordde niet, hij liet zijn vriend bij 
een paar bckenden staan en toen deze eindelijk was 
ontsnapt, voncl hij Wolf onder de boomen bij den in
gang van het Enzdal, waar de badgasten gewoonlijk 
koffie drinken - en wel niet ver van de plek, waar 
cle zieke heer in bet wagentje en ztin vrouw zaten. 

Ilnimund Ra.imuncli lacbte. 
>)Op den nitkijk - nu, de schilderij is in den geest 

ree'ls ontstaan en het spijt me maar, dat je smaak 
je op zulke - zijwegen voert. Ik zou je een beter 
onderwerp aan de hand knnnen doen, een allerlietste, 
kleine Russische gravin met aschblond lrnar, die op 
de heilige Cecilia gelijkt, als zij de oogen neerslaat 
en als zij lacht er zoo scbalksch uitziet." 

>):Su draag de eerste de beste compositie aan haar 
op," riep Wolf Findling eenig~iins gernakt. 

»De d<·kter heeft mij het werken vel'boden," zei 
de pianist vroolijk. Hij haalde een boek uit den zak 



per kolorn, vooruit te betalen en bovendien 
dertig percent vau elke voorstelling''. 

::;ls dat niet een beetje veel?" vroeg de klei
ne mun, die ee11 lang gezicht zette. 

,,J~t voor kli~ine blnadjes, gel!jk de New- Yo.-k
Ile1·ald of de Lonc1ensche Times zoude dat veel 
z1i ll urnar ons blad is zoo reusu.chtig ditt de 
prijR, die ik opgeef, lan.g mag worLlen genoemd. 
\VU bebben iederen dag veertieu goederen
treinen met papier 11oodig, ons blad wordt op 
v~jftig stoom-snelpersen gedrukt die geen oogen
blik stil ruogen blijven staan, en 1-Jukel onze 
uitgaven voor stoom bedrngen tienduizend dol
lars per dag. Onlangs heeft nnze uitgever het 
formant van bet blad een achtste duim ver
kleind en daar beeft h\j zooveel door uitge
spanrd, dat hij er vier scbolen, die ieder veer
tigduizend dollitrs bebben gekost, voor kon 
doen bouwen, terwijl hij bovendien in iedere 
gemeente tler Vereenigde 8titten twee kinder
zieken lrnizeu kon oprichten. De uitgever cloet 
het blad. dun ook niet ter wille vun het geld 
bet licbt zieu, maar h~j doet bet enkel in bet 
belang zijner gezondheid en nit lieftle voor het 
publiek. Enkel de localiteiten waarin •rns blad 
gevouwen wonlt zijn viernrnlen grooter, dan 
u,l de etnblis ernenten nm Krupp te zamen". 

,,Z!jn <lie loculiteiten in clit gebouw," vroeg 
de circuseigemwr z,.,er bedrukt. 

,,Bewaar 011.; 1 dit is mam· een filian.ltje voor 
circusnitngelcgenheden. ons hoofdbureau ligt .... " 

De clirecteur van het circus der circussen 
wn.chtte bet vverige niet nf, maar rn11akte dat 
hij " ·eg lrn•11m. 

Soerakarta. 

S 1 u i t d n &;" e n d e r 1'I a i I s. 
EUROPEESCHE l\IAILS. 

'1'1~ 8AlIAllANG: 'rE BALIVL\: 

Fr. 9-23. Fr. 12-26. 
Eng. 14-28. Eng. 3-17-31 
Boll. 4-14-25. Holl. 7-17-28. 

Queensland Royal ~fail Line. 
Te Samarang 6. Tc 13ata\'ia 9. 

Commissarissen O'ier de m1111.ncl Juli. 

Plutttsel\jke Scboolcommissie. 

De Heer H. K. H. Wilkens. 

Gy mnnstiekscb ool. 

De Heeren H. K. H. Wilkens en. Ds. N. 
van Klaveren. 

Verzorgingsgesticht. 

De Heer P. \Y. G. Gout. 

Maan&tand. 

Zondag 5 Juli L. K. Zondag 12 Juli N. M. 
Zomfag '19 Juli E. IC .Maanclag 27 Jnli V. l\I. 

Willt>m I -Kedonµ;-D,Jnli 6 \. m. 2 11. m. 
T(p,]ong-Dj:1ti - Willu111 1. 8.5 · '" m. 4:1 ·l n. m. 

·I (,Al (snellrein) aank. Soe
rabaja U.-

2.:-35-aank. Matlioen 5.52. 
Soerabnja-Solo Djebres 6.20 (sneltrein) a'.lnk. Solo 

Dj. 1.28 
8.25 aank. SoloDO--· 
1-1.57 aank. ~fndiocn 5.5'1 

(Tijdsopgaven volgPus 111iddelb. tijcl Soel'abaja: 9 rni
nutPn ve1·,chil met Solo: 12 um· Soerabaja:.:: t 1.51 
Solo.) 

Naar wij vernemen kosten de nieuwe cos
tumes voor de waj1mg orang vnu Z. H. <len 
Prins Praboe f 17.000 tenv!jl slecbts f 5000 w11.
ren beschikbnar gesteld, zoodat de lustgever die 
met dien annmMk buiten ziju boekje ging, 
clat geld wel zid moeten hijpttssen. 

Volgens gerucbt heeft Pangeran Gonda Sis
wara, Majoor bij bet M. N. le!5'ioen, plan zjjn 
ontslag uit die betrekkiug te vmgen, en zich 
biunen ei•nige dagen wegens gezondbeidsre
deneu naar Pablegnn, op bet Lawoe gebergte, 
(tdwaar zich gezondheidsbronnen bevinden) te 
begeve.n. 

Door onvoorzichtigheid met liet omgaan van 
vunr, brnndde de wouing -vun den heer D. v. 
cl. H., htndbuurder van Djiwo, onlangs at'. 

Verschille::ide gond- en zil verwerken benevens 
bet aanwezige geld W'3rden, tot een klornp 
samu- gesuwlten, teruggevunden. 

De schade wordt op f 20.000 geschat, een 
groot verlie;;i voor den eigt:nanr die zich juist 
op Senrnrnng bevond en telegrnfisch van het 
ongeluk in wetenschap werd gestelcl. 

Een heer vroeg kortelings 
Tan Joanna afkomstig was, 
hij geen opium bij zich had. 

een Chinees die 
gekscherende of 

Over die vraag schrikte onze Bnbah zoo 
hevig, dat hij zich de spionnen reeds op kt 
lijf wirnnde en bet hazeupncl koos met achter
ln.ting van zijn hoed waarin een zn.kdoek en 
leege geldbuidel gevonden werden. Die sch\jnt 
dus bepu.aldelijk tot het groote gilde te behooren. 

Gisterenavo~cl .. hield ~e inlandsche ~emeente 
op de gebrmkeluke wyze feest op den 21en 
dn.g der vasten op de aloon-aloon alhier en 
waren de meeste Hofgrooten daarbij aanwezig. 

Vde i1ilandsche woningeu wtiren met lnm
pions versierd en badden de kampongs dan.r
door een vr•iolijk annzien. Bornngenoemde plech
tigheid ml om den anderen avond op de 
aloon-aloon tot het einde der vasten plaats 
vinden en lokt steeds vele bezoekers. 

