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met gr\jze doordringe:idc oogen, m~t e~n. te- / ~e we~en. Er is rnij nooit grooter compliment j w:egre~l~. 'foen hij aan .. d~ waa.rdin vroeg wie 
rwru·etrokken zoonl met zwammoetlw mtz1cht, rn mun leven gedaan. die re1z1ger was, WH.s· ZlJ daarover verwonderd 
bl:tke en beeuiue trek ken eenicrsziu; getltaud, Ieder die ook maar flauw belang stelt in en zeide: Ik <lacht dnt ieclereen hem wel ken
wet gepronuuce~nle jukbeender~n en kin, kor- sfaw.tkundige en rnaatschappelij~e kwest~es, heeft d.~; dnt is Z. M.· Loclewijk II. Opmerkelijk 
te <>T1j1.ende bn.kkeb<t1tnleu en een 11w11.ren kne- iet;i gehoonl vau cene zoo e1gena11rd1ge per-- z:gn de verh1tlen die iu het boek voorkomen 
Yel~ r:tij' wits de zoon van een ge0stelijke der soonlijkheitl al~ H.~nri Rochefort, nmar_ weini- omtrent dezen zonderlingen vorst en even ver
Unit.:iriern, rn1ui.r in godsaien.;;tzaken, wa.iirover gen bet:·:kkel+Jk ZlJn beke:id !11et de b~zonder- trouwbanr als hetgeen over andere pen;onen 
liij trollwens zeldeu sprak, wits h~j verclr11.ag- h.ellen zgner loo~_baan, che 111 somm1ge op- vnn beteekenis wordt vermeld. Zeker is hat 
zaam en onbeluorupcu. z1chten opillerkeluk was. . dat deze koning van Beiereu iemand vau een 

Niidut Hausmann's boawplaunen haar uit Deze vriend .van de arrarchie werd geboren ongemeen karakter is en dat zijne liefde voor 
haar verblijf venlreven hadden, sloea de kleine in 1832 en erfde den titel Vall grnaf, maar de muziek, voornl voor die der toekomst, zij
lersche kolonie hare tenteu op in e~ne straat geen geld ow dien optehouden. Zijn vnder ne overheerschen.de neiging is. Soms zegt men 
nchter het P11ntheon en d1111r kmtm een nieuwe wilde hem iu de medicijnen doen studeeren, st11.at Z. M. des nachts op, lant een gitzwart 
kolonist in de persoon van O'Donovan, tle maar hij toonde daa~rn:i ~-l ms zijn -~fkeer pmml zadelen en rent als een stormwincl de 
beruchte clynamieter. en kree?,.:ene be~~·ekkmg b!J h~~ stedeh,Jk b~- w~gen in 't gebergte op, als een spookachtige 

Hij was een vrolijke <loch onbe·wrgde jon- stuur. Iudens hu op he~. Parusch:. stadhms rmter door de bovennatuurlijke machten voort
aelino· ( ofschoon hij in zijn later leven toonen werkzaum was, begon hlJ te schruven voor gedreven. lets anders wat men vnn hem ver

Lr>avr>s f i·om the I i/i' of u special ~ou 0 

zoraen" o·enoecr te hebben,) welbelezen, de pers en kreeg een goed betunlcl emplooi telt, is <lat bij in een hooggezolderde kamer slaapt, 
coi·i·espondenf · By 1. A. O" Shea ducr "mu"' bevattincr ~n vol levenskracht. Hij l,ij het dagblad. »Soleil," t.oen nog een jon- waarvan het geschilderde plafond den sterrenhe-

In het Engelsch Dagbl1:1.d the .\Joi·ning Post had
0 

een lichte ve:i·krachticrc tred en eeue die- gere mecledinger van de »Figaro," doch ging mel voorstelt, terwijl eene kunstmatige maan uit 
wonlt iils eeu der lnu.tst verscbenen werken pe gevoelvolle stern, wua.r~ee hij wRt hij ge- dn.arna op booger salaris over bii de lnatsh een der boeken van dit uitspansel een zacbt licht 
het bovenvennelde besproken. De schrijver zien en ondervonden hr,<l, in welgekozen en De bekende :.>Lanterne" werd sedert voor .Ro- uitstraalt. Het perspectief is zoo aangebracht, 
van <lit boek, het jongste vn.n <le ltinge rij j levendio-e bewoorcliwreu veitelde. Kw~Ltu bij in chefort eeu bron van groote voordeelen en <lat men den indruk van de onbegrensde ruim
van gedenkschriften die onophoudelgk in de J veryoeiing, dan was
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er nu en clan een cluistere zijne artikelen in de kolommen van dat blad te ontvangt en tusschen het geboorute van 
besehanfcle wereld het licht :-:ien, heeft veel , gloed in zijne oogen en hij maakte even le- s~emmen ove~~en me~. allles wat hij sedert eene tooneelcoulisse hoort men het ruischen 
TUU de wereld gezieu en heeft ook gedu- vendige gebnren als een Napolitaan. Hij . be- chen eersten tJJd van ZlJn openbaar leven heeft van vallend water. 

Reporters-herinnerin[en. 

rende een veelbewogen !even, zomlerli.rige ge- mt nlgerueene kundigheden, was errnren in geschreven. De Koning stelt een levendig belnng in het 
beurtenissen b~jgewoond en zonderlinge ka- scheiknncle en de militaire inaenieurskunst, De beer O'Shen brengt verder in herinne- Passiespel en toen Joseph Meijer, die voor 
mkters ontmott. Onbewirµpe!d verklaurt hij wist veel van heelkunde en pln.ntenlrnnde, bn ring zijn eerste bezoek aan Ober Ammergau Jezus Christus speelt, voor de nationale militia 
tot die klu.sse rnn ruenschen te lJ3[1ooren, die ::irilton aanbalen, op eene tafel slapen en muntte en man.kt er terecht aanspraak op een der werd opgeroepen, gaf Z. M. strikte orders dat 
men gewoon is Bohemers te uoewel! , zweners I uit in a1lerlei kleine prnktijken en vakken, te e~rsten te zijn geweest, die de beroemde Pas- hij niet bij de troepen te velde zou worden inge
uit nlle klassen der mautscbappij en waarv::>0r j talrij k thm dat bet geheuaen ze alle zou kun- s1espelen aldaar onder de itandacht van het deeld, manr op een militair bureau te Munchen. 
velen zich nitgeven die bet niet zijn. Doch nen onthouden. 
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Engelsch publiek hebben gebracht. Dat was Gedurende den Fransch - ·Dnitschen oorlog 
uit zijn eigen relaas blgkt dat de beer O'Shea f De schrijver geeft een verhaal van een be- in 1870 en _sedert _is. door ~en ~rooten toe- was de schrijver bij het Fransche leger aan 
ter goeder trouw is wLLnneer bij zich tot die I z.oek Joor O'Donovan gebracht 1ian Alexander vloed van meuwsg1enge toensten m 1880 veel de grenzen. 'l'e samen met velen zijner mecle
kla~se rekent, d1tt hij n.ltijtl elln bani/ fide lid Dutuas, den ondere. Deze merkte het zuiver te loor gegaan van <len eenvoud en de gods- correspondenten werd bij meer clan eens ge
van de bewuste broederschnp is geweest en een f fransch accent op, waarruede zijn bezoeker hem dien~tige. gevoele12s waaraan dit feest, dat .?m arresteerd a1s spion. Eens, in de dagen voor 
groot gedeelte van de lllee~t belitngwekkende I aansprak, terwijl deze aan Dumas verzekerde, de tren JRren plaats heeft, zooveel van zJJne het' beleg van Pnrijs dineerde bij in een res
persoonl~kheden, welke in -~1eze b. lnclzti,~len op- {

1 
dat hii iemand van <liens fomilie. in lerland aant:·ekkelijkheid ontleende. De lnndlieden van tnurant, wnar ook een oud militair chirurgijn 

treden, is mede vim cleuzelr<leu .,bond . ontmoet had en aun dezen memcr crenotvol Ober Amruergau hebben nu gemerkt dat er zat. Deze werd door den bediende aangespro-
Het verhaal speelt of liever van gt ann in de I uur wa.s verschuldigd. ,,Een van ~ijn~ farui- munt is te slaan uit den toeloop van En- ken met »citoyen," in plaats van met het gebrui

luatste jaren rnn het tweede keizerrijk, in een lie" herna.m de schrijver, ik. heb nooit gehoord gelsche en Amerikaansche bezoekers en wat kelijke »ruonsieur." De doctor, ofschoon zicht
kostbuis vnn de Hue) de Ln.c:ep~de . eene ~tnrnt I <lat eenig lid. daarvan naar lerland ging. Dat e:nmaal het karakter eener g~dsdienstige plech- baar ontstemd, bed wong zijn ergernis, maar 
naast den Jardm t!es I lautes en we!J...e verdween zal eene veraissin<Y wezen. O'Donovnn verze- tigheid had heeft thans, bmten toedo<'>n van toen de garcon hem. de rekening aanbood en 
voor de bouwphrnnen V<UI H1wssn111un. Outler ·kerde clat lu~t wa.: zoos.ls bij zei en dr.t de hen die in de rollen van Jezus' lgdensgeschie- om de gebruikelijke fooi vroeg, zeide hij be
de_ gn ten ~tin dnt ko. thuis bevond zic~ John l I bewuste ,,iewanc~" bij bem.~e fande zelfs zeer denis optreden, het ~anzien verkregen van claard: Pardon, citoyen (op dat woord den na
M1tche11, the gedeporteertl -wercl wegens eene qezien was. ,,GlJ maakt lll.lJ brnndencl meuws- eene t.heatrale vertooumg. clruk leggende), wij zijn nu immers allen weer 
httls1n_isda~d en mt eeuige jaren ui5 de straf- ~ gierig" hervatte toeu Dumas, ,,noem hem, bid D: 1'cbrijver schetst het vomko_men en de gelijk als burgers; ik zou een. broeder-repu-
kolome wist te cmtvluchten 11a11r :New York. ik u ." mameren der voornaamste acteurs m de voor- b1ikeiu niet durven te beleecligen door hem 
(waar hij thans een der voornaamste Fenians De graaf de .Monte ,Christo! (Dumas' voor- stelliug, Joseph l\1eijer, Gregor Lechner en een drinkgeld aan te bieden, dat hem onver-
is). De schrijver vertelt ons het volgende om- naamste werk). hunn6 vrienden. mijdelijk weer tot een lageren rang zou doen 
rent dezen wan, prikkclbanr nmar bekwaam, Toen, craat de scbrijver voort, spron('t de Gedllrendi:! zijne reizen ontmoette de schrb- afdn}en. De gnrcon zette een gezicht alsof er 

