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THOOPT & KALFF. 

DE EXAMENS 
bij de Bijk. in~t· llh1~ ,·an Onderwijs 

In Iudisehe '.l.'nnl-,Lnnd-en ~·ollit"nkunde. 

Terwijl andere exnmens loopen over een be
paald, scherp begreno>(l 11tk van wetenschap, is 
<lat met die der 0. I. ambtenaren niet het ge
vaL er bestaat geen nrubtenaarswetenschap 
als zo?danig. 

Het programma hevnt de geschiedenis, de 
]and-en volkenkunde en de ::5tantsinstellingen 
vun N. I.: vooreerst de godsdien tige wetten, 
volksinstellingen en gebruiken, en verder het 
Malei8ch of Jarnansch, m~t de Levc•egllhei•l daar 
nog andere tn.len i..>ijtevoegen. De reden dat 
er, en te recbt, nnn bet Jtivnan;;;ch zooveel 
gewicht gehecht wordt ligt voor de han-1: het 
is de taal die op Java het rneest wordt gespro
ken. Doch dnarnevens shu1t het Soendaneescb, 
dat schoon minder verbreid als spreektaal op J a
va gelijke rechten heeft. Het .Jfadoereesch, de 
derde taal op clit eiland, stnat met het Ja
vaansch in veel nauwer bctrekking dan bet 
Soendaneesch en is van minder belang om
du.t bet in Oost-Javr. gesproken wordt ;wast 
Let JaTann$cb; niet. zooals bet Soendaneesch 
in 'Vest-.fova. i 1i pla(lf._· van die taal. Om ook 
de kennis van deze foal, bet Soendaneesch, aJs 
verplicht te stellen, heeft bezw11re11 in. Dat 
zulks met het Javaansch gescbiedt ondervindt 
reeds tegenspnmk; irnmers zij: die niet juist op 
Midden-of Oost-Javtt geplirntst woden, zullen 
weinig aan die kennis hPbben. 

Daarom is thans de kens ge1n.ten tusschen 
bet Afu.leisch en het Jarnanscb en heeft men 
de eischen voor bet hlalei. ch verzwaard door 
geoefendheid ook in hei zoogenaarude Laag
Maleisch te vorderen. 

Onder de vereiscbten voor bet examen komt 
niet voor de leHerkunde. Dat dit echter voor de 

Fe u i et on. 
De gescbietlenis , , aI den lloed. 

i.Yaro· Tiet Duitsch. 
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· tlrie111:1.;1! \; Wc'e1's · Din.~tlaqs. ond ag1 • •1 

" t e,.tlt • 1t1ti.rei:o.t• Ll"tl le1.'st11:u.:P11. 

kl'ln1is van een volk en ZlJll t11al van het 
lioogste belang is, znl 11iema111l betwijfelen. 

Hct is ed1ter niet alleen t •n opzichte der 
falt.•u, wiuiro~j n•rschil van , •voclPn bests.at, 
ook ten nrmzien vnn godsdicn tigl' instellingen 
doet zich die zwarigheid voor. 

Ook in dit vnk schijnen de eischen nog niet 
met de g0weuschte vastheitl en duidelijkbeid 
bepau.ld, in zoover n1tn.r het gevoelen rnn den 
een de kennis ntn den strong ortbodoxen Is
lam, irnnr dat Yan den antler die van den 
yerbasterJen Oost-lndiscben Islam hier de hoofd
zaak is. Dit zal wel zoo blijven, totdat eeu 
gezaghcbbend hanrlLoek of stan<luardwerk, die 
ei. chen bepaalt, welke thans door de persoon
l~ike kennis van den exaruinntor zullen gei'n
fluenceerd worden. 

Y oor de geschiedenis en de staat. instellin
gen bestaau ~er tegenwoordig zulke ·bandboe
keu: ten opzichte der land-en volkenlrnnde 
blijft den examinator meer vrijheid gelaten in 
zijn opvntting omtrent bet al of niet noodza
kelijke van de kennis van deze of gene bi
zonder hedt::n. 

Advertentie1·osten behalve her. zegel voor 

elke 10 woor<lm voor 3 plnntsingen f 1.
dke •ol;{e1111e piaatsillg lll' helfL. 

staatsinstellingen van N. I., terwijl voor de 
falen en de godsdienstige wetten, d. i. bet 
l\lobnunuedaanscbe recbt, e ,n afzomlerlijk do
cent zou kunnen worden anngesteld. 

Y enler zou op de hoofdpluats van eenig na
der aan te wijzen gewest de gelegenheid moe
ten geopend worden om zich verder op de 
landtu.nl toeteleggen. Een ambtenaar die voor 
Java bestern·l is, zou eerst te Ban<long of te 
Solo zich een jaar op het Soendaneesch of het 
Javaansch kur::nen toeleggen, ten einde na ge
geven bewijs dat bij de landtaal goed mach
tig is, zijn itaustelling te bekolllen. 

Ook voor onze Hoogere Burgerscbolen in 
lnclie ware h~t wenschelijk dat bovenstaaude 
vakken onderweztn werden, en men alsdan 
daarbij omlerscheid maakte tusschen vrij en 
gedwougen, tusschtn wetenscbtippelijk, me
thodi:;ch onderwijs en onderwijs om klaar te 
maken voor examens. 

E. 

,,WHIPS." 
Verder zij n de elem en ten, waarnit znlk een Indien men sommige liberalen, die bij <le 

staatscommissie voor bet Indische ambtenaars- laatste beslissende stemming in bet Lagerbuis 
examen is samengesteld, zeer uiteenloopencl. niet tegenwoordig waren, mag gelooven, dan 
Hij die een examen afneemt aan jongelieden heeft bet lot van bet ministerie Gladstone af
voor een betrekking, die hij zelf nooit bekleed gebangen van bet formaat van een stukie · 
heeft, zal allicht andere eiscben stellen clan postpapier en van een lijntje meer of minder, 
hij, die ettelijke jaren zij-:is levens in de duad- onder eene waarschuwing van enkele regels 
werkelijke vervulling daarvan heeft doorge- gedrukt. 
bracht. Geen programma zal den examinator Men weet, dat de leden van het Engelsche 
overtuigen. van .. de wenschelijkh~id. vnn ~~ze of I Parlement zicb niet on~e~scheiden d~or een 
gene kenms bu ambtenaren, mdien by zelf zeer trouw bezo-ek der z1ttmgen. Het rs gaen 
bet gemis daarvan nooit gevoeld heeft. I zeld zaambeid, dat van de 640 leden nauwelijks 

De kennis die 1ien examinator individueel 50 of 60 aanwezig zijn. Om nu parlementaire 
te stade is gekomen in zijn loopbaan, zal hij verrassingen zooveel mogelijk te voorkomen, 
al spoedig voor ambtenaren in bet algemeen stellen de regeeringspartij en de oppositie elk 
noodznkeliik achten, niet bedenkende dat de twee whips aan, d. w. z. personen, wier taak 
omstltndigheden hem wellicbt in exceptioneelen het is, de dikwijls beinde en ver verspreide le
toestand plaatsten en in ziju beoordeeling van den tijdig te was.rschuwen, wanneer eene be 
het examen, zal bij zich laten leiden door zij- langrijke stemming kan worden verwacht. Het 
ne bizondere opvattingen. >Ondervinding is de woord whip (zweep) wordt eveneens toegepast 
bestc leermeesteres," zal bij denken; en te- op de gedrukte waarschuwingen, welke deze 
recht: drl juiste toepnssing on.tbreekt er maar parlementaire berclersbonden aan de !eden rond
aan. zenden. De belangrijkheid dezer mededeelingen 

Het ware te wenschen, dat er een gelegen- wordt aangeduid door het uantal strepen, on
heid om wetenschappelijke kennis rnn Indie der elk woord gedrukt, en door het formaat 
op te doen nan eeu der akademies wierd ge- van het gebrnikte postpapier. Lord Grosvenor, 
opend en dat de aanstaande ambtenaren hun cle {ii-st whip van de regeeringspartij heeft nu, 
onderwijs ontvingen aan daarvoor aan te wij- naar het schijnt, eene dubbele fout gemaakt. 
zen hoogere burgerscbolen, , nar voor de In- Hij koos voor de uitnoodiging, welke wij bier
dische vakken eeu of mecr on<lerw!izers zullen onder afdrukken, een te klein formaat en liet 
ziju, voor zoover betreft het ornlerwijs in de er vie1· in pluats van vijf lijntjes onder zetten. 
geschiedenis, de land- en Tolkenkunde en de Ziehier het document~ 

van een helm, soms ook spits. Een andere hoed was 
de Pannonische, een lederen, van buiten ruwe muts, 
welke rle soldaten in Pannoniii ha<lden ingevoe1'd in 
plants van den zwaren hPlm. 

Karel YI(1380_:_·1422)in Frankrijk, en in ·1401, een, die 
den naam van viltC'n-mutsenmaker droeg in \Yurzburg. 

De hoed was bij de Romeinen het tet>ken der vrij
l1eid; daarom kregen sla,en hem biJ hunn..i vrijlating 
Zoo ook lieten Bi utus en Cas~ius, na de vermoording 
v:an Caesar, munten sla~m. waarop een lioecl als "ITij-
heidsteeken tusschen twee 7.WUar<len stoncl. en na de 

Het gcbruik om het hoofrl tc hedekken ligt in de vermoording van "·ero vcrtoonden vele Romeinen zich 

Anders waren di! hoof<ldeksels in de middeleeuwen 
van wollen of lederen stuf; zij gelekrn meet· op mut
sen d.an op hoed en en waren v.tn verschillenden vorm . 
De nwcste had <le n min of meer !JYereenkom~t met ou
ze baretten, rnaar in H 70 komen er toch mutsen 
v.:ior, di~ zwart wn.ren. pirarnid,1al toeliepen en nauw 
om hct hoofd sloten, De oudste vilten hoed, die an
thentiek voorkornt, werd door Karel YII bij zijn in-
1.ocht in non:ian gedr:igen, maar toen w!lren zij nog 
hoogst zeldzaam en een artikel van wecldc. 

men~chelijkc natuur, en is dus zeer oud. met hoeden op het hoofd om hunne terugverkregen 
De Garamanten, ccn op de uitcrste grl'nzen van vrijheid aan te duiden. 

