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OPIUmZAKEN. 

Door Je Hooge l~eg.=ering is met kracbt de 
vehlto1.;ht geopeid tegen deu suwkkellmudel in 
awfioen. Ben bron nm het kwirnd is het ei
land Bali en YOornl uit die phrnts zul de 
clamlestieJte uitvoer naar Jarn bdet moeten 
won en. 

De benoeming rnn den beer Te .Mechelen 
tot Resident. 1-1pecinn.1 belast met den tegen
g1iug v11.n den ilwokkelhu.ndel, is reeds eene 
schrede in Je goeJe richting, doch op den oru
vung van bet kwaad w~zeu de gro0te 1umhn
lingen der hwtste nrnanden, en die wau.rschijn
lijk nog slechts eeu klein gedeelte vu.n de 
ge loken opium calnngeeren. 

De vnrng rijst wel eens waarom inhmders, 
instede V!Lll zich bij de Gouvernementspuchters 
te voorzien, liever de kaus loopen 01n met den 
po li tierechter in aunraking te komen, 

De reden ligt eensdeels bierin, <lat de am
fioenpucbters de tjandoe op allerlei wijze ver
v<Llschen, of daurvoor een surrogaat in plaats 
ge-ren, chit nooit de Levant of Turkije gezien 
heeft. 

Yooral in Midden-J nva geschiedt dit zoowel 
met de tike n.h tjandoe, en W!Utr on ,·ervalschte 
opium aangeuame droomen versc!1nft en de 
verdrietelijkbeden des levens doet vergeten, is 
de ttetie van verrn]schte waar juist net tegen
overgestelde. 

Het gesmokkeld heulsup kost hier en dan,r 
wel een paar duiten mecr, mnar op den duur 
kornt bet voordeeliger uit, daar men bii eeue 
gerrngere hoeveelheid de verbngde uitwerking 
verkr.i:jgt. 

Eenmnal aau bet gebruik vu.n clandestiene 
tike of tj1mdoe gewend, is het voor den schui
ver haust omuogelijk tot die van den pacbter 
terugtekeeren, terwijl in b!jna elke desa of 
kampong zich person en bevinden, die vu.n bet 
verkoopen van dat heulsitp eene nering wu.ken. 

Een inlun<lsch ingezetene v11.n Kedoe schrijft 
ons: ,, Voorts bekhl.agt zich de inlandsche ge
:nueente niet alleen over de verregaande ver
~rnlsching van de tJa.ndoe en tike der pacbt, 
>maar ook bierover, dat men voor hetzt>lfde 
»geld over dug scbier :JO°/o meer tjandoe ont
~ vaugt clan na zonsondergang en dat men niet 
» weet waaraan dit toe te schri.j ven tenzii we
ger of slijter, in het rm.dee] van bun patroon 
oneerlijk te w,:ork gar.n. 

Personen die Jang als kookers bij de opium
pacbt op Java. gewerkt hebben, deelden ons 
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Fe u i 11 et o n. 
DE SAMARITAANSCHE 

3) N 0 V E LL E. 

(Ve;'volg.) 

>>Ah -- ah --" zuchtte de schilde1-, terwijl hij naar 
den vet·~t ''et wijdE'!'den hoek van de zaal staarde, >lZOO 

8nel, waarlijk zoo snel?" 
Grnvm Sascha zag :n den tegenover haar ltangen

den sviegel, gilmlachte Lt'gen zichzelf en zei: >lO, 
monsieur, hilt was een treurig gevai ! En wat had 
gij el'n mooien kop, die arme zieke. Ik heb een foi
ble YOor blomle mannen, mijnheer Raimundi ." 

>>Xnar het oordeel van rle geneesheeren barl de lm
pitein nog jarenlang zoo kun11en lijtlen - ma:ir hij 
heeft zich en zijn arme vrouw door een pistoolkogel 
van de ellende bevrijd. Ee1·gisteren is hij be graven", 
zei Raim:.:nrl. 

»En vandaag is zij vertrokken - panvre temme," 
voegde Sascha er bij en haal' kindergezicht had voor 
ePn oog-enblik een treurige uitdrullking. >>IIet wns 
aangrijpenrl om te zien. toen zij in haa.t· grijze japon 
bij het open grnf stonci. Men zegt, dat ha::u· man ni"t 
Yan :1.warl hif'lrl. Zij ~eenrte niet. Mama '·onrl, dat zij 

j Zaterdags, uitgezonderd feestdagen. 

--~d vertentiekosten behalve het zegel voor 

elke 10 woorden voor 2 plaatsingen f L
elke voigunde plaatsing de helft. 

het volgende mede, dat met de verklu.ringen onde schuivers io. den vorm van tike gerookt 
van anderen overeenstemt. worclen. 

1 Van een bu.I of zoogenaamde geloendoeng Volgens hunne verklaringen komen geur en 
, rnwe amfioeu bekorut men na kookiug 15 a smaak vnn dit surrogaat met die van cle echte 
J 1 G thnils tjnncloe eerste kwaliteit; bij een re- tjan<loe overeen. 
, siJu van :20 tot 22 thails is de kwaliteit nog Verder werden door dien Wedono, op aan-

redelij k t e noemen terwijl, wanneer men 25 wijiing van Llcn heer Voorneman, nog proe
thails uit een geloendoeng kookt, dit als de in- ven genornen met tjandoe tjoeng beloot en me
ferieurste tj1rndoe aangemerkt worclt. J nimn bladeren, die allen dezelfrle uitkomst 

.l\lirnr de nrnfioenpacht verstaat de kunst opleverden. Eenstemmig werd door verscbil
om tot dcl'ti!J thai!s en meer nit een b1tl ruwe j Iende verbruikers verklaard, dut <lit surrogaat 
u.mfioen te btlkomen, :?:ooditt er - rekent men geheel en ul overeen kwam met de tike en 
als uoven 20 a 22 tlmils nls gemicldeld qu1LU- t.jimdoe, die in de amfi.oenp11.cht te Lassem Ter
tum, zij op bet kooksel van een creloen<loen'-" kocht werd. 
10 a l:J th ails uan snrroaaten bij voeo-t. 
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De W ed6n6 bood daarop met zijn proces-
D<:! rykdom der meeste ~rnfi.oenpiicht~rs be- verbaal van bevinding eenige <loosjes met deze 

hoeft du.n ook geen - verwondering te wekken. surrogaten dien Hoofdambtenaar aan, maar tot 
Kon de Regeering deze pmktijken barer heden is men nog in het onzekere wat de 

pitcbtera tegengn:.i.u en de iulander bg deze venlere uitslag van dat onderzoek geweest. is. 
even goe<l terecht als b!j den smokkeluar, ztj De heer Voornernan dacht der Regeermg 
zoudeu zich niet zoo licht blootstellen om met een dienst te bewijzen door te waarschuwen 
den stru.frel:hter in irnnraking k komen. voor opium vervalsching en vroeg geene ver-

Het is w1iar dat in de laatste jaren be- go~ding voor zijne moeite en daaraau verbon
langrijke p11.rtijen opium zijn naiwebaald en den uitgaven. 
ditt scherpe maatregelen het srnokkelen V"eel Het ware te wenschen, dat er middelen be
belemmerd hebben. Maar of dit verschil op de ru.arud werden om an.n dit verderfelijk misbruik 
ruassa van beteekenis is, m1tg w0rclen betw~- in hanclen van gewetenlooze Ohineezen, een 
feld eu lrn.n de voortdurenrle verminderino- der eind te maken, 
detailprijzen op sommige plaatsen slecbts 
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au.n Doch wat belpt het grondigst onderzoek 
het sluiken wordeu toegeschreven. nanr de kwaal, wanneer de uitvo P.riug der 

Niet minder sprekencl is h et aantnl opium-1 illiddelen 11.chtenvege blijft ! 
overtredingen, wnarmee zoowel politierol als E. 
de rechtbn.nken aa,nhoudend worden o;rerstelpt. 
N og niet laug geleden heefb de ltegeeriug zich 
verplicht gezien weer een verscherping op de 
strafbepalingen in cleze materie te brengen 
door het voorschrift, dttt iederen recidivist, hoe 
gering de gesloken hoeveelheid ook zg, de straf 
treft, die anders op het sluiken van rueer dan 
een katti is gesteld, waardoor de zaak ter com
petentie van den land- (hier den residentie-) 
ran,d komt. 

Wat nu het surrogaat voor opium of liever 
tja.ndoe betreft, zoo deed de ~eer Voornenmn, 
vroeger woonachtig te Rernbang, thans R e
dacteur van de »Batara Indra", danrover eeni
ge cnthullingen in de dagbladen waurop, op 
last vi1n den toenutnligen Resident van genoemd 
gewest, door den Wedono van het district 
Binangoou een onderzoek werd ingesteld. Uit 
de uitvoerige nota aan dien Hool'dambtenaa.r 
blijkt, dat de blatleren van de legoendi, in het 
wild veelvuldig voorkomende, na op de gewo
ne wijze gekoolrt en gezuiverd en na met de 
fijn gesneden bladeren van de oeij11.-1leijaan
stmik, <le z. g. bakal, vermengd te zijn, door 

de vcrper~oonlijkte berusting 'ivas. Mnma heeft altijd 
geestige n.pe:·vus. Maar ik kon de tranen niet inbou
den." 

)) Deze ougen in trnnen" - flu1ste;·de Raimund, dre 
zoo spoedig mogelijk van het treurige onderwcrp 
afstapte. 

