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EER ~HT. 
In ,·erbaud Inet ach.te1·staande 

ath·ertentie betref:Cende de li
k"·idatie onzer fir:rna, zal de nit
~·if'te ,·an d~t Blad Jnet u ltiino 
dezer ,,~orden gestaakt. 

De ti itgevel's 

TIIOOFT & KALFF. 

Eeni[e herstellin[soorden in 't Zuiden van 
Europa. 

?\ n de winter weer nnnkol.llt en velen, deels 
uit zucbt om de koude te ontvlieden, m1u1.r 
voor het grootste uan tal door lrnnne o-ezond
beid genoodznakt, er N.t.u gaan de11keu het Zui
den op te zoeke11, geloof -ik Jut het nuttig en 
ocrbanr kan wezeu mee te deelen wat ik aan 
011dervinding bier en duar heh opgedaan in 
eeu1gP vun die plaat en welke het meest als 
z~idelijke herstellingsoonlen beroemd en bezoch t 
Zl)n. 

Dat ik hier niet ono-eroepen en onbevoead 
0 0 

'l"OOr doktE·r wil spelen, spreekt van zelf 'l'rou-
wen~ boe\"eel der doktoren. die t>en lmdplants 
~tnnrndeu hebben huar zelf be7oc11t'~ Eenige be
ken<le mm den Rijn zon<ler ik uit. Maar hoe
\'eel doktoren. die u met volle overtuiaina Da-o 0 

vos . .Montreux. ~lentone aanbevelen. gesterkt 
door h un flutoriteit en on bet wist <rezao· hoe-o Ol 

veel hebbeu die zelf wcl eens §'ezien. nrnar 
een dng er vertoefd. lnat staan er z66 lang 
hun verbl!jf gebouden d1tt zij over heJ. Himaat 
01·dule,1 en met <lat van untlere plaatsen ve1·

yel ijkl'11 koude11'? 
't I:> daarom du.t ik witt uit eigen aanscboa

\Ying wil mee<leelen, en, weten::;chappelijke bespie
gehn,;en duarlateud, wil vertellen wu.t ik zelf 
c rntrent l!et kliwnat hier en danr op mrkte. 
~four ook, daar ik weet hoe een zwakke CTe-

.,. . 0 

~:01 11lleJ1 et een 1. wnkke beurs n iet >~elden 
s:.ruengaut ..... ·ilcle ik er op w~]:t.en waal' men 
z~jn liclrnam versterk"u eu zij u geldmiddelen 
niet nl tE veel wrzwakkt-n kan. 

Fnkc pl.rat en wilde ik slecbts bebandelen: 
~lo +reu· •. ( ': nne:=;, Xice, .Mentone, Honlighera, 

an-I temo. Ajaccio. Catania, :\I,ilaga. 
Het mee::;L dichfoij en i11 veel opzicbten het 

mee;;t ge::;chikte en 1a11geunwe, is bet eerste, 
}lontreux. In geen undere plants YinLlt men 
zoo 'n volkomen ufwezigheid van wind. Heer
luk gelegell aan het mPer van Geneve, met 

F e u i 11 e ~ o n. 
------·- ----------

DE SAMARITAANSCHE 

5) N 0 VE L L E. 

( l'en•olg.j 

»Het is een mooi punt - en men ontrnoet bier 
zelden rnenschen," zei Felicitas. »De meeste baclgas
ten kunnen helaas geen bergen bestijgen; hoewel ik 
met mijn man dikwijls in \\"ildbacl wa., kenrle ik de
ze plek ook nog niet. Nu zal bet zeker Jang duren, 
''•onlat ik bier terugkom want morgen vertrek ik." 

))O!" riep Wolf verschrikt. 
Zij streek ove1· haar gla1lde haren en zei: »Als ik 

mij niet Yergis, rhln las ik, dat U\\ Samaritaansche 
in I'rnnkfort tenlOclllgc.ieJ1i i~, ik passee1· daar en hoop 
clan het schtlclerij te zicn." 

»Gclukkig, dat. ik u nog dPn uitleg er van kon 
geren," wi de schilder. )} U wit toegevend zijn." 

De trou\'\Ting aan haar recbterhand schitterdt' in 
de zon. 

)} lk trek mij, waarschijnlijk Yoo1· jaren, in de een
zaamheid terug, maar ik kan bet doen, want mUn 
ziel is \enulrl van jnrlrnkken - ik heb een wir:tcr in 
Rome doorgebracht; dat is bijna genoeg voor een 

J fl~ 'oert,,karta11che Cou .• nt ver»cl.iint I 
1

1 
driemaal 's weeks: Binsdag11. Dorulerdag11 en 

Advertentieko~Ln behn.lve het zegel voor 

ell e l 0 woordcn voor 2 plu.atsingen ( 1.
elke volgende p1aatsing de helft. 

1 
Zaterdags, uitgezonderd foestdagen. I 

\ oor zich aan den overlrnnt de Sn.vooiscbe ber- eenen knm. 3e bebooren tot de »Riviera" en 
gen, en n.chter zicb een hoogen bergrug waar- ze zullen wel zoowat betzelfde zijn. Integen
tegen het gebouwd is, recbts van zich de ke- deel. Er zijn plaatsen onder, die ik enkelen 
ten die bet meer omvat en alle wi11den t.e- slecbts, er is een onder, die ik geen zieke 
genboudt, links alleen een open vliikte, die zou durven aanraden. Ik bedoel Nice. Nice 
van den RbOne, maar welke tocb baar win- beeft voor m1j in hooge mate bet slecbte vnn de 
den niet in Montreux, kan doen voelen we· andere plaatsen, en in geringe mate wat deze 
gens een vooruitspringend rotsgedeelte, is dat voor goeds hebben. Nice is een groote stad rnn 
Montreux wel baast het ideaal dat men zicb o0,000 inwoners, en daarmee zeg ik reeds 
van een herstellingsoord denken kan. Als een genoeg om menigeen, en daaronder mijzelven, at 
nestje in een diep dal, van zoo goed als a.He te schrikkE>n, waar ik m:ijn gezondbeid wil 
zijden in hooge rotsen gevat, kan er geen herstellen. 
tochtje dat afkoelt doordringen. Alleen slurpt Er beerscht iets onzuivers, iets vuils en on
het op en verzamelt de warmte die de zon over- gezonds in de lucbt, die men er ademt; en 
dag geeft. Zeker bet zon een ideaal z:ijn, als . . . moge dat ook al voornamelijk komen door 
.Montreux aan den andere kant der Alpen lag. de nabijbeid van Monte-Carlo en <liens speel
Nu is het in den winttr te koud, in 't begin banken, Nizza heeft iets, dat dadelyk de on
van 't voo1jaar en bet eind van bet najaar te frissche atmosfeer van dubbelzinnige markie
beneveld, te mistig. zinnen en gedecaveerde vicomtes in den ueus 

De Alpen, die de zuiderwarmte tegenbouden brengt. Voor den gezonde is het minder ver
tot groot vt-Jnnaak der gletscbers, mnar tot vele1.1d, dan al de eenvoudige stille badplaat
groot nadeel <lergenen, die in de nab:ijbeid ruoe- ilen, voor den zieke biedt bet geen heil. Ook 
ten wonen, koelen zoo af, dut Montreux door wat bet klimaat aanga.at, de bergreeks die 
de bank gezegd kan worden gedurende Ja- Nizza msluit, doet dit op zulk een eerbied
nuari en half Pebruari vriezend weer te heb- waardigen afstand, dat ik tenminste nooit er 
hen. 't Is wnar, om acht uur van den morgen was, zonder er een luchtstroom, ja wind te 
reeds gaat men zich koesteren in de warme voelen. Overigens zijn de w.!l.ndelingen buiten
zonnestmlen, die omtrent den middag een heer- af niet zeer afwisselend, en alleen de met 
Jijke temperntuur scheppen. .Maar evenzeer scbal.llele pnlmen hephmte lanen aan den zee
herneemt met het neigen der zon de koude I kant fraai en aangenaam. 
baar rechten. Eu was lrnt <lat nog maar; <loch Voor hen die de hoogst mogelijke tempe
de maand D~cember en de tijd half Februari ratuur gedurende den winter hebben willen, 
-hnlf .lUaart is ten prooi aan die ergste der moet ik San-Remo en Mentone noemen. Het 
verscbrikkingen: mist en pen ternperatnur van laatste is eerder nog iets warmer, mits men 
uiterlijk 50 Fahr., met ul de1. nasleep van den oostelijken kant neme; Mentone toch is 
koude voeten, verveling en mismoedigheid. l\laar door een voornitspringenden bergrug in twee 
van half ~faart tot begin J uni. is geen plaats deelen gescbeiden; bet oostelijk gedeelte, klein 
zoo heerlijk als }fontreux, doorgeurd uls het van Olll "'ttng, is geho0el ingesloten aan den 
is va.n bloel.llen, gekoesterd door de zon, be- noord-, west- en oostlrnnt. Alleen de zuidzijde 
kabbeld door bet Geneefsche meer. Bo.,endieu neemt de zee ..n. Daar heerscbt volkowen 
- men denke er om - nergens vindt men zoo windstilte, en ct zon, vr:ij wat warmer dan 
overvloedig uitstekend onderkomen voor ge- te Montreux, doet lrnar best de kale kalkwan
ringen prjs. Vrnr 6 francs kan men te kust den te blakeren. De bescbikbare ruimte is 
en te keur terecht; Yoor ii francs, ja voor fr. ingen Lil door g oote en <lure hotels. De 
J,50 vindt ePn nief te Vee) eischende zelfs WandeJingen beperken zich tot eene, den bou
zeer goed ztjn gading. levard langs de zee. ·wil men verandering, 

Eu da:::i, is men wat opgeknapt en moeten men moet naar west- Mentone. Dit is opener, 
oefeningen in 't bergklimwcu stevig ge<laan, minder warm, <loch afwisselender en verreweg 
nerg,ms vindt men zoc•'n verscheidenbeirl rnn meer aa.ngenaam. Da.ar ook is een klein stad
wnmlelingen, rnn WCl.!eD eL. pnden. De to on je met al zijn steedscbe o-1~rieven. Daar ook is 
is volkomen ongedwongen; hooge hanzen e• een palmentuin, waar d1~gelijks muziek gege
aclelijlu Leeren zijn er weinig, nrnar velen van ven wordt. 
hen, die m hun grootere bescheidenheid bet San-Hemo, bet Italiaansch San-Remo, hoe
beste deel der menschen ver tegenwoordigen. wel men er zich even goed met Fransch knn 
Cannes, ~ice, :Mentone. Bordighera. Sun-Hemo, helpen, is, als het oostelijk deel van Mentone, 
wen scheert ze in de wundeling zoowat over gehee1 door bergen ingesloten, en zeker een 

men~chenlrven." 

