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Het Ei[endomsrecht op de Roode Zee-knsten. 
De pre,,,ident rnn de Maatscb:ippij voor Sta

ti, tiek in Enge land, Sir H.nwsun, heeft eeu 
goed werk geclnan in deze dageu, waarop meer 
tlan een volk bevangen schijut door tle koorts 
nanr kol0niaal bezit, tloor het publiceereu van 
een arti.kel over den actueelen toest1111d in de 
Roode Zee. 

Engeland, de groote koloniale slok-op, nrn.ak
te zich dam· als gewoonliik meester van de 
beste punten en die voor h'ttndel en scheep
vaart van het rueeste gewicht zijn. 

Italie en F11nnkrijk ziju reeds eenige jaren 
bezig met hunne nvontuurlijke en weifelende 
sh atkunde om maritieme stntious op te richten 
aau den ingang eener zer\ welke zoolana noo-

· t 11 , 0 0 
nie ge ec en ,,een Turksch meer" genoemd 
wenl. · 

Uit Sir Rawson's no.sporingen nu blijkt, dat 
naar bet volkenrecht clie benaruing ook heden 
ten dage de jui.ste nog zou moeten ~ijn. 

Voorn.f echter toont hii aan door welke ge
gevens de inbezitnn.me van gronden in een 
vreemd land gewettigd wordt en de rechten 
van eenig land op kolonien bepaa1d, een punt 
waaromtrent reeds dikwijls gehaspel en mis
ver~tnnd heerschteu. 

Zoo vestigt hij er de aandacbt op: 
le dat de koop of bet aannemen eener scben

king van territoriale recbten door een 
pri vaat persoon - mm de natie, waartoe 
zoodanige persoon behoort, geenszins bet 
recht tot annexatie geeft. 

2e <lat de koop van een stuk grond in een 
onbesc~aafd of slechts ten deele beschaafd 
land door onderdanen van eene. vreemd.e 
natie, aan hen of de natie waartoe zij 
b~hooren, geen meerdere rechten op dien 
grond verleent, dan het geval zou zijn 
bij een zelfde transactie in een beschaafJ 
land. 

3e <lat een plaatselijke autoriteit, aan een boo
ger staand gezag ondergeschikt, geen be
voegdheid uit zicb zelf bezit om grondge
bied of de souvereine recbten daarop, over 
te dragen. 

4e dat wanneer de onderdaan eener vreemde 
nn.tie zijne eigendoms-of grondrecbten op 
zijne Regeering overdraagt, hij dau.rcloor 
geene grootere recbten kan verleenen, (hm 
welke zoodanige H.egee1·ing langs den wet
telijken weg zou kunn.en verkriigen. 

Sir Rawson toont duid1.1liik aan chtt Turkijc, 
sinds het midden van de 1 tie ee11 w rninstens 

™" 

Fe u i 11 et on. 

De ~oeraka1·ta11che Oou1·a11,t ver.schijnt 
ctrienrnal 's weeks : .Dinsdag11, Donderdags en 
Ztr,terdags, uitgezorn!eecl foestdagen. 

Advertentiekosten bebnlve het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 pl11atsingen f 1.

elke voigende plaatsing de helft. 

-!--~zending- d~~ Adve~·tentie~ tot op den 

; d11,g der nitgn ve v60r 1 o uur. 

evenveel recht beeft op de kusten der Roode bij Zeilaop de Somali-kust en te Berberah op J negeering verklaren, <lat in dit geval Indie 
Zee als Engeland op de lrnn1t1d-eilanden. Twin- de Kust rnn Harrar, 'l"an welke Aden zijn voor- i v66r,mn woet komen, met krijgstoebereidselen 
t.ig jnar geleden reeds scbreef Dr. Beke: ,,de nanmste toevoer ontvangt. j en koRteu . Geene raming der opoiferingan, 
.A.byssinische kust heeft wettelijk n,an de .Por- Wat hef fransche Obock en het italiaanscbe I door de burgers van dit bud te 'brengen, kan 
te bt:hoord sedert het jaar 1558, toen de Tur- Assab betreft, beide _zijn povere bezittingen en I volledig wezen zonder eene bugrooting der uit
ken de Portu~eezen uit de Hoode Zee verdre- gelijken op een geometrisch punt; het heeft I gaven in Britsch-Indi~, vereischt tot betzelfde 
ven. en in nr.;,,.m van den sultan en kalif bezit zijn pln.ats, rna~r ~ewicht ~ocb u.fme~ingen: ~ doel. Dat doe[ is_ geen oorlog, een oorJog die 
namen van de kusten en havens. Tot op de D6ch - en d1t is door Sir Rawson s arhkel I nu gevoerd 1.ou moeten worden. of een krjjg 
tweede helft van deze eeuw heeft bet, zonder voldingend bewezen - wanneer de Zie~e .Man in de onmiddellijke toekorust. Maar wat be
protest van de europeesche mogendheden, ztjne voortgaat met protesteeren tegen kolonisatie treft den grnad van bet gernar in onze nabtj
recbteu doen gelden op de geheele westeliike op de kusten der Roode zee, dan komt hij ~ heid, <lien gmu,d kan de H.egeering geenszins 
Hoode Zee-kust, omscbreven in de firmans van evenzeer op voor zijn goed recht als Euge- af1ueten. Dat hangt niet a.f vim den wil of 
1806 en 1875. Die rechten bl1jken ook uit land, indien Frankrijk of Duitschland b. v. de opviitting v11ll spreker en zijue collega's. 
de aanhaling-en, door Sir Hawson ontleend bun vlag wildeu hijscben op de bastions van Zti hehben gestreefcl, zij streven nog, naar eene 
ur.n Ludolfs -merkwaardige .,Geschiedeuis van Mitlta of de rotsen van Gibwltar. eervolle oplossing vnn bet bewuste vraagstuk. 
Ethiopie." Op gezag van onderscbeidene late- Zij willen voortgaan met ten einde toe z66 te 
re schrijvers merkt hij voorts op dat TLirkije, Gladstone·s ,,"War-speech" hundelen, diit., iudien dt> onderbandelingen moe-
wanneer het zulks slechts noodiQ' oordeelde, ten overgaan in eene gewelddadige breuk, zij 

