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De Chinezen ·on De11· on i!B tanaksct1ltIIU'' ' re~elrnaticrpn vorm en de fijnlieid van het weef- i den, wnnneer men dat weet, dan stemt dit in Nederland kan men ook bij een gedeeltel.\)k 

· !' lJ ll Ii · f. sel, eigen~clrnpptm, die de wtmrde der tabak tot na deuken, en volgt als van zelve de con- succes nog voort.gaan en tracbten de cultuur -- I als delcblnd vau "sigaren verboogen. De brand- clusie: w,mlt Nederlnnd, bet eenig overgeble- ook in de buiteubezittingen tot meerdere vol-
(Slot.) baarheiLl rnn Java en tlumntrn tabak lant zel- Yen consumtieveld voor derg-elijke pttrtijen, ook . waaktbeid te breugen; met accijnzen is de cul-

Intusschen, dan·k zii cler vriiheid vnn bewe- d~n te wenscheu over, en gear en smn.ak zijn met ti1baksbdastiug bezwaarcl, zoo is bet ge- tuur, \7001'. zooverre zij niet dadelijk slaagt, 
ging op :Snruatrn. en der vrijheid van behan- met geprononceerJ genoeg oru veel goed te l diui.n met den crossoh-hanclel, zoo is bet gedaan gedoemd onder te gaa.o. Ik hreuD' hierbij in 
cleliug van bet product in ,0derln.nd, z(jn Deli rnakep. of te be.Jerven. Is alzoo Java of Su- met de Jirnt-t11bnkscnltuur, en wordt de Su-· herinnering dat zich te Hamburg ~ene Duitsch 
en Lankat, vcor jitreo nog bijn1t geheel onhe- urntt'<t tnbaksbl11d goed dekbbr1, zoo lieeft het m11tra-cultuur onnoodig bezwitard. Noord-Borneo-mn,atschn.ppij heeft gevestigrl, met 
kend en >oor de Nederbn,lsche zoowd als voor l100ge mtm:de. Is bet dat niet, dttli lrn.n de I De tabak, die in het tropisch klirnaat blijft, 1

1
1.et dud op noordelijk Borneo tabitk te bouwen, 

de Ne~1erlauclsch-1rnlouiitle re;;cerin~ geheel ou- w1tnrde daitrva,n de productiekosten zelderi dek- langer dan nooclig is voor de verzending, wordt c ie, ~aar men zich vleit, nog betere. tubak zal 
vrucbtbaar, thans gew:onl~n de p1trels van Bu- ken. I spoeclig ddor insecten a11ngetast en van hare voortbrengen dan Sumatra. Voor die Maat
nmtra. De hooge wnanle vn.n · bet Soiqntm Men viudt nu b\j ieclere pnrtij gedeelten die waarde bet, ooftl. Bovendien ondergn,an de bla- schappij zendt men naar Borneo een bekwaam 
tab1iksbl11d wordt echter niet bepn.aM door reuk door weer en wind, of wel door de insecten den gedureitde het transport naar Europa nog Duitscher, die 10 jaren acbtereen in Deli bij 
of smaak, maar uitslniten l gl"Vonllen in den zood1tnig· hebben geleden, clat de bladen moe- een niet gering broeiingsproces, waardoor de I den tabaksbouw is geweest. Ook bij Samoa 
vorru v1111 bet bhl, de fijuheill van bet weef- t.~n wonleu gesorteerd en beh:.tp.delLl al vorens 1 geschiktheid voor aangewezen markten eene zocht Duitschland een itdrninistmteur die ver
se} en de schoone leven1li~e klear. wa:mloor de fobrilrnnt juist btn bepn,len, Wttt lle w1rnrde- geheele wijziging onclergaat. Sumatra's tabak scb~idene dienstJaren bij den tabaksbouw op 
het bind n·He eig1rn,;cbt1ppen be1.it. om al« tLikl>lil l in de fabriek is Viln dergeL\ike part\j. I3bden alioo, ditl' op Deli al die eigenschappen zou be- DDe~1 achtet· zich had. Bij de tegenwoordige 
voor de signar de - uiterlij ke ,.;e;hoon heirl da tr- met vn1canische asch, gebroken en door insec- ~itten, om direct nanr Amerika te worden ver- mtsche regeeringsinzichten en de publieke 
van te >erhoo.~en zon.Jer a:tn gem· eu sru•l:tk I ten doorvreten bllLlle·~, gebro0ide bbden, korueu zond~n, tc!l eit1dc d.rnr te wo!den · ingekln.ard opinie in dat lnnd z11l bet niemand verwonde
rno binnengoetl en ornbhi.rl, alwo de boo!'.!- :dlen in <lie categorie vim tnbitk die slechts ' tot eeu i11komend recht van 81 1/ 2 Ned. cent ren, wanneer te eeniger ttjd het zoozeer ge
bestnnchleelen der siganr, iets nf te doen. Bo- I ge ldtd\j!~ b~,rnl;1vo0.rlt a1t.n dci bedoeling, waar- ·per Amerik:. ponLl, zou allicht bij de nankomst prononceercle protectionisme met dezeer natuur
vendien zijn _de vo1~lll en de f[j nheitl van bet j nPcL cl~ fabt:ik1~11t zich de Jn rn-of S:imat'.·ii~ta- j ~n Kew-Yark zoo.Jan ig M zij n veranclenl,. dat 'de l~jk_e zucht naar ~?lonien samenwerke1;1, om in 
bl~td zoodamg, ditu. men vitll Sum1ttrn..tab,tk i ?llk-aansclrntt. Zoo ook met zeebesclrnd1g111g. i m1porteur <l1tarvoor 181 1

/2 c. p. Amenk. po.mi I .Dmtschland te krugen een bescbe;rmrngsrecht 
nnnder ponden nooq1g heeft om 1000 si~are~ j _\foken we nu de berekening van zoo een pitk, . inkom. recht had te betalen. voo~· de producten der nieuwe Duitsche neder
te maken d1111 van eenige andere ti1bak;;soort. ,. en nemen we als basis aan een pak cbt 50 j Evenzoo ondergaat de vraag naar bepa.alde zettmgcn. En wat dan? Laten zij dat weten 
Deze voordllelen geven a~n de Suurntrn hooge pct. n.fval bevn.t. Ik bedoel hiermede volkomeo ldeur en ,qnaliteit in de verschillend"' lancleu die _de vernntwoordelijkheid dragen der Regee
waarde. Zooals reeds vroeger is n.nngeqevea, \VlLiLrdeloos afval, dat de fabrilrnnt bater doet . V!1U consL1rntie telkens zoodanige wijziging, clat ringshandelingen. 
vindt men b!j .alle. t11.bakscultu~1-. .dns ook .b.\j te :eruietigen clan Yoor z!j~ ~1i.brikaat te g.e-

1 

het onmugel_ijk zo11 zijn, in het verwijderd land In c~e Ne_derla.1.1-dsche rege'lringskringen tuurt 
Sumat:a, bladen die stu~~e1Yita1il, bu .de oe- brmlrnn, cl us geen stelen the rn sommige ge- vnn pr0Juct1e daarvan geheel op de hoogte te man z1cb blind bu het zoeken naar geld. Zoodra 
handehng gebroken, door msect.en cloorgeknaagd vnlleu nog een of twee cent per pond walird blijven. een ondernemend man in onze kolonien meent 
c,f wel itoor and ere O<'rZilken niet weer tds zij n. Bij dergelijk pak moeten de accii ozen Bovendien, bij een oogst die met te veel eene plaats gevonden te hebben, waar hij met 
clekblad kunnen worden gebruikt. Een Suma- worden bebrnlJ voor bet geheel, zoodat de 1 nat· weer heeft te worstelen geba<l, vertoont zijn kennis, zijn r.rbeid en zijn kapitaal vruch
trablad, <lat in gaven toestand zes gnl,len' per helft, die nit behandeling nog· w:rnrde behoudt, zich dikwerf gedurende de reis een begin van ten zal kunneI). pluklrnn, kornt de Staat met 
kilogr. wa_ard is, wor<lt, zoodrn bet geen dek- wonlt bihtst met het bedrng der acc~jnz;en plus i bederf aan de st.engel of wel mioden op bet I zijn halte la, eerst ik, dcm _gij. Tiid wordt er 
blad i;neer rn, niet meer dan hoogstens G~ cent bet .. be lrng cler voo_r. wa:n·~-Jeloos afrnl betttnlde J blad, wnder clnt men dit altijd in de schuur j verkwist .. met nm bt~l~j_k onderzoek en .alle1:lei 
per k1logr. waard. l\Iet rechten ot accunzen 11ccnuzen pla<> Je ns1co. ~n ontler de 50 01

0 
I of op Java en Sunrntrn heeft kunnen ontctek- onmogeluke formahte1ten, en wanneer m chen 

bezwaard heeft dnt bla,cl bti on geheel g:een wt.ar- tnbak vnn eenige wnnrde vindt men uog stbl~n ken. Zulk een bhtd, geen rekbaarheid geuoeg tij d bet do el der aan vrnge nog niet is verloo
de, aangezien de Sumntrnt:Lb1tk te weinig- genr en aft•al, die thans in gezonden tosstautl -~et l b1Jzittende om als dekblu,d voor sigaren te wor- pen, wordt het zuig:systeem toeg:epn.st, met andere 
of smaak beeft om soon.en te remplaceeren. bet<~re t1dfak won-Jen verrnen"'d en cl<Lll vour : den crebrnikt, is voor de landen vnn titbaks- woorden er wordt genrnrchandeerd. 

. 0 l ,.., 
die met meer voordeel voor .. owhllltl, binnen- I~ a 15 cent' per po~1Ll 1rnar de gr<:>nze:1 w0r-·. bt->bsting viti;. ~nw11arde. De ziekte van het I A~tn on-lernemiugen, .die alleen nog maarin 
goed of wel ·rnor de kerreru <lier.st kunneu clen YervosrJ bng-s did klerne we<ren, die ons bliJ.rl verero-crt JU het pn.k. Zou men zulke pbn bestn.ao, worJen e1scben en voorwaarden 
doen. Zonder acc\inzen k1Lu de fabr;lmnt bl111l gelukkig onbekea 1 ziiti. 

