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De ~oeralc1i,rta.~<,ht> Conr1i,1it ve1·,;.t.l1J .t l 

driemr!al ';;;weeks: .Din.fli<i,g.-r. Donde,.dti,g#en 

Z;zte,.dn,qs, ui:!!c .. 0111 .. :1;{ r'ee~td,tg.m. I 

weet dat uw gansehe geslncht m~j han.t, en 
dnnrorn lwb ik beslotl' ll mij te wreken." 

_-\.dvertentiekosten behiLlve hei; zegel voor 

eike 10 woordcn voor ~ pln11tsing-en ( 1.
elke V"lS 'nde plan.ttiing de helft. 

moest wonleu geschat na1ir de g-elegen he<len, 
die zij gehnd h~ bben om wiisheid te put ten uit 
de broD v1Lfl. hun eigen errnring, zon llie beslis-

In ,·erb:nul u1et. a4:~hte1·staande 
ad11'et'tt•nti.c befreffende de li· 

Zuo hing de bered.1tiug door gelijken kon 
bescherweu teo·en clti Ol'"eroT1lote gestreugheid 
der wet, was l1<>t, zuoitl ~en ontogiscb, d11.n 
toch een welclnc1irr stelsel. 'l'eu-enwoot•dig_· ecbter 

1 sing no::;· in het voordeel rnn de rechters uit
vallen. 

k~vidatie Ol!hZ •1· lirnrn~ zal de unt
g·a'\·e ~·:na dit Hlad naet ultbuu 
lleze1· \.Worden ;;-e!!!itaae&:t. 

De 11 ii fJP!'e1'S 

'rHOOF'l' & KALPF. 

~ n ' 

is niet veel wa1tnle te hechten nan het deuk-
beeld <lat iemiuHl slechts voor ~ij ns gel~jken 
lrnu terecht stnan. Het is de vrnna.- wel k stel
sd de voorkP.ur venlirnt, berechti;g door ge
zwort>l!en of berechting dour rechters van een 

I vuste rechtbank. 
.....,!'!!!!!'!!!!~ ..... .,.........,..,,., __ ...,.......,_,,,,!'!!!!!'!!!!"""'....,,.__,,.......,._...., l De rec:Lter is een man, die door een rli~ge

! lijke oµleidiug g-eleerd heeft z\in unuclitcht op 

Ile [ezworenen. eeu enkel puut snmen te tn•kken, snel een 
ingewikkeld omlerwerp te vatten, hetwelk den 
le~k n1tn vankel~j k zou verb~isteren. 

In rlen lirnt;;ten tijil dorn zic11 in :N"eder- Het is z\iu dagel\jlc~cbe bezigheid getuigeu 
lnnr! st.'1U111en hoort>n, ·die fwndrini::-en on ec11e te oudervragen of rnwr hnn v ... rhooren te luis-
rechtsprnak door ~·e;:wore11en; llll';l ver;nee11t teren, de kenrnerkenLle trekken vnu w1tre en 
o. n. dat nlsdiln :\larie J <'ILtllle Lorette, Lle wour- on 1ntre getuig:rnis op te mer ken, ncht te gaven 
dennres v11t1 den l1eer T. Snknrada, Japiuisch op ldeine airnw\jzingen e11 tocvallige uitiugen, 
zuake:ela. tig1le bii OHS Hof, door Lle Jury zuu- die so ms overwe~iu,.::en van grout bel1L11g in
de warden vrj igr·:::pruken, el'en als in FraJJk- sluiten - gelijk de op de W1Ltervlnkte drijvende 
rjik met mu.]. - llnµ-ue:', in Huslau<l met Vent boei de danronder verborgen rotsen verrnadt.-
S:Lssulit·. h t-n ook ul.1 ... r~ p:aitts vond. Bebalve 7.l]ll l:'igt:n 011.len-in1liog heeft hii ziin 

Dnt het jnry-f.fr]s, l l"t:'Pils mo ou1\ is geeft vonn!eel geJairn met die. vnu nnderen door 
weiuig groud 0111 te vernwec1t>n, cl11t het pti.st I schr\jvers te rnadplegen, die nun het ondenYerp 
voor de behoefo .. n vna den nieuwen•r; t~jt1. huune stutli•n gewij•l hebl1en. Hij is geen 

Duch lkt popul11il' k:.i-.ikter, Let air v:tn ge- boeb·ngeleenlc, die zic11 met zijn wetboekp,n 
WJt.:ht d,:t p+ ,:~. (: , 1,1J·~·eri1l<~II l_\jztt dien bedt l;pge~ll• 1 11 Pll 1-\J!rn 1-·vpst:e Zl)'1 ,•\llHll 
bet voor een t\j,J lttiig- YM1 nchter lle toonb_itn k oplossen Joor cenc the.wie, wier cleugtlel\jKhei,l 
of uic; de boer.lerii oproe1it 0111 hem het bel1rng- h\j nooit gelL·g,~nheid bud te toetsen. Integen
rijk w<>rk der rt•d1tspr1tnk t1Jet de rechtbank te dee!, h\j hedt zici1 ah udvocii.u.t be1.ig gt1hou
doeu deelen, Pll wt wien ac.l1'ocaten, geleerJ. I den m·t de beslecbtin~ vnn lmr!{erl\jke en com
i11 het rech t, h n n wd~pz'.~1,en l b,~toog rich ten mert:ieele kwestien, h\j heeft ruirnschoots gele
of een her iep doen op ziin o lrde,l - d1t ruoe~t geuhe1d gehMl, mensclten en za,keu gale te 
het Sleh1el _wd een toevlut.:i1t3oord verzekereu slnan, en is dienten~·evolge b~j het ondertoek 
tegen lle vernieuwingszucht l'nn o.nzen t\jcl. vm1 tegenstr\jdig"l bew\jzen toPgerust met de 

Het bP,ginsel dat ee.n recbtb11nk behoort te kennis van de waarscb(jol~jkheid der om~tau-
ztjn samengesteld uit de gel[jken, de eveuboor- digheden, Witnromtrent getuigcl wordt. Zoo is 
tigen van den gevangene, is aim bedenking bij in verst1Lndel~jk opzicbt voor zijn fa1Lk 
onderhevi.g. toegerust; en wa.t lrnn een gewoon j11ryhd 

WiLre het eenig rkel der rechtsbedeeling te rhartegenover stellen '? Is h\j toeval i~ een ont
zorgen d1Lt den beschnlclig-de a1le mid.Jelen ter I wikkel,l man v1Ln buitenge1v->ne beg1t1tfdlmlen, 
z!jner verilediging ten dieuste stiw.n. dan zou l dan kan het zijn clitt h~j de z1rnk uirn.vi.t met 
men de herkow~t kuonen a:m wij-1,en van de I de verrnogens nuoLli~ vour een uitvoerig ouder
bepaling, rlnt zijn rechters zullen behooren tot zoek; mw•r het. z:tl uit,rst z."lden voorkomen ~ 
de klusse. van wellre de meeste de'"lneming en dat zijue beroepsbezighellen hem de gewoonte 
hrnkmoedigbeid lllt"t dl'n ddi11quent. te verwnch- heuben eigen gelJ.11w.kt, om de waarde v11n ge
ten zijn. Het dnel is bl~jkbaHr 'l<, bescberwing tuig·euverklnriogeu te beoordeelen. 
vim den be:<cliuldigde in een t~jcl waarin het De rechtsgeleerde oplei.ling toch is, zooals 
standengevoel de overhnnrl had en wimrin we- opgemerkt, niet die vnn een boekenwnrm, waar I 
derzij<li;clte vijllndel\j kheden en pttrt\itwisten pnart Mn kennis v;m de wd onderviudiug van 
in elken maclitliebheulle het gevoel hndden op- bet clitgel~jksch leven; en zelfs illllien de be-
gewekt, clnt den wolf in de fa.bel bezielde: .Jk trekkeljjke wa1trde van rechters en gezworeueu 

F e U I
• 11 e t 0 n. hart. Men be>chonwde zijn hoftrrnkerij als ecn Prnst

ige za<1k -· dtit wa~ niet mogt>lijk! En ik tooncle 
voor de eerf'te maal ver langen naar wereldsche \·er
maken, orndat ik wenschte juffrouw Clara, m\jn me-
dedi11gstt'r te zir11. Ee11s op een :.nond l1wam ik tl111is 

D E S A .M A R I T A A N S C H E en g1ng omniddellijk voo1· den $pil'gel i't11an. Ik be
schouwde mijn ma;rere gestaltL~, mijn.bleek gelaat en 

6) N 0 V E L L E. or.betl11idende trr·klien - ach, ik was altijcl nog liet 
leelijke, grijze ecndje - ik wist op eens dat ik geen 

(Vervolg.) witte zwaan was geworden." 
>>Menou\\'!" riep de schilder. 
Zij hief even den vi11ger op. JJ U muet gP.duldig 

>;rtfon sp1·ak er O\·er. lwe lichtiinnig Gisbert overnl luisteren" -- vermannde r.ij. »'foen ik e1· Jang over· 
het huf rnnakte Ik gliml:ichte d,111 in stilte - was had nagedarbt. Yerborg ik m\jn g1'zirht in 1uij11 han-
het 11iPt hrt rerl1t van 1kn 'linder? En de rlag zou d<'ll rn ~nikte luid. Ik kon nil'l W<'iiijveren m"t die 
komen dat ik, hL~t. le,.l1,1k1>, gr\Jz•' <'e11d;e, een zmtan schoone, blo11de 1Dkke11, rlie lacbenile oogen, rlat blan
zou zij11 geworrlen. Gisbt!rt 1nij met verb;insde blifdH'il l;e teint, die roode, belrnorlijke lippHn, die f'legante 
zo11 11anstnr<'11 en ik hr•m z..,ggen kon. Zie, ik heb je manieren - en daarbij had Clam !Jittiiig veel srnaak 
altijcl liefµehad! . I ou1 zich te kleed<'n," 