~ Londen 28 Ap;·il. ~ ~ 
voor zijn recbt wist op te kornen en verrnoe- althnns bij rnacbte zullen wezen de beschaafde 
delijk zou de Porte in htit ongestoorcl bezit Zonder slag of stoot, zonder moeite, heeft de re- menschheicl te tarten tot de verldaring, of zij 
van het ,,Turksche meer" zijn gebleven, ware geering har~ krediefatanvrage van £ 11,000.000 niet alles deden, wat rechtvaardige mannen 
dat n.iet voorbestemd geweest eenmaal de groo- in het Lagerhuis ~r door gekregen - de groot- eervol beproefden, om den schrikbarenden krijg 
te handelsweg te word en tusschen Europa en ste kreclietaan vruge sinds de di.gen van den tusscben twee volkeren door een billij k: verge
Azic. De Engelsche bezittingen, Aden, Perirn, Krim-oorlog. Deze gemakkelijke zegep_raal da.nkt lijk: te voorkomeu. Het uitgangspunt blijft, 
Socotora enz. liggen alle buiten de straat van zij den beer Gladstone, die gisteren avond eene dat Engeland zich verbonclen Leeft den Emir 
Bab el Mandeb, zoodat Turkije duar niet te- zijner redevoeringeu in oude trarrt ten beste van Afgbanistnn bijsfand te verleenen. Deze 
gen op kon komen. l\laar toen Eng eland in gaf-overtuigend, wegsleepend, beslisseud. Wat verplichting beho1wt het in ruirnen zin na te 
1867 den veldtocht naar Abyssinie ondernam, men ook moge t1anmerken op den inhoud de- komen, mit.s hij r.ich ?:60 gedrage, dat. wij :tj.jne 
vroeg het daartoe cle oillL:ieele vergunni.P va,~ ~ _r glinstereude en kluisterende improvisatie, handelingen eerlijk kunnen goedkeuren. Is dat 
de Porte, aldus hare suzereiniteit over de kust naar den vorm wM zij een meesterstuk, den z66, dan heeft hij volkomen het recbt een be
erkennende. redenaar w11.1.1,rdig, een sieraad in de j1tarboe- roep te doen op Engeland om hem te belpen 

Ongeveer 25 jaar geleden verpandde de Por- ken der parlementaire welsprekendheid. Het bij de verdecliging zijner rechtmatige bezittin
te aan de Fransche Regeering de inkomsten van was onder haren invloed, dat de Volksverte- gen. 
de stad Obock, totd!).t eene schadeloosstelling genwoor<liging terstond de verlangde elf mili- Wat betreft de afspraak van den l 7den 
van 30.0QO dollars zou betaald zijn voor het oen bewilligde, zonder verder beding of bedil. Maart, de Regeering beschou wde haar als te 
leveu van een Fransch reiziger, die op Turksch De critiek vnn eenen Northcote en het verzet zijn beklonken te goeder trouw, als eene bin
grondgebied was vermoord. 'l'oen de Fran- I der radicale partj.j verstom.den. De oude meester dende overeenkomst tusschen Engeland en Rus
schen daarop een station op Obock trachtten deed voor eene wijl zijnen wil gelden. Zljne land. Het was een plechtig contract. 
op te richten, lieten zij echter het nominaal zegepraal was volkomen. De Regeering beschouwt bet gebeurde bij 
gezag van de Porte voo1· wat bet was en on- . Glndstone begon met te berbalen, dat, hoe- Penj-cleh als eene hoofdquaestie. Zij wi] niet. 
derhandelden rechtstreeks met. de inlandsche I wel er£ 4,500,000 voor den veldtocht in Soe- aannemen, dat dit bloot is e~n ,,betreurens
ho0fden. dan besteilld is, de regeering geen waarborg waardig ongeval", dat niet liwger in den weg 

Toen Ita1ie in 1880 Assab in bezit wilde kan geven dat deze gelde.n niet aan de ,,an- moet s~aan aan werkelijke grensou.derhande
nemen, werd daartegen door Egypte _als erf- dere doeleinden" zullen worden b~steed. Het lingen. Het is, volgens den heer Gladstone, 
genanm van Turkije geprotesteerd, zoomede is noodig geworden, zoo sprnk de Premier, den een an,nval op het prestige en het gezag van 
door Engeland, dat geen naburen wenschte. geheelen tpest.and van het Britsche rijk in eenen bondgenoot, die onder Engeland's be 
Nu is het waar dat geen der groote mogend- .oogenschouw te nemen, zijne hulpmiddelen t'il scberming stimt. Zijne Regeoring gaat echter 
heclen zicb veel nan Turksche of Egyptische wikken en gereerl te maken tegen liet oogen- nog verde'r. Hoewel de Premier verklaart, dat 
protesten stoort wimneer bun belang eene ves- blik dat zij vereischt zullen warden. \'Vi.I de hij geen part~i in ~leze aangelegenheid kiest, is 
ti~ing aan de Roo"1e Zee vordert. Zoo min Volksver"egenwoordigiug daa,rtoe niet mede- hii nietterum tot de couclusie gekomen -dat de 
al:> Fmnkrijk en Italie dat tleden, zoo min zal werken, dat zij dan het gevnmg•le krediet af- 6 Ru;;sen de aanvallers wMen te Penj-deh. 
Eng-eln.nd het doeu 'IV1tilneer het op Soflakim wiize. Ornrgitande tot eene ontlediug <ler bij- I Hij erkent, clat hij niet in ltet bezit is van 
vnsten voet blijft bouden. Bdhalve te .A.den, zondere doeleinden, weerlegde de spreker het l alle feiten; niettemiu acht h~j de bekende fei
Perim en op bet eihitHl Socotom heeft het reeds gevoelen, rlat £ ti,500,000 te weirtig is. Het ten voldoende om eeue gevolgtrekking te ma
zijne vbg g,,l esrlwn. ~t : tn de 'l'njurn-gvlf, np is <le grootste som, sedert den Krimoorlog door ken ten nadeele van Rusland. 
een p1wr eibndJ.e8 ~rnn den inuanO' tbnrvan de Heaeerina at1.UO'evrnu.O'd. Voorts rooet de Zalk eene slechts ten deele gemotiveerde o.o ' 0 0 0 0 

zij nie t zijn, als eenP. wiendelijke bode, die uit den bemincle te venvcrven? 
l1P111el Yoo1· IH'm was neers:redaald? De zekerheid. clat bij eigenlijk niet door baa1· werd 