»Och - men kaTJ toch niet altijrt laclian!" zei Sa
scha, terwijl zij met de bloemen naar hem sloeg. 

'iVolf ging nog eens do01· de zaal, de beide ande
ren Bchenen zijn tegenwooriligheid al weer vergeten 
te hcbben; bij balde de vuist in den zak van zijn over
jas en wist niet, tegen wien hij het deed. 

De sleep van de oude gravin, die een Turksch · 
morgentoilet droeg, ruiFchte juist voorbij de open
staancle glazen deur en men hoorde haat· heesche stem: 

»Geloof rnij, mon ·ami, de ware levenswijsheid is 
de mijne! Geniet bet best.aan -· ieder op zijn eigen 
manier." 

>>\Vat u van daag tegen mij zGgt, l1oort overmor
gen mhschien een andere," zei Sascha. · 

>lZij is vertrokken,'' h~rhaalrle \Volf, >>nch " - toen 
ging: hij heen. 

Twee jaren later werd op het gt·af van kapitein 
Gisbert Rembol<l e1m monument opgeri.::ht. Het was 
een mecstersti.tlt van beeldhouwkun~t; Een jongcling 
van wit marmer, rustendc op een zwarten sarko
phaag. 

Mevt·ouw Rembol<l had den vol'igen winter in Ro
me doo1·gebracht en bet dam· door een Duitsch 
beeldbouwer laten vervaardigen. Nu was zij in 
Wildbad gekomen om het gedenkteeken op het stille, 

Tele;{ran.fiijnen in Brazille. 

Vun de 111oeilijkheden, die aanleg en onder
hond v11.n een telegraafnet in · Brazilie, (het is 
nagenoeg veerti<inhonderd kilometer lang) met 
zich bracbten, kan men zich in Europa geen 
voorstelling rnaken. 

Men moest wegen door ruaagdelijke bosscben 
aauleggen, moerassen, die mijlen lang waren 
en breede snelstroomende rivieren overspannen. 
In de tropische atmosfeer rotten de houten pa
len spoed1g weg en de telegraafdrnden verroes
ten, terwijl op -andere tijden de palen <loor 
droogte, die zes tot acht maanden a11.nhoudt, 
splgten. De plotseling afkoeling, die de lucbt 
bij het ondergaan der >.on ondergaat, heeft 
vaak het springen der draden en der porselei
nen isolatenrs tengevolge en nlle krachtinspan
ningen der l.i:jn-opzichters, kunnen niet beletten 
dat de plantengroei de leiding als 't ware om
slingert 

Een leger onTerzoenlijke vijanden van den 
telegmaf hu i::it ond.er het dierenrijk; martens, 

eenvoudige kerkhof aldaar te laten plaatsen. 
Dagen lang waren de s!anke, bleeke vrouw en het 

~choone beeld de oriderwerpen van het gesprek te 
Wilclbad, want er gebeurde niet vecl in de wereld
beroemcle badplaats en de zorg voor de gezondheid 
was altijd nog de hoofdzaak, genot en afleiding bij
zaken. 

Felicitas Remuc.Jd was even slank en bleek als 
voor twee jaar. Eenvoudig in bet grijs gekleed ging 
zij alleen door rle otraten van het stadjP en de 
groenc lanen Jangs de Enz. Zij w•rmeed alle geze!
sch~ p en scheen zich weer geheel te verdiepen in 
de dagen en weken, toen de zieke naast ha::u· wej'(I 
voortgeredcn. Nu Rembolds interessante verschij
ning ha:u· niP.t meer vergezelde, vicl zij echter min
der in bet oog dan vroeger. 

Behalve bet vooruitzicht op P.en vorstelijk paar 
wiens komst tegen bet midden van bet seizoen was 
aangekoncligd, sprak men nu ook van een opera
zangercs, een voormalige ster van het ballet en den 
vaclerlandschen schiJcler Wolf Findling, die allen in 
Wildbad verblijf hielrlen. 

·wolf Findling was voor ongeveer een jaar be
rnemd geworden door e.en enkel groot schilderij. Hij 
was echter nog even menschenschuw als vrneger, 
want hij ontweek ie<ler, die met hem kennis wilde 
maken. 

Met een b:idgast maakte hij echter e"n uitzonde
ring. Dit was majoor Von Hellmuth, die elken zo
mer getrnuw naar Wildbad terngkeerde en elk sei
zoen beweer<le belangrijk veel beter te zijn gewor-

Inzending der .Advertentien tot op den 

chg der uitgave v66r 10 uur. 

stinkdieren, viscachas en gordeldieren onderm~j
nen de palen zoodat die, wunneer geen spoedige 
hulp opdan.gt, omvallen en de talrijke apen
soorten zijn er steeds op uit om verwttrrincr 
in de drnden te weeg te brengen. 
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De n1Ldeelen die de telegraaf van vocrels on
dervi?:ldt, ~ijn Tan tweeerlei aarcl; somi::;ige vo
ge]g bou wen bij voorkeur nesten 1t11.n de top pen 
der telegrnafpalen en omgeven die, op bijzon
der snelle wijze, met nr.tte klei, of vervaardi
gen nesten, die uit takjes, grns en vederen 
zijn sarnengesteld. Vaak worclen niet enkel de 
pul~n mMr ook de isolatoren en draden door 
deze bou werij geheel omsloteu, waardoor de dra
den bti vochtig weder met elkander in contact 
komen. 

.Eene andere wijze waarop vogels stoornis te
weeg brengen is, dat zij, na, bet ondergaan of 
voor bet opkomen der zon, in groote zwermen 
tegen de draden aanvliegen, die door de duis
ternis bijna niet zichtbaar zijn; de dierHn raken 
dan verward in de draden die breken of zich in 
elkander slingeren, bij welke gelegenheicl de 
vogels er nutuurlijk niet altijd even goed atkomen. 

Ook de insecten, die in Brazilie in zoo groote 
menigte voorkomen, zijn zeer gevreescle vijan
dc,n der telegraaflijnen, en onder hen worden 
in de eerste plaa.ts bijen, . wespen, horzels en 
rnieren gerekend; verscbeiden \vespen-soorten 
bouwen hare woningen in en buitim de isolators 
op gelijke wijze als de Europeesche zwalu w 
haar nest tegen eene woning bevestigt. Bijzon
der nijvere vernielers der telegrai~fltjnen zijn de 
mieren en terruieten; in den zwermtijd trekken 
zij bij ruyriaden van de eene plauts rni.ar de 
andere en o-rerdekken groote rritgestrektheden 
grond mf't bouwwerken, die vaak vijf meters 
hoog zijn. 

Deze nesten of hoopen zun door bedekte 
wegen of buizen van klei, die soms een ruid
dellij n vnn dertig centimeters bereiken, met 
andere nesten of boornen in de nabijbeid ver
bonden, Daar waar zich telegrimfpalen bevin
den, worden die buizen er ook tegen aange
bracht en paleu en isolators warden met ron
de gevaarteu van klei overdekt, die wel eens 
een middellijn van een meter bereiken. J',' aar
m.ate die nesteu onder worden, worden zg ook 
hechter en vast-ir en dikwijls moet men van 
bijlen gebrnik maken om ze te kunnen weg
hakken. Onder eenige honder<len spinnen
soorteu bevindt zich ook een groote, zwarte 
krui8spin met donkerroode vlGkken op den rug; 
dit dier zoeld steeds bet gezelschap van zijns 
ge]ijken op, en legio kruisspinnen vervaardi
gen webben in ellrnnders onmicldellijke nabijbeicl. 

den. Booze wngen - en die zijn er in d~ geheele 
wereld, dus ook onder Wildbarl's Jijdende bezoeke1·-1 
- flui?terden, dat de tijdelijke scheiding van zUn 
twistieke vrouw hem evemeel goed deed als de bact
kuur. 

De majour en de schilrler liepen onder de boomen 
op en neer. 

De levendige, gepensionneerd.e krijgsman maakte 
over ieder, dien hij tegenkwam, een kleine opmer
king, al was het ook maar om te zeggen, hoeveel 
maal hij deze of gene in Wildbad had aangetroflen, 

Een Russin trok cloor ltaar tlegant toilet de op
merkzaamheid. 

»Herinnt>r je jt! nog gravin Sascha?" vroeg ma
joor Von Hellmuth. »Een allerliefst schepseltje ! De 
oude gravin heeft zeker geen last meer gehad van 
rte jit:ht -- anders zou zij wet teruggekomen zijn? 
Hoe zou bet mPt gravin Sascha zijn ?" 

lllk weet bet toevallig precies," antwoorclde \~'olf 
Findling. ,,zij heeft <loo1· ccn schitterenrt bu welijk 
haar grafelijk wapen met een vorstelijk verwiSseld." 

Hij wist nog meer, want hij had een brief vai:i 
Raimun<l Raimundi bij zich, dill !anger dan een half 
jaa1· ongeopend in zijn woning in de residentie ha.d 
gelegen, terwijl hij op reis was. 

Daarin vedelde hem de luchthartige schilder, dat 
hij naar Petersburg was getrokken. Hij had vePI 
roem en geld verworven, maar toen hij bij gravin 
Saluchin had aangeklopt, had Sascha's moerler hem 
beleefrt maar koel untvangen: 

» U komt op een voor ons Zf'er slecht gekozen 



De gemt>euschappelijke en sterke verbindings
dradeu der webben overdekkee. de te1egraaf
draden vaak gebeel en al, en wanneer bet re
gent of clan wt wordt hierdoor de electriciteit 
afgeleid. 