»lk slo1'g- liijna wront\\':rnrdigd eenig-e lrnwelijk~- . »Alledaagsr.hH ~choonh ... id", hl'omrle 1.Volf. 
aanzuek1'U al. Jk was onlrnr.<)l'gd. toen hij in rle oor- J ZIJ l"tte niet op hetg<'en bij zei. llaa1' gednchfrn 
Jogen \an 18114 en 1866 nittrok: g-11den zijn 0nkwets- verwijlrlen b(j het V<'decl1•n. »En ik har!"lwrn nnnst 
haa1· :-. Pll de ll1•er ha I h1•111 irnmers voor m\j be-1 Jiaar ll'ezien, terwijl hij zich alle moeite gaf om h,rnr · 
stemd. Tn1'n irin/I hij nanr llllrh,in en 1.Vij ook, omrlat te belia!le11. !Jien arn111l mnukte zich een nieuw ge
de 0tule dame~ d:iar· ee11 bni~ lutdrlen gt~i'rfd. voPI rnP1~ster \'an niijn hart: \jl'crzncht, gloeiende 

llGi·die1t ve1·too111i<' zicli 11u E'll 1hrn. - \\•ij boordl?u ijrnrzucht. \Vi" die nog niPt gekend heeft, WlWt ook 
niet n1Pf'1· alleilei klein~tt'e1h•ch 12diabbel, ninar zijn niet WI.like helsch13 :<m'.trten zij met zich voert!" 
mwm \\'erd torh dikwijls g-enoemd -· eindt-lijk rnd ; \Yolf stoeg de oo~~n ne !er - ook h\j was ijver-
een ge\ i1•1 de schoo11tJ,,irf, d<> rlochtel' nm een niillion- ' znchtig g»WtWSt op een ziekc, ePn onge1L1kkige. 
rni_ir. » Dut z.oll nog i>en!' .ef'n "~rstandige partij zijn," t .~ b;i.ndelijk. kl1im le ik de tan<~l.lll op elkander om 1 
ze1den de mchte1•. El' g111g mu e1~n stet>k door het mun 1nwend1ge smart te overwmn1m en strekte de · 

Een rechrer heefG ook 111f'Cr Mnleiding clan 
twuttlf geiworenen om zich te beijvereu zoo 
onpnrt\jdig mogel\jk te z\ju. Zijn positie is 
een v1m veel gewicht en van beteekenis in •le 
nrn11t~chappij, de hunne is een betrekkelijk 
dui:>tere. _ 

Hij beeft eene ,iuridiscbe repntatiH bij ambt
gcnouten en cl!l faculbeit stctn.n<le te houde11; i u 
hen venrncht niemnncl juri1lische bekwa11rube
den, niemand zu.l zich verwonderen over het 
gelllis dnnrvan. De ge?,worene ga.at in dejllry op. 

De rechtsprank door g·e-i\worenen moge in 
l{.llshwd, iu bet verre 'Vesten vnu A.merika en 
elders nog nnOllwendig zijn, voor Pene beschaaf
de nmatsc:happti is zij veniuderd te nchten. 

De tijdgeest z..al rle gebreken blootlt>ggen die 
haitr unukleven en teve11s de w11nrheid, dnt een 
rechter nrn beroep, hooger staande in ontwik
keling en ondervinding, door de Yerl1ntwoor
delijkht>id 'l.ijner posilie en doorclien Lij v"rii is 
vac volksvooroor,]eelen, meer aansprnnk heeft 
op verfron wen dan tvrnalf door het lot bijeen
g-ebmcbte, onerviu·on en misscbien zelfa onont
wikkelde mannrn. 

E. 

Ue s euunin~· in §oedan. 
De Times-correspondent te Soeakim deelt in 

'l.\jn hint::;te schrijven het resultnat rnede van z~jn 
01Hlerzoek n11.ar <le stemming, die onder de 
bevolking n.lclaar heersr.ht ten op~:ichte vim 
den oorlog met Engeland . D0 groote moeiel\jk
heid, wuarruede zoodanig polsen van de pu
blieke opini':l gepaiml g1i.at, is gelegen in de 
gewoonte cler Ooste1"'che volkeren om steeils 
dntgene te n.ntwoorclen, wat den vmger nn.ar 
hunue rneemug het iiangenanmst in de ooren 
klinkt. Hunne intiewe overtaiKing bl\jft zoo
doende zorgvuhlig· verzwegen. ,,Veel bijwnrlers" 
- aldus luiclt de verzekering van den corres
pondent - ,,w-erll ik derhalve niet gemrnr; 
alleen de volgende opmerkio gen, gemu.akt door 
een oor'1eel kuncligen A.rnbier, nalbt wij op 
eenigszins vertron wel~jken voet mtreu geran.kt, 
scbijnen eenige unndncbt te venlieuen. 

Ik vroeg: » Denk.t g\i dn.t de ffaclemlown.h's 
ooit vretle zu·lleu sluiten en zich omlerwer
pen ?" 

»Noa.it," antwoorclde hij. »Zoo 111ng er 50 
man vn.n bunuen st1tlU in leven bl~j ven, zullen 
:z\j vechten." 

al'men tc•n heme!: l\I\jn God, het kan, het" mag niet 
zijn! l\lij - m'ij nJOet hij toebel10oren, hij is het eenige, 
wat ik in het !even begeer. 

>J Den volgenden munrnn nan de koffietafel zeirlen 
Seli11a en Adelrna tot ellrnnder: Hij maakt Clara oµen
li,Jk het hof, abof hij zeker is Yan zijn ove1 winning. 
Hij zal haar ook WP! krijgen - een prncbtig paar!" 

>iZouclen wij ook op de bruiloft gevraagd worde11?" 
» vYel Zl'krr, oudtautes. En Gisbert .is altijcl zoo 

vriendel\jk." · 
>iZij behanrlelilen vrrder de gewichtige vraag, hl·e 

zij hunne onde kleederen zouden Irnnnen Jaten ver
anderen. 

)) lk ZWl'eg. Ik hail slechts een geclachte: het is 
niet mogel~ik - zoo wreecl kan de hemel niet zijn, 
Eu ik gcloof met alle noombeid, dif' mijn varlet· mij 
heert ingi>.p1·e11t, aan een trouwen Goel, die onzc ge
bcrlen verlwort. 

»11ng en nacht b::t.rl ik: Gorl. geef hem m~j. 

>>Selma en A<lPlmn Yer\\·ondcrden e1· zicb dngelijks 
over, rlat Pt' nog g•'c\11 vr.1·lovinQ".<hericht kwarn. 

» Het we1·d zomer en de Fransr.h-Duitsche oorlog 
brnk uit. 

»lk dncht: N"u rnoet bij wcg - mnar clil' geclachte 
rnaaktc mij niet treurig, want. hij was onbvPt8baar 
en hij zou dan ver zijn van rntin merlr.din;:;st!'1'. 

>lSelma en Adclma - aldus vervolgde de jonge 
wcduwe haa1· verhnaJ ~ verkeerdt'n in dP. g1·ootste 
op,gcwonrl1'nheirl; zij zagen rcerl8 in hnn verbeelding 
alle versclmkkingen van den oorlog, die in bet be
gin cler eeuw in Duitscbland had gewoed en waar-

Inzending <ler .d..dvertentien tot op den 

dag der uitg1ive v60r 10 uur. 

» V\i-narom ?" 
»Omdat zij bezielcl ziin met een vuur, <lat 

niet lrnn worden uitiredoofd: bt>t is eene felle 
rnssenhnat, die tusschen hen en da EnD"elscben 
bestan t." "' 

>.' Manr de Ambie1·en binnen de stad dan ? 
Welk gevoel bezielt hen ?" 

»Er z\ju in de st1i<l geen 10 bewoners te 
viudeu, die geeoe vrienden of betrekkinO'eU 
daarbuiten bebben, welke of met Osman tege~ u 
vech t.en, of nlreeds in het eent:: of and ere D"e· 
vecht ·~tin gP-dood." "' 

» Acht gij cle stnd veilig ?" 
»Zuolang de Eugelschen soldaten hier zijn

volkomen." 
»Jiin iudien de Engelschen eens weg gin

gen ?" 
»Dan zonclen 40 fl.inke mannen voldoende 

zijn om een volledig oproer te bewerken." 
» ;.\Ianr i ndien dim de Indiscbe troepen eens 

acbterhleven ?" 
>Noch buiten noch binnen de stnd koestert 

de bevolkiD£1' eenige vrees voot· de lndische 
solduten. Z~j vreezen alleen de krijg:;;lieJen 
met den witten helm. 

So er a kart a. 

s l a i t ti •• ~ e ll d e ... 1'11 a. i l s. 

EUI:WPEESCHE l\IAILS. 
'r.E SA.MAR.\NG : 

Fr. 9-23. 
Eng. 14-28. 
Holl. 4-U-25. 

TE B.\TAVil: 

Fr. 12-26. 
Eng. 3-17-31 
Holl. 7 -17-28. 

QL1ee11sland Royal l\Iail Line. 
Te Samarang 6. Te Batavia 9. 

Oommissnrissen o~er de maand Juli. 
Pl11n.tsel \j ke Schoolcommissie. 

De Heer H. K. H. Wilkens. 

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

van Klaveren. 

V erz.orgingsgesticht. 

De Heer P. W. G. Gout. 

M a. a 11 s t a n d. 

Zondag 5 Juli L. K. Zondag 12 Juli N. M. 
Zondng '19 Juli E. K. Maandag 27 Juli V. l\I. 

van bun var!P.r hen clikwijls bad vcrteld. Zij be.ef
den van angst ea sch1·ik en giugen uit om bij hun 
vrienrlin11en troost te zoekcn. 

Ik bl»ef t1mis, zonder licbt, want ik hield veel van 
de sclwrnel'ing, waarin ik altij•i van mijn held 
dl'oomde. 

>J Dau!' kwam eensklaps rnijn held de karuer bin
nen. 