Nabij de passerloods te Ngrambe onder Ma
dioen zal bet nanstaande j1i.ar een koffie-inkoop-
pakb uis gebou wd word en, waarmede de owlig-

1· er tr e Ii de r 'I' re i n c 11 gentle desns zeer geb1111t zullen zijn, daar z1j 

Semarang-S<,Jo 

Solo-~('maran,£: 

6.50 v. m. sneltrein, wP.lke dan bun product geen palen ver behoeven 
te Solo n.an~luit aan rlen snel- te trnnsporteeren. De bevolking is reocl~ 
tre;n, diP. om ·10.30 v. m. druk bezig met bet planten van polowidjo; de 
van daar naar SoP.rabajavcr- rijst kost er thans f 1.50 a f 2.- per pikol. 
trekt:_ Verder 8.3-1 v. m. 1.11 I 
n. m. , 
7.2 v. m. '10.30 v. rn. 2.-16 l Op het hngrland Gondang onder Klaten moet 
n. m. sneltrein, \velke aan- j in den laatsten tijd schrikbarend gestolen wor
sluit aan den sneltrein, die I den. Niet alleen kleedingstukken enz., ver
om 6.20 v. m. \·an Soera- · dwijnen aanhoudend. maar ook de aanplant 

~ . . hal<: vertrekt. I~ op d_ e erven worclt niet immer geoogst door wie 
Semarar.g-.KedongD~ah 2.~~ n. rn. gezaaid bebben. 
Kerlong--D1at1-Semai :rng 8. L Y. m. E b • i·t· t · bt ·· ]] 
S . · n· 1·· G -o o 3 I I en eter po 1 1e oezrn »van w1en zu cs emai ang-- .JO ,Ja .o v. m. o. v. m. ,, . .. 
Djokja-Scmarnng- 7 :l 3 v. rn. ·12. 25 v. m . zoude mog-en aangaan 1s daar zeer wenschelg k. 
Djokja-Solo 7:15 v. m. 9.48 v. m ' ~.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Solr -Djokia 7. -13 v. m. 10 v m. ·1.58 

n. m. :i.36 11. rn. 
Alie du.gen k11.n meu op de hoogte van de 

amfioenpacht te vVaroong-Pelem een twintig 

en bladerde er in, >lik geloof, dat een !anger verblijf »Met droevige gedachten en gewichtige bezighrclen 
bier zeer goed zou zijn roor je zenu wen - blijf hi er." mag m1\n zich niet l.Jezighouden, maar het gemoed 

»Oat lrnn we! gebeul'en," :rnhrnorclde de schilder, moct vroolijk ~n vrij z~jn, opdat de verrichtingen van 
tenvij l hij zich bet lange lrnar 1·an het Yoorhuofcl · de 01·gana sensuum niet Yerstool'cl worden." 
streek. )JIJt>t is we} mogclijk, rlat ik hiel' nog blijf." JJD r:ll'o'. ~iet treurig zijn - dat moe~t die arme 

>i )Jaar clan moet ik je Cl'rst iets uit dit oucl1~rwet- nouw oQk ter harte kunnen nemen," momp0ldc \Volf. 
sche bo!.'kje voorlezen; hl't bernt nnttige wenken ll<Jt was goc>.d, dat hij zacht gesprnken had,. want 
voor de bezorkers mn \Yildbacl. Lui;:ter eens: de verlamde kapitein ga.f eenskl11ps h1•t bew\js, d<1t 

>JTt'n eerste: \Yanneer gij naar een badplaats gaat, hij als allc ziekPn, <'en fljn gehoor b,~zat - hij moest 
moet g;\i uw rE>istasch met goud vullen." eenige zinnen van de prnktische wen ken 'Verstaan 

\\'olf Finclling's onregelmatip:e trekkrn warPn rnort- Lei.hen, hij opende de 01>gen en vrneg zacht iets aan 
clurentl in beweging: ))Eun je me soms zeggcn, of zijn vrouw. 
toen ter tijd pianisten en helden van h<'t penscel Z\i knikLe, stontl op en kwam op de heerl"!n toe. 
\\'ilclbad ook al mrt hun tegenwoordigheirl vel'eer- ))Zou u rnij een oogenblik bet boekje willen cc•nen?" 
den - en of voorna.melijk voo1· hP.n deze 1 aadge- woeg zij met C<'n welluide.nde stem en zondel' de 
ving is ge~cbl'even?" • minste verlegP.nheid, terwijl zij haar e1 nstigen blik 

"Mogelijk we!, frl'.tello, zt>er waarschijnlijk zelfs," be11rtclings up \V!)lf en Raimund vestigdc. 
antwoordde de andere. ))Men zou toch kortcr proces De lat.tste sprong op rn gaf het haar met een 
hcbben gemaakt, als mel) aan den ingang rnn het diepe buiging. 
dorp een bord had geplaatst: >.Meh worrlt g·~waa1·- »Dank 11 Zl'er, mijnbeer!'' zei zij vriendelijk en ging 
schuwcl voo1· rondreizende gezellrn, als muzikanten en been. 
schi!ders, daai· deze gewoonlijk zeer vroolijk zijn, maal' I >iNu?'· zci Raimund. 
zelden goed gevulde zakken hebben." J>Dat is een gezicht, da.t mij in mijn droomen zal 

r>e schilder Iachte eenigszins onwelluidend, slc•eg . verschijnen!" antwoordcle de schilrler. 
rle annen over elkande.r ·en zag naar dP. dame, die ~ >JDan mo<it ik uekE'n11en, dat je clroomiln beoc.hei
met een boek in den schoot :mast den zieke zat; bet ! den zijn - wat rnij betn:ft -- ik zon onverschillig een 
was ecbter niet opengeslagen, want haal' man, wien I dozijn van die vrouwen voorbijgaan - ah, claar ginds 
zij er uit had willen voorlezen, scheen te sluimcrPn. ~ kornt gravi11 Sa~cha -- Zic eens even! \Vat trippelt 

»Wil je de tweede raadgeving IJoon:n!" vroeg § zij! Alit'S chic f•n elegance! In elke plooi van haar 
Raimund. Ii toilet de vraag: b.obaag ik? In elk lachje het bevel: 

>J Zrker -·· ' ~ aanbid rni.i." 

tot dertig vagabonden au.ntretfen, die zich on
der groot rumoer met Let keplekspelen bezig 
houden. Da1tr de wd. schouten en polit.ieop
pnssers 7.ich bijnn. d1tgelijks ann de woning vitn 
den pnchter bevinden, vindt men bevreemdend 
<lat zij dat verboden spel niet tegei1gann. 

Op Djebres Moij bet emplncement van de 
stan.tsspoor wil men volgens ouzen reporter 
een nieu w hotel met wngendienst oprichteu ot 
liever, nn.n.r men ons meededt, is r~'3ds met den 
bo'.lw begonnen. Ann rui111te r.al geen gebrek 
z~jn, doch het is de vrnag of de plaiits met 
bet oog op den n.fstnnd Vllll het centrum 
d-er stacl, we! goed gekozen 1s. 

De huwelijksfoesten bli de Prinsen Gon
da Hntrnodj6 en Ac.li wi,lj6,io, moeten, nan.r ons 

1484, -1533, 1562, 1635, 1647, 1769, 1808, 1877, 
2005, '20 I 0, 2022, 2042, 2200, 2394, 2400, 2450, 
26·10, 2819, 293·1, 3034, 30.:l5, 3074, 3126, 3400 
3504, 3636, 3706, 3i39, 3795, 3858, 3999, 4078, 
4160, 4191, 4212, 4214, 4527, 4633, 4665, 4716, 
4799, 4921, 4943, 4951, 4979, 5o05, 5'165, 5239, 
52,rn, 54.32, 5479, 551 n, 5540, 5573, 5622, 505 ~ 
57\)7, 5828, 581'7, 5930, 6054, 6079, 6094, 62 -'l, 
G:rn:.:i, ()324, G40 I) 6 is2, G480, 6495, 654-3, 6733, 
GS ·! 3, 685tl, 687 4, 6930, 7023, 7083, 7166, 7240, 
7263, 7406. 