zoou.ls zelfs zij moeteu erkennen, die tegenstan- prins qer°i·omanschrijvers van ziin stoel ~J en "er cen vre•~111deli11g in de gelaglrnmer van een een nieuw licht voor hem was opgegaan en 
ders zijn van zijne staatkundige beginselen en omhelsde zljn jongen bezoekei. Gij hebt gelijk, herberg lnng::i den weg en gernakte met hem alsof bij de prnkt~jk vnn zulke maatschappe
v11.n de runnier om die in prnUijk te brenge1L riq1 li\j uit; t1e Ieren zijn uiet onbeschuitfd, in gesprek. ~Jill<lelijk stond de onbekende op Jijke gelijkheid niet geheel scheen ,goedtekeu-

i\.Iitchell was lang en schrnul ~"'11 gestalte , zii hebbeu ''crnuft, zij zijn waardig Frnnschen ~n stapte in eeu lompe cabriolet, wnarmee hij ren. 
l 
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>0, Lorelei!" zucbtf.e hiJ. 
Zij lachte. »Zo<o nocmd•~ I'' rnij uocger ook -- ach, 

ik hoorde bet zoo gaanw .. , 
»En het w:is een ~J...:d1t H•orterl;en; rnijn boot i~ 

tege11 den i·otswanrl wrbriju·ld. l'lnl';l." 

f 
'"\\'at dvct zij !tier?" norg de anclet"~ focliend. I Darones Yon Pfofl Yertrok nog clenzelfi.lcn dag uit 
.>.>Die ~choone. arrncn wllen toch zeker nog ni,~t doo. r \\'ildbacl; baar t1'g.enwoordigb6id. was dus b\jt~a niet 

rbeumat1o:che l'lJtien gekwehl word en." opgernerkt en over oude betrekkmgen kon met ge-
iZij zal bier zekt·r toevallig z.ijn; zij tl'ekt altijd ~prok<'ll worden." 

zol!d•'r redl'll '"l!l d~ eene pii'tals naar de andere Z1j. ' JJ,\rm·~ Ft>lirita~ 1 ·• zei de scl1ilde1' weer. 
is el.cenll'il'k - van daag aanliidt men lrn:u· en nwent f Zij schurltle hct hoofd. »Xe1rn, ik heb het rerdiencl 
zic!J iu haar f.,Ullst te mogen verheugen ·- i110rgcn - U W•~l't het nu! De zon is ondergegaan - wij moe-
i~ zij kuuLl als 'l'll gl~t~··her." ten ook gaan." 

[, mon-i..,ur le mari?" ))Ga:in?" stamelde hij, i>zonclel' een antwoord rnor 
;;\'ertccrt lt~t gelll van mijnh('C\' zijn 'schoonpapa." mij?" 
lk blcef bmt.:n ,otiiat rnijn man 11aat· huis wrnl De gl'Oofo, grijze oogen zagen hem treurig nan . 

gen~den - Lier, te rnidd,•n der rnen~chen, mocst ik g )lArme nienrl, hcb ik het al niet gegeven? Ligt het 
i rn\j bchecrschen, in de ~tille kamer had ik bet mis- nict in mijn gc~chiedenis? Wic hecft Jicfgehad als ik 

Bchicn niet kunnen doen. - wie hecft gflzondigd als ik -" 
«isbert belwer~rht.c zich ook met bovennwnschc-1 »0," ricp Findling, )Jgelooft u niet, dat het onge-

ZU legde hem rlcn ulanke11 vine:·cr op den mond. 1 

til, Gisbert."' To1•u kn~t zij ook zijn rnorhoofd -
ik ~luop heen. 

lijke ir,;:p:rnning, ik aioc~t, hem den brief voorlezen, Ink ook zonrlcr nw gebeden - mv fontasien beter ge
hij r,ebruikte hct miildagmaal. als gewoonlijk tegen- zegrl - gcbrt.ml zou zijn ?" 
orn1· mij zit1.end. Ilij liet zich .8 miildags naar cle. iiZcker! :rifaar dat spreekt mij nict vrij tcgenover 
laan hrnngen •'11 schPen lliet ecm; n,,ar haar 11it te l roijzrlf." 
zi<'n, tenvijl ik ,·oortdurnrnl in angst '·erkeerde, dat JlDns wilt ge uw lev.~n lang voor bet vedeclen boe-

Lang zat ik op lrnt tel'l'as. J33 rnnl.'s von PtaJl k wmn 
uit rlr.n tuin terng, ging m\j voorbij, met ecn hlchje 
op het gelaat. Voor den i<piegel in de zaal bracht 1.ij 
haar coiff11re wat in orde crt liet <loor lwar kamenicr 
lwerl en parasol brcngcn. 

))Grnaf Wnlderfutt vindt mij, a!s hij het soms vr.a
gen 1nocht, aan de Enz." 

En nauwelijks ltonderd schredcn van haar af, drnom
de de eens zoo schoone Hem bold van llaar blond ltoofrtje. 

Twee heeren zagen haa1· na. )) Dctt is onze Circ'.l 
'Ian de Spree," zei c!e eent'. 

zij eensklaps te midden det' wandelaarn zo11 ve!'schij- ten·?" 
ue1:. or· zij nf-;chei<l Yan eikander hadden geno1 'len I )l~een, ik wil het vel"leden herdenken." 
voor altijd? Ik kwelde rnij nog met die vraag, to~n I )J~foar Gisbert had u niet lief -- stierf, omclat een 
hl't schot 1iel. - - - ande~ tnsschen hem en u trad ." 

l De menschen zeiden, <lat ltij rnij en zichzelf be- iiJa - maar toch heb ik hem lief, zoo - rnee1· dan 
f vr~jden wiltle - ik wist het beter - het Jeven naast 1 ooit!" 

rnij was hem voortaan onverdrngelijk, na de ontmoe- j \l:olf verborg het gelaat in beicle handen, maar 
' ting- met Clara. I toen hij ~ich na eenige seC;Onden weer oprichtte, was 

Hij liet ze!fa geen woord tot afScheirl aan mij ach- hij lmlm geworclcn. 
ter - zijn laatste geclachte was zeker aan haar ge- »Felicitas, ik begrijp u mi~schien nict geheel -
wijd . maar ik eerbiedig u en uw will" 

. »Ik dank u, Wolf' Findling. En cen ding moet ge 
weten - ik sprnk tot 1111 toe tot nicmand - en van 
dit oogenblik af blijYen mijn lippen weet· geslotcn-" 

))0, Fcllcita~!" 
Zij wPes met de hand in de richting van het kerk

hof. ))Eens zal iii: naast hem rusten." 
»Ga11t ge naai· uw geboorteland terug, mevrouw?" 
ii.'ofaar het llorp, waar ik gcboren ben, daar be

grijp ik de natuur, Ik den vollen zonneschijn gevoe! 
ik mij niet tebuis, ik ben ge-;vcnd aan den nevel van 
\Vestfalen en ik lleb 'l'Cel vrienden, die altijd in de
zelfcle stemming zijn en op wie ik kan relrnncn: boe
ken. Als mv wcg u eens daar voorbij mocht vocrcn-" 

))Neen," zei de Hchi!der, »het is beter niet. IIier 
in Wildbad z\jn begin en eincle aan eUrnnder Vt'rbon
clen - bet zal mij nauwelijk~ geJukken, ooit te lnm
nen zeggen: Ilet is iifgedaan. Maar een plant, die 
niet mag en moet ]even, IDoet men niet aan de warm
tc van een broeilrns blootstellen." 

iJGe hebt w~lijk," antwoordde Felicitas zacht. JiEn 
ge hebt uw grootscb, schoon beroep." 

iiDat is waar!" 
Zij stomlen naast elkander, beiden aangeclaan door 

de plechtlgheirl der schciding. 
Einclelijk zei Wolf Findling: llMijn oucle mocde1· 

zei clikwijls met een tt·eurig lachje: ~Volfje, Wolfje, 
j e zult nooit een vt·ou w krijgen!" Zij heeft gelijk g~had." 

Zwijgentl reikte Felicitas hem de hand en ging l1een. 
Wolf Findling bleef staan, totdat hij baar schre

clen niet mePt' hoonle. 
Hij glimlachte weemoedig; hij had zwl'lrt>, lompe 



.Met deu 11.amang van het heleg- viin Parijs 
eindigen des heeren O'She1L's herillneringen 
als speciale correspondent. Z\jn stijl is schil
derachtig: bl\ik~aar \verden de gebemtenisseu 
door hem op bet papier -geworpen zoo ms ze 
geschieddeu, hoewel h~j <le cl1 ronologische volg
orde in zjjn verhn.al stipt heeft bewn11rd. 

Z~jne »Bladen" bevatten weinig wat ge
schiedknndige wnarde heeft, maar ze zij n dik
wijls onderhoudend en zullen den lezer eenige 
uren vnn genot en ook ran leering verschaf
fen. 

Pl'ius F1·etlerik Iiarel. 

Prins Fredel'ik Karel (onlangs overleden) 
wordt aeschetst als eene ropulaire, ridderl\ike 
verschij~1ino·. W egens zijne bijzondere voorlief
de vo~r de
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roode uHiform van zijn Branden
bur<Ysch huzn.ren-regeruent, die hij meestal 
dro~g. werd hij in de wnndeling ,,de roode 
prins" genoemd. . 