>JWel nicbtje, ben je alleen ?" riep hij. lJlk kom 
afsclwid nemen, rnvt'gPn ga ik weg. Dus moet je 
mijn groeten aan rle oude dames overbrengen." 

>> [-Jij hicld voor de eei·ste maal mijn hand zoo
lang vast, terwijl hij sprak - en de lamp, die de 
meid binnenhl'aclit, lrnscheen zijn ernstig gelaat. 

>iBen je blij, dat je vel'trekt ?" vroeg ik. 
i>Ja, ik ga gaarne, waar koning en vaderland mij 

roepen - maar toch. is rn\j het scheiden nog nooit 
zoo zwaar 1:rernllen. Ik vo·~l nu wat het is." 

)) Een rilling voer mij door de !eden. 
de bent Pen gt>l1.1kskind, Gisbert," zei il1. »Je 

bent tweemaal ongedeerd uit den strijd gekomen ! 
Yertrouw op j1~ gestel'l1te !" 

))Ja, .ia !" ZIHlhLte hij. 
JJEe1· en ge!11k wachten j"'." 
J>Gelnk - ja, jli, nichtje. Ik wit b1lpl"n, dat je 

een goeJ profort bent en dat goede gecsten over 
mij zullt>n wakt'u." 

»All1•s, alles paste ik op :n\j zrlf toe - was het 
I niet begr~jp<'l\ik? En toen ik mijn goede we11~che11 
f berhaaldc, zei hij: »Wat staa t die opwiuding je 
I goe"d - de geheele werel,d deelt in ons lot - zelfa 



'J·ert1·eJr der Treinen 

Semarang-Solo 6.50 v. m. sneltrein, wP-!ke 
te Solo aansluit nan rlen snel
tre;n, di11 om 10.30 v. m. 
van daar naa1· So11rabaja ver
tl'ekt. \'enter 8.31 v. m. LH 
n. m. 

V olgens gerucht zou de Kliwon vitn B6jo
l lali, Haden Ngabehi Dirdj6 Koesoem6, de 

rneeste knus hebbe:i. om tot Hoofdregent vo01· 
cle Politie nlhier benoemcl te wonlen. 

nnda gloeien vn.n strij<llust, en te Montrenl, ~ 
Toronto en in andere steden melden zich hon- ; 
derden vrijwilligers mm. 'l'och schijnt er ann ; 
deze e:xpeditie wel eenig gevn.nr verbondelt. De ! 
zoo pns in eenen wez1rnlijken oorlog versliL
gene lndianen en balfl.iloeden verkeeren mis
schien op bet oogenblik niet in de rechte 
stemming tot kortswijl. Ook is het hnn wel
licLt onbeken<l, dat bet Heddi11gsle~r geen 
zwtiarder gescbut met zich Toert, dan <le bek
kens en de groote trorn. 

Zlin ree1ls 0ngeveer Toor den druk gereed. De 
rest bestitnt voor de helft uit kort~ anntee
keningen, g-eclateerll 3'trsey en Guernsey; uit 
de periocle der verbnnniug. N. R. ~ 

Solo-Semarang 7.2 v. m. -J0.30 v. m. 2:16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarar.g-KerlongDjati 2.55 n. m. 
Ktldong-Djat.i-SemanrngS.12 v. m. 
Sernar;rng-Djokja 6.50 v. m. 8.3'1 v. m. 
D.i 'Jkja-S ... nmrang 7.15 v. m. ·12.25 v. m. 
Djokja--Solo 7.15 v. m. 9.48 .,, m 1 L.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Sok -Djokia 7:13 Y. m. rn y m. 1.53 

n. m. 3.36 n. m. 
Wille1n 1--Kedong-Djati o v. m. 2 n. m. 
Kedung-Djati-WiJlem I. 8.5 v. m. 4:11 n. m. 

10.41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank. l\fadioen 5.52. 
Soerabaja-Solo Djebres 6.20 (sneltrein) a:ank. Solo 

1Jj. 1.28 
8.25 aank. SoloD6-· 
11.57 aank. Ma<lioen 5.51 

l'fijrlsopga ven volgPns midr!elb. tijd Soerabaja: 9 mi
n11t1•11 \·er~chil met Solo; ·I 2 uur Soerabaja=: 11.5-1 
Solo.) 

Gi$teren werden op de politierol gestraft we
gens liet be'l.it van clundestine opium met eene 
rn:mnd kr11kitl Ri1den Pringodikroruo en Mar
tod1.ri110; Buk Somosendiko en Kurio diwirio 
wc-rde11 ter z11ke vrijgesproken en Bok Murto
d!iul'wirio en PtlSetiko naar deu Re.;identie
rantl verwezen. 

Eveneens '1'.jioe Tjik 'I'jing en T11.n Ing Hok 
weg-eus oplicuterij, terwijl Lie Kung Gwan 2 
md. kr1drnl bekwam voor het houden van een 
dobbel:-1pe1, ulsme<le 'l\m Kang '(joei en Tan 
Siu f 5 hoete, wegens het niet schoonhouden 
vun den weg voor hunne woning. 

De Residentieraad veroordeelde heden we(J'ens 
bet bezit vun clandest.iene opium Kertodjojo 
alias Setrowidjojo, Bok Sokario alias Kasijl-!lll 
tn I\itiroto alias Ks.riosoewarno tot 1 jimr 
dwnng1tr~eid buiten de ketting en f 1000 boe
te; Bok t:3etrowidjojo tot 3 jaar id en f 1000 
boete. 

Y erder '11an Tjoen Tiat en Tan Ban Tjet 
wegens overtreding van het accijnsreglement 
ieder tot f 4052.20 boete. 

DP- Tendutie rnn prauwpao.rden door de firma 
Soesmau & Co op gisteren brncbt op f 4237.

Hoo ~ste prijs per paurd f 163. -
Luugste > > > 52. -

Voorb11rig is de beilwenscb der Mnleiscbe 
blnden, die -bij het eindigen der lautste PoeiLS1t
ru1wnd. aim hunne lezers het ,,slumet tu.un 
bnroe" toerit>peu. 

De J1ivannsche rmam garebeg poewasa beeft 
zijn oon,prong te dnn ken ann de dertigda1ig
sche v1tsten, die aan clnt feest voornfguu.u, in 
opvolging van Mobmm1d's voorschrift. 

Nn 1dloop vrienden en geburen met den ge
lukkigen afl.oop der poewasn geluk gewenscht, 
eu vergiffenis genangd voor wat men, wetend 
of on wet end misdreven, heeft. 

Dit wederkeerig feliciteeren of lebaran beeft 
somrnigen op het idee gebracht, dat wij bier 
met bet nieuwjn.ar der J1tvanen te doen beb
beu, ofachoon d1it eerst drie volle maanden la
ter inv1tlt, en onze gewoonte om elkaar b~j den 
niLnrnng van het nieuv.'e jaar bet compliment 
van den <lag te brengen in de Javaansche 
mantschar pij onbekend is. 

rnijn kalm, bedaard nichtjc- je bent waarlijk mooi
t't' ~eworden." 

• lid is de eenige vleicrij, die ik ooit van Gi:;bert 
Hcmbold heb gehoord," sprak zij zacht, ais tot zich 
Z<)if. 

l'oen gi ng zij voort: » Hij vertrok - ik zonk op 
rlc k11i<'en en riep: God, God, spaal' hem vonr mij ! 
En ik hail een gevoel, a1sof ik zeker kon zijn van 
111ij11 01·enl"inning. 

>'lk werd uit mijn zoete droomen opgeschrikt door 
s,~1i11n, die ,jarnn1erend binnenk wam en zich op een 
st•>el lid neervallen : Alie mP-nschen rekenen va:;t 
op de ovenvi1111ing. Is de geheele wereld dan eens
klnp:; lichtzinnig gewonfon? ~Iijn vader keert zich 
w!;··r orn in zijn graf. Zij schijnt>n vergeten te heb
ben, hoe rle vijand toen bij ons heeft huisgeho11den." 

>llk nwend,.., dat zij mijn aandoening zou opmer
ken. m·tar dat was 11iet het geval. Zij Jette niet op 
111;j; zoudra zij liaar hoed en urnntd bad afg .. Jegd, 
f!it1!:\" zj h:trrl aan het breien. Daarna kwam Adel
nn. Zij h·td dev•llile verbazingwekkende waarne
mi117e11 gedaan. Ik 11oemde Gisberts naam, t•Jen 
l'it•p zij: >Jlk spmi; h•!tn zelf. Die is ernstig ge
wo,·dr.n - ik h~h hem nooit zoo gt'zien. M\jn zoon," 
zr.i ik, >Jv 1·o~ger ben je zingend uitgetrokken; zal ik 
j11 P1~ns zt>ggt>rt wat je nu zoo treurig maakt? En 
ik ll11i,terd~ hem in: Clara Ditting." 

»M\jn zoon," ri~p ik, >Jje b~nt onpractisc.h ge
WPe,;t - je bP.bt tijd genoeg geharl. Orie van mijn 
kennissen trouwen nog in allerijl - je bent nog niet 
etins vedoofJ." 

V olgens vele en bevoegde personen, zoude 
deze keuze te 1erkinen z~jn boven die van 
den Onderregent vim Soeko-Hardjo. 

De beide Fransche reizigers Britn de st. Pol 
Lias en Monnier, bezochteu W oensdag jl. ue 
zoogenaarude dierentuin van Z. H. den Prins 
Pmboe, onder geleide van onzen Assistent Re
sident en gaven herhaaldelijk blijken bunner 
i.ogenomenheid over het aantal zeldzame dieren 
en den tuin zelf. 

De kroondag van Z. M. Prang W adono zal 
den 24° a. s. op de gewone wijze gevierd 
warden. 

De opgezetenen zijner landen, die voor de 
laatste Gurebeg nanr hi er overk wnmen ziju 
aangezegd tot na dat feest te bl!jven. 