Wij vernemen dat de gelukkige winner vn.n 
den 1 en prijs der op gisteren getrokken lo

~ ter!j, ienrnncl i:'l van Bntavin, ,]ie zijn lot gc
kocht heett op de luatst gebouclen vendutie 
bij de firmn liiLll & Co. 

J. B. 

vi:.n vertrouwbare zijde werd medegedeeld, een De Java koffie oogst weni op 31 Mei 11. 
f 60/mille gekost hebbtn wa1tronder echter ook gern11Ulcl op 046.730 pikols. 

pen zouden z\jn. 
A. D. 

De kosten voor het vnorgenomen uitstnpje ' 

de kleedereu enz. van de jonggeb a wden begre-1'' 

van Z. H. den 8oesoehoeunn naur Ampel, wor- Met genoecrP.n zien wij het teleCYram van de 
den op f 50/ill. gesclrnt. I nan kom~t va.~ de D1·e11ti1e te Mu.~seiJle. Mis

schien ml dit nu volst1Lnn om een einde te 
maken 111rn de onverkLmrbare prnnt.jes omtrent 

De op heden door ile firm:t Soesnrnn & Co 1 eeu ongeluk met d{en stnomer, die door alle 
ge11oucle11 pa111-.le11 vend ut ie l.ir,Lclit oµ f G4 81. tegenspmu.k heen, door bleven loo pen. 

Hoogste prljs p<~t· µniml ± 305; langste f 60. A. D. 

Een pa:ir avouden g-eleien zn.ten eeuige rn- Het verlrek van tlen schont Lorey nnar 
hinders gezellig eeu bL1Lrl:ie te le!!ge n a1rn het • Chinn. ter terngvoering van de vier lastige 

,, ~ Delische hootdstitndils Gho A Kik, Gho A Teh, 
sbttion te Bn!npiin, toen een verlieler in woP-
de ontstoken de bmp omver trnpte, IVltardoor 'l'eng He ~im en Tong Hok Sioe is thansde
z!in partner znlke enre brnnd woutlen bekwam finitief vastgesteld op overmorgen per G. G. 

~ 'sJacob. 
dat b~j iu bet stadsverbn.nd moest opgenomen 
warden, en men voor bet beboucl van zijn le- Het gouvernement betnn.lt nntuurl~jk bun 
ven vreest. p11.ssu.ge en die van den schout en zijn oppas-

De dader is in hechtenis. sers. 

GEMENGDE BERICHTEN. 

UITSLAG DER TREKKING 

VAN DE 

G-EJLDLO'"l::'ERIJ 
'l'E::<f BEHOEVE VAN DEN 

Bat.aviaschen Schouwburg. 
'[ Prijs van t :O,OOD,- Ko. 4524 
1 )) » 5,00U,·- )) 679 
2 Prijzen )) )) 11.,000,- )) 835, 699·1 
2 )) )) 503,- » 2655, 3478 

50 Prijzen van f 1.00,-

·l 75, 370. 0 la, 628, 769, 706, 952, 988, -1130, ·1267, 
1633, 1807, 1878, 1086, ·1987, 2'108, 2412, 2477, 
2687, 2803, 2914, 2935, 3009, 3380, 3412, 3549. 
3561, 3605 , 3014, 3898, 4079. 4310. 4470, 4554, 
54 [ 4, 5435. ;) 1f86, 5:'i4 l) 5564, 5033, 5684 5885, 
5967, 6148, 6168, 1011, 1urn, 7:269, 7369, 7378, 

Een honderd prjjzen van f 50.-· 

86, 190, 209. 231. 263, 37:2. 4:33, 531, 55l. 637, 
736, 90 i, 981, l l 03. I l 70. ·11 77, ·I :WG. 13:10, I 5GO, 
1567. Hil4, ·1024, ·1071', '1740, ·1151. ·1825. ·1831, 
·l 839: 20 l 7, 2128, 2128, 2256, 2263, 22G3, 2316, 
2333, 2367, 2376, 243:2, 2496, 2507, 2323, 2582, 
2675, 2865. 288:2, 3078, 3095, 3131, 3:227, 3229, 
3289. 3481, 35,33, 4141, 417.0, 429·4, 432.R, 4463, 
4514, 4.)72, 4()37, 4725, 4738, 474.3, 4793, 4867, 
4937, 4932, 50W, i°ll"LG, 5147,5182, 52·13, 5299, 
5330. 5338, 3:358, ?J3G3, 56i5, i'i0\.9. 5710, 5818, 
5870, 5972, 6160, 619:2, 03l3, 6500, 6017, 6629, 
6703, 6747, 7032, 7122, 73:W, 7338, 7358, 7389, 
7405. 

:Ven b.onderd prijzen '"-au f 20.-

13, 42. l Q.k. 185, 292. 333, 357. 425. 708, 768, 
799, 1019, !OG4, 1:!31, -1243, 1350, 1358, 1467, 

Hij 'prong op en rnddc n:iar de Russische grnvin, 
van wie hij 11og jui~t 0><'11 u11de11g•'nden grol't opving. 

\Volf Fi11clli117 Ind ze!fs 11iet naai· de gnnin om
gezien. llij stnnrde in lit•t gelaat dl't' S:1maritaan
schl', die \V •'<'r 1111m:t de11 ziekn z;1t en in dt:' lno
chu1 e l,i,1 iPrrlt', 1111 <'ens •i~n zin 1·oor!:1:<, d::in weer 
een~op1ncrk;11g n111:1kte. 

Toc!11 zijn \ 1·!1·11.! nwt 111n!o:w Uell11111tli, c(':1 ond 
krijg-1,1 ·, die in d1:11 oorl11C! ,_.,~11 scl1-1t in rle iicnp had 
gekn·gp11, a:111 li.·t tnf'c:Jtc te111gkw:1/ll, scl1rikte de 
,:chilt.IPr, nl:<<>f l1i.i "P i<'t~ kwn:ul:< w<1s l.J1•1rnpt. 

J>G,.o\·i11 ·s,1,cli:1 is her. ruuoi~t,: schep"·ltje, flat 
door liet E11zdal wa11rlelt," zei TL,inwnd, )Jen ik 
Vl"t'e-', dat ik de tweedo n1arigeving, 0111 niets te 
rloen, niet z:il oprnlgen, want er ~pe·~lt mij c»n 
Melodie ?'llSse, de.iiee ct lei Comtesse Sascha door 
bet hoofd." 

\Yolf leg-de z\jn hand op den nrm mn den majoo1·. 
)) \-Vaar konien z\j eigenl\jk van daan ?" 
Deze beg«ePp de \T:rng niet en zag hrm w1rbaasd 

aan. · De scbilde1· ba~stte zich er Pen verklaring van 
te gevrn : 

J;·Dic lamrnc hcer --- en zij --- natuurlijk zijn 
vrouw -" 

})K:ipitein Rembolcl ig uit Wr.stfale11 - en zijn 
v1·011w kornt ook 11it die sti-eek -" 

)) JlPidegroud. veen, moeras, dwaallichten," zei de 
vroolijk>.! rnusicus. 

De nwj<Jor zucbttP. 
»In \'ergel\jking \·an dien ar men kerel, ben ik er 

nog goed afgekomen - hij is van het paal'd gestort 

B. H. B. 

UrT BATAVIA meldt men ons: 
Aun den heer Marcel Monnier, belr.st met 

een zending door den minister van onder
. wijs en scboone kunsten in Fraukr\jk, beeft 

de Regening voor onbepnalden t.ijd vergun
ning verleend tot bet reizen op Java en Madura. 