Zuid- Afrik~ leven<l rnlk, ,·crdeeldcn de 1<cl1:rnl van Yan die gebruiken en van het later gebrnik om 
cen struisvogrl-ci in twee helftrn en hedekten zich voor tlcgenen, die men als zijne mecrrleren erkent, 
daar het hoofd rnede; do• Babylonifrs droegen een <!en hoed nf te nemcn, schijnt het afkomstig te zijn, 
soort nm tulband. de , [eden een 'l'iare of !'pitsen d:it men den hoed als symbool der vrijhmd beschouw
hoed, rle Ethiop1frs hocdcn md breede randen, om de en dat inzonJerheid de republieken, rnet name de 
zich teQ:en de zorme. tralen to heschutten. Republiek der Verei:nigde Kederlanden, hem na hare 

De Grieken droegen op htnml' reizen, Tooral op eene bcnijding van de Spaansche heerscliappij als zinne
zePreis, cen hoed of eene muts Yan geweefde wol of beeltl aannamen. 
dik, grof laken; bij <!11 Alhenl'l'S (!eden dit nict anders 't Is nog nict uitgcmaakt of de hoeden tier ouden 
rlan ziekelijke menschcn, gemcene li0tlcn en 1.edelaars. 1·an Yilt of van eene andere stof waren; maat' bet 
MPer overeenkomst met 1!011 hcclcnd.aagschen hoed cerste is niet .onwaarschUnlijk, omdat vcrscheitlene 
had de Petasos (Thc~salischc hoed) een hoe<l met aanhalingcn uit oude wcrken daarop schijnen te wij
breeden rand, dien de Epheben (huwbarc jongelingen) zen, rn eenige wi!de rnlken uit onzen tijcl, bijvoor
gewoonlijk bij den Chlamys (het overkleeil) droegen, beetol de Otaheiter~, de viltbereiding kennen, evenals 
maa1· anderen ook als beschenuing trgen do zon. ' sommigc Aziatische , 'omadenstammen tenten vau vilt 
Dik .vijls ziet mt'n op ·rnzen held en met zutk cen hoed; hebber.. Deic uitvinrling schijnt evenwel verloren te 
inzonderheid werd )1ij ge<lragcn door God Hermes. , zijn gegaan. althans komen er cer~t in de veertien
Evenzoo was bet bij de Romeincn. Hun Pilens was de, vijfticr:<le en zestiende eeuw wede1· hoedcnmakers 
echter meer eene kap, gewoonlijk ron<l, in den vorm rnor; de Perstc in 13GO in Neurenberg, daarna onder 

In 1500, w:is bet daareutegen reeds een oud ge
bruik, dat de iaad Yan \Vorms aan dr.n raad van 
Frankfort door een gezantschap Pen beverhoed zond, 
om daanloor vrijheid van tol tc verkrijgen; maar die 
beverhoeden waren destijds nog r.em· zeldzaam. In 
den t~jd van Hendrik IV, was de hoecl in Frankrijk 
reeds iets zeer gewoons, en zoowel dezc vorst als zijn 
hof en zijne officieren droegen een hoed met breeden 
rand, aan de cenc zijdc opgetoomcl. In denzelfden tijd 

· droeg men in Duitschland, Zwitserland en Holland 
hooge, van boven spitse hoeden met brecden rand. 
Onde1· Lodewijk begon men de hoeden van achteren 
op te toomen (in de eerste plan.ts de grenadiers, om 
bij het granaatwerpen het geweer snellcr over den 
schouder tc kunnen brengen) ~n ook aan de andere 
zijdP, wegens de symmetrie, om te buigen. Zoo ont
stonden de d1·iekante hoeden, die nu eens met Jange
re dan met kortere randen bijna eene eeuw Jang 
tiranniek mode waun. 

tler Advertentien tot op clen 

1l pr ui tgave v6.Jr 10 uur. 

(No. 1.) 
MOST DIPORTANT. 

Your l\ttcndance is rno't particularly requested in the House 

of Com1110n~ on Monday nexr,June 8. when Sir :M. Hicks-Beach 

will move hi~ amendment to the Customs l\nd Inland Revenue 

Bill. 

June 5, 1885. R. GROSVENOR. 

Enkele leden hebben zicb hierover beklaagd, 
en met eene opeuhartigheid, die niet van over
groote belangstelling in de publieke zaak ge
tuigt, de bekentenis afgelegd <lat zij zich nooit 
de moeite gaven om een fow• lined whip, in 
klein octavo, iu te zien ! 

Het eenige, wat men Lord Grosnnor te
recht kan verwijten, is dat hij wat al te over
vloedig was in zijne waarschuwingen. Bijna. 
geen dag liet hij voorbijgaan, zonder den li
bernlen leden mede te deelen dat hunne te
genwoordigheid bij ,hoogstbelangrijke" aan
gelegenheden 1> met den meesten aandrang" 
werd verzocht. Dat begon de heeren te Ter
velen. De ffrst lvhip van de conservatieven, 
d€- heer \Vinn, was verstandjger, en zond zij
ne oproepingen alleen rond, als de nood wer
keliik aan den man was. 

Overigens, is in dit geval de quaestie van 
zeer geringe beteekenis, want bet staat vast, 
dat de regeering is gewaarschuwd, en dat zij 
de nederlaag leed, omdat zij verslagen wilde 
worden. 

(Amstetd.) 
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-Uit de driekante hoeden ontstonden de chapeau,YJ 
bas, driekante platte hoeden, gewoonlijk van zwarte 
zijden stof, zoodat zij niet op bet hoofd gezet maar 
alleen onder den arm gedragen konden worden. 

-De krijg~lieden, aan wie de driekante hoed 
' eige!Lk zijn oor.'prort~ tc danken had. versierden 

hem met eene kokarde, een gesp en nestels, en zet
ten er, evenals vroegcr de helmen en baretten met 
struis-en andere veeren versierd waren, eene pluim 
op. De vreedzame burgers bootsten hen eerst na, 
maar omdat gekleurde kokardes hun verboden waren 
droegen zij eene zwarte gPsp op hun hoed. Alleen 
de Oostenrijkers droegen enkel voor en achter op
getoomde hoeden met geen of een zeer smallen zij
rand. 

-Eenige jaren vuor de revolutie kwamen eerst 
in Engeland de ronde hoeden in zwang. Toch be
hielrlen, vooral in Duitschland, de driekante hoeden 
nog de overhand, totdat in bet laatst der · vorige 
eeuw de laatstgenoem<len geheel afge<laan hadden. 
Eerst kwamen echter nog in 1796 de driekanto 
hoeden met ontzaglijk groote randen in de mode, 
die de Fransche fatten droegen. 

-In 180G en werden ook in de meeste legers de 
ondoetmatige driekante hoeden afgeschalt, en ver
vangen door de betere schako's (een mutsvormig, 
van ontlcren smaller of bn~eder hoofddeksel, gewoon~ 
lijk van vilt of van leder en van Mn of twee kleppen 
zoorzien). Vroeger was die alleen in gebruik bij de 
lfongaarschc huzaren; maar al spoedig werd zij ook 
bij de Pruisische fuseliers ingevoerd, in 'l806 in het 



\ 'omn1i8s11risse11 O\er de mnancl Juli. 
Plantselijke ::Se hoolcomlllissie. 

De Heer H. I\. H. \Yilkens. 

( ~ym nnstiekschool. 
De lll'eren H. I\. H. Wilkens en. Ds. K. 

vnn 1':ln\"eren. 

\~ en.orgiugsgesticht. 

Dl' Heer P. ·w. G. Gout. 

1· er t 1· e :k 

Solo-Semnranp-

der Trei11en 

li.r>D v. 111. ~rwlll'ein, w~lke 
re Soltl aan,lttit nan rlen ~nel
tl'l';n, clir om ·I 0.30 '" m. 
l'att chwr na:u· SoPrabnja ver
trekt. \'el'der· 8.:31 v. rn. 1.11 
n. rn. 
7.'!. v. rn. J0.:10 '" m. 2.16 
n. nr. Rnelt!'ein. welke nan
slnit aan den R1w!trein. die 
om U.20 '" m. 'nn ~oera
baj a vertrek t. 

..:e111m•u;g-KedungDjati 2. r>5 n. 111. 

Kt>·lol!g-Djati-"'ernnrang tl.l~ 1· . ni. 
Se1Jtarang- Djukja G.50 '" m. 8.;H '" m. 
Djokja Senrn1·a111' i:15 '" m. 12.':25 v. m 
lljokj<\-Solo i.15 v. m. fl.rn ,._ m , .!.25 

n. m. :~ . 55 n. m. 
Solu -lljokia 7.13 \', rn. rn v m. ·1.53 

n. m. :~.::lti n. m. 

' 7.ich rnwr eene 11.ndere desa begeven, om itlll i r 
; den opgezetenen ook .Uie ui~tnve wijze van 

an.nplant le leeren, of cle plnnt ier~ kwarueu 
terug eu plantten weder tusschen de rijen op 
de oude wijze, in. 

T och stmffeu door de Poli tie, noch beloften 
wochten baten, zoocln.t men bevreesd voor de 
gevolgen, de te nemen proeven opgnf, en de op
gezetenen hun ouden gang liet gnm1, temeer 
de resultateu, naar ruen vernam, in imdere 
Resideuties verkregen, ook niet zoo schitte
rend waren als voorgespiegeld werd. 

Ktt1.1.r wij vernemen zal de ruuziekvereeni
ging. Lym. op 5 Aug. n.. s. een concert geven 
in de Societeit. 

.\Ien deelt ous ruede <lat het plan bestaat 
0111 1tan Europeauen te vergunnen zich aan de 
lin kerziide vn.n den weg 'l'!Lll Mesen leidende 
nnnr bet stantsspoor, met ter woon te vestigen. 

Y elen zullen van die coucessie wel gebruik 
mu.ken, nl bad men liever gezien dat den weg 
nMr de halte Poerwosnrie claarl'Oor beschik
bam· was gestelLl, vooru.l utet het oog op bet 
levend water aldtHLr. 

De nieu we weg op Poerwodiniugmt zal 

\\'illelll I--1\ edung-Dja tr 
Kt'rlong-njati- \Yillcm I. 

