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R uslam1 e~ IIH1ie. 
In een Hu. si:<ch das:·hLtd versd1e_•11 onlauo«; . ~ 

van de haml ecns wclbekenden 111ilibfren :'lt.:hij-
ver · een artikPl <lat de noot1'Ye11digheill lwft,o<Y
de roor Hnslnml.om op lll\li-~ de h;;nd re le:r~e~. 

;-;e\1en de "';o,ml:<d e bl' r n,ortsd1rij lt op 
den weg 111wr .\.f~·liani, t· n I'll nn d•' grensn:
gdingeorumi.·:"il' op di.• lietwi:<te stri)Ok bntls 
nan bet werk is . venlieneu derg-elijke artikeleu. 
wanneer zij uit tle p n vnn per-;oneu van be
teekenis vloeien. nlle. zins <lt' n:tmlnd1t. 

De schrii>er zegt o. ui. hrt olf!ende. 
De Zwnrte Zee is cen Unssiseh meGr, mnar 

waarvan de in~an[! opemtant >oor ie,Jeren 
vij1md. die bet op de riike kustlnuclen in Zuid
Rusland heeft genmnt. ~iets nntnurlijker dun 
dat 'vii tmchten die deur (de Bosphorus) gr-·
sloten te hou<len, niet voor den lrnncleL niet 
voor onze vriemlen . manr voor Hu,.Jnnds "'lJILll
den . Meer clan een Cznar heeft dit doel UIL

ge treefd. Doch bet is teve11s het >erlan ,<7:.J 

van het Hussische volk en geholpen door den 
onbuigzamen wil der natie zal ten lnatste bet 
<loel bereikt worden. Dit is slechts eene kwes
tie >1tn tijd en van de middelen . In de nc.i1-
vallen, door Huslnnd ouophou<lelijk tegen Tur
kije gericht, heeft bet echter in Engeland een 
krnchtigen en gevnnrlijken rnededinger gevon
den en de kostbare oorlogen. die wij om clat 
doel te bereiken gevoenl hebben, bmchten ons 
niet >erder: Rusland bleef in het zuiden open 
en onbe chermd. 

Doch tenzij wij Engeland tot de erkentenis 
kunnen brengen, dat het voor haar voordeeli
ger is onzen vriend clan onzen vijand te zijn, 
kunnen wij bet doel slecbts 1111streven wadend 
door eene zee van bloed en met den fiuantiee
len ondergang in bet naaste verschiet. Die 
rechtstreeksc~e weg is dus te moeizaam en te 
gevaarlijk: wij moeten een antler spoor nnden. 

Wij kunnen den vijarnl slecbts ten oncler 
brengen door hem terstond in bet hart te tref
fe en voor Engelur.d wil dat zeg~en: in In
die. Eene velc1tocLt nn in lnclie kost 011s niet 
de helft vim eeu oorlog met Turk\je eu b('
vendien zou zoodanige c:uupagne g1~voenl wor
den in Azi<', dat is in een werehhleel wn.ar 
Oostenrijk noch Duitschland ous aan het lijf 
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n·el'voly.) 

Zij moet altijd een vn~cmcl kind _geweest zijn, zci 
c.le net'f .. \ltijd peinzenct en stil. :\laar zij heeft twee 
guede p:-irtijen :1fge~lnge11. llinke, dt'!!eli,1ke mcn~cl1en: 
een van hen . een rechtsgelef'rde, lieeft het zich zelfo 
zeer aangetrokken 1 Ik zcg mnar. de vrnuwen -- zij 
zijn oncloorgrondel\jk. 1~11 to!'n zij nict hcl'J jong meer 
\Y(I!' n haar nie11.Ii11ne11 haar pl,wgclen. clat zij op 
een prins wachtte, kwam liaar neef < :isbert Hem bold 
half rluod nit den oorlog tcrug - en mrt hem 1.ronw
de zij." 

»De zank intert's~ee1t niij bU1.011der, sedert ik drt 
prac htige grafteeken gezien heb! Die nrme Rembold 
heefL ecn daad van barrnha1tigheid VPrricht. - vuor 
haar en voor hem. l Tu. het gaat woudPrlijk toe in 
heL lcven - dat ls zcker." 

De rnajoor tikte met de hancl cTen schilrler op de 
borst en zei lachend: »Zij kan mi,schil'n toch nog 
fortuin maken - want zooveel rl1~11gd en zdfverloo
chening moet de heme! toch vcrgelden." 

De !i!.oeraluu· ··:uJchr· C) u·1int wr,.clli.1nt 

dric•ni:~al ·,, \1·et>,s: ~i.: Jlllg. ·. !.Jontlel'<itrff'l 

Z11terlilt[J."I, uit!.!;e1.on lcril foe t !.tgen. 

kuunen komen. Zouden wij ons in Azie ou
brtnitrcl laten. waar E1welnrnl on<rehiJl!lertl den 

·~ ~ ~ 

Bo,;phorus binnen1lri1wf? Ml1rbm wij ons iu 
lh' i ·rim en te Berljjn.., st.rnftd1H1s litt~n hoonen~ 
D ~ 7.ekerste iuituier het Ill1ord1•ljjk ge.!e •lte van 
,J, n l~osphorus in lrnndeu tc' b·ijgen i~ door 
bet Eu!~;elsehe r~jk in [n1lie fa~ bt•tlr~·igen. 

Er is lJP;>e ... rd llat onze Yoortschr!i ling in 
Centraal Azit• ons verzwakt en zeker kost iiet 
veel uel.l. ..\lnar die oft'ers worden on::; eelllnaal 
hontle-nlrnuJig vt>rg·oetl. lllllien wij in 18;")3 en 
zelfs Inter, in l<:'i'·L onze plnats in .\lidllen 
.bi,• hezet h.tr1'le11 . d1LU lrndd.~n wij (Yeen Kr" •u
ourlo~· g •hn1l ~'n ha.<ldl'll wij in i '·f8 in Tur
i I'. um ucl heft. niet in hn.11 leu gelrncl. ,\un 
:~en !2:'"' lnre1t le 0111,1.; :antste t1orlog jn Turl,iit'. 
buirelan 1 l'r 1.»kl•r nilt u1et tle .trmen o>er 
elkaar bebLPn b~j ge,;bt1m. ),Ji,;,;··hien l 1ttltl.'11 
we d1111 Pen tweP,](' l~rim-oorlop; gclmtl. met 
lkL·t 11r\jl· in plants rnn .Frnnkqjk. 

lfot i:-i nd~end d:tt in tl1tt t!j.Js~ewricht Lord 
!Je:.i.con,.fieltl b 'nrnet'de eerw t:onlit.ie fp 't:'U ons 
te nirme11 \":LU' Eu•·e': n,l, ludfo, A_f,;h1rnistnn 

.-, ,'"-< 

eu Pm·1,ie. Het pl:.i.11 was een Tnr!.::ownnsch 
koninkriik fo rn1:111en. v~j::.udi~ nun Uu,;huH1, 
met .\Ierv a],; cen trum. lJit WllS vu6r lle Tnrk
sd1e Yehltod1 t nrn l ·Si'l.3. in ""P!k janr iu En
fft>lnnd een >oliedig pluu de camjJagrn.> V"OOr 
een oorlog m"t Hushtnd "·er,l opgenrnakt. 30000 
man ;:.oudeu naar de Zwnrte zee wor<len ge
zonden, 10000 man indische troepen, Euro
peanen en :::lepoys, zouclen uit Hindostan naur 
Br.gtlad oprnkkeu en Eugeliiml zon de offi
cier~n leveren zoor 100.000 rrnm Turksche 
troepen en 05000 Kurden uit Anuenie. 

Doch de Emir van . .\f.rhitnisfan weio·erde 
.. ;-;") 0 

7.lJne toetrecling tot den bond eu koos openlijk 
de zijtle van Huslitwl 

In Juuu:iri 1810 "Cht·eefde Emir den Sultan: 
lk bemerk dat U we }li\jesteit m\j11e uit<lruk

»kiug. tlat Eugelsche vrieud"drnp slechts woor
>rlen in het zand gesehrev1m zijn, niet goed
» keurt. De erv1tring beeft er eehter de wanr
~ heid vnn bewezen.. Het is rnadzunm om 
»Bngchnd op een afatnnd te hou(len eu iich 
»bii l{usbrnl ann te ,:Juitcn." 

~ ~u wa:s b.et zcker slechts ons nrncht<;vertoon 
in Azie, dut deu Emir aldus deed spreken. 
Oaw jongste 1;.anwin"t-'n nan gene zij1le der 
I\ aspische ,~ee en onze stellju ,- (licht bi1· Hemt ,.., . 
en Balkh zullen ons in de t<>ekomst van. veel 
nut zijn. Op de g-renzen van Afghanistan 
nemen wij eene onbm..rwekkende positie in. De 
Eugelschen nn zijn een prnktisch "folk on wan
neer zij zten dnt w\j ons niet door hen lateu 
iutimideere11, zullen i\j spoeclig een anderen 

»De lwnwl", hcrhaalde \Yt·lf Findling werktuige
lijk, trok ccn tak rnn een boom en wierp hem weer 
op den grond. 

»Of jij hijvoorbeeld", riep rle a'l.dere. )J.\ls ik mij 
goet.! berinncr, clan plaagcte Rnimundi je. dat je 1·pr
ltefd w11art op de Samarirnansche. \\"at zon .i" er 
Yan denken? .Telni kunstenaars hebL een heel ancler 
800rt van vrouwen noodig - z.ij mogen jr, in niets 
sturen en 1noeten je rustig aan je c:-;ccntriciteiten 
ovel'laten - in cbt opzicht zou mevrouw Felicitas je 
zeker niet hinderen?" 

Het scheen, dat de schiltler den naam zacht lier
haalde. Daarna zei h\j luicl: >Jll is onuitputt.elijk in 
11 \\" grn ppen ! " 

»~11. ik geloof niet, rJ,tt hct zoo k waatl z iu zijn. 
J•· sclllldt hct hoofrl ·- iii.. heb geen succl"s bij je: 
dan nwet ik rnaar cen,; ouder anderen, die meer 
h11\wiijbgezind zijn. l'Ont!kijkcn - want ik heb mc
delij<leu mrl die stillr, blt•ckc \TOllW - ik zou hanr 
gaarne ecns zicn lnchen!" 