Na in 1847 wegens eene stoutmoed1ge daad 
de recltlingsmedaille te hebben ver}uegen, kwam 
bij t~jdens de gebeurtcnissen van 1848 voor 
bet eerst voor den Vtjand te st11an. Toegevoegd 
aan den sfof van generaal W ra.ngel, vond hij 
toen weklrtt creleD"enheid oru zich te doen on
derschei<len, ~n ;el in bet gevecht bij de stad 
Slee wijk op den 2~1 April van genoemd jaar. 
Iu de ou middel\jke irnbijheid van den opper
beve1bebber zijnde, was hem namelijk opge
drnO'en eene order over te brengen aan bet 

o ' N recriment grenadiers Freduik Hilhelm IV. a 
ee~ vlieD"emlen rit bij het regiment nangeko
men, be~erkte hij d~t de bedoelde order niet 
meer doeulij k was. Snel cloortastende en op 
eio·en vemntwoordinO' hnmlelende, dirigeerde 
bij l:et regemeut teg~n clen rechter flank des 
vijands in, en bracbt dnar.door, onder medewer
kiu<Y van den overste Sternmetz, eene veran-
der1Pna te weea die voor de Pruisen met de 

o . o• d 
zeO'e wercl bekroond. Nn deze welgesln.ag e 
pr~eve rnn zijn tn.lent als tacticus werd hij, op 
voordracbt vnn \Vnmgel, gedecoreerd met de 
toenurnnls eenige militaire orde, genu.amd ,,pom· 
le mfrite." 

Zijne eerstvolgende i_nilitair.e dn.ad dagte~
kent een janr later. Pnns vV ilhelm van Prm
sen - de tegenwoordige Keizer - bad als kom
mandant de moeielijke taak aanvaard om een 
einde te craan maken aan de bewegingen der 
vr!jschare~ in Baden en den Paltz. Bij zijn staf 
stond prin:s Frvderik Karel al~ majoor. Reeds 
een jn.ar lanO' waren er gnenllagevechten ge
leverd, en te; laatste had men niet enkel rr.et 
vr!jkorpsen te doen gekregen, :n;iaa~ oo~ met 
gerecrelde Badenscbe militn.;ren, die z1ch bu deze 
korp~en bad den aangesloten. Den 20e J uni, 
's ruorcrens tusschen 6 en 7 ure, kwam het 
zoocren~mwde Poolscbe~ legioen ter sterkte van 
4 a
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500 nrnn, uit Philippsburg teruggeslagen, 
bij \Y iesenthal in het gezicht van Prins Fre
derik Karel. Deze liet terstond den aanval bla
zen, en als eene windhoos gierden zijne huza
rtn, slechts ongeveer 40 man, op ~e vijande
lijke scbaren los, alles voor zich mt neersa~e
lende en uiteendrijvende. De aanvn.l was sch1t
terend O'elukt maar de moedige prins zat met 
verbleekt gelaat in den zadel; bet bloed stroom
de lanas hem neder; bij was door twee scho
ten getroffen, bet eene was hem in de linker
band, !::et andere in den recbter schouder ge
gaan; :.:;ijn paard had een bajonetsteek g~
kreg1>n en zijn adjudant was gesneuvel?, terw~Jl 
er 'van zijne dapperen nog twee offic1eren en 
vier man waren doodgescboten. Slech ts drie 
dagen lag de prins in bet lazareth te Germers
heiru, en daarna heeft hij bet overige gedeelte 
van den veldtocbt deels te paard, deels per 
i-ijtuig. ruedegemaakt. 

In 1852 kreeg hij het bevel over bet toen
mnlige le regiment drngonders der garde. Na 
dit twee jaar te hebbeu gecoru ruandeerd, ver
wisselcle h\j bet corumaudo met dat bij de eer-

schoenen gedragen en een dikken bergstok in de hand 
gehouden, toen hij zijn liefde had Yerklaard. 

»Dat doet er niets toe," zei hij spottend, ),me
nigeen bee~ in verlakte schoenen en rok een blauw
tje geloopen. Dat heeft mij in baar oogen niet. be
nadeetd. Zij beeft rnij een blik in haar ziel gegund, 
al aeJeek ik ook een halve vagebond -- dat is ve.r
eer~nd mot· rnij. 0, Felicitas, Felicitas! Ge hebt de 
waarhei<l ge~proken, er zijn menschen, die voor het 
ongeluk ~ijn gt>boren. Mij11 kunst! lk weet we!, men 
noemt haar de hernAJsche troosteres - rnaa!' dichters 
denkers - en gewone UHmschPn hebben ook gezegd, 
dat de menschelijke ziel behoeftc heeft aan liefde " 

Dwars door Nova-Zembla. 

De e>ntdek king$gescbiedeni& van Nova-Zembla scbijnt 
hetzelfde verloop te zullen nemen als die van Afrjka 
en ,\ ust ralie. l\'adat eerst de kusten werden opge
nomen, een werk, waarmede onze Darents en Heems
kerk begonneu zijn, en clat thans nog nict is ten 
einde gebracht; naclai in de vorige eeuw en in onze 
dagen door mannen als Paihtussow, Ziwolka en J\Iois-

1 
sejew, of Nordenskjold en Hiifer, zoo ernstige pogin
gen werrlen aangewend, om toch. iets van <lat g0-
beim~in11ige biunenland en Nova-Zembla's physiscbe 
gesteldheitl ge1Yaar te warden, is bet eerst in 1883 
den arts van het Russische poolstation te Kama1·
lwelie, aan de westkust van Nova-Zembla, in cle 

ste brigade der garde-cavallerie. Met hart e 
ziel canllerist en met 11.lle pieti~it aan de tr~ · 
ditieu van bet wapen gehecht, was h1j onvet
moeid werkzaam 0111 zijn troepen vertrou wd 
te maken met de beweegl\jkheid en vlugheid, 
waar·rnn bij lrnt wapeu zooveel afbiin~t. In 
1857 werd hij bevorderd tot bevelhebber der 
le gnrdedivisie en Iuitenant-generaal. Na ver
volgens een jaar verlof te hebben genomen, 
trnd hii den 30 .April 1859 als kommand11.nt 
der 3e divisie te Stettin weder in dienst. Hij 
heeft toen met de hoogste belangstelling de~ 
Italiaanschen veldtocht g:::volgd, waarna hlJ 
zijne indrukkeu en opmerkingen omtrent de 
ttLctiek der Frnnscben samenvatte in eene voor
dracbt, die h~1 te Stettin in eene vergadering 
van officierskorpsen beeft gehonden en nttar 
armleiding waarvan er eene brochure over dat 
onderwerp is uitgegeven. Den len Juli 1860 
nan van.rd de hij het bevel over het 2e leger
korps, bij hetwelk hij tien jaren met alle suc
ces aan het hoofd beeft gP.st!tan. 

· Iu de oorlogen van 1864 en 1866 heeft hii 
ten nutte van bet leger bovendien veel gedaan 
wat buiten zij n eigenlijken dienst lag. De wa
penfeiten, onder leiding van >prins nltoos voor
aan" - gel\jk hij toen bij z\jne soldateu werd 
genoemd - zullen onvergetelijk blijven. 

N. R. c. -
So erakarta. 

§ l u i t d a;; e 11 de r Ma i I s. 
EUROPEESCHE l\IAILS. 

'l'll: S1UURANG : 

Fr. 9-23. 

Eng. 14-28. 
Holl. 4-14-25. 

rrF. BA'l'A vu: 
Fr. 12-26. 

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

Quee11slancl Royal l\Iail Line. 
Tc Samarang 6. Te Batavia 9. 

Commissarissen o~er de man.nd Juli. 

Plan,tselijke Schoolcommissie. 
De Heer H. K. H. Wilkens. 

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

van Klaveren. 

Verzorgingsgesticht. 

De Heer P. vY. G. Gout. 

JI n a. n lift n n d. 

Zondag 5 Juli L. K. Zondag 12 Jnli N. l\I. 
Zondag 19 Juli E. K. .Maandag 27 Juli Y. M. 

:n. H. EerediemJt. 
KA TECHISATIE 

Op Yrijdag en Zaterd~g den 24 en 25 dezer des 
morgens ten 7 ure. 

GODSDIENSTOEFENING. 
Op Zondag den 26 dezer des morgens ten 8 ure, 

Pastoor F. H de BRUIJ~. 

Verirek der Trc>inen 

Semarang-Solo 

Solo-Semarang 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aansluit aan den snel
tre;n, die om 10.30 v. m. 
van daar naa1· SoP-rabaja ver
trekt. Vercler 8.3·1 v. m. 1.H 
n. m-. 
7.2 v. m. 10.30 v. rn. 2:16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja V!"rtrekt. 

Semarar.g-Ke<longDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8.12 v. m. 
Semarang-Ojokja G.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja -Semarang 7 :l 5 v. rn. ·J 2.25 v. m. 
Djokja-Solo 7. l 5 v. m. 9.48 v. m i .t.25 

n. m. 3.55 n. m. 

Solo -Djokia 

Willem I--1\et!ong-Djat.i 
Kellong-Djati-\Yillem I. 

Soerabaja-Solo Djlll>l'es 

7.13 .v. lll. 10 1' 

n. m. ;{_;in 11. rn. 
0 V. Ill. ~ 11. l11. 

Ill. j .5:~ 

8.5 v. 111 . . 'i,. [ J n. m. 
10.4! (titll'ilrein) aank. Soe

rabaja G.--

2.35 - :iank_ nadioc11 5.5~
G.20 (~11e1trein) nrnk. Sa:!o 

ilj. -J.28 
8.~5 nank. SoloD6- -· 
·J1.57 aunk. ilfadioen 5.GI 

(Tij!lsopgaven volgens middelb. tijct Soerabajn: () mi
nutPn verschit met Solo; ·12 uu1· Soerabaja::.::: J ·l .5-l 
Solo.} 

Onder de Mangkoe-Negarnn woont een in
fandschen jongeling, die van z\jne prilste jeugd 
op een been rondspringt, nnngezien het 11.nde
re in rudimentaircn ( d. i. in zijne outwikkeling 
gest.uiten) tocstand verkeert. Hii schijnt ditar
op onvermoeid, wordt door zijn pntruon dikwijls 
naat· de desit gezonden met brieven of boocl
schappen en ontwikkelt in <lat eene been, waar
in het leven zich sohijnt teruggetrokken te heb
ben, eene kracht welke eene balletdanseres hem 
zou mogen benijden. 