, llL)~ veel rnoeteu verbeteren, nlvor~ns nan het 
li \', Ill . ~ II. lll . ' '-v - , 

11 
Llod tc beu.ntwoorden. \' oor het grootste ge~ 

o . J \ ', lll. 1-. 11. Ill. . b . J 

J 0.41 (stll'llrein ) annk. Soe- deelte is di e nog met egnnt, eu ne zware 
rabaja li. - kleigrond zal bij de eerate regens e.m mo<lc1er-

I 
poel v1wmeu. 

•) ., - . ~ _ De h!idiugen iiju op verscbilleude plnatsen 
-·<>c>-aank. )fo1ltoe11 :J.J'

1 
· t d t "l L t · 't' b 

li •10 (. · It.· · ) k ,.. -1 · Ille 00l'g'e0<Yrn,ven erwn ue pnilll Le\'e rug-Stll' l':1li<qa-Sultl Oj t• bros . _ ~Ile 1 em a'Jll . ;::o 1> . ~p· 1. . 1 · 
D'. 1 . 2~ getJe op oerwoc unngratan, vn.n geen eunm-

8.25 aa~1k. SoloDG-- · gen is voorzien PD d11arbij veel te smal is. 
1 I .5i aank. )fadiot!n 5.51 Yan boutaanpla11t liLngs den weg ook uog 

( l'iji1'opg-awn rol/!'Plls 111iddt'lb. tijrl ... ot'rabaja: 9 mi- ge~n spoor. 
nu t1• i1 \1•r<ehil nwt S0lo: 12 mu Soerabaja:::: 1-1.51 Intusscheu :wl men op een en ancler wel 
Solo.) bedacht zijn v66r den westmoussou. 

' l\r gelegenbeid van den jaanlag van R. lL 
tlL' Koningin zitl op Zomlag den 2e Ang. a. f'. 

ee1 e groote J.rnrude door het garnizoen. de 
sdiutterli en het M. K legioen op de ulnon
aloon nlhier gehouden worden. 

----- f ... . f"..a!. - --~ 

De Generaal Afdeelings corumanclitnt, zal 
Jen 4e .Augustus 11. s. voor zijn gewone m
spedic alhier Mnkomen en een tiental dagen 
>erblii ven. 

Y olgens gerucb ten zouden er alsdan in den 
Dnlem van Z. H . den Prins Praboe eenige 
feesten gegeven worden, wnarbij de Wajang-

~\ lm:d de Locomotief oulnugs dn.t Semarang .• Ornng een boofdrol zou. verv~.llen, terwijl Z. 
]aDgu iw er.band een groote rnestvaalt wordt, ~ H. de Soesoehoenan eemge t~igers zou doen 
hier j _· hetzclfLle te zeggen van de '''1ik Baloug, en ~ rnmpokken of met buffels lateu T'echten . 

>oornl vnn het groote ledige erf, toebeboorende I _ 
iutn dt.11 .\fojoor der Cbinezen te uemamng en \ elen bevreellldt .,het dat een te.r goeder na11i_n 
greuzem1c 1uw .Mese11 • en fan.m bekend Europeaan, che van een Lm-
, De bewoners dier buurten, waaronder drie tenant vau Let l\I. X. Legioeu een buis .wihle 
wa~en \"erh uurclers. cleponeeren aldanr. allerlei I k.oupen m de kampoug Kestn.ll11n, nog bmnen 
vuilnis. de lim ite i'. er sta<l, zulks door de Politie verboden 

Tijdeus rle cholera voor een paar jaren de -wenl, .,onder de opmerking .dat zich ~~dtt~r 
iulanders in die buurt dagelijks bii tientallen geen Enrop~.a~en ruogen vest1gen, terWlJl 1:: 
wef)'maaicle werd die plek door de politie schoon · lrnmpong Gilrngan, ongevear een paal voorbiJ I 

ge17ouden, 
1

doch toen de epidemie was geweken, h1e~ station der ~· I.. S. M._ zich een paar 
groeide de berg vuilnis nan. De eigenaar van Uhmeezen gevest1gd beoben:. che aan de aan
dat erf ziet zijo Jang gelegen terrein 011 kos- dacht van Let bestuur schJ,Jnen te ontsnappen. 
teloos opgehoogd. maar voor de gezondbeid der · (Aa11gebo1le11.) 
oruwonenden is bet eeue voortdurende be<lrei-
gmg. 

Een inzendar in de Mataram bespreekt de 
iile nitzan.iing van padie volgeos het systeem 
Holle. 

Reeds eeu tienti.1 jaren gel eden werden cluar
medc op verschillende lnnden, o. a. <lie van 
den beer G. \Y ., proeven gen omen, manr zon
der voldoend resulbtat, ofschoon zoowel de hee
ren LLndlrnunlers als geemploijeerden. alles in 
btt werk: stelden om die te doen slagen en 
cluarbij ten 7.eerste gesteund werden door den 
toernnulig1~n He, i<l ent '\Yntternlorff. 

Ook de annplant in r~en n1islukte totunl 
door de onwil der bevolking. X11nwelijks wnren 
eenige vakken op die w~jze orHler toezicbt der 
emploijes en mandoers geplaut en hn.dden z~j 

De in voer van clandestien zout afkomstig 
van de ruodderwellen van Grobogan en van 
bet zuiderzeestrand te J ogja, neeIUt met den 
dag toe, vooral onder Brambanan, de grens
scbeiding tnsschen onze residentie en J ogja. 

\\"el ,·,rordt aldaar bet zont op de pasars 
door millllere politie beambten gecalangeerd, 
manr om eenige oogenblikken rlaarna wecler 
ten eig!:'n bate verkocbt te wordeu. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
------ -

:\Ienigeen clie de balsbrekende toereu vn.n 
acrohaten en koonldansi:! rs be\Yondert, vermoedt 
wellid1t niet dnt die lrnnststukken reet1s een 
lnnge historie iicbtcr zich hebbc11, die tot in 
de grijze omlheid terugloopt. 

Frnn~clte l•'l!i>t' en van tocn aan in bijna alle Euro- - Daarcntegcn ging bij di> Grieken het bedekken 
pce~c bc Staten. ,·an het hoofd voor sliiafSch door, en Panlt1~ bernl 

- 0 1111c1 keli.Jk zijn nog de hocrlcn, die vrori!'e1· (1 l\01" 11: 4) d1•n E:orinthil'r- uitdrukkeli'k met 
1i< (• • clcn paus in rt.m l\ erstnacht p!echtig gewijd ongedekt hoofd te birlden. De Romeinen liepen ge
"'''! l1• 1J. Zij ,,·aren rnn pnam:hc zijde, met hermeli,in , woonlijk ook bl oot~hoofd~, rnaar bij het gebed be
i-:.: 1 0,~1 d en lll<'t een gourlen koonl en jnwee!P1: "'.' l'- i dekten zij zich bet hoofd om gcen onheil~pel!end teeken 
~1e1 ct. rn wcnleu aan vor,ten en n~ldhcercn, die zrch f te z;p11 , of afleiJiug te hPbbc11; cven11 el dl'Oegen zij 
,·ooc hPt J-:atholieke geloof verdirn~tclijk gcmaakt bij 1·e!c gelegenhcrh·n, al~ bij gastma!en rn.dcr"'elijke, 
en t('gen ongeloovigl'n en ketter~ ge1·ocliten harlilen, boeden; dit houfddehel '"as bij hen dan ook geens
trn ge~chcnke f! l'~e1· e n. De :wnleiding dn:irtoe is het zins f' Chanrlclijk. maar. zooah; hirrboveu gezrgd is, 
d roomgczicht ~an .T udas ~rn ccabc ii s i11 het 1 \l'Ct•dr~ r.en t eek en 'an wijheid. 
l:ot•k r!Pr J\Llccaheers, hoofil~tnk 'l .i. Den lant,tcn - Dij cle Romc>men en Grieken hadden de Houwen 
~r rcg· µencraal llnuw in l i38, nn dt>n ~lag bij !loch- hd h00fd buitcn>huis bijna allij,l p-rdekt. In de miu
kirr h. \"nnfor· venlien1•n 11og 1·cr111elding de g1 oenc cleleeuwrn ~diijnt bet eer~t in de d1'1tiemle eu vl'er
hot!d, waarin de gi>,rnzen bankroeticrs in Frankrijk, tinde \'t'UW aliemccn tc zijn ge~rnrdt·n, bet hoofd t.c 
en de gcle hoed. waarin zij in ])uit~clil:1nd trr.toon- her!Pkken, en in de zevrntiende en lwt begin rn11 de 
ges~cld werden, rn die11 zij vcnler hun lel'Cll lang achttit•nde ernw, sd1ijnt de ho1'd alle nnclere hoofd-
1uu1 i;; rn drap-cn. deksels 1crdrongen te hebben 

-De berfrkking van hcl lrnofd j,; c•en gel1ruik. dat 
reeds in rlcn oudsten tijd h"t onde!'scheul t11s~chcn 
hct Oostcn en het Westen uitmankte. In het 00sten 
gaat het nog v0or dwaas, ja, voor schanrlt'lijk door 
bloolshoofds te loopen, en de Turken en Perzt'll nc
men hun tulbai.d, de Cbincczen hunne 8pitse mutsen 
11orb in huis, noch vool' dt> aanzienlijk<>n, zelfs niet 
1 our den keizer, ja, niet eens bij bet gebecl ::if. Bij 
de .Toden was het reeds rnrlcrt. <le ourlste tijden ecn 
god~dicnstgebrnik met ge<kkt hooftl tl! bidden en 
nog achten zij het hoogst ergerlijk anders clan zoo 
in de synagoge te komen, of het minste gebecl 
blootshoofds te doen. 

Dlatl,·uUing. 

~rABIA.. 

\\'anneer de men~ch lijdt en tranen stol't laten wij 
hem 11ithuilrn, uit\\'eenen:3ditverlicht het lijdend hart. 
l\lisschiPn 111oest men nrnt tlen twijfelaar denzelfrlrn 
weg l'ulg~n: bat hem. di.e, naal' zeker·hP.id zoekencle, 
in wrwarring is grl'ankt, uittwijfelen; bat zijn twijfel 
stijgl'n tot Wi\t mrn twijfol noemt in de hoogste 
macht, tot vertwijfrling: llit is dt> homoeopatische ge-

In den tijd van cle Keizrrs waren dergelijke j 
:oorstelli~~en te Home zeer iu den ~mnnk, en I 
m later tud vond ann lret Ottomamscbe 11of I 
te Constantinopel, geen hoffeest plaai s tlat niet 
door de knnst·tnkken vn.11 koorddanscrs werd 
opgeluistPrd. 