»Zn! u lllij Yt>rcledigen, me1Touw, wanneer een 
uwer vricnden mij over mijn schilderij hard mocht 
vallen?" vroeg de scbilde!'. 

))Ik heb geen wicnden!" 
)>llfan1· bloedvenYanten -?" 
»Geen - die 7 ;Ch daarover zouden · bedroeven of 

verheugen," antwoordde zij eenrnudig. 
E1· hP.erschle een oogenblik stilte onder het groene 

bladerdak. \Yolfs borst ging hijgend op en neer; ein
delijk vroeg hij zacht: )) \Vilt u rnij toestaan van mij
zelf te spreken? Ik heb tot nu toe eigenlijk niet an
ders gedaan.'' 

))Ga uw gang!" antwoordr:Ie zij en hij began on
middellijk: 

»Mijn levensgeschiedenis is zeer eenvoudig. Ik ben 
geen kunstenaarskind, wiens be!'oep reP.ds in de wieg 
was bepaald. Mijn vader was ambtenaar op het ar
chief; oude handsch!·iften en statistiek waren voor 
hem de ecnige belang1·ijke z:tken in de wereld. Mijn 
moeder, rlie nog del'tien jilren haar overleden echtge
noot betreurde, was een eenvoudige houtvestersdochter. 
Misschien was het de liefde voor de natuur van moe
derszijde, rlie zich bij mij op di,, wijze uitte. Toen 
ik, in plaats van mooie letters te schrijven, al mijn 
schriftcn met teekeningcn bedekte, schudden de on
derwijzers en mijn vatlcr het boofd; toen ik later bad 
en smeekte, om op de teekenschool te mogim gaan, 
besloten mijne ourlers met een zucht, mij YOor kunste
naar te laten opleiden. De oude man beleefcle bet 
nog, clat ik rijkelijk mijn brood verdiende - mijn grijs 

moeder~1e heeft eerst roem en eer ons huis zien bin
nemliegen. Varr mijn wonderlijken naam weet ik 
niets. \Yij hebben een langen stamboom, dien ik ver
schrikkelijk vervelend vind en die de trots van mijn 
vade1· wa~ - want hij zag er uit, dat de ))eerste 
Findling" in overoude tijden had geleefd. Het ging 
mij rlus niet zooals Moor, dat ik ergens door een Jief
derijke hand werd opgenomen - hoewel men dat on
Jangs in een biograpbie op grond van mijn naam be
weerd heeft." 

Hij schoof een weinig nader en zag in de ernstige 
vrouwenoogen, waaraan hij sedert twee jaar dag en 
nacht gedacht had. 

» Weet u, dat ik een groote overeenkomst bij ons 
beiden ontdek ?" 

»In welk opzicht ?" 
» U is alleen in de wijde wereld - en ik ook. 

Sedert bet vo01jaar rust mijn moedertje naast mijn 
vader - en vrienden en nabestaanden heb ik ook 
niet." 

»Dan heeft u gelijk," antwoordde zij, als in een 
droom. 

))Gelijke levensomstandigheden brengen de mcn
schen tot elkander. Het gaat mij als l.\fo0r, ik ben 
niet mooi, maai· trouw. En weet u, wat ik wensch
te, toen ik voo1· twee jaa1· uw bleek en berustend 
gelaat zag? Ik zvu u zoo gaarne eens zien lachen." 

Zij schudde langzaam het hoofd. 
»Ach neen - hoe zon ik dat ooit kunn,,.n ?" 
Hij boog zijn hoofd tot haar. »Elk mensch heeft 

aanspraak op geluk en u beet Felicitas. Die naam 

Inzernliug <ler Advertentien tot op den 

dag der uitgave voor 10 uur. 

der beste en aangenaamste herstellingsoorden 
in het Zuiden. Het is ruim en groot, en kan 
nog verscbeiden jaren groeien alvorens be
nauwd te worden. Het bestaat uit het eigen
lijk plaatl!je, dat, Italiaansch in merg en been, 
samengeperst ligt op een heuveltje, nauw, vuil, 
vies en scbilderachtig. Voor hen, die ltalie 
nooit zagen, noch denkelijk ooit zullen zien, 
een onbetwiatbare curio.siteit. Het nieu we San 
Remo, dat der lijdende vreemdelingen, ligt 
aan den zeeraud, en heeft al de geriefelijk
heden en voordeelen eener moderne in ha11. r 
opkomst nrkeerende ste.d. Heerlijk zijn de 
wandelingen, alleen wat te beperkt in aantal; 
en dit zou ook het eenige wezen, wat ik te
geu San-Remo wist in te brengen. Prachtig 
de boulenrds, weelderig de plantengroei. 

Cannes en Hordighera nemen voor mij een 
afzonderlijke plaats in. Cannes is kouder dan 
de voorgenoemde, en op bet eerste oog niet 
zoo aan vallig en uitlokkend. Cannes heeft 
ecbter voor hem, die wel zwak maar niet be
paald ziek is, bet groote voordeel een onuit
puttelijken schat van wandelingen te bezitten. 
Maandenlang kunt ge er rondzwerren en tel
kens weer een nieuwen weg betreden. 

Bordighera heeft iets buitengewoons, iets bij
zonders. Reeds bet zachte klimaat is aan een 
toenl te danken. Op het eerste gezicht vraagt 
men hoe het mogelijk is dat daar een boogere 
temperatuur kan heerschen; open en bloot ligt 
bet in een vlakte bii zee, niets meer bevoor
deeld dan andere p1ekkeu. Doch hier zijn het 
de uitgestrekte olijvenbosschen, de onafzienbare 
olijfbergen die allen wind tegenhouden en Ter
oorzaken <lat daarbinnen alle warmte besloteu 
blijft. En hoog tusschen de eeuwenoude stam
men verheffen palmen hun kruin· bier zijn het 
geen kunstma tige plan ten meer, als in Cannes 
en Nizza; ze voelen zich op hun plaats en 
groeien welig. 

Er beerscht iets poetisch in de omgev-ing van 
Bordigbera; nog niet druk bezocht, biedt het 
den vreemcle de bekoring van tot peinzen te 
nooden; en waar men uren lang tusscben de 
oude stammen der olij ven alleen en ongeatoord 
kan ronddwalen, waar men van tijd tot tijd 
de gele dadeltrossen der palmen hoog in de 
lucht ziet wiegelen, waar men een heerl:ijken 
doch zelden betreden landweg kan ingaan, en 
daar ver op de spits der bergen een eenzaam 
dorpje. ontdekt, dat speelziek een slanken klok
ketoren in de lucbt zendt, gevoelt men al de 
eigenaa1dige melancholie van bet Italiaansche 
landschap, zoo zonnig en lacbend, ja, ma.ar 
ook zoo ontzettend wremoedig. 

kan een voorspelling zijn -" 
»Ncen, neen !" haar stem klonk bijna hard. 
Hij vatte echter plotseling haar beide handen en 

riep heftig : )}Felicitas ! Ik heb al <lien tijd een 
trouwe, ware liefde voor u in mijn hart gekoesterd! 
Met die liefde heb 1k u geschil:!erd, zij heeft mij 
geleid. Ik heb u als Samaritaansc.he afgebeelrl; ik 
zou zoo gaarne een nieuw schilderij, waarop u vol 
hoop, gelukkig en tevreden een nieuw !even tege
moet zaagt, den naam »Felicitas" geven. Mijn lief
desverklaring h; onverwacht, is ongewoon - maar 
morgen wilt u heengaan en dus moet ik wel mijn 
eigen !of verkondigen en u vragen: Wees oak voor 
mij een b11rmbartige Samaritaansche. Geen andere 
vrouw heb ik ooit begeerd. Felicitas! Ik wil bet 
recbt bebben, u te doen glimlachen." 

Zij had haar handen niet teruggetrokken, hem 
stil aangeboord ; alleen scheen zij nog bleeker te 
zijn geworden. 

)}Wolf Findling, u is een man van eer - en ik 
hegrijp u. U zoudt gaarne een kort antwoord heb
ben -· maar dat kan ik niet geven, omdat ik gaar
ne wil, dat u ook mij begrijpt en bet verleden en 
het tegenwoordige juist kunt beoordeelen. Wilt u 
geduJd hebben om mij aan te hooren ?" 

Hij zag baar zoo eerlijk, zoo bewonderend aan, 
toen hij antwoordde: ))Geduld u aan te hooren?-
0, mijn !even Jang I" 

Zij zuchtte diep. 
l>Als kind woonde ik op de heide. In ('en pro

testantsche pastorie heb ik het eerste licht gezien, 



\ nt tle 011 kosten n.o.n de Riviera betreft, alle 
lit r. tellingsu 1rllen danr zijn duurder dan l\Ion
tr ux. Doch in de> trrootere plantsen, Nice vooral, 
( '.mne~ t>U ~ttn-Hemo kan men l'.eer goed voor 
i frnno lL•recht. :\lentone moet iets duunler 
"M le11 genoeiud. 

()\'er l 'nt nin, ~Lllnga en Ajaccio lrnn ik kort 
zgu· Cntm1'n mad ik niemand tum; een groote 
vuile It11lii an 'Che stnd, die uoch gemakkelijk 
tA bereiken, noch eennrnal bereikt aangenan.m 
te liewoner: is. Dan, bet kliwaat is er geheel 
in hnnden van ii.en Etna; en 't hangt er rnaar 
van af of deze L!e bokkepruik op heeft of niet, 
<lat C'dani< n•nlriukt in den regen of blakert 
in de :o-')n. ;\litlnga is wel mooi, en gezond, rloch 
<lt>< r n door t:)paan ch en dunr. .Men moet 
, p rnjannl •1f Engelscbmnn z\jn om zich daar 
pretti~ te ~evoelen, ongerekend nog de moeie
lijke rni.;; e 1 do onbekeudheill wet de landst1in.l. 
,\ ji ccio, iets winder moeielii k te bereiken. beeft 
i 11 n em vooruamelijk te climken aim een me
e1 •rker Ller Zwitsersche: »Europiiische Wn.n

,1c · ill r." Lant niemaud zich echter door de 
cl ·1 1 >0orkomeude opgeschroefde beschrijving 
I ht':Pn. Ajaccio lrnn later wat worden; nu 

'l'hter nog niets. De verveling gaapt er 
t('rwijl !le l'orsilrnanscbe moernskoort:> 
rl, bedreigt, OIHlerwijl cl11.t g!) UW Jon
Jt. 