De Garebeg Moeloed, met de 
bonden selrnten, belooft <lit j1t1tr 
wijze geviercl te zullen wordeu. 

daaraan v~r
op luisterijke 

V oornl in de V orstenlanden wordt deze 
moeloed, de geboorted1tg van den profoet Mo
hamed, zoowel godsdienstig als burgerlijk, ber
cbcht. Voor alleu verplicht is ook op deze 
cfag de sedekah-a11gatue1·i een vnn bepaalde 
sptjzen nnngerecht.e oifermaaltijd ter eere van 
den Profeet. Eens in de acht jaren - in bet 
jMr Dol - worclt dit offer door Z. H. den Soe
soehoenan in de soe»conbi of voorhof vnn den 
tempel gebrncht. Dit ?:11.l nu met de a. s. moe
loed plaats vinden. Z. H. is dan gezeten o 
de lwbong, een soort van prnnlzetel van wit 
kn.toen. De door ~. H. aangeboden slamatan 
drnagt den eigeunardigeu naam van hadjat 
dn.Jem. Het zoogenaamcle Hassan en Hoesein
feest werd vroegere jareu, volgens ou<len van 
dagen, ook bier gevierd, docb is tbans vrij 
wel in onbruik gernakt. 

De nah•tenschap van wijlen den Hoofdregeut 
van Politie alhier, is op Inst vnn bet inlandsch 
bestuur verzegeld, en znl spoedig op publieke 
vendut.1e verkocht warden. 

De Chinees Babab DiLdie, alias Ong Gee Zij, die nog iets van dien boedel te vorde-
Swie, die eenige maanden geleclen een inlaudscl1 ren hebben, zu llen wel doen huune pretenties 
llleisje zoucler medeweten der ouders, aan een bij den Rauen Kliwon Knrto Hardojo te doen 
ztjner soeclnru.s verkocht, moet zich in het indieuen. 
distr~ct Ifoliosso ophouden, vertoont zich nu -~ __ _ 

en clan in de stad bij den Chinees Rie Tjing Gisterenruiddag nrri veerde alhier z. E. de 
hay op Gemblelrnn of b~j een zijner fomiliele- Generiial AfLleelingskomnrnndiint vrm zijne in
deu Tan Ing Soen op Baron. spectiereis uit bet l\1n.dioP-nsche, en vertrok 

De mn.n had zeker beter !$edaan ten dezen heden ochtend weder nnar Willem I en Sala
niet clnndestien te handelen rn1iar den ~ewo- i tiga. om den 2e Augustus hier ter stede te
neu weg op te gaan, eene welbekende in de i rugtekeeren. 
inll1lldsche mn.atschappij. I Ook de kommandant van het Oostenrijksche 

N d t l A · t t u · l t . • oorlogschip »Said". vervolgde heden oc tend a n on an as een ss1s en -.u.es1c en m 1 .. · S · 
0 t J U"-?,l · " ·b d , . h . 1 Z!Jlle re1::i nnar enrnrung, nil. g1steren een 

os - avcL ann nnec.zen ve1 oo om z1c Hl ffi · 1 b l b l t t h bb b .. z H 
bet openbuar in Europeesche kleeding te ver- J ~ cie~ ezoe' _fde' n~? 1A e e e~ HU p. . · 
toonen, zijn thans de Hoofden vau Gewestehjk I Penh unpgeran ur 

1f 11 1 nom en '"'· · nns 
b · d' d lk · d · ra oe rang vv ac1ono. 

estunr mtgenoo ig zu -s m en vervolcre T l l t f d R 'd t · b 1 · .. 0 .er eere c er lOOO'e o-as en 0'11. e es1 en 
met meer te e etten, als m strlJd met den · t d ·0 "' lb · t d d d 

t d t 
1 

g1s erenn.von · een sou per oge tus er oor e 
gees er we . l\1·1·t . . i. t t l . d z !£ 1 I t"h die t t h t S 1 tt 11 l I a1re rnuz1ei;, waar men o aat rn en 

.. '...le s c e n Je s, . 0 ~ corps c. JU e- ~ rnwht bijeenbleef. 
ru bebooren, zouden z1ch bmten d1enst !Jl del '· -----
lllOUte~ring. mogen v~r~oo~en. Een der beide klerken van het bureau "an 

~nd1ei:i: d1t laatste JL11st 1 ~ clan zou men ge- den A. ssistent-Resident n.lbier, is ti" defrk e-
neigd zun t£ vmgen: lVas 1st des Pudels ke1'11"! detacheerd naar hPt Vendukantoor.g g g 

, De Java-Bode schrijft.: i Bii de vele werkzaaruhedt:ln op eerstgenoemd 
NRar wij vern6 men is de commies der 2rle ( bureau.' het teekene1:1 der passen voor vreHmcle 

klasse P. H. Vogelzang als kantoorchef bij I oosterlrngen, het v1s~ren der ko:ffie- e~ hout
het post-en telegrnaf-kantoor te Nga"lie op l passen, de 0111v1rngq1ke correl'lpondenhe e?z. 
verzoek eervol van die betrekking ontheven zou _achterstand thitm bet gevoJg kunnen zun. 
en overgeplaatst nnar Soernknrtn, terwijl in , vv aren .de werkzaamheden ~p ~et vendu
zijn plan.ts als lrnntoorchet te Ngawie is be- kautoor met beter aan een tudelIJk-en klerk 
noemd. de commies der 2de klasse te Soera- opgedrngen? 
ka1;ta J. P. Overdijk. ..,.,.,,..,.,.""""'""""....,,.,"""""""""'"""""""'""""""""'""""'"""'""""'""""'""""'"""""" 

GEMENGDE EERICHTEN. Het Ghineescbe koffiehuis te W 11rong-Pelem 
schijnt goede r.aken te maken ; de eigenaar 
heeft plau om er Znterdags avonds urnziek te 

· geven en eene restaurntie te openen. 
Een zekere Raden Muas verloor alclaar aan 

een paar Chineezen met bet billardspel in 
twee du.gen tijds de som van f 920, beclrngen
de de inzet vnn elke partij ongeveer een f 100.-

Gisterenocbtend nrriveerden alhier voor het 
:Militair depnrtement een tiental lrnrren met 
buskrnit, dat onder geleide van eenige artil
leristen over land vervoerd was. Door de Vflle 
ceremonien, welke bet geven van salnut
schoten met zicb brengen moet het verbruik 
van ammunitie, zoowel hier als te Jogja vrij 
aanzienlijk :.:;ijn. 

Een .Aruboneesch militair mishandelde eer
gisterenochtend YOOl' de pendoppo van den 
Rijksbestierder op de s.loon-aloon zijn mena
gih'e op ergerlljke w~jze. Geen der aamvezige 
inlnnclschr< hoofden durfcle aan dnt scbandaal 
een einde nrnkeu, wetende zij manr al te we! 
hoeveel »Korpsgeest" er onder zijue rnsgenoo
ten heerscbt. 

_\an het Buel. der Lieder ontleent een spot.
blnd het volgend g-edicht, nan bet ndres van 
mejnifrouw Fridn Schnnr., de dichteres die on
langs voor eeu stuclentenlied met den eersten prijs 
bekrooud werd : 

.AN FRIDA SCHANZ. 
Leise zieb'n durch mein Gem-uth 
Zarte Buckfisch-Tone, . 
Frida, jn bei diesem Lied 
Lachen Deutschlands Sohne. 

Frida, hare nnsern Rath: 
Bei den StrUmpfen bleibe, 
Pntze lieber den Salat, 
Uns bleib Du vom Leibe! 

Die deutsche I'oesie itnd die cleutschen Stu den ten. 

Op de Handelsetablissementen te Keij kla
gen de Europeescbe geemployeerden over e 
slecbte behandeling wat de voeding an.ngaat. 

Zij z\jn in dit opzicbt gflheel afhankelijk van 
den patroon, omd11t op die plants voor geld 
niets te krijgen is, en de chef, bij bet aangaan 
van contrncten de zorg voor voeding ete op 

l\Iiillerbaai, onder 72 ° 30' NB. gelegen, mogen ge- ging mislukte, deelt~Grinezevvski in een zoo boeiend (len wij een uur halt: wij wilden den door de maan 
Jukken, bet eiland te doorkmisPn, or liever, met s!e- ''erhaal mede, dat we bet bier aan de beschrij1·ing verJichten nacht geb1·uiken om tegen den morgen 
den en l1onden zijn tocht· van het zuiden -die1· baai de1~ tweecle, zoo goecl geslaagde reis willen doen la- ten minste de kom van de tweNle keten te hel'ei
uit te beginnen in zuidoostelijke richting, door ri- ten YOorafgaan. ken. Maar dat voornemen wel'd verijdeld. Wij bad
vierdalen en over hoogvlakten verder te reizen, en >>Kriwoscbeja en ik' ', zoo beschrijft G. zijn tocbt, den reeds vroegrr opgernerkt, dat bet tot dusver zoo 
onder 71° 30' bij de Scawiua-rivier, die zi<;h in de »Wilden den Yrijen tijd, die ons van bet in Ol'de helder weer minder mooi, en de zacbte gelijkmatige 
Karazee ontlost, aan de oostkust uit te komen. brengc·n rnn !mt padjoen en der ande!'e gebomven, N. 'IV. wind kl'arbtiger was geworden. Nanwlllijks 

IJct verha(lt van den zou moeielijken tcrcbt werd vo0r bet cloen ;an mcteo.1·0Jogiscbe ruagnetisd1e waar- 3 bad den wij dan ook eenige oogenblikken gezeten om 
zonder kaa!'t in het tijdschrift van hilt Russische nemingen tc h.armoko~lte opgencht, overbleef, ge- I wat uit te rusten, of de sneeuw oegon in dichte 
Aardrijkskundig Genootscbap gepubliceenl, en in bet brniken om de 1101 a, fauna en de mineralen in het l vlokken te vallcn, en een um· later was de geheele 
jongste nummer van Petermanns Mittheilungen, b'.nnenland en op de . oostkust van bet eilanrl te r.e- . streel;_ door een dichten, met sneeuw opgevulden 
vertaald en met een duitlelijk kaartjc voorzien, over- studee1 en. Wij gingcn den 17 Augustus 1882, ' neYel ar~n ons oog onttrokken. Er vie! niet aar. te 
genomen. ·yrij untleencn d>l>trnan bet volgende: door ee11ige Samojedtln vergezeld, te voet op \H'g denken verder te gaan, en nil op de elling e 