0 

bl1den uiet direct mmr :i'-~ederfond ten dndel~j- J gesteld, die op den on1iernemer ontwoecligend 
voor blad nagann of hii in derg:elijk uitsd10t- Bet is kb1trbl\jkel~j:i: d:i.t bij invoer v11.n 11.c- ken rer'.rnop zenden. ze zouden nn korten tlid werken, en bet gou1ernement, dat <le grootste 
pak nog niet bier of daar een Lla1uljJ viRtlt, : cjj is in i'\e•l::!rl:tn l <le fobrikanten d;Lnr znlltin ook: vour dit vr\je lnnd ttlle waitrde verli~zen, I belnnghebbelllle is b\j iedcre ondernewiug die 
dat hem met ki~nst- en Ylitgwerk ..:en dek- I clo1~;1, w1Lt hc1t111e D,1ibiche en l::hirgiscl1e culle- dnor lien het ziek:te-proces zich b~j den cb~ ten d9el beef't de nog uiet aan het licht ge
blitd geeft. ;\lt~d hij ecliter ook vo. or liet l git',; liebben g'<:b..~11. toen in tlie L_m len de ta- out·~vikkAt. D.:i .J1tvnbLh:Ll~-00gst van 1879 l;irnchte r\jk lomrnen onzer kolonieo te on.tgin
~ttardelooze accnns l>etalen, clmt wordt c!e n- b11k wenl b:b:;.t. Zn zullen mtslmt:"11 l tla m•~r- 6·e~h d,L,Ll'Vltll bet voodieelLl. nen, m:mkt de th11rtoe strdckende pogrngen 
s1co te groot en blijft zoo'u pak 011ver);.oop- ,· ken koopen, die zoo weinig 111ogelijk van tlat .Jnv1ten ::311.n:tfr1t z~jn ooze t.Lbnkproduceerende rno-:iel(jk zoo uiet on1nogel[jk, door deu on
banr in Enropn. nfval ge'lel!. \Vanneer ineu 1Lm we~t, dat b\j kolonien b\j uitneme:1clbeid. 0,>k op nuclere dernewenden nrnn te doen spitsroedenloopen 

Ge~lurende chm t\j l <lien d~ phnt h ·lwe'.t <le .J.,~y,, cru;.:soh ze!Lleu p1Lrtijen vuorkornen di.~ eil,rn1l1•n, B inBo, B1ttj1m weden proeven m ·t door allerlei fornrnliteiten en voorwaurden, nl
om z1ch te kunnen ontwikkelen, sbmt ze blout i l>dasting kunnen verdrngeu, d1i.t Lij tle Jitva- de tnh:tkse;nltu·u genornen. 13\j tle onzekedwi1l vorens het hem ver:.rnnd worclt zijne onder
nan de indoedeu der elementc~u _ niet nlleeu, I st.:hnudnbak minstt~:1s ~? -~1ct. in clien t0estu.ntl . o~ fle_ pruc!foen.1ing~n zullen singen, ~"re ~iet I n.emiug te be~innen. IIet gouver.nement tuurt 
nmar ook 1um den .:tv.nval _ der in:<et.:

1
ten. De verk~ert, en <.lat. on.I>: bu :::Sumatrn unar gelang} met JU1st .W:!wrn .van ~le Nederl. ~~egeern'.g 1 z1.ch zoo bl11'.d op den penn_mg, dat bet 

wnn.rde der fabnk mt de 2'\e<lerlitndscne kulo- vnn ·net rrn•er of 1mnder welgdukken V•i.ll cleu · wnnneer Zl:J door rn voenng van ncc1.inzen JU met rueer scbunt te kunnen z1en bet groo
nien nu wordt hoofdzakelijk bep1udd d!lor Ll1•11r, oo.~st onder.leelen rau p<trtijrn VOlirkornen, die .Ne,Jerland iwn de proPfneming·en den steun der belnng, dat bet heeft bij iedere onderneruing 
fijnheid en toch · vastheid van bet hlud, en den 1 b[j tle beb~ting niet kunnen gewmmleerd wor- nije NtCderl. nrnrkt outnaru. Zonder nccijnzen die kapitnul en werkkrncht naar onze kolonien 

F e u i I I e t o n .. 
7. E 0 I3 Z E 1 LIN A. 

NOVELLE 

uit het D1ritsch van 

· X A R L T H E 0 D 0 R S C H U L T Z. 

-- wnnr 13"b de villa ''"1 zijn varlel' behonden had, de zij zerr, dat bun echt kindedoos bleef, maar door 
om <'I' ~tceds ct>n gesclrikt wrblijf tc hebLeu - ziio l l11~t onges1.oorrle 1 tl:'tige sllm<'nlcven met haar man 
dik m.id zij dnai-!1ecn gingen, hPtzij om rl'l noorlige vicl ook die onthering hlla1· zoo ~rnarttl!ijk ni1't. 
bood>ch:r i'P~ll tc verr·ichten, of 01l1 de outlel's van Al- ' Of l.lob hetzelf1.le voldoende antwoorcl zou gegevcn 
ma te ga:1u haot>ken. En het was zonrlerling, dat rlie hebbr>n, zoo m1m hem naar de mate van zijn gelnk 
nf\\i>>eling Yll!l rnrhng··n of t1'genzi11 geworJnlijk bij gewaagrl ktd? !let ware voor l11:•rn te wenscben ge-

l de bei.IE• eclngenooti:n ter vilfder· tijct ontstond. ;we,t'. .\fo.:11· wie Jwm vl-oeger hadden ontmoet, voor-
.fuist dc1·g1~lijk1~ eigenalln.l)ghede1t hevest!gden te al tijdens twt Jaatst van zijn verbl\jf te \Vee1wn. die 

rnee1· d,~ _nlgenwt•ne mcening clat op de hecrl(jkheid wnden. al ware hC't allec•n doot· zijne verstrooidheid 
Suudit.tl'n een recht gelukkig huwelijkspnar Je .. fde, en t'll de t•'l'lll'ergedrnkte 11onr!ing - Alum prees dit als 
zoo al ~0111~::iµ;en daar·io niet geheel dt•elclen, dan wel'Cl zlinc bedanrcll' g1'lijkmatigh1,irl - in hem rnoei.iijk den 
op dirn twijf,..l toch ~·einig a<:ht geslagen. mnn lrebbt'll h 1·kwd, die er teen zoo levenclig en op-

1\fonr znlt'.~. zoo ieinand <W toe g()fwmen ware, om g1;wonden uitzag, en die in zijn kring zoo zcc>r gezocht 
Zonder iets daartPgen in te brengrn had Alma zich met Alma 1.clv~ Pt'n meet· vertro.uw{jjijk gesprek daar- was om zijn boog·st bcschaafde manier<:>n, en zijn Ol:lbe-

naar zijne wen~cben g~vocgd, schvon het hatll' Yee! ornr te rneren rlan zou zeker de ge!'ingste twijfel aan rispelijk karaktcr. . 
aangcnamer zou g<"wee~l zijn, :wn men, dC' lif;«raande haar huw~lijk~geluk door hnnr z\jn bc>chouwd als ecne Tbaus echter scheen al 'die gecstkracbt en levens-
gewoonte vol/!!'ntl, den eer~tcn winter na ha«r huwe- bespoltl•lijke ja eigenlijk boosaardrge opl'atting. vVat Jnst te hebben f>laats gemaakt voo1· eerHl onvernnder-
lijk in de Ftad doorgebracht had. Toch vo11d zij "P•ll'- f Bob verlangde. danrin bewilligcle zij tri stone!, wat zij lijke gelijkinatigheid. Het eenige, wa.t bet clot>! van 
di0 C!vk veel genocgPn _i_n he !even <•peen g-rocit !a1;.d-1' verorrlende of noodig vonrl weird door hem steeds goed- zijn sti-.)ven scheen te zUn en clit was clan nog slechts 
goer!, ie rw;er, dnar ZIJ, wat cle convcrsa11e l1<'lrnf, grke11nl, en bet wn~ eigenlijk voor haar geheel bet- naat· het uiterlijke op te maken, was om, evenals 
weinig behocf1le te rnis>'en, dnm· "l' in den omtn•k zelfde leren, Jal zij bij bartr vadet· geleitl bn<l, en \~aat·- zijne vronw, gt' heel op te gaan in hunne manier van 
van S11nditte11versch,..idcme aan11e1dijke famili1·swoo11- in zrj zicl1 zoo goeri. had knnnen schikken; tenvijl z\j lt.>vcn. Alrna hacl voot·de kun~t weinigofgeengevoel 1 

den, die ondel'fing druk wet Pllwa1• rnrkeenfon. Dob .nn daarenboven !llet al.ie..!<"i geriefo!ijkheden van weel- zelfs nict vnor de muziek, en Bob, die zicb te vVeenen 
en Alma scl1enen daaraan ook beid<'n behoeft,. te heb- de en OV<'t'vloed Vl10rzit~n was. Hd is waar, dat ge- j daaraan gaarne gew\jd lmrl, en die uitrn1111tte doo1· 
bcn, en zoo gr.beurde het d1kwetf dat men cl..: Cl'fl" l11k k1rl zij eerst in rle JnatRte jaren leer''lll kennen, I zijn v1.ia1·digheid op ell' piano, had ook opgehouden 
wrck bijJJa dag.•lijks ber.ocken alkg-<.le of ni1g:!1100·!iµ-d , toe11 Hob ve .. f stiller en gclijkrnatigcr wa8 gewonlrm, ! daarin bd;rng te stellen; zijne piano wenl niet meer 
were!; tenvijl zij bet in eenc rn'gendf' wef.1· e1·en.ril'llk j ... n ~in1l.; hij rnel rneer dim aarrl van zijn >n..lt>r harl door. !rem aa.ngPrnerd, en nadat Alma om nit>tige . 
hadden, otn gastei~, te.n h1.1nue'.1t t_e ontl'an,gc'.n-, Doch 01·e1·g,;11ome11, want in de ePrste jaren had zij zich J rcdctll~n, cc11igf) ke•'rt'n hem claarbij niet hat! willen 
er kwamen ook tIJden, waanu Z\J z=er we1111g lu t 11J1~ennalm to beklagen gebad ove1' zP.nuwacbtige ve.-gezdlen, clacbt hij er ook niet meer aan, om op I 
t~t uitgaan gevoelden. rlat ~\j in maand~n hijna niet opgcwondenlrt!_i•I van l~aar echtgcnoot, waardoot· bij concertav~;itlen naat· d~ stad te rijden, waar veel 
u1tkwamen, en zelfs nauweltJkS naar de stad reden, we! ecns in <lr1ft1ge buien was verval!en. Ook betreur- ltefhebberu voor de muz1ek heerschtc, en dus clik.werf 

gelegenbcid 11;as iets goecls te hoorcn. 
Voor ie.de1· rtie wat dit>pe!' doo1·clacbt clan Alma, 

voor eike op1·echt berninnende echtgenoote, zou zulk 
eene wijziging in gewoonten, die als 't ·ware eene 
levensbehoefte voo1· hem moesten gew.orden zijn, eene 
reden tot bezorg1!heirl zijn geworclen, <loch zij vond 
bet veelee1· zee1· prcttig, clat Yoor al dergelijke om
st::rndigheden ni.ets nwer van liaar geeischt werd; zU 
zag danrin ecne welwillende tegemoetkoming van de 
zijde van llob, die zij zich gaarne liet welgevallen, en 
die zij welrlrn beschouwrle als iets waar zij een soort 
van recht op had. 