I. v. 

OP PENDRIAN zal morgen en twee volgende 
dagen op bet voor den proeftuin voor suiker
riet bestemde terrein en ond•·r toezicbt vim den 
op de fabriek van den beer Borel geemployeer
den Nederlundschen 111ndbouwer, met de Hol
lu.ndsche ploeg warden gewerkt. 

Indien de karbouwen heden namiddag t.ijdig 
bier annkomen, ::al morgen ochtend te zes uren 
worden aangernngen; zoo niet clan morgen te 
drie uren in den namiddag. 

I. v. 

~ Het gebeurt wel eens. d11.t er groene koffie 
i gd:iogst wordt, o. a. wn.nueer men in een aan
j pLmt die te dicltt op elkander geplnnt is boo-

men uitkupt. Gt-woonl[jk wordt die. groene 
koffie in man den gedaan, toegedekt met alang 
ubng of stroo en twee keer dangs fl.ink be
goten met water. Die bessen warden op die 
manier rijp geferrnnnteerd, en kunuen de zwart 
geworden be>isen verder 1tfgedroogd worden. 
!Je Jnrnnen ecliter, die zich onledig houden 
met op de perceelen groeue koffie te stelen, 
hebben eene betere bereidingswijze en wel de 
volgende: 

Zij koken de groene bessen tot zii gaar zijn 
namelijk tot de scbil geel wordt en ontbol
steren ze d1Larna met de voeten. De alsdun 
verkregen hoornschil wordt gewasschen en ge
clroogd. 

nan bet b<'gin rnn flPn prachtig•' carriere - en clan 
wolang te mof't('11 lijrlen ! Ilij is hulpht'boevencl als 
een kind Pn toch rlragen beirien bet noodlot met 
un11it>prekel\jk geduld; nooit hoort men een klacht 
nrn hl'rn, of et>.n zncht. van haar -" 

llEr.n T11e1kwmmlig-c Yrouw," zei Tiaimund en zag 
d:rnrhij n11:11· grnvi11 :::iascha, die in haa1· pompadour
toilet :ils t>1·n knpel voorltijllaridt•i·de. 

))o\Js z~j 1Toegt!r gelukkig met h,.m was, moet zij 
nu o,>k zijn ongeluk helpen dragen," zci Wo!f Find.
ling. 

))0 - ,ie vergi~t jfl, mijn v!'iend," riep <le kleine 
ma..juor. )) Voor den uorlug warPn zij nag geen paar 
1•11 waren ouk vobtrekt 11iet voornf'lll<'llS h1>.t te wor
den. Voor zoover ik rnij hel'innP-r, had Gisbel't Rcm
bol1l gehPel and ere pbnru~n - \' ij zijn toen van 
elkanrl,~r a(~flroakt. - Eel'st na den (IOrlog, na zijn 
ongeluk, is hij met zijn nicl1t getro11wd --- ja, ik 
weet t>igenlijk niet, hot> ik het 11oemPn zal." 

» lJpeft bij haar als zic) nverpleegster a•rngesteld,' 
zei dl' musirus. 

»Dan," zei Wolf, tPrwijl eP.n donkr.re blos zijn 
gelaat kleul'dc, »dan is zij du::bel tc• b"wonderen." 

De b1~ide hi:'eren gaven zwijgt>nd bun toe~temming 
te kN111en, want de fda11kt:> nouw kwarn juist wet:'r 
aan bet t.nfeltj", legde ltet bo .. kje neer en zei: »Mijn 
man dankt u Zt~e1· --- en ik ook." 

)) Hoe gaat h<!t met mijn karneraad?" Vl'oeg ma
joor Hellmuth opspri11gend. 

( W ordt vervolgd.) 



Dezer dngen kofliedieTen op heeter dnad be
trupt bebbende, nam ~le met de g-econfiskeerde 
g1oene koffie een proef en voldeed die vol
komen. 

fod. Opm. 

Verspreide Berich ten. 

Ontslagen, L'<'t·1·ol, de majoor der infanterie C. F. 
Koch, komrnandant van het 7e bataillon infanterit', 
in gal'llizoen te Semarang. 

OntslugPn, de commit>s op hl't assistent-rnsidentie 
kantoor te Billiton, M. J. de Pril. 

Benoemd ti i commieR op l11·t as,istent-residentie
l;ant.001· le Bill~ton J. van Ek, eerstc commies bij hnt 
depnrtl>ment mn Binnenland ch Bestunr; 

tot ~r rsten commies bij het departerurnt ''an Bin
nenlandseh lleRtunr, van Davelaar. 

Door dell Tinad 1·a11 Justitie te Bat<nin is l'echts- OpgPrlrngt>n de functicn van directenr der burgera-
ingang vcrleend met h~vel tot genrngenneming te- Yond~chuol te Suernbaja, aan den maJ001· Lamberts. 
gen J. C. A. v. S. g<;w••zen k lei k op }wt RPsidentil'- Uit l3i1tarin. 3 Juni. Geplnatst nls gewe tel\jk in-
bureau te POl'!'waknrta. beschuidi~d f 773.- ver- tendant der eer~te militnire afdeeling te Uatavin, de 
duisterd te hebbrn. - - Bet Bnl ma>·que door de mnjoo1-i11tl'11lhlllt G. C. Ouwerlinir. onlangs van \'er-
vereeniging Ee111ln1t:ht te Ilatavia gegeven, harl een lof terng:gl'kl•Prd; 
groot succes, a!IPS li1•p in de be. te Orde af, 85 beeren bij het. grnot miJitair hospitna] te \\'eltevreden, de 
en US dames warrn grmaskerd en warPn OP ros- otfkie!· vnn g,•1.ondheid der tweede kla se C. T. Smit. 
tume meer <Ian prnchtig. - De opt>1 a-vulksl'oor- ' lngpdeeld bij het t wcerle depot-hataillon fo \Vil-
~telling was s!t· .. hts rnatig bezocht, l'n de 1ecette nit'! I ieni l. de \\WedtJ 111it1!nant der inf:.tnt.l'ne J. J. ilru
gPnoe-g om de ko~ten 1·an 01 kPst en ga,licht te bt>- t tel de la Hirier•' 
talen. - Een k1wlie is te Mr. Cornrlis onder et'n 01·erg1•plantst naar het ee1·ste depOt-bataillon te 
znndwagen gPra,1kt en met gebrokr>n bern 11anr het Mt•t•ster Corneli~, dti t\\eerle luitenant cler info.nterie 
Stads1erhand gebrncht. - De cycloop bi.i Aden, rlie J. M. Tn1111111ers; 
dP Piinses Marie met slechts weinig sclrnde heeft bij den ge11l't·~kundigen dienst te Atjeh, tle officier 
meegemaakt. heeft 'eel booten zwaar be~chadig1I.- \an gezondhl'id der eerste kla~se A. F. Heijl; 
Volgens l'•'n telPgram \an Home van 4 J1rni hnd de bij den geneesknndigen dienst ter Westkust van 
gezon<lheidsconfl'l'entie brsl0ten, d:1t alle pelgrim- Sumatra, de of1icier rnn gezonrlheid der twcetle klas-
schepen nnar Djedda ei>n dol-tr1· nirn boorrl zullrn se D. D. Buchler; 
moetl'n t.ebbrn. --- Den 30en J\Iei "s nnchts is in bij den geneeskundigen dienst te ""Weltevreden. de 
Ca~hmPre in J31·itsch-lndie ePI\ all1•tl1t>\ig~t~ anrrlbe- ofr\cieren Yan gezo11dheid der tweede klnsse \V. Pauw 
l'ing gewee~t. De aardc ~pJ.•rt en werden e1· drie en J. \\'. 11. \\'\js111an; 
dorpen 1erzwolgPn. --- De i11~tallatie Yn11 dr>n nir11w naar Pa11k:1djt•ne, de offlcier van gezonrlheid der 
benoemdt>n l\:1pitt·in d1•1· Chi11PPZ•'n tc Pl(lbo:ingo zal twepde klns~e J. U Korneli~&en; 
op den de11 Sen .lu'i J'l:1nts vindPn. 1ir1n1· den gewrst1~lijken staf te Atjeh, de kapitein 

