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:SE:RICRT. 
''re~·eiis li.Dn-v:hlntie onzer fit'· 

1na ~'rorden ereditemreu be!eefd 
nitgenoodjg·d hnnne pretentie!ii 
in te dienen en debitenreu olll 
het ,·erschnldig·d.e !!jpoed~~st aa.n 
te znh·eren. 

'l'HOOF'l' & KALFF. 
in li(_J. 

toonspreidden vrm toiletten, minstens even kleur
rij k als Flora's kinr1eren. 

Den clag der tentoonstelling was de geheele 
bevolking van het plaatsje op de been, de 
booten vitn Sydney waren dicht bezet met"be
zoekers. De luitehnnt gou verneur van de ko
louie (New South Wales) opencle de-tentoonstel
ling met eene rede, waarin hij wees op deu 
veredelenden in v loed der bloemencultuur en 
zeirle dat, zoo meu voor bet neclerigst hut.je 
deze kinderen der natuu r opmerkte, zorgvul
dig verzorgd en verpleegcl, men alsdnn waar
schijulijk voor een. gelukkig huisgezin Atond. 
Iu het ver(lere gedeelte van zijn toespraak uit-

jjlBilB .. An.~t11a1_1'(t1 Gho PloomontentnOilSI.Blll.Il[ te hij de meening, dat v11n nlle verwaken 
PJ !i_ i) J} \J .l> U \J u· • Welke bet j1L11.rgettjcJe meebracht, er geen W!l.S 

't welk bij dit kon halen in aantrekkelij kheid, 
Z[j die indertijd in de Babwiasche blaclen schoon.heid noch in verfijnenden invloed op het 

het verslag litzen van de teuto0nstelling, o. 11.. aesthetisch gevoel. 
van bloeruen, in de hoofdsbtcl gehouden. zul- Het feest hiermede ingewijd zijncle verspreidde 
len wellicbt eenig behtng s.tellen in eel\ soort- de menigte 7,ich door bet gebou w, wnar men 
gelijk versing dat een l1llld betreft., 't welk door nl dadeliJ k op eeue achtboekige pirnruide stuit
den naRm van Kieu w Hollan cl nog steeds her- te, nm rnnken, l.JO i,; 1·11stiqiie, mos en bloemen 
inuert ann den vroegeren band m~t een ge- vervaardigcl, welko eene der dames inzeudster s 
meeuscbappel~jk 111oederl11nd. beschreef <tls eene pagoda. In de vensters daar-

Deze .,show'' gelijk: de Engelsche tnal het van waren kostelgke bouquetten geplaatst en 
uitdrnkt, wercl gehouden te :\Ianly, eeue door de w11nden vm1 binnen behangen met guir-
de \ oornank•.n des bud:> iuzonderbeid bezochte landes. Het was grootendeels het werk van de 
badplaats, welke in Austr1die ong-eveer dezelf- kinderen cler openbare school, onder de lei-
de pln.ats inneemt 11.ls b. v. Brig-i; ton iu En- ding van tlrie dames. Deze pagode was in de 
gelarrd of ScbeVE'.ningen ten onzf' 11t. vestibule geplaatst, terwijl in het hoofdgebouw 

Het motid' er rnor was hetzelfde 't welk ons eene tien voet hooge foutein was aangebracht, 
in lndie loterijeu doet houclen, nl. het gebrek met lelien en rnosrozen versierd; verder een 
aan fondsen wanrin de een of andere instel-1 triumfboog ruet een: ,, \i\T elkom in onze stad" 
ling verkeert. De geldelgke noocl van eene in bloernenschrift, een piece de milieu van 
AnglilrnrUJsche Congregntie gaf den stoot aan 1 varenkrnicl met een kleineu waterval in bet 
eenP reeks van t entoonstellingen, walke sedert l midden en ter zijcle de uitst<i.llingen van een 
vermaardlteid door het ganscbe Jund erlnngden, f panr dames, welke zel ve haar fabriekaat ·pre
de zaak kwnlll iu de lllode en dut zal wd senteerden, bestaande uit eene groote verschei
bliiven totdat misschieli de cornruissie haar ere- denheid van inheernsche bloemen en planten: 
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bouw te klein beviwlt voor nl de attributen \Vamtah-rozen, Duphne-krnnsen, het zooge-
van dit tlrnns j>1nr1ijks terugkeerend feP.st. Het naamde nrn.agdenhaar, varensoorten enz. Hier 
eerste jnar bracht de tentoonstelling-, r!ie van en daar wuren deze planten vereenigd en saarn
den burgemeester van Mnn..ly, i\Ir. H1tyes uit- gedochten t ot deviezen . Het geheele paviljoen 
ging, al dadelijk £ 700 op; sedert werd eeu was overigens bezet door de producten van 
dee! cler opbr~ngsten besteed aan het park, in;:enders en bij elke uitstalliug zag men wat 
<lat door de commissie alh:ngs om het p1tvil- anders. Hier een enorme lrroon van lelien, 
joen werd aangelegd. daar een kunstige bouquet van inlanclsche ro-

Omtrent bet lnatste feest merkt de galnnte zen omringcl door uitheemsche soorten waar
verslaggever op, d11t de 1rntuurlijke a.1rntrekke- on,ler zeer kostbnre, elders het van W aratahs 
lijkueid van het wet zaudig stru.nd olllzuomcle verrnardigd <levies ,,De narde is dtis Heeren" 
lustoorcl zich g eenszins hepan.lt tot de leveu- op eeu achtergrontl van groen. Van een der 
looie bloemen en diit het voor den toeschon- kmitlllpjes Wtts de vloer geheel met mos be
\rer eene lllOeielijke znak was den voorrnng leg<l en op de achter-en z\j wan den spiegels 
t.oetekcnnen aan cleze laatste, dim 1vel aim de aaugebracht, wa1trin de kleurmtngeling der 
levencle blo ... men, welke er de bekoring ten- bloemen zich weerknatste en bet algemeen ef-

feet verboogLl werd. Eene andere inzending 
stelde voor eene rnn.nd met lekkerntjen waar
aau alleen de loftuitingen C:"ener dame recht
zouden kuunen <loeu. Hier zag men, rnn wil
de bloemen vervaarcligcl, ee!le harp rnet eE-n 
kruis en tinker, welke geloof, hoop en liefcle 
voorstelc.1en, gi~ds eene pmchtige lier, verder 
bloemen in iedere ged1w.ute en vorm, nlles 
weerkantst door de tnlr\jke spiegels in groen 
en bloemeu gevllt. Eene andere dame stelde 
een kenr rnn bouquetten tentoon, van af de 
weelclerige bruiclsbouq uet tot mm bet beschei
den bouquetje voor een heerenknoopsgat, eene 
andere nagebootste parnsols van bloemen en 
varens. Een kunststuk w11s de Prins vn,n W a
lespluim, gecombineerd met Byronil:a-kransen 
en wilde bloe:ueu. Portretten V!tn de winnen 
in de ha.t;;te Australische roeiwedstrijclen ver
sierden de ztrnl, iH het midden m1arvan eene 
Jnpansche [Mgode was opgericht door een 
heer, die eenige j<trrn iu Japan had doorge
brncht. Aim de eene lrnnt dnarvan was een 
van verschilleucle mossoorten nagebootst Jn
panscb btrpet gelegd, met een mud van vareus. 
Het iu wendige Wits ingericht als eeu theehuis, 
iets in tli'n trnnt van een Zwitsersch ch~let. 
Elders was eeu grot van nagebootste rotssteen, 
waar tusscben het dichte loof schelpen en ko
raleu blonkon. Overnl eon overvloe;] van em
bleeruen, lrn.rpen, sterren, i\Ialthezei: kruisen, 
opgemaakt met pn.lrnen, waratrths, inbeernsr.he 
rozen, begonias enz. Ook waren er zeer aar
clig nagebootste Kerstmis-kaarten (de zooge
n11ttmde Christmas-cards, dP.n lezer bekend, cloch 
waarrnn bet rondi.enclen op Kerstmis een spe
ci11.al Engelsch gebruik is; bouquetten, kleine 
lanclschappen enz met onclerscbrift op rijm. 
Er zijn duaronder zeer frn,aie, met pluche en 
zijcle opgemati.kt.) 

Een cl uitsch ruuziekcorps speelde d~n ganscben 
<lag door en de meest populaire stukken zooals 
de Boccncio-marscb, Zilveren Hijn- wals, de z~e
roovers van Penzance, 't Bobeemsche meisje, 
Blauwe Donau-wals, ~uias uit de Fa.,orite, Ma
ritana, Droomgezichten, enz. Ben welvoorzien 
butlet werd alle eer bewezen. 

Er was nog een pavilj0entje van een bloem
kweeker, clat in Chineeschen stijl geclecoreercl 
was, tot zelfs de naam van den iuzender die 
m Chineesclie lrnrnkters op een soort van 
schiJd was aangebrncht, verder de wanclen van 
vergulcl en uitgesneden ho utwerk, ruet de lam
pions, het lnkwerk en de eigenaardige schilcle
rijen van bet HP.melsche ltijk behangen. De 
eigennar vertelde <lat hij voor clit tempeltje 
geen europeesche werklieden had knnnen vin-

F e u i 11 e to n. 
geven. Selma en Adel ma wa1 en onder de eersten, die ~ Drie weken Jang kwam ik rlagelijks op hetzelfde 
naar l!em 101m1elden - ik weigerde hen te vergezel- Ulll' om hem voor te Jez~n, naast zijn rnlstoel in den 
Jen. In het gPheim ging ik naat· de geneesbeeren, die tuin te wandelen, h\j gewenclrlc zich aan mij. 

DE SAMARITAANSCHE 

7) N 0 V E L L E. 

(1-'ervolg.J 

De 1·l'1-loving was 11og niet publiek gemaakt, het 
jonge paal' \\'as sleclits cenige u1 en voor de scheilling 
bij el,lmn<ler geweest. - l> Zij moeten bcid en geloornn, 
dat zij gcdroomd hebhen," had de r\jkf' ii.dustrieel 
gezegd. llij had zijn kind nict opgevoed en met een 
gouden aureool nan rle markt gebracht, om haar 
Je1·cnslang ah; een li<>fdczuster op te ~luiten - l'll 

Clam zelf wilcle schitte!'en, carricre maken, salons 
hebben. waarin de groote wereltl bijeenkwam. 