>J.la. een glirnlach zou goer! stnan om dien schoo
nen rnund," zei cle srhilder als tol zichzelf. 

Ile m:tj<JOl' herinnenle zicl1 et!nsklaps, cht hij ecn 
gewichligen lmef muest. schrij1·eu en Wulf zcker niet 
vop1· morgen zou weel'zi<m, daar hij dien avonJ af
spraak h:ul gemaakt met ccn lwkcndr. 

IJe schilder 1·ond het een ge1~ot alleen te zijn. Tcr
wijl de barlgasten een rniddagsla1pje deden of aan 
den ingang van het Enz·fal hnn k1.•fiit• gebrnikten, trok 
\Voll Findling e1.'n paar stevige schoenen aan en nam 
een dikken stok om een groote bel'gwanc.leling te nmken. 

Advenentieko;;ten behalze het zegel voor 

L'lke l 0 "LHH°l~ 'll v0nr :3 nlnaL lJl<Tt'n r l.
elke volgende plmtt~ing de helft. 

Inzending der A.dvertentien tot op den 

dag der uitgave vou· 10 llUl'. 

toon aa11sl1tan. De mogeljjkbeid van een in- huicheld was: zij had hnren kleinen echtge
rnl in Hintloshm is voor 8ngelit1:d een bron noot oprecht lief gehnd en beider huwelijk 
Y'.tll ong·erns•heirl: lrn.nr veelo~V"ntternle handel mocht voorbeeldig worden genoemd. 
haug;t 1tf rnn haar bezit in Iuclie, de belnn- Onder de nanweiigen ruerkte men ook den 
g '11 .Jer ndil' zij n er ten nitu wRte: mee verknocht. oudPn Daggesel, den ex-diereuterraner op, !'n 

Eugehuds ll·~er is nanzil'u!ijk geringer dan de artisteu keken met trots naar den beroem
dn.t van een •l•.'r andere groote mogendhe leu en den .. collegn."', die het tot Berl~jnsch rentenier 
o:n tint te V<'r!!•lellen heeft het eene ontzach- heeft weten te brengen. 
l\ike vl )Ot 6· •sclrnpon. \Y1tnneer l!ing~lamls 'l'oeu de sombere plechtigheid was afgeloo
b~htng«"l in ~.~mar ;~~ju 1lei11zt>n Engelands pen, ging ierler weder aan den dagelijkscbeu 
sbL1tbliedi>11 ,-o _11· nicts terug-. In lh.:u A rneri- nrbeid, en een mu lttter waren de artisten we
k.i.auseh1>1t bnrg- ~roorlog· wimrn zjj n.1m de zijde der in de ,,Hnseulmide" te vinden; dikke da
der slnv"uh1rn l<'rs en z\j hielpen 'l'urk\je om mes en dawes zouder onderlijf, electrische vuur
lk ( 'hri.-;tenen in het Oo;;ten te venlrukkeu. juffers en bezitters \'an wereldmuseums noodig
Ierb11cl 11 •bben zjj op den mud van tlen on- tlen het pu bliek tot een bezoek uit en ver
der~:rn~ ge1Jrnc·i1t. I kb.n.r,\en d1Lt men wondereu te zien zoude krij-

BngdaUJl 1 l '•nt als K:trthn.!!O g<>roepen te gen. ~lechts in (le tent van Piccolomini bleef 
t:i11 nm a·m het hoof.! cler werelcl te st11nn en het stil; »het grootste levende wonder dezer 
.. e.~dfde our1.:•ke 1, die tot llen v:.i.l mu Kn.rt.ha.- I (fo~en" rustte in de koele anrde, die voor hem 
:.!.'o voerdl' 1, znllt'll ook Engelnncl ten onder even licht moge zijn nls hij eenmanl voor hnar was. 
bre11gen. .'.\I, er ,Jan ~50 miljocn mensehen ztjn Een Berl\jnscb jonrnalist brncht der weduwe 
nit•ts andPrs Jan Eugel,:zche sbV"e11. Ueen vreem- een bo:wek van nmwbeklag en vertelt dat de 
clc nrnar J<JngeL.;ehe schrijver;; hebben op de wagen, waariu het echtpn.ar huisde, en die zes 
onreelttvaimliglwill der Britsche arlrninistrntie meter lang en 2 1/ 2 meter breed is en keuken, 
gewezeu eu ter"'ijl de Engelsche bladen moonl slaitpkamer en woonkamer bevu.t, er keurig net
en lm1.11,! schreeuwen over een enkelen Russi- jes en zindelijk uitzag, dat overnl orde heerschte 
schen boer, tlien de dorpsrrutoriteiten tot ·den en de inrichtiug sierlijk mocht worden genoemd. 
lrnoet wroordeelen, lezen wij d11t in 1877 in De weduwe, Hermine Piccolomini, noodigde 
Iudie uiet millll0r dan 71000 personen met de den bezoeker nit om te gn.an zitten en ver
zweep gestrnft werden. telde met. z!1chte en trillende steru het een en 

»Gerechtig heid in Britsch In die "zegt een ander omtrent hnn.r man; zij is eene slanke 
sc.,rij>er '"is een wassen neus." dame die vroeger zeer schoon moet zijn ge

weest en er thans, op acht en dertigjarigen 
A.dnairaal PiccoloJDini. leeftijd, nog zeer goed uitziet, terwijl zii be-

'l'e Berlijn ornrleed dezer dagen een dwerg, schaafd is en zich zeer goed uitdrukt. 
die zich op cle kermissen liet zien en den bij- »Mijn man was dertig centimeters hoog", 
mmm admimal "Piccolomini droeg; hij werd zeide zij, »maar dat heeft mij nooit gehin
Dinsdag op het ,,Luisensfadtische" kerkhof be- derd, hoewel ik zelve meer dan eene gewone 
graven en een zonderlinge groep had zich aan lengte voor eene vrouw bezit; ik was zeven
zijne groeve verzH-meld. tien jn.ar oucl toen ik hem tot echtgenoot nam, 

Behalve 's mans treurende weduwe en naas- ik weet niet hoe ik er toe kwam, man.r hij 
te bloedvermrnten, (z~jne kin<leren waren te was een beminnelijk jongmensch en ik was 
hui3 gebleven) vond men er nog zijne beken- aan hem gewend gernakt; nooit heb ik er 
den e1l ,.co11eJn's": vunreters en sla.ngentem- 1 berouw van gehad dat ik met hem huwde." 
mers, herkulessen en waarzeggers, suel-pho- 'l'oen zy Z<tg <lat de journalist naar een do
togrnphcn en v·~rsliuders van levencle konijnen, zijn reusac?tige lan~e pijpen keek, die aan de 
kortom bet was em zeer gemeleerd gezelschap. wanclen brngen, ze1de Z}J nog: »clat was een 
:\foar ailen t•ion:len zeer veel deelneming en ~ zwak van hem; uiets kon groot genoeg voor 
een k0lo.-;sale kerel, die voor <le tent eener dik- hem zijn; in dezc kast liggen drie zijner gou
ke danw dienst doet, stortte zelfa trnnen, toen dt"n horloges die allen buitengewoon groot en 
de predilrnnt lUw,de in welspreken.de woor<len zw!l.!Lr z!jn; al de pijpen zijn ln.nger clan h~j 
tle vele ~Oellc: eigenschappeu van den kleinen zelf m1s en de kopjes waar hij uit dronk, ge
man prers, wient:i stoffelijk overschot in een lijken veel op kleine soepterrines; het zijn niet 
kinderl\jk .kistj~ verborgen was. I enkel de grooten .~er n.arde die hunne kleine 

Allen che bu bet grnf stonden WILren er vnn · zwakheden hebben. 
overtuigtl da.t de smart der weduwe niet ge- (Amste1·d.) 

Illj wilde in de wije natuur alleen zijn met zijn 
geclachten en zijn droomen. 

IIij was nog nici.t aan het einde cler laan langs de 
rechterzijde rnn de Enz, toen dezelftle hone!, dien hij 
<lien morgen gestreeld h~ul, weer tPgen hem opsprong. 
Hct dier liep onder woolijk geblaf nu eem een eind 
voor hem uit en kwam dan WCl'r bij hem, alsof hij 
cen oudc bekencle was. 

\\'olf ging vcrdcr, maar einclelijk bleef hij staan en 
zei, terwijl hij op den hone! neerzag: >iXu is het gc
noeg, ik moet Jen berg op - en jij? 

!let clier sprong weer tegcn hem op, Iikte zijn 
baud en tl'ok aan z~jn jas. ·wolf Findling zctte ecns
klaps een ernstig gelicht. 

>!ls bet tocrnl of opzet dat jc hier voert? Zal ik je 
vol gen?" 

Hij dacl1t nog een oogenblik na, op zijn stok ge
IL•trnrl en riep toen, alsof hij eensklaps een besluit had 
genumirn; •J !let zij zoo, het zij zoo - al maak ik mij 
P.r ook bt.:lachelrjk door. lk geho,Jrzaam u, vriendenziel, 
Ill bet lidiuam van den leel\jkste aller viervoeters." 

Toen volg1lc hij d1'n bond, die vroolijk voor hem 
uitsprong, naar den Karl "berg, waar een obelisk was 
opgcricht ter ecre Yan Karel, rlen \Vurle111berge1· her
tog. die velfl jaren Wildbad hacl bezocht. 

\Volrs \"el'lllO~den were! liewa.1rhci~I. De wednwe 
\·,rn Gisb 0 rt B.emboltl zat op dczc, ck; mid,l<igs al 
tijcl cenzame plek. Zij dneg een grijze jap)n, zoo
al,; vooi· drie j:nr, rnaar inar <le nienwe lllJ•I<~ gc
nnakt, zij ha l den lrneli afgc-zet •'ll de smalle, witte 
Yiugcr;; hielden ee11 boek va~t, dat nict opengesla-

gen- was -- alles, zooals vool' twee jaar, alleen het 
eclele, bleeke gelaat van den lijder naast haar ont
br:i k . 

Toen zij Wolf's vOetstappen lioorde, wendde zij 
bet hoofd om en zag hem aan - en was bet die 
blik, rle eenzaa10heid, de droomerige stilte om hem 
heen, die hem ecnsklaps moed gaven om te sprekeu 
en den anders zoo schuchteren man vrij en onge
dw•mgen deed handeleu? 