De beide ed1tgenooten bewoonden ieder afzoncler
lijk een vleugel van bet kasteel, zij waren daarnan 
gewoon geraakt, doordien zij tijdens bun verblijf in 
de stall, door eene groote verbomving in hun huis 
daartoe genoodzaakt geweest waren. Dagen achter
een ontmoetten zij Plkaar dus dikwerfniet andPI'S dan 
bij den maaltijd, maay dan was er ge,voonlijk door 
Almri zoo veel te vragen naar of te vertellen over 
de dagelijksche zaken, en de bel::mgen van het hebeer 
van het uitgestrekte lam!goecl, dater gewoonlijk zel
clen of ooit over mee1· intieme gevoelens tusschen 
hen gehanclelLl · werd, of claarvan iets bij hl'n 
zicht1Jaa1· werd. Ten minste bij Alma niet, want bij 
Bob bleef stccrls rle hoop .!evendig, en 1lrong zicb bij 
de minste aanleiding aan hem op, dat hij toch einde
Jijk voot· zijne opolfet·1>11de Jiefcle het zoo zeer ge
wenschte loon zou zerkrijgen, het hoogste duel van al 
zijn strcven, dat Alma namelijk die onveranderlijke 
gelijkmatigheid zou verliezen, en dat hare oogen we-



·;.anM: Cle~f vrii \ ervner en vr\jbeid voor u10ed, 
energie, kemtis en kr11.cht, wirnueer die ;:ich 
wil• n w\jtle:i :1.:1.1~ lnndbou w, lrnnJel eu nij
wrheid in onze kolonien en de koloniale kas 
'ult z.ich 11.ls van zelve. 

Deli is daarrn!I ltet voorbeehl. 

De Wereidtentoonstellin[ te Autwerpen. 
hlet eenon lrn.nonskogel Joor de hu.11en der 

tentoonstelling t..) schieten is nu, voor 't groot
ste gedeelte niet meer mogehik of wel men 
loo pt gevan.r den hoetl vim 't ruiterstand beeld 
van Jen genenml Kleber 11.f i.e scl1ieten, die 
vele meter:> hoog op z\jn voetstuk in 't mid
denschip, in de Fni.usche nfdeeling, prljkt. 
~egeviereuJ of bevelend houclt htj nrru en vin
ger uitgeshekt, uls w·ilde bij den bezoeker 
w~j,;en op de vruchteu der Fra.nsche nijverh~id 
en uitroepen: N" ous sommes la grn.nde nati
on!" Ja, Frunkr\jk bekleedt in die za.len de 
eere-en ruimste pl11.ats, en fier prijkt a.lom ha
re ver iering door honderden Yim simrnnge
groepeerde vanen enz;, :woals tot heden zich 
geene andere vertoonen. 

Eeuigszins neersla.chtig hecht zicb de blik 
vnn den w:.t.ndditar eensdeels op de Ht<i.pels van 
volle kisten, a.nderdecl' op die der vensterloo
ze ledige kasten, welke nog »niet beloven wat 
zij eenmaul zullen z~ju," zooals Hooft zou zeg
gen. 

»Neerslachtig" zeg ik, orudat nog slechts 
weinige dngen ons van de »Opening" der zalen 
scheiden. Is 'tu genoeg uit Bombay een »Ca
binet" te zien van ietw1it zeventiende-eeuwschen 
vorm eu proportie, bewerkt met eene :fijuheid 
en uit\·oerigheid waarv1rn wij hedeu alleeu uog 
bii de Oosterliugen voorbeelden vindeu? W eluu, 
blijf d11.n een oogeo blik bii dat prachtstuk, 
tentuongesteld door Hitttising & Brotbers ver
wijlen; bet zn.l niet zonder nut ztjn. ~elf,; de 
prijs van fr. 2090 is niet te hoog. EeHe aan
g unnrn houtgenr zwE>eft rondom dat llleubel, 
wnarin zich de ea11 de rolog11c-;·e11h v11.n Boldoot . 
verrn :('nd korut vermengen. Y erbeelden wij 't 
ons, of stijgt reeds (twee pn ·sen verder) de 
onbescheiden lucht uit die kistjes, of is het 
elegaute glazenbuisje wellicht er nm door
<lrong '11°? 

Is 't u r.nngenaam, zie dn.n hoe of rechts 
in den zijhork bet reusitehtige geviwrte van 
Engclsche blikken lrisC1.tits<loozen oprijst, en de 
fobriek van de Beuckela.er te A.ntwerpen aan 
het fiere Albion de palm der beschuiten benijdt. 

Ginds bespeurt men eeue eemmam, tusschen 
gevulde kisten treurende gla.zenkast met Prnag
sche handschoenen, van Simon Dewidels, mnar 
van de andere ziille reeds een zeker !even ron
dorn de toonbimlc v1rn Coleman, de »H.efresh
ment con tractor". den eersten die hier tot 
drinken uitnoodigt, met zijne krnchtigf', Bn
gelsche bieren. 

Het is een heete cfag, het gernas is oorver
cl oovend, de 7.011 brand t krnchtig door 't glazen 
dak, Coleman treft het. 

Tegen verschillende deelen rnn de glnsbe
llekking wordt reeds zonafwer11nd lijnwaud ge
spannen. De F'rnnsehwan is al weer een beetje 
v66r met z\jn root!, wit en blauw, waaraan 
(door toernl) bet Holland~che rood, wit en 
blauw zich onmiddelijk: sluit. 

Het is eene goede gedachte --- dat men van 
verre aan 't vlaggedoek varr het d:i.k de N e
d e r 1 a n d s c h e afdeeling laat herkeunen. 

Heden is het nog niet moeielijk hnar, ook 
zomler kaart te vinden. Yan verre lezen wij 
reeds: > Holla.ndin. »Holbadsche fobriek van 
melkproducten, te Vhrnrdinge:n"; Drentsche 
turfmaat.schappij, te 's-I-fo15e: Turfstrooisel"; 
>H11.1Lgsche ~forg11.rineboter, uit de fobriek van 
dr. J. 'l'h. ~louton"; >Sig11.re11 van Bleckma.n 
te Arnhem", enz. 

:\folk, boter. turf en ~igaren, » :'.1ein Lieb
chen, was willst <Lu noch ruelir !'' 

<ler zonden scliittl'ren en titl-alen, zooals vroegr,r. \Ye! 
is waar, yo]derd zij in nlles aan zijn vrrlangen, en 
met een nieade!ijk lachje gaf zij gehoor aan zijne 
wenscheu, - uuiar iiPf<le, net>u. die betoonde zij nir.t 
- liefJe zou g1~heel and er:; !Jandelen. 

Hij k welde zijn gebeugen, of hij zich icts kon 
heriont?ren, mna1· ><inds weken en rnaanden was er 
niet <le minste aanbiding gewet!st, orn GY<'r zijne 
innerlijke ge,·uf'iens te spreken. Doch iets had er 
toch plnats geliad. Dien mi<ldag had ecn der offl
cieren op hoogst t\jue en betichaafJc rnnuier, i11 een 
toast op Alma, gezinspeeld, op het geluk zulk eene 
vron w te mogen bezitt')u, en Bob had h<tar claarbij 
aangezien. \Vellicht had zij toen dniclelijker dan 
anders de uitdrukking in zijne oogen beg1·epcn, en 
was zij daardoor gPtrofl<>11 ! Zou zij nu nr t'iurielijk 
toe kunnen koroen, om hem meer nnar zijne wna!'de 
te Jeeren schatten? ilon dik wt'rf ontsf, 111den door 
z11ll< eene kleinigheid de gewichtigste gevolgen. Doch 
w1~g met al die bespit;gc<lingen van hct koele ver
~taml ! Neem en geniet, zuoab <le hoJgstc en edcl
ste ga,·en en giften aangenon.en en genolen bchooren 
te \YOnlen' \\'aarlijk, zij warea, 11<1 die jnren van 
opofiering en geLlnld, wel door hem venliend ! 

Zij wa!'en hct ovC'rige geclet•lte van bet geze!schap 
een cind YOOruit gPloopen, en menige blik vie! be
wonderend op het knappe paar, dnt te midden ,·an 
al die aardige kinderkopjPs, een bechl rnn grluk 
en Yoorspoed 'cheen. 

Langs een smal1en gn'ppcl, aan welks kant bes
:>•!n>truiken in menigte groeiden, liep men naar de 

De versiering d,,r Hollandscbe n.fdeeling is I Het desbetre1fonde verwekschrift moet reeds I 
smaakvol en aantrekkelijk eenvoudig. De ver- ~ der Hooge Hegeering n.n.ng-eboden en gnnstig 
schillende gewesten zijn afgebeeld. ,,Marken" E door den Resident ondersteund z!jn. 
stontl nog op den vloer met twee lieve man- Ook wist men aus te berichten d1tt de am
en vrouweukopjes ... Het wemelt overal trou- fioenpacbt te l\LL<lioen in het a±g·eloopen Jimr 
wens nog van wapenschilden, reusachtige car- ongeveer eene scbn.de vau een ton gouds ge
tonnen consoles, kolombrokken, voetstukken, leden heeft. 

v11n oudheden, vooral in :\Iidden-J ava. 
VVij vernamen da) in het ouderdistrict K wa

doeng1in (Ng-awie) onlangs een inlander, die 
bezig wns zij ne djarnkstruiken omtewerken, in 
den grond een gouden beeldje vond, geborgen 
in een aarden potje en uit den Hindoetijd af
komstig. 

kapiteelen, en wat al niet meer. 
Door een blik in het omliggende park zien 

wij, dat elken dng de Cbineesche, Fransche en 
nndere koffi.ehuizen en resfaiurntien goede vor
deringen maken. Het Fransche Cafe wordt 
monumentaal uit gebakken sieen gebouwd. 
Eene ,,restauration popnlaire" is reeds b!jnn 
gebeel in orde. 'l'e Londen kon men verleden 
jaar in de gebouwen der tentoonstelling zelve 
voor 1/2 , l/ l, 1 1/2 eu twee shilling te middag 
eten, en b~j de Vegetu.ria.nen voor 25 
cents drie smakelijke schotels krijgen. 