De gevaarlijkste verwoestingen worden echter 
door de tropische onweders teweeggebracbt; de 
electrische spanningen en ontlading·en hebben 
vaak eene zoo groote intensiteit, dttt il'lolators, 
draden en palen springen eu breken, niette
genstaande bij Jen aanleg der telegraaflijnen 
steP.ds bet beste materin.al wonlt gebruikt. 

(Amsterd.) 

So erakarta. 

8luitda.gen de1·.Maile. 
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Zond,1g '19 Juli E. K. !lfoandag 27 Jnli V. M. 

Vertrt"k der 'l'!."einen 

Sema1.,1ng-Solo 

De sta<lgenoot, die oulaugs tot 3 rnn.anden 
gevangenis veroordeeld fln alhier gedet.ineerd 
werd, wonlt gebeel reglementair belrnucleld; ah 
taak is hem bet afschrijveu vau officieele i:;tuk
ken opgedrngen. 

Wij m11ken danrrnn melding omtlat er on
der de Chineesche gemeente gei:usinueerd werd, 
dat er niet voor niets moeite wits gediLl\O om 
dien heer albier zijn strnf te doen onderg11.an. 

Ecn Obinees, die reeds herhaaldelijk tot riet
slagen wegens ontvluchten van zijn werk veroor
deeld was, scbijut de huid van een rhinoceros 
te bezitten. Hij verzocht onlangs om het hon
derdtal maar voltallig te rrrnkcn, mun weder 
voor een pa.ar dagen verlof, werd opgevat en 
zag dat alstoen met genoegen aan zijn wenscb 
werd voldaan. 

Wie in het Ind_ Vad. van 2 dezer eene 
weerlegging kan zien van het ingezon<len sfnk 
,,Hollandsch of Ttirksch", bezit eene gave van 
on<lerscheiding, die wij erkennen t~ missen. 

De zaak toch is dat men te Batavia voo;' 
het rnrtrek der boot den telflgram ontving om
trent de quu.rantaine-opening, de 300 hadjies 
toen bad kunnen weigeren en het niet deed. 

Het Alg. Dagbl. heeft zieh hierbii aangeslo
ten en verklaard: »dat de Maatschappij het er 
multl' op gewaagd had." 

Ook de passagiersbrief die in eerstgenoemd 
blad als machine de gue»1·e dienst doet, kn.n 
dat argnment niet ontzenuwen. 

Eene zaak omschr~jven is nog iets anders 
als eene zaak weerleggen. 

Binnenkort kan men de electrische ver
liohting tegemoet zien Tan den dierentuin VH.n 
Prins Prn.ng W edhono. De geleicldraclen, die 
bovengronds zijn gespn.nnen, zullen nu oncler 
den groncl gelegd worden, wat ie<ler, die met 
de localiteit bekend is, wel als een heele kar
rewei zal erkenuen. 

Onder reserve deelen wij mede dat heclen 
het huurland Peniran, in het Zuidergebergte, 
verkocht is aan den heer W. F. A. v. d. B. 
Landhuurder te Jogjakarta voor de som vun 

Nederland een bescbikbaar komen. Of dit veel 
geven zal? 

S. H . .8. 

1 Tooneel, costumes, zitpluat:>eu, verlichting, in 
I een woord 11lles liet veel te wemchen over, 
. terwijl hct onrnn.clrnam is tu nch ten er d1rn1es te 
, brengen, aangezien de (1inlogen nu en chu1 van 
\ wei uig sticbtelijken anr<l z ~j JJ. 

~ De tent w~ts dim ook slec.:h t bezet; slechts D l f' d l cl cl t t 

l. · l 1 ("'h' \ B RI<JGEERING ice " rroe ge rnur e s a u-
eenwe rn nnc ers en . mez,m )t'1J •'Ye11s een pnnr t 1 1 "' t · 1 t h · · "' · · E 1. 1. l 9 en c er 11aa111 ooze veunoo sc 111p, mat sc ap-

. o 0 ' • ' 0 "JllJ vnn nan mop en evermg l> n• erhnge 11 p • meu wsn-ienO'e ~ nrooenneu t 1~ ::;poencr rnen-

1 

•· ·· 1 1 · 0 l .. H l " 
0·111aen wu.ren an.nwe1.10·. · • .. l 1 ' · ,. 
o o ' 0 De rnnntscbappu ieeft ten ( oel, tot genex 
~--·-'"' vn.n actief dienende en gepensionneercle officie-

G EMENG DE J3ERICHTEJ:'1'. I ren en 11djudanten-oncl~~·offi~.ier der hrnd e~ zee-
. macht en cl er sch n tteruen rn N ederl1mdsM-ln

----.---.--.-------.. ------ · die, de n.mbten1tren behoorend~ tot de Depar-
In den Stl'Clits Tunes ler.en WlJ · , tern en ten vn.n OorJoO' en der MH.rine alsmede 
'l'e Pondicherry is een nieu we tak vnn in-lti de crepen::;ionneerde 
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wedu wen vn.u ~enoemde 
clustrie geopencl, nl. bet mitken van .. koffie uit . offic~ren en 11.mbtenaren en Ii unne ~ezinnen, 
11.ardn·ote!l. Als deze noten beboorluk behn.n- eeue nering te drijven in kleedingstu ken en 
del~ .worclen, lrnn men er cen ~tn.ngenarnen en huishoudelijke benoodigdheden, onder beperkt 
verfns~cbe?den dmnk van be1·e1den.. . . I winstgenot, en al·wo om deze goederen van 

Ee1~1ge Jaren geleden werd deze rnd ~stne rn · goerle hoecfanigheid tegen TJ.utige prijzen te 
Amenlrn op groote schn.al getlreven. Hier ont- kunnen leveren. 
wikkelcle zij zich echter niet naast de koffie-

cultuur, ma11r dreigcle zij in de plaats van deze I' S· H. B. 
te komen. 

J. B. 
. . 'l'e Parijs is in het Pnlais-Royal een nieuwe 

.. Volgens den Pioneer heeft ook Mauntms . vn.udeville Tan Hippolyte Raymond en Jnles de 
zgn ~ulp n.nu. Engebnd. aaugeborlen, met be- ~ Gnstines opgevoerd' Les petites vo·isines, die 
trekkm~ tot <liens oorlog lll E~y~te. Lord Derby ·' zeer vermiLkelijk gevondeu werd. 
heeft d1t annbo.d, onder betu1grng van Hr. Ms. Van tw.)e hnurrueiajes ziju de 1rnmers door 
diink, voorloop1g echter van cle lrnnd gewezen. eeJJ tnsschendeur verbonden, hetgeen aan beiden 

J. B. de gelegenheid geeft "te cloen verdwijneu wie 

Gisteren is de m~jn-ingeuieur VerLeek weder 
per hopperbarge vnn 'l'undjong Priok een be
zoek aan Krnknta'.l gn.an Lrengen. 

A. D. 

De eerste scbredeu van bet mini:>terie Sn.
lisbury op diplourntiek gebied blijkeu bizonder 
gelukkig te z~jn geweest. Volgens den zeer 
dnidel\jken en geen u.mleren zin toelntenden 
tekst van het telegrn.m uit Londen dll. 1 :le
zer, zooa1s bet :Lan de Stmits-times gesernd 
is, is de Engelsche regeeriug er in gesl1mgd, 
in DL1itschlitnd, Oostenr\j k eu Itnlie bondge-

zjj willen. De ontmoetin en hierdoor in de 
wederzijrlsche lrnmers veroorwakt, leverden 

· onrv loeclig :stof tot drie beclrij veu vol d waas
heden; men vond moral zeer juist de opmer
king van eene nuchtere juffrouw uit de pro
vincie, die er kmners komt huren: >lk geloof, 
m1rn, dnt we in een gekkenhuis zijn, waar men 
de verpleegdeu lua:. losloopen." 

Verspreide Berich ten. 

nooten te vintleu voor hare baiteubmlsche , D0 kof11,!blaflzillkte heeft gNlnrende hd jr.wr 1884 
politiek, zoodat Engelu.u<l tlrnns niet meer ge- in de di,;tricten U 1djrr, Seiokaton t!n Oeng:1r:tn.' we
heel o·e1soleenl stn1Lt oncler de Eur0pee;;che gens mtndern pruduc:L1e eene scha lt! van f "l. lOO.OCJO 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo ::iansluit aan <len snel
tre;n, diP om ·10.30 v. m. 
van daar naar Soerabaja ver
trekt. Yenler 8.3'1 v. m.1.H 

f 30/Ul. 
In vroegere jaren werd 

vergeefs een ton geboden. 

11 "' H t · G' t" h ··ft ~- t.; IVe~g gebrncht. Zoo schrijft de het'r H. D. l\Iac vo rnn. » e vorwe ouvernemen - sc n] . . . · . . . 
l d t h s· l 0 bl <l h d b l' Gdlavry, :1drn1n1slrattJu1· van D.1attronggo rn het Ind. 

voor dnt n.n e et tngn.ponrsc ie . a - » it een one ge- a \.ad. En tie llegeering tal:nt nog 0111 zoo ~poPtlig 

::;olo-Seinarang 
n. m. 
7.'2 '" m. 10.30 v. m. 2:l6 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om u.20 1·. m. van Soera
baj<l vertrekt. 