Maar torm bij rlie bocht ,~·as omgeloopen, en daarop beniind, bad hem reNls kort na zijn huwPlijk aange-
nog et:> 11e, en weder eene, mocbt hij turen en kijken g1·epen, en dat bittere gevoel had zich hoe ]anger 

a. :S 0 B ZELL INA. 
NOVC:LLE 

11it het Daitsch can 
I 

zoo ver bij kon, dorli bij a1g niernand; alleen de zon- hoe mee1· bij hem gevcst1gd. Dikwcd reeds had hij 
ne~traleu sµeelden 0111 hem been, en slecbts de avond- zich zelve afge1Taagct, of Alma we! anders zou kun
\\'ind rui~ebte doot· de bladeren. nen wezen, of bet niet aan haar karakter lag, ofzij 

lu die zoete hoop was uij met rassche scbreden niet was als die planten, <lie nooit liloesems cl 1agen? 
rloorgestapt, en nu kwarn hem op <'ens die gejaagdheirl 'Vat zou dan al zijn moeite, zijn stl'even en venvach
cn geheel die wnvachting toch eigenlijk bef'pottelijk ten bnten! Toch kon hij er niet mee ophourlen, noch 

Toch vernncierde dit niets aan het treurige van zijn 
toestand; waar hij venvacbt had alles te zullen ver
k.rijgen, was hem slechts een deel te beurt gevallen. 
Hoe nietsbed11idend kwam in zulke moedelooze oogen
blikken, hem bet gansche Jeven vood Toch moest hij 
bet verdragen, en kon hij niet nalaten te bekennen, 
dat, zelfs rles ondanks, zijn !even nog veel bekool'lijks 
in zich sloot - immers hij ''·as in bet bezit van haar, 
die voor hem alles was. En was bet niet mogelijk, 
dat zij nog eenrnaal \'ernnderde en op eens <loor in
nige liefde voor· hem bezielcl werdf Zoo iets was toeh 
wel meer gebeurcl! 0 zeker, meerclere voorbeelclen 
bflstonden d;1arvan. En da,1l'Om, htj moest wachten -
volhanJen en, hoe lang ook, geduldig wachten! Mocht 
dit al hard vallen, mocht bet op den duur vermoeieml 
en afmattencl werlrnn, - daaraan zou hij wel weer
stancl weten te bieclen. 

X .A. R L T H E 0 D 0 R S e H U L T Z. rnor ! Zou hij niet te 0Yerdn>1·en in zijne op1atting- alle hoop 0pgeven! In banget'e oogenblikken sprak hij 
zijn gcweest? Had zijn innig vel'langen hem in een tot zich ze[Vf~n; zij kan wel beminnen, maar zij bemint 
gehccl ander daglicht rloen b·cschuuwen, datgenf' wat alleen n niet, gij lrnnt geen liefdc in haar opwekken, 

Hij verlaugde er z00 naar, om nog eenige oogen- sJechts aan een toeval te dankeu was? In het bijzijn maa 1· aan ern and er zOLl cl it wel gcJukken. Danging 
blikken eenzaam en in zich zelven gekeerd, rloor te vnn kinrleren wa' zij irnmers steeds gehcel anders! bij nainvlettend na, hoe zij zich gedl'Oeg onder bet 
brengen, wam al was het grootste ueel zijner ver- Maar llt'!en! Dez0n. · keer harl zij zich toch gansch ver- gp,zellig verkee1· of in den hing van meer venrouwde 
wachting reeds weer vervlogen om plaats te maken andenl voorgedaan! Er was ct us noch in zijne ge- vrienrien of ook WP! in bt>t gewoel van een glansrijk feest 
voor kalmere oYerdeuking, tocb was er nog ieto van j:rngrlheid, noch in zijne verwachting iets bespottelijks, - zich immee kwellend, beurtdings in v1·ees en hoop. 
d•e begoocheling achier t;ebleven - zoo zoet, zoo want .dan zou men waarlijk alle aandoening wel be- Doeh irnmer en altijd bleef zij zich zeh·e gelijk, 
liefelijk, <lat hij er naar haakie dit zoo la.ng mogr-'Jijk Rpottelijk kunnen nocmen. En was er wel iets hoogers evenE>ens in de stilte v:tn den huiselijken kring, als 
te geniden. en crlell~rs te berlenken, chm dat hij, de c-chtgenoot, in <len roes van den wiirlstt11 dans. M:rnr zag zij daar-

En wie weet of bet toeval hem niet gunstig zou eindelijk in haar de liefhrhhende garle zou vinden ? bij toevallig om, naar de plaats waar bij stond, .of 
wezen! of zij hem wellicht ook niet zou zoeken, en Was die hoop, die mogelijld1eid om zulk een gt'luk te knikte zij hem toll, als zij vlug en bevallig langs hem 
j11ist langs dit pad bem tegeukornen! ve1·krij!:\'en, niet voldoen.ie om icdere, zij 't dan ook zwcefde, dan vergat hij zijn twijfol, veroordPelde zich 

Hoe dnidelijk. kwam :te gcstalte "a? A_lma hem YOO!' ietwac dWDZI' hanclcJing_ te_ v_eront~chu1iligen ?. w.~t f om zijne kle~nha~'tigbeid, en bad haa1· in zijne g:ctach
den geest, bu stelde z1ch voor dat lHJ gmds de bocltt I deed het er <lus toe, ot hi..) ztch aanstelde, e1genll.)k ten om verg1tlems. Immers ZlJ deed, zooals h\] haar 
van den weg nog slechts zou brhoeven om fo sb.rin meer nog al$ een jeugdig minnaar, dan als een be- eenmaal zoo l"rnstig rlringend had verzocht, zich ge
en dat hij haar daar zuu zien staan, met baar bevallig zarligr! man, die reeds eenige jaren getrouwd was ? I heel voor, zuoals zij was, zij blee.f zich zelve gelijk, 
voorkomen en in a1 hare schoonheid. Hoe heerlijk ZOL\ Gevoelr!e bij zich noz niet immer als cen verliefd jong en was waar; zij huichelrle niet. Mocht hij dan onte
hare gedaante uitkomen tegen het groene gebladcrte, mensch? \Vas bij nog we! iets anrlers d'.ln een min- vreden op haar zijn, omdat zij zich niet anders voor
beschenen door den glans der ondergaande zon ! Zou l naar, die vurig er naar streefde om de liefde zijner deed dan gelijk ztj werkelijk was? 

Re.eels in het voo1jaar was er h~rhaaldelijk sprank 
van geweest in den ganschen omtrek, dat een ge
deE>lte van d~ kust namens den generalen staf op 
nieuw zou worden opgr.nomen. Dooi· verschillencle 
om-,tnndigheden was dit nog steeds uitgestllld, doch 
nu in den het'fot, kort v6or de manoeuvres, kwarnen 
tot dat doc! verscbeir!ene stafofficiel'en, en werden 
te Sumditten en op de verschillende naburige land
goede.ren ingekwartierrl. 