(Amsterd.) 

So era karta. 
S 1 u i t d n. " e 11 d e r l'fl a i 111. 

EUROPEESCHE MAILS. 

'l'~ S.nu..RA.NG : 

Fr. 11-25. 
Eng. 2-16-30. 
Holl. 2-13-23. 

'r1: BA.u vu: 
Fr. 14-28. 
Eng. 5-19-3 Juli 
Holl. 5-16-26. 

Queensland Royal Mail Lin~. 

Te Samarang 8. Te Batavia H. 

Verzorging!lgesticht 
Commissnris der maand J uni 1885, 
de beer J G. hl. A. CARLIEK 

JI A A II Iii t A ll d, 

Zaterdag 6 Juni L. K. Zaterdag 13 foni N. M. 
Yrijt!ag HJ Jnni E. K. Zaterdag 27 Juni V. M. 

Prote~tantsche Eerediem1t. 
ZONDAG 7 Juni ·1885. 

Godsdienstoefening in het kerkgebouw des morgens 
8 1

/ 2 ure. 
De Pl'edil.'a11t, 

VAN KLA. VEREN. 

Verirek der Treinen 
Semarang-Solo 6 .50 v. m. sneltrein, welke 

te Solo aansluit aan rlen ~nel
tl'ein, die om '10.30 v. m. 
van daar naa1· Soerabaja ver
trekt. Vercler 8.3·1 v. m. 1.'11 

Solo-Semarang 
n. m. 
7.2 v. m, 10.30 v. m. 2.'16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarar.g-Kedong.liljali 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8.'12 v. m. 
Sernarang-Djokja G.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Semarang 7.'15 v. m. '12.25 v. m. 
Ojokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m 1 ~.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Sok -Djokja 7 .13 v. m. 10 v m. ·J.53 

n. m. 3.36 n. m. 
Willem I--Kedong-Djali 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.H n. m. 

10.41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank. Madioen 5.52. 
Soerahaja-Solo Djebrcs 6.20 (sneltrein) a'.rnk. Solo 

Dj. 1.28 
8.25 aank. Solo Dj. 6.-
1"1.57 aank. Madioen 5.51 

(Tijdsopgaven rnlgens middelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nutPn Yerschil met Solo; 12 uur Soeraba.ja;:::::; 1 '1.51 
Solo.) 

Als vermoedelljke opvolger van den overle
den Kapitein der Chinezen te l\fadioen, noemt 
men den zoon van den Kapitein te Kedirie, 
tevens luitenn.nt alda.ar en hoofdgemachtigde 
der nmfioen pn.cht op cerstgeuoemde plnats. 

plek, waar het g1 ootste derl drr arbeiders bezig wa-
1·en de garven samen te bimlen, en die op boopen 
te zetten. 

Zoodra mC'n op rlie plek aangekomen was, vlogen 
de kindercn, de een al harder dan de auder, naar 
een jong meisje dat door haar schel rnod rijglijfje 
scherp bij rle nndel'rn afstak. ,\ls een a-ardig troepje 
kuikr•ns bleven zij om Hulda stann, die voor ieder 
hunner, onrfer bet o-"juich der anderen, ren rijmpje 
opzei, en ecnige rnggearnn 0111 den arm bond, waar
na met zekeren trots en toch ook aarzelcmd bet ,, heusige 
:,Luk zihergeld" in Hulda's geoµendc hand gleed. 

Tucn nu ook drl Zelltna'$ uad~rbij trad011, kwam 
een flinkl', krachtige deern nit de trocp maniers, 
met eenige bnge, sterlrn korl'naren in de hand, naar 
voren, en naderde met nee:·gesiagen oogcn en een 
ho0gen blos op de gebruinde wnngen, rnaar toch op 
cenvoudige, natuurlijke en onbcsd1roomde ruanier. 

Terwijl Leddy riep ))0 1 clnt i~ Augusta" sloeg deze 
de aren 0111 de ineengeslutene handen van de beide 
echtgenooten, en sprak daarbij zonder haprren: 

lk had hct al vcmomen. 
Dat mgnheer en menouw zouclcn komen. 
Laat mij u I"logen bestrikkcn 
?.let cen paar lievc blikkon, 
en nict minJcr gocdc znken, 
\Vant al is mijn baurl maar recht on slecht 
1tljjne wenschen zij 11 welgemecnd en oprecht. 
Ouk is 't gecn band van distcls eu blaren, 
l\faar van goed gevnlde roggcarcu. 
En ik zal wel zorgou, dio niot te los of te vast te maken 
Op<!at gij dien altijil weer zult kunnen slaken. 

J onrnalistiek. ~etlert den len dezer is de Re
aactia van de Bintitng Tiu10r overgeg11.1in op 
den heer Bois d' Enghien, die thans voor de 
derde maitl als zoodanig nnu dnt blncl oµtreedt. 

De Heer \Villem Hnlkema nu.m reeds eem

Het is voor de wetenscbap te hopen dat de
ze vincler met weer succes is uit te vorschen 
dan die vnn den gouden beker, onlangs rn 
::neer clan ecn blad ter sprnke gebracht. • 

gen tiJd wegens ziekte die functie niet meer Als een ~robn.at mi<ldel tegen het bescbim
wau.r, ofschoon de verantwoordelijkheid voor · lllelen van mkt noemt men ons het bijvoegen 
de wet nvg door hem tot ultimo Mei werd vnn wu.t cbinine en tegen het afgeveu van 
gedragen. blaauw geverwde kleedingstukken het indom-

De beer d' Enghien, die de werkzaamhe- pelen <lier goelleren in water met 11.zijn g engd, 
den reeds lang waarnaru, is een;t den 1 J uni ze da.arnit uittew1Lsschen en te droogen. 
als verantwoordelijk Redacteur opgetreden. Het 11.1.atste kan onzen militairen misschien 

Dit aan het adres van de Soernbaia Cournnt te pas komen. 
die beweer<'!e tlat de Binhmg- 'l'imor zonder 
Redacteur was, evenals een schip zondt•i· stuur-
man. 

Een go ede politiemaatregel is in werking 
ge.treden, nl. het opvatten van snuiters die 's 
avonds in rijtuigen met vrouwen van ver
dn.cht allooi snoepreisjes muken, langs de strn
ten tieren en zingen en in hunne brooddron
kenheid ook dikwijls de voorbijgangers niet 
ongemoeid kunnen laten. 

De Amboneescbe militairen hebben weder 
eene oude liefhebberij bii de hand genomen, 
nl. om van af de bastions (Oostzijde} van het 
fort, d1! voorbijgangers nateroepen en daarbii 
in hun woorclenkeus tegenover inlandsche vrou
wen weinig decorum imn den dag te leggen. 

Waur het civid bestuur derwilijke schreeu
wers den mond weet te snoeren, znl het mili
taire wel niet achterblijven. 

Het suikerfabriekje vitn den PuHCYernn Ncra
behi te Pediin, is druk aan het male~, zoo ;ok 
de fobriek 'l'jepper waar de aanplant nitstekend 
moet staan, wat niet te verwonderen is door
dien de veldeLL niet n.lleen met boenkil, maar 
ook met veemest, tE~tes en asch bemest werden. 

De inzender van het ingezonden stuk in ons 
vorig nummer verzoekt ons de (door om ge
maakte) font te herstellen, waarbij aan de 
Mc.atschapp·ij - moet zijn: S/S - de akal worclt 
geweten, om bederfelijke waar slecbts franco 
aan te nemen. 

De bedoeling blijkt intusschen reeds uit het 
slot, w11.arbij de N. I. S. M. ten voorbeeld 
wordt gesteld aan de S/S. 

In de laatste dagen komen weder herhaal-1 
delijk gernllen voor van bedienden die wegloo- •, 
pen met medeneming van voorscbot. 

De meesten wuren Jiivunen uit de binnen
landen, die nu de tijd van padi snijden aange
broken is, <lit werkje winstgevender en aange
namer vinden dan dat rnn huisbediende en 
het genoten voorschot :.Geer goed als reisgeld 
naar hunne respectieve desas gebruiken konden. 

Men zii dus op zijne hoede. 

Na afloop van de wajang orang in den 
d:dem van den Pangeran Hari6 Adi Widj6jo, 
werden de tooneelspelers in hun costuum per 
as naar huis gebracht. Op de hoogte der wo
ning van den Raden Kliwon Kart6 Hardoj6 
gekomen brak een dcr wielen van de wagen, 
zoodat Petro, Nollogareng en Sema1; over den 
grond rolden, hetwelk volgens ooggetuigen een 
tafreel ruoet geweest zijn, het penseel van een 
Jan Steen waardig. 

Het Bataviasch Genootscbap van Kunsten 
en \V etenschappeu verzoekt per i:.dvertentie in i 
de dngbladen om mededeeling rnn vondsten : 

Een zekeren Raden Ngii.bebi onder Langen
Hardj6 leende een tiental jaren geleden een 
geweEr van een l\fos Demang, om op dejacht 
te gaan. Het wachten op zijn eigendom moe
de werd een u.ankla.cht ingediend en den ei
scher, reeds drie jaren geleden bij vonnis van 
den Pradot6 Gedeh zijn eisch toecrezecrd, waar
bii den Raden Beij t~t betiding ;an de waar
de ad f 80. veroonleeld. werd. Het wcrpt ecb
ter een eigenMrdig licbt op de rechtspraktijk 
hier, <lat tot heden die gelden nog niet betaald 
werden, ondanks vonnis eu Prndoto. 

De aandacht der politie wordt gov~stigd op 
de bergplaatse~ van pasar-piLjongs, die tevens 
tot bergpl!tll.ts van dieven en vagabonden die
nen. Het bewijs d11.arvoor werd n a onlan()'s 
geleverd bij een bewoner van Lodji woerong, 
wien men 's nachts eenig kenke11gerij ont
vreemdde. 