De !teer Stl•enber!:h !t• ... er11nrnng komt ''an zijn rler in 'i111terit• C. P. J. van \'liet; 
,·onnis in hoO!!l'l" b1•roep. -- I >.101· het nf~tt•kt•n \'::Jn 11:rnr den gewestelUkt>n staf te Soerabaja, de ka-
ee11 rnrrtjon, ,!!"ing· te ... 111:1rn11p: e1•11 pnarcl op hol, pikin der i11 1a11terie L. Swart: 
en wroorzun1\IP in r!e Chin1·e~d1e l.nmp heel wat nnar llatavi:i, de m·1g;:1zij11ml~ester <ler derde klas-
scltntlt>. - De Itali:rnn~rhP opl'r:1 z:1l nok Snlu t'O .Iv)!- se rnn de gt:nin (tll"l.•ed.~ l11iten:111t) F. C. P. Plickel: I 
jn b1~1.oekr11. - Oogzit:kt" ui_j d1• kinill·n·n is t1• St>- nnar Sc tu nrnng, de nrng::1zij11111r1•:tnr der tweede 
nrnrnng nij \\"1•1 :Hill d., 01d1~ \llrt den clap:. - n1~ kbs~e \'llll de g<'11ie (ee1·ste luitl'l1llllt) 11. 13ol.hurst; 
brn11d in het l 11n'a11 1·n11 dt•n hoof.I- inµe11il'11r, cl1t'f l n:iar Sal<ltiga, de lrnpitein der genie E. Tielenius 
dl'r "u tenl"l'I kl'n in fl1·m:1 k, wnnlt a:i n het on 1 001·- Kruijthoff; 
zichtig- wcg11·e1·1•1•11 v:111 t'<'!l l11cif1·r door ei>n rler nnar Uutavia, de i;crste luitenant de1· genie F. "\V. 
klerken toeg-eschreYPn. - E••n inbn~k,•r wen! ti' Jo~- van llloemen \Vnandl:'n; 
ja op ren ~cho. h<l!!cl ont lin:tlrl •' n z11"1nr p: ... k \\'Ct st naar Atjeh, de eerste luitenant der genie H. E. 
nnar hPt h11~pitnnl petr:in>port1•erd. - !let liefhebberij- lieidcnrijk. 
toonel•igezeb<ch:ip Thrtlia zal M:1nndag te Jogja Ontlteven, eervol, van het geren van onrlenvijs in 
liarr I 3e rnnn•!Plling g-eYen. - De Jnrnspoor maakt de scheikunde ann de hoogere burgerschool te Serna-
in den lant~ten tijd tnmelijk goede 1orcleringen. Zij rnng cir. J. Haver Droeze, leeraar aan die inrichting 
i nu rerds in ~taat werktreinen te laten loopen tot en E. Polak, militai:· apotheker de1· cerste klnsse. 
Papongnn. Gaal dit zoo \Oort, dnn znl het eerste BPnoemd tot leeraar in de wis- en natuurkunde 
trnject ~poerli~ gf'reed zijn. --- Dr wel bekende heer aan de h0ogere burgerschool tc Soerabaja, dr. Th. 
Daron is!!<'· l:rngd in de s:1mrnstelling van een Fmnscb J. van Buunrn, ingenieul' der derrle klasse bij den 
open1gezelschap en zal da:irruede Jam bezoeken.--- wnter8taat; 

Te Singn pore zijn de Chineesche gen'.Jotschappen tot leeraren in de wis- en natuurkunde aan de 
werler aan bet vechten, en doP.n zij dit eYt.'ll als de hoogere burgerschool te Semarang L. van der Est, 
Parijsche communards b\j begraf1•nissen.- In 1ie North leernar ann die inrichting; 
China Daily News komt een bericht voor, dat er P. Leenrlertz, militair npotheker der tweede klas-
sprake van zijn zou, dat Engdand Port !Iam!ltou we- se; en 
der zotl ontruimen.-- Eenige .Javaansche soldat!'n, rlie G. L. Yervrr. aspir:rnt-ingenieur bij den waterstaat; 
den nacht buiten de kazernes badden doorgebracbt. tot ontvanger bij de in- en uitvoerrechten en ac-
hebben te Met>ster Cot nelis een gardoe1ran over hoop cijnzen. I'. Krom bout. verifica.teur der vijfde klasse. 
ge&tokrn.- De Prnauw-~fa:1tschnppij \";In het eiland tot lid in de commissic van toezicht op de hoogere 
Am>te1·dam kre1·t over 1884 aeeu di1:dend uit.- b;;rgerschool te Samarang, mr. \V. A. Engelbrecht, pre-
De beer von Czernicki zal den heer Lautier. die tot sirlent van den rand van Justitie alhier. 
resident ergens op Java zal benoemd wordPn, \'ervan- Ont>!agen, eervol, de militaire npotheker der twee-
~en. terwijl in de plaats van rlen beer \"011 CzPrnicki, de klnsse P. Leendertz; 
assistent re ident voor de Politic te Bntavia, komen de eerste luitenant der infanterie H. C. Moorrees. 
zal, de heer van de Poel, assistent-rl's1dent in de Pre- Van de zes canuidaten, die examen hebben afge-
anger .- \\'ij vernemen dat de in~tructie in de zaak legd vour commies der tweede klasse bij den post-
tPgen ::\larie Jeanne Lorette. de moordenares rnn den en telegraafdien,;t, z\jn geslaagd de hee:-~n F. E. van 
hi>er T. Snkurada. J;,pansch zankg1'1nstigde bLi ons der Schraaf en L. W. den Hartog commiezen der 
hof i<; geeinrligd. Als rnrdt>digers van den beschul- d~r<le kbsse bij <lien dienst. 
digde zullen uptrrden dP a<lvocaten J\Tr. Ph. A. Haas De loods te 1jilatjap, C. J. A. Somer, is wegens 
te Amsterdam, en lllr. L. S. van Embden te 'sGra- ziekt1'? op wnchtgrhl gestelrl. 
venhage. 11e loods dt.!r d1~rde klas~e rn Soerabajn, l\f. J. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 2 Juli. De heer Albert Holle is over

leden. 

Jausrn, is nnar T;ilatjap Ol'ergeplaat t. 
J)e outrnngL'r bij <le in- en uitvoi>rrechten en ac

cijnzen te Proboli11ggo, jhr. P. D. J. Bu1•ry de Ma
n'gnault, is overg1•µl:iatst nnar Tandjong Pandan. 

De ongesteldbeid van Z. E. 
raal wordt toegescbreven aan 
kwaal. 

De untvu11ger u\j de in- en uitvot'rl'echten en ac
cijnzen te flesoeki, J. \Vijt, is overgPplaatst naar 
Probolinggo. 

den Gouvernrur-Gene- De z•J11tverkooppakbuismeester te Kediri, J. G. Popje, 
een oude ingewands- is gepPmionneerd. 