Semarai;g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8:12 Y. m. 
Seniarang-Djokja 6.50 v. m. 8 .31 v. m . . 
Djokja-Srmarang 7 .15 v. m. ·l 2.25 v. m. 

Onze Assistent-Resident vertrok heden och
tend naar het Zuidergebergte en zal eerst 
Zaterdag a. s. retourneeren. 

Dit moet in Yerband staan met een inte
stellen onderzoek naar de handelingen van een 
Administrnteur aldaar, welke reeds vroeger 
in de Locomotief werden ter sprn.ke gebracbt. 

noots_chap 1~rnt Itahe _u.imgekweekt, nrn.n.r .:le I rnogelijk maatrcgelen te n•!men t<Jt oplrnfiing de1· 
welw1llen<lhe1c1 van Dn1t~cbla11ll .~n Oostenrnk liscale bi:'lernrnr!1·ingen, wrranloor die ct..ltunr wordt 
verbeurd. De conservatieven znn er lll ge- gedn1kt. - J)e khtchte11 tegen de Neil. Inrl. Stoorn
slaagd de goede ver'lfamdhonding, welke vroe- vaa1·tmaatschappij zijn legio. De µassagiers ontvan
crer met Duitschland en Oo-:tenrtk besto1Ld, te gen of bizonder ~lecht of onvoldoende eten, en wo1·
herstellen." den Leist not least uit de couc~rnttes. verdreven door 

Het hbd vindt hierin natuurliJk geen ge- de W<tnLlluilerl. - De beer F. Ader werd te S'e-

h b h d d rnarnng als luit. udj. bij de dienstdo<:'ndc schut-
ringen w1\arbor

0
<r voor et e ou van en 

~ tcrij bL·ecJigt.I . - Een oud suikcrplante1· bracl.tt 
vrecle met Rusbnd. een bezoek bij den heel' Schmitz t.e SemQrang, 

Djokja-Solo 7. l 5 v. m. 9.48 Y. m 1 L.25 

Sok -Djokia 
n. m. 3.55 n. m. 
7:13 v.m. 'lOv m.·l.53 
n. m. 3.3() n. m. 

Van niet minder beliing is hetgeen het ,,on . en zag aldaar rle i;n1tercultuur van een riet:>ten-
De persoon van S., die een pu.ar dRgen ge- good authority" weet ruede te deelen t.en op- gel. !lij maakte ~n~n indenian.d de zeer juiste op· 

leden van Kedong-Banteng ruet een In.ding zichte mu de verhoucling tot 'l'nrk1je. , nwd;ing, dat men :ocb geen he<tl veld vol f!esschen 

\\"ill em I--Kedong- Dj a Li 
Kedong-Djati-Willem I. 

(5 v. m. 2 n. m. 
De merkbare verkoelin

0
cr, welke onder het ~ met water kon zetten, om daarin het riet te kwee-

houtskolen kwam, werd op Mesen door den il 

A 
· t R ·d t d D' k d · ministerie Gladstone ook met deze mocrendheid ~ ken!! lfatori$Cb. - In plaats van de khppers en 

8.5 v. m. 4:11 n. m. 
10.4 l (sneltrein) aai1k. Soe

rabaja 6.-

ssisten - es1 en , en JIL -sa en e sp10nnen · t 1 · ~ t ~ 1·e"t. ·te1·s op stul,l·en ontv1'nrr een an1bt"11a~1· te Ba · ont ,t·1an is eu zoo oToo w~s cut in erus ~ "' · '' · , b ,. '- '· 
der Amfioenpacht aangehouden, als on<ler ver- . ~ .'.f l l . f' .. b" •1 t l' l d ~ ta via van zijnen oppasser crnige klappervruchten. 
denking liggeude van cln,ndestiene arnfioen te 1' b~twi,dJ el rn.o Z!J b lJ een °£ 0.1~ oglmke. ·.,us an ~ Toone<-!! - ·Er zal te ·vveen<'n een congres gehou-

ruet e part11 vn.n 'Lren er v1ymc iezen zou " . . . vervoeren. I · ' Ir t' ,: i tl<m \\'Orden tot bevordenng der Volapukstud1e. -

2.35-aank. Madioen 5.52. Bij onderzoek vond men P.chter niets. zou he?ben _pln.ats ge~uakt voor een. ,,u. HLTI 18. , Op de sch0lcn in Engelanrl wordt nog steeds het 
»lnd1en d1t werkelgk bet g~val . is, d1rn is I zoogenaamde ·whipping toegepast. Het!ft een der Soen:ibaja-So!o Djebrcs 6.20 (sneltrein) aank. Solo 

Dj. '1.28 
8 .25 aank. Solo06~-· 
·1 l.37 annk. ~fatlioen 5.51 

(Tij1lsopgal'en volgens 1nitlclclb. tijd Soerabaja: 9 mi
nutl'n Yer>chil met Solo; 12 uu1· Soerabaja ::.:::: 11.5·1 
Solo.) 

., . . I met bet oog op de omstlmd1ghe1d, dat het jongens of meiajes het te ba1· gemaakt, dan wordt 
Een~ Ch.meesche vr~uw te Ampel, die haren conser1atieve ministerie er in gesbagcl is de I hij of zij aan een paal gebonden, zijn pantalon ver

ecbtvnend m .~ene vc:rhefcle bm tegeuover eene goede verstimd houcling met Oostenr~j k en l "·ijdE'nl. en de headmaster rlient den ~vertred_er 
harer vron;w~lgke be~1end~n auntrof, maakte van Duitscblancl te her::itellen, niet wimrscbijnlijk eernge slagen toe. Zoo _is onlangs een Idem meisJe, 
de gelegentie1cl dat hg m d1epe rust verzonken lag, l l t tot een oorloa kornen z11.1. ln elk O'ffl'!d een ondeugend nest, nt<~t ouder clan acbtt1en par 
crebruik om zijn staart aan een der stijlen vrm ~ Je 11 ·· 0 i l ocbt uitb~el·en' 1·001· den paal geweest en bee~ baar aantal ontvan-
het ledilrnnt te binden en hem daarnit met zu enh 'Wl!J, wbnnndeer c etoor og ml ~ ' gen. --- Een Antwerpsch ~chutter in het twr.ede 

< verse; eH ene on g-enoo en vuH en. 1. 1 1 t 1 0 1 . b d'rrh ·d bPt . t een rottincr geducht afterossen. ~ ge 1c sc100 011 an 0 s too1 on an 1" e1 . voo1s e 
lJe bou w van het nieu we schoolgebou w op 

Mesen gaat goed vooruit en doet den eerstaan
wezeud ambtenaar der B. 0. W. alle eer aan. 

0 -· 0 h 1 h · 1 h"' door de b B. H. B. gedeelte van het geweer van zun voorman weg. 
. P ~~nt u pgesc rei were lJ u- Onrler de So!o~che scbutters zal zulks gelukkig nooit 
ren on ze · Voon. f 506 EXEiliPI..A.REN van van den Berg's kunnen gebeuren, om dt> eenvoudige reden, dat 

DEBE'r OP Un.EDIT zullen nu, als 2de editie te ze nooit met vuur- exercities geplaagd wor~en. -
Samaranorr verschenen, in Nederland warden Aan ht•t hoofd der Kamper Crt. van den 12en Mei 

Eene aamnerking boude men ons eehter ten 
goede, (het is aa.n velen opge>nllen), de deuren Gisteren avond bezochten wij de Perziscbe 
zijn buitengewoon suu1.l. I'll moeten bij on- Comeclie troep; de daar ontvangen indrukken 
heilen als brand, n.anlbeving euz. ougelukken zijn van dien aard, dat wij onzen meclebur-
in de hand werken. gers een bezoek niet knnnen aanraden. 

oogenblik - wij vieren juist de ver!'Jving van onze I Zij zag altijd gaarne kunst~naars in gezelschap.-" 
dochter." »Ah - waarlijk, neen, tot mijn spijt zal ik-" 

>>'Wolf," schreef Raimund verder, » hrb je ooit te ~ >>Niet? Het is wezenlijk jam mer. Mijn dochter 
midden der grootste vreugde ondervondeo, dat, wat I meende, da_t u misschien tijd zoudt kunnen vin~en, 
je gewenscht en gehoopt hebt, tot het land der droo- om een bnnloftswals voor haar te componeeren.•· 
men beboort? Wolf, wat ik gcrnelde, tegenuver die ·wolf. die oogen daarbij ! 
kattenoogen van de_ oude !rodora Constantino,rna! i »Maar je_ Rainmnd bleef be?aard. 
Als je tlat spotacblige lachJe had kunncn z1en ! Zu ~ )) l-lft sp1Jt imJ zeer, grnvrn, dat ik uw docbter 
heeft de coquettcrit> rnn lmar dochter met mij zcer I telem~tellen moet." 
goed opgemerkt - maar mis5chien al!cen gedacht, a )J Wij ht>bben hier ook een Duits!:b Schilder, die 
<lat dit een goede oefening vo0r liaar zou zijn ! En overgekomen is, om een pc·rtret van Sascha te 
Sascha zelf? Als 1Mn ]mar wildl' dwingen om te maken - iedereen is even vricndclijk voor haar ." 
trouwen met den rnuu, dien zij niet liefbad, d,rn had »Zij wn~ een vrouw, anders zou ik een ongeluk 
de heme! mij juist te1 rechter, t~jcl in haar nabijheid aan haar hebben begaan. 
gevoerd. »Ik heb dien dag zelfs niet van verre bet asch-

» Voordat zij toen uit Wile\ bad Yerlrok, lindden blo11de kopje, dir. schalkscl1e oogen, daL roocle moridje 
wij een rendez-vous en toen zij den volgendt)u dag gezir.n --- ik heb zoo onverschillig mogclijk afscheid " 
in de coupe ging, stoptc zij mij nog e<'n briefjt~ in genomcn. met toorn en spot over rnij zelven in het I 
de band, waarop stond: 1>Le talent oblige, Raimund hart. lk bad ham· waarlijk lir>f gehnd." 
Alexanclrowitch, vergeet dat nil't ." nij zjn laatste optreden rng hij de nieuwe 1·01·stin 

))Dat gaf mij recht op de schoonste verwachtin- Goloffkin 111et brillanten berlekt, skalend rnn vr00-
gen ! - En nu! .Maar Ft•odorn. Constantinow11a moet lijkbeid ···· zij applanrlissccrcle hem zer.r genadig 
zeker mijn vijandelijls.e houding opgemerkt heLben. met de kleine hanclen. 