N. H. C. 

1b1tont"'111 millio.-nen!4peecb. 

l \rr,rJ Bl'.,n.n.KT, XA.rn T1·utl!.) 
·u I ik 111 u yerlnng-, ho<lrna;;t jui'r elf millioen; 

" ii"" N, w11 ir, heusch!ik kan mct mintlerhetnit'tdoeu. 
b ,v iar. tl er [ zt.~ ZIJl' icts vroeg, wou iii.· ('r niers vnn 

hooren, 
'1 i 1• or- g'nn•ch Ill' Ire ,:ron<len tn•k ik 'r vel n over de ooreu. 
l • 1'or•r· wil<loJn nwndling met 1le Rus-cn <'Onferccren, 
'·~a h 'lC\!'n S<·hrijven ll'ij, en ditt noem ik g-een didt'utceren. 
p," Tone·' t eh ik toen de pret, zoovcel ik kon, ,·ergaJ.l-

" p vrion1l .\.slnue(ld, nlti je mij wee · in de redo 
valt !) 

l nls w ij libomlen. een credil't u komcn Yrng-en, 
n k 111 dnt ni man<! ergert>n en ieder s'cchts behngen. 
, "t mu oor; •:; pratcn, is her Pnrlemenc nl · blind, 

1 n g elt ''" wat wij Yr:lf!'On, zoo i;ehoorznnm nls eon kind. 
\ i1 1n er z lif>r Y11n~ ook 1nl ZP~t ~ij weer ., Tue dnn!" 

I• wi1 con L.lll<I •1t maken van de Russen en van Socdan. 
.. -..;,tt..,I i\TI hc11bcn wij, naar'k 1neun, g-cnoeg-en 1neer !-

gedaan; 
1 r 1' er,~ lf<l k :i z(in wij op de zwartjcs losgeg-ao.n. 

\\ •j h"h'>1m <l<> A "abicren danr b(i hoopcn doodgeschoten, 
On ( .irHenrnlk het•ft dankbanr vnn dien zegen Gods 

genoten !) 
J n morl t t•r nos:- cen re5tje zijn van dat Yonloekt gespuis
\\-e rnpt · n r l ·l,un bronnen dicht; nu sterft er man en 

mu.is. 
• Br>.;r'la' m.!'" hrachren wij hun, - wnt nu !anger er te 

doen? 
\\", <le Jen oi.zen plicht, en keeren wader met fatsoen. 
r:u nu he ons gelukt i<, ze dnar ginder te verlakken, 
·u m:1ken wij in .Azii> een stnndje met Kozakken. 
. •dur. i- 1h1od, de :Mnhdi weg, en Digma altijd zoek. 

~ ,,t tloe.n nu unze troepen in tlien erg benauwdeu hoek? 
'1 h wn u nu(?' zittcn hier en d;rnr Egijptische soldaten. 
ll "'" ik hen nl1•t rnn plnn mij met die stumpers in te 

laten, 
J.1 111, wat ih. ti' zeggen heb, Yerdient zoo waar ean 

pluimpje, 
;;- n1,.rn.tnd noc~ zoo'n groot crediet - ik ken ze op 

mijn duimpjc; 
/ '.t Pitt. in al z!jn glorie, heeft roc-h nooit zoo'n plan 

hedacht, 
ik, .\Ii1llorhian's .Grand Old Man", u heden heb 

gebracht. 
'1aar "nar rlicnt al dat geld toch voor?" - zoo hoor ik u 

al zeggen. 
h \rienJ n, 't i< g-een zware ta,1k, om u dit uit te leggen. 

• or uorl• . niet - o necn! o neon! - wie denkt aan 
zoo'n schandaal, 

n vr.end cs vredes was ik sreetls, ge weet bet al te maal. 
n.. rec 11~ en links in Afrilrn - wie durft er over 

klagen?-
.\lleot uit _ e lief de de beYolking doodgeslagen. 

·wn 11i• •net Huslnnd Yechtcn, - och! ik houd zoo 
Yan die natie! -

mr<1k o en - terecht, niet waar? - een kleine pre
parntie. 

1 1 Er n '»!' iet> an !ors, dat ge 1luidlijk moot verstaau: 
;· ·,n ,. plichr tot ,;tenu vnn Abrloel-lUrnmnn, den 

.A.fghnan; 
1111 t ''incl• n we ergen,;, in het \'Crre Oosten, een tyran, 

l ui """ , nls hij maar bnrnfill, hem ter zijd·· als eon man. 
e t ill• 

0

wil•lc ,-01'8t, die th;rns Afghani8tan rcgcert, 
r I 111 z •ol tUg hem Glacl ·tone hij,tuat, zckel' niemantl 

t!eel't. 

, e )(_,,,, rnijner moeder zich \'OOt' altijd slo
'1 ·r tie hoede van een ourle mritl !ll'fleide 

, 1, ch!e 11ooit. z~j klaagde altij1l en leerde 
• 1 dern·ertrl'k van mijn vade1· te mijden 

111q •tl~ul der Itel - 111aar uit eerbiecl. En 
i' . dte no• it wool\1ke, drnkke I,in1le1»'j1el1'll 

J't v.1d~r 1.i1•t in zijn titntlien g-estourrl hcb-

I• \ n n · hiPld mij ook afg-1•zonJenl van de 

L' • .. 

'11o~moed. Ik heb uooit een poµ 
ltd geltL•fkoosde spl'elcroed i>< van 

", ni~e bl •1m•11 rnn on~ luiritje en enkele 
11 1 I •11 n.·J t >t tijdl'crdrijf -- c11 toen wilt!c 

~·i.1 1 l111lr 1 •rl»l'n1•11, wnar ik ku11. E1•11 kip, 
1 •11 p Jt gc'1rl ken had, een zicl\l• hone! m1ren 

I I I l ii I l'ii l" Cl:. 

· l 1 "JI i hi,; l •11 dorp<schoul111ee,:ft>r !t•zen had ge
l, \'< ·:1rir t' ·d1• d1• \\'<'rel.I rnor rnij. lk las spoc-
111• • w ,t ii geclrnkt zag" thcologi che gc•o.;chrif

lt 1• 1.111 rnJn Yad1't'd "Chrijftafrl. ro:11a11' uit de boc
k 1 • rnn mijn 1ooede1· en de dicltt1\crkcn, die zij 

u Ira.tr 0:1rlc>rl1Jk !mis liad mel'gebraeht - ik bc-
1 ._, p e1 11 dn1:.; vn11, maa r ik wen! d wrepziek, op

. , 1 ••Hil'll, k l'erl.tngde naar al'nnturen, ik zocht een 
I .1k uu ti• ltcdt•, en rnrlweldde mij, <.lat ik de be
lt JI ·t\' · prin e' vas, die hij 111oe~t h~wakcn. Ats de 
Id 11 qi '.l \',\'l d1'1. knecht 01cr de dee! klepten, rneen-
( ik 11 ~ \ ,. ·t:1p,ien van een geharntblcn ridrler te 

I 1 .. l'll 

L 1 cul el ja:ll' hracht ik op een kostschool door, 

Dan wns er nog een nn,!er punt, ilnt ook een teere zuak was; 
De Hus heefr den Afgh1u1n geklopt - ze 1.eggen dat 

het rnttk wns, 
\Vie ongelijk hnd, weet ik niet; misschien "nl 11\lcbei<lcn, 
In elk geval wjj mucton klc111r zijn om <lie lui re st•hoitlen. 
Stemt dus 't crediet en zing er nij con R11le Brita111Jitt b(i, 
Lant Rusland flink uw tan<len zicn, ter ee1· Yan uw partij. 
\Vant eer, <lttt wcet ge, is mijn tloel, en bi·aiifheitl nl mij11 

zinuen; 
In nedesnnam d11s, mnnkt u .klnnr om 't vechten te be

ginnen! 

(A111sten7.) 

So erakarta. 

Het is niet algerneen bekend, dat relZlgers 
bij de S. S. die b. v. een plaatskaartje naar 
• 'oerabaia genomen hebben, ook ouder weg 
kunnen ui.tstappen en op een tusschenpln.ats 
vertoeven tot den volgenden <lag, om alsdan 
met dezelfde kaart de reis te vervolgen. Men 
liehoeft daarvan elechts aan den chef of Con
ducteur kennis te geven, 

Het wn.re te wenscben d11t die goecle maat
regel ook bij de Spoorwegrnantscbappij werd 
ingevoerd. 

An.n de Wajang-orang van Z. B. Prins Praboe 
wcrdt veel ten koste gcleg-l n l:eeft men 
duarvoor sedert eenigen tijd e1•n Europeesch 
decoratieschilder geengageerd. 

Del'.e is tbans druk bezig nan hd schilderen 
van tooneel schermen en gon1ij1,, welk ln.utste 
voural zeer goed geslaagc; mag heden vournl 
dunr de Hindoebee!den en bet Int!is;h hmd
scbap llaarop afgebee1d. 

Een zeer fraai iudiscb landschap is ter 
loops gezegd ook dn.t in het 1 ·ezit van den 
photogrunf P. in bet hotel Sher; bet ge.gkt 
eene reusacbtige en fraai <Yewasschen •eekerino· 
met Oostindische inkt. 

0 0 

Op de pasn.rs alhier ziet men nu en clan 
een jo~g ~nla17clsc~. meisje, clat nan vlagen van 
krnnkzmmghe1d ] gdt en nog wel poetri-bloed 
moet hebben, in profoud neglige ronclloopen, 
ha1ir voedsel zoekende als een Jrnmpongbond. 

Ofscboon die vrou w nieumnd kwaad doet 
l 

ware bet ecbter wenschelijk <lat de Politie hr.ar 
en bare lotgenooten - want er zijn er meer 

onder dnk wist te helpen. 