Het gerechtelijk onde1 zoek m de zaak rnn den 
as~istent-n'?sident Burnaby Lautier, heeft wrinig ten 
nadeele van dezen aan het licht gebracht. 

Mr. Hnukman, als mede-eigenaa1· 'nn Koeripan 
acht de beschuldigingen van den beer Riesz over
dreven Pn ongemoti\"eenl. 

llrt stoomschip P1·inses Amalia is den 29en Juni 
te Marseille aa11gekomen. 

Het stoomschip Pri11s Alexander is den 30en Juni 
te J\1a1·seille n1111gi>ko111en. 

Jlet stotirnschip Madura is den 30cn Juni te Am
sterdnm aangekonwn. 

Londen, 1 Juni. Men bewecrt dat een eng ,·er
bond zou bestnnn tus~chen de Duitschr, de Oosten
rijkscbe en rle Italia:rn:;che Rf:'gcering, met het oog 
op de buitenlandsche politil:'k van het (Engel;oche) 
gou rern1•ment. 

Benoemd tot twrrrlen commiPs op het. rPsirlrntie
kantoor te Banrloe?1g, A. F. Schultz, dt'?rde commies 
op dat kantoor; 

tot rlerden commies op het residt.'ntiekantoor tc 
Banrloeng, Lohc\jdP; 

tot wrilicatrur der vijfJe klnsse bij de in- en 
uitrnerrechten, :Sr holte; 

tot ontrnni-:-Pr bij dt' in- en uit1·oerrechten R. L. 
van der Zon lln111wrr, 1e1 ilicnt .. ur der 1ienle klusse: 

tot Jirl in de co111n1is~ie van trn~z·cht up dt' hoo
gere b<.1rgersrhoul te f:u1•1·ab.1ja. mr. J. C. riiu'ock 
lfouwer, I'n•sident inn den rnnrf \'an Justitic daar 
ter plaatse; 

tot err~ten machinist bij rle gonvrrnPmcntfmarine 
"\V. F. Stolk. n1achi11ist rler t\\'e1•de kla~;e; 

tot machil!ist d1!r tw• e le kl1t>S<' bij d• · g •llVerne
ment~marine A. H. Tuinenhur~-, reerl~ v1·oege1· die 
betn·kkin!{ uekleed heubcnde, onlangs van verlof 
te1 uggrkenrd. 

Ei:n t" e •jarig 'erlof naar Europa is verleend aan 
clen mar:h:nist der eerste klasse bij de gouvernements
marinl' W. S. Polak; 

aan den kapitein der' infanterie F. W. Janitz. 

Ad v e rte n tie n. 

TOT NADERE KENNISGAVE 
GEEW RECEPTIE 

ten Residentiehuize 

(150) 

op den 

Mijne prcourit!e 
Heer A. TAUNAIJ 

verleend, is heden door mij ingetrokken. 
Solo den le Julij 1885. 

(149) J. v. BLARCUM. 

INDISCHE-BODEGA 
Onh·angen: 
Een pa1·t~jtje exqnise witte 

po1·tu:ijn, minder zoet vun smank clan de 
tot nu toe <Lnngevoerde. 

( 286 ).* 

Amsterdamsche Apo th eek 
S o e 1· a Ir. a 1· t a. 

Glyl~aline, middel tegen de hoest in 
1/1 en 1/2 :£1.escbjes a f 4.- en f 2.

Jligraine Stiften f 2.- per stuk. 
356 A. MACHIELSE. 

VENDUTIE 
'Voenstlag~ 15 Juli 1885 

TE 

voor rekening van den W elEdelen Heer 

LEON DEZENTJE, 
t'an ZEd's yve<l on<iel'houden, meel'endeels nieu

wen inboedel, bestacmde uit: 

Stoelen, b1rnken, knapen, tafels en consoles 
met marmeren blnd, speeltafels, kroon-. hang-, 
mnLu- en stnnnde lnmpen, bronzen pendule, 
groote en kleinere salon spiegels, een maho
nybouten toilet duchesse, waschtnfels met rnar
meren blad, ijieren een persoous- en kinder
le<likante11, groote en kleine divans, een buffet 
met nrnrmeren bl11d, etenstnfels, groote en 
kleine kleerkasten waaronder: een met lofwerk, 
glazen- en clispenslrnsten, een etagerelrnst met 
lotwerk, schutsels van 3 en 5 bladen bekleed 
met bltmw damast, een ysmachine systeem 
Carre, een dmaiorgel enz. enz., te veel om 
nlles te specificeereu. 

VO ORTS: 
Een mylord. 
Een zwart Savoeneesch rijpaard. 
Een Kamerling zadel met hoofdstel corupleet. 
Bengaalsche koeien en kal veren. 
Herten. • 
Enropeescbe duiven. 
Een gehed corupleet ~tel gn111elnn pelok en 

slindro, met wnijang Poerwo en Romo. 

.... Aan de !Ialte S1·owot word en 1·ijtuigen 
gest11tiu1111eud, tenvijl voo1· het tl'Clns
pol'I van goede1·en, kai·ren en lwelies 
te ve1·ki-ijgen :wllen zijn. 

(148) 
Met conunissien belasten zicb, 

S 0 E S M: A N & Co. 

A1nsterdamsche Apotheek. 
Soer•kartn.. 

Ba yr um. 
"'1\ter. 

(101) 

&.lcoholisch 'vasch-

i\.lACHIELSE. 

V erkrijgbaar: 
Loten Toor de Geldloterii te Samarang ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek W eeshuis 
en van bet Hulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Sanrnmng groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN: 
1 prus van f 100.000 
1 > > > 20.000 
2 pruzen :.. > 10. 000 
3 > > > 5.000 

10 > > 1.000 
10 > > > 500 

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

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

De <lag der trekking ml nader worden aan
gekondigd. 

(57) 
THOOFT & KALFF en 
SOESMAN & Co. 

o~~va~~e~l!l 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Pren te boeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelscha psspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta van 

E~a.pache wiij=.Q~. 
(25) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eeni<Y A<Yentuur voor Soernkarta Toor 

0 0 

:ioo gunstig bekencle 'V"IJ N EN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70} A. MACHIELSE. 

Ams\~rd~msche Apctheak. 

LevetJwotetJ 
(296)* A. MACHIELSE. 

SALON DE COIFFURE 
Brosse M.ecanique. 

Heerenstraat-Solo. 

Op nieuw ontvang·cn een groote voor
raad eerste kwaliteit stroohoeden in alle 
soorten van af f 1.- voor kinderen, 
Panamahoeden a f 3. - Heerenhoeden 
van af f 6.- lste Ellwood hoeden te
gen verminderden prijs, hemden, kragen 
enz. enz. 

Groote voorraad Parfumerien Ed. Pi
naud, Veloutine, Cles Fave, Vinaigre Lu
bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 
St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan
guedoc wijn li f 14.- per dozijn. 

Heerlijke Manilla en Havana sigaren. 

(124) J. B. AUTHIER. 

Hampoo11g 'J.jina: Soet•akarta. 
BA ROE TRIMA: 

Sroetoe Manilla No. 1 dan roepa-roepa 
sroetoe 
Pajoong soetra (roepa-roepa) 
Kain soetra roepa-roepa barang dagangan, 
boleh dapet moerah sekali. 

(132) 

I hel"'t '"~eme~~~.e~:e:::!~~o~e,van pro-
dukten te Semarang. 