»B~ron Yon Pfaff had geen goed uiterlijk en geen 
geld, rnaar hij was van 011cleu adel en dus wcrrl de 
bruiloft spoedig ge~ienl. Ik zag de schoone bruid naar 

, het altaar gaan in haar gcwuad van zijde en Jrnnt 
- zij wcendc niet, zij kwnm en ging met ecn glirn
Jach - zij dacht zeker niet aan den arme op zijn 
zi~kbcd, en een rilling voer m\j door rle ]eden, zij 
werd zijn Yrouw niet. 

l>Eindelijk vcrvoerde men Gishel't Rembold nam· 
Berlijn, bet zien van zijn vrienden zou hem afleiding 

hem bebande\den - en hoorde overal hetzelfde: Hij >,Ik bad wi1Jen spre]\en van mijn lii'fde uit de 
zal nooit genezen." »Het is een treu.rig lot altijd door kinderjaren en hem willen zeggen, hoe ik tot hem 
vreemde hanclen te worden verpleegd," zei een der opgezien har! als tot een God - en dat ik wel 
cloctoren, >Jals hij getrnuwd was geweest, clan zou wist, hoezeer hij in z\jn liefde was teleurgesteld -
bet niet zoo hard voor hem iijn." En ik had hem maar ik kon niets uitbrengen, als ik b\j hem was, 
zoo Yan God afgebcden! hoe goed ik het ook in mijn slapdooze nacbten had 

ll Eens had hij tegen de tantes over mij gesproken ingestudeerd. 
Pn gevraagcl, of het bleeke nichtje pem had verge- Eindelijk zei ik: >JGisbert, ik wilde je een voor-
ten. Xeen - o neen! stel doen, het sch\jnt heel ongewoon, maar toch is 

>JDen volgcnrlen dag kwam ik aan zijn bed. Ik zie. het zerr mltuurlijk . Je zegt aH\jd, clat ik je lief.•te 
nog die ziekenkamcr in bet groote stille gebouw, waar verple<"g~ter bcn, maar ik kan slecbts enkelc uren 
allf's zoo gcmnkkclijk en ne~jes was ingericht. Hij per 1lr1g b\j .ie zijn en je lrnnt nog lang verzorging 
lag tc bed, maar men had hem tegen den volgenden noodig hebben." 
<lag een wagentje beloofd, waarin hij naar buiten kon »Zoolang ik leef, meisje. Ik heb het precies wil-
gebi-acht worden, vertelde de ziekenzuster mij. Jen weten, zooals dat een man past. Er zal nooit 

» Ik hield mij buiten aan den muur vast om mijn een vernndering ten goede komen !" 
zelfbehee1·scl1ing terug te krijgrn en ve1·zocht de »Zijn witte hanclen bcefclen, toen hij over het dek 
verpleegster, mij alleen te laten binnengaan. streek. 

»Jc nichtje heeft je niet vergeten, Gisbert," fluis-, ))Zie, ik hen nlleen, Gisbert, en j\j ook. Ik heb 
terde ik. niemand, rlie mij toebehoort. Wij hadclen zuster en 

ll~faar zoo velen, zoo velen!" zei hij treurig, terwijl brneder moeten zijn." 
hij mij met zijn schoone oogen aanzag. Dacht h\j »\\"at zou ik j~ gaarnP tot zuster hebben gehacl!" 
ook aan Clara? »Dat is mogclijk. Gisbert; maar er is sJecbt> een 

»0, die stille ijverzucht! Ik vertelde hem a!lerlei I middel, waarcloor ik je nooit zou behoeven te verlaten ! " 
nieuws uit de buitenwerelcl, sprak van z\jn kindsbeid >Jf!'licitas !" riep hij nit. 
- h\j was dankbaar. l>lk kon beclaard zeggen: >JDe wereld moet ons 

»Je stem is de eenigste, die me niet vermoeit," man en vrouw noemen - dat is alles ! 
zei hij.. »Meisje ! Felicitas! Hoe kun je de zclfopottering 

I 

Inzendiug der Ad vertentien tot op den 

dn.g der uitgave v60r 10 uur. 

den en dat Chineezeu er verscheiclene maanden 
aan gewerkt hadden. 

De gelclelijke resultaten der tentoonstellincr 
0 

war0n mecle ze'lr voldoende en o-edurende de 
drie dagen welke zij duurde hadcten bet totaal 
cler entreegelr!en en de op bet terrein in de 
verschillen(le paviljoens gemankte winst eene 
bevredigencle uitkomst. 

Of eene proef hier te lande tot dezelfde uit-
komsten zou leiden is niet geheel zeker. . 

In bet Tijdschrift v. Land- en 'l'uinb ?'. -

werd althans door den redacteur, Dr. van Noo
ten, er op gewe;1en, dat de kosteu aan zulk 
eene tentoonstelling verhonden, niet gering wa
ren t .1 achten. 

Dit was naar aanleiding van een ingezon
clen stuk geteekend Elise en voorkomend in 
het Incl. V ad., waarin op het tot stand kornell. 
van zoodanige expositie te Samarang werd 
mmgedrongen. 

Een antler inzender echter, die hetzelfde voor 
Soeru,baja an.nbeval, vermelclde in zijn stuk: 
,,dat; r!.e bloemententoonstellingen te Bat!Lvia 
,,en Buiteuzorg- met de beste :financieele nit
" komsten werctin bekroond." 

EEN ENGEL§CH PBOCE§. 

De geruchtmakende zaak van Adams contra 
Coleridge is geschikt, en dat is verrnoedelijk 
de beste afl.oop, dien men wenschen kon. Naar 
men weet gold het bier een lusterproces tegen 
den ouclsten zoon van Lord Coleridge, den 
opperrechter van EngeJand, een proces, dat 
hoogst onanugename dingen aau bet licbt bmcht. 
Lord Coleridge heeft eene clochter, Mildred cre
na!Lmd die hij, in eene toornicre bui zi1·n b~is 

. 0 ' . 

u~.tge.~et en onterfd had, voornamelijk, tlewijl 
ZlJ Zl;)U orders ten aanzien van den beer Adams 
niet had opgevolgd. Zij raakte, na van huis 
en gdd beroofd te ziju, met dien beer verloofd, 
waarop haar broeder Bernard tusschenheiden 
kwam en haar een brief schreef, om haar te 
W<Larsch u wen tegen haar aanstaauden echtcre
noot, di en b ~j als een avonturier schildercle. Mil·· 
dred sommeercle toen Bernard Colerido-e om Of 

. . 0 

ZlJll zegsman te noemen Of de aantijo-in.,.en te-
gen Adams, in deu brief verrnt, int~ t1~kken. · 
Mocht noch bet een noch bet ancler o-eschieden 
dirn zou z!j den brief aan Adams ove~·hanr!io-en: 
Bernard bleef het stilzwijgen bewaren, zoodat Mil
dred toen gevolg gaf aan hare bedreiging. Daarop 
volgde bet bsterproces. Gedurencle den loop 
d11arv1m sommeerde de eischer herhaaldelijk den 
gedaagde zijn beschulcligingen tegen hem waitr 
te maken of anders in te trekken. Noch bet 

zoover drijven? Neen, dat is niet mogelijk. Ik kan 
je niet aan m\j, een stervende, kluisteren." 
_ l>lk antwool'tltle: >Jlk ben al!een. Wij kunnen 
op je lanclgoed wonen, ik houcl van buitcnleven. " 

>>N'een, neen ! Ik kan morgen sterven, maar ik 
kan ook nog lang ZQ(• blijven l\jclen." 

llJe geeft m\j een tehuis, Gisbert ; ik ben een 
wees en tot niets nut in de wereld." 

J>De rueclelijdende uitclrukking op zijn gelaat gaf 
mij moecl. 

»Arm kinrl, ja." zei hij, >Zij hebben je altijd over 
hct hoofd gezicn." 

>l Hijzelf harl bet gedaan, maar hoc bad ik hem 
kunnen aa11klagen. Ik klemcle zijn uitgeteerde han
den vast in de m\jne en flui~terde : »Je doet een 
goed werk, Gisbert, ik zou gaarne een ]pvcnsdoel 
hebben." 

»Ik hell je lief - waagde ik niet te zeggen. 
>l Den volgenden dag gaf hij ziju toer;temm i ng. 
>JZuster Felicitas!" 
J> 13roeder Gisbe!'t !" 
Oat was onze overeenkomst. 
>> Een maand later wcrden wij door den geesteltjke 

verbonden - een clroevig huwelijk. Selma en Adel· 
ma, zijn dokter en de pleegznr>ter waren de getui
gen. TI;: kon toch van ganscber hrtrte zeggen: »God, 
ik dank U !" Mijn voornernens wal'en goed: Ik wil
de door trouwe zelfopoffering zijn liefde trachten te 
winr:ei:i en wanneer hij mij zou zeggen, dat hij mij 
liefhad - dat die andere vergeten was. zou ik tot 
hem sprek~n : 



ei>n .noch het ander gescbiedtle. De 11dvol'aten I Solu-!-'e111:1n1ng 
va n Bernard Coleridge hielden vast nan de 
theorie, dat de brief door hem aan zijne mster 

7.~ '· m. l 0.30 v. 111 2. (6 
r- 111. sne\trein, we\ke aan
::;Juit aan den ~111•lt.rein die 

geschreven, wat men bier noemt ,,bevoorrecht" •)m (i.'20 v. m. van Suern-
bnj11 Yertrekt. 