De telefoon-installatie van bet woonhuie mu 
den heer 0. van R. te Pencmincr naar de 
onder zijne administratie staand~

0 

su'ikerfabriek 
Bangak, zijncle een afstand van onaeveer 4 
palen, moet uitnemend voldoen, z;odat de 
kosten daaraan niet nutteloos ziin besteed en 
de beer van Zwieten als inge~ieur, de heer 
v. R. als ba.anbreker een verdienstelijk werk 
hebbeu geditan. 

Ofschoon door den Assistent-Resident bet 
j dohbelspel met wijzers op den openbu.ren weg 
I verboden is en eeuige personen d1t1trvoor reeds 

ruet geldboeten gestrnft z\jn, ziet men nog alle 
avonden twee Chineezen op 'l'joijoednn, die op 
die wijze den inlanclers het geld nit de znk 
kloppeu. 

Dit a uo11ve1•1w voor de politie. 

Aan de Slo111pret Mulayoe wordt gesehreven 
dat de rijksbestuurder vim Soernkarta ilet voor
nemen heeft om met December 11. s. Aiu out
slag te vragen, wegens vergevorderclen leeftiJtl. 
.A.ls zijn opvolger wonlt genoemd mdbe11 toe
men~goeng Djojohiningrnt. 

l11l1tuders. die hunne fomilieleden of kennis
~en in 's la1 ds geviwgenis willen beweken, 
wordeu door tlen ruaudoer gevisiteerd en za
ken ntn contrabande hun afgeuomen. 

Dit is gebeel rnlgens den regel, de man ver
geet ecbter n ll en dan om d;e goetleren aan 
de bezoekers terng te geven, zooals nog onh1ngs 
bij een onderndjudant vau het M. N. legioen 
plants vond. 

(.la 11gebocle11.) 

l\.11t11ndag jl. was de Geuernal, Afdeeliugs
comrn1mclant, doortrekkende n&ar l\.ladioeu bier 
ter plaatse, zoodat de wegens de Garebeg uitge
stelde inspecties, nu wel spoedig eeu uan vang 
zullen nerueu. De nooclige maatregelen schij
nen door de verscbillende chefs reeds genomeu 
te worden; onder de i\1. N. is men ten minste 
reeds druk bezig om de kazernes en wapens 
een proper aanzien te geven. 

De Garebeg-Poeasa werd bier met het gewone 
cereruonieel gevierd; Europeescbe bezoekers wa
ren clit jaar echter minder goed vertegenwoor
digd dan Let gilde cler zakkenrollers. 

De Staatsspoorweg bad voor <lien dag tegen 
verminderde prijzen retourkaartjes verkrijgbaitr 
gesteld; het slecbts matig debiet claarvan mag 
w':ll geweten worden aan de weinige publici
teit die men nan die verkrijgbaarstelling gege
nn bad. 

Las men onlangs in enkele dagbla<len dat 
door het Beituur cler S. S. aan de rei,.,igers 
kosteloos stofbrillen zouden verstrekt worden, 
wii kunnen clit bericht thans na ingewonnen 
informaties bij eenige Spoorwegambtenaren be
paaldelijk tegenspreken. 

Het verbaal blijkt dus een canard geweest 
te .zun. 

GEMENGDE :SERICHTEN. 
Uit ,,de Morning Post." 
Een vreemd geval van vergiftiging deed zich 

onlangs in 't oostelijk gedeelte van Kent voor. 

Hier ter stede bevinden zich sedert eenicre In den laatsten tgd waren verscheiclene jacht
dagen (in bet hotel Slier) de fransche rei~i- honden op die Jaffe manier orugebracht- zon
gers Brau de St. Pol Lias en Monnier. der dat men de daders kon nntdekken . Eenige 

De garebeg poeasa werd door die heeren dagen geleclen voncl een pacbter eenige schapen 
bijgewoond, zgner kudde doocl - en toen men hun inge-

wn.ndeu onderzocht, bemerkte men, <lat zij door 
In een der .Maleiscbe bladen wercl onlangs strychnine wn.reu vergiftigd. 

beweerd, clat bier op Java geen lichtend bout 't Ergste van alles was echter 't volgende: 
rnorkomt. een man, Waller genaamd. een rentrueester te 

Dit is echter onjuist, daar zulks op bet H1tm-street, wiiudelde voor een paar dagen 
Lawoeg.ebergte berbaaldelijk aangetroffee wordt, met zijn' meester door een klein kreupelboschje 
vooral m de oude koffietuinen. - toen bij eene bosch-duif vond - welke klaar-

Het licbtende bout of glimhout ~s geheel bl!jkelijk pas geschoten was. Denkende dat de 
met water cloortrokken; claarbij bezit 't eene een of nndere jager het dier getrotlen bad en 
zekere mate van Tastbeid en doorscbijnendbeid, ~ het 11iet lrnd kunnen vind~n, nam Waller bet 
tengevolge w11.arvan de licLtontwikkeliucr in- I zonder te nartelen ruede naar buis en liet bet 
wendig gelijktijdig met die van de opper~lak- • smaki::lijk toebereiden voor zijn avondmaal. Spoe
te wordt wanrgenomen. · dig daarm• vertoonden zich bij hem - zijne 

\Y ordt een stukje van dat bont tot stof ge- vrouw en de overige leden van :r.ijn gezin -
wreven, waartoe een vrii· sterke druk noodicr ernstirre kenteekenen vnn ver00'ifticri1JO'; bii Wal-
. . 0 r"' ~ t> ~ 

l , clan houdt het lichten op; even zoo als men ler zel ven - 1rn::i het l\1)0 ercY -- dat men voor :t hout uitdroogt of kookt, malLr bij 't ufkoeleu z!ju levcn c·ee:>'le. • ':tar ~lle wimr::,chijnlijk
lll de ~ucht wordt het in bet laatste geval bed w11s de dnii geschote1~, d1mrna vergiftigcl 
weder hchtend. en toen ti1rnr uecrgelegtl l iet het doel om a1-

Aangebode11. daar ronddwalemle vo3,..;en te Yergiftigen. 

bet was een treurige tijd voor mij ! lk wai:: in alles 
de :rnrlere rneiiojes vooruit, m1tar ik had niet bet 
talent, hct op rlc rechtt> manier te toonrn - en ik 
r;eYoelde mij eenzaam te midden 'an alien en had 
het heimwee naar de hei•le. 

»Toen rnijn rndcr rnij tt·1·uglia. Ide, juichte ik. 
.._ 'u kon ik mijzelf en mijn .Jrnorne11 weer toebl'hoo
ren. Een~ kwam er ook Ct.! l ritidc1. cen scbittercnrl 
jong cadet, zoo oucl als ik, een nepf Y:rn i:1ijn ••l'er
leden ruoeder. llij zwiPrf ll'el rnPestal met den 
houtvester 'door bo~ch <.>11 h<'idl' - - 111 rnr bij 1rns 
toch de h"ld mijner 1lroorn 11 - (,j,-l>c"t Rl'rnholrl. 
llij 11'.tS ,;choon, 1•e11 Oi11k, 1·nelb1 or,•1 cl jongelini.r, 
ltltt~r is ltij ec11 'chuon man ;,:<'word ~n. Ilij was ecn 
wees - wat ik eigenliJk ool\ wa~, hoc• 11·cl miju l'a
der nog:. lecfde. 

Gisbert bekomnrnrde zich ze1:r wcinw om hPt 
bleeke mcisje: de 11m11 is nltijd zelfZ11ch! i.;~ maa · het 
meest in de .iongrlingajaren - hij 'Ill ingt Ol'er alle 
hindt'l'Jl den hc<'n, larht ovc1 unhan.tighcdeu, besµot 
011barrnhan1g icdcr die rnrlcge11 i~ ( 11 beziet cit' we
rcld lllL't Pen blik Yan ecn toekom•ti;cn overwim unr; 
zij bcltoort hPm. 

)>GisberL bra!; in het 1·oorb(jgaan mUn lieYelings
rozen af, die ik zor·grnJ.lig gekweekt had, stak ze in 
het knoopsg:1t en Yerloor· ze knrt daarnn. Ik daeht 
toen d1kwijl~, zoo zal hij in het voorbijgaan menig 
hart 1·ero1·c1 i>ll, t:t· zich sp1'lend in Yerl1L ll.Q"ell-m<lar 
achteloos vooriJijga<lll. • "iet dat ik. zijn jeugrlige ovcr
moerlighei.l afkc'ttrde. Ik bewonderde zijn baldadig
heid, 1.ijn zelfwcht - hij moc~t zoo zijn, want hij 

was wijn held.'' "\!. de rnanr e11 wi,ten, welke idc
alen el.'n 01111nozcl lll•!isjP' ha11. zirh rnn hen 111aakt 
- rlan zouden zij uog trn ~ch •r ;:•jn op !nm triom
fe11." 

\\'olf h11dli11g z:ig i1am· den gronrl, hij wbt wel, 
dat liij JJOl•it het 1drnal v~ n ccu mei~jes ha1't was 
geweest, hiJ \\'as onopgenw1kt drJor het lel'en gegaan. 
Zijn trouw rnoeder!Je, eenige leelijke tal)l<'S en nich
ten - en de 111odellen die hem afkeer inboezem<len 
- wa1 en de vromrnn, met wie hij tot nu toe in 
aa11rnking was gekomen. Eerst had men hem uitge
laclv'n, toen vertnr!ed hij alle gezebchappen en kreeg 
op cli1) w1jze den nanm van een zoncleding. Felicitas 
sloot een oogenblik de oogen, als verblindde haar de 
zon - toen ging zi.J voorL: 

»Er zijn menscben, die 1'001· bet ongeluk zijn ge
boren, zooals ancleren voor h1)t geluk. Dat is gec>n 
losse veronderstt'!Jing, mijnheer Findling!- l\lijn vader 
stied, toe:1 ik hem begun te bcgrijpen. i\lijn oude 
meid en ik rnrhuisden naar }lunster, waar verre nich
ten van mijn moedcr, twee oude generaalsdochters 
wounden. Z.ij t!eden nieis clan op koflievisite gaan, 
patience ~pelen en droornen uitll'ggen - o, welk een 
verschil met het leven op de heide. Hier were! ik 
evr.11min begrPpen als op de kostschool, maar men 
duldde mij, omdat ik een goer! kostg~i<l betaalde. 