Volgens een ter dezer plMits ontvangen be
richt zu.l de Generaal, AfJeelings comm1mdu.nt 
hi.er den 15 August.us nrri veei·en, otn inspec
t.ie te houden over de verschillende militaire 
korpsen en gebou well. 

Zuigelingen zijn volgens het ltarief der N. 
I. Spoorweg M1rntschappij geen pass1.gegeld ver
schuld.igcl, ruau.r die bepu.ling wordt niet altijd 
con sequent toegepast. 

N og eeue andere expeditie van cl1rii::telijk
atbletischen aard zu.l zeer de ttnndncht trek ken. 
Veertig predilrnnten u1t Pennsyl vanie, zdlen, 
onder het nan voerderschnp vim den weleer
waarden heer Sylvanus Stall, per tweewieler 
in den loop van dezen zomer eene toer onder
nemen door Canada. 

Sedert de regeering bet verbod aan dr. Fer
ran heeft ingetrokken, om voort te ga11n met 
de inenting, hP.eft h~j tP. Valencin onder ande
ren verscheidene geneesheeren en vier journa
listen ingeen t. B~j allen heboen zich ged u
rende de eerste vier-en-twintig ureu de ver
schijnseleu der cholera. in meerdere of rnindere 
mate geopenb1wrd. ~foar reeds den v0lo·enden 
dag is eeue gunstige en snel warkende 

0

reactie 
ingetreden. 

In het dorp Hnlsenbusch, Prnisisch R\jn
provincie is het kruit11mg1izijn in de lucht 
gev logen. Van het gt>bou w is niets over
gebleven; verscheiclene 1Lnd ·re gebou weu in den 
omtrek 7.\jn zwaar bescb1tdigd en vt'le boowen 
z\jn weggeslngen. Er is nie1nand b\j die n mp 
omgekowen, maar er zijn twu,tlf personeu ge
kwetst. 

A.an den ass. resident van Sidonrrljo, W. H. S. 
van Wnning, is de eerste driej1L:Lrl\jkscho trnc
tement.sverhooging van f 50 toeirekend, waar
cloor z\j n tmctement van f 600 thnns is ge
bracht op f 650 's mna4ds. 

J.B. 

Te Haarlem is met een lrnpit.aal vnn f250000 
de kina-mnntsch11ppij Dj1tj11,giri opgericlit ter 
exploitidie met kiuiL van bet perceP.! Dj11j11g-iri 
in het district Oecljongbrong I\:oelon, af<leeling 
Bnndong. Deze nieuwe vennootscl111p, komt in 
de pl1tnts van de ontbondt>ne vennootscbap 
Djajagiri, die hier in Indie gevestigd was. 

A. D. 

Voor een kind v:.tn ongeveer 18 maanden 
oud, du.t Zondag jl. met hare moeder naar 
Klu.ten ging, w~rd heeugaande niets gerekend, 
m1tar terngkomende de passage volgeus tH.rief. 

W enscheltjk WILre het den grens der leeftijd 
voor zuigelingen te bepalen, gelijk b. v. bij de 
stoom v mirtmua tschu.p pijen gesch ied t, waardoor 
de kans op onregelruatigheden wel niet opge
heven, nm!l.r toch verminderd wordt. 

De versttlpping van het Suez kttnaal bl~jkt 
veroorzaakt doordiP.u op l 0 Juni een groote 
baggermolen door de stoorn boot MclL"ille in den 
grond geloopen is, ter hoogte van Kuntarn. 

I Jn de Soerabnjasche f'aoserie vnn de Soerab 
~ Ct. wonlt ~esproken v17n herh'.mlde plnn~en om i een dercle Conrnnt te SoernbaJ<i op te nchten. 

In bet Jnni-nummer van de De Economist ~ · 
lev1n-en de civiel-ingenieurs J. van Hasselt en J. I VolgPns een kuorrig imender in het Soet. 
de Koning eene, in vele techuische en fi.trnn- ! Jlb. die bet zeer toPjnicht., Jnt t>r geen Ondei·
cieele bijwnderheden afdalende, uiteenzetting ~ wij ,rnressen meer uit .N ederlnnd L.ullen word en 
van de wijze w1mrop bet door ruiddel 11tn land- l uitgezonden, zijn er tLnns bier 55 dergelijke 
bonwwerktuigen en itoom in cultunr hrengen ' jonge durnes, die op plnu.tsing wucLten. 
en met r\js~ bepl!Lnten van de lang., den lin- 1· 
keroever der Solori vier, det>ls in de residentie 

A.ls aansporing tot voorzicbtigbeid met bet 
geven van voorsschotten moge dienen d11t een 
Djukji1'sch landl::uurder die onlangs f 400 
voorschot tot het koopen van katjirngmatten 
gaf, tot heden nog ste~cls op de levering daar
rnn wnch t. 

Van eene civiele actie i1'l in zulke 
dikwijls weinig heil te verwu.chten. 

Soernb11j11, dee!£ in He1ubang gelegen, Rawa 
Malcrngie, eene rentegevende onderneming zou- ! 
d~ kurinen Worden. Volgnns de schrijvers zouden 
de kosten voo~· aanleg der kunstwu·ken, noodig 

gevallen voor bet droogleggen en irrig-eereu vim de inge
polderde Rau..'a .Melangie f 1,350,000 bedrngen, 
tengevolge waarvan door de nun teleggeu dijken 

W oensdag jl. werd bij den ~aas Demang 
Doewet, woonachtig in de kampcmg 'l'imoeran 
alhier, eene hoeveelheid van 52 katties clan
destine amfioen aan geh.aald, die onder den 
stoep VtLn zijn huis begrnven waren. 

Duar de huisbaas sedert eenigen tijd ziek 
ligt in de desa Doewet onder Muhingdji wn.n, 
heeft de Politie "\"Oorloopig zijne vrouw in ver
zekerde bewuring genornen. 

Genoerude persoou stant met zijne gezin als 
een der grootste sn10kkelunrs in deze Residentie 
bekend. 

zou worden ingesloten ~ene oppervlnkte vnn 
4067 hectaren ::::: 5590 bouw, wH.u.rvan 998 
hectare ;:::::: 1265 bouw, reeds nu in cultuur 
gebracht aan de bevolking zou verblii ven. Voor 
wegen en wn.terleiciingen zou van bet over
blijvencle 145 bouw nfgaan, zoodat er 4180 
bouw ::::: 29ti6 hectnre zou overbliiven Olli in 
cultunr te worden gebmcht. Bet .. totHal dPr 
jiiarlijksche uitg1iven voor de exploitatie "emit 
door de scLriivers becijferd op f 418,000. 
De j1rnrlijksche opbrengst der geteelde rijst, 
van zemelen en gebrokeu. rijllt wordt ge
rnamd op f 856,377.50; de uitgnven voor 

. . . · d~n verkoop d1wrvan op f 85,ti37.50, en 
In de afdeehng Wonog1r1, zoo deelt ons de i dus de zuirnre opbren g:it van Let product op 

;'avasche_ 0aura11t mede, werdeu van l.~ ym f 770,740. Na nftrek der boven reeds genoem-
20 Jn n1 Jl. 10 rnnderen aangetnst. B:n het de exploitatiekoRten. en va,n tuutieUJeS en rtl
begi~ mu dat t_iid rnk wuren nog 8 .zieke b~es- lerlei 1mdere uit den 1.ard der onderneruing 
ten lll behandelrng. V 11n deze 18 d1eren st1er- voortvloeier:de en uit de Iletto-ontvangsten te 
ve~ er 13 en herstelden er 2, zoodat er nog bestrtjdeu uitga ven, zou f'r eene wiust van 
4 m behar:deh~g bleve~. . f 273,400, of ruirn 20 pct. vnn het aanleg-

ln de afdeehng Klat"en kwamen geeu meu- lrnpitaal voor de aandeel!touders overschieten. 
we gevu.llen voor. Bovendien zou de ondernfm1ing voor den Sti~at 

en de bevolking belungrii ke rechtstreeksche en 

GEMENGDE BERICHTEN. 
Genern.al Booth de man van bet Reddings

leger g1Lat eenen veldtocht openen tr.gen de 
Indianen en kleurlingen in Britsch N oord
Amerika. De soldaten van bet leger in Ca-

»Mijn ha1-t stond stil. Tunte Adelma hield onge· 
Jukkig er.n lange pauze, terwijl zij een pPpermuntJe 
nam. Selma en Adclma maakten hun verhalcn g-aar
ne zoo lang mogelijk, om er des te meer van te 
genieten. 

J> ~Iijn hand en beef den, tcrwijl ik de theekopjes op 
bet blad verschikte. 

»Einrlelijk ging Adelma voort, tPnYijl zij beide 
armen uit~trekte: )) Ilij a11twoorrlde mij - ach, Sel
ma. h\j zag er zoo mooi uit, tcnvijl hij het m.ij 
vertelde: Ja, tante, het is g('beurd --gisteren avond 
heh ik Clam mijn liefde vP.rklaard en van morgen 
heeft haar vader zijn tol.'stemming gt'geven - alles 
is in orde !" 

»A ls het niet op straat en onder een gaslantaarn 
was geweest, Selma, dan had ik hem o!l1helsd . »Gis
bert, trots der familie," zei ik, JJje zult een rijk. 
gelukkig ma11 wo:·den' - dP-nk, nu je ten strijde 
tt·ekt, aan het schitterend voorbeeld van je overoud
oom ." 

» [Jlj drnkte mij de hand en zei toen: » lk moet 
afsclwicl nernen van mijn nieuw geluk, tante Adelma, 
en dut maftkt mij ernstig, dat valt rnij zwanr. Wie 
weet, of ik ooit terugkeer - en als ik terugkom -
hoe?" 

)>Kind, kind,'' zei ik, bhet is alleen jammer, ctat 
je verloving niet eerst pubiiek is geworden." 

>JToen zag hij mij met zijn groote, mooie oogen 
aan en antwoordde zacbt: '' llet is toch beter zoo, dat 
vindt Clara's var!t~r ook. Ik kan voor mijn !even ver
minkt worden - denk eens aan, dan zou ik toch dat 

zij clelingscbe voordeelen af'werpeu. 
N.R. C. 