Op Maandag 18 Mei jl. vertrokken van Sa
marnng eenige ku.rren nan.r l\fagelang, bf'la
den met goederen vau den heer S, die bij 
ILnilkomst eeu zijuer koffers VOUd Opengebro
ken en voor eene waarde van f 700 daaruit 
ontvreemd. De politie deed onderzoek bij de 
karrenvoerders en von<l bij een hunner, behalve 
een gedeelte der ontvreemde goederen, drie 
koffertjes, waarvan hij de herkomst niet kon 
uitwijzen. Behalve de ,,in stilte (weg)dragen
de" heeft men dus ook nog de in stilte (weg) 
rijdende Javaan. ~ 

De wedrennen te Magelang voor dit jaar 
zullen naar wij vernemen den 24 en 25 Juli 
a. s. plaats hebben. 

GE!!EN~~DE BERICHTEN. 
De chef van den dienst · der staatsspoorwe

gen op Java. is, naar wij vernemen, door de 
regeering gemac:htigd om, in overlecr met het 
coruite van bestunr der Nederlnndsch-Indische 
spoorwegmnutschnppij, te bepalen op welke 
sbi.tions en halten der Oosterlijnen van den 
staat en der lijnen Semarang-Vorstenlanden
W illern I, vnn de nrnatschappii onderling recht
streeksche plaatskaarten en bewijzen kunnen 
worden afgcgeven. 

B. H.B. 

De hoofdonderwijzer D. M. Kruseman is 
van de 0. 2de 111.gere school te Djocjocarta 
overgepla11tst nn.ar de 0. L. 6de school te Ba
tavia. 

B.. H.B. 

Aa.ngaande den st.ind der snikerprijzen 
verneme"n wij zoo even, dat in Oost-Java reeds 

I .......... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!l!!I!! 
Alma ,·oelde hoe, bij die l::iatste woorden, haar ~ »ll1aar die band" voe1· Bob voort, die moet toch 

al'm trilde, rn 'zij verschrikte, toen zij zag, hoe hij f doelen op vo~rtdurend geluk en zegen, niet waar?" 
geheel vcrbijst~rd voo1· zich staarde. Ook de O\'erige I )J Wei zeker" beve,tigde Augusta. 
gasten waren daar genaderd, en stonclen bij e.n om ''~u, dan moet ge in 't vervolg daarvoor zeggen, 
hen te praten, terwijl Augusta zicb inmiddels weer J En ik zal we! zot·gcn, <lie stevig Yast te maken, 
naar nchtcr bnd begeven. · I Opdat gij <lien nimmer meer zult kunnen sis.ken. 

Dat 1llles scheen geheel buiten Bob om te gaan. >)Ja we] - maar?" 
Alma bcproefde renigszins ang8tig, hare hand van de I Augusta sioktc in hare woorden, kreeg een kleur 
zijrn~ !os te maken, maar toea zag hij liaar met tot in den nek en keek scbuins naar de hand waarin 
zulk ren doo1·dri11ge11den blik aan, dat zij onwille- zij de fooi hield. 
keurig ,tr oogen toekneep. fJaardoor kwam hij we- >>0 ! ge wilt zeggen hoe zal bet dan met het los-
der tot bezin1:ing, Jiep met haar naar de Grumbach's knoopen gaan ?" Augusta knikte. 
wien el'eneens tie hamlen waren saamgebondrn, en Bob kt'ek Alma aan die er om lachte; toen begon 
voegde hr.n schertsend toe: hij ook te lachen, en zci, onder het h~engaan · 

»:\iet waar, zulke opnieuw Terbondene paren, die )>Nu clan is het ook maar beter, dat ge 't laat, 
mogen minstens dezcn ganschen <lag niet gescbeiden zoo als bet nltijd is geweest !" 
wordPn? De dames gingen .nu met de kinderen, en som-

De opgeruimde Grumbach stemde hierin dndeJijk mige van de officieren weder naar hct huis terug. 
toe, en om dit besluit te bekrachtigen, drukte hij Anderl' hecren liepen nog verder rloor bet veld, daar 
zijne \TOll\Y in de armcn, en kuste haar hartelijk. Grumbach hen ee!l bijzonder voordeeligen furwenak-

Dat deed Dob eehter niet, cloch hij liet Alma's ker wilde toonen. Bob rlrukte stilzwijgend de hand 
hand niet Los, en licp met haar naar Augusta, die Yan Alma ten afscheid, maar terwijl een van de 
hij tot losgeld eene milde fooi gaf, tenvijl hij zei: landheeren bezig was druk te redeneeren over de 

~Ge moet die laatste regels Yeranderen. Daar moet graanprijzen en den oogst, zag hij haar voortdurend 
liever iels in voorkomen, van nooit mcer los te ma- na. De roggearen hield hij steeds om zijn arm ge
ken. Hoe waren <lie regels ooK ?" Augusta bedacht bondrn. 
een oogenblik en herhaalde tuen : Toen de heeren weer naar het park teruggingen, 

Ook is 't goon band van distcls en blaron, 
Maar Yan goe<l gevuldc rogge-aren. 
Ik zal wel zorgcu, die niet to los of te vast te maken 
Opdat gij dien altijd weer zult kunnen slaken. 

bleef Bob een eind achter, en sloeg een zijweg in, 
die, zooals hij wist, uitliep in een geschoren beuken
heg, dicht bij het buis 

{ Wo~·dt 'De1·volgd.J 



partijen 2ij11 Hfgedaan a t 12.- ell in West
Java voQr f 1:3,12:;. Zeker een verblijdend 
teeken. 

Adl'. Bl. v. T(1gal. 
-----

Er word en twee nien we Duitscbe expedities 
J'laar Nieuw Guinea nitgerust. Het bewind dnar
over is opgedrag-en 1rnn den gewezen stants
secretaris voor Elzas-Loth1tringen. 

J. B. 

Het huwlijk van Prinses Hendrik van Ne
derland zal te Berliin d~o 6en l\Iei phw,ts beb~ 
ben; sler~bts de nan,ste familiebetrekkingen zul
len <laarbij tegenwoordig zijn, en daarna gaat 
het gehuwde paar naar J\Iunchen. 

J.B. 

>Op de kleintjes passen", schijnt nu op alle 
suikerfubrieken het wachtwoor<l te zijn. 

VVtj vernemen n. 1. dnt bet maalfeest op de 
rneeste ondernemingen, ditmual, in vergelijking 
met vorige jaren, weinig te beteekenen had; 
op sommige fabrieken zelfs liet men het een
voudig achterwege en gaf men alleen een slu
metan of smulpartij. 

(Soe1·. Ct.) 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Bntavin, 2 .Tuni. Het stoomschip P1·i11ses Wil

helmina is den 29en Mei te Marseille aangekomen. 
De t"·eede luitemmt <lei' infanterie J. P. C. Bue

ninck, die bij de amokpartij te Djambi een houw 
over de pols kreeg, is tengevolge daanan overieden. 

Bet zeilschip Dcsideria is met een ]~ding petro
le:.im te Anjer aa11gekomen vo•ir orders. 

Benoemd : tot nssistent-resident van Tasikmalaja 
IV. P. Th. Martens, thans assistent-resident van Japara; 

tot assistent-retiidcnt van Japura J. de Crane, tbans 
assistent-resident van Keboemen ; 

tot assistent-resident van Keboemen A. C. UJjee, 
thans assistent-resident van Tasikmalaja. 

Ontslagen, eervol, ds. H. van Ameijden van Doijm, 
als lid cler commissie tot ondersteuning van behoef
tige christenen tc Semarang. 

Benoemd tot lid der commissie tot ondersteuni'ng 
van behoeftigc christern.>n te Semarang ds. B. J. (h'ink. 

Ove> geplaatst van Probolinggo naar Krak~aan de 
opzichter der tweede klasse bij den waterstaat C. 
Krom hout. 

In een belangrijk rapport van den mijningenieur 
Fennema omtrent de werking van den Lamongan 
wordt medegedeeld <lat er geen schade is aangericht. 

Uit Dj.arnbi wurdt onder · datum van 30 l'r!P,i ge
meld <lat de luitenant Bueninck aan de bekomen 
wonden is overleden (reeds aan De Locornotief ge
seind) en dat de ontvanger Jackson in levensgevaar 

In bet district Adji.barnng der afdeeling Yerkeerde. 
Poerwokerto in de residentie Banjoemas bevindt De rijk~grooten van Djambi wrklaarden van de 
zicb een grot gennamd Gowa Lawal1. Die grot verraderlijke bandeling onkundig te zijn. 
wordt door de heeren R. A. Eekhout c. s. en De Resilient heeft de moordenaars opgeeischt. 
E. G. F. Gerlach in erfpacht aangevraagd met Ingedeeld bij het achtste bataillon de eerste lui-
bet doel <'ID de daarin aanwezio·e vleermuizen-1 ten:rn der rnfantene J. C. de Yaal; 
nesten (mest?) te exploiteeren en i~ den hand el te . te. Ngawi de tweede Jui tenant der infanterie J. C. 
b V\ anJOIL 

ren!Sen. .. .. Overgeplaatst naar Sumatra's vVestkust de officier 
1\ aarsch:gnl:gk zal geen erfpachtsrecht ver- I van· gezondheid der tweede klasse dr. H. de Cock; 

lee.nd worden maar zal, na verkregen . zeker- ' naar Atjeh de ofticier van gezondheid dt>r tweede 
he1d omtrent de regten door de bevolkrng op ~ klasse J. A. F. Schakers. I 
den bodem van die grot uitgeoefond, et-n uit- J In de Javasche Cow·ant van hl'den wordt bet 
slnitend regt van inzameling der meststof in besluit gepubliceerd betreffonde de wijziging in de 
die grot op bt·paalde voorwaarden voor be- wijze van overscbrijving vnn den eigendom van vaste 
paalden tijd worden verleen<l. goederen, hct rccht van successie en overgang t>n de 

A. D. I afschBaflin~ ''a
3
n Jhet. c~llateraal van onchristedncn. 

Uit at::n·ia, UIJL ,ran de achttien candi aten die 
_ ... ....,_...., ________ _...,,,,....,_,,_,"""""""' zicb voor bet gi'oot-ambtenaarsexamen aanrneldden, 

Verspreide :Serich ten. 