Hij nam eerbiedig den hoed af en toen zij zijn 
groet met een lichLe buiging beantwoord had, kwam 
hij eenige stappen nuder en zei : 

>>:.\Iiju, vooi· mij naamlooze vricncl, hceft mij den 
weg naar u gcwezcn en ik heb hct aan zijn bemid
deling te danken, dat ik u durf nadcren 0111 mij 
rnn mijn plicht jegens u te kwijten." 

De grooLe, grijze oogen zagen hl'm \Tagend aan. 
lfij liet haar cchter geen tijcl om tc antwoordcn, 
maar ging voort: >JU venvondcrt zich, mcvrouw
dat ik a ls vi eerndeling tot u sprcek - maar als n 
mij den noodigen tijd wilt gunnen, clan zal u a lles 
opgehclclerd worcten. In het schoone land ltalie, dat 
n ook, naar ik wcet, zeer d ierbaar is, beginnen rl e 
bewoncrs, als zij bescheiden hun mcening wi llen zeg
gen, met de \~Oorclen : Sano una povera bestia, en 
dit is zeer toepas~clijk op mij tegenover· 11. Sano una 
poveni hcstia, mcHouw ! U wilt mij zeker Yerge· 
Yen, dnt ik zo0 onbeHclwirlen bcn u tc naclcren. Ik 
hect iu hel gewone !even: Wolf Findling en be
derf beldcr gewasschen en gocd geweven linncn met 
voorstellingcn uit natuur en !even." 
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EUROPEESCIIE l\IAILS. 

·rli: S.:1.M.A.RA:N'G: TE R.\.'rA.vu: 

Fr. 9-23. Fr. 12-26. 
Eng. 14-2 Eng. 3-17-31 
Holl. 4-14-25. Holl. 7-17-28. 

Queen~land Royal l\fail Line 
Te Samarang 6. Te Bntavia 9. 

f"ommissarissen o-ver <le maand Juli. 

Plaatselijke Schoolcommissie. 

De Heer H. K. H. Wilkens. 

Gymnastiekschool. 
De Heeren H. K H. Wilkens en. Ds. N. 

van Klaveren. 

Y erzorgingsgesticht. 

De Heer P. ·w. G. Gout. 

111. a an 8 t a n d. 

Zondag 5 Juli L. K. Zondag· 12 Juli N. l\I. 
Zondag 19 Juli E. K. Maandag 27 Juli V. 1\1. 

Vert•·ek der Treinen 
Sem:wrrng-Solo 

'-'olo-Semnrang 

6.50 v. m. snelt1·ein, welke 
te Solo aansluit aan den snel- ' 
tre;n, diP om 10.30 v. m. 
van daar naai· Soerabaja ver
tl'ekt. \'erder 8.3·1 v. rn. '1.11 
n. m. 
7.2 v. m. '10.30 v. m. 2.·16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6..20 v. m. van Soera
baja. vertrekt. 

Sem::u·ar.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Sernarang8.12 v. m. 
Sernarang-Djokja 6.50 Y. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Semarang 7 :15 '" m. ·12.25 v. m 
Ojokja-Solo 7.15 v. m.9 .. }8Y.m :L.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Sok -Djok1a 7:13 '" m. rn T m. 1.53 

n. m. ~.36 n. m. 
Willem I--Kedong--D.iati 6 '" m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

10.41 (imeltrein) aank. Soe
rabaja G.-

2.35-nank. l\fadioen 5.5~. 
Soernhaja-Solo Djebt·cs 6.20 (sneltrein) a'..mk. Solo 

Dj. 1.28 
8.25 nank. Solo06-· 
·11.57 aank. jfadioen 5.51 

( TijdsopgaYen volgens mi~delb. tijd Soerabaja: 9 mi
nuti'n verse hi! met Solo; ·1 ~ uur Soerabaja~ 11.5·1 
Solo.) 

Klaer en Ollman 's circus publiceert in het 
S. H. B. een reisprograUlroa, volgens hetwelk 
hler ter stede op 7 Augustus a. s. de eerste 
voorstelling zal gegeven worden. 

Op Djebres kan men dagelijks een troepje 
inlanders zien, die hunen laten vechten, waar
bij natuurlijk Z\\aar-gewed wordt. 

De Poli.tie heeft reeds een paar malen moei
te gedaan om hen interekenen, maar op het 
zien der kedjinemans kozen zij het hazenpad. 

Gisterennamiddag ocustreeks ten drie ure, 
overlec<l alhier nn. eene ziekte van slecbts vijf
tieu dagen, de Hoofllregent van Politie, l{iaden 
'l'oemenggoong Karto Negoro, in den ouder
doUl van rnim 50 jnren. 

Zijn stoffelijk overbl\jfsel is heden voormiddag 
ten 11 ure naar bet familiegrnf te Lawean 
overgebrncht. 

Een groene slang, de zoogenaamde oeler ga
doong, drong in de lrnmpong Grogolan een 
buis biunen en begou te lekken uit een kopje 
thee, dat op de lnmpit gereed. stond. 

Yolgens de inJanders zal nu de bewoner spoe
dig ~et rijkdomUlen overladen worden, daar 
zij vermeenen d11t die slang eene incarnatie 
van Njai Bloroug, de godin van het geld is. 

Het reptiel bevindt zich nog ter plaatse en 
lokt vele nienwsgierigen. 

Heden ontvingeu wij de volgende circulaire: 
Het Comite voor de proefneming met dif

fusie toegepast op suikerriet heeft de eer Hee
ren deelnemers mede te deelen dat met de 
proefnemingen met de complete diffusie instal
latie in de maand J um jl. een begin gemaakt 
werd, en dat men daarmede thans zoover ge
vorderd is, dat geregeld. lrnn gewerkt worden. 
De technische bezwaren die zich bebben voor
gednan war~n niet van overwegend belang, 
zoo<lttt bet Comi:.8 niet aarzelt te verklaren, 
dat bet diffnsie procede, toegepast op suiker
riet, zoowel Mechanisch als Ohemisch mag ge
acht worcleu volkomen geslaagd te ziin. Het 
Comite meent zi.ch vooralsnog van het geven 
van cijfers en berekeningen te moeten onthou
den, doch stel.t zich voor na afl.oop der cam
pagne daarop uitvoerig terug te komen. 

Iutusschen worden Heeren deelnemers in de 
gelegenheid gesteld om de werking der com
pleete instaJfotie op de fabriek Djattiwangie, 
Oheribon, te komen bezicbtigen, en wel op· 21, 
23, 31 Juli, 2, 11, 13 Augustus, op welke 
dmren met de diffusie installatie zal worden 
ge'Werkt. 

DJAT'rIWA~rnrn, 3 Juli 1885. 
Name11s het Comite, 
G. M. W. ZUUR. 
S. EVERTS. 

Heden avond zal de Rijksbestierder aan 
Solo's ingezetenen een souper aanbied.en, waar
toe reeds sedert een paar dagen in vita ties rond 
gnondeu zijn; het is een slametan ter gele
genheid van den ~9sten der vastenmaand. 

GEME1'lGDE :SERICHTEN. 
De heer Berkhout schrijft ju de Ind. Opm.: 
In het zeer lezenswaardig artikel over de 

Coca rnorkomende in de 1nd. Oproerker No. 
180 wordt de onzekerhei.d ge11it of de E r y
t h r ox y l o n c o ca in 's lands plantentuin te 
Buitenzorg aanwrzig is. 

Het is mij aaugenaam dien twijfel te kun
nen opheffen. Niet alleen bezit de plantentuin 
een zeer frnai exeruplaar van ± 14 voet hoog
te, doch ook de cultuurtuin te Tjikeumeuh 
mag trotsch zijn op zijn plantsoen, waaruit 
reeds talrijke zaadjes aan partikulieren zijn 
verstrekt. 

l hem tot eer, en men moet wenscben dat Z{J 

i elders herbaalcl worde, totdat het b!ltoog der 
' doeltreffendheid vn.n de vriiwnrende inspuitin-

gen geen twijfel meer duldt. 
Ind. Opm. 

Nie u w-G Ll in p, a. - De inlgving va.1 een 
gedeelte van Nieuw-Guine1t door de Duitschers 
heeft eindelijk onze Regeering wakker ge
scbud. Zij zal aan het Aardrijkskundig Ge
uootschap tien duizend gulden geven voor we
tenschappelijke onderzoekingen op westel!jk 
Nieuw-Guinea, terwijl Engnno aan zii u lot 
blijft over_gelaten. Een mager beestje! De !!Om 
is te gering om de onderzoekingen ook uit 
te strekken -tot het gebied der natuurhike his
torie. Die planten, dieren en delfstoffen ko
men er dan. ook zeker minder op atm. - Zoo 
men bet geld, besteed voor de reis van den 
beer van Delden naar Brazilie, bad bewaard 
voor nasporing1m op Nieuw-Guinea, zouqe man 
ll\l zoo scbriel niet beboeven te zijn. 

R. T. E. 

Naar wij vernemen worden dit jaar bij de 
zonen v-11n bet Hemelsche rj;jk en audere vreem
de Oosterlingen de helastingen verdubbeld. Ie
mand die b. v. het vorige jaar voor f 5.· -
werd aangeslagen, moet <lit jaar t 10.- be
talen. Zelfs Chineeschen die niets bezitten, ja 
moeten bedelell moeten f 2.- opbrengen, daar 
dit bedrag als minimum is aangenomen. 

.Mat. 

Men deelt on~ roede, dnt lltl het b slnit, 
wan.rbij Atjeh tot een redesgarnizoen wer 
verklaiml ingetrokke:g. is, htt Gouvernemen 
besloten heeft om aitn alle officieren die te 
Atjeh dienen, onverschillig of zij getrouwd 
clan wel ongetrouwd zijn, een iudemniteit T .n 
f 50 's maan<ls toe te kennen. 

Als het waar is, is het roiaal; dat moet be-
kend warden. J. B. 

De cholera aan boord onzer oorlogsschepen 
te Soernhai11, begint te verminderen. Van d 
equipage cler BrmcUe1·masin - <lie daar in qna
rantaine gelegen heeft - werclen dt'ie man dQior 
<leze gevreesde ziekte aangetast. 'l'wee hunuer 
zij u reeds gestorven, terwijl de derde herstel
lende is. 