Alma was e1· steeds mee ingenomen, dat ook zij 
nog zoo iets van een officierskind was, en vertelde 
graag, dat haar moedei- de dochter van een hoofcl
offi.cier geweest was. IDaardoor was zij clan ook met 
die inkwartiering ingenomen en ontving de heeren 



1.ie~JSwijze l~>m de .Britsche regee~ing, b~ al 1 Liong en .. njonjah Lie Kian Liong ter zake • 
hme vr..idehevern~he1tl, ~echts voeiet1 tot. een I wenlen vrugesproken. k 

itfbreken der <hplonrnheke onderhandehngert" · 'l'jio l\Iotjono· alias Deres werd aestrnfb met 
ruet llm=i1nnd. want het 1s on1tannernel~jk dat ' 8 d~o-en krak~J wecrens bet toeb~·enaen van 
de rrus~isi:he re.geering hare offici~reLi znl writ- slage~ en Tan Akit, Geng Tjing, So; Gwan 
ken. Zu heeft m hen met _i:echt i~1mers even- Ling en njonjah Oei Sioe Ilaij met f 3.
wel vertrouwen, als de Bntsche m de hare. boete, wegens het niet begieten der wegen 

'srnaands, voortaan geene emolumenten meer Een~isteren waren alhi :r doortrekkende eeni
zullen genieten dus geene procenten als an- ge inlnnders van Jogjakartn., om namens deu 
derszins. Ook fuoet bii den Prins het plan ! Sult.nu eenige dagen op bet Lawoegebergte ta 
bestaan om het tweetal Inspf'cteurs tot een te Terblijven, onder de Jav1i.nen »plaboean" ge
reduceeren. noemd, ten einde al<laar aan de berggeest'tU 

• Engeland moet derhn.lve he~ :twnard trek ken: voor hnnne woningen. 

en ~vaar.om? Omdn.t er een ·:bun~genoot" be- Bij vonnis van den Hesidentieraad op heden 
leed1gd is. ~n nttngeva11en, die m~rne:idal o~ werd G .. H. Israel wegens bet bezit van clan
de beleed1gm!3' eu de~. 11 a~;al geett, die gezeg destiene 'opium veroordee1d tot drie maanden 
wordt met ZJJnen ,,v~11m<l te onderh.andele_n gevaugenistra:f en f 1000 boete, terwijl inevr. 
~ver den afst~nd vau Herat voor. e:u1ge nn- Immerzeel ten rechte genaamd mej. Albertine 
hoenen, en w.ieus vertr~:1 wbaarb~1d 111 elk ge- ' Rakarins ter z11ke werd vrijcresproken. 

Volgens de Chineesche kerk z<mde het bu
reau van den .Assistent. Resident der 5e afdee
ling dezer Residentie (stad Solo en Larnngan), 
evenals op Semamng (en elders, tot een af
zonderlijk politiekantoor verheven wor<len. 

Wat politie- en anclere zaken toch aangaat, 
' behoeft deze plaats niet voor grootere onderte

doen. 
val verdtteht 1s, zelfs b11 hen ihe bet hardst 0 

schreeuweu om hem te beschermeu! Zelden :tou 
er eene ongerijruLler en sclmnde1~jker beweeg
rden voor t'eUe!'.l schrikhtrenden kriJg zijn 
uitgechtcht. clan dez~! 

So er a kart a. 
S l u i t d a =- e u d e r M 11. i I Ill. 

EUTlOPEESCHE ilIAILS. 

'f1~ S.UU.lt\.NG: 'r.E BATJ..VL~: 

Fr. 11-25. Fr. 14-28. 

}~ng. 2-16-30. Eng. 5-:---19-3 Juli 

Holl. 2-13-23. Holl. 5-16-26. 

Queensland Royal Mail Line. 
Te Sanrnl'ang 8. Te Batavia 1'1. 

'l'e1·zo1·"i11;;sgesticht 
l'omruissnris der maand J uni 1885. 

de heer J G. JYI. -A. CARLIER. 

JI A ll It 8 t ft 11 d. 
Zatel'dag 6 Juni L. K. Zatcnfag 13 Juni N. ·M. 

Yrijlhlg Hl Juni E. K. Zaterdng 27 Juni V. M. 

Prote~tautscJ1e Eeredieust. 
ZO:\D.\G 7 Jm1i 18, 5. 

· G0Jstl1enstoefeni11g in het kerkgebonw Jes morgPns 
8 1/i ure. 

De P1·eilik1111t. 
\'A~ KL.\ \'ERE:\. 

\' e r t r e k d e r T 1• e i n e n 
Senmra11g---~ulo 6.50 v. rn. sneltrem, welke 

te Solo :rnnsluit mmrten snel
tre;n, diP om 10.80 v. m. 
van rlaar naar SoP,rabaja ver
tl'ekt. Yenler 8.31 Y. m. LH 

Solo--Semarang 
n. ·m. 
7.'2 v. rn. -10.30 v. m. 2:16 
n. m. ~neltrein, welke a>tn
sluit aau den ·sneltl'ein, die 
om G.':20 v. m. rnn Soera
b:tja vertl'ekt. 

Semanir.g-1\.edongDjati 2.55 n. m. 
l\.P.don!!-Dj:1ti-:=.emarang8:l~ Y. m. 
Se1uarang-Djokjn l.i.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djok.i<~ -Scmarnng 7 :J 5 v. m. ·12.25 v .. m. 
-Djokja..:_Solo 7 :15 v. m. 9.48 v. m i A.25 

Sok -Djokja 
n. m. 3.55 n. m. 
7.13 v. m. 10 v m. 1.53 
n. rn. B.3G n. m. 

WillP111 1--Kedon,Q'-Djati ti v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willen1 I. 8.5 v. m. 4.H n. m. 

10.4 l (sneltrein) aank. Soe
rabaja G.

:2.35-nnnk. '.\fadioen 5.52. 
Soerabaja-$0!0 Djebt·es 6.'.:0 <meltrei11) a·:ink. Solo 

!Jj. -1. 28 
8.25 aank. Solo Bj. G.--
1 i.57 :tank. llfadioen 5.5-1 

(TijrlsopgaYen volgens midr!Plh. tijr! Soembrija: 9 mi
nutPn Yerschil met Solo; ·1 'J uur Soerabaja = ·11.5·1 
Solo.) 