.Men schat dat de door Victor Hugo nage
htten 'nmnuscripten stof zullen lev<·ren voor 
10 d~elrn. In ztjn 1e.st11111e11t beeft Ht>g11 geen 
dutum bepaald voor de uitga.ve. Urie deelen 

sr.hoone, jonge schep;;el niet aan rnij kunnen vet-bin
den!" 

dk moest >cbreien, Selma," rirp zij nit en veegde 
met ham· zakdoek over de oogcn. 

»Bet "·a;; gPlukkig, dat de zustf'rs te druk met 
zicltze]f waren. om op mi,i te let.ten. 

»Eind,·lijk krPeg ik mijn zPlfbehePrsching terng 
en zei: »i'>Pef Gisl>ert is 011kwetsbanr, rnaal' toch heb 
ik een voorgeYocl, dat l:.t\j niet rnet dat blo11de, coqut•t
te sch1'psel zal trouwen." Oaarna ging ik naar mijn 
kumer. 

»lk ;;tond Jang voor bet vcn~tPr. Ik staarclc 11aa1· 
den heme!, \'OL1wde de hsnrlen over mijn Jdup]Jend 
hart en ~meekte: »God, God! GePf hem rnij. llij 
mod de mijn~ wordcn, onverschillig hoe of wt wel
ken prijs -- m>1ar de mijne !" 

En met doffe stem voegde Felicitas er bij: »Ja, 
Wolf Findling, dat was rnijn zo11dige wensch, mijn 
scharnlelijk gebed - mijn zondt!." 

»Arrne, arme Felicitas I" iluisterde de schilJer en 
wis1!hte zir.b df\ ti ant!n uit de trouwe oogen. 

De vogel:< zongen bun vroolijk li"d bo-ven de bei
de zwijgencle men81:hen, een veld 1111ii~je h11ppelde 
ovel' !Jet ki1~zrl en verd ween VOL'nlat Moor bet kon 
pakken. De bond vleicle zich weer aan ·wolf's voeten 
llflel'. 

»lk moet nng het einrle vertelll"'n'', zei Felicitas. 
>Jlk ontmortte Clarn Ditting dikwijls op een dt>t' ~nel 
opgerichte vereenigingen, waar voor onze soldate11 
wer(l gewerkt. Ik heb fChter nooit ee11 woord met 
baar gesproken. Somtijds vertoonde zij een bedroefd 

J>Dezen morgen," zeit!e Lord Randolph Ohur
cbill in de zitting vun bet Encrelsche Lav-er
buis, Ins ik in den Times een ° overzicht ~an 
de »Home letters" "\"ILil Lord Beucomfi.eld, en 
de woorJen, dezen nvond door den edden Lord 
{ Hartiugtou) gesproken, berinnerden rnjj Lti
zoJJder, nan wnt ik in dnt overziclJt gelezen 
hnd. Lord Beacon~field is, nanr bet bl\jkt, vele 
jnren geleden r.aar Constnntinopel geweest en 
beeft danr t.oen onderhoud geh1td rut't een zeer 
verru1111rd miuist.t>r, - L{e~cl1id PHclrn. Er h1 d 
t.oen p11s ee11 opstnnd in Albanie pln:its gehad, 
die door de Turkeh gedewpt was. Ziei1ier Lord 
Beucon~field's verhaul van bet onclerhoud. 

»lk boog rutl nl de no11cbulance vnn , t. 
Jnwesstreet tegeu een klein versclirompeld, ge
rirupeld mannetje, k w111tdaardig nm uitzicht 
en u11ar l11~t sdif:'en door zorgen v:crurngerd, 
ee111·ouclig gekleed, wiens voorbooftl met rim
pels overdekt, en wiens wLwt door bekomme
rin~ en gepeins bewolkt wus. Ik nam plu1tts 
op den rli "an van den G r.iot-vizier { d 1e, nuar 
de Oo: te 1rijksche con~nl opnwrkte, binnen de 
lttntste drie mimmleu, bniten oorlog, ruiru 4000 
rnijuer kenllissen om het !even gebracht bad) 
en sprnk met al de knlmte vnn een morgen
bezoel;:. Ons g~sprPk behoef ik niet te l1ei·hn.
len; w~j feliciteerclen bt'm met !tet dempen van 
den opstand in Albnnie. Hii antwrJordde, du.t 
vrede op aicrde zijn eenig· dvel wns, en het 
gelnk der menschen zijn eenige wensch. 

(Luid gelnc:h.) Nu ducht ik zoo: »Dunr op 
de regeering:sb1tnk in den persoon vnn den 
eersten minister, daar zie ik Heschid-Pacha 
herrezen!' 

W ~i geven bet bovenstnaude nllP,en uls staal
tje van Lord Cburcbill's levendige verbeel
dingskrncht. 

gezicbtje, trnchtte allediel'st te blozen, als m•~n hi1ar 
plaagd,.., rnaar was het volgPnrl oog .. 11blik al weer 
bt!reid om zieh door oud1i heeren het hof te laten 
mak1·n, bij gebrek aan jongPn. 

» lloe kon zij da::i1· pb.it>r in hebbcm, al~ z\i hem 
--- .Gi.-bPrt --- wi1~n du1zl'nd gernrt'n i11 bet Yi,inndt>lijk 
land beclrPigclen, waarl\jk lief had? En te!kens dacht 
ik om rnijzelf te trnoste11: Zij wo1·dt nooit, nooit de 
zijne! E11 liever zou ik. hem c!ood wenst:iwn r!an aan 
b:;re ziyie. ToPn kw;1m bet lJ,..ri,:ht '"Ill zijn rnl. 0. hue 
werd de schitterende, scboonr ofiicit:'l' bPldaai;d! 
lk ]Ped in stilte. Mt>n wist nog- 11iet., tlttt hrj voor 
zijn geheele ]even ziek t'n hulpbt>hoeve11cl zou zijn ---
111aar Selma en Adt>.lina kwarne11 op ecn n1ond met 
het riieuws thuis, rlat Ulara Ditiing verloofJ was 
met een baron vHn Pfaff --- en ee11 ]Jaar dagt'n la
ter we rd de verJo,•ing pu blit-k gr.mnn kt. 

»De varler van de scboone el'fdochter was zel\S 
naar F1·ankfort ge1·Piscl, waHI' Gi~brrt Ht:'rn bcild in 
het hospitnu! lH!l· nd rlan1 en in l3t>rlijn boi·ot>rnde 
geneesht'eren geraadpleegd --- en Pinclelijk den on
gdukkigt'n olficier verzocht zijn dochter baa1· woord 
terug te geven. 

(Woi·dt vervolgd.) 



Ve rs p reiile Barich ten. 

De toorwelvoti1·st elling v:i n het Li1•fhL•bberij-Gezel
schn p l> l'halia" lt' .logja. was bt11te11ge,rnu11 goed 
hewcht, e•1 was ecn talikuu dv:111t ltet gla11~pt111t 
vau dt.'rt !\\Ond. - EL•11 p:rnnl tt' l'u1'gue, dnt door 
eeu LhjkLnar dull1• hL'l•d i11 d1•n llt'll~ · geLeteu was, 
krceg \'eerti<'n dagen later de wati•t'\J'Ct's en sti1•1'f' 
ee11ig<'11 tijd dna1 na . - llL• rne1iig-rn!dige ketjoepar
tij .. 11, 111 .. lJLen den HesidL•11t \art .Togja doen be,J111trn 
om dP pa,1011gs vun de Ht•g .. nten va11 Sle1nu11 en rnn 
Pengasih tijdeltjk auntehuuden. Ook de Pnncljie van 
(~amping en die \nti lljot'1ueneng \Wrdr.n op deze 
wijze gestrnft. Zf.' zul! .. 11 nu we! katnrngnn zoeke11. 
- L)11dt>r Jo11ja lll'Lben 1wg st1•ed,; rit•tbra11den 11laats. 
- Dour de be1•n•n ~toll ••n llovens Ure,·e tt• Tegal 
wen! ann dt> oftit:ieren Yan Z. M. opnl'mi11g~rna1 t11ig 
Melville vn11 Carnbt•e et•n f,•('slelijke a\'Ond aar1geL11-
den, dil" zet>r g~a11iuie1•rd was. - De te Batavia 
aall\wzige i11ge11ieurs vier.Jen ii l't tit'njarig bestanu 
van bet Koni11klijk lnslituut vuo1· lngPnienrs. Zij 
kwanwn :net dat doe! te 'l\111rljong-Priuk bijeen, al
waar zij du.ir den hoofdi11ge11i1~ ur rnn Bo~~P, wenlen 
ont\an~··n <'11 Yet'\\'f' lkumrl . - Een inLunler te tlfr. 
C•Jl'oleli~ di~ zijn \l'Ull\\' Op OVl'l'~Jlel bt>trapte. stak 
baa1· c•n han•11 1uedepl;cht1ge op de pluats doud.
Ee11 nu111t' had.1ie, die 111111es m:1:1kte ,·an een p;e
trouwde i11l.ll\d,;ehe nouw !wt hnf te mnkt'1., \Vt'nl 
rluur ill' 111:111 d'1e in de 11ab1jheill op de luer l:ig. 
zwanr aan l11·t lwol'd gt'wu11d. - \' uur lll•t exnmeu I 
\ '!l ll udj11111·.t-la111l111•~t1·1· Lij lwt bd,1,;ter, hebLen zich I 
reeds zeslig asJ1irn11ter1 ai111gP111eld. ]);w1· er slechls 
4 J>laatM'll n1u<'lt'n wordt•n nangevuld, zal <lit exa
l1Jt'n dus t'L'll l1<1nlt' ~tnjd zi,in. 