J.B. 

Een onzer corresponden ten llleldt ons, dat 
de beer 'l1e Mecbelen ter hoogte van Grissee 
op de reede een prauw t.ieruplon beeft aan
gebanld met een dubbelen bodem1 waarin 6000 
tbttils clandestiene opium wareu verborgen. 
Prauw en inhoud werden verbeurd verklaard 
en de djoeragan, zekere Djoengkeer werd ge
vangen genomen. 

'rot zoover gaat alles goed, ruaar js het nu 
niet onaardig van dien correspondent, dat hij 
alweer een nienwe quali:ficatie voor den beer 
Te Mechelen heeft uitgeducht, n. I. die van 
»resident-ter-zee." 

Ve rs p reicle Berich ten. 
Wastelmeijer, een Oostenrijksch boertje, ver- Den 7en Juli overleerl te Batavia Mr. H. Klein, 

telt de Jlaguenb. Zeitung, is een groot lief- den Ni>stor der Bataviasche Indo .. Europeesche ge
hebber van gebrnden gans, maar tegel1jker- meent.e. - Iernnnd tc Tjikandie heeft in cl n nacht 
tijll een verklanrd tegenstander van nlles wat van den 5en dezel' een bezoek gehad van den be-
naar inkomende recbten zweemt. ruchten Sakim, die hem met rnoot:d bedl'eigde, inclien 

Op zekeren dag had hij hijzonder veel trek u11~n hem, Sakim, geen geld gaf. 't Is een treuri-
gen toestand. IlonLlenll'n bij hontjerd Bantammers 

in een boutjt: en besloot, daar h!j geen gan- trekken Hit om den gevreesden man op te sporen, 
zen bezat. een tweetal dier dieren in bet na- maar hij is onzichtbaar of niemand durft <le kerel 
burige Beieren te gaan koopen en tot <lit doel- aan. -- Na eilno nanhourlende droogte van rnim 40 
einde begaf bij zich over de greuzen. Hij dagen, is Zatenlag n::unmicldag wedcl' ecr,s een Jlinke 
nam, van de overtuiging uitgaande, dat vrou- regenbui te B1..itenzorg gcvallen, we.Ike zeer veel goed 
wen eene goede gans beter van eene .;,lechte heeft gcd,urn. - Te B11itenzorg kunnen de jonge 
kunnen onderscheiden dan de mannen, zgne meisjes 's midclags niet meer wandolcn, zonrlel' veel 
beide dochters mede. ovel'iast te ondcrvinden van kwajong1ms, die hen op 

De koop was wel<lra gesloten en Wastel- allerlei wijze beleedigen. - De gewezen zoutverkoop-
µakhuisrneester te Knrang-Antoe (Bantam) vV. H. 

meijer reed in zijn rijtuigje heel pleizierig naar l3loem, thans op wachtgeld, zal denkelijk tot zout-
huis, met bet vaste voornemen geen belasting vel'kooppakhuismerster te Kedi1·ie beno~md wo1·den. 
voor de dieren te betalen, die hij ondn het - De installatie ni.n rlen nienw benoomden Kapitein 
achterbankje wanr zijne do-chters op zaten, had de1· Chinerzen te Kedil'ie, had ·woenscfag jl. met de 
verstopt. gewone plechtighfrl plaats in den dalem van den 

Toen onze vriend aan de grenzeu kwam, Regent. De opkomst van ambtenai·en en particu-
werd hem door de beambten der douane ge- liP-ren was zeer groot . - Te Semarang wordt nog 
vraagd of hij niets aan te geven bad, waar- stel'ds dagelijks clandestiene amiioen acl1terh:rnld. -

b 1 · h ld' d · Il h Op la$t van den Resident. van Semarnng, is aan de over e astma verse u 1
0
0' ls. ,, r eb niets 

~ bernlking bij hekkenslng kennis gegeven, dat het ver-
anders bij mij dan twee gansjes achter in het bod~u is om vuurwerk aan den openbaren weg afte-
rijtuig", was ztjn autwoord. stds.en. Een gMcle maatregel. - Ecn gee:nploijeet·do 

De nmbtenaar Jacbte veelbeteekenend en zeide bij den aann<'mel' 1-.1n de gemeentereiniging vie! gis-
terwijl hij op de dochters van den boer wees, teren van een brug:-:L·'je in de kali. Hij werd ech
,,dergelij ke gansjes zijn vrij." ter doo r kettinggtu 1g"r" gered. -- De voorstelling 

Toen vVaslelmeijer op die manier de grens- ~an den amateur-prestidigitatellr van I~ r.mpen, werd te 
b.~ambten gefopt had, re:J .hij .heel. fideel met ' ~-emara~g. n,1e~. zcer druk .bezocht, wetteg~~staand.e 
z13ne twee of als men w1l v1er aan&1es verder. ZIJne_ zee1 'e11assende toe1<'n. -- Het Ind1.chbm-

• 
0 gerhJk wetboek van het rer.ht betretlende toez1ende 
. voogdijen zal aangevulrl word en. 

In September a. s. wordt h1er landmeters- De vrouwelijke veroordeelden van Soekarndja zul-
examen gehouden. A. D. !en naar Soel'abaja ovel'gebrncht worrlrm. De Inspec-

G . t t 5 d d b 't daarheen beg-even.·- Naat' aanleiding van bij de IS eren e ure wer on er eeu m en- . . . Waarom er geen verkleede politieagenten op 
afgezonden? t 

teur chef v. d. afdeeling Gevangenis heeft zich reeds 

. Regeenng ontvangen klacbten betrelfentle bandel111-
. gew?nen.. toev loed van bel~ngstell~nden mt al- gen van den cipiP.r de1· gevangenis te Makasser, zal 

1\1en kn.n den ~ensch lan~s hypo~ern;:uscben 11erle1 krrngen ... :an den _YJCe-pre~I<lent va~ den op last dcr Regeei·ing door den Gouvet'l1eur een ge
w_eg [ onder de_ hmc~J ,,cholenzeer~n , eenvou- j Raad van Indie, tot Ch1_.i;iezen mt de mrnde- st.reng onderzoek wordcn ingesteld.- fiet Socl'. Hand. 
d1g door het mspmten van bac1llen-kultures i re klasse toe1 het stoffeJ.iJk overschot van Mr. heeft voor den heer te l\Iechelen, de min of meet· 
van trnpsgewijze hevigheid. H. Klein ter aarde besteld. De stafmnziek, in hatelijke qualilicatie van ,,hoofdambt.euaar tot. tegen-

~fet de aanstaande Garebeg zal een Benga
leesche goocbelaar zijne kunsten op de aloou
aloon vertoonen, waartoe heru reeds door het 
Bestuur toestemming verleend i~, terw~jl hij 
na dien tijd nog eenige voorstellingen zal ge
ven in een voor dat doel gehuurd lrnis. 

Tal van personen hebben zich doen chole- buro-erkleeren, wnchtte den stoet aan bet kerk- gang van den opium-srnokkelhanrlel" uitgedacht. Of 
rizeeren volgens de methode Ferraad. bol'af, en speelcle eerst den treur-mnrsch van dit den beet· te Mechel_en z.al b~vallen? Waarschijn-

Een zijL.er rasgenooten 'heeft naast de poort 
van de aloon-aloon een bamboetentje opgesla
gen., waarvoor een pttpi;:r, met verspreide le-
1lenrn.ten er op afgebeeld, dienst doet als uit
}umgbord. 

Het bewijs dat men door dit middel ieder Chopin en daa.rna bet Korn.al Jesus meine Zii- 1\Jk evenmin als b. v. opiumoppeiJagermeestel'.-aDooi' 

t tb h l l k · · B" b f k D Ad' den K.antonrechtm· te Mirlclelburo- werden eenige lie-onaau as mtr voor c o era rnn m1t -en IS l:!og vei·sicht. lJ et gra sprtt s. er waarna 1 t t 5 t b· t d 0

11 d t .. d 
· t l 1 T h · l h" l "k d h · d l d d c en .o ce11 s •e " veroo1· ee f , om a ZlJ op en 

m~ ge everc . oc is er. vee waa.rsc l:Ji;1 l:J - e ~c. oonzoon van en over e ene ~amens e tweerlen Paaschdair aan den openbaren weg te Zoute-
he1d ter gnnste van den mvloed dezer rnen- fn1mhe d11.nk zegde. Onder de plehtige toonen lande arbeid hadden vel'richt. Zoo worclt door de 
ting van een nienwe soort. De proef van den der muziek wercl het grnf weder verlaten. rer:htspraak de uwaasheid cler Zondaaswet aan de 
heer Ferrnnd is van groot gewicbt en strekt A. D. k.ank gestold. 

0 

Zonder dat Pen trek van h<V11' bleck gelaat ver- 'vaart --- dat deed mij besluiten bierheen te gaan." 
anderdl'. -- z\j kePk zelf.~ niet verbaD'd - liar! Fe- . l>Ah --- wtiarlijld" Dit kwum eenigszins uarzelencl 
licitas Hemholtl hem aangehoord. Xu zei zij: »~1ijn- ~ ovt'l' haar lippen. Zij zou r:len kunstennar, die in 
beer '\Yo\! Findling - ik ken 11\Y naan1, en wcet ~ haar 'mi,scbien de r~jke kuostliefhebster zocbt, 
dat bij beroemd en geeenl i;;." ~ giw1·ne claclelijk gezegd hebben, dat zij arm was ---

»U is zeer 1·:·ienrlelijk'', anbrnorclrle de scbilLler, ~ en nooit \Yee!' iets zou kunnen cloen voot• de kunst. 
»ik ben nog nict Jang aan Llirn roem gev.:enrl on ik ; ilfan1· hct was pijnlijk zoo iet:> tc zeggc;n en zij be
moet herhaleo, dat de plicht d0r rlankbaarheicf, die I slool bet d~~s maar aan bet toeval ovel' te laten. 
ik u verscbuldigcl lien. rluarmco f::1menhungt." ~ »\Yant" zei \\"olf Findling met oen diepe zucht, 

l)Dat is mij onbegrijpelijk." zci Felicitas en maak- )Jik \\'a~ blij. dat het zoo trof --- rnijn gerlachten 
te met de hand een be\w•giDg om h1~m uit tE' noo- · zou:Jen u over de geheele wereicl gezocht hebben, 
digen te gaan zitten. n ·wilt u gecn plaats neinen? maar bet zon mij toch onmogeJijk zijn geweest tot 
lle oph<'ldering ---" u t,• :-:preken zooal;; n11." 