~ern::irnr.t!'-Kerlongnjnti 2.:-.~1 n. m. 
Kedo111!-n,jnti-Sl'marn11gl-U'2 v. m. 
Sen1:m111g--[l_iulq1l 'li.~>0 v. Ill. 8.:3 t v. m. 
D"ilqa --:-;1'1tin1-ai1cr 7.15 v. m. 1.2.2;) v. m. 
f~lok:j:t-!:i<;in '"' 7.15 Y. ffi. t}.48 Y, Ill I~.% 

n. ni. ~t55 n. rn. 

was, dewgl te goeder trouw ge.;chreven door 
een broeder ann z~jne zuster. Deze hoUlliug, 
:welke steun voud bij den rechter Munisty. h11.c\ 
111vlo.ed op de uitspra11k der jury, welke tot de 
slotsom kwarn, <lat He1rnrd Coleridge met boos 
opzet, gehan deld had, welk boos opzet bleek 
uit zijne w_eiger ing om de aantiigingen tegen Solr -Djokia 
Adams waar te maken of anders in te trekken. 

7 .13 V, Ill. 'I 0 T ffi, 'J.53 
n. m. 3.3(i n. m. 

Naar men zicl:: herim1eren zu.l, wilde de 
rechter Mahisty geen gevolg geven aan de uit
si:iraak der jury. Hij deed h1ittr eenvoudig te 
met_ en wees een arrest ten voordeele des ge-
d1u1gden, - eene liandelwijze, die eene ontzn.g-

Willem [--1\cdong-Djat.i (i v. m. 2 IL m. 
K,,,fung--Djati-\Yillem I. 8.5 v.· m. 4.1 l n. Ill. 

-l0.41 ($nP\trein) aauk. Soe
rabaja G.-

gelijke beweQ'ing in de pers ten u-evolg·e had. s I - .--. l o· 1. i: r ~- " •' oern J:11a---;"O o ,Jeures 
~ 1m het arrest kwa m de heer Adams in hoo-

2.35-aank. Madiocn 5.52. 
ii.':W \~neltrein) n-rnk. Solo 

Ilj. •l .28 
ger beroep en een paar dagen werden aan bet 
app$1 gewijd. 

8.25 nanlc SolnDG-· 
'11.57 aank_ Madioeu 5.51 

(Tij1lsopgaYen volgt>ll" midcll'lb. tijd Sol~1·ahaja: 9 mi
nnt"n 1·1~r-chil 111et Solo: ·12 u111· Sol•rnlmja :::= -1 ·L.51 
Solo.) 

De uitspraak in cassati w~rd op ·voorstel 
van den advocaat des gedaagden, en met g1)ed
keuring des heeren Aditms, vcrschoven. Het 
gerucht ging nl reeds, <lat de partijen het eens 
waren geworden over eene schikking. Ileden wcrden tei: politierol o·estraft weO'ens 

Dit is bevestigd. De beer Bernard Coleridge 't lier.it van clatlllestiene opium :
0 0 

heeft eindelijk alle mi.nt-ijgingen tegen A<larus 'froennkario met ;3 mn.:uuleu kralrnf; 
ingetrokken en Lord Coleridge Lesloten zijne \V ong~owicljojo ali:t::I Bagil, \ V ongsodiwirio 
dochter weder in bet ouderlijke huis op te ne- en Bok '3oero,yidj jo (·lk met; ~ m:rnutlen km.
men met berstel van vroegere rechten en met lrn.1 en Hok K1tnmnnwic, Bok Kario1likoro, Bok 
een jn.nrgeld -van £ 600. All's well, that rnds W ong:mlrnrio en Kartokurio al ins Pnk Boegel 
wr•ll! M111ir hoe jammei-, di1t deze oploss~ug uiet met l n'aand krnlrnl terw(jl Sabundim en So
wat vroeger bedacht werd! Men h1td zich dan moprnlebtl.o te; znke werdeu vrijgesproken 
het geheele soh1tndnal knnnen besparen. Nie- e1'euuls Llem h.wu.n beschuldirrd we«eus bet -,, 0 

nrnnd zal den neer Adums zijne zegep1·unl mis- toti~rengen vnu slagen. 
gunnen. 't Is geen alledangsche taak den hand- ! Ta.n Hok lng wertl we~ens het zich vesti
schoen op te nemen te<Yen den opperrechter gen rn N' ederfaudsch lndie zonder ver•YunninCY 

"' ft l. b 
0 

van Engeland, staande achter zijn oudsten zoon.

1
• o oe ntrngskaart, beboet met f 100.~ 

N. R, 0. 

Soerakarta. 
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EUROPEESCBE 3IAILS. 

l'x S.nrAR.A.:~rn : 
Fr. 9-23. 
Eng. 14- 28. 
£foll. 4-14-25. I 

'I'E B.'>-T.A.Vu: 

Fr. 12-~6. 

Eng. 3-17-31 
Holl. 7-17-28. 

\JllLensland Royal Mail Linf'. 
re Samarang 6. Te Batavia 9. 

l'ornmissarissen over de maand Juli. 

Plaatselijke Schoolcommissie. 

De Heer H. K. H. Wilkens. 

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

van Klaveren. 

V erzorgingsgesticht. 

De Heer P. W. G. Gout . 

M. n. a n Iii t ll n d . 

Zondag 5 .Juli L. K. Zondag '12 Juli N. M. 
Zomlng 19 Ju!i E. IL l\Jaandag '27 Juli V. 1\1. 

R. H. Eeredienst. 
.KATECHISATIE 

Op Yrijdag en Zaterdilg den 24 en 25 deier des 
morgens ten 7 ure. -

GODSDIE~STOEFE.NIXG. 

Op Zorn.lag den 26 dezer des morgens ten 8 ure. 
Pastoor F. H de BRUIJN. 

V er t rek der Treinen 

Semarang-Solo 6.30 T. m. sneltrein, well1e 
te Solo ::irmsluit aan den snel
trein, die om 10.30 v. m. 
van daa!' nanr Soera baja ver
trekt. Yer1ler 8.3·1 -v. m. LH 
n. m. 

De Bu.favinscbo bfaden melden dat door 
toekenning der derde tractementsverhoocrincT 
'fan f 50 's mtls. de beznkli1rrnrren der 

0 

on~ 
, derw-ijzim-i der lste en 2dc k;,se~ J. van cler 

Lof en H. Th. \Yeehuizen thtLllS gebrncht zijn 
op f 4 00 en f 3.:iO 's mds. 

Korteliugs kl'eeg de inlander Kertotenoijo, 
woneu<le in de desa Karang-Assem ouder De
larigoe, ren bezoek van dieven die met twee 
zijne_r runderen aan den hual gingen. 

Die beesten stonden noo- wel in eeu met 
0 

steeneu mnren owgeven stn1. 

I 

Het befoamde bruggetje achter de oud9 ge
vangenis bezorgt .aan <le inlundsche gemeente 
nog steeds verra~r,;mgen, door hen die er ovei: 
gaun te wnter te helpen. 

Dit i-; bet om;.('ekeenle Yan hetCYeen men met 
'- b 

eeu brug beoogt en 't \\ure dus wenschelijk 
er althans bij doukere mnan een lantaarn bij 
te zetten. 

De volgende opgnven zijn ontleend aan bet 
Batr..viasche marktbericht van 17 dezer. 

SUIKEH bli1'ff in lustelooze stemmiDO' ver-• b 

k.~eren, en "'.'ilden fabrikanten thans verkoopen, 
~lJ zouden z1ch met f 11. - of wisschien met 
nog minder motten tevreden stellen. De eeni
ge te verwelden afdoening is die vim 30."000 
Pls. l\Iidden-Javtt Suiker tot 1 11.25 . 

Xiet ·minder dau de beetwortel-oogst in Eu
ropn.. worden de werkzaambed1m op de fa.brie
k:eu on Ju va door het weder beanustirrd en 

t' 0 0 ' 

overal voert men met kmcht af. De heersch~m -
de droogte echte.r, zou wel eens van scbade
lijken in v loed op den oogst van 1886 kunnen 
zijn wanneer ze nog l<tnger IJ.anhoudt. 

KOPFIJ. Een pa1ti- kleine oorrsten in hoorn
schi l hebben tot geheimen prijs. 

0

nemers gevon
' deu, nrnar in \V. I. B. ga1tt uiets om, werrens 

de buitensporige ei:;chen vun de planters."" 
RIJSf. Afgednan wenlen: 
de 11.anclanyhauer 1]ocke oogst circa 3J .000 Pis. 

tot r 205.80 

l>lk hell je altijd Jiefgehad." ven. Hij bracht gnarne eenigc ochtenrluren alleen 
&Dat gcueurde nooit !" onder de groene boumen door. Op bet terms zag 
De ~cbilrler sl:rnkte een krert v:rn ~mart, de bleeke ik ecn dame, die mij bekeml voorkwam. Ik zag naar 

nonw ging '.-Oort: '-' Wij leefden altijd stil naast haar om. Zij herinnenfe mij aan Clar;i Ditting: 
,.Jkand1~r. zoonls u on~ beeft geiil'll - ik, ma ·wij- blond, glanzend hnar, een elegnut figuur - een 
iiende nan mijn phcbt, hij, dankbanr voor mijn opvallcnd morgentoilet - rnaar bet was wket; iemand, 
u·1Jll\Ye zorgen - nooit werd onzc ve1·binlcnis door t1ie vcel op hnn1· gelel'lc Daarmce steldc ik mij ge
een wankla~k verstoord, mna1· not1it ook ont>'tond er rust, scl11·eef den brief, tel ie, rckende en wihle nnar 
inuige lmrmonic tussclll'n ons. lk vuclde, dat die Gisbert gaan om zijn oordcel et· 01·er te hooren. 
ul•!eke, gedul1lige man ncoit de >cl1i11eren.Jc Clara »Op het terms rnirndti de oberkclluc1' de ontbijt
Ditti:1g had 1'ergeton-en ik wPrcl mij mct>r en meer tafels op. Ik daclit eensklaps weer aan de nie~1WE\ 
va11 rnijn ~chuld brwust. Ik had Gori gesmrekt, hem gast. 
mij te schenken, hoe of op we Ike "\jze ook. )) Vel·I nieuwc gastrn ~erl.ert gistercn ?" vroeg ik. 