B!j bet huwel!jk clPr docbter rnn ~fohomPcl . 
IV in 1675, zouclen twee koonltl1mseni, een Joocl : 
en ceu Turk, tegen een koord opl0opell, dat iurn : 
een tore11 Levestigd was; ieder cler beicleu 
droeg een kind op den rug en schoot clric 
pijle11 uf. 

1'oen z!j, nn liet volbrengrn vnu het gevnar
lijke tochtje het nog eens wilden herhalen. 
kregen zii ongenoegeu over de nang wie hct 
eerst zoude gaan; de J ood oeweerde dat bem 
die eer toekwnrn, terwiil hij bo\' ecclien reeds 
geheel gerecd wns. .Jln.nr de 'l'urk merkte op 
dat hij, als goed eu gdoovig 1\Inzelman cle 
eersle rol behoorcle te spelen. 

Dit g-ewich tig argnment guf cl en doorslag 
en de J ood mocst zijn Tnrkschen concurrent 
het eerst lnten gaan. Nnuwelijks had cleze mlii1 

eclrter de helft van zijn >reg afgelegd, toeu 
het ton w brnk en hij nn.ar beneden tuimelde; 1• 

hii k m1m op eeu Arrnenier terecht, die op de 
}Jln.nts dooct bleef, terwijl de koorddn.nser er 
met een gebroken been en bet verlies v11n 
eenige tn.nden atkwn.m. 

verlaten werden evenzeer dooclgeschote u Yer
min kt. 

Het gelukte velen te ontsnn.ppen, manr allen 
werclen beroofc], het geheele kamp werd uitge
plunclerd en alle voorwerpen van waarde wer
den me<legenomen. 

Den morgen mt dit outzet.tend voorval w -
den negen-en-twintig 1\iken van rloor kogels 
doorboonle en door ruesstcken bijna onkenbare 
arbeiders, ter anrde bestehl, terwijl 11egentieu 
gekwetsten naar hct ka11a11l-bospiti1al te Pa
nama werden vervoerd. 

Al de clooden en gewoaden waren afkomstig 
van Janrnicn; Sir Henry Norman heeft er 
Britsche regoering gevraagd hoe in deze aan
gelegenheid gehandeld moet worden. 

N. R. C. 

Een bewoner van Lcmberg, zekere heer Kock
mn.n n, die onlangs stierf, heeft legaten van 
1000 ~n 500 Oostenrtjksche :fiorijnen nagel!L
ten, die aan de twee schconste meisjes der 
stad moeten worden uitgereikt . 

De mn.n heeft de bepnling gemaakt, clat op 
de clengcl der mededingsters nn.ar de leaaten 
niet behoeft te worden gr·let; en de jnry, die 
met de ten uitvoetbrenging van Kockmnnu's 
11111.tsten wil belast is, bevinclt zich in een zeer 
ruoeielijk pnrket. 

D 
. , . Een overleclen mindere scbepeling van Z. M. 

e zenchng van een (!eneesh eer naitr SpanJe 1 t G 1 1 " cl' l l · . .- . carve » e1 1' 1 ie me en moraen in eene 
ter bestudeerrng der mtkornsten nm de men- 1 l i h t (' t 0 t b' . · s oep nc i er e .:tou Yernemen s s oomsc ip 
trngs-methode tegeu cholern van Dr. Ferran, l ,. ,, p 

l t tl b
.. d l\~ 

1 1 1 
. :11 n ogo1· nnnr nrmereud we rd opo-esleept, om 

man' urns LJ e neLter 11.nc sc 1e reo-eenucr 1 ~ l 0 

· . . .. "' :> a 111ui.r aan de sc 10ot der aarde te wordeu 
een punt van overwegmg mt. Hopen WlJ dat d1t , t t 1 d cl · d t d 

11 • ~ • • , • • 1 oever rouwc wer op e re1s erwaar s oor 
»Overwegen met gesclneot op Iud1sche ru11.- cl b ' B t. · b 1 'd · · B JI JJ e rouse ons van a iiv1a ege e1 . 
nier. " · · 'lTT.. d l t l I ] · 1 v ll verllloe en ca c e over ec1ene er om 

De vermiudering vn.n het a1.rnde€'len-lrnpifaal 
der :Sed. lnll. IIc111del:;ba11k vn.n f 12.000.000 
tot r 7.200.000, te11gevolge van den afstnnJ 
aan de I\Ted . Im/. Lamlbo!lwmaatsclwppij van 
dfrerse bezittingen en vorderingen, worclt be
schouwd te zijn in het belnng der nandeelhou
clers, dnt tocb in de eerst e pl1111.ts meclebreugt, 
dat de cijfer;; cler b:>bns met den '!'.'erkel\jken 
toesbmd in overeenstemming ziin. lJe wanrJe 
der nandeelen blijft er natuurlijk onveranderd I 
door, want n.ls het totanl-cijfer van bet uit-1 
staanLl aandeelen-lrnpitnal vermindert, znl de 
waarcle vn.n ieder :taucleel nnnr verboucling I 
toenemen. Orerigens wordt beweerd. dat de 
slancl van iaken gunstiger zou zijn clan ver-
111oed wercl en gegrond vooruitzicht bestant 
op een dividend voor een volgencl jnar. 

verzocbt lieeft op zoo'n vroolljke wij e naar 
zii' n laatste rnstplnats te warden aebracht • 0 , 

anders begriJpen w!i niet dat bet nrnziek
maken niet belet is gewordeu. 

Het bad nu rueer van een boerenbruiloft 
dun van een begrafenis, terwijl het aan de 
v lag, die half stok geheschen wns, toch ge
zien kon worden dat er een lijk in de sloep 
was. 

J.B. 

Den 24sten J unij b~·eft de Britsche N oord 
Borneo Compngnie een algemeene vergadering 
gehouden. De opga.ve van den financiee1on staat 
der maatscbappij was als volgt. 

De o.ntvangsten lrndden verleden jnar £ 
20.000 bedrngen of 50 pct. meer clan in't vorig 
Jfiar. 

De uitgn.ven wnren met nagenoeg een derde Jr JI. n. 

I 
afgenomen vergeleken met verleden jaar, maar 
hoeYeel z\j nog bedrngen hadden vinden wij 

Te Piymouth zijn nadere berichten omtrent niet opgegeven. 
den vreeseljjken moord, op Britsche ondercla- Van den £ ~0.000 wnren £ 15.238 we-
nen te C'ulebrn. in l'entranl-Amerika gepleegd, zenlijke gouverJit•: ,1ents i11lrnmsten; de rest wa 
ontvangen. . . . i.nkomst van ln.ndrc~ rkoop of van · deelneming 

Van Panama was eene afdeelmg poht1esol- m ondernemingen. 
d11ten, zoogern1amde Gimcans, naar Emperador Het zou noodig zijn om nog £ 40.000 ad
gezonden, oru een oproer dat daar ontstaun was, ministratief kapitaal op te nemen, dat is £ 1. 
te ondenlrukken. Toen de manneu nu.11kmunen, per aandeel. 
beme~·kten zjj dat bui;ine diensten niet. meer Maar de directie gaf hoop, dat nog in den 
nood1g waren, aangezieu de rustverstonngen loop Yan bet jaar 1886 een toestand zou bereikt 
voorbij waren. worden, waarin de uitgaven en inkomsten in 

Vier Gaucnns begaven zich in het kamp der e'lenwigt zonden ziju. 
kanaal-11.rbei<lers, maar werden, aangezien zij De vergadering nam een voorstel a.an 0111 
geen uniform droegen en ook geen recbt had- £ J 000 grntificatie aan de directeuren te geven 
den er te kome11, door de karnwl-politie ont- A. D. 
wnpencl. 

Door drank verhit en op wrnak peinzende, 
zochten zji hunue kamentnds op en begaven 
zicb met twinti~ hnuner, in den nacht nanr 

Vers~reide :Serich ten. 
* 

bet knmp 1rnar z\j uanvan kel\jk 0111 water vroe- De Cltinees Kiem Kie te Sernal'ang, die reeds 
gen. 'l'uen lmn dit gebrneht wcrd, ~choten zij driemakn hanglampen stal bij den Mnjoor· Ilr.h Ileauw 
de brellg't'l'il n ecler, en sneclen die hnn11e mes- Tjoan, werrl eindclUk op heete1· rlaad betrapt e in
sen nnu s tn kken . Per.-;ouen die de vlucht poog- g1>reken

1
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°r <le Chineesche taal is 

d t 
, . , · l cl , ·b . , voul'gec 1-r.gen re to < te ~ akassar C. N. Stuart. -

en e 1.eme11. "eHen zon1Lr er a1men neer- D z b rl' 'lt.' t , lJ 1 1 . l t cl l' cl a e ,wern- en a rnnc i rnu· 0 ~ rage, O'e iee naar 
gesc~1otc n en ver.unn.' en mi eren c ie, oor n de eischen des tijcls ing~l'icht, zal we;ens gebrek 
scl.mk vt:rlamd, met rn stunt waren bet bed te I aan gcuoegzame deelname dcnkelijk gelikwideerd 

:s,1·\jzt>,wr:~; '.j I:~~ in~icht wordt Wl'Worv~n, dat het -De g~zondheid is 's menschen beste vriendin: 
a brnlt'.te ~r epl1.cmne z1d1zelve tegenspl'ee1, t en een I een <lwaas, die baar op spiritus zet! 
onger1Jmdhe1d 1~. :\faar .... gelukkrg de mensch, die ~ 
gez01:d i,.; en clc mcrlicijn nict noorlig heeft. 

JE.\:\ P AUL. 

l> De brnggrn zijn gemaakt voor· dt'genen, die l>cr 
over hl'en gaan. niet voor degeneo, die »onder door 
gaan." 

llit wns hrt ant\'.'OOl'd, rloor een hooghartig inge
niem w·gt'H'll aan schippers, di(' klaagdcn dat de 
nieuwe 'a$te Lrng, door den ingenieur gelegcl, bij het 
minste was~en 1an de rivier, te laag bleek voor de 
scbeeprnar t. 