>Jlrfocht lung dnren, vreef:t n?" vit>l Wolf banr in >>:'.lfijnheer", ldonk het streog. IIij glimlucbte. 
dL· rede, zonder van haar nitnoodiging gebruik tc »~I~jn raad~elachtige woorclen g1~ven u recb1. mij 
tl.Jaken. »Ik beloof u kort te zijn." YOOr waanzinnig te howlen en naa1· h11lp om t<:izien," 

Hij legde zijn hoed nee1· eu rlrnaide den dikken antwool'dde h\j, ll maar ik zal er n cen verklaring 
bergstok in de handen, de howl sprong vroolijk om van ge1·en. lk zag u voor twee jaat' hi<'r a!1n de 
hem heen. zijde v,rn u w.en echtgenoot; u waa1·t stiJ, bl eek rn een 

»Stil, l\fool' !" beval zijn meestcl'es. Tr.wn h\j op glan~ van hemelscb gedul1l lag op uw gelaat --
haar kwam tot:>spriogcn. zei zij: »Hij is niet rnooi, slechts Mn persoon scheen voo1· u te bes!.aan, hem 
maar trouw. Ik ,·ond hem in het riet bij een klei- was al 11w liefcfe gew~jd. Men noemdo u rie Samn
nen vijver, waarin men hem wilrle vc1·rlrinke11 - en l'itaa1Jsche. --- U weet dat misschien, mevrouw. Ik 
scdert dirn tijd is bij bij m\j gebleven." hen :;~hilder --- uw verschijning t1·of mij." 

Wolf Finrlling was gebeel onder den invloe1l clier ».\ .. h", ze, zij op onverscbilligen toon, alsof zij 
zucbte stem --- vvat wal'en nlle muziek ter wereld, toch ids wil•le zeggen. 
allc tl'illers van vriencl Haimundi, vel'gelcken bij de- »M,,n normt ons wonr.lerlijkc, eigenaardige meo-
ze toonen ! schen. Jfo;,:;chien zijn wij het wel. lk kwam om dl'ie 

H\j baalde diep adem. dagen in Wildbad te blijven - en ging den cel'sten, 
i>De zauk is eemoudig deze: lk las· in de kraut, rlag w1·e1· l1een, om mijn schilclcrsbcnoodigdhedcn te 

dat het monument was opgericht en u te vYildbad haleu, met het voornemeu eenige maanden in Wild-

bad tc blijl'en, want ik had in u cen ondenverp rnor 
een schilde1·ij gcvonden. Toen ik tenigkwam, waart 
gij vertrok ken. 

Zij legclo het boek rnn }1aar schoot op de bank 
en vouwde de handen. 

)) Dat ·w,is cchter alleen in het begin een teleur
stelling voor mij," ging Wolf Findling voort. »lk be
morkte spoedig, dat uw beelrl zoo vast in mijn ziel 
was gPprent, dat ik u niet in werkelijkhe1d behoef
de te zien, om u getrouw te kunnen weergeven. En 
dat deed ik, mevrouw; claarvoor heb ik u w verge
ving noodig. Ik: muakte wel is waar gebr~;ik van het 
recht van den kunstenaar --- rnaar doo1· het schil
cleren van uw portret beging ik een vergrijp tegen 
de beleefdheirl. 

»Ik noemde bot schilclerij llde Samaritaansche'', 
maar bet was de Samaritaansche vrouw, die Chris
tos water gaf aan de brnn. Christus is niet met 
haat· op bet schilderij; hij heeft juist tot haat· ge
sproken; de vrou w zit nadenkenrl op den rand van 
M bron, waarnit zij water geschept heeft; cliepe 
cl'llst ligt op het bleeke gelaat. Zij denkt na over 
de woorden, die tot haar zijn gesproken en waa!'op 
zij met neergesJagen oogen hceft moeten antwoor
den : l>Heer, ik zie, dat gij een pro feet zijt. ', 

Het schilderij trok de uandacht, vond bijval --
bracht mij roem. 

>>De gedachte, dat u het zoudt zien en de betee
kenis en het portret u Mnstoot konclen geven, was 
echter een bittere droppel in den beker der vreugde. 
De Samaritaansche, die ik uw trekken gaf, is niet 

volkomen het beeld van uw jeugcl en zelfverlooche
ning. Dit maakte mij ongerust en deed mij besluiten 
tot u te spreken." 

Hij trad terug - zijn stem was bij de laatste woor
de::i gedaal.i -- hij zag haar vol verwachting aan. 

Felicita!s' trekken verrieclden haar gedachten niet, 
maat· zij strekte haar hand naar don schilc!et' uit en 
zei vriendelijk: 

))Ik: dank n voot· uw openltartigheirl. U beeft een 
eerJijke natuur en het rloet icmand goed, die te 0nt
moeten." 

De schilder sloot de smalle vingers inbeide handen. 
>l U vergeeft mij dus. mevrou w ?" 
»lk heb u niets te ve1·geven," zei zij eenvoudig. 

))Ik ben integendeel dankbaar, dat ik u tot nut kon 
zijn, zonder flat ik hct wist --- en de hoofdzaak is, 
clat ik u roem en geluk bl'acht." 

))U heet immers 1 elicitas," riAp hij, maa · zweeg 
toen eensklaps. De naam was altijd in tegenspraak 
met haa1· verscltijning geweest. 

»En als u mij toestaat ?" vroeg hij. terwijl htj 
zag dat haar lippen trilden na zijn uitroep, >>dan ii 
ik nu gaarne gaan zitten en symbolisch het zo11t en 
b!'ood der gastvrijbeid genieten. Ik clurfde het ecrst 
nil:'t te wagen, want ik kwam met schulcl beladen 
in het paradijs van dt\n Karlsbel'g. l\faar ik zal Moor, 
die mij hierheen heeft gevoerd, vorstelijk beloonen." 

(Wordt uervolgd.) 



Telegrammen v~n de Locom.otief. A.aug·esla~·en vendntien. 

Uit Bntnvin, 9 Jnli. Geplaalst in ~r. zniil- en uos- Op \\'0c11~dng· l .'i clez1>1· te Tarot•m \110111 ten huizo 
ten1fdeeling ,·an Borneo de ufliciei· vaii gezomHwid vn11 den lh»~r Leo11 DL'Z•'11t.it', Ynn ZEd. inLoNh'I. 
do eerste kl as~P C. H. Ye ·btrna:1, l>nbng:.: van Yer- Op Dond»1 '1~ 16 dPn·r· l •' Snt•kn-,\ r·rl.io excrntir' 
!of ~ruggPkPerd. hi.i. den l'lii11''L'' 'l~jia :\!t't<'ng- alias '{jia T.iinnr; Yau. 

OvP rgt-plaatst nnur Sor>rnbnja, tic offlcicl' van o-e- Op Vrijdng ·l 7 tlPzer 1·001· de Societeit Ifarmouie 

zon~ ~eid der E:'Cr~te .khi.sse A. 11. Hom bouts; " I nllrn~ rnn. paanlen. 
btJ het 7e bataillnn infonterie cle majool' J. c. Dt' venrlum1'estP.1", 

Schmidt. H. C. Fis~er. 

Ingerler>hl bij het g-arnizoen te Atjeh, de tweedc t 
luitenant d,,1· infanterie G. 13. de .Toner, A d t t " ·· 

. BU . de h1:d~n te Batt~Yia geho11den"' gouvei·npments v e r e n l e n. 
w1ssdrnsch1·1Jvmg- werd ingPschren'n Yoor f3.791.481. 

r ~31 :!. r 100.5 
)) 60.000 :1 )) '100.{i 
>l ·157.000 it v JG0.7 
>> 17G.~60 it » 100.8 
» 38.000 it \> 100.9 en 
» 361.000 ii J> -10 I. 

Den ~3en Juli a. s. zal wc<le1·ee11 insclu·ijvincr W•Jl'

den gehouden tot een bed mg rnn et{ll millioen g~1Jden. 
Ont. lagen, ee1·vol, op vel'lock. de knpitein-kwar·

tiermeestel' C. Dekker; 

Jngevolge bekomcn last wordt 
bekfnd gemaakt dat, bltjkens acte, heden 
voor mtj gepasseerd, zijn ingetrokken alle 
Procuratit'n van de firma. ,, H. G. Th. 
CRONE" aan den Herr A. TAUNAIJ. 

SoLO, 9 Juli 1885. 
D. BODDE. 

de opzichter der t.weede klasse bU den waterstm:t 
A. van den \.Vang; (15-±) Notaris. 
de commies op bet re~identiebure::rn te Serang !'esi
dentit> Bantam, C. J. II. van EgcrnnL 

Benoemd bij bet hinnenla11d,ch Be~tunr op Jani. 
tot contr61P.lll' de1· CP!'Ste klns$e J. Th. van tler Pia~. 
contr61eur de!' tweede kla~~e: 

tot control('lll' dPt' tweedP klnsse P. J. Yunrstacl, 
''J'Oeger die Gt•trekk\ng bekleed lwbbcnrlP onl~rnn·s 
van verlof tet Uf!g"Pkeerd. ' "' 

Een tweejarig- l'erluf naar Europa i~ 1erleend nan 

VENDUTIE 

T:FJ 

Yo or rekening- Yillt dett "T e!Etlclen Heer 

den ee1·sten lnitt>nant de!' i11fa11terie .\. 11. Coh'nbral!der. L ~ o 't\T D E Z 'El N T J E, 
De toestand in Dj>ll11bi is niet gcnn::tstdlentl. .r... .\.'I .£.4 
In vcrbnn<l met den terngkPer rnn hct ;;e ba.tail- NW ZEd'.~ ao1•rl ourle1·l1011den, 1i1ee1·endeels nieu-

lon uit de westernfdet'ling nm Borneo, zal de tl'oe- WCll inboedel, be!!tawide uil: 
penrnncht alda:tl' \'er~tel'kt worilcn. 