»Mijnheer Raimundi", zei zij Il1t)t betzelfde spot- .l\u wa~ hij m Amerika, maakte bet hof aan 
achtig Jachje, >lin Rusland is het talent altijd we!- Tranc;atluntiscbe schoonen en vcrzamelde dollars. »lk 
kom en c1m voorname vrou w versiert er gaarne haar stierf niet aan ecn g·~bl'Oken hart ove1· Sascha's co
salons mede - bet is j~ 111mer dat de toekomstige quetforic, nrn.ar ik had toch beter gevuelens voo1· haar 
vorstin Sas..:ha Goloffkin de· hare eerst kan openen, gekoeswd dan' zij verdi1mcle" eindigde hij. 
wanneer u bier misschien niet meer is? Of mag Pe- \Yulf Findling maakte, nietteg~nstaande hij bP1·oemd 
tcrshurg u lang als gast herbergen? Sascl1a zal er was geworclen, nog evHn weinig werk van zijn uiter
belan.~· in stellen' het te weten. Zij sprak er over. lijk als woeger. Zijn borstelig haar was nog altijd 

1885 staat te lezen, - en hct is feitelijk geschied: 
ij"erspreid. >> Bij deze Courant behooren de Raadsverslagen van 

De kostpriis van ieder exemplnar op f 0.50 Donderdag 23 October 1884." ~fen komt daat· nog 
stellende, zal voor ieder 4000 iuwoners van steeds met de nachtschuit. 

even wee1·span11ig; zijn kleine, goedige oogen kwamen lijk bewogen heeft? Niets dan haar Sarnaritaansch 
schuw onder zijn dikk·~ wenkbrnuwen te voorschijn, hart? vVant het is toch niet denkbaar, dat zij voor 
hij had cen achteloozen gang, al zijn bewegingen een scliuld wil boeten - wat dan?" 
waren onlwndig. »De neef wist er ook niets op te antwoorden dan: 

>>Van n,1irnund's succes in Am•'rilrn heb ik gelezen," »Het was ons alien een raadsel!" Nu vraag ik je, 
zei ell' majoor. )} Een gelukkig mensch! Hij weet het bestc Findling?" 
]even tc ge1Lieten." Deze lta,1lde de scbouders op. 

»Ja, j,1!" zci de 5childer en streelde een hond die »lk ken die dame niet, behalve van aanzien," fluis-
tegc11 Item op~prung. terrle bij. )J!Ylaa:· dat zij voor een scbult.l zou lioeten 

»Ken je me nog? Wezenlijk nog?" vroeg hij met - hoe komt u et' aan?" 
eenige aandoening in zijn stem. »Nu, dat zt•gt men we! eens. Zij ziet er niet naal' 

'>GC•~n 1110Lli dier," rneeude de majoor. uit, hoewel het in bet gehl'im in de wereld soms 
»Neen - maar hij heeft r.en trouwe ziel." zei de wondel'lijk to(•gaat! En het prnchtige gecle11Kteeken is 

knn~tenaar V(~rleg<•n .. n rog een andcren lrn!lt uit, toch eigenlijk ook in tegenspraak met haar eenvou
want als de nieuwsgierige majour verder gevraagd t dige verscbijning! Ben je op CamRo Santo in Milaan 
had, dan zou hij niet cens den narrm van ht?t <lier J en in Genua geweest! Nu, zuoals je weet, laten de 
hebbcn k;;nnen noemen en hij zou niet gaarne bekcnd j treu• enrle weduwen zich daar en buste of geheel 
hebben, cl at hij. di en van de eigena~·es wel kc11de. 1 de grafLet!ken8 aanbrengen - om ern opvolgel' voor 

bet verkden van de barlplants liezig. heeft zij vusmaad. Al~ z\j in bekroinpen ornstandig-
De rna.ioo1· h1eld z1ch d1en dag 111 net bt.F.onder met 

1

. de11 ove1 letlcne te ·rnden. Jl.faa1· dnt hand1g kunstje 

» Wat zeg je vau hct ged••nktet•ken op het graf hetlen rnoet Jr.ven, vraag ik je tocb, beste Findling, 
rnn clien arn1en Rembold? Vindt je het nwoi? - lk waartoe dient dnn die verkwisting? A quoi bon~" 
hrb voor cenigen tUd een neef van rlen ove1·led1·ne j Du schilder staurdt• recht "voo1· zich uit en zei weer; 
in den trein ont 1noet. Ik beg.,n mC't hem. te spreken J. i>lk ken die dallle niet, ik lmn er niet over oordee
en 11001 de, rl:it de weduwe volst1·ekt nil't v.;nnog1~11r.l I !t:n." 
is. Het farniliegoed is aan de11 bl·oerler v;in dien neef 
ten dcel ge1·allen; zij geniet all1•e11 een kleine rente. 
En chin zulk ecn prnchtig nw1111ment ! Ander vermo
gen is er ook niet. - Zij heeft het voornit geweten. 

Ik kon niet nalaten uit te roepen: »i\faal' zeg mij 
dtrn orn 's hemels wil, wat die vrouw tot dat huwe-

( Wordt vervolgd.) 



Bij t"t'ne openbru·e tatvoenng- v:1r1 lie z:mgver<'eni
g111g Euphonia te Zw•ll<', werd l'l'rt der bewt>kste1·~, 
mej. Il. P., aun de 1oonicur dour <•t>n toeval get.rof
fen l'n was weinige o';,;-t!.1bl.kk<'n daarnn ePn lijk. 
011dt>1' dirpe 011tnlt'ring 1·p r\iew11 d,, n•1•1fo aanw,'zigen ! 
dr CllnCertzaal.-- Jn ,1,, r;1•m•'ente Yilkr~ i11 Fnrnk- l 
rijk, hedt zich lid 1• 1;.:,.,1annli!.!l' g~rnl 1·oa1-ged:rn11, I 
uut Yier ~d1tpare11 "!' .i .. 11zelf'1l.1•n dag g-uuden b1 uiloft !I 
vit•rdt'll. De 8 1•clitt>li1'!!lll\ l.:IC:•'ll op dr>JIZ<"lfd<'n dag 
hct ill1enslicht, hd l1011 ind.~1·tijd up lh'llzl'lfden rhg l 
gelovt, zij l1uw1!.-n op .t,•1;ulf'de11 dag, e11 ble1 en ~tec1\~ l 
op h1111 i:reboortegroud. Pen plaat~.k rnn 7ULl zielt·n. l 
De11 13en Juli z:il hl'l niPUWt' lhjk,mu<Pulll te Arn- l 
stl'rdam met f'l'OO'e fri<ti1it1•itl'1; eu t'l'n hi~torische jl 
optocbt g-eu!Jencl word<':i . ln t!t' duinweidt> te 's Hug-•'. . 
hebben, tot geuo1?g1~:1 \'an n•lt>n, de !eden Yan ht't I 
Kon. :\ed. circ11~ lhcar l 'ane de »eerste groote lrnnst- ! 
en prij wedren" gerede11.- lie e1ua11cipatie dringt 
ook nl door tot Cll't>I. Een :1ardig <1.-erntje duet 
aan de halte ,·au dt'n ~toomstrnrn nanr Lichte1woo1·de 
dieust a ls chef en kwi.Jt zi('h uit11en1L'lld van die ta.ik.--

Dezer dagen kwam ti• Ch:11'1ott,·ub,1rg een kind 
met twaalf vingi>rs en t1V.1a!f tet'n~n ter Wt'reld. -
Bij politieverordening i~ ht•t te Oud-Beierla1d ten 
strengst.e vcrboden dt> straten te schrobben. Zij, die 
zich a3n het schounm:i.ken .!er straten sd!llldig ma
ken zullen met gPldboete gestruft worden. - De St. 
::Sel'\'aasfoesteu zijn te Maastricht lettPrlijk in het water· 
gel'allen. !let sla;regende en hngelde dagP.lijks. ~Jen 
~cbreefnlst.ien den :!Oen ~lei.- Chri~tine :\ils~on, de 
'lweedscbe 7.angercs, tlie in den Hamlet 1le Ophelia 
crecerdt>, is, 11a vedjarige afwezight>id, w~,\.:r te Parijs 
opgelrPden en er met geL'stdrit't ontvangen. ll:rn.r con
cert bracht 54.000 franc op. - 1 ie lt>erliugen 11er 
A111sterdam,cd1e haudelsschuul z1jn op hunne stndit>reis 
door· Bclgie 01·eral !'ven harteliJk en welwillen1l llnt
vangt·n. \ 'oor:.I aau hunne rullega·s t,! A11tw!'1 pen 
"ordt door he11 rene dankbetuiging in de B~lgische 
bladen tocgebn1cht. 