llt' palldJ<' hJize tl (L' [:atal'i:I ~~jn g~1iu1•enrle de 
lanbt•' .l:l~l'll zou opgel'ropt •11~t 111en~che11 0111 b1~lel:'
ni11g. d.1t '"'"n lu1i ,wa:1rt,; mu1'~tcn kePren omdut zij 
g<'tln Ut'urt knjuen lwnd<'n. - lt'dert'n dag lrnn wen 
h.1up,;e,; kl'lti11g-g•t11g1•r,; met l11in11l' 1ua11do1irs a.in het 
ri11gspel te lhr<tYia zien deel e111t!n. ll,.lJ 11en di1~ lie
d1·11 1:ye11 arider \\'t'rk of \\Ordl'll h<'n ook uit>pa1111ing,;
urc11 t111•gp,taa11? - fle l1oofdi11ge1Ji1•1u· \a1i het n1ij11-
" '<·ZP11, de he1•r \'c1 bl•ek, heeft onLtngs wed,·r l'l!lll! 

rei,; n:1ar Krnk:it;111 en 0111li1-:)!Pr11le t>il:uiden 1!Ct1ia<'ttt, 
P.ll i11zond1•1h1 .. id on1 te U•'p1·01!n'll \an den ~tci!,•n 

w.1ml ' •lll Krc1lrnt:m ee11e go .... !.., phorug1·J f!hie tr• 11e-
J11 •11. lJit l 1:1t:,tc i,; de11 J>hotograaf Schulze 11itne
me11d 1!"!:1kt.- E1•ne Etll'Of•<'•!"Chl' jongL! dame tc> 
lL1t:ni:1, \\'Jer Of•\"J•"lin:..: 110:; wet nan l't.'11 i11~litu11t 

\·ol: '"id \\':t', i: niet t't•ll "\rnb1er in ht!t h11w"l\1k I 
g:c• '<'lien. :\;1tt111t'iijk g1!1d~ ouk hi1•1·, C'l1acun sun 
gu 1t. ~ fl,• b.•rd-h~rri d-cl1t te S 1PJ'lli :tja !lug ste1•cls I 
C<'ll gr11.Jt nn11t;1l ,;L1<·ht11!fers. - Umstre•~ks hu11dP.nl 
Jl\·a 111•n z1j11 t<' S:u11arn11g up de nil g>'hr,1cht \\'P.!!t'llS I 
hd af,t1 k<'n van 1111•ri.j,1 1:. Eurol'ea111•n, die aldaa1· 
hi1111H' \Wgen 11iet d,1.•n b"gieten. worden rluor hct 
Re-1.1 ... 11ti"!.("rt'cht b·!b•J.!l.- In de d..:sa T ... gul-\\\t
ren!! O!I \,•r Dj i•nb':i 1z l:jn ,.;Jf hnizen afgdira111l. De 
schn 1 ... \\'.):-.It o,> f l :...OJ b,!grnot .- Te Pekalungnn 
bt lr:1 1:..:t di:! t-ib:1k,!ic..:11tie of tiencle permi11g reeds 
f 4 OJ pe1· mat111d. 

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit l1:1t1ni:i. ·JG Juli. In b~t f'X'tmen Y001· 1·ommirs 

Uit Singnpure, ·17 Juli. Herlen is hiel' 1rnngekomen 
de F'mn~r.hL' mail, m•~t benchten l1H>pend1' ti>t-20 Juni. 

Mr. ~[odderni:in is bt•111u'11Hl tot ra::u\~hee1· in den 
lloo_grn Ila ad dc>1· :\'.edt>rla11den. 

De knpirein-l11itt>n:111t tl'r zee K. A. Stakman Bosse 
is benoe111d tit k.1pilein te1· 7.<'C' : 

de lttite11ants ter ~l'e rle1· errste klnsst> H. \'all 
Ikot>khnyzen, P. G. Ilrnch rn C. J. De Jong IIzn. zijn 
benol'md tot knpitt'in -luitl'll'1nt ter zc>e. 

1Iet kiesclistrirt Arnhem h1•rkoos bet onhrngs tot 
majoor bevorderde kamerlid Rooseboom. 
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!IJUZlEKUITYOEnI?\G 

op heden av1·nrl den ·JS Juli 1885 

in 1le Societei!. 

PROGRAtlDIA: 

Grondeur. » ~lnrche" par 

Yul Fleuri. »Ou\'erieurc" )) 

Les Roses. »Valse" )) 

Gurtner. 

Richard 

0. Metrn 

Finale de la Symphonie en Ut. )) Beethoven 

Curnlerie Ll;gere, l'arn.de Marche. ) Ruth 

Gi:1nl'ttn »Allearo" <:> Mohr 

Le Pirate »Allegretto'' )) Mohl' 

Un Polka. )) 0. Fes_sy 

'Aangeslagen vendutien. 

Op Mnandn/!, Din~,fa/!, Woen~dag en Donrlerdng 
dPn _Q, 2·J, :'.2 rn ~:-l uczcr i11 het panclliui;; in het 
thi111'ebche k:rn1p alhier Yan onuitgeloote pandgue
deren. 

De venrlumr>ester, 

H. C. Fis. er. 

Advertentien. 
----- ----------

Voorspoedig bevalleu van een zoon l\Ievrouw 

J. l'. PlWYUOS1' geb. G1·ii11ewccld. 

Soernkarta, 1G Juli 1885. 

A lw:me1111e /;en n isgevi Hg. (158) 

V A N A R 0 K E N i~ Ca. 
Batavia - Soerabaja 

heh hen de EPr te berichten, dnt zii op nieuw 
te SOLO gPnrriveenl zijn, mellebreugende een 
prncb tige Uollectie_ 

B1·illanten Artikelen 
clrr t \\'<'edl:' kL1 s1• b1j den post- en tl'leg1'<1;1fdi••nst zijn ah: Broch es. Arm ban den, Colliers, Oorknop-
g1•s!a:1g-d de Cllllllllie7.t•n d1•1· denle kla"'l' hij dien n· H . d pen, rngen, aitr,,1era en enz. enz. 
dit>n't P. _ '. \\'ensel , jhr. F. L. Goldnrnn en Ch. \\'. 
Ki~jg,rn, 1 n. Guuden en zih·e1·en Bijonterien 

U\·er~l"J'laat.st nanr Banrljr•rma~ing-, de oflkif'r ,·n n in 11.lle WOA"elijke Genres en i11 de uitgebreid-
gezon. lh .. id der tw1wrl1! klasse dr. L. J. de floche- ste keuze vol[!t'ns nieawsten sruuu.k, te veel 
n1011t; ow te svecificeren_ 

n:1ar Willem I, cl'.' nfficiP.r ''an gezondheid rler ,, Zih·er-werlien: 
tw .. i:dr• kh~'e Q J. l\oppr11ol. .. , . 

Hi·t stoom,C'hip Sool'(l-Holland \'lln dl' Rottel'dam- al.s: Rustl.epels, fa Lrt- ~n V ischspanen, ~er-
sche Lloyd is g1~t•'rt'n tn Padang <1rtngekornen. 1efrrngen, bnderbekers. kin~~~.r-couverts, .S1g~-

Ont>"li1:.ren, eenol, rlt\ gewt'z••n tW1!ed1! COllllllies bij renst1L11da1trds, \Yater- en Yr unglazen, Bier.r.u-
het c11~li~:!e \'an bo ... d,il111et>sternn rler Chinee<che_ en dels. t:>nz. enz. 
andt>J'e •)ltt:hrnten Stt''.'tl~oe,!els te Batu\•ia,. J . .r. Jans. Gande!Il en Zilveren Horolo~ies 

Bevo1·d1!rd tot kap. tr• tn . de eerste lu1tenant de1· 
artille1·it' P. G. rle Brnijn. 

\-edee .d den titel q111 rarlhi>n tot>menµ-goPng Koe
~Oc'lllil ::\ill!rn1t aun den n•g1~11t van het westerr"gent- , 
i;:chap rl»r a:"l •!f'li11g- Tjal'ingi11, rrsidentie Bnnt:1rn, mas 
tot'tnl!ll ,!!gOP llg S,1stra \\.igot>na. 

Utt lhtav1,1, l 7 .Juli. llet stonmschip l'oo1·waa1'/s 
is gi~tt"ren tP. Uata\ i<l na11gt>komen. 

H,\t "to.11nschip P1·i11s F1·edel'ik is heden te Ba
talia aan!!eko111e11. 

Hed »n is hir•1· aangek0mrn rle IIollandsche mail, 
met b1·richte11 luop .. nd<' tot HJ Ju •r i. 

De kama \«111 koiph:ln Ll•' I te Rott<>r1lam heeft aan 
de tW"<'dt> k:1mer n'rzucht de lasten, die op de nij
verhei •l in lr1d ie drukkPn, tP verli<'liten. 

lh' l11 '.tt> n:l11t te1· z,..e tier eel' te klasse A. P. Tade
ma V1li'trek t in het heg111 vun ,\ ugustus naar ltidie 
met tw,utll' ad .· lt.or~ten. 

Z. ~ls . T1 ·om11 is gereerl 1·001· den Indi~chen rlirnst 
en zn I tJ ,, af~.,k,,•nrde L ~ellW.Jrden komen \'t'l'\' 'l ngen. 

0 1> h<'t l\011i 1k l:jk Instit1wt vom· d' 1111rine te \\'il
lem•o,,:·d lrnn11t>n dit j<ia1· zeven-cn-de1·tig a;;pirant
zet>of.iicil'r<'ll )!t'pl:t:lt't wurd t> n. 

De uitslag van lwt. t>ind1•xamen dPr eerste afdee
ling- \Ull de krijgsschool is als Yolg-t: 

Van ch' n~(!en Al'till ... rie-onicii>ren Yoor Inrlie, zijn 
g1>slaa!!d: Yan Dijk, Kattt'uburch, \'aloon, i\lil .. ler en 
\\'afoib:1kkPr. 

Yan di" z1•ve11 grnie oflici1•n•n voo1· In1lie z;jn ge
slan!!rl: Ile G1e1·p, De £\tJclwmont, Sib»rg •'II Steinlwch. 