V erschaft werkkapitaal aan Landbouwon
derneruingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nnder overeen te ko
ruen conclitien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

P1·achtig 'r ersch ~·ewonnen 

Guatemala Indigo Zaad. 
Per pikol f 25. --· 

E IJ SSE LL. 
j (134) Latoong 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

heeft ontvangen: 

Een f actuur damesartikelen bestaande nit. 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoeden, bloemen, ruches, corsetten, 
jongens- en meisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A. · AUTHIER 
(47) Modiste. 

~~~.IJl' 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE ~ 
~~ ~ ~~~~~~lllt ~ 

HOTEL SLIER. a26 
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in vaten, blikken en flesschen 
verluijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma-

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet

ten. 
(29) J. B. AUTHlER. 

SOESMAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Bois· en Commissievendutien 

)28) 



CIRCULAIRE. 
"'WelEdele lleel'l 

Bij de belangstelling, welke tegenwoordig 
alles opwekt wat op de SUIKERRlE'rCUL
'l'UUH, en de vermeerdering van opbrengst van 
SL1iker, en vennindering der kosten v11.n voort
bnmging betrekking heeft, veroorloven wij ons 
de vrijheid Uwe aandacht te vestigen op het 
door ons vertegenwoordigd wordend: 

Dnbbel Gekoncentree1·de 
Superpbosphaat 

met een hoog oplosbaar gehalte van 40 tot 
45°/0 Phosphorzuur. Door wetenschappelijke 
proefnemingen en door de practijk is gecon
stateerd dnt de Vorming van Su.ikusa ppen in 
bet riet door de phosphorzuur gescbiedt en dat 
door toepassing er van niet allee11 eene g1·00~ 
te1·en opbrengst van Suiker maal' ook ~11iverder 
Sappen verkl'egen warden. 

Dit geldt voor a1le Superphospbaten in bet 
algemeen, maar waarin bet door ons vertegen
woordigd wordend Ohemicaal zich onderscbPi<lt 
boven anderen is bet hoog a ·sim ilabel gehalte 
aan Pho pho1·:1w1· in den geconcenfree1·den vorm 
van JO. 45 ° 0 ; ter rvijl opgeloste Peraguano slechts 
9°/0 oplosbaar Phospborzuur bevat. 

Gewone soorten Superpbosphaat bevatten 
rueer nls 10 tot 15°1o assiruilable phospborzuur, 
dus oru de::elfde hoeveelbeid. phosphorznur te 
verkrijgen als door ons in een Ton Super
pbosphaat geleverd warden, zoude ruen circa 3 
Ton van bet gewone tiuperphosph1rnt of 4 a 5 
Ton Peruguano noodig hebben, dus oak 3 of 5 
maal zooV'eel vracbt te betalen. 

De opsluiting (Oonctmtratie) heeft plttats vol
gens ecn nieuw Systeem en wel :011de1· gebruik
maki ng vm1 Zwavel:uui·, zoodat het geeu v1·ij 
Zwctl'el:iw.r bevat. 

Het vrije zwavelzuur namenlijk is een <ler 
grootste vijanden der Crystallisatie der Suiker. 

G'1·oote1·e opb1·e11gsl van Su ikasctppen van 
::uirCl'de1· kwaliteit, ee1wo1Hlige1· l'8nl'e1·ki11g d ·e,· 
0a_jJpen, minc/e;· Residu en we1·kloo11 en y1·ocle1· 
opbre1rrrl van Suiker mn bete1·e kwalileit :r.ijn 
de resultaten van de gebrnikmaking, w1artegen 
tle kosten niet in verhouding staan. 

De Jlt'ijs -.:-an het DUBBEL GECONCE~
TREERD SUPERPHOSPHAA'r is: f 0.18 per 
Kilo of t 180 pt'ff Ton of 11,25 per Picol franco 
Rotterdaru op den basis van 40 pCt. assimilable 
Phosphorznur. 

De juiste berekening heeft echter plaats n11ar 
de ju isle procentsgew.ijze gehalte van bet gele
verd assiinilaule Plwsplw1·zuw· tot den prijs 
van f 0.45 Cent per Kilogr. 

1000 Kilo SUPERPHOSPHAA'r a 4P/10 °/0 

PHOSPHORZUUR kosten dus: 
412 Kilo a 45 cent f 185.50. 

Voor een oppervlakte gelijk aan eene Java 
Bonw is benoodigd 140 Kilo SUPERPHOS
PBAA1'. 

Hierbij moeten gevoegd warden (ten einde 
circa 20 °10 Stikstof aan te bre.ogen) 90 Kilo 
Boe11gh·il of Zwavelzure .Awmonia. 

De kosten wortlen dus: 
'140 hilo Superpho~phaat a ·18 Cent. .. ('J.;J.'1.0. 
nae ht per s. s. it I oO per Ton '1..50 a .. )) 3.30. 
l'irca \JU Kilo I3oengkil a ? 

Hierover staat rene vermoedelij k rneerdere 
opbre11gst van 1000 Kilo of l G pi col per J 1tv1i 
Bonw. 

De nfleveri.og geschiedt omler Uoutr6le v1rn 
en het gehulte Phosphorzuur won1t bepanld 
c!oor bet .Proafste.tion verlJonden aan de Rijks
lam1bon wschool te W ageningen. 

Bii elke levering worclt eene A.uylise gevoegd: 
van tlit proefstatiou en van de geleverde partij 
momters oncler verzegeld citchet bewaard. 

'Vijze ,-nn 1\\a?11•l:u:it: 

De meststof dinit circti + weken voor den 
aanplant in den grond gebrncht fo warden en 
circii een hanclbreecl vau den wortel af en 2 
a 3 inches cliep ge[.>laatst te worden. 

N oodz!tkelijk is dnt bet Supt r phosphaat ver
menrrd worde met Boengkil of eeue nudere Stik-

o N 
stof aanbrengende meststof, d1tar het :::luper-
phosphaat geene andere rneststofhoudende be
stauddeelen bevut als het Phospborzuur en dit 
laatst werkte alleen op de saprtikheid vim het 
riet, niet direct op den groei der phinten. 

Hoewel wij boven de w1tatstitf mtngaven clei 
benoodigde boeveelheid per Java bouw, zoo 
spreekt iloch van zelf dnt de rneerdere of minderc 
u·itgewerktheid der groncl hierbjj ecne rnorname 
factor is. 

Di~ genoemde hoevcelbeitl \';rn l!>O Kilo per 
Java Bonw geldt voor gcheel nitgewcrkte gron
den. 

(faarne zenden wii UE1l. op u:unvrnge eene 
klei.ne hoeveelheid tot nnylise. 

Per draacl kunnen Orders uitgevoer<1 worJen, 
om per eerste stooruer te \rorden geleverd, bij 
eene hoeveelheicl van 10 'l'on. 

W ij vertrouwen dat de gegevene i.n lichtingen 
U eene reden mogen zjjn tot eene proefnemillg, 
welke met zorg uitgevoerd, slagen moet. 

(122) 

Hoogaclitencl. 
H.. K HOLTY & Co. 

Agenten t.e 
Botcwia. 

BECKER & Co. R 0 ER i\ BA IJ A. 
.WE It.KT U I GK U lW DIG EN. N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v B r z B k r i Il [ 

EN IIandelaren in machinerieen en fabrieksbe· 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: L ij t r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
Een groote part~i L, T, 1-1 en Dalli• 

ijzer iu alle afmetingen. T:t~ BATAVIA. 
~iitaaf en plaat~jze1· van alle dikten, 

waarbij viin 6'X2'X 'f,." en 'I•" 
~taat· en plaatkoper en .Koper

draad. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. K11pitn11l bij overltjden, humer-trekkende verze 

kering;- qok omtrent tlie volgens hot ouhtngs aangenomen VJiJB,L.A.AGD tarief voor \iVJjJE
ZENFONDS. wor<le11 g-attrne verst.rekt cloor 