A d v er ten ti e n. 

VAN 
Batavia -- Soerabaja 

hebben tle Eer te bericLtl•n, ditt zij op nieuw 
te SOLO geiirriveerd zijn, 111etlebrengende een 
prncbtige Uollectie. 

D1·illanten Artikelen 
id:>: Bror·bes. Arm barnlen, Colliers, Oorknop

pen, Hingeu, Huarsiernden enz. enz. 

Gontlen en zih·eren Dijonterien 
in alle mol{elijke Genres en in de uitgebreid

ste keuze volgens nieuwsteu srnank, te veel 
om te specificeren. 

Zil "'er,verken: 
als: Hijstlepels, Tanrt- en Vischspanen, Ser

verringeu, tinclerbekers, kinder-converts. Siga
renstandau.rds, \V ater- en \-..;,' ij ngluze11, Uierzij
de ls. euz. em .. 

Gomlen en Zih'eren Horologic§ 
zoowel \OOr Da.mes a.ls voor lleeren, uit de 

beste fabrieken, zoouls Y acherou- l'll ( 'onst:mtin 
\ Yaltlrnm :\lit:;;::;, enz. 

;,, icirel :uorolo~ies 
IN" ZEl»R IlILLIJK.E PRJJZEN" 

Telegrammen van de Locomotief. 1 Zeer ~·oed loopendc Begulatenrs 
§1•echlozen 

----- - -

U1t Batal'ia, 'i Juli. Mr. II. Kl~in, ;oedert 184G 
adYocnat te .Batnl'ia, ridd1·r de1· orde 1an den :\eder
land>'chen Leeuw, is ow1 kden. 

011tslagen, eenul. np Yer;oek, de <tdrncaat en 
procureur b1J den raad Yan Justitie te Semarang, jhr. 
mr. A. J. van den Bergh; 

rle kapitcin di·r i11fantcrie. J. A. 1an Puffelen; 
de e.•r,te luitcnant der infan:erie P. J. ~landen. 
Bcnoemd tot adrncaat en procurl'Ul' bij den nrnd 

van Justine te )fakn~ser, J hr. mr. A. J. va11 den Bergh; 
tot p1·esident der wee.-- eu bocrlelkamer te 13atul'ia 

II. A. 1an de Pol, pre ·iclent der wees- en boedelka
mer te Soernbaja; 

tot p:·l'sidt>ut tier wees- en boedelkamer te Soern
baja J. C. Ta8ch, pre~ident cl Pr wees- en l.ioedelkamer te 
Padang; 

tot pre!'itlent tier wees- en boedelkamer te Padang, 
i\fartens, gew!'zen secretans l.iij de staat~~pourwegen. 

De pogingen om deu lla11tam~chen up1·oennakL'l' 
Sakim te arrestee1·en, zijn zonder n~~11lta:lt gebleven. 

Uit Bata\ia, 8 Juh. 01'ergepla.n~t 1an Bandung 
naar Probolinggu, r\e a~pimnt-ingenieur bij den wa
tPrstaat. I. \.\'. ,·an :Marie. 

lngl•tfoeltl bij het tweede dl•potbataillon, de kapi
tein der infanterie \\'. P. G . KleuckP. 

Benoenul tot kantoorchef der Yijfde klasse bij r\en 
po:-t- en t..:legraafdienst en gepbat:;t te Billiton, de 
commies rler 3e klasse S. C. Serlc. 

Geplaatst te Besoeki, de ont vanger rler in- en uit
voerrechten. K1·omhout. 

Overgeplaatst van uemarang naar Soerabuja, de 
rnritlcuteur der vienle klasse C. A. H. Pieters; 

van Semarang 11nar Soerabaja de vrrilicateur der 
derrle klasse I. Spaanderman. 

lngt>trokken de b1moeming tot kautoorchef bij den 
post- en telegr:rnfdien~t te Chcribun \a11 B. J. Plas; 

de benot!ming tot kantoorchef bij den post- en te
l<'graafdienst te Pekalongan van \Y. Loderichs. 

lngedeeld bij bet 7e bataillon infanterie, de eer~te 
Juitennnt C. C,. T. van Erpers Royaards; 

bij bet Ge bataillun iufanterie, de tweede luitenant 
der infanterie A. Deutz. 

Ontslagen, eenol, de gewezt•n opziener bij de ar
tilleric-constructiewinkel te Soerabaja 13. Pa~. 

Ontslagen, eervul, op vcrzoek, dP. eer:;tl' luitenant 
der infanteriP. K P. C. Sol: 

cle mugazijnmeeste1· der eerste klasse rnn de genie 
(kap1tein) C. rlen Hengst. 

Een tweejarig ,·el'lof nanr Europa is ''erleend aan 
de kapitein der genie C. \V. Hoffman. 

Singapo1·e, 8 Juli. Eeu bent!e Anamicten viel de 
citadel de1· Franschen te Hue a:lll. 

De vijand werd ecbter ternggeslngeu met een ver
Jies van 1200 man. 

Het verli<"s aan Fransche zijrle bedrneg zestig man. 
Het stoom~chip Semamng is op de reis herwaarts 

gisteren te Point de Galle :rnngekomen. 
Mr. H. Klein is hedcn fp1· aarde besteld. 
De lijkrede bij het graf we1·d gehouclen door ds. 

Ader. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Y1ijdag J 0 dezer in bet huis Jaatst bewoond 

door den !Jeer J. :'.\!. J. G. Yla~blom in de Heeren

ctr:iat alhier, van koopmaJ-J~goederen. 

Op \Yoensdag 15 dez1•r te Taroom Anom ten huize 

van den Ile1~1· Leon Deze11tjr, van ZEd. inhor.del. 

Op DondP.rdag 16 deze1· t.e Sneko-Ardjo exerutic 

bij r\en Cliinces Tjia Motl'ng alias Tjia Tjiang Yau. 

Op Vrijdag 17 dezer 1·onr de Societeit Har·monie 

alhier, vnn paarden. 

De vend umeester, 

lf. C. Fissel'. 

MET Ams urr DE N"rnuwsTE OPERAS, 

Jo:)! VOORTS: 

.Een Prachh·aas lllet Bonq net 
van in disc he Bloemen gebeel in Zil Ter; op 

linn Atelier voor de liLn.t t pla11ts gehad heb
bende Tentoonstelling te Bll.tnvia verrnardigd. 
Eeu keurig 8tuk vim inlandsche Zilversmids
kuust. 

Zij hebben Luu intrek genomen in bet 

Hotel §cholten 
en boudeu zich voor een bezoek beleef<le

lijk uanbevolen. 
(152) 

·vEN DUTIE 
''roensdag, 15 Juli lSS5 

TE 

~.P,i.7RQO~~ANQU,, 
voor rekening Yan den vYelEdelen Heer 

LEON DEZENTJE, 
van ZEd's goed onderlwwlen, niee;·endeels nien

iven inboedel, bestaancle uit: 

toelen, bll.nken, knapen, tufds en consoles 
met rnurmeren blad, i-peeltafels, kroon-. bang-, 
munr- en staande lumpen, bronzen pendule, 
groote en kleinere salon spiegels, een ruaho
nyhouten toilet duchesse, wuschtafels met mar
meren bln.cl, !i.,,eren een persoons- en kinder'
le<likanteJt, groote en kleine divans, een buffet 
met mnrmeren Llad, etenstafels, groote en 
kleine kleerkaslen \Htaronder: een met lofwerk, 
glazen- en dispenskasten, een etagerekat>t met 
lofwerk, schutsels van 3 en ;:; Lladen bekleed 
met blau w d1Lmast, een ysnrn.chine systeem 
Carre, een draaiorgel enz. enz., te veel om 
alles te specificeeren. 

VOORTS: 
Een ruylord. 
Een zwart Sn.voeneesch rijpaard. 
Ee11 Kamerling :mdel met hoofdstel compleet. 
Bengualsche koeien en lrnl veren. 
Herten. 
Enropee:>cbe dui ven. 
Een gebed com pleet stel gamelnn pelok en 

slindro, met wa:j.jnng Poerwo en Howo. 

~ Aan de Halte tiil'OU'Of wo1·den 1·ijtuigen 
gestationnee1·d, te,·wijl vco1· ltet lrans

pol'I van goede1·e11, kan·en en koPlies 
te ve1·hijgen zullen zijn. 

l'i:et conimissien bclasteu zicb, 

(148) S 0 E S M A N & Co. 

De ondergeteekende, 
belnRt zich met den in- en verkoop van pro
<lukten te Seurnrnug. 

Verschnft werkkapitn.al 1111.n Lanclbouwon
clernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

J!Jcn en 1Lntlcr tegen under overcen te ko
men conditien. 

.(2:33) L. 0. SUHALKWIJK. 

Pracbtig '\T ersch gewonnen 

Guatemala Indigo Zaad. 
Per pikol C 25. ---

EI JS SELL. 
(134) Latoong 

~ 
PAAiiDEN VENDUTIE 

Vrijdag 17 Juli 1885. 