1Selma en Adelma waren twee zwakke, nl'moedi
ge persoontjes, dif' slechts teerden op de glorie van 
hun vac!P1» Zij hadtlen niet de minstc wereldkennis. 
Een jong, vroolijk meisje zou ve1·stikt zijn in de Yer
velende, sombere atmosfeer van hun ouderwetsche 

Men kan zulk een roekeloos gedrag niet te 
stnmg beoordeeleu. 1 ien W iLller toevnJlig 
den geheelen vogel nlleen had opgegeten - i 
plimt::i vitn de lek kernij met zijn buisgenooten 
:e deelen, zou hii ongetwijfe1d nan de gevolgen 
overleden zijn. Indien vossen <laar werk gk 
zoo tulrijk zijn - ziju er gewettigde mifl Jen 
genoeg om van lrnn 111 te k.omcn - zonder het 
leven van nuttiger dieren !Lan gevaar bloo te 
stellen eu wat erger is - de kuns te loopen 
eene geheele foruilie te rnrgiftigen. 

Nu zou men kunneu ,.,eggen - dnt '\Vall r 
't kwaad had na11gebracht door zijn eigen 
clwaasheid en tlat hii het dier niet had oe
ten meenemen - rutHtr het liet l'.ich vermoeclE-n
dat 't pas geschote11 was. Bovendien is een 
wnudduif eel! kostel!jk eten en kan de man 
zeker de verzoeking niet weerstanu zichze fen 
l'.ijn gezin op deze goedkoope en tevens eerliike 
runnier eene lekkere verso1tpering te verschat
fen. 'l'och mogen alle die er Y 11n gegeten 
bebben zich gelukkig prijzen er zoo afgekomen 
te zijn. 

'\Vii vernemen, dut de bij wijze van proef 
opgericbte openbare inlan<lscbe meisjesscholen 
te Padtrng en te Fort de Kock (::3uurn.tm"s 
\V estkust) dnor de Iudisc:be Hegering ou,ler 
n11clere goedkeuring d·~s Konings worden op
geheven met het erntle tle1ier waa1,il. 

De verkregen resultaten zijn geheel on vol
doemle. Gednrende de G jaren <lat de proef 
heeft geduurd wisselde het aantnJ leerlingen 
nan tle school te -?adang af tusscben.27 en 57 
en u11n die te Port de Kock tnsschen 15 en 2.J.. 

Deze getallen zijn voornl wat betreft de 
eerstgenoemcle inrichtiug op zich zelf bcschouwd, 
niet geheel onbevredigend, maar oncler ie leer
lingen waren slechts enkele dochters van ge
ZPten inlimders en bijna geen van inlanclscbe 
boofden. 

Het meerendeel bestond uit kinderen van 
inlandscbe bedienden van Europeanen, van po
licieoppa.sMrs en clergelijken. 

De Gouverneur Genernal is dan ook van 
oorcleel <lat ·de inlandsche ruaatschappij nog 
uiet rijp is voor meisjesscbolen. 

A. D. 

Eenige meisJeS waren den 17den Mei op 
bet Amstelveld te Amsterdam aan het touw
tjespringeu, toen een harer bewusteloos necr
zeeg. De te hulp geroepen geneesheer kon 
slecbts den doocl bev-estigen, die vermoedelijk 
veroorzaakt is door te groote inspanning om 
bet langst bet springen vol te kunnen bouden. 

De Xe1v roi·k Sun vermeldt een ruzmg rn 
de prijzen van lrnmfer, seclert dit mi<ldel ge 
zegcl wordt een Yoorbeboedmiddel te zijn tegen 
cholern en de ruenschen bet met clat cloel in 
zakjes op de borst dragen. 

Het volgende belangrijke bericbt over Coren. 
lezen wij in de "'forth Ch. Daily i\'t>ws: 

» V olgens een telegram te Nagasaki uit Tusan 
' ontvangen, even voor bet vertrek van de Ingo, 

zijn Rnssiscbe troepen de grenzen van Coren 
overgetrokken, met het doel, naar men geloof
cle, om Port Lazureff te bezetten. 

B, H. B. 

In het B. H. B. komt de volgende annonce 
voor: 

Y oorloopig bericht! ! ! 
Socialisten en verdere belmtgstellenden, lie 

de Koperen Bruiloft van den heer Atjeh en 
Echt.genoote, geb. ,\l'rle;·lu1td, (te houden in 
October a. s.) mede willen vieren, worden ver
zocbt zich cluartoe te we1iden tot .MULDER, 
G11ug Rijckruans. 

wouing. lb beide oude dames gnH'l1 zich niet vcel 
rnoeitc orn 111ij uit mijn stillcn, droomerigen toestaud 
1p te ll'ekkPn. /ij lidcn niij ru~tig hij mijn boeken 

L'H b!oet>H'tl. 
•,\I. cen meteoor Yerscheen Gi,-bert nu en dan 

hij dl• »(~cnernli~simi", zooals hij de dames noem
de. \\'ns hij J.ijzonclei· gnctl g<'lt1irncf, clan zag hij mij 
niet. gehrel owr· het hoofd, mnar riep met zijn ·1Too
lijken Inch: l>Daa1· is mijn nichtje ook! 

» llij 'ms de lievcling lie1· dnmcs, het enfant gatr 
van zij11 rneenleren. De nicbten schut!cl~n rle grijz•' 
hoofclen Ol',~r elkcn dollcu streek, die van hem wercl 
vertehl rn namen zich YOO!' cen en1stige strnfpre -
katic te houden; mnar ;1,ij begonnen P1' nooit aau als 
de boo~r!oener wnarlijk voo1· hen sto11d. 

»U1~bert blcet mijn icleaal! Yoor nlle andere man
nen was ik l'O!komen blintl en onversehillig. Aan 
wedcrlieft!e dacht ik c ·st nict -- later wrlang ik 
er eehter vurig naar -- en verriiepte mij in allerlei 
fantastische droomrn om cle koude wcrkehjklieid te 
onlvluchten. 

(WoJ·dt veY'volgd.) 



V er s p r ~ l de Ber i ch ten. 
Op h et bnl costum e te Klaten 1i ,~c f't de lice!' Ch . Bra

counier me t succes de rol l'enuld 1·an den Mabth van 
Soedan ge!'tankePl'd tt1.<s,•l1t•11 twee tlrouken .lanmaat.s 
- - 're Djokjn zijn g1•v;mk .. IUk binnengPbrr1cht een 
ticutal rooYei·s, verdacli1 Hlll rnodl'plichtigheicl aan 
1le ketjoepartij 'le G1 oµul. 011k Lit' be1lrij1·ers eener 
zelfrle c.laad bij dPn lire1· ~ell1~11stc~jn VPrmet'ut men 
op h<:'t "poor te z\in - De wel'k tl'eineu rnn de lijn 
Djokja - T.jilatjnp loOpt'rt reed>' tot de onilc>rneming 
Sedajoe - De CeJebes l.<Jllrtrnt waarschuwt tegen een 
Ueng-u,1l::;chen uog1•nucdl!rvcr, tlwns te ~facassar en 
verliaa~t zich lllt't red1·11 01·er het ft>it. dat die man 
uut11P11tieke, :uet zpgeJ~ Pll stemprl:< gewaarmerktC' 
getuig~chritfon liczit - 'fr :'arnarang en Llenkelijk 
p nog wel audere plaatsen - V.t'rkoopeu de Cbince

zen von1· 60 ct. per fl. wrschillencle ~tl'Oupsuorteu, 

liesi'tande uit Javaansche ~llilu:•r R.fgetrnkken up wa
ter, dat niet ee11s gefiltl't>enl is - l It; control<'Ut' 1 e 
kl '" d. Linden zou den controleur hlanckeulwgen l 
te Sarnamng- 01n·olgen en zrlf tt' {\'nari111g- venat1-
gen 1nn·tlen dool' den controlc1 r ':...e k lfot.zuo -
Jleu Hl Juli wonlt er te [Jrt•,11i Cc' 1 'chictconcour~ 
~~honilen met het l3enum•,nt1oe11 U'I' eu Lkn revolver 
uµ bet >:chietterrein van lH t garniwen fo \\\:ltevre
,Jei, -- De Jara-Dode me1kt Z< rad 1·cm O) tht er 
st< I'd~ gcklaagd '''Or•'t over tlen a1 I l• tA.tllt l.\1 1fo I 
,'Ol\\""J'll mo:nt" b 11·e·1t1., Jil' ar dnl 11tr::n bij .l e\kc 1 I 
da/ op dP 11e1kl1« 11 :n rh• \l'l"'t'\1illt 1Hit' n· .,t11·at1 s 
en op bijnn :tile \emlutiP~, 1·rle klerken en mbtemt- j 
nm kan zicn laut(•rfanteu rn dat tot l.wt in rlf'l ~ 
miJcing - Te P:ir\i~ Dl'ginnen de tlarnes ha·1r tou -
nurn .. tu~"eh.-u tie ~chuudt'1·blareP" tc drng. 1. Son -
u1igen d1ng ... n pjf..; i·n totu·nu1·e c•n bochel, l:;i.t wilct 
zal dus weJ 1i fa d1·01i1ad11i1·e genocmcl '' orden -
Een watcrlandschC' bocr raakte in dt'll Uaa,.. wrzeikl 
en van tlaar in de Bagijnestraat bij eene ,.111adernoi-
.. el le". " ·aarop ook 's mans gomlen horloge verzeild 
raakil• in madenvJis.,lle's m•rkdooaje. Qu, allait-il faire 
Llans cette galen"! - In <le Battnia:1sche hlaclen is 
de hl"el' Riel'z met den beer X. nog aan het lwt>n 
en weer tl'ekken: ~lf" geinctimineerde zin ·nede Ju idt: 
" dat de heer Riesz de rol Yan monchai·d ( verklik
ker) bniten bezwaar rnn den Jamie w 1 vulcle ." - De 
algerneene \lilt 1·ange1· te Tjilatjap moet wegens ziek te 
ontslag uit zijne betrekking n• rzocht hc>blien. \ Yaa1·
orn geen oyerplaatsing ? -

Telegrammen van de Locomotief. 
llit Batavia, l !~ Juli. Ingedeeltl bij bet viel'd e de

p6tbataillon, de kapitein der infanterie A. J. D. Pool, 
onlangs van vel'lof t eruggekeerd; 

bij bet dertiende bataillon, de tweede lui tenant 
der infanterie Beugel. 