Wat Grienewezki, den buvengenoeul'len ill'ts, ge- naat· bet gebergte. \YU $]Oegen rechtstrecks den tegen den wind eenigszins bescbut en gemakkelijk 
lukte, \vas reeds driemalen tc vergcefi< beproefd; de weg mrnr bet 0. in, .en rckenrlen er oµ, als de on- plekje uitgezocht te hebhen, wachtten wij beter weer 
eerste maal in het jaar 1830, ctoor MoYssejew, <lie dcrnem1ng gelukte, bu de Liitkebaai (juist op de af. l\lidd.ernacht was reeds voorbij. 
toPn rnrmocht aan te toonen, dat de Krni8baai, van brec>dte van Kai makoeli aan de Karazee gelegen) 
welke men noegP.r vermoectde, dat zij, evenals de uit te komen. 
l\fatotsjkin S.iar, eene straflt zomlc zijn, 11icts was » Het weet· was heel'lijk, de temperntuur 50 C. 
dan ecn di<'pe bocht; de tweede maal, in 1877, :'ifot grooLc moeite kwamen wij op den onr.Jfo11en, 
door den bpitein 'l~jagin, die daarbij de ervaring beuvelacbtigcn, soms moerassigen, maar onk met 
opclecrl, dat men met een go~dcn Y001Taad vlee~ch onregelmatig zich \'el'heffende, scherpil Jeilagen be- (Wo?•dt vervolgd.} 
en een groot aantal bonden, rnn b.df 1faart tot half zaaiden bodem voL>rnit: ecrst na een onafgebroken 
Mei (als lwt zonnclicht 11iet te sche1·p is en· de ge- I marsch van zes uu1· ben•ikten w~j de korn van de 
smolten sneenw nog geen overstroomingen teweeg- eerste paril!lelketen van het Mollergebe1·gte, rlilt naar 
brengt), den tocht diende te ondernemen, en dan 't 0 in een diep ketfllrl::tl afheJI;, welk rial weder 
niat ove1· rie bergen, maar door de rivierdalen; de door een nog hooger en steilet· gebergte in 't 0. 
derd0 maal in Augustus 18'82 doo1· Grinezewski zel- begrensd wordt. Oµ den bodem van het keteldal, dat 
ven, die, toen doot· een student Kriwoscheja verge- zich van 't ZZO. naar 't KNW. uitsi!'ekte, bewoog 
zeld, bet w,iagstuk ouuernam, wat hem eerst bet zich eene bergbeek bruisende voorwaarts. 
volgende jaa!' ZOLl gelukken. Waarom die eerste po- »Aan de oostelijke helling der eerste keten biel-



zich neemt. 'y olgen~ hetgeen wlj Yt"rnamen vnn I bij he! le Llepot-batnillon te ~feesrer-Cornelis, de 
een Duit~ch eruploye d,e eenigen tjjtl daar werk-1 eel'ste lnitennnt dt>l' infanterie K. W. Amiot, onlangs 
znam was, bestnnt Let menu uit riji::t met een tot dien rnng Levonlenl. 
kip - men weet hoe g-ewehlig Iudischc kippen . ~,·t•r:;eplnn~~t 11rrn1· Soernbaja, de majoor del' artil-
dikwerf zijn - die onder 'I.even of acht perso- l lene J · 11 '. \\ agrnt>i·; . . . 

t d 11 .. , nanr .\t.1 eh, lo t>Cr~te. lmtenanl dl'I' nl'tillerie A .. P. 
ne.i moe ver ee.l "m t1en. 'I 111 d n l n b · y . ] · \\""" B" J ". . e i·t• :<e el't>n~ erg. 

ersn~penngen ll "• . l]ll, 1er, enever enz. Benoemd tot bnnsdrnaier, teYens baasbankwerker 
warden m het gehed_ 1:1ef; Tersfrekr. 'l'e veel bij he mari1w-rtablis~l'ment op Onrust, Danekes; 
OU' te sterven, te Wl'llllg' om te leven. Het le- tot l'ersten stuurmnn bij de gouvernements-marine 
ven blijft er in muur of op die wjjze veel en J. C. Tichclmnt1, twcedcn stnurman l,Jij <lien dienst .. 
goed werk geleverd wonlt, is twijfelachtirr. Lo11de11, 20 Juli. De nuss1schr blarlen publiceeren 

C ,1 Co ~ nrtikelen vnn de strekking clat de bewrgingen der 
l .• w. n · 1 1 uss1~c 1e troepcn op c e Afghaansche grenzen zonder 

lb er vroeger l eclds herb1mldelijk ook in dit 
blad gewezeu op t1c bniteusporige weelde en 
de nanarntiging, die du Chinee'l.eu zich te
genwoordig veroorloven, als een kenmerkeud 
verschijnsel meldeu wij th1tns, dat 111eu gisteren 
l1ings 's heeren wegen een in 111.udscb p11.n.r kon 
zien rijden·, waurv1m de vrouw als 1111.1a.zout~ 
de man als jockey in den za<lel zat. De aurn
zone droeg een prnchtige s11rong, nls rijkleed 
afbangende, met een panrsch B.uwef-len lrnb11ia 
als kostuum en was zelfs voorzien v11n het 
traditioneele hoedje met de voile. De inlander 
reed als volmn!Lkte cavnlier aun de rechterz~jde 
zijner dame. Het p!lllrtje gezeten op prachtige 
rossen, ge11eel op Euroreesche wijze getuig<l 
en voorzien van Eugeh;che zadell'l. Dut n-0e
men wii eerst voornitgang ! 

B. H.B. 

De \ptf,•,·l . Fi111mcif'1' b<>richt omtrent de 
Anud1!elen _, ederlandsch-Indiscbe Hundehbank. 

:Nau.r wU verueu en, 7.nl op de a. s. >erga
dering wor<len vooJ"t•estelJ !wt a11.ndeclen-k1tpi
taul belungrijk tc reduceeren, hoof<lznkeliik 
wegens bet verschil tusschen den inbrnng in 
de N"ed.-Indische Landbouwulllntsclrnpp(i en bet 
daarteg-en 011h1tllf;en uaudeelenkapitanl ad 
f 9.000.000. Ziin onze illliehtingen juist, dun 
z11l bet aan~eelen-knpitnal der :N'ed.-lnd. Han
delssbank van f J '.2 mill. op f 7.~00.000 dn<> 
de aaodeelen vnn f ~:JO op f I .JO worden te
ruggebrncht. 

Hui:e11ua's Sieuice Fiila11ci21· zegt, dat de 
aandeelen der Xed. Ind. Handelsbank niet met 
f 100, maar met f 10 pill· anndeel zullen ver
minderd worden. d. i. voor de 4 .000 ann
deelen f 3,360,000. De inbreng in de Laud
bomvrunn.tschnppii btLd i>eue balanswaarde van 
f 12,800.000 of f 3, 00.000 meer dun de 
dnartegen ontvaugen anndeelen, zoodat nn 1Lf
schrijving van de reserve der i\ed.-Ind. H:rndels

bank. ciie op ult. December 1883 f 807,161.91 1 
2 

heeft bedrngen. Jeze recluctie r:iim voldoende 
wordt ge1Lcht voor het beoogde doel. 

Ver s p re id e Ee rich ten. 
De Italinansche kroonprin:; gnat voot· een maand 

nallr Zwitserland. Llit is de eerFte keer dat hij uit 
ltalie gnat. - Yan bet Yermiste scbip Renard is 
geen spoor in de golf rnn Aden kunnen gevonden 
worden. ~ren vree~t. dat clrie rnartui,gen 1.otaal 
verongelukt 7.ijn in den orlrnnn. - )fr.:s llelen Tay
lor. de .tiefdochter \an Stuart )[iii, heeft een uit
noodiging 011t,·angen zicb rndilrnal candidaat rnn de 
vertegenwoorrliging rnn Korth-Gamberwcll (Zu irl Lon
don) in bet Lagerhuis te stellen. - E:eizer \Yilhclm, 
wil yo)gen de laat;:;tc berichten het 1bnantjE>" om j 
al:; scheidsrechter tu~schen Engeland en Rusland I 
optetreden. nirt op zich nemen. - Prins ,·on Bis
marck is. Yergezeld ''a:i zijn zoon 'Yillwlm, n_aar , 
I\.issingen vertrokken. - Utt Spanje wordt bij ge-1 
ruchte vermeld, dat men de clraden ontdekt heeft 
van een Sami'nzwering op groote schaal. door den 
hi;>er Zorilla en zijn vrienden op touw get.Pt. - Te 
Bergen in "-ool'wegen, wordt !:poedig een Engelsch"' 
stoomboot verwacbt met pleizierreiziger,, wiel' hoofd
doel is de middernachts Zo>n te zien. - De begrnfe
nis van den dichterkoning \'ictor Hugo grt>nsrle nan 
af.o-ooendienst. Anderhalf milliocn franci zijn uitge-

"' d' geven voor kran,en: onder die kran~en wnren er ie 
12 met~rs micldel~jn hadden en zoo rlik waren, dat 
geen man ze kon om~panncn. - Hct bPricht brYes
tigt zich, dat el' pl:rn bestaat op eene ~ame11komst 
der dne keilCrs in den loop van den wmer. -- Tot 
het Yier en ran den YCtjaardag rnn onze Eoningin, 
1.al te Bata1·ia op den 7en Augustus dool' eenige jon
gelui een a .. saut gegeven worden. 