54 uitgezochte Sandelwood -paarden. 
Recht~tn'f'>ks naar Solo gcdirigcerd, wegens te gro,)ten toe\· H' l' v-111 panrc!Pn ntlUl' 

Soerabaia en Samarang. 

Te bezichtigen gedeeltelij/1, te Poerhaij11n. 
ten huize van Mevrouw de Wed. 

VER~EULEN en de overige op Pasar 
Khwon tegenover de woning van 

den kapitein der Arnbieren. 
De vendut.ie zal get.louden wor,len "\-' Oor de §ociet.eit. 

(153) 

.li:o'11tpoong 'J.jina: §oerakarta. 
BA ROE TRIMA: 

Sroetoe ~1nnilhi No. 1 dan roepa-roepa 
sroetoe 
Pajoong soetra (rocpa-roepa) 
Kain soetm roepa-roepa barang dagangan, 
bolch dapct moerah sekali. 

(132) 

TAFELAZIJN, f 0.40 per flesch 
ROODE VISCHJES, " 2.- .,, ,, 
KLIPVISCH. ,, 0.60 ,, pond 

JONGBLOED. 
(151) Lodji-1coeroong. 

A1nsterdamsebe Apotheek. 
Soeri.kv rta. 

Ba}Tnm. ~lcoholisch wasch
u·ater. 

(101) MACHIELSE. 

Q~tJTa~~e~~ 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fichescloozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmerkisten 
P asserd oozen 
Gezelschapsspelen 

(J.10) THOOFT & KALFF. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOERAKA RTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

:B:a.Q.p~ohe ~ij~Qn.. 
(25) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

r.oo gunstig bekende 'VIJM E'N: 
Merk PLA'l'ON & Oo. Batavia. 

(70~ A. MACHIELSE. 

Amste1:damsche Apotheek 
Soe1·aka1·ta. 

Glykaline, mid<lel tegen de hoest in 
1
/ 1 en 1

/ 2 fleschjes a f 4.- en f 2.
:fligi·aine Stiften f 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

INDISCHE-BODEGA 
Ont"· an gen: 
Een partijtje exqnise witte 

port~ijn, minder zoet vu.n smaak dun de 
tot nu toe Mmgevoerde. 

( 286 ).* 

MPt ronm1issiPn be'asfeJI zicli 

SOESMAN & Co. 

f SALON DE COIFFURE l . 
J 13r~)~~"" ::\.1.ecn.uiq u<" . 
j lIPfl'enstrnat-8olo. 

Op nieuw ontvangcn een groote voo1·
rna<l eerste kwali tei t stroohoeden in a lle 
soorten 1an af f' 1.- voor kindcren, 
Panamahoeclcn a f' 3.- Heerenhoctlcn 
Yau a.f f' 6.- lste Elhrnod hoeclen tP
gcn Ycrminderden prijs, hernrlen, kragcn 
enz. enz. 

Groote voo1Taad Parfumericn EJ. Pi
naud , Y rloutine, Oles Fa Ye VinaioTc Ln-

, ' ~ 
bin enz. Direct uit Europa aangevoercl 
St. Ernilion wijn (Bordeaux) echtc Lan
guct1oc wijn a f' 14. - per <1ozijn. 

lieerlijke Manilla en Havana. sigaren. 

(124) J. B. AUTHIER. 

Toko- Authier 
HEERENS'l'HAAT- SOLO, 

hee/l ontvan,f)en: 

Een factnnr darnesartikelen bestaande nit. 
Afgepaste ,.,.·ollcn - en zcphir japon

nen, cachcmiren, sattjnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nicu wste soort 
dameshoedenl bloemen, rue.hes, corsetten 
jongens- en meisjeskousen, dames witt~ 
glace-handschoenen rnz . 

( 4 7) 
A. AUTHIEB 

Modiste. 

iu nLten, blikken en flesschen 

rnrkrijgbaar bij 
20;) SOESMAN & Uo. 

~1~~i]Si~u~1 jld ~~moo~~B 
Hee1·e1utraat Solo, 

Beveelt zich beleef d aan tot het ma-

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AU'l1HlER. 

Amsterdamsiche Apotheek. 
Leverrwote1-r 

(296)* A. MAOHIELSE. 

~:Bl Cl Bl D :B: N GI il~A L 1\ilA ~AB: KS N 
MET 

~]~~~~~Im~~~~~ 
voor 1885 

§lecht• eenige Exemplaren ontvangen doo1· 

(
32

) THOOFT & KALFF. 



CIRl1 UL.A IR E. 

Bij de belnngstelli11g, welke fogen woordig 
nlles opwekt wnt op de ~UIKEH1UETCUL
'1'UUH en de vcnueenlering van opbrengst van 
Suiker, en vermindering der kosten vim voort
brfmging behekking heeft, veroorloven wij ons 
de vr!jheid Uwe aaudn.cht te vestigen op bet 
door ons vertegeuwoordigd wordend : 

D nbb e l 6ekoncen t r e e 1·de 
§uperplwsphaat 

met een hoog oplosbtmr gehnlte vau 40 tot 
45°/0 Phosvhorzuur. Door weteuschappelijlre 
proefnemingen en door de prnctijk is gecon
stnteenl dat de Vorwing van Suikei'SClppen in 
het riet cloor <lo pbosphorzunr geschiedt en dat 
door toepassing er vnu niet itlleen eene a1·00-

te1·c1t opbi'eng:;t i·a n Siiike1· liwcu· ook :11 i i•e1·de1· 
Sap11en verkregen worden. 

Dit geldt voor n.lle SL1perph0sphaten in het 
algentt"eu, nrnar wmirin bet door ons vertegen
woonligd worden<l Cbemici•nl zich ouderschPidt 
boven andel'en is bet lwog assimilabel gel,alle 
aan Plwspho1·:H111· in den geco11cenll'eaden vorm 
Yau 4 0;45 °10; tenvtjl opgeloste Peruguano slechts 
~l 01 0 oplosbaa1· Phospborzuur bevat. 

GeH•o11e soorten Snpcrphosphn.11.t. bevatten 
meer uls 10 tot 15°1o assimiln.ble phosphorzuur , 
dus om de :elfde hoeveelbeid phosphorzuur te 
verkrijgen als door ons in een Ton Super
p bosplrn.at gelevenl worden, zoucle wen circa 3 
Ton van bet gewoue :::luperphospbvat of 4 a 5 
Ton Peruguauo noodig hebben, dus ook 3 of 5 
ruaal zooveel vmcht te betn.len. 

De opsluiting (Couc~ntrn.tie) beeft plaats vol
gens eeu nieuw Systeem en 'vel ::owler geb·1·11ik
making van Zwuud:111u·, zoodat het geen l'»ij 
Zuxwcl:1w1· berat. 

Het vrije zwn.velznur 11amenltik is een der 
grootste vijanden der C'rystallisn.tie der Suiker. 

(;,·ootere opu1·e11 1r't van S11ikel'sappen van 
:ui L'cl'de1· /,·teal ileil, e1• l!l'Oll ti ige1· 1•e1·u·e,:king die!' 
Suppen, 111i11ile, · 1le:::illu ell 1ce1·kloo11 en groote1· 
Oi •V1'<'H!fc<l ;an S11il,e1· rnn bele1'1' /;woliteit zijn 
de resultaten van ile gebruikurnking, waartegen 
de kosten uiet in verbouding staau. 

De p1·ijs van het DUBBEL GECO~CEN
TllEERD SUPEH.PHOSPHAA.1' is: f O.lS per 
:Kilo of / lSO p<::r Ton of ll.25 per Picol frn.fi.co 
Hotterdaru op <len Lasis mn 40 pCt. assiruih1ble 
Phosphorzuur. 

De juiste berekening heeft ecbter p1aats naar 
de j11iste procent gewijze gehalte van bet gele
verd assimilaule I'hospho1·:u111· tot den prijs 
rnn f 0.45 Cent per Kilogr. 

1000 Kilo SUPEHPHOSPHAA'l' a4P11 0 °lo· 
PHOBPHORZUUR kosten dus: 

41:2 Kilo H. -!5 cent f 185.50. 
Voor een oppervlakte gelijk aan eene Java 

Bouw is benoocligd 140 Kilo SUPERPH OS
PI-L<i.AT. 

Hierbij rnoeten gevoegd worden (ten einde 
circa 20 o,0 Stikstof nan te brengen) 90 Kilo 
lJoengJ;il of Zwavelzure Ammonia. 

De kosten warden clus: 
140 E:iJo Superpho:<phaat a 18 Cent. . . {25.20. 
nacht per S. S. t1 / 50 per Ton 2.50 a . . ll 3.50. 
Cil'CU !J(J Kilo Bocngkil a ? 

Hierover stunt t>eue vermoedelij k meexdere 
opbrengst van l 000 Kilo of 16 picol per Java 
Bouw. 

De aflevering geschieclt onder Contr61e vim 
en het gehalte Phosphorzuur wordt bepaald 
door het .ProefstJ.tion verl)onden aan de Hijks
ln.ntllJouwschool te Wageningen. 

Bij elke levering won1t eene Auylise gevoegd 
van Llit proefahttion en rnn Lle geleverde partij 
momtcrs ouder verzege1d c~•chet bewaarcl. 

Wijze -i·an Aaupinnt: 
De mesl::;lof dieul circn 4 weken voor den 

aanplant in den grond gebracht te wonlen en 
circa een handbreed v1111 den wortel af en 2 
a 3 inches diep gephrntst te worden. 