Op de politierol vn.n gisteren werden ge
strnft Wl'gens het bezit v11.n clan<lestiene opium 
met 3 mfL kmkal Kronrndimerljo en rnet 2 mcl. 
id. "Bok Tonvng(!"olo eu 8.<Jsorlrono, voorts met 
l md. id. Bok 8oerotomo, Bok Kn.riosemito, 

Soerowidjnjo en Troenolesono; terwijl Lie Kiac 

Sedert bet Inlnndsch bestuur aan Europe
anen toesternming heeft verleend zich op Soe
soehoe1rnn's grondgebied met ter woon te ves
tigen, mu.ken velen dn.arvan gebruik-en hoo
ben bet oog geslagen op de erven 11tngs den 
nieuweu weg, die naar bet Station van den 
S. S. leidt. 

Eenige den Rijksbestierder gedn.ne aanvrn
geu zii n reeds toegestaan, onder voorwanrde 
om de lasten en verplichtingen die op de 
1rnmpongs rusten, zooals bet onderhoud en 
besµroeieu der wegen, het betrekken der g11.r
doe~, de straat-v<"rlichting enz. ruee te dmgen. 

Dit is echter niet bezwarend, daitr men die 
lasten tegen f 1 a 2. 's man.nds kan afkoopen. 

Donderdagavond ging de inlander Sariman 
voorbij de woning v11n den hoofdpachter der 
11.mfioen op Mesen, toen een oeler welau, een 
der vergiftigste slangensoorten, uit een Jer ta
run.rindeboaruen rnkelings 11tngs ·hem nedervid. 
Ofscbonn op bet dier tmppende, werd bii niet 
gebP,ten en werd bet door de ernploijes der 
p11.cht spoedig met stokslagen en steenen af
gemaa.kt. 

Te Bojola11 wordt zeer geklaa.gd over de 
late en ongeregel<le aank:omst der brievenp~st 
van. bier, hetwelk voor velen, vooral voor de 
land.huurders een gr0ot ongerief is. 

De magere pitrirdjes waarmede <le pakketten 
van hier per posti1lon Ter.zonden worden, ziju 
oorzaak vitn dat gesukkel en herinneren nan 
de paarden van Harpagon, >Ce ne sont que 
des idees de chevaux. 

De nieuw benoernde Assistent-Resident scbiint 
de zaken aldaar fiink nantepakken; dageltjks 
ziet men bonclerde persouen bezig met de we
gen, die zulks clan ook hoog noodig hadden, 
in een behoorlijke.a toestand te brengen. 

De gtoote weg wordt in het midden een 
kwart V(iet opgehoogd, waarover fijn grint ell' 
zand komt. Dit valt minderin den smaak der 
karnpongbewone1·s, clan in die der zand- en 
grintverkoopers, die rich gebnast hebben hun
n~ prijzen te verhoogen. 

Eeu pt1r sang Chinees wist ons over het 
vernietigen van schadelijkc insecten enz in Chi
na rnedetedeelen, d1Lt men op sommige plaat
sen dnartoe een soort viin groote mieren ge
bruikt. die liefst in de boomen verblijf houden, 
met rnanden vo1 worden opgekocht en daar
na op het land ~osgelaten. 

Alle liirven van kevers, torren enz. worden 
door he1i gE;dood of ve1:jaagd, en daar ·de mie
ren alscfau iu den grond gn.an b nizen, drag en 
zij tevens bij tot bet loswerken der aarde. 

De druk der tiiden schijnt zich hier oncler 
de uit bet- armenfonds bedeelde personen, nog 
niet sterk te duen gevoelen, althans toeu on
lungs de bedeeling, wewrns reparatie aan de 
kerk, in het V erzorgingsgesticht plaats vond 
en om sollicitanten gevrnagd werd voor de 
surveillance in die inriehting tegen een maan
delijksch imlaris van f 15. benevens vrii kost, 
in woning en:t. to on <le niemaud zich dnartoe 
bereid, manr scheen bet tevens dat enkelen 
zic~ eenigerrntLte gekwetst gevoelden. 

Gisterennvond had nlhier eene treurig-e 
plechtigbeid plants. E'ln t~vaal(jn.rig rueisje uit 
bet Verzorio6ingsgesticht dnt reeds een rnaand 
lijrlende was, kwnm den vot:igen nacht te over
lijden en werd ten 4 1/2 ure grafwuarts ge
brncht. 

Alle kinderen uit bet gesticht net gekleecl 
en van rouwstrikken voorzien, bewezen Jer 
overledene de hi.atste eer, terwijl de Directie 
zich door vijf barer leden had doen vertegen
woordigen. 

.Aan de geopende groeve spmk Ds. van K. 
eenige toepassel~jke woorden, waarop de heer 
M. namens de fomilie, den Binuenregent· en 
de regentes dank betnigde voor de liefderijke 
en zorgvuldige oppassing aan de afgestorvene 
gedurende hare ziekte bewezen. 

Heclen lJliddag werd het "j9nggehuwde paar 
Raden Adjeng Snjektie en l~aden 1\Iaas Gon
d6 Atm6k6 met .het gewone ceremouieel, ou
tlet· een groote toeloop van nieu wsgierigen, 
naar den da!em van Pangemn Hario G0nd6 
Atrnodj6, den vader van den echtgeuoot, ge
leid, alw1iar van af heden avond werler eenige 
fee<;ten (cloture finale) zullen gegeven · worden. 

Bij de groote hitte dezer dagen laat bet 
besproeien der wegen, <lat volgens keur twHe
malen dangs mof't gebeuren, nog veel te wen
schen over. · 

Vooral de wegen onder de Kedjawen wor
den of in het gehel niet, of zrer slecht ge
siramd, eveneens op Lodjie W oeroong waar men 
toch aan bf'ide ztjdeu van den weg waterlei
ding heeft. Zoo de Politie. daarin eenige ver
betering konde brengen, zoude zij velen ver
plichten, en teve11s het ontstaan belemmeren 
van oogziekten, die zich nu reeds beginnrn te 
vertoonen. 

Men •.rnhrijft ons uit Madioen, dat tot Ka
pitein der Ohineezen aldaar benoernd is de 
door .den Resident voorgestelde Chinees Tan 
Sing Hien, gewezen Luitennnt van Toelong
ag oong, thaus gemn.chtigde der arufioenpacht 
te Madioen; eene keuze die <loor de Ohiuee

. . Bij Illevrouw .M:. te M:ssen heeft ee!1 d~:f sche gemeente aldaar, over het algemeeu zeer 
i m clen nacht van 4 op <> dezer beproerd z:yn · 

1 
wordt toegejnicht. 