Te Semarang gaat bet van kwanLl tot erger met 
de mindere kl~soe Y<m Europeanen, en is zelfs door een 
hunner in ve1·eeniging met Javanen diefatal bij nacht gc
pleegd in een bewoond liuis. Het Indisch Yaderland geeft 
daarom ter ''oorkoming rnn erger der Regeering in over
weging oru alle Eur opeanen, hetzij hier geboren of niet, 
,vegens vagebondage te inte.rneeren. wanneer zij wo
nende m kampongs, geen middcl van bestaan kunnen 
aanwijzP.n. Een krasse maatregel, vooral in deze tij
den van malaise, waar men dagelijks ><an ontslag uit 
hunne betrekkingen bij de yJeet Yan employes op 
Jandelijke ondernemingen enz. hoort.- De Regeering, 
l.litzondering makende op ham beginselen in zake het 
verleenen van onderstand, heeft a.an de weduwe van 
den thans overleden hoofdjaksa van Mesdjid Radja 
(Groot Atjeb) voor bewezen goede diensten een on
dei·st.and van f 25.- 'smaands toegekend.- Het is 
tbans de wensch der Regeering, om bij bet duen 
van voordrachten van ambtenaren voor promotie, we
der bet recht van hun ancienniteit in toepassing te 
brengen. 

In Nederland noemt men bet dochtertje van onzen 
Koning, bet ,,kind van Staat." Men schijnt <lit te be
schouwen als iets 1 leiends, maar kiesch is die benaming 
.,kind van Staat'? naar onzc meening niet.- Te Sema
rang wordt een 14jarig inlandsch meiaje vermist. Daar 
zij den leeftijd heeft waarop jonge meiaje!5 in de 
terrnen vallen om fraai gekleed te warden, als tmen 
zich een klein offer willen p;etroosten. kan een onder
zoek bij. eenige ber~cbte ronselaarsters "·el~icht tot i 
goede mtkomste1i le1den.- De Smeroe bliJft nog li 
steeds in werking en toont groote veranderingen in 
den hraterrai1d. De mijningenieur Fennema is weder 
tot onderzoP.k denvaart gezouden. Dit is een goede 
maatregel, maar de Javabode had liever gewenscht, 
dat men tot oprichting van een seisrnologisch obser
vatorium, geljk .Manilla er cen bezit, maar bier veel 
noodzakelijker. is, was overgegaan. Of wil ons Gou
vernement, gelijk <lat <lier Spaansche kolonie, liever 
wachten op de Pate1s Jezuitl!n, opdat cleze zouden 
doen wat bet hooggezag zelf beboorde te doen? 

trokken zich 'iet· terng. 
Geolangd zijn de heeren: Engelen!;erg, ·w. Storten

beker, J. Storteubeker, Schwftrtz, Barth, Neijs, Rijk
mans, Ade,r, YarkeYi~ser, en Yernet. 

Landen ~ Juni. De Daily News publiceert een ar
tikel van de strekking, dat Rusland de Engelsche 
voorstellen heeft aangenomen. 

Graaf GranYille "·eigenle te ' 'erkJaren dat de on
derhandelingen nog worrlen voortgezet. 

Ontslagen, eervol, op verzoek, K. B. G. Brostows
ki, bndmeter der eerste klasse. 

Ter bescbikking gesteld rnn den voorzitter dei· 
landraden van Dernak en Poerwodadi de rechterlijke 
ambten«ar mr. Krarnero. 

Benoemd: tot lid van het bestuur over de prntes
tantsche kerken in ~edel'landsch-Indie de beer Mijer; 

tot eersten luitenant-adj udant der schutterij te Se
marang de beer Aller. 

Gi·'teren is het stoomschip Prins vein Oi·anje te 
BataYia aangekomeu. 

Te Anjer zijn aangekomen voor orders de zeilsche
pen: 

Stmnat, met een lading stu)igoederen van Am
sterdam. 

Ophi1', met een lading steenkolen, en 
Concordia, met een lading petroleum. 
Ingedeel.J bij het zeventiende bataillon de tweede 

luitenant der infanterie Bakker. 

Burger lijken stand. 
Resid~11tie Boerakarta van '1 t /m. 3·1 Mei 
In ondertronw aangcteekend: . 
Dominique Jacques de Eerens met 
Jacqueline Rarubaldo. 

GEB OORTEN: 

Hendrika Elisa Zuiclerhoek. 
Paul Alexander Willem Hooff. 
Susanna Cal'Olina Deunirig. 
August Wilhelm von Wolzogen. 
Louis Emile Winsse1\ 
Louisa Leopoldina- van Ede van der Pals. 
Rosalia Henrietta de Jongh. 
Frede1·ika Elindina Schrikker. 
Fran~ois Emile van der Linde. 
Johanna Jacoba Bakker. 
Jean Femand Flohr. 
George Leonard Schultz. 
Govert Philip Loclewijk van Rossum. 

STERFGEV AL LEN: 

1885. 

Louisa Bertha Margaretha Antoinetta Beem, wed. 
Blekrnan, oud 4·1 jaren. 

Catharina Johanna Senstius oud 77. jaren. 
Zoe' Julliet.te Malvina Mathilde Soesrnan, geboren 

de Vicq de Cumptich, oud 52 jaren. 
Rosfllia Henrietta de Jongh oud 12 dagen. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Vrijdag 5 Juni te Pasarkliwon van den inboe
del van den Ilee1· 0. E. Swaving. 

De vendumeester, 
II. C. Fisser. 

l\Iaandag jL werd op bet Waterloofleen te Batavia 
bet ridderkru!s der M. vV. 0. aan den 1en luitenant 
der Infantcrir van Polanen Petel uitgereikt - Men 
klaagt te Batavia over de ongeloofelijke willekem· 
omtrent den aanslag' der belasting oncler de Arabie
ren. Kinderen, die nog een baboe noodig hebben, 
wordt:n aangeslagen. Het schijnt noodig,- dat bet , 
Bestuur eens wat scherper. toekijkt op de handelin
gen van bet boofd der Arabienn ald.aar. - Den 
5e Juni komt een nieuw stoomschip Oengoel vVcmdin ,. 
genaamd, in de vaart, tusschen Soerabaia, Semarang 
en Batavia, terwijl bet ook naar hlekka (?) en Sin
gapore gaan zal. De passagekosten zijn heel laag 
gestelcl. -- Een vrome hadjie te Batavia V!3rloo1· 
onlangs twee zijnet· huwbare dochters, niet door den 
dood, rnaar doo1· bet werk van twee Don Juans, die 
de meisjes haclden medegenomen. - vYederorn is , 
een Indo-Eul'Opeesche nonna te Batavia met een in
lander in optima forma getrouwd. Een minder aan
gename verrassing voor den vader die juist op reis l 
was. --- Eenige jonge~ dames te 11.faastricht heb
ben het plan gevorm<l om op het graf van de hel<l-
haftige Marie van Oppen een gedeuksteen opterich- < ..,,...,.......,..,......,,..,... ..... ..,....,.......,..,.. ..... ..,....,....,....,....,....,....,..!!!!!!!!! 
ten, barer edele houding waardig. Rijk en arm zal ~ 
daaraan kunnen deelnemen. --- Gcheel Midden-Sibcrie J 
is door de goudkoorts aangetast. Honilcrden verla- a 
ten hunne betrekki~gen en famili~n en begeven zich ~ 
over de grenzen ll1 de hbop ruken bmt te zullen " 
behalen. De verdiensten liedragen tusschen de 35 
en 40 roebels per clag, en dit zoude nog grooter 
zijn, wannee1· het goucl ten gevolge van de heer
schende geldscbaarschte, niet tot spotprijzen moest 
warden verkocht. 

Advert en tie n. 
Voorspoedig bevallen van een 

J. L. SCHULTZ - LUTHER. 
Eenige en Algemeene 
Kennisgave. 

zoonL. 

(117) 

Vendutie "Vegens vertrek. 
Op Xaan,lag· 15 ,J nni 1SS5 

te ·woNOGil{I 
ten huize van den W elEdelGestrengen Heer 

A... O~ eCJHDJPJ?m:a~ 
Assistent Resident 

(121 ). SOESMAN &Co. 

8TAATSSPOORWEGEN OP JAVA 

Exploitatie-Oosterlijn_en. 
MET 1 J UNI is in werking getreden 

een rechtstreeksch verkeer voor het ver
voer van Yl- en Vrachtg·oederen, Paar
den, Vee Rijtuigen en Lijken tusschen de 
stations en halten der Staatsspoorwegen 
Oosterlijnen en de stations ·en halten der 
lijn Samamng-Vorstenlanden-- TVillem I 
van de N ederlanclsch Indische Spoorweg-
maatschappij. . . 

Met dien datum ztjn cle halten Djom

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

Verschaft werkkapitnal ann Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro· 
dukte11. 

Een en aDder tegen na<ler overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

. 
Toko- Authier 

HEERENSTRAAT- SOLO, 

heeft ontvangen: 

Een factunr damesartikelen bestaande uit: 
· 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 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHIER 
barng, Ngandjoek en lllodjosragen opge- (4 7) Modiste. 
nomen in hct rechtstreeksch Personen- en l _______ ,.,.. ________ _ 
Bagageverkeer._ .. 1111!~ __ 

Op alle stfl,tions en halten z:gn nadere - llOO\\ 

inlichtingen te verkrijgen. ~ ATELIER HE PHOTOGRAPHlE ~ 
(123) Chef Exploitatie O/J,. I !e ~. w~~®il!~l!U. 111 

SALON IlE COIFFURE I HOTEL SLIER. 326 l~I 
Brosse Mecaniq ue. 

Heerenstraat-Solo. 

Op nieuw ontvangen een groote voor~ 
raad eerste kwaliteit stroohoeden in alle 
soorten van af f l.- voor kinderen, 
Panamahoeden a f 3. - Heerenhoeden 
van af f 6.- lste Ellwood hoeden te
gen verminderden prijs, hemden, kragen 
enz. enz: 

Groote voorraad Parfumcrien Ed. Pi
naud, Veloutine, Cles Fave, Vinaigre Lu
bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 
St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan
guedoc wijn ?1 f 14.- per dozijn. 

Heerlijke Manilla en Havana sig.aren. 

(124) J. B. AUTHIER. 

Verkrijgb~ar: 

Loten voor de Gel<lloterij te Samarang ten 

behoeve van het Roomsch Ka,tholiek W eeshuis 

en van het Hulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samarang groot f 300~000 . 