Overgeplaatst naar Arnbarawa, de eerste luitenant 
der infanterie ~I. G. E. L. von Schauroth; 

naar Arnboina, de t weede luitenant der infanterie 
D. L . De Rochemont. 

Benoenx! tot hoofdonderwijzer aan de b• eeksch ool 
l'OOr inland~che onden vijzers te Padang Sidempoean, 
L. G. ,·an der Hoek , gewezen hoofdonderwijzer aan 
de kweekschool voor inlandscbe onderwijzers te Ton
dano, thans op wachtgeld; 

tot lid der Kamer van Koophandel en l\ijverheid 
te Batavia, W . Suermondt, hootdagent der Interna
tionale Cre<liet en Handelsvereenig ing )JRotterda m" .; 

t ot lid dei· Karner van Koophandel en Nij,erheid 
te Batavia. rnr. I. R. Vol!te. 

Benoemd tot kapitein der infanterie, de eerste lui
tenant J. F. } . van Bloemen \Yaanrlers, 

tot eerste luitenant der infaoterie, <le tweede lui
tenants A. de Lei:r, A. C. A. Broekholl en E. D. 
A. Reuter. 

Benoernd tot ridder der vierde klasse Yan dP mi
litaire \Yillernsorde de sergeant der infanterie De Boer. 

Een-ul 'Ye! meld de fuseliers Simon,· Leonard en 
Rusku;;. 

Het stoomschip Noord-Brabant van de rotterdam
sche Lloyd i~ op de reis lierwaarts gisteren te Suez 
aangekomen. 

11i het examen \'001' officier uij bet lt'ger hier te 
landc is nug geslaagtl de sergeant Rutten. 

Het stoom~chip Bw·gemeeste1· den Tex ·rnn de 
rnw , liapp\j x·_\iederlanrl" is eergisteren tH SuPz aan
gekomen. 

Cit Batavia, 15 Juli. De 111nils, met bel·ichten loo
pende tot I '2 .Tuni, zijn hier heden aangl'lrnm1>n. 

De Koning ncPmt te Karbbad vnortdurend in be
terschap toe. 

Zijner Maje ·teits gezonrlheidstoC'shn!1l lallt rreds 
het nrnken van vcrmoc>ienrle nitstapje>< in den om
trek toe. 

De heer Bt>ldrino- rlirecteur der :Teclerl::in1l~che 
handelrna:\.lschappij, i~ benot111-l tot riddel' de!' orde 
van rlen " -edP.!'landschen Ll • t , •• 

o~ hl.'Cl' Ra::-... a p rant-:ngcnie1 I' hij rle \ dicn"Ot 
Yctn het sto,nw'z•n in ::-<•1•,·land, h bcn• erno toe 
in en P,Ut' rler dt"rde klas~e LtJ den d;n,fo '<Ul h-t 
~toormvezcn in Indie. 

De directeu1 rler Haagsche broodfabriek de heer 
,·an rler Putten, is vrijgesprob.cn. 

De resultaten Lier mefoode Ferr:m, tot in. nting te
gen c!L' cholera, zijn gunstig. 
· De geneeskuodige raad van Noord-HolJ.c nd heeft 
aan de Regeering verzocht cen tleskund ige naar Span
je le zen•len om <le methode voornoetnt1 t • bestu
decre11. 

Ontbonden, onder dankbeluiging, de commissie tot 
hrt afuemen van het eindexamen der hoogere bur 
gersch !en. 

Bela;;t met den ciYiel geneeskundigen d ieust te In
dram ajoe, de gepensionneerde offici~r van gezoodheicl 
H~es . 

Benoemd tot tweeden onderwijzl'r bij het open baar 
Jager onclerwijs; van der S pek. 

Amste1·dam, 1 4 Juli . Het nieuwe : R~ksmuseum te 
Amst erdam is namens Z. M. den Koning op plechti 
g e wijze geopeml dool' den Minister van Binnenland
sc he Zaken . 

Daarbij haddcn feestelijkhetlen plaats. 
O. a. werd een cantate g ezongen waanan de woor

den g edicht waren door ten Kate . 
Do voorgenomen optocht heeft nie t plaatll geha<l. 

De kamerzitt ingen zijn ' 'erdaagd tot Septembl'r. 
De Pall -1Ja.ll Gazette publiceert afgrijselijke bij 

zonderherl en omll'ent het zedenbeder f t e Landen . 
Landen , lli Juli. Men deelt rnede dat Russische 

Yerst erkingen tot Sarakhs zijn vooruitgescb oven. 
De moord e1~aars rnn den 11ct•r Danckae1'ts (Deli) 

zijn door den 1·esidentieraad ter dood verqordeeld . 
De Engel~che blarlen, die h icw heden ontvangen 

werden, hebben o. a. de volgende bericht en : 
De verhouding t ussehC'n Rusland en Engeland be

g int weder reden tot bezorgdhl'id te geven. 
De tau! die door lor<l Salisbrn-r en Lord Chnrchill 

·wcrd ge vot:>nl , hPefl. in Rusland or;tt:>vredenhcid gewPkt 
en aanleiding gegeven tot bet vragen van ophdclering. 

De 25en Juni went in de Fransche kamer van 
afgevaardigclen een cre<liet van t 11aalf millioen truncs 
to,•gestaan, om den oorlog op ~hdagascar te beein
rligen. 

Onder datum van 27 Juni wen! gerneld 11it Ma
tfriil. dat ziclt 1100 gevallen van cholera ha<lden 
voorgedaan, ll'aan;1u 547 met doodelijken afloop. 

Bij de aanlbevingen in Knschmi 1· gingen drLe dui
zend men~chenlevens vedoren. 

__ ._......., _.,, -· .... U:!'!!EIL ...... .--... _~,~-----

oorspoedig bevallen van een zoon Mevrouw 
J. < '. PIWYOOST geb. G1·ii11ewalcl. 

Soerakaxta, 16 Juli 188G_ 

(158) 

Adv ert en ti e n. 

E en Jon~mensch 
ruim 7 jaar in de Vorstenlanden werk

zaam, de. laatste 4 j aren ~ls zelfstandig 
Hoof<lopz1ener ovel' een mtgestrekt o-e
bied, volkomen bekend met administratle , 
K offiecultuur en W . L Bereiding· alsook 
met H outkapzaken - nu nog in functie, 
wenscht van standplaats te verwisselen. 
Beste Certificaten en Referenties. 

Adres THOOFT & KALFF 

166 motto ,, J a vaan. '' 

....- Ontbinding Vennootschap. 
Blijkens acte, heden voor mij gep11.sseerd, is 

met dezen dag ontbonden de 
-vennootschap van boekhandel 

onder de firma 

JJT HOOF T & K AL FF." 
Zullende de liquidatie plaats hebben door 

beide vennooten M. J. THOOFT & S. KALFF. 
SoLO, 15 J uli 1885. 

157 
D. BODDE, 

Notai·is. 

VI A N A B t ! I N ~ C ~~ 
· Batavia - Soerabaja 

hebben de Eer te berichten, d~1t zij op nieuw 
te SOLO geaniveerd zijl), medebrengende een 
pracbtige Collectie. 

Bl'illanten A1·tikelen 
als: Broches, Armbanden, Colliers, Oorknop

pen, H.ingen, Haarsieradcn enz. enz. 
Gotulen en zih·eren Bi,jouterien 

in alle mcigelijke Genres en in de· uitgebreid
ste kouze volgens nieuwsteu smaak, te veel 
om te specificeren. 

Zih-e1•"Terken: 
a.ls: ltij,.,tlepels, 'faart- en Vischspanen, Ser

' etringt 11, kinclel'-bekers. kinder-cou verts. Siga
renstsrndnards, \Yater- en Wijnglazen, Bierzij
dels. enz. em;. 
Gonden en Zih·eren l l oroiogies 

zoowel voor Dames als voor Heeren, uit de 
beste fabrieken, zooRls Vacheron- en Constantin 
Waltham l'llass, enz. 

~icli.el Horolo~ies 
IN Z EJ•:R BILL I JKE P ll,IJ Z EN 

Zee1· goe(l loopende Begnlatenrs 
Speeldozen 

i\IET Arns urT DE NrnuwsTE O PERAS, 

EN YOORTS: 

Een P1·achtvaas met Bonqnet 
van indische Bloemen geheel in Zilver; op 

bun Atelier voor de laatst plants gehacl heb
benda Tentoonstelling te Batavia vervaardigd. 
Een keurig stuk van inlandsche Zilversmids
kuust . 

Zij hebben hun intrek genomen m het 
Hotel Scholten 

en houden zich voor een bezoek beleefde
lijk aanbevolen. 

(152) 

d. 
P AABDEN VENDt1TIE 

Vrijdag 17 Juli 1885. 

54 uitgezochte Sandelwood-paarden. 
Rechtstreeks naar Solo gedirigeerd, wegens te grooten toevoer van paarden naar 

Soerabaia en Samarang. 
Te bezichtigen gedeeltelijk te Poerbaijan. 

ten huize van Mevrouw de W ed. 
VERMEULEN en de overige op Pasar 

Kliwon tegenoYer de woning van 
den kapitein der Arabieren. 

D e v e ndntie zal g el1ouden " 'orden voor de S ocieteit. 
Met commissien belasfen .~icli 

(153) SOESMAN & Co. 

Q ~TVA~a:EJ~ 

MINERVA-WATER 
PRIJS f IO.-- contant 

PER I\:IST VAN 50 FLESSCHEN. 

(15 5) TI~OOFT & KALFF. 

~ lngevolge bekomen last wordt 

bekend gemaakt dat, blijkens acte, heden 

voor mij gepasseerd , zijn ingetrokken alle 

Procuratien van de firma ,,H. G. Th. 
CRONE)) aan den Heer A. TAUNAIJ. 

SoLo, 9 Juli 188 5 . 
D. B 0 D DE. 

(154) N otaris. 

Amsterdamsch e Apotheek. 
Soer.:i.ka rta. 

Bayrnm. &..lcoholisch "Wasch
water. 

(101) MAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta van · 

Xa.a.pe1ohe ~ijne~. 
(25) A. MAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gum tig bek:ende -WlJNEN: 
:Vl erk PL.ATON & Co. Batavia. 

A. MACHIELSE . 

Amsterdamsche Apotheek 
Soelf'akarta. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
1/

1 
en 1/ 2 fieschjes a f 4.- en f 2.

llligraine ~tiften f 2.- per stuk. 
356 A. MAOHIELSE. 