D·~ eel' te Eul'opee:<chc mail wordt liii'r den Hien Stoelen, b1111ken. lrnnpen. fafols en consoles 
of 17en tlPze1· 1el'\rncht. 1 met tnarmeren blad, speeltnfr•ls, kroon·, lrnng-, 

Tot eel'StPn sl11u1·111:1n uij de gournrnemenhilllal'i~e • ill11L11'- en staanJe Lt111peu, bron~en pendule, 
is bt>noemd Il. Bes;o:r·ling. groote eu kleinl•re s1tlon spie!:rels. een rua.ho-

Ov~l'gL•planti:t nna1· '.lL· -1 le cnrnpaµ11ie ~rtillerie op , 11.\'ltouten toilet cl. uchesse, wasehfafels met m. nr
-~mborna, de l!e,·~te lutt1'nant der arttllcr1e H. )fan- mPren hh:.d, jj'.i:eren een persoon;:;- en kinrler-
tlOlfh; . . . let1ikaute11, gToote en ldeine dirnns eeu buffet 

1wnr dt> I Se t'>>mpnp:rne n1't11le1 It' te Batinia. de t · bl , ' 
I I ·

1 
t I t'll · II E 1i 1, C' D me 1111trmereu ad, etenshtiels crroote en 

t.\\'P't'1 ~ u1 f'll~lll. 'el' flr J t-rie · . :.. . '· . ae1·- . • i:""" 

roaijer von B,Hienkhoven. klei1w kleerlrn-.ien wirnn1rnler: Pen met lofwerk, 
Lo11cle11. 8 Jnli. Lord Ch11rchill zeide. io autwoc>:·d ghzen- en di-.pen . .;knsten. een ctag·erelrn.st met 

op een tot hem gerirhte na;1". dnt e1· p:een retlen lofwel'k, schutsels vnu 3 en .:i bladen bekleed 
was um vaoruit te lutipen vp e"n ongt•lukL' igen (on- met bl an w damnst, een ysmn.chiue systeem 
gewen,;chten) alloop vnn bet Engelsdi Russischt1 grens- Carre, een tlmaiorgel em;. enz.. te veel Om 
goschil. alles te specificeeren-. 

Benoemt\ tot knpitein, de eerste lnitenant tier in- y 0 0 HTS: 
fautel'ie T. J. M. E. :'.llollinger: 

tot ecrste luitenants, de tweerle luitenant· der in
fanterie \\'. L. A. G. Sol, P. J. B1·oekhoff. G. A. 
Platt en A. :II. J. P. van Berke!: 

tot kapitein bij de schutterij te Ba ta via. de eer>'te. f 
JuitE'nant K. H. BoPlhouwer: 1 

tot Persten luitenant b\j de .. clrntterij te Ilutavia. 
de tweede luitenal!t F .• \. P;dm. 

Door den heer Tb. B. lntV•'\.l, chef ,·::111 de ttl'mn 
Reiss & Co., \\'et'•l heden mei. een pflssende toespraak 
namens den hnnrlel te Batavia een oirkonrle aarnre
boden aan Xorbertns, P"'trns rnn den Berg, doctor 
in de recht1~n honoris causa, pr·esident van de Java-1 
scbe Bank, riddel' der orde van den i'\etlerlandschcn 
Leenw enz. enz. 

Eeu mylord. 
Een zwm·t S:lVoeneesch rijp11.nnl. 
Een Kamerling zudel me1· l10ofthtel corupleet. 
Beng·aal~che koeieu eu kn.l veren. 
Herten. 
Enropeesche duiven. 
Een rrehed c 1m pleet. o-tcl p.nmelnu pelok en 

shrnho, met wa\jang Poen'."o en Rolllo. 

~ .!an dr: Holte §rou·ot 1eo,·1fon i·ijtuigen 
Ul!.'<tt1iiUllilCe1'•{, ie1'l(''.F t'L'OI' het (/'ClllS

]101'1 L'Oll 9oede1·en, lwn·en ~n kuelies 
te L'1'1'k1·(jirell ::;11l/e1, :::ijn. 

N1!ct corumil§sien belasten zieh, 

S 0 E S M A N & Co. 
In deze oirkonrle stant vermelrl hoe mr. van den I 

Berg ge;JurE"nde dert1g jaren m•~t onvenlr(1ten ijver, (148) 
grootE' kn'lde en rnstelooze ,·olha1'<lin_f!. de bela11gen . .,.....,,...,.,......,.,.,.._.-==-="""'..,.,,_,, .... _.....,_,, __ ,._E> 
van Indie heeft behartigd. \'Oornl in de meest zorg- i 

De datum is: Batavia, 4 Juli. . 
voile tijden. I 

De onderteekening l1tidt; De Handel i·an Batavia. 
waarop honderd en vijf handtockening-en volgen. 

oil'~~n~:n o~~~:·it::~~n~:n~w:~c1~lll~_'e1~::~'.1e81~ ~~·e~c d~~ I VJ A l~ A E Q, E E N 1Ye C ~E % 
,-ertrt'kkeo van bet gebouw del' Java,;che bank, waat· 
bet document ook werrt owrhaniligd. 

De retie, don!' den hee1· Intwld gehouden, was ge
heel in ornreenstPrnming met het beschPiden karak
te1· van den jubihtris en luidde, in bet kort wedl)r-
gege,·en. nls vol,g:t : . 

Lloo1· mijn collega's werd mij de wreeren1fr taak 
opgedragen U geluk te wcn~chen met rle verjaring 
voo1· cle dertig-ste maal van Uw komst up .Lna. Den 
4en Juli van hP.t jaar 1833 \\'HS hl't. dat Gij als 
hachtvol jongeling clen borlcm v:oin Indie betrad. Een 
teruglllik op dien zomer ,·an liw le1'l'!l ka11 liiet [\ll

de1·s clan de aangrnnamsto ge'' aanvordi11gen in Uw 
borst opwekken en U cle mce:<te ~oldoening geveo. 
Immers, gij hebt gewoeket'd met het talent U 
toevertl'Ouwrl, in het algemeen belang en vooral ook 
in het belang van bandel rn nij,·erheid m dit -Cw 
twee1le varlerland. Steeds U bewegende in finan
cieele kringen. zijt ~ij cen onmisha:i1· man geworden 
wegens Uw heldel' cloorzicht en Uw op jaren Jangen 
ervaring steunend beleid in geld- en ham!Plszaken. 

»Dat wij, ]eden rnn den haudd l'll vet'teg-euwoor
digers dm· nijverbeid in Inrlie, J1iet ongevoelig zijn 
voo1· Uw cliensten en verdie11sc.en, ruoge getuigen 
deze oil'k9nde." 

De uirkonde werd hierop voorgelrzen en m1·. van 
den Berg in een sit>l'i\jk bewer·kt ctui aangcb•;rl<'n. 

De hee1· van den 13,~r·g zcidc, h1r1·op a11twoo1'llencle, 
zeel' getroll'en te zijn dour dez·~ onu~rwnc!Jte en \'Cl'
ras~ende betoigi11g 1·rn1 hulde. Z. i. wan'n ercnwel 
de die11sten rn ~ \'P~·di.instPn 'i\·aarvan i:re;;proken wen!, 
orerscbnt. llij ZOLi zUn g..llt:)<'IC ]1-'\'Cll wijden aan 
he bevo1 rleren van den blo •i vnn ll'lrrrfel Pll niJl'er
heid in Jndie, w:tal' hij een betrnkking ge\·onden bad, 
geheel met zijn ,tanlrg en richting van geest over
et'nkomende. 

lloewr•I de mogr~lijkheid bl\jf't bestaan dat fomilie-
a::u1ge l1•genhcclt.!n lwm van hil.'r l'Oep1'n, zoutlen di:' 
belangen van Inrlie toch 81.eetls onder nlle vmstan
digh;den rcn warm \'Oorst,rn.lcr in hr'JO vinden. 

Het stoom~chip Batavia is tc :.\hrseille aangelrn-

men. 
Bet stoomschip Zeeland is gisternn te Suez aange-

komr.n. 
Hel stoomscbip P1•ins ua.n Omnje is Suez gepas-

seerd. 

hebbeu de Eer te beriehten, d11 t zii op nieuw 
te SO LO genrri veerd zjju, rnedebrengeude een. 
prncbtigfl Collectie. 

B1·illanteii Ai·tili.elen 
als: Broe hes. Armbant1en, Colliers, Oorkuop

pen, Ringen, Haarsi~rndeu euz. eui. 

Gondeu eo zH>t"eren Bi.joote1·ien 
in nlle mogelljke Geures en in de uitgebreid 

ste keuze volgens nieuwsten sruaak, te veel 
om te specificereu. 

zn,-e1·~li-Ted;;:en: 

als: Rijstlepels, Ta.art- en Vischspauen, Ser
verringe11, bncterbekers, kinder-converts, Siga
renstandanrds, Water- en \.V ijngbzen, Biernij
dels. enz. enz. 

Gouden en Zih-_eren Ho1~0Io~ies 
zoowel voor Dames als voor Heeren, uit de 

heste fobriekeo, zooals V acheron- en Constantin 
\ViLltbam J\.fass, enz . 

~ idi.el Uim·alo~ies 
I:N" i,El':lt J3ILLIJKB PRJ.J/,EN 

~ee1· g·uea~ loDpea~de Reg·nlaten1·s 
§1,eeldnzen 

)IET Arns err DE Nrnuws'l'E OPEn.As, 
EN YOORTS: 

Een Prachh·aa:tii :11netBonquet 
v~rn in dis(; he Bloe men geheel in :t;il ver; op 

hnn Atelier voor de b10tst plants gebad heb
bende Ten toomtelliug te Ba ta vi<L vervn.ardigd. 
Een kenrio· stuk vun inlundsche /.'.;ilversmids-

o 

Jrnust.. 
1-'.;ij hebben bun intrek genomen m het 

11.otel §cholten 
en houden zich voor een bezoek beleefde

lijk aanbevolen. 
(152) 

~ 
:PAARDEN VENDUTIE 

Vrijdag 

uitgezochte 
17' Juli 1885. 

54 Sandelwood .. paarden. 
Rcchtstr\'eks 

Soerabaia en 
naar Solo gedirigoerd, wegens to grooten toeyoer van paardcn naar 
Samarang. 