De politieke radrlraaiers ook, die bezig zijn rle on
derstl' l<lgen dt>I' maatscbappij te bcwerken en aan 
te b1t10en, zullen waarsrhijnlijk nwt een soortgelijk 
ant woord zich behelpen, \\'Unneer wat zij der gemeen
t.e voon:picgrlden niet beantwoordt aan de verwacb
tinp;. >>NiPt voor hen, l>die onder zijn" -- zal het 

I onbal'mbartig antwool'd luiden - >,maar 1oor hen, 
I <lie hovc>n op »zijn, en die u noorlig hadclen om zich 

I
I er boven »Op te werken." 

N. N. 
-Er zijn rnenscben, die er een bundflltje vlaggen 

t op na houden, dat in ve!'Rcheidenheid wedijvert met 
i de kleerekast van een tooneelspeler. 

S. E. W. RconDA \'AN EYSJNGA. 

-Herrnrmers moesten wat meer bedenken, dat 
men, om den uurwijzer rnn zijne plaats te krijgen, 
slechts rlen minui;twijzer te verzctten hceft. 

C. F. LICHTENBERG. 

SAPJJIR. 

- '\Yilt gij een gezonden z0on bezitten, ontzie hem 
niet voor regen en wind, voor sneeuw en kou; jaag 
hem er in . 

C. Vos:lfAER. 

Daar zit er een achterop !" roepen de kinderen 
den koet.sier toe, die door bet dorp rijdt, wanneer 
een nit hun midden, als overbodige passagier; achter 
op de trede van het rijtuig is gaan zitten. Geloof 
niet, dat liefde voor gerechtigheicl den kleinen deze 
kreten op de lippen legt; zij spitsen zich er op te 
zien, hoe de zweep van den koetsier er langs a.at 
en den inrlringer ve1jaagt. Gelukkig is bet in de 
werelrl der groote menschen geheel anders: daar 
schreeuwt niemand uit jaloe!'schheirl, wanneer ieman 
achter op den wagen van den voorspoed is geklom
men en zir:h door d en laat voorttrekken! 

B. AUERDACH. 



wonlen. - De Kedoesche wedrcnnen 'lijn rloor het Een l weejarig vcrlof naar Europ!1 is Yerlcernl aan 1 

schoonste wedt>r begnr~tigd in de lieste onle afge- dPn PP rs ten Jui tenant der i11fanterie P. A. Le :\lain>. 't 
loopen, en werden :i1et een U<11 in de Societeit be- IIet stoomschip Prins t>an 01'Ct.nje is heden hier 
sloten. - Spoedig znl te Amstt•1·tiarn in dt?n Staris- aangekrJmen. 
schouwburg et>n Grick~cb treul'spd in de klassielrn "'="""""""'~--.,,.,.,......,.,.--.!!!!!!!!!'..,..!!!"""--~-.. ..... ...,.. .......... 

Aan o esla o·en 
~ ~ 

Yendutien. oorspro11kelijke taal wonlo•n opgeYoerr!, door rle jon
gelit>den van het l<ym11a,;i1w1 nldanr. - De pracht
vo1le Pnrk-schouwburg ({' ,\ 111,terd:Hll, wordt hoe ]anger 
hoJ meer een theatPr rnor den Ilnnsworst, t•en the- Op Yrijdag 31 dezer te Tjojoetlan;van onnit.ge-
atrn de Saltirnkrnque~. \\ aa 1· men s!ec hts nrngere lost0 mnclgoetleren. 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

A d v e rte n tie n. 

ba'.letten te zien krijg!. - ·- Ys is in Amerika eene 
leveJtsrnonvaarde. De bemiddi>ldp gezinnen vel'bruikt'll 
dangs door e!kandei· ·I 00 pond iji:;, i11tlien zij met 
inbegrip dPr dienstboden nit niet meet· dan 8 per-1 
sonen bestaau. Ern hotel Y:rn eenige beteekenis Yer
brn'-1\t dagelijks rninstf'\n8 twee duizend pond, t>n de 
groote kolfyhuizen rnin~tt'n~ tii:>n d11izend pond. De -------------- - ------

prijs is eeo haht' dolbrcent pet' pond. - De prins I ll I' h B B 0 d B a 
van Wales is nan een ernstig gevaar ontsnapt. Nau- n s t'l rr I 

welij-1ts had h\j zich ren tiental paS$<'n vnn bet lJ ~ 
lwandenrl museum in South K"ll~ington rnrwijderd, 
of op de plants, zoo even door hem verbten. stortte 
onder een oorvel'doovend geraas een deel van het 
ijzeren dak nede1'. - De reusachtige hn1idstnart, 
welke voor de Engelsche p1'inses Beatrix bPstNnd is, 
weegt ongeveer ·100 kilogram, en rnst op een prach
tig blad met rnassief gourlen voet:;tuk en omkl'anst 
met klirnop en ldieen. - De Comedie Franc;aise 
heeft t»en voorstelling gegp1·en ter nagedachtenis Yan 
\'ictol' Hugo. In het midden Yan e•rn door den 
beeldhou\Yer FalLJ.uiet·e gearrangeenl llecoratief zag 
men bet borstbeeld van rlen grooten dichteJ· omringd 
door rle muzen, Yoorgestcl•l door de bekoorlijlrn so
cietaires der Comedie Frnncaise ·- In tie St. Pau
lus Cathedraul te Lonrlon ml een monume:nt wurden 
opgerir.ht vool' de 7 gesncnvelde of ann zit>kte over
leden oorlogsco1·resp0nilenten te Soedan. 

IIet Agcntschap der SPAANSCHE WIJ
NEN van do heeren VAN VOGELPOEL & Co 
te Pasooroean, is van af heden overge
gaa11 op den Heer C. L. BAIER alhier. 

THOOFT & KALFF. 
t 16..t) in liq. 

Boengkil in alle hocveelheden nit Ma
dioen tegon f -±. per pikol, te leveren 
station Djcbbres. 

(l 62) 

Koperen libellen 
Boussoles 

P. F. JUCH, 
Ngcuoie. 

Planchettcn (met kogelbewcging en drie
voef\ 

De bertog C'n ~ertogin ''an Connuugbt zijn den 
·14 Juni na een afwezigheirl ,·an twee jaren, nit In
die in I~ondon teruggekeerd. - De electro- mng
netischc nnaimachine is de .J(•ng~t·~ uitvinding, na
tuurlijk weer Amer1kaansch. De fabriekanten hebben 
bet rniddel gevonden om de verschillcnde tlcelen der 
rnachin door clectririteit in bcw.~ging te b1·engen. 
-- T~nge1·0Jge Yan den dootl rnn Prins Frr?derik 
Karel en van Yon :.fanteuftel is uog slrcbts een Yeld
maarschalk, graaJ vou Molt.kr, i11 !even. I-let Prni
sich legct· telde tegen !mt einde van 1873 nog 12 
''eldmnarsclialken.- Uit Bombay \YOrdL gcmeld, dat 
de nieuwe GuuYerneur lord n.n.ay, J3,1ron Mackay, de Fichesdoozon en stellen fiches 
zitting Yan den \\'etgevenden rnad hePft geopend.- Prentebocken 
Gencraal Grnnt is 01·erleden. Zijn rnilitair werk is T' k" t 
af; er was hem 50.000 dollars \'001' 't kopierecbt rnuner ~l::l en 
geboden, maar hij heeft dat geweigerd. - In het I Pa ~serdoozen 
zuiden van Fra.nkrijk hcefL in de cer;.tt> dagen van Gezelschapsspelcn 
Juni, een weeselijke winr!- en waterhuo:> gewoed ; 
<loch zoo rnr men weet zijn geen menschenleYens (110) THOOFT & KALFF. 

ATTENTIE 

O~TVADaJ~D 

MINERVA-WATER 
uit Ober- Lahnstein geheel versch. 

PRIJS f IO.-- contant 

PER KIST VAN 50 FLESSCREN. 
(155) T:I--IOOFT & li1~LFF. 

Wegens liquid.a.tie uitverkoop tot be
lang rijk verminderde prijzen! 

(163) THOOFT & KALFF. 
¥Qf: t 'C7"t -~:~ 

a 3 ¢1 li111 a: N (SJ fa..,£ L ~~ J'f A :EK D N 
MET 

'roor lSS.5 
Slechb eenige Exemplaren ontvangen door 

(32) 

. Ih1 .. ta.via - Soerabaja. 
; hebben de Eer te berichten, dat zij opnieuw 
I t~ SOLO gearriveerd zijn, medebrengende een 

I pracbtige Co!lectie. • ; 

als: Broches, Armbanden, Colli<:rs, Oorknop-

THOOFT & KALFF. 

Amsterda111sch e Apo th eek. 

Bayrnrn. 
water. 

(101) 

So er:i.ka rta. 

it..lcoholiscb urascb-

:.\fACHIELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek 
SOERAl"ARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

~a,Q.~~@he '\Vij~e~ .. 
(25) A.. MACHIELSE. 

Brilla:nten Art1kelen I 
pen, Ringen, Haarsieraclen enz. em~. j -------="""""""",.,_, ____ ~--------
Gontlen e:n zih'e1·en Bijoutel'ien j 

in alle mo~elijke Genres en in de uitgebreid
ste keuze volgens nieuwsten smaak, te veel 

Amsterd.amsche Apotheek. 
ste bctreuren. - De President der Repuliliek is bij 
de wedrennpn te Parijs uitgelloten, alboewel hij door 
rle vreernde gezanten vergezeld was. - Te Grenoble 
zal even als te l\Ienrlon cen militaire school rnor de 
luchtvaart wonlcn opgericht. - Generaal de Courcy 
telegrafeel't, clat er een zekere onruBt in Tonkin 
heerscht. Dit voorspelt weder niet 1·eel go.eds. - In 
Mei kwameu 66.970 landverhuizer;; in de Yereeliigde 
staten aan. - In :-\'•Ord- AnlPrika 11·or .!L di! niPuw
ie schrijfmachine reeds op de scholen ondenvezen 
e.i beeft een g1·oot sar.ci.'"· :::\og een spannc tijds en 
men schrijft niet 111eer. Goddank' zal men in Indie 
roepen, waar zoo menig ani litenaar oJler der schrijf
kramp wortlt en de sch1·ijf1,·oede hct gezond verstand 

ELERTRICITElT om te specificeren. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende -WlJNEN: 
Ondergeteekende bevindt zich tot het I ZilYe1·-werkeu: 

opnemen ian orders tijdelijk in de V or- als: Rijstlepels, Taart- en Vischspanen, Ser-
stenlanden. 1et.ringen, kinderbekers, kinder-converts, Siga

}Jerk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70} ~l. l\IACHIELSE. 

benevelt, bet regeeren onmogelijk maakt. 