De boeren in Friesland Yerkoopen hun omle aard
appelen nu tot elken prijs; e•'ll schipper rnaakte Yoo1· 
de 50 kop ecn stu£ve1-.- \\"at een kerse11oogst i.Jc
tr.ekent. Een goede oogst breugt aan de gem. Outl
Bcije!'!nnd een Yoordcel vnn ongevee1· cen ton goud
op. - Baron de IJosson het•.ft in Fl'ie8bnd een 50tal 
uitmnnte11de nmderen aangekocht voo1· een ltaliann
sche landbonwmaatschappij, die c!aarmcde hd. ,,ultra
montaansche" veeras "·ii rnrbderen.- Jn ~laa~tricht 
is een fabrit>k opgericht van stolfen . rnna!"lnligd rnn 
tur!. Deze stoffen bootsen de \VOill''1 stoffen tamclijk 
gol'ri IHI en ku11nen tegen den gel'ingcn prijs rnn 
1.75 tot ~ francs de meter geleYenl wo!·den.-- Te 
llonnerYeen (Orenthe) mak,~n Yelen zich in ernst on
gernst oYer een mei:<je,• dat behekst heet tc zijn.
Dc zoogcnaam1fo ronselarij voor het N. 0. leger te 
Augs urg is voo1· bet ambtsgerl'cht aldnar gci.Jleken 
ecn logen te zijn. Prins Fn'cl1•rik Karel rnn Pmi~en, 
rle vadcr van Prinses Hendrik der l\eclerlunden, is 
doo1· cen beroerte getrollcu. De rechterzijde was 
verlamd en spoedig daarna ,·olgde de dood. 

Telegrammen van de Locomotiefr 
Uit Batavia, 21 Juli. Ingedeeld bij bet garnizoens 

-bataillon van de zuider- en oosterafdePling \'an Bor
neo te Banrljermnsing, de kapitcin der infantel'ie J. 
F. F. van l3loemen \Yaanders, onlangs tot dien rang 
bevorderd; · 

beteekenis zijn. . 
Ilet stoom chip Soenda is te ,\mi:terdnm aange

knrnen 
11Pt st1Jomschip Bu1·gemeester den Tex is gititeren 

te Mnr~eille nang·ekomen. 
l3ij bet overg-e,·en \'an het postkantoor te Bandj~1'

mass'n nnn den nieuw brnoemden chl'f. den !H:cer L. 
Coster, wen] in rie kas ecn tekort ' 'an vier duizend 
gulden geconstateenl. 

Uit Bata\'in, '!~ Juli. De beer M. J. Boissevain, lid 
der foctorij \'an de :\ed..-'rlandsche handelmaatschap
pij, het•ft als zootbnig zijn ontslng genomen. 

Benoemd 1.ut hulpondel'wijzeres b\i bet openbaar 
Jager ondt>rwijs, mejullrouw Graswmkel. 

Geplaatst tr Sot•rabaja, meju!lrouw Graswinkel, hulp
omlenvijzeres; 

te A mboina, de hulponderwijzer der derdn klasse 
W. 1an der Spek; . 

in de 1·esident Kedoe, de contr6leui· der tweede 
klnsse P . .T. \'o,11·stad, onlangs van vedof tPruggekeerd. 

Verplaatst naar Soerabnja, de ad.1011ct· lanclmcter 
dcr dt'rdc kln~~e J. H. A. \\'ollf. 

0Yergeplnntst nnnr Ambo;nu. mejuffrouw S. \Ynr
tenn, h:.:lponderwijzeres .1nn de opcnhare twcl'de la
gerr ~l' hool te . oern baja; 

naar de waterwerken te Dernak, de n~pit nnt-inge-
nieur J. \Yilke; · 

n:rnr Pnrlang. de twecclc l11itcnant der infanterie 
A. A: A. Ga~ rnnns. 

Ont~lag-en. uit zijn brtl'ckking, de ndjunct-l:rndme
ter de1· deJCle kla:;se J. C. H. Munnich. 

E"n tweejarig Ycrlof naar Europa is Yerleend nan 
den luitt•nant-l1olonl'! clt>r artillf'rie C. M. Gncle. 

BenOPl1ld tot machine-opstelle1· nan de fabriek Yoor 
de marine t>n het :;tourmwzen te Socrabaja. van Os. 

UiL llata,ia, ~O Juli. Dr. \\'.Burck. arlj11nct-direc
tcur van 's lands plnntentuin te nuitenzorg is bc
noemd tot correspondeerencl lie! der Koninklijke Aca
demic rnn Wetenschappen. 

De tweerle luitennnt-kwnrtiermeester A. A. C. 
Zjmmer is overgeplnatst ,·an Buitenzorg nnar Ban
djcrma ing. 

Uit Bntarin, 2:2 Juli. Landen 2·1 Juli. De afge
n1a1rligden roor de nrnnt-conferentic, zijn te Parijs 
''ergnd erd. 

Bombay, 21 Juli. Yerscheidene personen werdPn 
gedood door ecn herige nnrdbeYing in den Pundjaub. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Yrijrlag 24 dezer de~ a,·onds ten half negen 

ure in ht>t locnnl \'an de Societeit ,,Harmonie" alhier 
van boekwerken. 

Op Zntt>rdag 25 dezcr v661· bet Yendukantoor al
hii>r van afgekcurde schoolmeubilair, afkomstig van 
de le school nlbicr. 

De vendumeester, 
H. C. Fisser. 

Ad v er ten tie n. 
roor ltet land 

la~~e~~~aki:L~g" 
De Resident van Soerakarta maakt be

kend dat tot wijkmeester der 6de 'wijk ter 
hoofclplaats Soerakarta is benoemd de 
Heer R. G. KILIAAN elhe-translateur 
bij het translateurs bureau te Soerakarta, 
en zulks ter vervangjng van den heer 
A. J. CHARPENTiER aan wien op 
verzoek eervol ontslag als zoodanig is 
verleend. 

De Resident vcl. 
A: J. SPAAN. 

(159) 

Amsterdams~h e Apotheek. 
Soen.ku rtn.. 

Bayrnna. ~lcoholisch wasch
'"'ater. 

(101) :.\1AOHlELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SO ERP.. KA RTA_ 

Eenig depot voor Soeralrnrta van 

~aQpeebe V\Tij~e~. 
(25) A. MAUHIELSE. 

.Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soeralrnrta. voor 

zoo gunstig bekeude 'VIJN E~: 
Merk PLA'.L'ON & Co. Batavia. 

t70} A. MACHlELSE. 

Kcolteer en Zweedsche. teer 
m vaten, l;>likken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

263 SOESMAN & Co. 

ODrTVADrQDB 

MINERVA-WATER 
PRIJS f' IO.-- contant 

PER J{IST VAN 50 FLESSCHEN. 
(155) THOOFT & KALFF. 

RBG;JSBRl~·e1-a ... £LKAB AK:KBN 
MET 

voor 1~85 
Slechts eenige Exemplaren ontvangen door 

<
32

> THO OFT & KALFF. 

V A N A R C H E N ~ Co. 
Batavia - Soerabaja 

hebben de Eer te berichten, dat zij op nieuw 
te SOLO gearriveerd zijn, medebrengende ee:q. 
pracbtige Collectie. 

Brillanten A..rtikelen 
als: Bt"Ocbes, Armbanden, Colliers, Oorknop

pen, Ringen, Haarsieraden enz. em:;. 

Gou(len en zih-eren Bijouterien 
in ulle mogelijke Genres en in de uitgebreid

ste keuze volgens nieuwsten smaak, te veel 
om te specificeren. 

Zilverwerken: 
als: Rijstlepels, Taurt- en Vischspanen, Ser

vetringen, kincterbekers, kinder-couverts, Siga
renstandaurds, \V nter- en W ijnglazen, Bier1.ij
dels. enz. enz. 

Gonden en Zilveren Horolo~ies 
zoowel voor Dames als voor Heeren, uit de 

beste fabrieken, zooals V ucheron- en Constantin 
W nltham Mass, enz. 

~ ickel Horolo~ies 
IN ZEJ<:R BILLIJKE PRlJZEN 

Zeer goed loopende Begnlateurs 
Speeldozen. 

MET Arns UIT DE NIEUWSTE OPERAS, 

EN VOORTS: 

Een Prachtvaas met Bouquet 
van indische Bloemen geheel in ZilTer; op 

hun Atelier voor de laatst plaats gehad heb
bende Tentoonstelling te Batavia vervaardigd. 
Een keurig stuk van inl11ndsche Zilversmids
kunst. 

Zij hebben bun intrek genomen in bet 

Hotel Scholten. 
en houden zich voor een bezoek beleefde

lijk aanbevolen. 
(152) 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een part~jtje exquise "Witte 

portwijn, minder zoet _van smauk dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ).* 

Prachtig Ve~sch ge,vonn.en. 

Guatemala Indigo Zaad. 
Per pikol f 25. ---
,.. EI J-S SELL. 

(134) Latoong 

De ondcrgeteekende, 
belust zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werkkapitaal aan Landbouwon
dernemingeu en verleent voorscbotten op pro-

dukten. j 
Een en ander tegen na<le1· .overeen te ko- l 

men conditien. . 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Heeren.traat Solo, 
Beveelt zieh b~leefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet

ten. 
(29) J. B . .kU1'HlER. 

11r EBn Jon~mBnsch 
ruim 7 jaar in de Vorstenlanden werk

zaam, de laattite 4 ja1en als zelfstandig 
Hoofdopziener over een uitgestrekt ge
bied, volkomen bekend met administratie, 
Ko:ffiecultuur en W. I. Beraiding alsook 
met Houtkapzaken - nu nog in functie, 
wenscht van standplaats te verwissalen. 
Beste Certificaten en Referenties. 

Adres THOOFT & K.A.LFF 

156 motto ,,Javaan." 

SALON.DE COIFFURE 
Brosse Mecau..ique. 

Heerenstraat-Solo. 
Op nieuw ontvangen een groote voor

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

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

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

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

heef't ontvangen: 

Een f actnnr damesartikelen bestaande nit. 
Afgepaste wollen - en zephir japon

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

A. AUT.HIER 
( 4 7) Modiste. 

~~
FrJJ ATELIER DE PHOTOGRAPHIE m 
rnll frfil] 

I ~~ i~I~~~~~~~ i 
HOTEL SLIER. 326 I 

I 

OD~TaDgena 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fiehesdoozen en stellen fiches 
Pren te boeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelschapsspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 



I 111 c (TL .A IRE. 
llecd 

SO ~s~ 1\:N & do 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis - en Colllniissie , Tendutien 

)38 \ . 