0 .1k br>'ngt de1.n nrnil rll'11 u it~Ltg van het eind
ex 111rn rl1•r mi.itain' :1carle1 iie te U1wla 

EM tWl'!!.jaii_:; v1•1'!of na·1r Eur,p:t is ver!e.~nt! aan 
dl'n o!li1·il'r vau g<'zoudheid der eersLe klasse, .J. P. 
L. Fisch1~1'. 

Ov .. 1-go·plaatst mar G1Jmbo'1g, de opzich tl'r dc>r 
twee 1 .~ kl:tsse bj rl1rn W;ttt'rstaat J. 13111·k1111k. 

Londeo, 16 f u Ii. Dt>. Brit,chc> grens-corn m is~ie trok 
terng ua:11· llerat, w1jl Ruslan ,l zijn troepen (in die 
bu11rt) \er,te1 kte. 

De O\'ereenlwmst t11s!'chrn Enireland en Chinn bP.
trP!teude den invoer van opium is nog niet bekrach-
tigJ. 

zoowd voor Dames als voor Heeren, uit de 
beste fabriekPn, zouuls Vacheron- en Constantin 
\Valthu.m i\fo s, enz_ 

~ickel liorolo~ies 
IN ZEJ•:R BILLIJKE PRJJZEN 

Zeer g·oed loui•ende Beg·nlateurs 
§1•eeldozen 

MET Ams urr DE xrnmrsTE OPERAS, 

E~ VOORT : 

Een Prachtvaas met Bouquet 
vn.n indische Bloemen geheel in Zil ver; op 

hnn Atelier voor de ln1Ltst pluats gehad heb
bende 'l'entoon,;telling te Bnt,Lviu. vervaardigd. 
Een keurig stuk vu.n inlnndsche iil verswids
kuust. 

Zij hebben bun intrek genomen _in bet 

Jlotel §cholten 
en bounen zich voor een bezoek beleefde

lijk u.anbevolen. 
(152) 

9lr Ontbinding Vennootsohap. 
Blij kens acte, heel en 

met dezen dag 

vennootscbn.p 

onder 

voor mij gP.pn.sseerd, is 

ont.bonden de 

van boekhandel 

de firma 

"THOOFT & KALFF.J) 
Zallende de liq11id11tie plaats hebben door 

beiJe vennoo ten 1L J. THOOF'f & S. KALFF. 

SoLO, 15 Juli 1885. 
D. BODDE, 

157 

Otf TVA~Ql!1' 

MINERVA-WATER 
PRIJS f IO.~- contant 

PER I\:IST VAN 50 FLESSCHEN. 
(155) THOOFT & KALFF. 

2 m Cl :am~ i !N c; s .. £ L K£ NAB: K :m N 
MET 

voor l~S5 
Slechts eenige Exemplaren ontvangen door 

(
32

) THOOFT & KALFF. 

. EBn Jon~mensch 
ruim 7 jaar in de VorstenlHnden werk

zaam, de laatste 4 jaren als zelfstandig 
lloofdopziener over eon uitg·estrekt ge
bicd, volkomcn bckcnd met adrninistratie, 
Koffiocultuur en W. I. J3ercicling alsook 
met Houtkapzaken - nu nog in functie, 
wcnscht Yan stnndplaats te vcrwisselen. 
Beste Certificaten en Reforenties. 

Adres THOOFT & K.A.LFF 

156 motto ,,Jayaan." 

AmsterdamEche Apotheek. 
Soeri.k11 rtn.. 

Ba:nrnm. it.Jcoholisch wasch· 
"·at er. 

( 101) :\1A CHIE LSE. 

.A .. n1sterdamsche r\._potheek 
SOERAKARTA_ 

Eeuig depot voor Soern.lrnrta van 

Kaa.pao,he ~ij~e~. 
(25) A .. i\1ACH1ELSK 

Amsterdamsche Apotheek. 
EeniO' AO'entuur voor Soemlrnrta Toor 

0 0 

zoo gunstig bekende WIJ l\" EX: 
~Jerk PLATON & Co. Batavia. 

(70} A. i\IAOHIELSE. 

An1sterdamsche -A po th eek 
So eraka1·ta. 

Glylraline, middel tegen de hoest in 
1/ 1- en 1/2 flescbjes a f 4_- en f 2.

JlligTaine §tiften f 2.- per stuk. 

356 .d.. MAOHIELSE. 

INDISCHE-BODEGA 
Onh-ang'en: 
Een piutijtje exqnise witte 

port-..~ijn, minder zoet van smu.ak du.n de 
tot nu toe anngevoerde. 

( 286 ).* 

Prachtig '\.r ersch gewonnen 

Guatemala Indigo Zaad. 
Per pikol f 25. ••• 

EIJSSE LL. 

(134) Latoong 

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

Verschaft werklrnpitn.al nan Ln.ndbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dakten_ 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(203) L_ C. S.OHALKWIJK. 

o~~v~~ge~e 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelscha psspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

I SALON DE COIFFURE 
Brosse 1\-.'.lecaniq ue. 

Heerenstraat-Solo. 
Op nieuw ontvangen een groote voor

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

Groote voom:tad Parfumerien Ed. Pi
naud, Veloutine, Cles Fave, Vinaigre Lu
bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 
St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan
gucdoc wijn a f 14.- per dozijn. 

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

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

heeft ontvangen: 