DE PRIJZEN ZIJN : 

1 pr:gs van f 100.000 
1 > » > 20.000 
2 prijzen :.. » 10.000 
3 » > » 5.000 

10 > > » l'.000 
10 > » » '500 

100 .> » 100 
100 » » » 50 
Loten zijn tegen contante beta.ling en op 

franco aanvrnge a f 10 bet lot verkrijgbaar, 
bij aanvrnge per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. . 

De dag der trekking zal nader worden aan- -
gekondigd. 

(57) 

THOOFT & KALFF en 

SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exquise -witte 

port"\vijn, minder zoet van smaak dan de 

tot nu toe aangevoerde. 
( 286 ).* 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eeni<Y AO'entuur voor Soerakarta voor 

0 0 

zoo gunstig bekende "WIJNEN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70~ A. MACHIELSE. 

Ams\ardamscha Apcthe~k. 

Leoetrwatetr 
(296)* A. MACHIELSE. 

263 

in vaten, blikken en ±1esschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Vei.--krijgbaar: 
Djatibrandhout le soort en 

fabrieksbrandhout. 

Bestellingen op balken, dakribben, pan.
latten en sirappen worden tegen billijke 
prijzen aangenomen en ten spoedigste af
geleverd. 

(85) 
BERTHO CARLL 

Adiwidjajan. 

K nip Br Kebalen. 
Beleefd aanbevolen voor het repareeren 

van NAAIMACHINES. 
(95) 

Heerenstraat Solo!J 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

Brand Verzekerin[-Maatwhappij 
,,OOST JAVA" 

Ondergeteekenden, Agenten dezer Maat
schappij, sluiten verzekeringen op de ge
bruikelijke voorwaarden. 

(17) SOESMAN &Co. 

SOESJH::AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Buis .. en {)oJDillissievendutien 

(28) 

o~~van~efte 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelscha psspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 



I BE~~~~:.,~~:~~~~!!l~ A. 
Bu de bl'langstelling·, 1Ydke tcg-enwoord ig Ifa:1delaren in ·mMhinerieen en fabrieksbe-

alles opwekt wnt oil dH :-,Tl ffEIWlETCUL- • :1.00:iigdheden. 

CIRCULAIRE. 

HEBBEN IN VOORRAA D : 

N e d e r 1. I n di s c h e L e ve n sv e r z B k B r i n a 
EN 

L ij t r' B n t B M a .a t s c h a. D p ij 
en B alk - rrE B..ct\._TA __ VIA. 

'l' tTU n en de vernleNdering '\"ltll opbreugst Vall 
~niker, en wrminderiug- ckr ko,iteu v1m voort
brrl)ging- Uefrekkirg }ippft, \Pl'(\OdOVtll wij OnS 

de nijl:ei1l llwe na11(Jnel1t te vesrig-en op het 
door ons vertcg·enwoonr~:d "·ordernl: 

IDnbbci Geli{o:~ •entt·eerd.e 

J:en g-roote p11rt1i L. T. I-' 
i.j• er in alle ii.fttwtingen. 

ntaa . en {)itrnti.jzel' van 

w111.rbii nin o' X :!' X '/,." en 'I•" 
alle dikten, 

§u11er1!! U§llllrnat taaf· en plaatkoper en U oper-

Inlichtingen omtrent verzekerin~·en b .. v. KiLpit:i.nl bg oved~jden, . lrumer -trekkende verzeo 

kering-;- ook omtrent die volge11s het 01uuugs aange1101uen V.l<J l~. LAA GD tiirief voo r WEE~ 
ZBNFONDS. worden gw1.l'ne verstrekt door . 

(17) 
den Agent te Soernlrnrta 

.J. H. VAN OMME irnN. t 
1 

1 
1 

1 1 . d1· ·11ul . · 
m_e , een ioog- op.o:,oRar ~re rn.te vn_n 40 . ~ot I Uroote- sor teering- - Boerbonten en 
40°10 . Ph_osp\1orznur. Door wet'.·:nsc.'.rnppel~Jl'e · l'lin}i.na e l s . -
prnel11eum1ge~J et~ do~r de rrn~t\'.k JS gecm:- > > kope.ren g Jiranen Steeds 'VOO l'handen: 
statc~.nl dn~ ue 'i ornnng van 01ulie1·:sappen rn . en §itoruna£idnitei·s . THOOFT & KALFF S~erakarta 
het net du.o~· <l~ pbospl101:rnur g·psdnedt en (h.t ·1, ]?~din · 1·ubber van af ,116 ,, tot en met -

1 1 
' . f POS'l"l'AIUEVEK. · 

dool' toepa:-;"11 g CT VHn met 11lleen eene fll'OO· •l" dik. leveren op aanvraag dadelijk TELEGU.A.AF'I'AH.IEYEN voor 3 krincren be-
t~·1·tn op/ ,·1·11gd i-un ,~'11il.-t>r i1wu1· ouh :111i•e1·cle» .r-<,. !"'1··1iipen m•>t l111lJl..,.t11lrken tot i. I l l t t 00 d o .:;;: '°' ,,., " ,y ~ "" -. §(•h5jfs('J1iett·c;,;-iste1·s en A f st.aruisbepa- 1 re mm o 2 woor en . 
.... up1>ei1 nrkregen wordeu. en 1 ,t .+': i , 

1Jit gi>lJt vour alle Superpbospbiiten in liet ue • • ,, . linf;;'cn, afwnderlijk gebonrlen. ! 'rAH.illVEN voor KOELIELOONEN buit1;1l 
al!<emet•n , muar wnnrin het door ous vertP<"eu - G«"~danli:en )U.Jpen tot 12 drnrueter GedruJktc Aa.ntee.kenln~boekjes . de liju . 

. · l· y 1 . . J . l Cl . l . l . 1 -1"' . ·lt ge11er""t op 10 A.tmospheren. ' ... T 1· · t (6\ 'l'I::rOOF'l' .~' KALFF. 
\\OOll h ... l "OllWlH iem1c11a ZJC 1 011( erst.: l"'ll ·r, . l l 't 't n.~ I ! d •• t - I .... An.an iJ!!l {"n. . ~.l c"' 
.b0Ye11 ~mch·nn is het lu O'./ a::;.-;i111i/,tf;el qelialle runn. '-

1
"W

1
it 1 01

1
· 11:1·;_n1~e .sc le ri,_J r te• -ieedin~Ujsten. _ _____ ..... ______ _, _ ___ _ 

II I . 1 J ' · Inen. en ce enc 11 .iue . 'iTe1·lr. 1·1·.J·2·baa1· nnu ll"~/ ' 1u1·:uw· 111 l en qcconi:1•1cti'ee1·(1e/1 vorm · • . ~ Str:•fl>oelien. Y "- <._) ~ 
Y<lll 401-t:-1° oi tenvijl opgd.oste Perngwmo slPchts :U.a!:~d. ce;~trduga~l. ""'toom- r 1'.Iena~eboeken met sterkt e llegist e r. bi'J. ri1H· OOFT & T.TALFF 
9:1 011losb1< tr Ph~srJh~r:.rnur b.wnt. P~EHJ!en eu ·bran.ds1unten. 1, .1. .J.l... 

10 ~ru o·e1·eedS"~l li{~ , .OOI' ~~a§ ' Proees:-'1'e1·banl. Getuigen Ve1·ho o 1·en. 
Get('O/ie soort.·.n Snp.eq.1hoi<phaat bevn,tten ~ .-.. - !!"I. • ... · .~· ~. • · ,.., • en 

men· Ills 10 tot l 0o/o uss11111l:1.ble plw;pborzuur, ;-\"\ h l ~' Ol Q IH!J .l.,ui. Dekl~~n~·den 'i"erbooreH. 
dus om clu:djde hoevePl liei'l phosphortuu r te j.l!e soorten '\ Ci.'f"~-.ra1·~n . . • "·~nd1n·era1•twoordi.ngen, cllz . enz. (4) 
"Vl:'rkr!ig·en als door ons in ten '1'011 ::Super- l!~HH' en 1 ro~snDachanes. D 1·aa 1m 
pho,,phaat gel.wed wonleu, zoude wen cirC!L :3 en~ ~haat HH.L~en. I '1"7" erkriJ. O'baar 
'l'on rnn Let gewoue ::JurHrpLo!:'pl111ut uf 4. ·n 5 • ~h>'l.!unach.i.:nes netketeJs npern, · e " .c 
Ton Perngua110 noodig hebben . dus ook J of 5 f 1n~:1atteplaat . . . f Etnppe-Kan.rt vim J a va 
ll}aal '200Veel vme:lit. te betnle11. ~u~zeJ~n hr coniposa..tie. de beste t Topogrnph.l\.aart van Soerakartn 

De opoluiting .(l'ouc..-ntrntie) heeft pluats vol- bck1ec:;11mg tcg~u .wiLrmte-mtstrnlm~. t Id . > Djokjalrnr tn. 
ge11s een n ieu w Systeem eu \Yel :on cl er geb!'ltik- Ehn as • t. i:tst all . een .meu.w so01:~ Pni.chtnlbmus · 
mahinq vnn Zwcwe/:111u·. zoodnthet CTeeu p1·ij ''U tu·~de.:1. . \, 1Lu welke lnntste arfak elen z:g • . 
Zwrt!'el:ttui · . beYnt. 

0 
eenige <Lgenten 'ioor Java zlju. I l\lerk-eu stempelmkt 

blanco aanv1·ag0n tot geleide· 
billet ,·oor ,·~1·,·oer v a n Ji:offi.j, 
met onh·an~·stbe'"N~j§ ,·oor k of-
fi i pas. (1 93) 

"\r erkrijg·ba~l.:r 

bij 

THO!l::r T -, KALrr . 
Avonturen 

van liet vrijc zwnvelznur 1rn. 111 enliik is een der ·-r en1er alle !1.rtil~ele-a1 . ben~odi~d I RunrlschTifl pennen 

gro~tste vijan<len der C'ryst1tl~i .~11tie cler Suiker. , ·00.1· la,~ad~h.J~~e ond":t'llem1n_g~~~ Prnchtbijbel Gustave Dore Baron. von M·n"nchhaIISBil 
( 71 ·oolei·e oub,·eiq-<t viui , iuf.-i• ,·soppeH van Hu1rne ~1Lii.l~ op g10.oten owzet gebasee1d ZlJn B· lb k . 