>-' \Yij woontlen bniten, op zijn klein hmdg11ed, had- >lEen pt'ofo~sor nit \\-eenen en cen barones." 
den geen ovenloed, mam' ook gt•en zorgen. \\'ij la- »Von Pfaff?" ril'p ik. 
zen wel, een nude predilrnnt diL' t\\'t•e w1r Yan ous >l0, }iceft u rnevruuw de baroncs al venvacht ?" 
nf "oornle, was de eenig-e, die ons bezocht. Sel111a Y!'oeg hij. ))Zij is voor een oogenblik den tuin in 
en ,\delmn logeerden ePns hij ons. All•~cn 1le jaar- gegaan." 
Jijhche reis naar \Yildbail bracbt nfwi~~eling in ons l1lk g:if gee>n antwoord en sneldc de trappen af. 
eentonig ]even - ach, ik zou ook niet~ nndPl'S ge- Z\j was in den tuin gegnan, dnar rnoest zij Gi,;bert 
wcn~rht liebbPn als hij miJ s!echts had lie(;_;elrn.d. vinden, zij zonden clkander herkennen. \\'at te cloen? 

>>~1ijn trouwe toewijcling en zelfopofl'e1·ing waren ,\Is ik h1•t nog cens kon Yed1iude1·tin, rfat hij hnar 
doellc>os - hij was gedult\ig, maar nooit heb ik hem zag - en t!an n1o~~ten w\j weg uit Wiidba.i, van-
et!n poging zien doen om tc glimlachen. daag nog, wr wille van deze vrouw. 

>lZoo brak de Jaatste dag van z~jn !even nan." vDe takken s\Ot)gcu mij in het gezicht, ik volgLle 
>lLe eerste", daclit 1.1\:'t,lf Findling, lldie mij uw de p>1den 11ict meer - en toen - hoonle ik stemmen . 

beeld voor nltijd in mijn ziel grifte." )' 'ij had den elkander rPeds gernndeu, zij spra 
»Des morgens had Gisbert zich naar zijn lievclings- ! k1•11 111et elk<1nder. lk zag ten lw111t I. ee;J koucle 

plekje achter in den tuin van bet h<.1tel \aten rijden. l rillmg voer 1n!j d-0111· de ledtin, 110;:1· weiuige vuet
Ik had hem voorgelezen en toen Yen;ocht hij mij stappen en ik was bij den s~oel. waa1-0Ycr zU zich 
op onze_ kamers een brief vo?1' hem te gaan schrij-

1 
hc1m bong, Zou ik? i\een, ik stond onb~weeglijk-ik 

'l R1'l'it1s Tnd1·amaijo•' O•Jgst 1·a11 15 Lllt '.W.000 Pls. 
tot /' 2G2.17. 

l) fod1·111naijoe ll'1•st 0()~,t Yan ' a2.ooo Pk 
tot f ~U:l. -

De 0ogst is zeer rnim dit jaar; in de min-. 
der~ 1>oorf-e11 p;n.at niets ow. 

IN_DlUO. Yatt de unngebodt>n partijen werd 
op meuw slechh; weini~ verkocht; . liet rn este 
won1t voor pl11.11ter':: rrkoning versclieept; de 
oogst is bijua nfgeloopen . 

GEMENGDE ERICHTEN. 
YoLGEN!'.J 

nacht weer 
oogc,.etnigen IS de Lamonga n jl. 
he~ig aan 't werken geweest. 

N. A d v. BL Pro 

Een ond-officier schrg ft ann de S nmat 1· 

Uo11ru11t : 
Met <liepe verontwaard iging heh ik keunis 

· gen omen van bet bericht, dat door een milit ai 
Nnar wu vernemeu werd de lrnmpongbrnnd, - ren commanclnnt amt een zeudeling-leeraar ge

die onhmgs tot uietmolm 1 tue rniast de wo- weigerc1 is geworden om voor bet garniz en 
ning van den beer v. P. P. uitbrnk, eene keer een godsdienstoefe~ing te houden, onder de 
veroorzaakt door de naieveteit vun een iulan- I zontdooze opmcrkrng: >!wt Go1~vernement is 
der, die probeerde of hij petroleum iotl kun- t. on:.:c God". (zie Swn.-Ct. dd. 7 dezer). 
nen 7-.-oof;en. l\let recht eischt de Sum .-Ct <lat deze 

Yer heeft .deze mu.n bet in de culiuaire we- cier door .. zljn >God" uit he,t leger rn oest wor-
tenschappe11 zeker niet gebracht. Ii den VtffWlJllerd . Het zon sch1Lnde zijn, zeg ik, - t a.ls cle znak ongerept bleef. 

De heer v. d Ch\js heeft onlangs aan bet Bat. l\lorgenav~nd ge~ft ~et Ititliuar;i-sche opern-
Genootseh v. K. en \Y. rnorgesteld de medewer- geielsc~ap zgne af~c~e1dsvoo~stelling m et de 
king in te roepeu van prins Pnmg \V edono opl\vlo.onng tvanftH.ossnu's ~a.1:bte1'. h . . 
en llen H\jksbe,:;tiertlcr tot de opsporing van en ver oe__ ongaarnc u\] eeue ermn.er rng 
voorwerpe;1 vun oudht:iclkundicre wi:mrdt>, zoorue- nan ~chroll'.eltJk telenrgestelde verwachtmgen 
de die vnn den beer F. Yon-el ~lestii-d, inspectP- 1• en miskennmg van talenten; daaroru zulleu 

0 , ' t; ,u .. l 1' d l"d b . 1 . 
der kdt'ilaudeu nw eerstgenoewde, met betrek- WlJ ons we wo.c i~en e_ lJ .emgesc 1ec.eD1s 
king tot de collcctie gouden voorwerpen, vroe- , vim ltet ger.elsclrnp rn hermnenng te brengen 
ger bij de de:m Me!ese (\'evonden· en bepalen er ons toe 1len wensch en bet ver-

0 · trouwen uit te spreken, dat morgen een stamp------ I volle zaRl den impressnrio bet bewijs zal ge-

Een inzencler schrijft in de ~htnram: , ven, dat ruen hem wnardeert ls een h oogst 
'l'oen 1·k dcz 'r· 1 _· t e> 1 k 'k belnrnam, voorkomend en volhardend t heater-,e t.ngeu e oo o wns -on 1 - -- - - - -

met eeu mi
1
-

11 
.. 

1 
• .,,

1
•
1
- ,

11
-len 

0 
._,. 1 ' t +·' explo1tad. Het !<preekwoord •cln no11 1·1s1ca 

, '- I ( l \€1 Cte cornpe enoJe • » ( l' ' t t d• • • ) 
"n.n clen 11 .,1·c1 'UtI· l' ,., 1 k 1 d h non 1·os1ca < 1e me wtl.llg ie m et wrnt 
, , ~t:., 1e e- 11. .. t spre -enc e, en wensc ·a. ,f b · · 
uiet weitrhonde l t 1 J · _ t . . • iec em er toe om, m weerw1l van de 

u, ta ne uns en vereemgrng , l ht t"d h · t t k 
d rnrover h r, <l 1 t l t _ d t b sec e l] en, erwaur s over e -om ru ei 

l 
1 a e ge ac 1 en aa gnan, op ll e- 1 · b - · d l 1 

;,, t we en waara1rn z1c e moe en l · Ian -.-liebben Jen t _ " · b t t l een geze sc up, waanim meruan aarze en zn 
bouden. B~j arrest van bet hoocmerechtsl10f ~e verkluren, c ~1~, zo? het. de k unst al m et 
rnn ') 5 1fanrt 1880 . b€ r t 'I td Ill hare beste mtrng, 1ll 11are mee verbi-<ven 

tentl.e~· v 'TI j , }' · } lSt. ·~JS .,d l .a a·~ . C]Ol~pe- : roeping fe ltansehouwen heeft gegeven, n iet-
• !• len <es11 en ie- 1.ui.a nt JVle e za- . ' · - · - .. 

k~n W"l r·b1ii E f d t tewrn de cnttek, wanneer hnar een billJJke en 
" • "1 ~ uropea11en o vreem e oos er- t .. 1 · t l cl · 

Jin i·eii. al, O'ed ·d b t. kk .. . b . t onpnr lJC 1ge mnats nf nange eg w ord t, met 
1,. " 0 , aag ill e ro - -en Z!Jll, ZIC me - 7 , _ · . b l ft t . , 

-venler uitstrekt d11n tot f 500. - behoudens Ill u:t mrn.,t e lOe - e neezen . 

1 t l · - l , · Onze beste wenscneu vergezellen bet gezel-
ec l er, ( ut. c1vie e voruerwg-en teO'en vreemde b d · t'"d h t ' -] "£ 

t 1. · t 1 ~ e.. 5e ap op e re1s nna.r en !J ens e veru ~1 
oos er mgen rue gegronc op de blJ sfarntsblad · 11i-dd J H B · 
18 -~ ,...q h t ]"k 1 m n 1 en- ava. B . . . 

'h> nr. 1, op en oevnsse ti - verk narde 
gedeelteu der Europeesche wctgeving ook ho- l 
veu de / 500. -- blijven ter competentie van 
de. Resitleutie-Rntlen. 

Als een bewiis hoe In<lische lieden moeten 
oppnssen, om eenrnaal in de Europeesche maat
schappij teruggekeerd zijn<le, n iet · bij elke ge
legen beid bij den nens gepakt te worden , client 
vermeld te worden, dat een echtpaar, waar-

Maar b\j 's Hofs later n.rrest van 20 Janu
ari 1881 is aangt:!nomen, aat al11 het vorcle
ringen ge1dt tnsschen Europeanen ondedinCY de 
Hesidentie-Haad nooit bevoegd is, zelfs nicl in 
zaken ben1!den !' 500.-. doch de vorderino 

"' skeds moet worden gebrncht vooT den Raad 
van Justitie. Do vraai; rijst nu: geldt dit zclf
de ook tusschen chinezen ouderling of eeu l!Ju
ropeaan tegen een chinees. 