J slag te slaan, doch .gelukkig vertrouwdeu de I 
huisbedienden bet toegeworpen vleesch niet. ] a· t d d h t . . k f'C: h . 1s erenn.von wer e meuwe o 11e u1s, 

, tevens logement en dogcarverhuurdertj, op Me
.A.ls een Weel'OlUStuit YILll den slechten t\jd deelt j SBn o-eopend. 

, men ons mede, ditt de ndruinistrateurs in D~ inrichting moet ieer ne~jes .zijn en voor 
dienst Yim de:1 Prins Ario Prabo~ ~rang \Vedon- de srnalle gemeente in eene ln.nggevoelde be

' no beh111ve hnune vn.ste bezold1grng Vil.U f 100 G hoefte voorzicn. 
~ ~ 

.,~,,.n""c""i·'"".r"'e""n""""11""1 ... •t~"""b""e""\."'a""ll""i~"'e"""","'.o""o""rk,,.· o,,.n,,,1 c"'n""d""h"";===""irl"'."""'"",'r,.""n""n""""B"'o""b j oogen bl ik !, en gehP.e l bu iten zic: b zeh e ge brae ht had. ~ G,,,..,r,..u t-n""b""a""cl""1 ""h"'a""a""r"""'e"'c l"'1t""g"'e""n"'oo""t"""'b""a"'n""r """'Yo!"o"'r"'st"",,""Jd""e"""'a""a""n"""'d""e""n 

kwamen zijne gru:tP,n minder gelt•gcn, w1mt het wns j Toch was zij dankba,lr, dat zij do~lt" een to•~val W"· ! iuitenant, jonkht.er rnn HoWeld: <loch het \Yas baa!' 
juist .. in bet dru.ksie \'Un den oogst; mr1ar dtlsniette- ~ lukkig Yooraf Yerno. me.n ~ad wat haar stoncl ~e wach- 1 alsof al het hloerl hnal'- naar de .keel steE'g, en zij 
o-en~taancle. •ms hij zeer berei•l om zich in hunne J ten, ·want nu kon Z\J zu~h daarop rnorbenmlen, en ~ op het punt was te stikken. Buh antwoordrle den 
~r~je uren met hen bezig te ho11dC'n. Hij wnndelrl.e J zich er op wapenen om niets te doen . bl\iken. .. :; ofncier, op rliens ;Pggen, cl at zij elkaar \'J'Oeger in 
met hen, of reed met hen te paard en legde met Doch cl.es ondanks vlogen hare bltkken. b1J het ~ de stad op het casino, we! mem· ontrnoet hadrlen, 
hen bezoeke11 a f op de omliggende lrmdgoeile:·en, oprijden nm het plein, angstig en toch, schoon zij I dat hij zich daarv::in niets kon he1·i111wre11, en Alma 
waar·bij z~j meestal door Alma werclen vergezcld. cJa,11·rnn zelrn niet eens bPwu>'t w:1s.' n:wt duitlnlijke ~ vourtgetrokk,.n rn geduwd door h:rre kleine omge-

Zo::i bar! hij dan ook de invitatie aangcnomen van bluclschap, zoekenr! langs de aangrz1chten van alien ving, liep door en begaf zich met rle anctere clam,;s 
zijn naasten buw·man, den hei::r Von Grumbach, om , die op het borrle~ stonden, om rte aaukome11deh te ~ na:w de kamcrs van dP vrouw des huize;;. 
dan.r een oogstfeest bij te wonen, en reed met zijne i begroeten. Hij scheen zich niet ondPr hen te bevin- j Na ePnige oogenbld,ken kwamen r!e dames in de 
gasten en Alma reeds vroeg op zekeren namiddag Q den. Langzamer en meet· oplettcnd sloeg zij daaro? J toinzaal tel'llg, en wcr·den er een!ge verfrisscbingen 
naar dien~ landgoed. Nauw wa'> men tflt' ball'erwe- nogmaal:; al d.e gL'Ztchtcn gadc, en. tuen ontclckte ZlJ i aangeboden, wanrna het gansche grzcl;;chap zich be- . 
ge aangekomen, of een gan~ch gezelschap, van da- geheel achteraan, ecn p:rnr oogen, zoo ab er voor i gaf naar h•~t dichtst bijgelegene roggevelcl, dat vlak. 1 

mes, beel'en en oflici,.ren kwam hen tc gemoet rij- baa:· gcen andcrc op de wereld bP~tonden. Die oogen nan h1•t park greus<lc en waar men met het oog~ten 
dei1, om· hen tot Krackow. ct.~ hcerlijkheid van den zochten ook dt~ hal'e, en gaven genoegzaam te ken- in vollen gang was. 
bet>!" von Grurntx1 ~h, te begeleiden. nen, dat ook z~j niets harhlcn vc•getcn. zoo min als Alma liep gennnd met haar gemaal. Als gewoon-

Na de voor·stelling rler officieren en de werlerzUd- iets uit baar gehc11gcn gegaan was. Kiets ;rn~ r!us l~ik was ziJ omringrl door rle kinderen, dir. alien druk 
sche bcgt·oetingen, zette de gehecle stoet zi_-:h in be- vergeten, niets veran 11erd, al!es was nog zooals noe.. in de weer waren om haar als een uak rnn g-root 
w~ging, en kwam weldm onrfor vroolijk w·prnat en ger. tor)n zij ,-an elkaar moesten schei•len ! lou dan w~wicht., te vertellt-n, dat. ierfor van hen cen ))keurig 
geh·h te Kracirnw aan. dat droevige tooneel van toen zich weder mor:>ten stnk zilverg<•l l" gt•kr·e-grn had en dat zij alien door 

Voornl ,\Ima W<lS blijkbn.ar zcer opgewonden; zij . herhalt>n? Hrtlda zoudrn g-ebonden wor·clen." 
kle11rde telkens, en met 1Jijna koortsachtige leven- BU ~lie gedacbte huivrrdo Alma, eene rilling ging , Ilocwcl Bob m1•t andere "lanctheeren in ge~prek 
digheid h>td zij dee! gPnomen an.n een gesprPk dn t lrnar door de Jerl<"n, en de hooge blos maal\te plaats geweest wn~. had bij clndelijk bij dt: teruglrnr11o't Yan 
gcvoerd werrl nan den lrnnt waar zij zat, jnist rfo ~ Yoor ecue do)d<'lijke bleekte. Alma bPmei·kt dat zij geheel anrlers in haar voor-
tegenovergestelde. va_~ .lien '~:tar .haar <'chtgenoot ~ Het rijtuif hield .· n.a11w .. ~ti!. of de v\j~ kinderen kornen was, rn die opmerkine; .. had hem zeer verrnst 
was gep!aatst. DH" biJ Alma zoo bu1tengewone stem- rnn het gez 1n, -.- '1et n.1•1".JeS en een aa1 d1i)' blond en verheug.d. Ook schcen ZlJ hem telk.:ns te zoe
rning was ont8taan toen zij bij d'l ontn1oeting met jong~lrn - drongen oncle1· luid gejuich naar ))tnnte km. niet allcen herhaoldo.•li_jk met lrnre blikken, rnaar j 
da officiel'en een naam had hool'en noemen - als I A Ima" toe. Alma kus1c hen allen, nam L•'ddy hij 