N B d 8 r 1. I n d i s c h B L B v B Il s v B r z k B r i Il ~ 
Bl\ Dij tL' lx lnu~P-tc llil''~, we Ike tt·g-en woor(lig 

all>:s opwekt wa.t up de ::iUll !~lUU!!j'l'('LJ[;
't l l 'U en rle vermee1"1:lering rnn opbreng:,;t van i 
~ \1iLt .. , eu Yl'rmindering der kosteu n m voort
Lr<'ngiu,.; bet1·ekki11g h;eft, yeroorloven wjj ons · 
d•' vr!iLeitl l we 1titud1icht te vestigen op het 

Llitrsnta Ma at schappij 
~ 

·. ~ 

'l1 -·-;, B '-T , ,r-1 . P,~/ .ti. -'-1 · A_. 
<l o OJ.. s vertet:·enwoon1igd wordend: 

ubbel Gekoncent1·ee1·de 
:; uper1dws11haat I m:il 

1 

lnliL·liting·l'H 1)tULr,.,nt ve.-r.elrnriu•ven ii. \". Knpifotid bti unH·l ii •len, Im11w r-trekk t:> t1llt! ver'.!.1-' 
kt ring: - o Jk 01utr<'nt tliP n1l~c'il,. lu r ·, nlntL\tS ;w.;ig-enot l"! t \' J~ll L .-\. . \ U D tnrief >Voor WK~ 
Z ~iTF'O."ll::-i. w•n·l<H , u-1.,• Vt·rsrr,.J,t •oor 

. 
~ 

Soecnkarta 

1h t • 1 hoog- op1osbi:rn.r gehalte vun .JO tot ' 
40° Phu"peorzuur. Door wetenschappelijke n 
pr1.. fuemi11gen en door de practijk is gecon-

•t<~ll ,.\ gl•nt t' :::ioernlrnr th 

.J. H. YAN OMi\IEHEK . 

Steeds voorhanden: statPl l' l tl t de Yorming nm Suike1·sappen in ")~ 
h· l rid "ot1r llu phosphorzmu· geschiedt en dat · • 
~lo. 1' toc>"LS~i11g er vun nieil nlleen eene g1·00 - 1, ] 

It t1b1".iq~t vun ~11ike1' 1Hltct1· oak :::11ive1'Clev 
.. 1 1 , ·erk~·egeu ·worden. 

l . " l lt "~or alle Buperphosplrnten in het 
nl, u t c n, nrnur wn:nin het door ons vertegen
' o i t'µ-t '·onlend Chemie1~al zich onderscheitlt 
bo (•Jl rr·1.lercn i;; hct lwou asi;i 111 i/uliel geltalle 
1. t . 1/1 1·:1w J' in dt>n ueco11cc11t 1•ee1•de11 vorm 
' ll hi 1 • 0 ,1 ; tenvijl opgelo;;te l't.>t·ugwmo slechts 
\l 0 l l . 'till' Phosphorz:nur bev1Lt. 

,.!:t.1 
0 
0 

levert•l1 up UillYl'i_llL~! ditdelijk: j PO. s:I"l'AHIE \TEN._ . 
.., ..... - ! . t . ,, t 1 .. 1'EI;EGR \.AF'I'AHlEVEN voor 3 kring-en be-
~eaa.i_ t"'l• 4 '~·~a~ .. e f1 11 1S·!5it'"~"'' Pft• '-' 

li u,.;en. a.·i, 111 1,. ·liik .c·,,1 1 n .. 'n. reken<l tot '.WO woorden. 

(;:ed~u -~~ . ~ tN . i ~.,N.·l•.i!.. I 'l'.rUirnyEN voor KOJi.JLIELOONEN buiten 

' 1'00rt1'll ~uperp110spha.ut beYtttten 
111 [·ot u;o 0 assi.mihtble phospborzuu r , 

L' ( .d, le hoeveelheicl p hosphorznnr te 
\ • , 1· · t l 1 l · doo: 0118 iu een Ton Snper
T' "l'l J elner~l '\\'l•l"Llen, zo 1de men circa :3 
' 'n l '1t1~ Let g •rnue , 'nperpho:phutt ol t a 5 
''o l'~ru ;rn 110 110odi!" hebben. dns ook 3 of 5 

·' t ,en. e11? .. cnt. ( }) 

• 

T., 
kiic 

l tle l~J lL 
I (6) 1'HOOF'l' & KALFF. 

'r erkrijgbaar 
bij THOOFT & !(ALFF 

blJi:u.~o ;uunTngeu tot g eleide
billet ,-oor '\'eI"\'O eJ.' , · 1n1 kofifij, 
nu•t onhnn~gstbe~11.'.i.i ~ -i·oo1· kof· 
fijlfaS . (193) 

'-r <!"' ll 0 l<.1 • i j :;l; h tl.<l. f' 
• :..i. ·,u<- ,.'ce~ n .,cht t~ betnlen . 
ll c·p~ll ;jng (Co11c ... ntrntiL') heeft.phrnts vol

P' l Pf•. ui ·uw 8?-;teem en l'l'el :011(/e1· geb,·uik
, 111-i, '/ v«•n Zu'Ot'e/:11,p·, zoo11nt het geen vi·IJ 

jet e :"t oa.-re,11 · 
r .'_ (.l U)* fl 

bij 

:t 1 • • 1 1 1 Ut.\\ n t . ~-Hte en Roodt.• [•ori .. ... / J ::i.-1 p01· 
1"lfala~a. 'i1u!i!{'att>lei. ~·inoil~nlct•,, ! :3 .::»n? 12 11 
li"a.!e- , Gx.Jld - <"n . itry-!§Hlerr-si· ., I::.-) acont . 

\-- .L :1 \CH1ELSE. 

-=----~-~-~---..... ~- I 
I 

& 
Avonturen 

I vriie zwn,ye!znur nnmeultik is ~en der 
t vij.m'len del' Cry;;talli1rntie der Suiker. 
t , OJ b1·a.i~NI t•an SHike1 ·srtpJP'11. V1tn 

, ', l t • •'ilei~, e1'1tL'Ow/il/' 1' 1'e1'1t•e1·ki11y die» 
11 fr,· f{r,idu 01 iuc1·klorr i en /1'00/e1· 

l 1 vau • · 1il 1•1· can bt!le,·e ktrn1it~it z~jn 
r •c l .t 'll v:· n tle ~·l1Jrnikmnking, waartegen 
k_, 1 • nid in verhouding stmrn . 
l · ' v;tll bet DUBB.EL GEUOSC'E ... T -

Tll : ·:L\Ll 't Pl~HPHO:SPILU.T is: f O.lS per 
[ i I • ot' f l · 0 I l:r l'on of 11.25 per Pieol franco 
lL tt• ·!urn op den b:t:iis mu ·IO pCt. assimilable 
l'n >~r.i.0rzuur. 

Eeni[B a[eJ!ten voar Solo 
TH()0}..,T Lt( i\:A LJT_F 

.A . .in~ter<lr tn:sche A.po thee l

Po~d$.1." teg~n miltvuu11 

(Sil)" 

.Efa~1pe-Kn1trt vau ,foizn 
Top-~grn jJ li . h iwrt vnn t:O"'l';tkartn 

ltl. ». Ljukjnkarh 
Pi·11.vi1blt1 1lil'S 

i\lei k-en otem ) 1i11l, t 
R1tPll:;.-/t,·ifl jl\'llllPll 

Prnd1tliiil•d U n~taV'l' Uu1 ' 
BrrlboeJ,j•J>; 
Go1111 1-grnvun'::: 
Ivonm tlui1m:tolJ..:,.J: 

De jui<:te berekening heeft cehter plaats nnar ·y orl~,,! ;0 .b'tar° 
d i•11~ •' procentsgewijze gehalte -van bet gele- "- '""· J.,J~ t ( • 

I 'l'I' 1• y-sc•.li areu 
Hisrnit beeldje::: 
Orillou pnssero. 

i->r l c ·i ·ili!Ae I'lto;<pllo!'~lll/J' tot den prijs L0h»1 YOor de {ie!clloterij te ~1.nwrnu(J' t~u 
>. P f ll. ! -, l 'ent per Kilogr. behoeve mu h.~t Hoom:>d1 I{nibolick \Y e.:~lrnis 

ll t l) "i10 SlTPECTP-HOSPHAAT a 41 2 
10 °'0 I en \';t" l· H ulpfon,~:i rnn >::lt. Yi111:entius ~t 

f'H l ' >J WHZGPH kosten dus: I Panl-. , 1u1u.r1rn~· grnot f :JOO~OO®. 
-l 1'..'. Kilo a ..J.0 cent f 185.50 . i DE PnIJZEi\ ZIJ:\ : 

Yoo~ '"'Il opp_ervlakte ge]~jk aan eeue Java I 1 pr!js nrn r 100.000 
T10 w 1;: brnood1gcl 110 Kilo SUPERPHOS- j 1 » » » :.l0 .000 l 
l H \AT. :.l 1'l'.!:JZ81l ,,. » . 10.000 I 

l[j rbij rnoeten gernegd worden (ten einde 3 » » » 5.000 
eh 1 :.rn l Stikstuf aan te brengen) 90 Kilo 3 10 >> 1.000 
1 1 iyi. ·1 l'i Z\\'avelzure J,mmouia. 10 » » » 500 

11€ ko-ten won1en dus: 100 » » lOv I 
}' 1 K'J "n1eq·ho,plrnnt i1 18 Cent . . {'23.:!.0. 100 » ~ » 50 

ht !'U' S. :-.. :1 f j!\ P<'t' Tou :2 :JO it .. l> 3.30. rr.n~en ·· coiit•iute _,,.. Z!:Jll te~en < bdalin!.,_" cu o1·) Kilo L k'11gkil ~, ? .._, , 
fru.:ic:o trn11 vrn.ge ~t f' l (D hct lot verkri.t' g·baar, H;eIOYi.:'r stl at t•euc vermoedelijk meerdere - ~ 

0 , l'll'_-, t v.,u H)l)i) Kilo of lli picol j)el' J<tva bij <LitllH•!.~0 per post oml0r inzendin,g vnn eeu • - l ' -. l'.1' ' f l . -po~~'~ ~ \ n ,1 v ceu [;j voor ra1L\:.Cer1n;:£ . 