' van de man in :30 jaren niet en de dam e 
nimmer in Holland was geweest, dezer d11 geo. 
te Brussel kornende, zich bii een kap per liet 
roi:ireeren en ditnrvoor moest betalen 85 fran cs. 

Hoe de heer ook reclameerde, de coiffe ~r 

Inlwud call tydsclll·iften. \Vii ontvingen heJ 

beweerde, d1tt - zulke kostbare oli.en hadden 
moeten wordPn uitgegotcu boven de verwaur
lonsde krulleb{l\\ .. n, <lat hij het voor- geen cent 
w inder kon do(.11. B. H.B. 

oen het Brederoo-Alhum. eeu feestuumer van 
bet tijdscltrift ,,Oud-Ho1l~1.nd". uitU'ecreven ter De controleur der 2e kl!!-sse bii' bet Binnen-

1 • <:::>"' 
gelegenheid v11n rlen 300 stcn ge11enkd11g van landsch bestuur op Java en Madoera 0. A. 
dPn Amstenlamsc1-:en dichter Bre<leroo, wiens H.osemeijer is van 1~f l\Iaart 1883 tij del~jk toe
bliispel: . .'t :illoortje" oulangs te ,\msterdam 1. gevoegd aan den Resident v:i.n Djocj akarta TOor 
met ved b\jvu.I ten too•1eele w01\l gcl.micht. bet instellen van on<lerzoekingen , verband bou-

Het bev:tt een fmai portret van den dichter, dende met de landhuur. 
een facsimile vim z\iu zw1tnezang, de feestre· An.n die toevoegiug zal eerstdaags een em-
de ya.:1 pr Jt. tea Brint;k. eene stndie over het de worden gemn.akt. Althaus de H.esi den t va n 
,. Liedtboeck," id. over de betrekkingen en bet Djocj11brtn is nangeschreven om over de beei n
woonhnis rn:i den r.r.uger door den nrchivaris ' diging vau die tijde ljjke ter beschikkingstelling 
van Arnstenlnm, ~Ir. N. de llnever, enz. ' te rnppol'teeren . 

Het T~jdschrift v. Iud. T. L. en V. n.flev. 
3 en 4 bernt bet: Hrrpport vnn H. Zwan.rde
croon en ('. Chn.steleijn hetreffende de reis 
nan.r N. Guincn. in 1105 ondernomen door 

1 
Jacob -w .. ylnncl, door A. Ha.p;a en: Sink Sri 
Indrai:riri. 

De -jong·,,te Y crhnntl. v, it B·tt. Gen. v. K. 

A. D. 

Bij kon. besl. is anu den heer 0. vu.n Rees, 
Gouv. Gen. van Ned.-lntlie, vergunning vet
leend tot minneruing der benoeming tot offic ' r 
de l'Instruction publique, welke titel hem door 
den Minister van Opc11 baar onderwijs en ;;choone 
kunsten in Frankrijk is geschonke11. 

A. D. 
en \V. berntfen cene J\1inn.ngknb11.usche ver
telling, ,,ilfandjnu Ari" door J-. L. v. cl. 'foorn. f 

elk I """'f""l"'ij""""'h""ie"'r"'1"'a"'n.,"'o-z .. t .. ta""n""1~c"'le""'"'h"'t>"'v""en""d""e"""'v"'io"'g""e"'r!!!!!s o"'p"', "'o"'rn...,.h"'a a..,.r 
nu nog ' over het glnnzeude hnar te skijken. 

JuiBterde. Hoc zacht k!ouk Gisberts stem 
woord werd in mijn geheugen geprent en 
klinkt het mij in <le oon•1i-." 

J>Anne Ch~ra - en ik rlacht, dat u gelukkig 
waart," hoo1·de ik mUn man zeggen. 

>lGe!ukkig- !"' ri"p Clara. >JGeen Ulll' ben ik ge· 
lukkig geweest. En wanrom dat kourle u, Gi,-;bert? 
Heb je ver:reten, wat wij eens voor elkander waren?" 

))Zijn 'IVilclen - neen !" st<"nncle hij. 
))De omstanrlighrden -- papa! O, ik heb yeel gc

kden 1 lblf ged \\'Ongen - hoeYeel lieYer zou ik lliP!' 
bij je ziek.enstoel bl~jl'en," zei zU half snikkend. 

>lSlil," ric'p hij, >lClnra, je bent jong, scboon, je 
plaats is in de werr•ltl." 

l>Die ik veracht ! Gisbert, hflt eerste uur, dat ik 
hier wa~, noe1wle men je vro1Jw; men noemt !mar 
de Samaritnansche. 0, ik benijd haar." 

>l1'ecn, Clara, clat ZOLl zonde zijn ! Zij is stil en 
zel~opofft•reud - en rnor alles, wat z\j nan m:j tloet, 
kan ik ha:u· niet cens geven, wat zij verclient." 

»En rlat is?" 
J> Liefde '" I 

1 >J.le lwbt haar dns nooit lief gehad? Ze wns d11s 
1
. 

I allteen je verpl1~egsLer? 0, Gisbert, hadt je rn1j niet 

1 verg~ten ?" . ,, 
i1~een, Clara, noo1t. 
Zij knielde naast hP.m neder, ik zag dat zij zijn 

hand<•n lrn~te. 
>>IY:rnrom,· 1 vrce_~ zij toen, »heb j.: znlk ecn oiler 

aan_gcnomJn. rlat je zt>lf bond en haar nit•t grlukkig 
kon ma ken?" 

)) \\"ij waren - tot nu toe - - tev1·e,clen met onzen 
toe;:tand," aatwvordcle hij. »Zij scl10nk mij ook gt'en 
liefdt> --· ·allel•n wsterlijke genegenheid en zij bood 
mij a:rn met mij samen te !even." 

»Ah - zelfs romantisch". zei zij op den lucbti
g-e11 toon van een nouw uit de wereld , die een 
hoofdstuk uit _een Frnnsc:hen roman· critiseert. 

»lk wo1·d bijna nieuwsgierig kenn is te maken met 
die so~ur de cha rite!" 

»En jij, Ciani," vroeg mijn man. 
))Ik hob je ook niet vel'gcten. Zou ik hier an· 

ders lJij je zijn gekomen orr. je nederig vergilfenio 
voo1· mijn gedwungt•n ontronw te vragen ?" • 

Ea toen zag ik hem glimlac!Jen, een glans van 
gel11k overtoog z~jn gelaat. 

>JC!ara, gelieftle Clara' !'\a cl it uu 1· kan de wereld 
mij uiets meer schenke 1" 

»Zeg dat niet", ricp zij met hnar zachte , be oo
ven•udc stem, >lje kunt genezen ?" 

Zijn droevig Jachje Lewces, dat hij niet geloofde 
an ll dir. t1·oost. 

>lEn als ik ?" fluisterdc hij, als om rle schoone 
vronw op rle proef te ste ll en. 

>1 Dan tl'Oost,•n wij elkande1· Ill vi iendschnp." 

(Slol vo/gl .) 



Een der groutste vijandt>n vnn Linnaeus (die 
nilllnJer vnn eenige k itiel~ 110titie mun) was 
Browall, die zich aauvnnkelijk zeer Lescheiden 
tegenover hem gedroeg. Limrneus noeim1e dun 
ook eene plant, wani·vun slechts eene soort 
bektlnd is, ~Brownll'n demissa'' (de nederige 
Bro" ulliu). 

Toen Browall eehter latPr bisschop van Abo 
wer:l, bing bij, tegenover dPn grooten plant
kundige, den grouten mijnheer uit. en deze 
betitelde, toen bet liem mocht gelukken eene 
tv;eede soort der " Browalli1L" te vinden, die 
met r~en naam » Brown1lia. exnln.ta" (<le in 
rang gestegen of vuorname Browallin). 

De bisschop 'veril woetlend en scLreef aller
lei leelijke dfngen tegen Linnaeus, man,r de · 
eenige wrrnk die <leze zich veroorloofde was, 
dat hij, bij bet vinden eene1· den1e soort, de 
» Browalliii alienat1L" (de verloren gegane of 
afgeweken Brownllia) doopte. 

Het was zeker de gevoeligste wrnak die hij 
nernen kou. wan't zoolang· er 111m botimie ge
daan wordt, zal de unekdote blijvcn voortle>'en. 

Telegrammen van de Locomotief. 

Aangeslagen vendutien. 
Op \\'01m~dag- llen 22 dezer in !let pandhuis in 

het chilll'C~Che l,amp alhiet", van onuitge!oste pancl
g1JL"deren. 

Op Dond1'r1bg den .2:3 dezcr in bet pandhuis te 
Kepatian nl hi er, van on nitg-closte pandgoederen. 

Op rtjrifl:.r 24 dezer dei; avonds ten half negen 
ure in ht•t locnal van de Socil'teit ,,Harmonie" alhier 
van bockworken. 

Op Zatt•t\lng 25 Llezet' v(16r het Yenduknntoor al
hif't' 1·an afgekeun!e schoolmeubilair. afkomstig van 
de 1 e ~chool al bier. 

fle vendumeester, 
H. C. Fisser. 

·Advert en tie n. 
Voo/' het land 

~eke~d~0,.,kiu8 .. 
· De Hesident van Soerakarta maakt be

kcn<1 dat tot 1vijkmees tor dcr () tl e wijk ter 
hoofdplaats Soer:i.kartn. is benocmd de 
Heer IL G. KILIAAN el~Y('-translateur 
bij hct trnnslateurs bureau tc Soerakarta, 

- - -- en zulks ter vcnnnging- van den heer 
Uit Bat::wia, ·IO Juli. Benoemd tot hulponderwij;eres, I A. J. CHARPENTIER llilil wien op 

meJullrouw Goe.\l.iloed. verzock eervol ontsla~· als zoodanig IS 
Geplaatst te S,1erukar1a nwjunrouw Goedb!oed, hulp- vcrlecnd. 

onrlel'wijzeres: 
te Gl'Obl·g-an, de contr61eur der tweede klasse H. 