Telegram.men van de Locomotief. j 

--------1 
' 

Uit Batavia, 28 Juli. Een tweejarig Yerlof naai· J 
Europa is vedeenrl aan den controleur dt>r t.weede 1 

klasse bij het Binnenlandscb Bestum op de bezittin- l 
gen buiten Java en ::.Indura J. van Swieten. . 

Benoemd tot controlenr rler tweede klasse bij het ~ 
Ilinnenlandscb Bestuur op de bezittingen buiten Java ~ 

Met referte aan onze annonce m de 
Locomotief gelieve men zich te ac1res
seeren aan de Heeren SOESMAN & Co, 
depothouders en agenten voor Midden-J a
va, of aan 

J. VAN ZWIETEN 
(161) Hotel Slier. 

Toko- A u·t hie r 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

heeft ontvangen: 
en Madura, J. Ballot, aspirant-controlem; I Een f actUlll1 dalllr.~a11tikelen b0staande u1't 

tot aspirant-controleur. de arnbtenaar ter beschik- ~ uu - lH • 

king van Haassiert . . I Afgepastc wollen - en zephir japon-
. Belast met de betreklnng van .d1recteur der f?ev.ange- nen cachemiren -Satiinen zephirs en tar-

nis t0 \YeltevredPn, de gC'pens10nneerde kapttem der ' . ' ~ . 
inf,1nterie J. F. Engt>lha1~d. I latans m alle kleuren, de meuwste soort 

Ontslagen, Perm!, op verzol'k, de ofJlc'er van ge- dameshocden bloemen ruches corsetten 
zondheitl rle1· eer. t~ klasse A: F. Heijl. . I J. on(J'ens- en 'mcisiesko~sen d~mes witt~ 

Londen, 27 Jul1. De Russ1scbe Regeenng stemde 0 , J ' 

er in toe ham· troepen uit Zulfikar terug te trekken, glace-handschoenen enz. 
onder voorwaal'rle even we! dat de Afghanen die plaats A. A UT HIER 
nict zouden bezctten. 

nenoemd, tot liulponderwtizercs bij t.et openbaar 
Jager onderwijs, mejuffrouw Berkhout. 

Geplaatst, te Soekaboemi , mejuffrouw Berkbout, 
hulponrlenvijzeres ; 

te Bandoeng, aan de kweekschool Yoor i11landsche · 
onderwijzers, de derde onrlcrwijzer \Y. Yoorthuijsen, 
noeger die betrekking bekleed hebbende, tbans op 
nonactiviteit. 

Overgeplaatst naar bet garnizoens-bataillon van 
Palembang te Djambi, de kapitein der infanterie P. 
D. W. Wilken; 

naar l\feester-Cornelis, mejulfronw C. A . l\Iunk, 

( 47) J.lfodiste. 

Brand Verzekerin[-Maatschappij 
,,OOST JAVA" 

Ondergeteekenclen, Agenten clezer ~faat
schappij, sluiten verzekeringen op de ge
bruikelijke voorwaarclen. 

(17) SOESMAN &Co. 

tijdelijk bulpondcrwijzerc~ nan de openbare lagere f\)'/li~W7l~rrfillrlifll\'i';)1/. Ii\\ ~iflil~M. fl1~@> 
school te Soekaboemi. l.UJJ~ VJ l.!i\ll~~ \/}!/ 4li~ ~~ lJj l.WllJJ~IJjfJ) 

Toegevoegd aan den assistent-resident van Sitlajoe, 
de burgerlijke ambtenaar bij het binnenlandscb Be-
stuw· op Jarn en l\Iadura H. l\I. J. Schrok . 

Ingetrnkken de plaatsing te nangkalan van den 
controleur der tweede klasse E. A, !{Jerks. 

Geplaatst 1..e Bangkalan, ;le controleur der tweede 
klasse A. C. de Heer, onlangs van "'Vedof terugge
keerd. 
Uit Batavia 29 Juli. Benoemd tot cor>troleur dcr eerste 
klassP op de buitenbezittingen, W. A. van Velt~rnij'Sen, 
controleur der tweede klasse; 

tot controleur der tweede klasse op de buitrnbe
zittin~en, R. A. J. Yan Delden, aspirant-controleur; 

tot aspirant controleul' op de buitenbezittingen, 
Kemper, ambtenaar ter bescbikking; 

Heerenstraat Solo~ 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma-

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet-
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

Pracbtig Verscb. gewonnen 

Guatemala Indigo Zaad. 
Per pikol :f ~5. ••• 

EIJS SELL. 
tot Juitenant der Chineezen te Indramajoe, Tan 

Liong Siang, Cbineesch wijkmeester daar ter plaatse. (134) Latoong 

renstandaards, Water- en Wijnglazen, Bierzij
dels. e.nz. enz. 

Goullen en Zilve1·en Ho1·0Io~ies 
zoowel voor Dames als voor Heeren, uit de 

beste fabrieken, zooals Vacheron- en Constantin 
W altbam Mass, enz. 

~ickel Jiorolo~ies 
IN ZRJi;R BILL IJKE PRIJZRN 

Zee1· goed loo pen de Begnlatenrs 
Spee_ldozen 

ME'r Arns UIT DE :N'IElJWSTE 0PER&.s, 

E:N' \OORTS: 

263 

in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. • 

SALON DE COIFFURE 
B1--osse M.ecani<.1ue. 

I-Ieerenstraat- Solo. 
Een Pracbtvaas Inet Bouquet 
vii,n indische Bloemen geheel in Zilver; op 

hnn Atelier voor de laatst plaats gehad heb
bende 'rentoonstelling te Batavia vervaardigd. 
Een: keurig stuk van inlandsche Zilversmids
kuust. 

Op nieuw ontvangen een groote voor
raacl eerste kwaliteit stroohoeden in alle 
soorten van af f 1. - voor kinderen, 

~ Panamahoeclen a f 3. - Heerenhoeclen 
a van af f 6.- lste Ellwood hoeden te

beleefde- , gen verminclerden prijs, hemden, kragen 

Zij hebben bun intrek genomen in het 
Hotel ·§cholten 

en houden zich voor een bczoek 
liik aanbevolen. a enz. enz. 