I ND I SCHE -BODEGA 
Ont,Tangen :--
Een pa1·tij tje exqnis e witte 

port 'Wijn, minder zoet van smaak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ).* 

Pracbtig Verscb gewonnen 

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

EI J S S ELL. 
(134) Latoong 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werkkapitaal aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko-
men conditien. 

(233) L. 0. SCHALKWIJK. 

SALON DE COIFFURE 
Brosse M.ecanique. 

H eerenstraat-Solo. 
Op nieuw ontvangen een groote voor

raad eerste kwali tei t stroohoeden in alle 
soorten van af f 1.- voor kinderen, 
Panamahoeden a f 3.- Heerenhoeden 
van af f 6. - lste Ellwood hoeden te
gen verminderden prijs, hemden, kragen 
enz. enz. 

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

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

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

heeft ontvangen: 
Een faGtnnr damesartikelen bestaande nit. 

Afgepaste wollen - en zephir japon
nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoeden, bloemen, ruches, corsettrTJ., 
jongens- en meisjeskousen, dames r' · t~ 
glace-handschoenen enz. 

( 4 7) 
A. AUTHIER 

~~~iJ' 
~~=---= ~ :iJ .__tj 

n!IL!: r 

ATELIER DE PHOTO GRAPHIE ~!! 
~. w ~~&i~~~u. !II 

HOTEL SLIER. 326 I 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleef d aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet

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

Am1te1da.m1ch1 Apotheek. 
LevetrUJa tel' 

(296)* A. MACHIELSE. 



CI H l 1 ll LA l RE". 

l;ij de' hL·liu1gstel1i11g·, welke h•genwoordig 
allt ·' upweLt \\ltL op de ::3UlK.8lUUETC'UL
'i'l llH en de venneenlering v;m upbrengst V<tll 

Suiker, en Yerruindel'ing; der kost,en van voort
brm1gmg betrekking lweft, vcrnodoven wij Ollli' 
de vrijbeid l fwe nu-ndad1t te vestigen op bet 
<loor ons vt:n·tegen woonligd wordernl : 

Dnbbel Gekoncentreerde 
§up~rphospbaat 

met een hoog- oplosbaar gelmlte van 40 tot 
.1;,o 11 Phosphorzunr. Door wetensclmppeliiJ~e 
p,·oefoemingen en door dt-\ pract~jk is gecon
, tateenl tlut de Vorming van Suike1·sappen i11 
1mt riet door (le µhosphorzunr gescbiedt en dat 
doQt' toepassing er van niet i.lleeu eene r11·00-
ler. 11 01Jln•e11g:-:t cwi ::)11ikl'1' nwa1· ook :11iL'f'i'(le1· 
::::.a 111Hi verkregeu warden. 

Dit geldt rnor alle :-:lnperphospbn.ten in het 
alw·rneeu, ruaar waarin bet door ons vertegen
woonligd wordend Cberuicaal zicb 011derschPiclt 
ho1· .. n audereu is bet lwog as.,imilabel gelialle 
nan Plwsplw1·:H 111' in den geconcent !'eenle11 vorru 
mu ·1Ll,'·1G 0, 0 ; terwijl opgeloste Pcrnguano slechts 
V 0 

0 oplosbnn.r Phosphorzuur bevat. 
<:1'WOlle soorteu Surerphosphaat bevatten 

mci'r als 10tot15°10 assirnilnblephosphorzuur , 
clu,; om (ie:elfde hoeveelbeiLl pl10sph orznur te 
vc•rkrijgen iils door ons iu een Ton Su per
p lwsphaat gelever<l warden, zoude wen circa 3 
Ton ni.n bet gewone :::luperphospbvat of -! a 5 
'L'ou Perugnano noodig hebben, dus ook 3 of 5 
1mml woveel vrncbt te betalen. 

De opsluiting lConcentratie) heeft plaats vol
gen::; eeu uiemv Systeem en wel ::oncler geb1·11ik-
111ccki<1y van Zivave/:1111r, zoodat het geen u1·ij 
Zu•11•·el:1111 ,. bentt. 

I let vrije zwa.velznur 1rnwen4ik is een der 
gr0lll:-1te vijanden der Crystallisatie der Sulli:er. 

(;n10/e,·p o"l/,,·e11~1~t va11 S11ike1•s,1ppen van 
;:111•'1 n/1'1' k1t'ali•1•it. ee1wo1ulige1• ve;·wel'king llie1· 

111•11,·11, 111111ch·,· l!ei::idu en we1·kloon en fJl'Oote1· 
Jll (1'11u.:;I y 1ll 011il;e;· mn uetae liwctlileit ztin 

de r ult11 e11 van de gebruikmaking, wn,urtegen 
d, kusten 1 :et in verbouding· staan. 

Jl, 11,·()s v1rn het Dl'BBEL GECONCEX
lTE ~llW ,TPEHPH08PHAAT is: f O.lS per 
Kilo of i 130 per Ton of 11,26 per Picol frnnco 
Hottenlaru op de11 basis vnn -10 pCt. assimilable 
Pho~phorzuur. 

r l jui;;te berekening heeft echter pbats naar 
de i 1•~/1' procentsgewijze gebalte vn.n het gele
VPrl a.,.~i1.i ilaule Pl1o~phoi·;:iw 1· tot den prijs 
va.1 f 0.4~> Cent pe1: Kilogr. 

! (11)0 Kilo SePERPHOSPHAAT a -11 2rio 0,0 
l'H(hPHOUZl'C U lrnsten dus: 

-l l~ Kilo a -15 cent f 185.50. 
'; oor een oppervinkte gcliik ~rnn eene J ttvn. 

BL nw is ben<}Qdigd 140 h-:ilo SUPERPHOS
P lJ ' ,l.'l'. 

l-clieriJii moeten geroegtl worden (ten einde 
ein·a ~ J 0 

0 faik;;tof aau te brengen l DO Kilo 
/, ", J il nf ZIYilVebure .\mmonia. 

I l" tv"LCU wun1eu dns: 
\[j,, c;,l[1<'l 1Jho:plia.1t '.', 11'5 .(~·11t: .. r :::.~o. 

' h w. :-.. ~~. '1 I ..o(I per r Vil '..'. . ;Jl) <1 .. " .-l ;_;()_ 
• I f () L!u DU<'flf_!kil a .' 

, l.t rover sta«t reue vermoedd\j k rneenlcru 
01 L. p-.. - nm 1000 Kilo nf lti pico! per Jnl'tL 
n ... i., . 

l li: ntievel'in;r geschie11G ow1er l'ontrole vim 

~(_)JjjS1'IAN ~~ C o. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en COIDinissie,'en(lutie n 

)28) 
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Witte en Roode Port . . ... t 15.-) per 
:Uala ga, ltl nsc atel en V ino Dulce,. 13.50 l ·12 11 
Pale - , G o l d- en Dry -S he1:ry ,, 1 ~ .-J a cont. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
TH OOFT & KALFF 

NBdBrl. lndischB LBVBilS BfZB fl fill[ 
El\ 

L i j t r B 111 B M a a t ~ G h a 'D D ii 
TE BA~T.A V A ... 

keri11g;-· ook omtnm. diP v ·lg-ell:> lwt. nulnngs .ta111{en rn•e1: \'JDRl, \A. 'D h1.1·it>f rnnr n· '.~~
ZJD, Tfi'O\JDS. wnrili>n \;·;,:•rne Vc'l'SiTP]; t 1lon.-

•ten .·\.g-t•ut te ~)oern.lrnrta 

(17) .J . ll. YAK O:Hi\1.l<JEfB.,i\. 

THOOFT & KALFF - So-erakarta Steeds 'VOorhanden: 
leveren op 1111.nvrang dadel~jk: I Pl__)S'l"l'AlUE \'EN. 

I 
SchijCschietrcgisters en Afotiuul!iiiH."pn- '. 'l'ELEGRAAF'l"AI:UEVEN voor 3 kringe-' he-

li 11~eu, afzouderlijk g-ebun11en. t rekencl tot 200 woorden. 
t '11.\RI.1,i;\rL,11.T ''OE'LlY-~LOONL::'~ b ., a-cd1·nkte A.1uatel"1H•nin~l•oekj<'1'. ' -"i • .12.Jl' voor L ,_,, -'-"-'-' UlL'!l 

Nanmlijsten. ! ue lijn. 
n:.Ieedi.n~Uj~tt>n. t (6) 'l'HOOF'l' & K~ •. LFF. 

1--~~---------~----:;;·::::::;;;en 1l1ec sterkte ue~iste1· . - VerJu·ijg·baar 
Proces-Verbanl . Getui;:r;en \Te1:ho01·~,..1 bij THOOFT & }{.Al.FF 
E eklani;den Verhoo reH. l 
Vendu"· .. ·rantwoo rdiu;:;en, el'z. l•nz. (~) I bla.nco a~ni·t:·agen tut ~eleide· 

. _ - billet 'i'OOI' ~-er-i·oer , ·a n kot·fi.j, I Amsternams ch B A p oth B Bk. :;:~:.'" rn'lgstbew ~js m m· r 1~:i1~ 
I Ont11Ja ngen 

RO ODE KRUIS ~ILLEll 
EN 

SIRO P 
(28) 

v an Dr. z--H-;1-> . 
A . MACHI ELSE.. 

Verkrijgbaar 
Etn.ppe-Kan.rt van Jav11 
'l'opograph .K n.nrt van Soernbtrtn 

Id . » Djokjn.lrnrbi. 
Prachtalbnms 
Merk-en stempelinkt 
Randsch1·ift penueu 
Pracbtbijbel Gn;;t1tve Dor~ 

bij 

& KAL:r:r . 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhaus0n 