N. Kiliaa11: 
te \\' eltevredcn, de lrnpi teiu-k wartiermPestei: P. L. 

Br·ocx, onlan~s 'an wrlof teruggekeenl. 
0Yergeplaatst naa1· Tjilatjap, de tweede luitenant 

der iufau iie L. Gvt1t; 
naar Soemeucp, de lrnpilein der infanterie F. 'V. 

A. H. Scheurer; 
naar· :Soern.baja, de tijdclijke hulponderwijzers aan 

de tweede opP1-1bare lagfH·e school te Soernkarta, me
j uflrouw A . .M. Yerboelf. 

Do Resident vd. 
A. J. SP .A.AN. 

(159) 

Vendutie \Negens vertrek 
DbsJag en Wcensd.ag, 28 rn 29 Juli l$S5 

ten Luize van den HoogEde1Gestrengen Heer 

klas"c \\'. Yan dcr Lindr; !'11 ;1 : ij11rn " 'tlf' 11 "'' co 111p leetr- u i n /Jor'c/,./ h.-, t rrruufr uit: 
Yerplaat."t naar SPu1urang, rle c0ntr6leur dcr eerste I 
naar 01'nga1nn. de contr61eur der tweede klasse F. Eene colleetie prnchtige Crotons, Begonia's, 

l!Ot'ZOO; t Hozeu en andere blueruen in rotten ; 
n:tai· de afdeliug Doesoen en Dajaklanden (zuid-en Soei !tbitiasche meubelen, ti.ls: Banken, ronde 

ooster:Jfdeelin0cr 'an Dorneo ), de contr6leur der tweede · 
en vit•rlrnntc tat'ds en knmi.nJ·es, i:rewone, wip-klasse W. Dollinger; r ~· 

nanr de afdeeling Koetei en Sumarinda (zuid- en en lui.~r -s tot'len; Consoles, divam::, kroonlarupen 
oosternfdeelinp: rnn Borneo), <le contr61rur de1· eerste met witraillense- en md dnplexLrn.nders, hung-, 
khtsse II. J. :N. :Simono . staandc en muurl11mpen, t1Vee p1:nchtige gra- . 

Toegevoeg<l aau lien r.ontroleur van Pekalongan, de vures. twee 'l'errnc(l t~u beelden, lgroepen voor-
ambtenaar ter beschikking 'an Mark. , stellende) ee11 urngnifiqlrn zwart nrnrmeren pe~-

liit Bata,ia, -18 Juli. Gif'teren hePft hier een groo- , dule met cundelnbres, een speeldoos, een nam-
te branrl gewoed. ' machine 

Yijfrien huizP.n, ge!Pgen achter het Chinee~che hos- • " b. , } ·· . t e eenpersoons-
•t J • · f b 1 j ,~ oera masc ie i17e1en wee- n 
llUU, ZlJlt age ram. · . i' t h t L' J ·} rk t 

Op <le vergadering, heden 0001. de ~. I. Juristen- le~1kan~eu comp ee , ou en JS.lllCLeI ec 1 an en, 
Yereeniging gehoud .. n, waren slecht~ dertien !eden 

1 
t01letsp1gels, wa-()htnfel 0

, schutsels, hang-, leg
tegenwoordig. ~ en P,te!lSlrnste11, een .buffet, Pnlembangsche 

:\a een belangrijke di~cu~sic tusschen de heeren ! matten voor n.lle vertrekken. 
;n1·. der Kind~ren en mr. Filz over het derde onder- j Kristal-, glas- en porcelein werk, dispens
werp ('!), werd besloten de strmmmg over het voor- rnkken, keukengereedscL!Lppen enz., enz. 
stel van den. beer mr. Hulsholl Pol (:.!) tot bet vol- YOO HTS: 
gentle ,1aar mt te stellen. 

EEN GOED GEDRESSEERD SANDELWOOD R!JPAARD , 

{l) Zie De Locot11otief van 4 Juli. 
(2) Zie De Locomotief van 17 Juni: De X. I. Judsten

ve;·eenig ing. 

Kijkdagen. Zen.- en Maandag 26 en 27 Juli as. 
~ Volgorde der Yeudntie : Bloewen, -bin

. neug_ al eri.i. kamers. :ichter0cralerii, biigebouwen. Ontsla"en eervol, op verzoek, de gewezen com:nies . •· 
op bet :ssi;tentiebu.reau te Tangerang J. J. Gouijn. 

1 
Eers ten dtig zooveel mogelijk; bet overige 

Benoemd, tot adJunct-laru.lruet1>1· der derde k!asse, den tweeden dr.g. 
de klerk bij bet kadaster te Semarang, Muller. 

Het stoomschip Zeeland is gisteren te Marseille 
aangekoroen. 

Het stoomschip Zuid-Ilolland is gi~teren Aden ge- l 
passeerd. ij 

Uit Batavia, 20 Juli. Landen, 18 Juli. De En
gelsch-ChinPescbe opiumconventie is geteekt->nd. 

Rusland wenscbt J::,et onderzoek naar de Atghaan
scbe grens-regeling overgebracbt te zien van Lontien 
nmll' de gren::; zdf. 

U' 13ata,·ia, 20 Jnli. Het stoomschip Koningin ' 
Emma is den ·17en Juli Suez gepasseerd op haar reis 

(1 60) SOESMAN & Co. 

A.n1sterdameehe Apotheek. 

Bayrnm. 
"""atei-. 

( l 01) 

Soer•kv rta . . 
.t.lcoholisch ,,·asch· 

11ACHIELSE. 

An1sterda1nsche J-\._potheek 
naai' Batavia. SOE RA f<. A RT A . 

De J:. rnnsche mail, :net bericMen l0opende tot 20 Eenig depot voor Soernka ·ta van 
Juni, is bier brden aangekomen per God<wei'y. ~ ,_ ""~Tl• • 

De beer A.. F. van BlornmP~tein van Pekalongan ; J:1:,a,a,~aQ.~e -\t~/ :1.J ~~~ .. 
i- te Leiden gepromoYe•'l"I in de l'eclitim. ; (25) .1 . .MACHIE,LSE. 

In de Ilolland:;cbe bladen raaclt de beer van Kes- I ---==--=--""":",,_,~,..,.""""'~-=-...., ..... -
teren waakzaarnbeid atrn ten opzichte van de Ned er- . -A~"' sterd"' 'J'l''.tSche i.i ""Oth~e~·. 
Jandscbe belangen op f3ornl'O. _ •• u. b1id.lnl. ,. ,.. ~"' • .!.'\. 

z. Ms. Trnmp, die z. Ms. Leeuwarclen in de ln
dische wateren zal vervangen, komt uit onder kom
mando rnn den onlang,; tot clien rang benoeruden ka

j E enig ~gentuur vooi:_ s::ri~(~rta 
· zoo gunsbg bekende " Id . E~: 

VO Qr 

pitein ter zee K. A. Stakma!1 Bosse. 
De beer )laijer, 7ewezen pre~itlent rnn de ·wees- . 

eo boedelkamer te Pad:ing, is doo1· bet Huoggerechts- ; 
hof in revisie veroonlee!J. tot zeven jaa1· tuchthuis- i 
~traf (1) I 

(l) De uitspraak van den raad van Justitie te Padang, I 
lui(l.de l'ijf jaar tuchthuisstraf. . 

{n<Yedeelii bij het 9e batail!on iufanterie, de kapt
tein °T. J. r.I. F. 'Mollinger, onlangs tot dien rang ' 
b~vorderd. 

Een tweejatig vel'lof natu· E~;ropa is verleend aau 
tlen ssistent-resident van Pai!:'an (gouvernement van 
Sumatra's \Vestkust) F. von Faber. 

Benonmd tot commies der rlerde kJas~e bij den 
post- en tclegraafd1emt P. C. Baaij, vroeger die he
trekking beklee<l hebbPnde, onlangs van verlof te-
n1mrekeer<l. _ 

0~1tsla"en uit zijn betrekkrng, de commies der 
tweede klasse hij den post- en telegt·aafdienst W. j 
G. A. Hogge. 

De hier ontvangen Engelsche bladen berichten dat 
de Russen den 1 Gen Juli bet betwiste grondgebied 
i:ijn binnengetrokken. 

De stroom van bedevaartgt1ngers uit Mirlden-Azie 
naar Mekka is dit jaa1· 'buiterigewoon groot. 

Merk PLATON & Co. Batavia.. 

A. i\IAC'HI.E'LSE. 

Amsterdamsche Apo th eek 
So era kti rta. 

Gl::flt.aline, mid<lel tegen d1-J hoest in 
1/ [ flll. 1/2 fl.eschjes a f 4.- en t 2.

:JEl.i~1·aine §tiften r 2.- per stuk. 
35G - A. i\IAOHIELSE. 

Anistetdaimsohe A.patheek. 
Levevl,,vafetr 

(206)* A. MA CHIELSE. 

263 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

O~TVABQ~~ 

MINERVA-WATER 
Pl{IJS f' 10.-- contant 

PEN KIST VAN 50 FLESSCflEN. 
(155) 

-lRSQE:z3r~t;S .. ALKA,~A::xsN 
MET 

voor tS§il 
Siecltt,; eenige Exemplaren ontvangen doo1· 

C
021 THOOFT & KALFF. 

V AJ 11 A R 0 H E l'i (& 0 ~. 
Batavia - Soerabaja 

bebbeIJ de Eer te berichte11, d1Lt z~j op nieuw 
te SOLO gearrivBerd z~jn, medebrengende een 
pracbtige Collectie. 

Brilian.teu Artikelen 
als: Broe lies. Arm bauL1eu, Colliers, Oorkuop

peu, Uingen, Hmi.rsieruden enz. enz. 

Gtuuleu en zih·ei·e.u B&joutc1·ien 
in n.lle mog·elijke G-enres e11 iu de uitgebreid

ste keuze volgens nienwsten sm11,ak, te veel 
om te specitic~reIJ. 

Zill·er~'ll'edi.en: 
als: Hij:-;tlepels, Taart- en \ 7}sehsp11.11en, Ser

Yetringen, hnclerbekers, kinder-converts, Sign
renstandanrds, Water- en '\V ijnglazen, Bierzij
dels. pnz. e·nz. 