1" . u•~e · n-; g'E'sclrieclt. ou.1"r ContrCJ!e v1m 

1Ic1 r!erdj tr1ge a!tiJanuk1 .... ~n 
Si~~: rctteu pap~lr 
.l?ahc·r ·" buod;;c ~.mplei1 je;; 

~l z. 
THOO.FT & !.\ALFF. 

van de l!edisehe Faculteil 

e' 1., ~,· ia' e- Piwsphorzuur wortlt bepaald 

De 1'.- .:· l1>-'r trekki1Jg znl under worden aan
ge k:mdig-d . 

'l'HOOF1' & KALFF en t 
110 ~ r l ct Pro;~stat' on vi:rlJomhm Mn de Hijks- l 
h1 )O 1\"ch0 1l to \Vai:.;eni11gen . 

~» "-. ·elf v ring won1t eene ~i.uylise gevoegd 
, n 1 i. p"Oc'f~ntinn en nrn -le geleverde partij 

l , · on :"r >P 7-.!5:.;el1l C<'..:het bewa:nd. 

d 

· "ze "\·a :a :il 'H~J ant: 
, ~., .·t I (I •• l circa 1. w·ek1~11 . voor don 

•n '.'n gTond gch1·nciit te wunleu en 
. b~·· L. Ynn •·Ell wt1rtd ~i.f en ~ 

l j. ) •. 1h·1t. t ll' I\' Jl'tk.1 . 

\, ·l,,;.. i~ ;ar. Ii 't \qh·rphusplrnnt v-er-
I' ·1 ·1 i· I i.:• • ' ' t _)oeng~ \.l o - ~~enc nuc er~ otl!-c-

' J · me:>tstof. lhrnr bet ou ner
a.: 1.!,:c 1Jll"'tstofhoudenL1c ·be-

] L , + .ds 11et P .10spl1or1.uur en tlit 
' a. «I np de sn1~ritl; he.i<l nm hot 

' - , p. le l gror: 1 ner pliiuteJL 
\ :i · o 1· 11 <1 J wnabtaf aallga ven de1 

i;l·V .t>ih.:i l per ,J,t, <t bou'\Y, zoo 
< ' 1 m ,.elf dn t tie llll'ei·Llere of mimlE'rc 

1-. i i i uer q-rond hierbij eene vomname 
l . 

• u( lllde 111)eveel1ieicl '\ nn 1 GO I\.ilo p·~r 
Io t' t,eldt voo1 p·ehe(~l nitge"·erkte gro11-

1'; in zc-11:•11 ;-ij Clild. op nanvrage ecne 
· · h l w 1 ei1l tot nndi ... ._ 

,l n. l 'UUl n 0 ·d~r" uitg~vl'\erc1 \Vor<lt>n, I 
ct' sfa •IL.J"l' c wol'de1 1 g1'JcvenL lJ(j 

'·d ,;,l z. 11 lO 'l'o11 . 

Hl'll"l•llr ·1 J·,t<'e g"lW'Ytlle iuljchtin;c'L'U 
f L 1 l 'If Cl' ll 0 f(•Ji zjj 11 rut O<']J() prne11101ui qg, 

\ ~c lt , l t, lOr,..;~ u1t.:1·t~ro1 1rd, s.lugeu inoct. 

I ro,i1;ad1 I ·ml, 

II . .I..: . HOLTI & Co. 

A gen ten te 
Bu..tavia . 

h~:i1iialliS~t~~;~ ~~k. 11 un.'ran9en 
l\~J.OZ E :tUiS PI LE£~ 

r: > • 

~ · .~ ru:_, .ty a_-:. ~'; "ia n. Dr. ZJ~l o . l 
t.!;:, I A. MACJIIELSE. ' 

.1 in:sterdarasche A.potheek 
So eraku rta. 

15 M. E DAlL LEN 
Goud, Z il1;er, B rons 

~ t.d .• 1 hRH~, uitl1lel t<,wn dH hoest in ~ 
• I f' h ' , 2 J 

1 •m ,~ -Lese .Jes a f 4.- en f ·-=-. Wordt overal verkoch t. 

.• d~·:.-.tli~ll" CHften f 2.- per sl;uk. ' 
3.J•; A. M.Acm;:tEL::lK 

"'-<:~.,~ Tjat r ililoat dari tona 1 
'" $AKARAN Q 0.J ("IE.GA 

Roema Toe<1n A. S E .:1-Ul: - .) 
3, R ue Huguer ie, B O lDE ;~UX ,j" .' 

Tjara banjak lebi baai per tjat lakas ~ -~- '"'" 
ramboet dan djenggoet ,h 

Tida oeaah tjoe(j i kaloe maoo pAka, djo9ga ;; • .• 
Ilda tinga/ noda di koe /it . ;:_, J i,~ • . ·' "~ 

J.toe tjat dari toeau d oek oeµ ~ , • /. 1 _ .:f'if.J,r ~ 
R.lehards njang lantas kardja orang bole It :'I.~ . I /"~ •b_;:-~ \'(11 ' ~ 
pake Satna djoega pet' ramboct, ki\Jfi ujoega '. 'f I ,1, ' ', . ;if: r.1%~ 
r er djenggoet ctau tiaua sallja kasih tautag "::11, ii t~' M>~ un1if.. . 
dan sl a_m;111ja njang inlcro sakali, tapeh rljoega '''\I):, h vi• rf(~ . ::: 
pengahtssan D;lOg trada sakah ber-oebah. · ., ~ ' < •• • • ·-. ·~ 

:Etoe tjat dar t toeau tloekocn :Ricbards tida bt\kin sakil, sekal i din roenja koewat' ••J• I" r pe. kat •iJa-;111 dari hckiukoewat 
fioeda pariksa darf Jian.1ak roera tautla dan paliksa-an : itoe Lekin rnrn borl lemas dan kilap , iloe }tii\rn sama dia, orang clia bekin 
kl)e1·•:il dia poenja abr dan kasii kotw~ t hi tloep. Hoe tjat liogal s lamanja seperli lebi iloeloc sakall. 
Eari ~ egala barang bam1g njang uni ~ akali dari roema nja toean A . SEGUIN , 3, r u e Huguerie, di kotta Bordeaux 

Kita clj oeva tr,,•ol! 11117.itan sa;;ut k.ita 01·cw17 poenja toean toea,1 njmi(l &d/j<i 
' f•oe oMt uama C -:p 'lnUne 1la1 i LO<nt< doel.:oen R ou5s<:lau njaog lakon ramt .. •et lijatoh tlan sal•on hoewnt tocmboe . 

l .lw ol.iJ! Arni .!~ c dar1-tOl'aU d'7"Ch.o Ji;otlSliCU.'C. ajer W!lllt~ i per 1j+H1 lji IM;,j z:Jk.\li a.Ja l1anjak sakali r•l;,1t 3Tnica di 
1!:-i 1··:, 1>kn. k . ..;\n! 5, i- 111·:- IP.: :H~ kalot Mau~ li~ka.r ;.tau;~ di gigit, enz. -- 111,c be.riJk +l:~ri tAw1e ha·'i :iakali tl:ui St'~all:t. ··oep?. 
'·l !\, Ji,(1ks. ... L1,! 1.h ., • I~' I l ·fl Ill rl. 1-i!,, I .1 li1tg(;! lrgocs itJH moeiia i~ma clJI'+• rr; k3 ~1 :·1 .. epa scg;u dau nloe5"'!'3f1Frti r.iran;;- moeiia . 

! 
f 

J 

vnu 

Baron van Miinchhausan 
( in het Javii,nnsch ) 

1 J',·U~ I 5.- (l'lwco pe1· poM /' 5.50 

j =~~=~~~=~==-=-"'""""-----
; An1sterdmnsche Apotheek. 

Onlvan,qen: 
Meataiu~·s Con~·h i;OZd.~n~·es. 

1Iitlil·•l +egt>n de hoest. 
( I 0 5) :u AC ·nrn L8K 

BHAim- ASSUt1ANT!E MAATSCHAPPr.: 

.. ~le Oosterli:ng," 

Bii..\ND - AS~.";ANTfE k'.AATSCHAPP!j 
"'"\ , ~riLas . ~-

~rJ h~a· A~entl!idua ~ d e::r..el!' ~Ina tl!!cha v· 
p ije ;a be1>~~:wt , 0 1, z e e i- aa,nnemciijl>:e yoor

l wiuirdeu , g(· l ~fienheid tot ve1·zelre11.'in~ 
: tegen br:~nd~cvn1u-, ·nan alic 11001·ten Ge
' biauw<N1 e n Goed eren. 

( 1 {jj. 
lJe Aqe11/ te Soemkul't a . 

.J. H. YA I\ 0 l\Il\IEHE~. 

AGE~TSCHAP S o BRAKAUTA 

der B_atnriasche Zee-enBrand
.A SSlU.'antie nfaat.schappij. 

De ondergeteekP11de · shit verzekeri11gen te
gen lmrndgeninr, op de gebrnikel~jke voor-
wannlen . 

..\ . .:\1ACHJ.EL :K 

Y erk r ijgbaa r · 
BU 

(rh.ooft &, Italff- Soerakarta. 
PAPJJmmN IN DIYE I.tSE SOOH.'l'EK. 
El\'fELOPPRK. 
KANTOOHBEXOO PIG DHEDEK. 
INKTErT. I~ ~E.l!m VELE SOOH'l'BJK. 
PH.ACH'i'_1f,UUl\IS. 

I DIYEHSE BPELLE:Y. enz. enz. (5) 

THOOF1r & KALFF - - Soerakarta, 
bevelen zich beleefdelijk au.n voor hunne 

DrukkBrii en BindBriJ 
eh 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. ! . Spoedige hedieuing en nette r.Jlevering ge

l gammleerd . 

P tn.J8C'OUHAN'l1EN wordeu Hteeds gra.tis 

I vorstrekt. (7) 

l ~- -S-l~e~Jl~cn""""i~ic~h....,,v~c1~·a-n~t~w~o~o1~·d~e~lb~.k.....,v~oo~1~· ~d~e~,~v~et~~---

I
J DE UITGEVl<:HS. 

Sneldruk - TJIOOL<T & KALFF - Soerakart~. 
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