1
. zij was reeds een pa:ir keeren plotst>ling 1inast hem ·I 

von een hunner .kamcrnclen, die nu eerst te Ifrac- j de eene hand, h~eld den kle1~en .Max aan de andere komen ~taan, en had clan zijn arm gegrepen. Het 
kow was aangekomen - die ham· in de eerste j hand, en boog z1ch zee1· gratieu~, toen mevrnuw von was of zij er naar haakt.c, om zich ondf'.r zijne be-

·te offeren. 
Dit gebruik, uit den HiuJoetijcl nfkomsbg, 

zal wel in verband, staan met bet oude betapa
of kluizenaarsvvezen. 

Men deelda ons mede dnt gisteren alhier 
gernnkel~jk werden binnengehracbt, vijf inlan
ders besch uldigd van het stelen van een kfle
beest ten huizt> van den beer B: op Djebbres. 

Zij waren uit de deim Bibis (Mnngkoe-Ne
garau) n.lwaar bet sappie voo'r f 20. verkocht 
rnoet ziju en geshicht. 

Niet de Politie ruaar de bestolene die er 
circa f 70 aan ten koate legde, vond bet spoor. 

GEMENGDE .EERICHTEN. 

Tot op heden hleven deze i;treken tamelijk 
verschoond van cle zoo veelvuldig op Java voor
komende bladziekten. 

Th a11;; ech ter naar 
de :t>' oorderdistricten 
koffijbladziekte voor. 

wij vernemen, komt in 
VtLn. dit Gouvernement 

Cel. Ct. 

Urr BA:CfDA wordt beri0ht1 dn11 daar in een 
week 56 iuland~che 11ruiloften ziju gevierd. 

In een adem worclt er bijgevoegd, dnt de 
epidemie oncler de kippen er nog stef'ds voort
duurt, doch, gelet op bet vore stnnnd, mag 
rnen trnnuemen, dat de hanen er nog "et zijn 
uitgestorven . 

S. H.B. 

CuRIEUSE mlsstellingen in officieele stnkken: 
Gelet op de manie (rnanier) van procedeeren. 
Gezien de pestificatol'e (justificatore) beschei-

t1en. 
Gelnst alsnog de getuigen voort te b1·engen 

(voor te brengen). 
.s. H.B. 

Door den resident van Djocjokarta zij n nan 
de regeering voorstellen gedaan tot reorgani
satie van het personee1 op zijn bureau, in 
welke vGorstellen echter, naar men ons meldt; 
niet is getreden. · 

B. H.B. 

Uit bet verslag der J aparasche Vereeniging 
van suikerfobrikanten bl\jkt, <lat in een der 
laatste Vergnderingen mr. N. P. Vnn den Berg 
met acclarnatie tot eerelid is benoemd »als be
wijs van dankbirn.rheid -roor al het goede wat 
hij voor Java eu de 1andelijke ondernemingen 
in het bijzonder deed." 

J'llaar wii vernemen wordt voor 
1886 de uitzending van 2000 man 
voor het lndisch leger gevraagd. 

A. D. 

bet jaar 
sU:ppletie 

B. H. B. 

.Aan het grnf van ht't derde slachto:ffer van 
den 1faastrichtschen moord sprnk dr. Van Op
pen, rector van het gymnasium te Maastricht, 
een tre:ffend woord, ·waarvan wij het slot over
nemen, 

»Ten slotte nog een woorcl .. . .. Bii al bet 
leed, bij al de tru.nen, bij al de smarten, den
ken wii niet aan <lieu rampzaligen zondaar, 
die du.ar gincler te .:\faastricht binnen de nauwe 
muren zijuer eel zit te staren, ruet bloed be
spat, den vijaud vnli God en de menschen, bui
veringwekkend ~rnurl en onverschillig, ja trotsch 
op z!i n moorden! Wiens lot is bek la.genswanr
diger clan het ztjue'? Wie zou ni<~t liever al de 

scherming te stellen. Maar van waar lnvam dit? 
waan·oor was dit noorlig? Hier ouder zulk een 
groot gezelsc.h;1p. r!at toch bijna alleen uit bckenclen 
('Ii goede vri~nrlen besto11d? 

Hij nrne11de et· liaat· naar te vragcn, om haar 
dannnedP. tc plngen, maar et· was ieb in hem, rlat 
lwm dna~·vnn tffughield. \Vanrorn zou bij bet Jiefe
lijk droomlieeld verdrijven? Oh. toch was immers 
rle toestand, dien hij zich steeds voor·gesteld, en 
waarnaar hij immrr zoo zeer ve:·l::ing-rl had? Nu 
glinstr.rde hanr OOI!, nu Ecbcen zij door innig geluk. 
bezield - en rlaarvan was hij, zelf de oorzank.. Maar 
welkcn gronr! had hij e1· voor, orn dit te veronder
stellcn? !foe e'n waarr!oor \\'as rlit j11ist nu Yeroorzaakt? 

ITij trachtte zicb door al zulke en drrge.J\jke be
schouwinirnn te bevrijden Yall de vrees, rlat hij zijne 
VPrwachting te hoog had opgernercl, was inmiddels 
aan bet eind der laan gc-lrnrnen en stonri nu ann 

. de h<>g, ,·Ink tegenove1 het huis. De d(lor·gan.., van 
de hl·g li waro juist uit bij Pen der hooge venster
deurcn ''~rl de tuinwnL Het rnam was halve1·wege 
open~e~lagen, en danrtegenaan leuncle de officier 
die _ tegP,rt hem ge.zt>gd had, 1lat h(j rneende d-ft zij 
el!rnar reerls vro<'gE'r ontmoet badrlen. Het vied da
ddijk op dat hij iets waardigs in z\jn voorkomen 
hntl, lwt profiel Yrtn ?.ijn gelaat had iefa classieks, 
en de kortP, clonlrnre baard. venneerderde het man
nPl\jke vnn z\jn uiterlUk. Jlij scheen met vePl over
rt>ding te spreken, want zijne gebaren waren zeer 
opgewonden. 