( in het J a vannsch) 

J>1·ijs f ).- fi'Clnco pet> post 

(82) 
/' 5,00 . 

An1sterda1nsche Apothee k 

Poeder tegen miltvuur 
-fl.50 per pond . (3 1 l)"' 

'\
7 erkrijgbaar: 

I Bnlboekjes 
GoupiZ-gravures 
Ivoren duimstokken 
Pe1'ty-scbare11 

Arnst 2rdan1sche Apotheek. 
Ont-vangen: 

lt:ead,h.n~·s Couifh Il..iozen~·es. 
:\folcl'll teg-en de hoest. 

.\IACHH~LS.E. 
Loten voor de <leldloterii te Samamng ten Biscuit beelc\jeli' 

behoeve van het lloomsch Katholiek W eeshuis Orillon passers 
eu van het H nlpfonds van St. V incelltius u, I Honderdjarige almanakb·n 
P11ulo to .':rnrnrnng groot f 300,0 0 0. Sigaretten papier 

DE PRIJZEN ZIJN : Ffl,her's boodschapleitjes 
1 PrtJS vnn f 100.000 .BJnz. 
l » » » 20 .000 (:3) THOO.FT & K.ci.LF!J'. 
·> pqp~en » 10.000 
J » » » S.000 

10) » 1.000 
10 , )) » 500 

lOO » )) 100 I 

] 00 » )) 50 f 
Loteu ziju fegc11 wntante betaliug en op J 

frnuc:o H!Lll vrnge ~l f 10 bet lot Yerkrijg baar, I 
bij aitn>Tage per post oncle"!-' inzencling nm ecn I 
postzegel a 10 cents voor frnnkeering. ! 

De r:1tz;· dt'r trekking· zal nader worden uan- i 

gekou11i~;d. ! 

HYGitHISCHR BRREIDii. p IERRE 
nn de Xedisebe Paeulteil 

van Parijs. 

-8""" 

( 10 5) 

BT\AND-)SSURANTIE MAATSCHAPP!j 
.,(le Ooster!i:ng,'' 

EN 

BRAND-"-' SS · ·;ANTIE '..IAATSCHA?P!J 
-,:;. - , "l<. ~~.; , ... ~· ., .. J • .,'V•IL.il.IU<:l;2"• 

l . nij hct .-\.f':· enti;;can.1~ fl.rezer Il.lraaiscb1~11-
i p!jen bel3t,a1~ , op zeeli· :uu•••em:r:Hjl;;e '>'oor-
1 waarde111, ~ele.i;-e.nh~!d tot ''erzelrerin!I; 
i te;;en fiH'l'l~H'~e,·1utr, -..·~n nlh· ~O{)rt('-:1 Gl"
~ be~:;-~'{ n ~!on ~iloed.eren. 

!Jc , lr1e11 t Lr' ·"Ll<'l'Ukcll'lrl. 

(lGl J. H. Y .A.}; Ol\L\l.J£1L8.K. 

eu u i; ):-'.ehalte Fhosphorzuur "·onlt bepnald (.->71 
'l'ROO.F"l' & E:.;.LF.F en j 
SOE~:_-~:_co. _« I 

A·-aiJt'\'I.~ca,\P Som1AKAHTA 

der 1 ··attl' iasche Zee- enBrand
_r\..ssurn ntie 1\-1 ·:tatschappij. 

< 'nr , ,~ .?r·nfs~ation ,,.,_-l;ontl•·n nan tle 1{1jks-- -= =-=== 
I:tn 1 .. 11w.,t.;1 •• id t•' \\'a!._(enin!.:·en. I 0,1~ t,·ve"'n ~e:i~ .. I B'. el'H! leV•!riu"· \Yorrit e.eue -~ll dis·~ ge\70egd =- ~ ~ - - ---"?!!l~ ='--", 

'" t · • pr••l'fshti~n , 11 nrn de g~len:r~le partij l Kopcn>n lil>ellen ~arijs i 
11 , • 'r..; ouder Y•'ne:,,:·elcl t'<Lt:het bew-aHrd. Boussoks i 

l ll · rl 1·1· ,.., __ _ I "\'\'iJze ,,an i~a:~phLt~: Planchrttcn (met 
\'uct) 

rnge wwcgrng en " 
1 

I 
FABRIEKSMERK ~,ti 

\~\\~~\)t\\'-i ·--·\ 

!J, ;,,,.,, 'nf 1li 1if c:in.:<t -4 '1'eken voor den 
, vt in d<'ll •"rorn1 ,_·.·lir;t<.:~1t le. wor.len en 
<'<>11 handliree•l van °ileu ·wo;-t •] ;Lf en 2 

:~ ll<'tlt.'~ rl:e:·· ~epbat.>t te wonku. 
,11!/ahliik i:; rlnt bet ::·-:Uperpho.;:pL1at ver
' Wt>nl:· met Boengkil of eene nntli:re Srik
tilbr~1we1Hie meststof, tlirn.r het 8nuer
"' t i~-: ·ne undere meststofhondell<le 'be-

' •• ., : ·eie11~hev11.t nls het Pho,;phorzum en di-:; 
L" ~ «l'> te alieen op de sn.prjjk IH'ill van het 
re;. i.idt- ,L·t>tt op tlea groei dcff phtuteu . 

H1•twcl w~j boven de wnutstn.f nn.ngnven cle1 
be11"01igtle liueveelbeid per Jnvn. bouw, zoo 
spr<:'eLt toch van zelf cl11t de meerclere of minderc 
u'il!..f"ir"1ltheitl der growl hierb~j eene voornnwe 
factor is. 

l"l1· ~<:uuf~Ill!le hoeveelhei•l nm 1 :'>0 Kilo per 
.It >a Bouw gehlt \7001' geheel nitgewerkte gron-
1k,1 

(::.,me zen.J,~u wii U.B;cl. op mrnvrn.ge cone 
klPlll · i10•'Vt'elheicl tot anylisP. 

l 't ;· ilrnad kunnen Order.· uitgevocnl wor tlen, 
0111 1i<•r een;te stoower le wortlen geleverd, li~j 
ec'll" lJl)e1eelheid van l 0 '1'011. -

\\ 1i vertrouwen clnt de gegevene in lichtiugeu 
I' »P11e t<'l1c11 ruoge11 zijn tot eene proei11euiing, 
w... ,. ~nd zor:; uitgevoerd, sln~en llloet. 

,l ~~I 

I fouuucli l1'1trl, 

H. E. HOL'l'Y & Cu. 

A.genLen te 
l3ota1·iu. 

Fid1c::;<louze11 en stellen ficht'S 

Pre u te bdeken 

l 

I 
EEN E HALVE EEUW 

B EST A A NOE 

Timmerbstcn 
Pa.sscn.loJzen 
Gezebe11apsspelen 

(11.0) THOOFT & KALFF. I 
\ti.~~ 15 MEDA lLLEN ' y. ~ Goud, Z i lver, Brons t 

W o rdt overal verkoc ht. 
in vateu, lilikken en flesschen 

ver krijgban.r bij 

SOESMAN & Co. 

·-------------~~--~~~~ 

Tjat ramboe!.~.~~!0~~0~0~
6 

RIGHAkilS 4 
_ Roema Toean A. SEGU .XN :.':f'd,, 
\~~·~1 3 , Rue Hugueri e, BOR D E AUX _/./"· 
~ .'.~· Tjm lianjak lebi baai pe r tjat lakas .;;~t/; 

· ramboet dan djenggoet :fr· 
Tida oe,ah tjoetj i kaloe maoe pH8, djoega 

tfda tinga/ noda di koelit. ,, 
J.toe tjat dart toean doekoen ' 

:R.l cbar<l• njan g iantas kardja orang bol.eb : 
pake sama djoega per rafuboet, kaJ il djoega · 
per djcnggoet dan tiada sadja kasi h la11 1as ·_. 
dan slamanja njang intero sakali , tapeh dj oega .. 
pengabissan njang trada sakali ber-oebah. .. . . ._ , 

:Etoe t j at dar1 toean doekoen B icbards Lida bek.in. sakit, sekaii dia 11oenja 1?cw:n: «J• I''.~- pe. ko1cija-a11 clari hekin koew~t 
soeda pariksa dari ba njak roepa tanda dan pallksa-an : 1toe bekm ramboet lemas d~n k1Jap, ''''" p1ara sama d1a, orang d1a bt\km 
koewat dia poenja akar dan kassi koewat hidocp. Hoe ljat tiugal slamanja sepe rti Jebi docloe saka li. 
llari ~11 uala llarang barang njang llaai ~akali dari roema nja toe an A. SEGUIN, 3, r ue Huguerie,_ di_ kolta Bordeaux 

Kita. rJ.joe11a trJ,)'OZi tn(lritan sama Mta orang poenJa toean. toean npm11 0(1,tJa 
!toe obal nama Cephaline dari toean d o ekoen R ou&sea.u njang takan ramhoeL djatoh dun s~ban boewat toe111boe. . . 
!toe obat A r ntcalin e dar i tocao doel•ocn Kousse au ajer wangi JICI' tjnelj i ba11i ,::.kali atla ba1uak saka!i •;\Mt a ru1~a d1 • 

dalam, nhat koewat saloll per tahan kaloc oraui; J1akar atauc di i;iglL , euz. - Hoe betlak dall t.1hore haai sak.lli <lar i s~gal!a •oe1•a 
bedak. kalok s;iba.n di rake niepa rnoeka ~Jauu o1 a tin al bagocs dan moeda sa ma dJor a kam ruepa sugar dau aloes sapert< orani moeda . 

i De c :1dtH'gdeekeut1e siuit 1eneker[11ge1 • e
t gen lJi" .wigernnr. op ch• gebrnikeliik•! vn, r-
' ' r w11n.n~e1 .. 

I (! n 
t. _"""""""',,_ 

~ V erkrijg·baar 
! f;ll 

! 
i 
1 

I PAPI:J ... rni. • Ii\ :YJ~ItSE sooHTE'\ . 
t . 
f E~VELOPPE.l\ . . 
f KANTOOB.BFJNOODIGDHEDE~~. 
! R;rn1EN. IN 'lEER VELE SOOH/l'El\. 
i PR 1 rc-un·' LB'"~lf" i ~liu.n.i·~~ Ul\'.u.::. I DIVEBSE SP E GLEN, enz. enz. (5) 
,~ ' 

TI100FT & KALFF - - So~rakarta, 
bevelen zich beleefdelijk nan voor hunn e 

Ilrnkkarij Bn Bindarij 
en 

H A N DEL 

in PapiBr-, SchrUf- Bn KantoorbehoeftBn. 
Spoedige bediening en n ett e ~.flevering" ge

gimmdeerd. 
P HIJSCO U RAN'l'EN worden Hteeds gratis 

verstrekt. (7 ) 

Stellen zich verantwoordelijl;: voor de wet 

DE UlTGEVERS. 

Sneldruk - TnooFT & KALFF - Soerakarta. 
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