Groote- sorteeriug- Jloerbonten. en 
U:linknagels. 

> )) .Koperen. .Kranen 
en §toornafsluiters. 

India rubber va,n af '!,." tot en met 
1" dik. 

GaspiJpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" 

Geklon)ien pijpen tot 12" di11meter 
geperst op 1-0 .A.tmospheren .. 

Prima kwaliteit Engelsche dl'ijh·ie
Inen, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifogaal, §too.m.
po:rnpen en Brandspniten. 

§nijgereedschap voor gas en 
-Witbw-orthdraad. 

Alle soorten 'r er f'°""° aren.. 
Door en Pous1nachines, Draai-

en §chaaf ban.ken. I 
§to.01!11nach.~nes netketels npeen 

f11ndat.1eplaat. 
k:iezel~uhr coinpositie, de beste 

11 
bekleeding tegen wiirmte-uitstraling. 

Dinas Cristall, een nieuw soort. 
\'nnrklei. Yan welke laatste artikelen ZlJ 
eenige agenten voor Java zijn. 

Verder alle artikelen, benoodi"d 
''oor landelij ke onde1·ne:rningen. 
- Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 

de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Ganrne belnsten zij zich met toezicht hou
den op a11nmaak van Jlacbinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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Witte cu Uoode Port ..... f 15.-) per 

Malaga, Ri.ust••ttel enVinoDulce,, 13.50} ·12 fl 
Pnie-, Gold- en Dr:r-§herry ,, ·J 2.-J acont. i 

I Eeni[e a[enten voor Sol~ 
THOOFT & KAL}.,F 

I 
I 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
leveren ·op aanvraitg d11del~ik: 

Schij.fschietrc~istcrs en i\. t"standsbe1ui-

lin~en, afzoncledijk ge~onden. 

Gedrukte Aanteekeninc:-boekjes. 
N aamlijsten. 
Kleedin~Ujsten. 

Strafboe.keu. 
M.en!l;;-~huc~en met .sterkte Reghiter. 
Proces-Verbaal. Getuigen Verltooren. 
Beklaagtlen Verhoore••· 
Venduve1·antwoor1Un~en, enz. eni. (4) 

AmstBrdamsche AuothBBk. 
· Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

SIR OP 
(~8) 

va1L Dr. Z:t:DD. 
A. l\IACHIELSE. 

V erkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
Topograph.Kam·t van Soemk1trtii 

Ill. » Djokj1tlrn.rt11 
Prnchtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rundschl' ift pennen 
Prachtbijbel Gustave Dore 
Balboekjes 
Gou.pil-gravnres 
Ivoren duimstokken 
Pm·ry-sch aren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarige alruanakken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 
(3) 'rHOOFT & K.A.LFF. 

nnde lledisohe Facnlteil 

Place de l'Op&ra 

~arijs 

.. •• ::::::':~~\.\ ~ <'( ~ i 
BEBTAANDE ~,... \"" 

\\.\\ ~f \\~\)~~ 
Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
I \

t\. ~ ~ 15 MEDAlLLEN 'Y,. ,, Goud, Zilver, Brons 

Wordt overal verkocht. 

f t,50 per pond. (31 l )* 

·4-~.._-,~~~---~~---------------- - -_____ ...._...,,__ .. ..._.._..~ ... -'~ .. 
Tiat ramboet dari toean Dfi RICHARDS 

QAKAAANQ D,JOEGA 

Roema Toean A. SEGUJ:N 
3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara banjak lebi baai per tjat !aka& 
rl!Dboet dan djenguoet 

Tlda oeaah tjoetji kaloe mao• p!k~, djoega 
tfda tingal noda di koe/it. 

1toe tjat dart toean doekoen 
Richard& njang lantas kardja , orao1r bo!eh ·: 
pake sama djoega per ramboet, )<il.Ja djoeg-a ·, 
per djenggoet dan tiada sadja kasih laota• : 
dan slamaoja njang intero •akali, lapeh djoega ' 
pengabissan n}ang trada sakali ber-oebah. c .~· • . ·, ·~ • 

Xtoe tjat dart toean doekoen Jttchards tida bekin sakit sekali dia poenja koewnt' nja per pc;kardja-au dari bekin koewat 
aoeda pariksa dari banjak roepa tanda dan pariksa-an : itoe bekin ramboet lemas dan _kilap, iloe piara sama dia, orang dia bekin 
koewat dia poenja akar dan kassi koewat hidoep. lloe tjat tingal slamanja seperti leb1 doeloe sak~h. 
Dari segala barang baraJUj lljang llaai aakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di_ kotta Bordeaux 

Kita a;oeua tMoli inua.tan sama. kita oranu poen;a. toean toean n;anu bittJa 
ltoe obat nama Cephaltne dari tocan doekoen :Rousseau njang takan ramboet djatob dan dban .botwat toemboe. . . 
!Loe obat Arntca.Une dari toean doekoen aou&seau ajer w1ni1 per t1oe~1 bau ukah ada banpk sakah obat arDica d1 

dalam, ohal koewat sakali per tahan knloe orani balm ataoe di 1i1rit, enz. - Itoe bedak dart tabore baa1 nkah dan se~alla roepa 
hedak, kalok saban di pake roepa moeka Sloman· a tin al ba oea dan moeda uma d"oe a ka£Bi roe a 1egar dan aloes &apert1 orang moeda. 

den Agent te Soernkarta 
J. H. VAN OMMEREK. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'ARIEVEN .. 
TELEGRA.A.F'I'ARIEVEN voor 3 kringen he· 

rekend tot 200 woorden. 
T.A.RIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de l~jn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

Ver krijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aan"'\<·ragen tot gelehle· 
billet ' '001· ''er,·oer Yan koffiJ. 

' ' met ontyan~stbe~vijs ' 'oor kof· 
fijpas. (193) 

V erkri.jg·baar 

bij 

THco.:r T & KALrr. 
A.vonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J a vaansch) 

P1·ijs f 5.- f'ranco per po8t f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough Lozen~es. 
.Middel tegen de hoest. 

( 10 5) :YIAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 
,,de Oosterling," 

Eli 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 
. ,,v~ritas." 

Blj ltet A.gent~chap dezer ltlaatscltap· 
pi.Jen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, r;cler;enheid tot verzekerin;
ter;en brand~evaar, van alle soorten Gf'· 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soel'akarta, 
(16) J. H.. VAK OMMEREK. 

AGEN'l'SCHAP SoERAKARTA 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De onclergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor-
waarden. 

(14) A. l.lAOHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff- Soerakarta< 
--- --

1 PAPIEREN IN lJI\'EB.SE SOOJ{'l'El\. 
i 
I ENVELOPPEK. 
j KAN'l'OORBENOODIGDHEDE.K. 
1.::\1ITEN, IN iEEH. VIiJLE SOOl:fi'E~. 

PRACHT.ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta, 
bevelen zich beleefdelijk :wn voor hunne 

Ilrnkkarij en Bind0rij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbelloefte 
Spoedige bediening en nette ,·.£levering ge

garu.mleerd. 
P H.IJSCO U ltAN'l'l~K wordeu 8teeds gm.tis 

verstrekt. (7) 

SLellen zich vernntwoo1·del\jk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldi·u.k. -THOOl''l' &. KAI.FT•' - Soerakarta. 
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