(152) l Groote voorraacl Parfumerien Ed. Pi-
~;;;;;;~~~~~~~:;:;;~~~~~~; , naucl, V eloutine, Cles Faze, Vinaigre Lu
~~~~-- I bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 

~G~ll ATELIER DE PH.OTOGRAPHlE ~ 1· ~St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan-
fi/J i' I guedoc wijn lt f 14.- per dozijn. 

~. 1lm[I ti\\ ~ W ~~®}~~~l~~ 
1
, i!i : Heerlijke Manilla en Havana sigaren. 

~mIB (124) J. B. AUTHIER. 

llL_ HOTEL SLIER. 326 I 

ill~~~~~~-

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

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

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

INDISCHEmBODEGA 
Ontvangen: ~ 
Een part~j~je exquise witte I 

portwijn, minder zoet van smaak clan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ).* 



Cf RC UL.AIRE. 
ffe!Edele Jlee!'! 

S<">ESJ\~.i\.._N & Co. 
belasten zich steeds met het houdeo van 

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

Hnis:- en Com:rnissievendntien El\ 
Bij de bebng;.;telling, welke tegenwoordig 

nlles opwekt wn.t op !lo SUIKElWlETClfL
'l'UU l{ en de \'er111eenlerinc~ van opbrenai;t van 

"' 0 Suiker, en verwirnle~iuo· der kost,011 van voort-

)'.38) 

. L ij t r o n t B M a a t s c h a D p ij 
brilnging betrekki11g l1~ft, veroorloven wij ons 
de vrijheid Uwe anudiwht to vestigen op bet 
'tloor ons vertegemvoonligd wordend: 

~ Tl~ BATA VIJ}.. 

Dubbel Gekoncent1·ee1·tle 
§nperpbos1)Jrnat 

0 
H Cl) 

.. 
~ 
~ 
~ 

,.0 

lnlichti11ge11 omtrent ver:r.eket·iugen b. v. K1tpitanl b\j ov01·l~jden. fo1111er-t~·ekkernle Vot'Zf' 

kering;- ook omtrent die volgens hd oulang·s n1mg-eno1nt~n \T.fiJlt,LA.A.G !) tarief voor \i\' EE
ZENFONDS. wonlen gnnrne vPrstrckt (loor 

(17) 

THOOFT & rALFF - Soeraiarta 

...c: cfJ 
<:..) 

.,__._ 

A 
. ....;• 

U') ~ . 
CD ~ ~ Cl) ~ 

~ 
Q.) 
..... 

•ten Agent te Soernknrta 
J. H. VAN 01\IMEREK. 

Steeds 'V001'handen: 

met een hoog oplosbaar gehnlte van JO tot 
45°10 Phosphorzuur. Door wete11schn.ppe4j1rn 
proefnemingen en door de practijk is gecon
stateerd dat de .o\"orming vnu S11ikersappe11 in 
het riet door de pl1osphoriuur gesc.bie<lt en d1it 
door toepnssing er vn.u niet nlleen eeue g1·00-
laf'n 011b1·e11ost ·vun Suiket mua1· ovk ::;uive-nle1· 

0 
N 

Q.) 
~ 1 ' POS'r'I'AI=>IEVE"11.'. everen op aanvrnng dadelijk: ! ·" D 

en ~ I""' ::s 
Q.) . ~ ~ i TELEGRAAFT'ARlEVJ1JN voor 3 kringon he

Schijfschieta-e~istel"!il en ,~ f8t:rntlsbe;,a- 1 
1 rekend tot 200 wooi:clen. 

8 0 ~ 
~ 0 > ~ 0 0 Sap111m v~rkregen wonleu. 

Dit geldt voor nlle Saperphosphil,ten in het 
algemeeu, nurnr wan.rin bet tloor 011s vertegeu
woonligd worrlencl CbemicMl zich ondersd1,,i<lt 
boveu nnderen is het lt0og assiu1ilabel gelwlt1' 
nn.n I'hospho1:11 u1· in den geconcent1•ee1·clen vorm 
1 an .J Or±5 °[0 ; terwlil opgeloste Perngun.no slecbts 
9% oplosbnnl' Phosphonmnr benLt. 

Geu:one soorten Snperpbosphaat bevatteu 
meer nls 10 tot 15°/0 11ssi1uilable phosphorzuur, 
dns om de:elfde boeveelhcid phosphorzuur te 
verkrijgen als cloor ons in cen 'I.'011 Sn per
pbosplrnn.t gelevercl worden, zoutle rucn circ1t 3 
Ton V'il.ll bet gewone ouperpbosphPat of .J a 5 
1'on Perugun.no noodig bebben, dus ook 3 of 5 
ruanl zooveel vrncht te betalen. 

De opsluiting (ConMntrntie) heeft plan.ts vol
gens een nieuw Systeem en wel :omle1· ge/J1·uik
mnki11g van Zwavel:uw·, zooclat het geen v1·ij 
Zwal'ebwr beYat. 

Het vrije zwavelznur namenlijk is een der 
grootste vijanden der Cryst<tllisatic der Suiker. 

G1·oote1·e opln·1mgst t•a n Sll ike1·sapp~n van 
zuive,·del' lrn·alitcit, eenvo11llige1· vel'werking die1• 
Sup1 •e,1 , minde;' Rc'siclu en we1·kloon en g1·oole1· 
oph·e11ysl 1an S11ike1· rnn bele1·e kwalitrJit zijn 

.de resultaten vau cle gllbruikmnking, waartegen 
de kost.cn niet iu verhouJing stnnn. 

De 1•,·ijs >1rn bet. DUBBEL GECOXCE~
l'REEIW SUP.EBPHOSPHAA1' i:>: f 0.1$ per 
Kilo of t 180 per Ton of ll,25 per Picol frnnco 
Rotbmlaru op den basis van -W pCt. assimilable 
Phospbonmur. 

De juiste berekening heeft echter pl11ats nnar 
de ju isle procentsgewijze geb:dte van bet gele
Terd assimilable Phoi;phor::wu· tot den prijs 
van f 0.4:5 Cent per Kilogr. 

] 000 Kilo SUPEHPHOSPHAA'r a 41 2/10 o,o 
PHOSPHORZUUlt kosten dus: 

1 

412 Kilo a 45 cent f 185.50. 
Voor een oppervhikte gelijk aan eene J r.vn. 

Bonw is benoodigd 140 I<ilo SUPERPHOS
PHAAT. 

Hierbij moeten gevoegcl worden (ten einde 
circa 20 °/r! Stikstof nan te brengen) 90 Kilo 
Boengkil of Zwavelzure Ammonia. 

De kosten wortlen dus: 

§ ~ ~ ~ 
r4 1 ~ ~ cd c Q.) 0 
~ 

Q..l ~ <J) i---::> '"O 
_,_;;) i---4 e,;i 

TJl i:.;> 
CD 3: ~ Q..l 

~ ~ 
'-M 0 o: .. """ ~ 

' 

~ 
(..;) ,..... 

{lijl V'.! ....; 

~t ~ cd 
I ;· 

("\:$ > 
H et1 . 
A 

Q.. ~ 
Vl . 

i?i 
z 

HJ 
C; 
0-> 
C'I 

Witte en Roode IP01·t ..... f 15.-) per 
1'1.:tln1;n, Muscntel en lTino Dulce,, l 3.50} ·12 ti 
ii»nle·, Gold- en Dry-Sher1·y ,, l ':2.-1 a.cont. 

Eeni~e a[ent voor Solo 
C. L. BAIEn. 

.A .. n1sterda1nsche A.potheek 

Poeder tegen iniltvuur 
f 1.50 per poml. (311 )* 

Verkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterii' te Snn111rana ten • 0 

behoeve van bet Hoomsch Katholiek W eeshuis 
en vnn l1Pt H ulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te ~.rnuming groot f 300,000. 

1 
1 
2 
3 

DE PRIJZEN ZIJN: 
prlJS van f 100.000 

» » 20.000 
prijzen " » 10.000 

)) » )) 5.000 
)) 1.000 

» )) )) 500 
)) » 100 

lin;;;-en, nfzonderlijk. gchonden. 

Ged1·11ktc Annteeli:t'nin;;-hock.~~·s. 
~namlijsten. 

l!Uet-din~IilJ~~en. 

.!IemlA"'-"B>oe'!u.•n n1i;t stedUe He~hrte;.·. 
Proce:;,-Verb:ial. Getui~en 1r e1·hoor~'·11. 

Vendu'\·erantwoordan~en, e11z. enz. (4) 

AJmsiatd~msc1ie Apo,th~e,k. 

Le-oerrUJafeF 
('396)* • A. MACHIELSE . 

V erkrijgbaar 
Etappe-Kanrt van J 11va 
'l'opogru.ph.Kaart vnn Soernlmrt,1i. 

Id. » Djokjn.lrnrtn 
Prnchtalbums 
JU erk-en stem pelinkt 
Rundsch1·ift pennen 
Prachtbijbel G nst<we Dore 
Bi1lboekjes 
Gou piZ-grn vures 
Ivoren duirnstokkeu 
Pe1·ry-scbaren 
Biscuit beeldjes 

• 

Orillon passers 
Honderdjarige aliuanakken 
Signretten pn.pier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) rl'HOOP'l' & KALFP. 

140 Kilo Superpho~phaat a 18 Cent ... f 2fi . '20. I 
Yracht per s. s. ft t 50 per Ton 2.50 a .. )) 3.30. w t .. ~9~ PARE ?IT.TA. --To~aug 

)) )) 50 

10 
10 

100 
100 )) 

· "U r .. 
1 

D 
1 

.
1 

, ? .il-'O en z.yu tegen contante betruing en op i :g ~.']··.'': .. · ... -., ua_r".B.g nja.ng.sat.ic a<.l.rnja 
c11·ca " l'>I o Ot'ng u a . f , f JO l l , __ ",·.··.'"···.-.· t11.lk::> da~1 1toc <11.Mt ch I rnnco 11.anvrage a mt ot verkriJ'<Tbanr ~, ~, Hierover stant Peue vermoede4ik rueerderc ~ . ti ' ~ '<t dalam .satoc prap«t glas 

bij annvrnge per post ender inzending van een i:..i;...J ~i."·'.·,.'•i aJcr 1aJcr slcnga 11m.1g.1t 
opbrengst mu 1000 Kilo of lG pirol per J1iva t l , 11 ,,,, L. -.) ,i;·'~jj bajik sakali). Hikiu basnl1 B pos zege a uv cents voor irnnkeering. I.-... ':"•j boc1.d0r gigi en go~;;ok 

ouw. De 1fog· cler trekkin
0
a znl nnder worden arm- ~· ,, ~;;Ill> bajik fSigi. Tjoci,ii iwH:loci 

De d.levering geschied t onder Contr61e vim ~· .. 1 f;:::: i·1F·;· sa·. ma. 1toca.10r lJan1pocran, 
1 t l 1 Pl h 

gekondigd. l'- {"''1 lanlas mcru~a tocloeugau 
en ie ge rn tc iosp orzum· wonh · bepanltl 1'HOOF'r & KALFF en ?';; 

1
.1",i1 darl itoe obat. 

door het Proefstation veri)Oll(len nan de Rijks- . 7 :.SJ" r ~1~:" It~:ENG' m::iA-
fauc1bouwschool te \\' ageningen. (57) SOBSi.\lAN & Co. ¢.' 1 ~ fi~~\'"'r·< 'I'I~•r. - Kaloe 

B 
· l /'./ ,.._::: : : \.\\'\ .\\/ .. '.·'·~. daglng gigi ada 

\1 eke levering wordt eene Auylise gevo~gd ", .:.iD) ;;. ... · l· l \"::l;:1\1 Icwbcq d,rn '~-