Een faGtnnr danrnsartikelen bestaande nit. 
Afgepaste wollen - en zephir japon

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

A. AUTHIER 
(4 7) Jlodiste. 

~~~Ill 
1

1 ATELIER DE PHOTOGRAPHIE ~ 
1 ~. w~~~~~~tt. I 

HOTEL SLIER. s26 ~ 
I 
I 

lleerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. R. A UTHlER. 

Amstarda.msohe Apotheek. 

Leveirtvafeir 
(296)* A. MAOHIELRE. 

263 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbCLar bij 

SOESMAN & Co. 

Brand Verzekerin[ · Maat&chappij 
,,OOST JAVA" 

Ondergeteekenden, Agenten dezer Maat
schappij, sluiten verzekeringen op de ge-

l 
bruikelijke voorwaarden. 

(17) SOESMAN &Co, 



CIRCULAIRE. 
l\'elEdele Heed 

Bij de behmgstelling, welke tegenwoordig
nlll'S opwekt wilt op do SUIKERLUETCUL
'l'lJ It en de vermeerdering vnn opbrencr t van 
Sniker, en venninaering dei· kosten van ° voort
br<>nging betrekking heeft, veroorloven wij ons 
de vrijheid llwe imndncht te ve tigen op het 
door ons vertegenwoonligd wordend: 

Dnb~el Gekoncentreerde 
Snper1•hos1>lrnat 

met een hoog oplosbaar gehulte vnn 40 tot 
4:1°/0 Phospborz;uur. Door wetenschn.ppelijke 
prnefoewingen en door de practijk is gecon
st1tteenl dnt de Y orruing VfLil Sitike;·sa ppen in 
lwt riet door de phosphorzuur gescbiedt en dat 
door toep1ts~ing er van niet alleen eene g1·00-

ti:1·1•11 op/J1·e11gst van Suike1· maai· oak :tcivBl'cler 
Sa11pen verkregen worden. 

Dit geldt voor alle Superphosphaten in het 
alg-erneen, mttur waarin bet door ons vertegen
woonligd wordend CheruicMLl zicb oLtderschPicit 
boYell underen is bet hoog assim ila/Jel gehalle 
uan Pho ·pho1·:uw· in den geconcentl'eel'clen vorm 
Yun 40,45° 0 ; terwijl opirelo·te Perucruano slechts 
gn ~ o 
t 0 oplosbaar Phosphorzuur bevat. 

Gewv11e soorten 8uperphosphaat bevatten 
meer nls 10 tot 15°fo assimilable phospborzuur, 
du om de::elftlc hoeveelheid phospborzuur te 
•erkrijgen uls door ons in een Ton Su per
pho µh1mt gele\"'erd wordeu, zoucle ruen circu. 3 
'l'on van bet gewone ~uperpbospb1rnt of 4 a 5 
Ton Peruguano noodig hebben, dus ook 3 of 5 
ruual zooveel vrncht te betalen. 

De op.:;luiting (Conc,...ntrntie) heeft plaats vol
gens een nieuw Systeem en ·wel ;:,ande1· gebn1ik-
11wlii11q vim Zwavel:1wr, zoodat bet geen u1·ij 
lw111•cl:w11• bevnt. 

Het vrije zmtvelzuur namenlijk is een der 
grootste vijanden der Crystallisatie der Suiker. 

(; 1•vot1.•1·e op/J1·e11ysl van '11ike1·sappen van 
:11ive1·dt'1' kwaliteit. eenvo11cliye1· 1Je1·we1·king dia 
••. CIJ1iJl'll, 111i11dl'• Re ·id11 en we,·kloon eu g1·vole1· 
O/JIJJ·e11!r-l Y1Lll .. .'uike1· van /Jete1·e kwalileit zijn 
de rei.mltuten vn.n de !!P.bruikwukincr, waartecren , _, 0 0 

de ko,,,ten nid in verhouding stuan. 
Di• pi-ijs vim het DUBBEL GECONCEX

TBEl::l:W ::iUPEH.PHOSPHAAT is: f O.lS per 
Kilo of r lSO ptr 'l'on of ll.25 per Picol franco 
l{otterdam op den basis van 40 pCt. assimilable 
Phosphonuur. 

De juiste berekening heeft ee;bter pln.ats nn.ar 
de j1ii,;te procentsgewijze gelrnlte van bet gele
verd asi;imilable Pho.spho1·;:,uw· tot den prijs 
van f 0.45 Cent per Kilogr. 

I 000 Kilo SUPERPHOSPHAA'r a 41 2
/ 10 °lo 

PHO""'PHORZUUH kosten dus: 
412 Kilo a 45 cent f 185.50. 

Yoor een oppervlakte gelijk aim eene Javn. 
Bonw is benoodigd 140 Kilo SUPERPHOS
PH .\AT. 

Hierbij moeten gevoegd worden (ten einde 
circtL 20 °,0 Stikstof aau te bre.ngen) 90 Kilo 
Boenukil of Zwavelzure Ammonia. 

De ko ten worden dus: 
1'10 Kilo Superpho>phaat a -18 Cent ... f 25.'20. 
narht per S. S. ~t / 50 pel' Ton 2.50 a .. » 3.50. 
circa 9u Kilo Boengkil a ? 

Hierover st.mt eene vermoedelij k rneerdere 
opbrengst vun 1000 Kilo of 16 picol per Jimt 
Bouw. 

De afl.evering geschiedt ontler Contr6le v1tn 
en bet geh1L!te Phosphorz.unr worclt bepa1tlcl 
door het Proafstation verl>oudeu 1tan de Rijks
litn,Jbouw·chool te W IL!.{eningen. 

Bii elke levering wonlt eene Anylise gevoegd 
van dit proefatation en van de geleverde partij 
ruo1i> ters onder venege!J cachet bewaard. 

'Vijze ,·an Aan1•lant: 
fle meststof dif'nt circa 4 weken voor den 

nnnplant in den grond gebrncht te wortlen en 
circll een handbreed v1tn den wortel u.f en 2 
a J inches diep gepl1mtst te worden. 

l\ oodz.nkeliik is dnt bet Superphosphaat ver
me 11~Ll wonle rm:it Boengkil of eene andere Stik-
11to : anbrengende meststof, dnar het Super
phc ·: 1

11:mt geene an<lere meststofhoudende be
st.1 lJeelen IJevnt als het Pho phorwur en dit 
lnat,::t, werUe u.lleen op de sn.pri.ikheitl van het 
rirt. niet clirect op den groei der plunten. 

Hoewel wii LoYen de w1L1.tstaf aangaven de1 
henoocligde hoeveelheid per Jnvn bouw, zoo 
spri>ekt toch vnn zelf d1it de meerdere of minderc 
l{itgmverktheid der grontl hierb!j eene voorname 
foctur i8. 

Ve> geuoemde hoeveelheit.1 Yn.n 150 Kilo per 
J1Lva Uouw ge!tlt vo0r geheel uitgewerkte gron
de11. 

U1rnrne zenilrn w1i UE<l. op aunvrage eene 
kleine hoevel lh )icl tot 1Lnylise. 

Per drn1Ld kunnen Orders uitgevoerd worden, 
om per eerste stoomer te worden geleverd, bij 
1•e11e hoeveelheid vim 10 Ton. 

\\' ~j vertrouwen chit de g-egevene iu lichtingen 
U r>e11e reden mogen zijn tot eene proefneruing, 
welke !!let zorg uitgevoerd, slngen moet. 

lloogach tend, 
H. E. HOLTY & Co. 

Agenten te 
Bot(f1•in. 

SOES1'.I:AN "--\z:: Co. 
belasten zich st&eds met het houdP.n van 
Ruis· en Conuuissie,,endutien 

)28) 

Cl:) 

..c 
Q 
Vl 
Cl:) 
Cl:) 
0) 
::s ....., 
'-
0 
~ 

c 
<l) 

Cl:) 

..c 
Q 
Vl 
c 
~ 
~ 
0.. 
Vl 

. 
~ . 
z 

Witte en Boode Port ..... f 15.-) pe1, 

M:ala~11, iU uscatel en Vino Dulce,, 13.50} 12 Jl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-; acon1. 

EBni[B a[BntBn voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f 1.50 per pond. (311)* 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de GelclloteriJ. te Samarancr ten • 0 

behoeve van het Roomsch K1Ltholiek \V eeshuis 
en van het H ulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samamng groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN : 
1 pq.JS van f 100.000 
1 > > » 20.000 
2 prijzen ... > 10.000 
3 » > > 5.000 

10 > 1.000 
10 > > > 500 

100 > » 100 
100 » > » 50 

Loten zijn tegen contante betaling en op 
fi:~nco aanvmge a f 10 bet lot verhijgbaar, 
by annvmge per post onder inzenclin(J' van een 
postzegel a 10 ce-nts voor frankeeri~O'. 

De d_1Lg der trekking znl nuder wonlen aan
gekond1gd. 

(57) 
THOOF'r & KALFF en 

SOES21IAN & Co. 

DE SIBOOP VAN D· ZED is cen koslbaar 
kalmerend middcl voor ki11dercn. · 
DE SI.ROOP "AND· ZED is onfcilbaar te
gen Klukhocst. 
DE SIROOP YAN D· ZED ls een radicaal 
mllldcl Legen de hoesl van tcr!ul{lijdurs. 
DE SillQOP YAN D· Zl':D is een zekerm!d
del legcu !west vcrkoudhcld. 
DE l!jfRllOP JlAN D' ZED is ultstckend te· 
geu Slapeloosheid. 
PA.RIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 

EN OVERAL IN GEHEEL NEDERLANDSCH IND/£ 

-

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v B r B k B r i Il ~ 
El\ 

L li tr B n t B Ma at s ch a p D ij 
TE BATAVIA. 

I11lid1tingen omtreut vurzekerin!_\·en L. v. K1ipitn1Ll bij overl~j1L.•11. lnuner-trekkende verzP 

kering:- ook omtrent die volgells het oulnngs 11:mgeno111en Y JC H.L:\. ..\ U D tarief voor \\'EE
ZENFON DS. wor<len !fMrne ven;trekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
leveren op annvrnag ditdelijk: 

Schijfsehiet1·c~ister11 en Afstund!!lbepn-

lin;;-eu, afzonclerlijk gebonden. 

Gedrukte A11nteekenin~boelcjes. 
Naumlijsten. 

Klt>edin~I ij!!lten. 
Strn fboe l{en. 

M:enngeboeken met sterkte lle~h1ter. 
Proet's-Verbaul. Getui;;en "l't'rhooren. 

Beklaa~den Verhoorett. 
,. endtn•erantwoo1·din~en, enz. enz, ( 4) 

I Amsterrramsche Apothaek. 
Ontvan.r;en 

ROODE KRUIS PILLEN 
E~ 

SIROP van Dr. ZED. 
(28) A. MACIUELSE. 

V erkrijgbaar 
Ettippe-Kanrt vn.n .Java 
Topogmph.h.nllrt van So<>mkartll 

Id. » Djokjalrnrtn 
Pr11.chtulbnms 
Merk-en stempelinld 
Rundscl11·ift pennen 
Pmchtbijbel Gustave Dore 
B1tlboekjes 
Goupil-graYures 
I voren duirnstokken 
Perr y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarige 11.lmanakken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 
'l'HOO.b'T & KAL.Fl!'. 

1·.\Hl oll· hS.\IEHI\. 

EEN~ HALVE EEUW 
BESTAANDE 

~arijs 

•ten _\geut te Suernlrnrtu 

J. IL YAX 0 .\L\IE LlEK 

Steeds voorhanden: 
POST'l' A !Ul~YEK. 
TELEUllA.AF'LHUKVEN voor 3 ktingen he

rekeml tot 200 woonlen. 

TALUEVEN voor KOELIELOONEN buiten 
de lijn. 

(6) THOOF'I' & KALFF. 

bij 
Y erkrijg·baar 

THOOFT & !(ALFF 
blanco aan,·rageu tot ~·eJeide
billet 'l'OOr ,·er,·oer ,·au kofli.j, 
met onh·an~stbeu·ijs ,·our kof· 
fijirns. J19:1) 

~.,. erkr.i.j~.:;baat• 

bij 

TE:OOFT & EAL F. 
Avonturen 

vnn 

Baron von Miinchhausen 
(in het J IL VltllllSCh) 

P1·ijs f 5.- franco pe1· post f' 5,00. 
(82) 

An1ster<larnsche A potheek. 
Ontvan.1en: 

1'eatin~s Cou~h .1 ... ozen;{es. 
:\Jidd.,l tegen de boest. 

(105) :\U('IIfELSK 

bRANO-ASSLJHANTIE M A.ATSCHAPPIJ 
.,de Oosterling,'' 

BRAND-AS," 1RANTrE MAATSCHAPPIJ 
,~ - } .,... "'~t·iti~s.~· 

BiJ het ..\~ent. chap dezer ltlant~ehnp
pijeu be!!ltaat, op zee1· aannemelijke ,·oor
waarden, ~ele;:-enheid tot \•erzeJierinr; 
.te~en br1u1d;:-e\·aar, \"IUI alle soorten Ge
boun•eu en Goede1·e11. 

lJe A.qent le SoB!'akatta. 
(16) J. IL YAi\ OJE\H;LrnK. 

AGE~TSCHAP 80ERAKARTA 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
A.ssurantie ~Iaatschappij. 

De ondergeteekeude sluit verzekeri1icren te• - ~ 

gen brnndgevimr, op de geliruikelijke voor-
wnnnleu. 

(Hl -·L JL\C'HTELSE. 

Verkrijgbaar 
Bl.I 

Thooft & Kalff- Soerakarta. 
PAPIEH,EN IN DI\"EltSE SOOll'l'EN. 
EN'VELOPPEK. 

KANTOOB.13E:\'OODW DHJWEK. 
IXKTES. IX ZEER YELE SOOKl'EN. 

I PRA<'H'I'ALBUMS. 

J DIVERSE 8PELLEK. enz. enz.. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta, 
bevelen zich lieleefdelijk nan voor bunne 

Ilrnkkerij en BindBFij 
en 

HANDEL 

in Papier-, gchrUf- en KantoorbMoeftBn. 
Spoedige Lediening en nette .:.fievering ge

gn.rnncl eerd. 

PlUJSUOUltANTEN worden steeds gratis 
verstrekt. (7) 

Stellen zich verantwoonlelijk vool' rle Wl t 
Db UJTGE\'ERS. 

Sneldruk - TuooFT & KALFF - Soerakarta, 
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