Te bezichtigen gedeeltelijli le Poerbaijan. 
ten hui.ze van MevTouw de Wed. 

VERJ~~EULEN en .de overige op Pasar 
Khwon tegenover do woning van 

den kapitein der Arabieren. 
De ,·endntie zal r.;el.ionden 'worden "\Toor de 8ocieteit. 

Jlet rommissifo belasfen zich 
(153) SOES::NIAN & Co. 

Qm'TV£~Q:aN 

MINERVA-WATER 
Pl{IJS l IO.-- eontant 

PER KIST VAN 50 FLESSCHEN. 
(155) TI-IOOFT & li.L\._I-"'FF. 

Hampoo11g ':I.Jina: §oeralca1·ta. 
BA ROE TRIMA: 

Sroetoe }fanilla No. 1 dan roepa-roepa 
sroetoe 
Pajoong soetra (rnepa-roepa) 
Kain soetra l'l)epa-roepa barang dagangan, 
bo1eh dapet moerah sekali. 

(132) 

A111sterdams:che _A .. potheek. 
Soen.ku rta. 

Ba,-rnn1. 1\.Jcoholisch ura~rnh

u·ater. 
(101) :\lAUHIELSE. 

Amsterdamsche .ripotheek 
SOERAKARTA . 

Eenig depot voor Soernkarta van 

Ra~peQhe W'3ij~e~8 
(25) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkn.rta voor 

zoo gunstig bekende "'\VIJNWE~: 

:Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70~ A. :\IACHIELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek 
So er a,, art a. 

GlyJialine, rniddel tegen dA hoest in 
1/1 P,ll 1/2 fleschjes a r 4.- en f 2.-'

Jligi·aine §tiften r 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

P1·achtig "'\.T enwh ;;·e~wonnen 

Guatemala Indigo Zaacl. 
Per pikol f ~5 ..... 

EIJ SSE LL. 
(134) Latoong 

De ondcrgeteekende, 
belast zich ruet den in- en verkoop v11n pro

d u kt.en te Semaning. 
Verschaft werklmpibal aan Ln,ndbouwon

dernerninO'en en verleent voorschotten op pro
" dnkten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko-

men conditien. 
(233) L. 0. SOHALKWIJK. 

SALON DE COIFFURE 
B1~osse 1'-'..leca:niq ue. 

Heerenstmat-Solo. 
Op niemv ontYangen een groote voor

raa.cl eerste kwalitoit stroohoeclen in alle 
soortcn van af f 1. - voor kinderen, 
Panamahocden a f 3.- Hecrenhoeden 
Yan af f G.- lste Ellwood hoeclen te
gen verminderdcn prijs, hem.den, kragen 
enz . enz. 

Groote v-oorraad Parfumerien Ed. Pi
naud, Y clOlitiue, Oles Fave, Vinaigre Lu
bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 

. St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan
guedoc Virijn lt f 14.- per dozijn. 

Heerlijke Manilla en Havana sigaren. 
(124) J. B. AUTHIER. 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

heeft ontvangen: 

Een f actuur damesartikelen bestaande nit. 
Afg·epaste wollen - en zephir japon

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

1\.. AUTHIER 

(4 7) ],fodiste. 

Heeren.•traat Solo, 

Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet

ten. 
(29) J. B. AUTHlER. 

Aimst;rdam1chi Apoth~ek. 

Levet7UJatetr 
(296)* A. MACHIELSE. 



CIRCULAIRE. 
ffe/Edele llee1·! 

Bii de belnng'telling, welke tegenwoordig 
nlles opwekt wat op de SUIKElUUE'rCUL
'l'Ul IH en de vermeenlering van opbrengst van 
Suiker, en vennirnlering der kosten van voort
brenging behekking heeft, veroorloven wij ons 
cle vl'ijheid Uwe aandacht te ve tigen op het 
door ons vertegenwoordigd wordend: 

Dubbel Gekoncentreer<le 
Superpltosphaat 

met een hoog oplosbaur gehalte van 40 tot 
~5° 0 Phosphorzuur. Door wetenschappelijke 

proefnemingen en door de practijk is gecon
stii.teertl dnt de Yorming van .._ t1ike1·sappen in 
ltet riet door cle phosphorzunr geschiedt en dat 
door toepassing er van niet alleen eene g1·00-
le1·en op/J1·c11yst mn S11ike1· maa1· ook ::11it>e1·de1· 
Sappen verkregen worden. 

Dit gehlt voor alle Superphosphaten in het 
algemeeu, maar waarin bet door ons vertegen
woonligd wordencl Chemicattl zich Ol.lderschei<lt 
boven anderen is het ]IOO!J (ll'Si1Hi/al1el ge]1a/te 
aau I'hosplw1·:H111· in den yeco1wenfrec1·den vorm 
rnn ·10:15 ° 0 ; terwijl opgeloste Peruguano slechts 
nu 0 oplosbaar Phospborzuur bevat. 

Geu•one soorten Superphosphaat bevatten 
meer nls 10 tot 15°.0 assimilable phosphorzuur, 
tlus oru d!':el (de hoeveelheicl phosphorzuur te 
verkrijgen nls door on in een 'l'on Super
phosphaat geleverd worden. zoude ruen circa 3 
'l'on van bet gewone Superphosphv.at of 4 a 5 
Ton Peruguano noo<lig hebben, dus ook 3 of 5 
maal zooveel vracht te betalen. 

De opsluiting (Concentratie) heeft plaats vol
gens eeu nieuw Sy. teem en wel :antler geb;·11ik-
11wkiny van Zwccvel:iwr, zooclat het geen t·1·ij 
7.wu1•el::11111· beYat. 

Het vrije zwn.>elznur namenlijk is een der 
grootste vijantlen der Crystallisatie der Suiker. 

{; 1·oote1·e 011b1·e11gst van S11ike1·sappen van 
:11iec1·tle1· lw•alitcit ee11vo11dige1· t'e1·we1·ki11y dic1· 
::;{(Jl/ll'll. 111im{e,. nc8illt1 en we1·kloon en g1·oole1· 
o 1 1b1·e11u~l van .::>11ike1· can lJete,·e kil'aliteit zijn 
de resultaten van de gebruikmaking, waartegen 
de kosten niet in verhouding staan. 

De ;ll'ijs van bet DUBBEL GECOXCEN-
1'REE1W SUPERPHOSPHAA1' is: f 0.18 per 
Kilo of r 180 per Ton of ll,25 per Picol franco 
Rotterdam op den basis van 40 pCt. assimilable 
Phosphorzuur. 

De juiste berekening heeft echter plants naar 
de j11i1>te procentsgewijze gehalte van bet gele
Terd as~i;;1ilable Pl10spho1·::wu tot den prijs 
van f 0.45 Cent per Kilogr. 

1000 l\:ilo SUPERPHOSPHAA'r a 41 2fi 0 °10 
PHOSPHOHZUUR kosten clus: 

412 Kilo a 45 cent f 185.50. 
Yoor een oppervlakte gelijk aan eene Java 

Bonw is benoocligcl 140 Kilo SUPERPHOS
PHAAT. 

Hierbij moeten gevoegd worden (ten einde 
circa 20 ° 0 Stikstof aan te brengen) 90 Kilo 
Boengkil of Zwavelzure Ammonia. 

De kosten worden clus: 
·1.rn Kilo Superphosphaat a -18 Cent. .. f '25.20. 
nacht per S. S. a f 50 per Ton 2.50 a . . >> 3.50. 
circa 9o Kilo Bocngkil a ? 

Hierover staat eene vermoedelijk rueerdere 
opbrengst van 1000 Kilo of 16 picol per Jn.va 
Bonw. 

De afl.evering geschiedt oncler Contr6le van 
en bet gehalte Phosphor'.!.uur wordt bepaald 
door het Proefsta.tion verbonden aan de H.ijks
landbouwschool te W ageningen. 

Bij elke levering wordt eene Anylise gevoegd 
van dit proefatation en vim de geleverde partij 
ruomtcrs onder verzege1d cii.chet bewaard. 

' 'rijze ,-an Aanplant: 
D1• l11r.,tslof tlie11t circa 4 weken voor den 

nauphi.nt in cleu grond gebrncht te worden en 
circa een handbreed van den wortel nf en 2 
u 3 inches diep gepln.atst te worden. 

.i: • oo<1zakeliik is cfat het Superphosphaat ver
mengd worde met Boengkil of eene 11.ndere Stik- · 
stof aanbreug·e1Hl0 meststof. cl1rnr het Super
phosphaat g·;ene arnlere me,;tstofhoudencle be
stn,nddeelen bevat als het Phosphorzuur en dit 
laatst werkte alleen op de sapriikheid van hct 
riet, niet direct op den groci der planteu. 

Hoewel wij boven de maatstaf irnngaven de1 
bei1oodigde hoeveelbeid per .Jnva. bouw, zoo 
snreekt toch van zelf clat de meerdere of minderc 
l{it!!ewerktheid der grond hierb\j eene voorname 
factor is. 

De genoemcle hoeveelheid van 1 ;')Q Kilo per 
.Tarn Bouw geldt voor geheel uitgewerkte gron
deu. 

Gaarne zenden wij UE<l. op nanvrage cene 
kleine hoeveelheicl tot any1isc. 

Per drnarl kunnen Orders uitgevocrcl worden, 
0111 per eer:-ite stoomer te worden geleverd, bij 
eene hoeveelheicl van 10 Ton. 

\V~j Tertronwen clat de gegevene inlichting·en 
(J ecue reden mogen z\jn tot eene proeiuerning, 
we 1 ke :net zorg uitgevoerd, slagen moet. 

(122) 

Hoour1c/1tr1ul, 
H. E. IIOLTY & Co. 

Agenten te 
Batavia. 

SOEJSJM:AN <.\r. Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis- en CoJlllDissie,·endotien 

)28) 

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B n s v 0 r z k 0 r i Il [ 

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

Inlichtingen omtrent vel'zekeringen b. '" K1tpitn.1d b~j overliiden, Immer-trekkende verzP 
kering;- ook orutrent die volgens hrt onln.ngs itimg-euomen YE HLA. \.GD tnrief voor \VEE 
ZENFO bS. worrlen gnnrnP. verstrekt door 

den Agent te Soernlrnrta 

(17) J. H. YAN 01\Ii\lEREK. 