1.t f ' t. 1 l l t .. A t d " 1 th k 1 'f\. '~.· .·'. .. : . >1·1~J,•1· 11100\va gigi a.cin 

van l l ' proe stn 1011 en V'ILD ( e gi: everc.e par .\J ms Bf amsct1B AD 0 BB : lt1-4 ·.:-.) .t '•' 11',,.~ J0111a:;oraug {lllSli 
morn.-ters ouder verzegc1d cachet bew1wnl. . , I 

1 
; : i f1,~ -:-._:.<! .. :r. 1l~ '.11':····.'i lingalhar:rn7ujang 

.. 1 ~· ! -. 1.~~·:·"'""·:~ ,.· ~ .• , 11;11::: saLoe udanJa 1111-

·c:tlTjjjr.re ...... .,1 i'\. l"",. I l .
1

. <'.<>l"':-'F•·:.-,.-ri, 1l·,;"!'11it.atn1)::<,Jndol' 
~ .. ,., •-'""' ,,u.. Jiaanp ... u.!!.: O ! .f.·i.."-\' -: .·•:~":.. "'\l''l'l':i. :·I ;rnl.,iil do'."nrng<l..n 

De ) "'e.~t~tof c/;1,,·1/ c1'1·c," ·' ''"e]•'Cll VOOl' !!en Jl,fl).(/Jigen . -~'·,_..:..-,"·· . 1}'.'(} ,\:,1.: .locol1att1ictalarn 
_ " .. v ~i " _. ,\ ,,. • . - -; > ·· '· · \' ,..~:;,t -. lt'Oe~oc t(ataoc sa-
1 t. 1 l L It t 1 R,,.,o~oE ~7'-'UI(_i ".-JI"' LEN i ' ....... "'')v,' ~-._ ;lf'l'f.J!!;\. :-;(Hl:a sn-annp11m ll1 t ('Jl gronl geurnc 1 c wornen en y J. ,U.!\/ !d ~ .1., j ' ·. · 1. , · · . . ,J',\ · . • t0;1ga ''ien sab:it 

circ:.n een baudbreed \'ftll den wort<'l nf en 2 E., 

1
1 --- .. <? ... ,X;-. · ·.-;.- .b T'·.' 1.;ntas ko0r<tng. -'-'· \':-· ...... · .. _ . .J>',/::;:.-;i !j, ~ .• 

it 3 inc:.bes dicp gepl11atsr. te ,..,.onJ.in. ~I.l.~OP v.a,n Dr. ZEflD.. .;;,'·~ "-~~;:,'Lt.\t'~t"zJ j jJ''l:ili:1. ·\ ~ ,\'o~ 1~1gt ;i~·~~:~ 
.N'oodznkel\jk is dnt het Snperphosplrn.nt veJ.'- • ~~~84n i 11111 ,, i,it or<1 11 1J tautas 

l 1 B ·1 ' S (9.8) 111 1 S I i ?r 1it- F' ""'C'~ t: c\._iir' :11.-;.,~1

1 
.i1gka L sak1t h'::a-mengc. won e met oengk1 of cene nndP.re, 'bk- .... A. l1 iiCHlEL E. . , ;,~ j "J ,) • § ;; I~, '1 '1: '"orang \1ocwa1 

sto, :mnbrenu_·ende rneststof.. d1111.r het Suner- ---~ ~~~- -·~·~~ ~~~ ! •. // ,:,,,.:" e ;,];;; '· 1 jt(.,,,"· I 
1111 rtl,tJTi1.(lgi ;akil , . r I I 1$1 tic:::.-.~ l J: ~11 ~.i! 1 

I .. i:OU [lOLong kc-

pbo>T;rn1]1t fr·1~ene andere mreststofilC\udeucb be- .A.insterclanrnche A 1 .otheek 1 1. l ~ ~ ~~! 'tiif'.i,~' ::1 : ':.,:~,)1~;~;1 ~·t1; 10\~: 
stn.'•.1.e0 en JtWllt als het hospbon.uur en tlit t' 1 i ·, 1 L ::;.-:;fl J'Ji." , 11.i L•aHah s;mia 
lnat~t\>erkte allccn op de s;1pr\jkbeicl van bet §oe 1·t1!~ai·ta. ,J il.' ____ h 'C·'c• '

1
.•' Lu

0
. ol;aL. 

ri.et. 11iet clirect 011 den Q."roei der nlitnten. .t'::!l«'•- 'l11~ ... e nn· 11 1 t d i. t . l I ,1 ><' "1".i Gu":.:olc ;;igi l•er t" :<111 l<»c,:-:at dan ba1ik 

1 
·· l " . J , I '""" _,ft• .Lli.a. , l l.e e<Ten e uoes. in ! , ·1 .: .. •i 1ucan-tocan puwlit:. Dcuct11c11,111 ad~ l1ct,11, 

Hoel\'.'(• Wl
1

.J lO\·en r_le rnn.atshd nm
1

1g1•ven (le1 1 •
1 

RJl• 11•2 
n,esr·hJ'es ::, f (.- e"'n f ':\.~ j -·. '·, -::l':1.1 ::,iocga bekinan. kring 1J,1,i1k ~al,ali tli!:t 

- li '-' c:i.. --t - ii k. 11 <.Uol'.7. ~a Ho1.;: dia, dia al.la :3~Ul1:\ t1'<:Pgn. r01'-Pa 
benoochgde tJoevcclhe1d pr'r Jam JJOll i\, zoo ' rlU«·a·ai!!H~ [.%• ifite~i 1. 'J _ . ·t k k"j.1 ,.: .. ,l l:.H:dr (:au orang :Oolcl: l«llo3 sa1:1a ,.~,1, il: 
sorcd,,--t toc}1 YHll 1,elf dat de meen1erc of mintlel'e I · i'9 ' " '°' · ~ ;i ~. per 

8 
u · j - o."ANG NJANG F'OEllJA: 

u'itrrewu·ktlieid der a-rand hierLij eene rnornarne 0GG .L ~.IACHIELSE. 1 TL3'U SEGUI:N, 3, Rue Huj;t~eris, IlQ;{f!fHi:j 
fo c:1or i:-. "' · -·-~- ;roz: _ _,_,,.;...;,._, __ .,;-:;;;-;;,;;;;;;.;;;;;,;;;:;;;::;.;;;;;;;:;;~;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,:~;;::;.;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;·~ 

Lk gcnor:mde hoe,..eell1eicl 1·1rn lGO Kilo per , 
Jn\'a Uouw ge!clt \7 Q()j' gehcwl nitgcw\'rkte g;'\)]1- ,, Tjat raw.boat dari toaan Dr. !UGilARDS 
den. SAKARANG DJOS:GA 

Uui:·ne zen.J,.,:1 wjj 1 fE.J. op nanvrn;,·p eene Roema Toean .A.. SEGUXN 
} I 

· J j' · 1 ] ' • 3, Rue Huguerie, BORDEAUX 
("ii:' lt)t'Vl.' !:CIC tut 1lllj •. lS<:. ,, Tjara banjnk lebi baai per tjat lakas 

1'1·:· tlni.;,r[ lrn1111('11 Ordl'r.::: uit;..;·evoer.1 wnnk,n, ramboet dan djenqgoet 
Orn p r ('PPle stDn:HP.l' te wn;·dt!!I .L.."t•ll'venl. bjj Tid11 oeaah (ioe(ji kaloe maos paka,djoega l tlda tingal nods di koefit. 
l:l'll' h•'(''"Ct•lht'ir1 Y;rn ii) 'l't>il. ! 1toe tjatdarttoean doekoen· 

\Vi.1' vt•d roinn·n rlnt 11e .!!r',!£C'\"('l'f~ in lie: h j i !l!.. <!il l Biobards njang ianlaskardja,orani; boleh : . . . pake sama djoega per ramboel, kAJil. djoega ·. 
TT c··i:c rc11Pn rnou:en %\jll tot ee·1e prn1~ l 1w111ing, per djenggoet daa liada sactja kasih lautas ': 

dan slamanja njang inlero sakali, tapch djocga •· 
W• · l r. !; : •t z.111·;~· ui ~gevoer.l, ~ bgen l11 od. pengabissan n)3ng trada sakali ber-oebah. •• . . " ~ 

(122) 

I Iooua 1'!1 lt' /U ! , soeda pariksa dal'i banjak roepn tanda dan pariksa-ao : itoe bCkin ramboet lemas dan kilap, iloe piarn sama dia, orang din bekin I 
%toe tja;t darl toea.n doekoen 'Richards tida bekin sakil, sekali dia poenja koewal' nja p<'r peckartlja-an dari bekinJwewal 

koewat dia poenja akar dan kassi koewat hidoep. hoe tjat lin&al slamnnja sepertr lcbi tloeloc srucali. 

Il. R IIOLTY & C'u . 

jgenteu to 
JJutauia. 

ltoe obat nama Cepbaline dari toe3/l doekoen :R.onsscau njang takan ramhoel djatoh dan s~ban boewat toemboe. I
; Dari reg ala barang barang njang baai ~2kali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di kotta Bordeaux 

Kita djoeua tw;·olt invatan sama Mta 01·anu poe:aja toean toean njaJl(I /Jdtja 

I1oe obat Arniealine dari toean doekoen Rousseau ajer waugi per tjoelji biai sakali ada liaujak soka!i .,11i1l arnica iii ' 
1i~lam, ohat koewat s3k:il! per l:tha11 k:iloc ornug hakar ataue di gig1t, enz. - Itoo be(1ak dari tJ\HJre baai saktrli <lari scgalla "Oepa 
Pe11ak. kalok S;than d1 p·1ki: rcf'!11a nu1eka ~1,uu;;oja tlngal ba oes dan moerla sama rl'o!·!!'a knssi ruepa segnr d.an nloes sa1~crli orang r.naeda. 

f TAHIEV . .KN' voor KOELIELOONEN buiten 
~ de l~jn. 
I (6) 'l'HOOF'l' & KALFF. . 

bij 
V Prkrijgbaar 

THOOFT & !{ALFF 
b!anco aau11-1·agen tot gelei,leM 
billet ''our ve1''f>'Om.· van koffi.j, 
nwt 011.~t,'nH1g§tbew~j§ ''oor k.of-
fijpas. (193) 

"",... erkri.jg·baar 

bij 

& l~ALF 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhausan · 
(in 

P,.ijs ( 5.-
het Javnansch) 
f'mnco pe1· post r 5,50. 

(82) 

Amsterda111sche A.potheek. 
Ontvangen: 

Ii eatings Cough i..1ozen~es. 
:\JidrlAl teg·en de hoest. 

( I 0 5) JIAGHIELSE. 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPPIJ 

~,de Oosteding," 

BRAND-ASSU11ANT!E MAATSCHAPPIJ 

,, ""\~ (."ritas." 
.~ij het A;;entschap dez;er N.laatschap

paJon bestant, op zeer aannemelijke voor
waarden, gclef;enheid' tot verzekering 
tegen brand~evnar, van :tile l!loorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkarta. 
(16) J . H. VAK 01\lMEREK. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA 

der Iiata v iasche Zee- en Brand. 
Assurantie lVIaatschappij, 

De onc1~1~·eteekende sluit verzekeringen te
gen brnndgev1uir, op de gebruikelijke voor-
waarden. 

(14) A. J\IA UlUELSE. 

Verkr~jgbaar 
Dl.1 

Thooft & Kalff- Soera.karta. 
PAPIEl:tEN IN DIVERSE SOOH,TEK. 

t ENVELOPPEK. . 

! KA.NTOOHBEI.·WODIGDHEIJEK. 
i INK'l'E.N', IN :6EER VELE SOOH'l'EK. 

PRACH'l'ALBUMS. 
DIVJ;JUSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta, 
bevelen 7.ich beleefdellik nan voor hunne 

Ilrnkk0rij en Binderii 
en 

HANDEL 

in PaDier-, SGhrijf- en Kantoorbehoeften. I Spoedige Lediening en nette :-.flevering ge
l gnrn.ndeerd. 
! PHIJSCOURAN'l'EN warden i;teeds grn.til! 

I
' """''kl 

Stelien zich verantwoonlelijk voor de wet 

l DE UITGEVEHS. 

l Snelckuk - THOOFT & KALFF - Soerakart::!.. 

(7) 
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