Nooclzakeliik is dat bet Superphosphaat ver
mengd worc1e met Boengkil of eeue nuclere Stik
stof aanbrengende rueststof, daar het Snper
phosphaat geene andere rneststofh0Ullendc: he- 'I 
standdeelen be-rat als het Phosplwr;mur en dit 
laatst werkte a.Ileen op de snpr~jklteicl nm bet 
riet. niet cli1:ect op llen groei dcr vlanten. 

Hoewel wij boveu du urnntstid' 1rn1~gaven de1 
benoolligde hoeveelheirl per Jav;L li0uw. zoo 
spreekt toch van zelf 1lat de meerdere of niinclerc 
u'itgewerktheid der gTond hierb1j eene v0ornmue 
factor is. 

De genoemcle hoenelheill nm 150 Kilo per 
J1iva Bonw geldt vo0r geheel uitgewerkte groll 
den . 

Uaarne zendeu w~j U:h:<1. op aanvrnge eene 
kleine hoeveelheid tot anylise. 

Per drnad lrnrmen Orders uitµ;evoerd worclen, 
om per eerste stooruer te wonlen gelevercl, bii 
eene hoeveelheid van 10 'roll. 

W ~j ver trouwen d1it de gcgevene in lichtingen 
U eene reden mogeu zijn tot eene proeinerning, I. 
welke :::net zorg uitgevoerd, slageu rn oet. J, 

I IIooqnchtcnd, 
H . E. H OL1'Y & Co. 

~ 
a 

Agenten te 

( 122) Bcdco·iu . 

8-0ESJ»..i\..N & C o. 
belasten zich steeds met het hou den van Ned0rl. Indische L B vBnsver~ korin~~ 
Huis-en ComJniss ie v e ud 11tien 

)38) 

L ij t r s n · B ra a a t s c 11 a p u ij 
t4 TE BA.TA VlA. 
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·ien A g:ent te 8oernlrnrt11 

.J. H. YAN' _OMl\ll!JREK (17) 

THO OFT & KALFF - · Soerakarta Steeds Doorhanden: 0 Q.) > ~ ~ ::s n Q.) - - ~ 
~ 0 $.. 

~ 0 > ~ 0 0 
§ ~ ~ ~ 

levereu op nun vrnn.g dndel ijk: J P08'l'TA lUJ!J VEK. 
• Schijf~~hietrcc;istN·l<_ en "'fst.andMlH•pa- 'rEI~E~HAAFT;lltlE\rEN voor :>. krn1gen he-

hra;;-en , ::ifzunder!JJk gebornfon. , iel,eml tot JOO woorden. 

Pt d < ~ ~ Gedrnlo:te Anntei"Jrnningboekjes. ' 'l'AtUEVEN voor KOELIELOONE~ buiten 
Naamlijsten. f de lijn. Q.) c 0 

N 
Q.) ~ Cl.) t-::> ~ 
~ .......... Q.) 

[/1 ~ 
Uleedira~lijsten . ! (6) THOOF'l' & KALb'F. 

';) 
Cl.) 9:: Q) 

0 . ~ ..c 
~ CJ 

Vl 

'-1-i 0 d 
~ 

Strafboeken. 

Jleunr;eboeken rn..;t !lter.lHe !ile~iste~·. 

P1·oces-"lr-erbnul. Getui;::-t'n ir erhoo1·e11. 

lmelclan~den Verlnwren. 

I 
i 
' 

V erkrijgbaar 
hij 11HOOFT & KALFF m ~ c d 

Cd > 
! 

Veudtn·erautwi>ordini;4.'n, e!IZ . euz. ( t) ~ blait\CO oilalU~Ta§·etUJ. liot g-eleide• - -----------------1 biih,t '\'001· ~·e1·"\'0er ,·an koffi.j, H1 C'\:S . 
A 

Q.. ~ 
Cl) . 

~ 
z 

HJ °' 0 
C'l 

AmstBrdamschB AUOtllBBk. ... 
Onlvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
SI1~0P 

(28) A. ::\lA.CHIBLSE. 

, me-it ~n~h- ~u!e-stb.e~vi;s -,,·oor Jiof-

11 fij IHl§, (190) 
'-~--~ 
I ,~f~!.·krijg·bna1• 
i . 

l 
l 
1 

hij 
Q 'r.."'1 A 'I' 
~ ~~41~~) 

A venturer. 
vnn 

Witte en Roode Port ..... f 15.-) per 
1'Ialai;n,lluscat elenVin o Dulce,, l3.50 } ·12 II 1 

Pale - , Gol d - e n Dry- S h err y ,, l :2.-; a.cont , 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

V erJu~ij-gb-a-.. a-1-· -------1 
I 

Baron von tanncnhausan 

Amsterdainsche Apotheek 

P~eder tegen miltvuur 
f l .aO per pond. (311)"' 

Etappe-l\nnrt van Jant 
Topograph.l\aart van ;-)uerakarta 

ld . » Djokjnlrn.rh1 
Prnchtalliums 
Merk-en stempeliu kt 
Rwulscltri/'l pennen 
Prachtbijbel Gmt1tve Dore 
Dalboekjes 

V erkrijgbaar: . I Gou pil-gravures 
I voren cl uiwsto k ken 

Loten voor de Geldloterti te Samarnng ten 1 P~~·,·u,-scharei:i 
behoeve van bet Roomsch Katholiek W eesbuis B1scmt beeld.Jes 
en van het Hulpfonds van St. Vincentius a Orillon passers 
Paulo te ~1H1Utrltll0' O'l'OOt r .*J00.000. Honderc1ja.rige alm!tunkken 

DE PRIJZEN ZIJN: - I Sig11.r~tten papier . . 
1 pnJS van f 100.000 •

1

. Faber s boodsclrnpleit1es 
1 » » » 20:000 Enz. 
2 pr:gzen .. » 10.000 (3) THOOFT & KALl<'.b'. 
3 » > » 5.000 

10 )) > 1.000 
10 > » }) 500 

100 ~ » 100 
100 » » » 50 

L o ten zijn tegen contante betaling en op 
franco aanvrage a f 1 0 bet lot verkriigbaar, I 
bij an.nvrage per post ondel' inzending van een I 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De dag der trekking zal nader worden aan
gekondigd. 

(57) 
TH001n' & KALFF en 
SOESMAN & Co. 

GOUDEN MEDAILLE 
PHAR MACEUTISCH E TENTODNSTELLING WEENEN 1181. 

4~ 

D E SIBQQP VAY D' ZED is een kostbaar 
kalmerend mWdel voor kiuderen. · 
DE SLBQQP y AND' ZED is onfe1lbaar le
gen Kin khocst. 
DE SIBQQ P JTAN D' ZED is cen radicaal 
mlddcl tegen de boest van terinirlijdcrs. 
DE SLBQQP J'AN »·ZED is ccn zekermid
del legen !10est verkoudheid. 
D E 8lBOQP J'AN D ' Z ED is uits lekend te
geu Slapeloosheid. 
PARIJS , 22, R ue D r ou ot, 22, PAR!JS 

EN DVERAL IN GEHEEL NEDERLANDSCH INDIE 
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(in het Jnvaimsch) 
}J,·ijs I 5. - (1'{(1/CT) }J<'1' ji(•,<t r 5,i:iO . 
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An1stenlan1sche A.potheek. 
' Ontvangen: 

lienthag~ Cough J_,ozen~e~ . 

( 1_0 5) 
:\Ii<lrl 0 l tegen de !1'oest. 

:\L\.('HrnLSK 

8R AND-ASSUHANTIE MAATSCHAPPfJ 

.,de Oosterling," 
EIS 

BHAND-ASS" '{ ANTlE MAATSCHAPPfJ 
,, ""\ .. ' ~eit.al'§. ~· 

Dij het A~ent.!;toh:tp deze1· Mitata1chap-
pSjen IJC§tnat, op ll!<ee1· aaaucmeUjl>:e voor-

1 
waas:den, ~elegenheill tot -,,·erze]iit'rh1 ~ 
te;oen brand;;e"·aar, "·an a.He !!loorten G e
bouwen en G-oederen. 
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De AgeHl te Soe1·akai'ta, 
(16) J. H . VAN 02\IMELrnK. 

AGE~TSCHAP SoERAKARTA 

der Ila ta \'iasche Zee- en Brand
Assurantie J'Ylaatschappij . 

De omlergeteekende sl ui t verzekeringen te
gen hrnndgernar, op de gebruike!ij1rn voor
wnarden. 

(1-!) A. :\lACHlE SE. 

V erkrijgbaar 
DIJ 

Thooft & Kalff -- Soerakarta. 
i P APIEHEN IN DI\'E1{8E SOOH/t'EK. 
j E~1YELOPPEK 
I KA~'l'OOKBJ<JNOODIGDHEDEK. 
[ INK1'EK. IN ZBElt VELE SOOlt'l'J!JK. 

1 PHACFI'l'ALBUl\IS. 
; DIVJim~E SPELLE:l\. enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta, 
bevelen zich beleefdelijk :mn voor huune 

Ilrnkkerjj en Bindarij 
en 

HANDEL 

I it!,~~~~\e~i~:~t !! E~~!O~~~~"i~~fl~~-
. garnndeercl. 

j PlUJ~('OUltAN'l'EK worden Hteeds grntis I ~el:strekt. (7) 

Stellen zici1 vernntwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVEH5. 

Snelrlrnk - T1woF·r & KALFF - Soeraka1·ta. 
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