Goudeu en zn,·eren Hm·oloA'ies 
zoowel voor Dames eds voor Heeren, uit de 

beste fobrieken, zooals Vacheron- en Comtantin 
Waltbnm ;\foss, enz. 

:,;;'idiel Horologies 
l~ ZEJo:ll BILLIJKE l'Ill.J~ E X 

Zeer g·oed loo1}ende Be~'n!atenrs 
§peeldozen 

1\[ET Arns urr DE NIJ)JUWSTE OPERAS, 

EN \'OORTS: 

Een Pracln.t'\'aas InetBonquet 
van in disc he Bloemen geheel in Zilver; op 

hun Atelier voor de laatst plaats gehad beb
bende 'fentoonstelling te Batavia vervaardigd. 
Een keurig stuk van. iulandsche Zilversmids
kuust. -

Zij hebben n1in intrek genomen in het 

Jlotel §cholten 

Een Jon~mensch 
ruim 7 ja.ar in do Yorstenlanden wcrk

zaam, de ltwtsto 4 jaren nls zelfstandig 
Hoofdopziener over een uitgestrekt ge
bied, volkornen bekcnd met administratie, 
Kofliccultuur en W. I. Bereiding alsook 
met Houtkapzaken - nu nog in functic, 
wenscht van standplaats te verwisselen. 
Beste Certifi.caten on Referenties. 

Adres THOOFT & KALFF 

156 motto nJavaan." 

SALON IlE COIFFURE 
Brosse 1\-_leca:niq ue. 

Heerenstracd-Solo. 
Op nieuw ontvangen een grooto voor

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

! enz. enz. 
I Groote voorn:iad ParfumeTien EC!. Pi-
1 naud, Veloutine, Cles Fa>e, Vinaigre Lu-

i 
bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 
St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan-

1 guedoc wtjn c't f 14.- per dozijn. I Heerlijke Manilla en Havana sigaren. l (124) J. B. AUTHIER. 

Tol<o- Authier 
I~EERENSTRAAT- SOLO, 

en houden zich voor een hezoek beleefde-
lijk aanbevolen. hee/l ont1Jangen: 

-~~L.===s=~-~' ~(1=-52)- , Een factnur damesartikelen bestaand~ nit. 
IND IS CHE· B 0 DEG A I Afgepaste wollen - en zephir japon-. l nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar-

Ont,· angen: l· t · 11 kl d · Een pai·t~jtje CX((nii~e -witte a. ans m a e euren, e meuwste soort 
po1.·t'\Tijn, minder zoet van smnak dan de 1 ~1amcshoeden, b~o:men, ruches, corsett.en, 
tot nu toe itnngevoerde. I JOngens- rn melSJeskousen, dames w1tte 

( 286 ). * glace-lrn.ndschoenen enz. . 
--~---~--------~~~~---, A. AUTHIER 

P1·achtig 'r e1·scll g·ewonnen I ( 4 7) Modiste. 

Guatem~la Indigo Zaad. I 
. Ii. ~-~~~~.~1' Per t>ikol f 25. ...... 11~ 

1 (134) EIJSSr!~,:g 1 ·m1 ATELIER DE PHOTOGRAPHlE 1~ 
I De ondergeteekende, 1 1~! Jl.HOWT41E· ~L· ®~~L·,·~I' E.~R· l.t~326 1111~~~' 

belast zich met den in- en verkoop vu.n pro- & 1u1 

<lukten te Semarang. 11ffiJJI 11] 
Verschnft werkki1pitnal attn Landbouwon- ill!~~~~~~~~~

derneruincren en ver1eent voorschotteu op pro-
"' dukten. 'l 

Een en ander tegen nader overeeu te ko- 1 
men condit.ien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

JEee1·en.tJtraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet

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

Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met 

voet) 
Fichesdoozen en 
Pren te Loeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelscha psspelen 

kogelbeweging en drie-

stellen fiches 

(110) TROOFT & KALFF. 



Cl11Cl1L.A/RE. 1 ~()J~Sl'\1AN ~~Co. 
! 

• belasten zich steeds met het houcfon van 
· llni!!ln en Conunissie,'endutien WelEdele Heel' I 

Bii de belimgstelling, welke tegenwoordig · p8) 
alles opw<•kl wat op de SLTIKEHJ-UETl'lTT1- ~ ==·"'""''""'"=--""""-...-""""'-----=-
Tl ' ll lt en de rnnneerdering vitn opbrengst vnn ,~ 
:::l uiket, t>J 1 "l'"erminuering der kosten Yan voort- , 
bn•ngiug betrekking heeft, veroorloveu wij ons . 
de vr\iheitl Uwe 1umchwht te vestigen op het ~ 
door ous v-er tegemvoordigd wordend: '.i 

D nbbel Gekoncentl'eerde ~ 
~ 

~ §uperpllosphaat ~ 

met een ltoog oplosbanr gehalte Yan 40 tot i 
·1;> 0

, 0 Phospborzuur. Door wetenschappelijke ; 
prtll'i'nerniugen en door de prnctiik is geco11- 1 
stntet>rd dn t de Yorming van Suikersappen in l 
hE:t r iet door de phosphorzuur gP.schiedt en dat 1 
do(l r t oepnssing er van _niet alleen een_e g1·00- ~ 
te1-.•1 1 OJJU 1·e11g:>t van Smket maar ook ::uwerde1· ~ 
Su; >/J1'Ji "l"' erkregen worden. ~ 

l >it gPhlt >oor a1le S.uperphospbaten in het 1 

nh!tlllel' n, maar waarin het door ons vertegen- ;. 
w ~'nligd wordend Chemicaal zich onderscb1>iclt 
boren nnderen is bet hoog assimilabel gehalte 
nau l 'lw~plior:,1w· in den geconcelltl'eerden vorm 
Yan ·40.45 °, 0 ; terwijl opgeloste Peruguano slechts 
t) l' 0 oplosban1· Phosphorzuur bevat. 

(;1't('1J ll (' soorten Superpbosphaat bevatt~u 
rneer n.l;; 10 tot 15°10 assimilo.ble phospborzuur, 
dus om dc::clfde hoeveelheid phosphorzuur te 
verk rijgen nls door ons in een Ton Super
phos]>lrnat g eleverd worden, zoude men circa 3 
Tou rnn bet gewone :::iuperphosphv.at of 4 n 5 
Ton l'eruguano noodig hebben, dus ook 3 of 5 
waal zooveel vracht te betalen. 

De op;;luiting (Conct~ntratie) heeft plaats vol
ge11s een n ieuw Systeem en wel :owler geb1·11'ik-
11wki11q vtm Zwcwel:1wr, zoodat bet geen t•1·ij 
'l.u 1a1•el:uin· be\'at. 

Hut 1rije zwavelzuur namenlijk is een der 
gro >tste "l"'ti1mden cler Cryst1illisatie der Suiker. 

f;1'<Wi1•1·e vphre11ust t•an SHike1·snppen van 
: 11i.·e,·de1· 1.- tcu liteit , ee11rotulige1· ve1·werking c/ie1· 
. 'a 11111'1( , 11 1 i mle.· R es idu en wm·kloon en g1·oote1· 
<>t'''' c11u>;/ nm '-'11ike1· i•an bete1·e J..-waliteil zijn 
de rdultaten van de gP.bruikmaking, waartegen 
lle ko~tcn niet in verhouding staan. 

ne Jil'ijs >an bet DUBBEL GECONCE.N"
THEELW SUPBHPFIOSPHAAT is: f 0.18 per 
Kilo of t lSO ptr Ton of ll,25 per Picol frnnco 
Uott., rdaru op den basis mu 40 pCt. 11ssiruilable 
P liosvhorzu ur. 
D~ jniste berekeniug heeft echter plaats naar 

de j u isle procentsgewijze gehalte van het gele
ver<l assim ilable Pl10spho1·:,uu1· tot den prijs 
van f 0.45 Cent per Kilogr. 

1000 Kilo SUPERPHOSPH.AAT a 41 2/10 °lo 
PHOSPHORZUUR kosten dus: 

412 Kilo a 45 cent f 185.50. 
\oar een opperv lnkte gelijk aan eene Java 

Bomv is benoodigd HO Kilo SUPERPHOS
PB AA'r. 

H ierbij moeten gevoegd worden (ten einde 
circ:i ~O 0 

0 Stikstof aan te brengen) 90 Kilo 
But'nyl. il of Zwa"l"'elzure Ammonia. 

De ko:ten worclen dus: 
l-iU hilo :3uperµho,- phaat i:t ·18 Cent. . (23.20. 
'" ncl1t rr ·S.S. it I 50 pet' Ton 2.50 i:t .. >i 3.50. 
•·1 ca tlv E.ilo Boeng kil i:t ? 

Hiero>er staat eene vermoedelijk meerdere 
opbrengst van 1000 Kilo of 16 picolper Ja,va 
I30uw. 

De 1•1le>ering geschieclt ouder . Contr6le van 
en lict gehalte Pliosphorzunr wordt bepaald 
door bet .Proefsta.tion verlJOnden aan de Rijks
l<Lu 1bo·nv,;chool t e \V ageningen. 

Dij elke lo"l"'ering wordt eene .Anylise gevoegcl 
vnn dit proefsfation en mn de geleverde partij 
mon, t,rs 01hler >Crz;egehl c1whet bewaard. 

-~jze , ·an Aanplant: 
I>t 111csMof cl i 1•11 t cire1t -1 we ken voor den 

rn t•L 1 t in deu grond gebrach t te worden en 
tir1·,, et n lm1J.1 brcecl vnn den wortel af en 2 
a ~; inl.'ltl:S diep gepbiLtst te Worden. 

~ \loilz::J:elii k is dnt bet Superphosph[l.at ver
lllc' it,u wonle IUet Boeugkil of eeuc midere Stik
,. • m•nhr2n~en tle mest.stof, daar bet Super
P• • 1 •11it geeno anclere meststofhoudende be
s t1i:Hhleeleu bernt als bet Phosphorzuur en dit 
L .. ·t wu·k:e nlleen op cle sapr~jkheid v1rn bet 
r· +. niet. di rect op tl en groei der plnnten. 