THOOFT & KALFF - Soerakarta Steeds ·voorhanden: 
leveren op aanvraag dacleJ.ljk: I POS'l"l'A UIEVEN. 

. 
~ . z 

Witte en Roode Port ..... f ·15.-) per 
1'Ialaga.,1'IuscatelenVinoDulce,, ·L3.50} 12 fl 
Pa.le-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-J a cont. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & J{ALFF 

Amsterdatnsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
fl.50 per pond. (311)* 

Schijt"schietrcgisterl!l en -'t"st.andsbepa.- ! 

lingen, afzonderlijk gebonrlen. 

Gedrukte .4.anteekeni n~boek_jes. 
Naamlijsten. 
Kleedin~lijste11. 

Strat"boeken. 
Mena;;eboeken met stel'kte Register. 
Proces-Verbaal. Getuigen Verhooren. 
Beklaagden Verhouren. 
Vencluvera.11twoo1·din;:;en, enz. enz. (4) 

! AmstBrd~~~0~~9e!POthBBk. I I ROODE Kt;~IS PILLEN i 

SI1~0P van Dr. ZT-CD .. 
(28) A. l\IACHIELSE. 

V erkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
Topogrnph. Kaart van Soerakartn. 

Id. » DjokjR.lrnrbi. 
Pmchtalbnms 
1\rerk-en stem pelinkt 
R11 ndsclu·ift pennen 
Prachtbijbel Gustave Dore 
Balboekjes 
Goupil-gravures 

V , . b ! Ivoren cluimstokken 
erkrIJg aar: I P~1·1·y.-scbare-i:i 

Loten voor de Geldloter~j te Samarang teR B1~cmt beeldJefl 
behoeve van het H.oomsch Katholiek Weeshuis Orillon passers 
en van het Hulpfonds van St. Yincentius a ~onderdjarige .almanakken 
Paulo te 8amamn()' groot r 300 000. S1garetten pap1er 

DE PRIJZEN ZIJN : ' Faber's boodscbapleitjes 
1 
1 
2 
3 

pr us van f 100.000 Enz. 
> l> 20.000 (3) THOOF'l' & KALFF. 

10 
10 

100 
100 

> 
prijzen .. » 10.000 

l> ) » 5.000 
> } » 1.000 
> » » 500 

» » 100 
» » » 50 

Loten zijn tegen contante betaling en op 
franco aanvrage a f 10 het lot verkrijgbaar, 
bij aanvrage per post onder inzending vn.n een 
postzegel a 10 cents voor :frankeering. 

De <lag der trekking zal nader worden aan
gekondigd. 

(57) 

Koperen libellen 
Bous~oles 

Planchotten (met 
voet) 

Fichesdoozen en 
Pren te boeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelschapsspelen 

THOOFT & KALFF 
SOE8MAN & Co. 

kogelbeweging en drie-

stellen fiches 

(110) THOOFT & K.A.LFF. 
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in vaten, blikken en flesschen 
verhijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

PARE r,rJA. -To"; i.
baraug ujang- :-\aliH; a11 nJ.t1 
Liliks dari iloe <•!Jal 111 
Jalam satoc pra;1;,l g-k
ajer lajcr ~lcuga hang. t 
bajil\ sakali). U1ki11 lJ'1sah 
boo. ;<.10r !!igi cu g-l>:--"'nk 
bajil;: gigi.' Tjoeljl 11wl'loc1 
sama Hoe a.icr lj<u11pocra11. 
laulas mc!'<1sa Loelocngau 
dari itoe obal. 

Ko toe ~a<liali 
..:.doe gigi ada ':-;a
.• il orang la11tas 
,t:1gkat sakil 1<\a
' c 1>rang l1ocwat 
.1•\;tlr.lll: .. tiµi . .;ttkil 
1.0• • p<Jtn11g l\'.t:-

1 1 lHH.;tHIL r da1 i 

l .
•. ' ";,ias t.ja11gdi !J(!-

\1 
. , .:1 l.a!")ah sa:nil 

. 'H L >C olJal. 
·~~.....JJ....1.:.;<:.oull-L.J...L~"""-' 

:Loe ollal go:-:,ok gigi 11er li ('l\111 li:.'?e\~:at tlan b_a.i!k 
1~1 d;,,J toean-tocau pcutJ:ta 13,~1h.:d1cl.1J!1 ada l~c\\11, 

-j,: ': ;;\ sa!1!-\ d.io0ga bekinan. krtog lJitJ'l~ ~al\al1 d:1n 
1.:·k111 i.lloe.-; .• ~a iloc dia, dia_adasan,1a.t 1 ~ 1 

.. "~n 101';'i~ 
lc~jd p:1.\t :1 ixir clan orang nolc!l 11<1h:e ~a~11.-\ ..:f_11\aH 

ORANG NJANG FOENJA: , 
Tce~n SEGUIN, 3, Rue Ih1g1~1ie, no~r,Ji~~ 

~"'t -~~....,,..,.,,,.,=-- ... ____________ ""' ..... - .... ~~~~ -"!., 

;I Tjat ramnoat dari tuaa:1 D'' i:i~.l rn~ 1{;~~"," ~. ::~k\ 
~ t SAKAAAN<O OJOEGA (ft ! • ¥(;.· . 
~ Roema Toean .A.. SEGUIN ;.':,,«t(, ~.,. " .·.~~.<'::,:. 
ij .. :.;~ ·ft· 3, Rue Hu11uerie, BORDEAUX 4·,,:( '1:\ ,~t·· {.;. , ' . ~ ;~,'.§,:;. 
i ~'./~ Tjara llanjak lebi baai per tjat laku ·:~'1;. ~ 1 1~: ' ,, w~,.~;: 

. ·.·1 rwoet dan dj1nggoet i ' ;-;. -~ . ;~'f,·· 
Tida oeaah (joetji ka/oe maoe p!U,djoeta 'ir · 'I: d~ 

Ilda tinga/ noda di koelit. ~ 
Atoe tjat dart toeao doekoen ~ 

Bichard11 ojaoi; lantas kardja orani: boleh :~ 
pake sama djoega per ramboet, kaJil djoega • 

, \/ • , per djen~~oel dao liada sadja kasih lautas ':, 
1 ·~ dan slamauja njang intero ~akali, lapeb djoilga · 

r ~ pengabissan 11~ng trada sakali ber-oebah. .. . , ~ 
:ttoe tjat darl toeao doekoen Bichards tida bekin sakit, sekali dia poeuja koewat'. 11Ja I''.'. pe.k,tcija·a11 tlarihckin kocw~L 

soeda pariksa dari banjak roepa ~anda dan ~ariksa-an : !toe .bekin rambo~t lemas .dan .k1lap, 1lo~ p1~ra sama dta, oran;; tha hektn 
koewat dia poenja akar dan kam koewat h1tloep. !toe t,jat tmgal slamania seperlt M11 doeloe s.1kah. . 
[ui icgala l!arang bmng njang ~aai .uk&li dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di. ko'.ta Bordeaux 

Ki.to. <IJoeva trvoli invatan samci Mta oranv poen;a toean toei:m nJu.nv uatJ<i 
I: ·e <Jbat nama Cephaline dari LOean doekoen R.ousaea.u ujaug takan ramhvct djatoh tla11 •al>nn bc•rwat .tor::!lioe . .. 
hi~ oha! Arnicaline dari toeau doekoen :Rousseau ajer wani;1 per LJoelJ• baa< ~:<k;tlt :da liallpk SJkr.". d1 •t :m11c;1 '" ii 

t~abm, ohal koewal 1:::k:i!i rer tahan ka1oe orang hakar ataoc di gigtt, enz. - Hoo h:'clak d7!.ri 1·d1.1re h:1.~.i ~;;k:'lh 1l'ln S•';7:1'b OC"l:J. 
ht:lbk, l\aluk i;;.ibau di Jl<lli.t! tu~Jlt! mf')eka ~l;iUl.iU a LinrraJ bag-oe& dan moeLla iaIJla d ()1 e·a ka~:<.i rucpa St~)!:ll' tl~.n alv~S .s:q1e;·t1 ur:1::~ mne1!:1, , 

TELEGRAAF'IARIEVEN voor 3 kri11gen be
rekend tot 200 woorden. 

'I'ARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 
de lijn. 

(6) 'l'HOOFT & KALFF. 

bij 
V erkrijg·baar 

THOOFT & KALFF 
blanco aa1nTragen tot geleide
billet ,-oor ,·e1·,·oe1· ,-an koffi.j, 
met onh·an~stbe~vijs ,·oor kof-
fij pas. (193) 

''\T e1•kri.jgbaar 

b~j 

T!COFT & KALr .. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhausen 
(in het Jii.vaansch) 

P1·ijs f 5.- f'1·crnco pe>' post /' 5,50. 
(82) 

Amsterdan1sche Apotheek. 
Onlvan,qen: 

J'eatiogs Cough I.iozen~es. 
}Jidrl~1 tegen de hoest. 

(I 0 5) :.\IAOHUJ LSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
.,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSt"UNTfE MAATSCHAPPIJ 
",~ <~ll.."it;e:t,S . ~~ 

Bij het A.,cnte1d1np dezer :li.laat!!lcbap
pijen bestaat, op zecr aannemelijke voor
waarden, ~elegenheid tot verzckerin;; 
te~en brand~e,·aar, ,·an nlle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soualrarta. 
(16) J. H. VA~ Oi\Ii\1EHEK. 

AGEN'rscHAP SoERAKAllTA 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevan.r, op de gebruikel~jke voor
waarden. 

(14) A. l\1.ACHIELS 

Verkrijgbaar 
BLT 

Thooft &, Kalff- Soeraka.rta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOOR'l'EN . 
E~1VELOPPEK. 

K.A.NTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN. IN ~EER VELE SOOR'l'EN. 
PRACH'l'ALBU1'.IS . 
DIVERSE SPELLEN. enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta, 
bevelen zich beleefde1~jk nan voor hunne 

Ilrukkerti en Binderij 
en 

HANDEL 

in PaDier-, Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige becliening en nette ~tflevering ge

garandeerd. 

PIUJSOOUHAN'l'EN worden steeds gratis 
verstrekt. (7) 

Stellcn zich vcrantwoonlelijk voo1· de wet 

DE UJTGEVERS. 

Sneldl'Uk - TIIOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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