, . l h ' i. .. h .. . bill"! I ,t oe ies 
:11 i t•Nde1· k1l'a1 lteit. eeiu•ottd i!w 1• cei'tL•ei·J.·i 11 g d iei- le, eouen ZlJ u~ne pqJzen zeer :g \: en t . . -~. . 
Su Jl iu·11, 111 i mle,• Re::; id 11 ell 1c·1•1·klvor1 en u1·ootn· ben,edeu. 1.:oncmTentie .. ge~teld. . i Grw:Jll "'

1 ~vur.es _ _ (in het .J avaan:sch ) 
OfJl·i·rnr1.sl vau Sttiker t'Clli beft>i·e kwalill'it ziin \in. ;m1e behLSten Z\J z1ch rn_et toe.z1cht hou- .1 Ivoren duuustold,en I'i·iii,< · ~ d k "'H'I" 1 ;;'' f 5.- frnnco pe1· post f 5,50 . 
de result~Lten viw de t'P.brnikurnkiucr waiLrteo·en en 011 :w.nmitiL - van _v11.ac.11ner1een en Pe1·1·11-sdrnre11 • 

t> "' t) • 1 l (8 9 ) de ko:-;ten niet. iu 1erbomlino· stn:.r1. r e1u1rat1es c 11.arvim, en nernen beste "' Biscuit becltljes .... v:, 111,ii~ vai: het DUBllI~L G.ECO.:\CEX- lin~·cn aan op diverse werktuigen. (HO) Orillon pnssers """""""'""""'<z====-""'"',,_,,.,,.......,_,,...,.. _____ _ 

THE8lUJ ::lUPERPl:IOSPHA.\. T is : r 0.28 per Honderdjarige alruanakken An1sterdan1sche Apotheek. 
Kilo of / 130 llbl" Ton of ll,25 per Picol fmnco f O t 
Rott1!r.d1trtf op den basis VtLU .J.0 pOt. assimilable Siga.reMen papier n vangen: 
Pbosphor zuur. ~ Faber's boodschapleit jes I Ii.eating§ Cough I-'ozen~es. 

lJc jniste beTekeniug heeft ech:er pla11ts nanr ~ • • Enz. l\Iidil<\l tegen de hoest . . 

~!r~ui;:~~}:1~~~1~7~ts~:~;~0~~1:11~;.te t~~rn d~~~ ~~t; G ~ _c_s_)_· ______ T_H_ o_o_F_T_&_h_r. A_L_F_'F_' ·-- ( 1o5) :\IA.CHIELSE. 

vu~~ofog·~l~·~~Pke~~~~§{;nAAT a41 2
,'l0 o·,o I - ' ~ 'f'o Amsterdam~che Apotheek. I AmstBrdamscho AnothBBk. 

PIIO~PIIOHZUlJH kostt .. n dus: ' ' O i 0 ~ • Soe r ·tlrn d a. U .lJ 
-11:2 Kilo a -!5 cent f 1-85.50. 1M.JJ . a1 ~ . \ 

Yoor eeu oppervl11kte geliik ano eene Jav11. ""' ~ ~ Ilay1·n1n. ~lcoholisch 'vasch- · Ontvangen 
Bonw is benooJigd 140 Kilo SUPERPHOS- 0 ~ ~ c.;i . t:o,--2 . ,.,.ater. 
PBAA'I'. - ~ :::; > Fl (101 ) MACHIELSE. ROODE l~RUIS PILLEN 

,.!::d Hierbii moeten gerncgll worden (ten eiride tffi1
1 

Th 5 1:: ~ 
~ 0 

i:..:::i 
0 circ11 20 ° 0 Stikstof an.u te brengen) ~10 Kilo lli1'-.l > 17 o 

Boe11gl;il of Z1Vavelzure Ammonia. ~ ~ 0-c ~ 
De kosteu ,n,n.1en dus: fr.11] a ~ ~ 

14<) Eilo Supt:1pho- phn<1t a 18 Ct'nt. ( :25.20. l.'fUJ C 
\TcH: ht pf'r S.S. it f ;jll pe1· Ton ~.30 U. .. '' 3.50. ft.L c 0 > <D 
circa flu hilo 1'0 ~ 11.g-kil ~L ? ~J -<Q 

Hierover stnd ~·ene vermoedelij k rneerclere w .., C,) © 
opbrengst nm 1000 E:ilo of lo picol per Jav:t U' ·= -C 
Bouw. ~ ~ 

De dlevering gpscltiedt onrkr Confr01e rnn Pf] C 
eu Let gehal'e Phosphori:UUl' \\'Onlt bepaald V;._ m 
door hct .Proa:s:1t:n 1er i>outleo a:w de Uijks- ~~ ~ 
l1m1lhou w~clwvl te W uq·e11inµ.·c>r1. ~;"11 C.. 

B[i elke lcn ring wonlt ec1w Ai1yli1;e ge\'Of'gd wJ] V'l 
vn.n dit proef->tiltiou en rnn <k g·..!eYenle partij 
mo11'ter,; ouder vtrze.'.~elil c:,chet b:w;:wrd. ~, 

H 

~ 
~ 
i'---4 

t=s:: 

~ 
C,) 

.-0 
C) 

~ 
'-M 
d 
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p. 
. 

'A . 
z 

0 
rlJ. 

0 

J)c , ,u ·~l ~ t of 1lir 111 e:in:n 4 wek1~11 nior deu 
aanpLrnt in dJn ~rond gelnw~h t te worilen en I 
circ;i. e<'ll han d bl'~~d ·ni;1 dt'n w11rtel <Lf en 2 ~'Ht~· en .l!hude a~ort . . : .. f 15.-1 per 
a :~~inches '1.:ep _ g.~pbat~t. te wor U.·n. . t 1f:nh;:o:•,,:rnmw1~t.d.(' ' I ~-£:10 liiluh.•t· ., [:3.SO }12 fl 

~ Otldrnl,e1~1k is ,J..tt bet. :-::! L1perphosphaat ver- 11. ai<•-, ..Wold- en I:~ry-sberry ., J 2.-J aeont. 
menO'd worde met B:ienrrkil of ee·1e 1mdere Stik:-1' 
stof ~an r~ugende me~~tof. cbar bet Sr1per- . Euni[B a[snten voor Solo 
p1io:-:ph:• .t g·ecne undere ~u eststofboudemie be- rli HO r.J"F'"lr1l ,, 
sfaPddeelen hevn.t als bet Phosphorzuur en dit l (.\: J{.A. LFF 
hatst werkfe alleen ov de f'1tpri1khc-id rnn het 
r iet, 11iet dir.:ct op 11en gro :~i dPr plauten. 

Hoewd w~j boreil de Ul1lntsttL[' aangaveu cle1 ... \Jn~terdamsche Apo th eek. 
benoodig<le hoeveelheid per Jnvii bouw. zco 
s or.,ekt toch van zelf c111.t a~ meerJere of mindero Poedei' te.Q.1en rnil t vu ur. 
u'itgewerkd1eid der groncl liierhti ee11e voonrnme '-' 
factor i.~. 

De genoemdc boeveelbei11 van 150 Kilo per 
J ava Bonw geldt vorll' gehcel. uitgcwerkte gran
der'. 

L{irnrnc zenJeu wii UE<l. op aanvrnge eene . 
k leine liocve-:lhei<l tot n11ylis1~. I 

Per dnrnd km1nen Onkr.~ uitgi>vm·nl won;l•n, J 
om per cerste stoomer te wonfen gdevenl, bij I 
eene h1)eveellrnid vim l 0 'l'on. . 

\ V ~j vedrouwen c11Lt rle µ-rgevrne in 1jel1tiJJg0n 
U ee1te reden mog-f'n 'lijn tot e<:ne pro<~l11euring . 
wcl:,e :n~t zorg l.1itgevoer1l, sl.tgcn moet . f 

( 12:!) 

Jioogacidf'lllf . r 
lL J-:. l°IOLTY ~·· ('l. ~ 

]!, , tu ··i11. 

I 
\ 

! 

'f a.;;o per pond . (3 l l )* 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERA!:<ARTA. 

Eenig depot voor So.eralrnrta van 

(25) A .. .i.\IACHIELSE. 

An1sterdainsche Apotheek 
§ o e 'I' a. J~ a r t a . 

GlykaH.ne, micl'del tegen dP. boest in 
1
/ 1 en 1/2 t1escbjes ~ r 4 .- en f 2.

JIU.graiue §ti.Hen r 2.- per st.uk. 
356 A. MACHIELSE. 

.BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPPfj 
,,de Oosterling," · 

BRAND-.ASStiRANTIE MAATSCHAPP!j 

r """\~ eri t;as. ,~ . 

r UEJ bet A~c>utschn}Y dezer M.aatscha.p-

f 11ijen lu~stan<, op zeer aanraemeUjke v o c r
f wa.irden, g·ele~enhei•i tot verzekering 

te;;-en hrand!!~-..·a:u· , -i'an nlie soo1·ten Ge
bouwen en Goedercn. 

De Agent te Soeral;arta . 

( 16) J. H . VAN 01\IMERKI\. 

EN 

SJLROP van D r . .ZE lD. 
(28) A . .hlACRIELSE. 

A aENTSCHAP SoERAKART A. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie l\Iaatsci1appij. 

De ondergeteekeude sluit verzekeriugen te
gen brnnJgevaiu·,· op de gebruikelijh;e voor
wan.rden . 

(14) A. MACHIELSE. 

V erkr ijg·baar 
DU 

[ Thooft & Iralff :..__ Soerakarta 

I. PAPIEHEN IN DI\TEl~SE SOOH'l'EK. 
. EKVELOPPEN. 

t KANTOORBE.NOODIGIJHEDEN. 
! I NKTEK, IN ZEER VELE SOOR'l'E7'' ! • H . 

, PRACHTALBUMS. 
. DIVERi::\E SPELLEN. enz . enz. (5) 

TROOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk nan voor hunne 

IlrukkBrti Bil BindBrij 
en 

HAN D E L 

. in PaDier-, SchrU'i- en Kantoorbehoeft n. l · Spoedige uediening en n ette ..,,fi evering ge-
1 gtuundeerd. 

P HIJSCO U HANT EN wbrden · steeds gratis 
verstrekt. (7) 

Stellen zich verantwoordclijk voor de we: 

DE UITGE\'ERS. 

SnelJruk - T1100FT & KAJ,fl' - Socrakarta. 
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