H om1el wij bo"l"'eu de wrrntst<Lf 11angaven de1 
benooJigdc boeveelheitl per J1t"l"'n bouw, zoo 
snnek t toch v1m zelf Jut de mcerdere of minderc 
1{irQ'cwerktlieid der grollll hierbij eene voornarue 
factor is. 

lJ l~ ;-,,•no.:mcle hoev-eelheid van 150 Kilo per 
J1:."\'11 Bonw gelclt vo0r gehecl uitgewerkte gron
d<'n 

Oaarn e zenden wij UEcl. op aanvrage eene 
klPine lweveelhe:id tot 1111ylise. 

I\·r dnw.cl kunnen Orders uitgevoenl warden, 
om per eerste stoomer te worden geleverd, bij 
eelle hoeveelheid Yan 10 Ton. 

W ~j vertrouwen dat de gegevene in lichtingen 
l I ct>ne reden mogei1 z1jn tot eene proelnewing, 
wclke !'lrnt zorg uitgevoerd, slagen mod. 

( 122) 

Iloooo r71te1 ul, 

H. E. HOLTY & <'o. 
Agenten te 

1Jo1nt•ia. 
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Witte en Uoode Port f J 5.-) per 

lt.Inla~n, :f~uscntel en VinollJulee,, 13.50} '12 fl 
t•nlt•-, G~ld- en Dry-Sherry ,, 12.-; acont. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
TllOOFT & KALFF 

A n1stcrda1nsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f 1.30 per pond. (311)* 

V erkrijgbaar: 
Lot.eu roor de Geldloterij te Samamng ten 

behoeve v11u het Roomscb Katboliek \V eeshuis 
en van ' . ·t H ulpfonds van St. Vincentius 
Panlo te :-: .. mar1rng groat r 300!'000. 

ll E P RIJL:EN ZIJN : 
l pq]>: 
l }) 

van f 100.Q.OO 
» » 20.000 

2 pqp:en .. » 10.000 

1 \) 
10 

·l 00 
100 

)) 

)) 

» 

~ » 5.000 
» 1.000 

» )) 500 
» » 100 
l> » 50 

Jf,oteu ~un tegen cont1tnte betaliug eu op 
franco aanvrnge a. f 10 het lot verkrijgbaar, 
bij an.n vrage µer post o ncler inzending van een 
po"t.ze~el h go cents voor :frunkeering. 

De dag dt> r trekking znl nader worden aan
gekoudigcl. 

(57) 
THOOP'l' & KALFF en 
SOESi\lAN & Co. 

GOUDEN MEDAILLE 
PHARMACEUTISCHE TENTOONSTELLING WEENEN fltl. 4v 

DE SI.BOOP YAN D' ZED is een koslbaar. 
kalmerend middel voor kinderen. 
DE SI.BOOP J7.AN-D· ZED is onfe!lbaar te
gen Kinkhoest. 
DE SI.BOOP YAN D· ZED is een radicaLI 
m!ddel tegen de hoest van ter!nglijders. 
DE SIBOOP l'AN D· ZED!seenzekermid
del tegen hoest verkoudheid. 
DE SI.BOOP YAN D' ZED ls u1tstekend te· 
gen Slapelooshe!d. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJ'S 

fN OVERAL IN GEHEEL NEOERLANOSGH lNOIE 

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

Lijfr0ntB Maatschapnij 
TE BATAVIA. 

lnliehtingen omtreur vel'zekeri.n~.en !1. v. Knpit111d bij overlijLlen. lmmer-trekkende verzr
biring;-· ook omtrent \lie volgens lwt onl1tngs n.nngfl110111 :m YJi~[tL.-LUil) t.11rief voor WBK
ZENFONDS. worden g-n11.rne vµ,rstrekt <loor 

(17) 

THOOFT & KALFF -- Soerakarta 
leveren op aanvrnag daclelijk: 

Schijf!!lchietrcr;isters en i\.fatand~bepa-

lin;;en, afzondedijk gebornlen. 

Gedrukte A.anteekenin~boelcj.-s. 
Naamlijsten. 
Klecdi nr; lijsten. 
Stra.Cboeken. 
1'Icnageboeken met !lltcrkte Be5ist.er. 
Proces*Verbaal. Getuigen 'rerhooren. 
Beklaai;den Verhooren. 
lTenduverantwoo1·dingen, e11z. enz. (If) 

AmsterdamschB ApothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

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

V erkrijgbaar 
Btappe-Kaart van Jam 
Topogrnph.T\.1mrt vau Soernkartu. 

Id. » Djokjn.lrn.rbi. 
Pmchtalbums 
l'llerk-en stempelinkt. 
Rw1dsch1·ift pennen 
Prachtbijbel Gu;itave Dore 
B11lboekjes 
Goupil-gravures 
Ivoren duimstokken 
Pe1· 1· y-Rchnren 
Biscnit beeldjes 
Orillou passers 
Hondercljnrige alruanakken 
Signretten papier 
Fu, lier's boodsclmpleitjes 

Enz. 
(3) THOO.l!"I & l\ALFF. 

OBAT PE!l BEKIN KOEWAT dan BAJIK GIGI ELIK !R 
DARI 

TOEAH TOEAB PENDITA BENEDICTIJN 
nama Obat "OLIVETAINS" 

PAxE ~TJ'A.-Toeang 
baraug njang satoe adanja 
tiliks dari itoe o bat di 
dalam satoe prapat glas 
ajer (ajer stenga hangat 
bajik sakali). Bikin basah 
boender gigi en gossok 
bajik gigi. Tjoetji moelom 
sama HoeaJer tjampoeran, 
lanlas merasa toeloengall 
dari Hoe obat. 

MENG'OBa
TIN. - Kaloe 
daging gigi atla 
lembeq dan sa
moewa gigi aria 
lemasorang misll 
Lingal bara11~ njang 
satoe adanja mi
nit satoe sendo!{ 
l<eljil dowang d'iri 
itoe obat di dalam 
mocloet(ataoe sa
pertlga sama sa
te11ga ajer) sakit 
lantas koerang. 

KaJoe sadjali 
s"Loe gigi at.la sa
ldt orang Jautas 
a11gkat sal{it lrn
loe orang boewat 
iii tlali:lm gigisakit 
~atoe potong ke
Ljil boender dari 
kapas 11jang di be
icin basal1 sama 
itoe obat. 

!toe obat gossok gigi per bek.iu koev;at dan b_a.Jik 
igi tlari toean-toean peud1ta !3enetl1cL1Jn ada belrn1 

-ama, sama tljoega bekluan, ]{ring bajilc salcali clan 
lJekiu aloes. Na Hoe dia, dia ada sam'1 d'e~ga roepa 
kaja 0bat Elixir dan orang- boleh pake sa1lla sakali 

ORANG NJANG POENJA: 

Toean SEGUIN, 3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

1ien Agent te Soernkartu 

J. H. Y~<\ N OMM.EB.EK. 

Sl:eeds voorhanden: 
POSTT.A lUEVEN. 

TELEGRAAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

T A.RIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 
de lijn. 

(6) 1'HOOF'l1 & KALFF. 

Ver Iu~iJ. o·baar 
.~ 

bij THOOFT & .KALFF 
blanco aanvrage.111 tot geleide
billet ,·oor ,·er,·oer van koftij, 
nnet ont.,-~n•~stbe-w·js , ·oor kof-

1 fijpas. (193) 

I ~"T <-~rkrijg·ba.ar 
bij 

THOOJrT & XALtr. 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhansBn 
(in het J 11 vaansch ) 

Prijs f 5.-- franco pu post f' 5,50. 
(82) 

A.msterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ii eatings {'ongh Lozen"°e~. 
}.field<>! tegen de 110est. 

( l 0 5) }fACHIELSK 

BRAND-ASSUR ANTIE MAATSCHAPP!J 
.,de Oosterling,'' 

BRA ND-A S'~URA NTIE MAATSCHAPPIJ 
,,."'\ -eri Las.'' 

Bij het ..\~ent !>: Ch:1,p deze1· ltlnatsclan~1-
pije11 bestnat, op zeeir aa-nnemelijke 1roo:!'· 
waard·en, i;-ele~enheid tot '7eirzclce-a.-in~ 
tegeu brandtte,·1utr, \'an nlle soo1·ten G('
bouwen <"n Goederen. 

De A.ge11t te Soe1·aka1·ta. 
(16) J. H . V~..\.K m.nlEREK. 

~~~~~~~~~ 

I _,_4..GEN'r~CHAP SoERAKAfl'l'A 

r der Bata,·1ascheZee-enBrand
i .A.ssurantie 1\-Iaatschappij. 

De onllergeteekende slnit verzekeringen tr-·
gen brnndgevn.nr, op de gebruikelijke Yoor
waarden. 

(14) _·i. :\LH'HlEf 'E. 

Verk.rijgbaar 
Bl.I 

Thooft & Kalff- Soerakarta. 
PAPIEREN IN DI\' EB.8E SOOl:t'l'EK. 
E~TYELO PPE~. 

KANTOORBENOODWDHJWEK. 
INKTEN, IN ~EEn. VE1;g SOOlrt'.iDK. 
PRA.CH'rALBUMS. 

DIVEHSE SPELLEK. en:t.. e11z. ( 5 l 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta, 
beve1en zieh lieleef(lelijk n.1m voor hmme 

Ilrnkkerij an Binderi' 
en 

HANDEL 

in Papisr-, Sc rUf- en Kantoorbshoeften. 
S!loeclige liediening en nette r.fievering ge

g11randeerd. 

PIUJSOOURAN'l'EN worden steeds gratis 
v'erstrek.t. (7) 

Stellen zich verantwoorLlelijk voor de wet 

DE UlTG~\'EHS. 

SnelrlrnJ; - TuuOFT & KALFF - Soerakarta, 
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