{ Wordt 11ervolgd.) 



. . 

ziele~marten der treu ende wedmve willen ver-1 De houhester tlet· dei·de klasst> A. E. Dudok van 
duren dan de gewetemnvroPgingen, de furien, Heel,_ b?schdisteict Tooban - Bodjonegorn, 11eeft, cen 
die vroeD' of hrn.t den onCYelnk kio·e zullen ver- tweeJar1g \•erlof nnar Europa aangevrnagd. 
volO'en? 1Yelnu! Een woo~ll van~-. verO'iffenis, I Bet ~;o?mschip Con1·ad van de rnaatschappij l)Ne- I 
h'1e

0 
hard bet ook vallen JUOO'e! Het ;nrecht der!m1d 1s hie1· h~den aangekornen, met berichten 

• .. ei • ' loopencle tot 5 llfot. 
der ma1~tschappi1 .. naiH.r<~<laan • client gewroken De hee1· Winternitz is benoemd tot offlcier van 
te warden, .en wu hebben noch de macht noch gezundheid bij de zeenmcht. 
het rec ht d1t te vergeven . ... Doch al bet ove- Een wetsontwerp tot reaelina der kosten van het 
rige zij u vergeYen, Cesnr Timmermans, ter Regentschap is ingerliend. 

0 0 

wille van den God, die 'Zlin beulen vergiffenis Tweejarig \'et'lof naai· Europa verleend aan C. F. 
schonk. Het b1oed. vnn miin broeder kome niet H. de Grijs, talk. voo1· de Chineesche taal te Sama
Oi'"er u en uwe kinderen. In nnam der gehe1'1e I rang; 
familie reik ik u, o ougelukkige, o verbliude, 1 ann A. J. L. Winter, grirricr van den landraad te 

cl k b li .. h l Banjot'nias. over eze drie ost are jken, ru~1ne am ter · 
Onder datum van 2 dezf>r wordt nit Proholinggo 

Vendutie wegens vertrek. 
Op Xaandag 15 Juni 1SS5 

te 'VONOGll{l 
ten huize van den W elEdelGestrengen Heer 

(121) 

Assistent Resident 

SOESMAN &Co. 

8TAATSSPOORWEGEN OP. JAVA 

De ondergeteekende, 
belast zich met den iu- en verkoop van pro
dukten te Semanmg. 

j Verschaft werkk11.pit11nl nan Lnndbouwon-
1 dernemingen en n •rlecnt voorschot.ten op pro
l dukten. 
~ 1£en en nnder tng·en nader overeen te ko-

men condiW!n. 
(233) 

Toko·-

L. C. SOHALKWIJK. 

Authier 
v:erzoening, God ::-:rueekend dat Hii uw steenen b · l 1 t · · · j 

e1·1c it, c n n1e11we rntstortrnsrPn van hll'a uit den Exploitatie-Oosterliinen. HEERENSTR.AAT-SOLO, 
hart roere, dat Hii u vroeg of laat beronw hater van <le Sme1·oe h>' blwn plants g·phad. • 
over uwe misdaden schenken moge, ditt wii in llierdoor \\"•'I'd ge<'ll f'Ch~d ... aa11ge1icht. MET 1 JUN!. is in werking getreden hee{t ontvangen: 
den -,~emel bet feest der vexzoening vieren mo- Op de hel!ing Yan den berg is geen nieuw erup-

1 
een rechtstrceksch verkeer voor het ver-

gen. tie~;rn~o~~~:~t:i~~- gelegen, naburige perceelen zijn voer van Yl- en Vrachtgoederen, Paar- ~ Een factuur damesartikelen ·aestaande nit: 
. .. , <1001· een en under in eenigszins minde1· goede con- 1 den, Yee Rijtuigen en Lij~rnn tusschen de 'i Afgcpaste wollen _ en zephir japon-

De bekende prof. Sclmenumger te Berl~1n, ditie gPkomen. stations en halten der Sta.atsspoorwc,9._.·en h · .. } · 
~e l\jfor!s Yim prins ~is~rnrck, za1 een herstel- ! Aan b·~.t Atjeh-rnpport, Joopenrle tot 19 :'.\foi, ont- , ,/.. ~ +" · · • nen, ca.c cmll'eu , satljnen z~p LI rs en tar-
hncrsoor1l voor zmrnrlt]Vlg'tm openen te Braun- leerwn ""lJ het l"OlgPncle: Oo8fe1 'unen en de st:LlOllS en h a lten <lei lntnns 111 allc k1euren, d e nrnuwste soort 
fel~ Het lrnpitual voor. di; sbchting moet reed:'" . Tengl'.ae di Ti roe !Je0ft zirh _twee dagen in de lijn Samm·ang- Vorstenlmulen-- TVillem. I i dameshoodcn Lloom en rue hes corsetteu 
dank zij den stenn vim den 1n·ins van Sol ms H :'.\foPktrn~ 0 Pll'-'110mlen om geltlen rn te zarnenlen voor 1' vau ilc N cderlandsch In disc he Spoorwoo·- · 0 .,... . ' , • -. · ,1, ' , J. ' 'tt' 
B '1 L .. b h .. l 1 den lwiliorrn 001 luo- "=' J 0110 v llo- P.ll 111Cl tiJeN '-ouse11, Ctctlnes Wl e 

1'11UUfe S uljeell<Te l'ltC t ZlJD r o· t - 1 .. 1 1 1 1 h ' 
' 

0 
• • 1 · 01·~rgeplaatst van Garnet nnar Soemedang de op- maa ~c.1'1 pp1J · .. . l g ace- rnnc sc oencn enz. 

z1chte1· cl er iweede kbs~e h\] dPn watf'I staat_ L. Sp1•u\1t; 1\Iot chem dn tum zun de hn.lten DjOJn- l A. A urrHIER 

V , d E , ht van Snrner!ang naar Ga1·0,.t, de opz1ch~e1· Lier balllq l·tgandjoPk en .J.1fodjosragen opo·e- 1 erspre1 e er1c en. tweede ld~sse blJ clen wnterstnat G. L1'emh111s, I T ',' • ' • ~ ' •• • • • _
0 (47) JJfodiste. 

------------------- f . Ynn .~\ tjPh n~~I' -'~untok, de eerste luttenanf rler no,~«~~ m. :1et iechbstieekt:ich Pe1so11en en . --- - -
De R"o-P.rtfo!!' is ,·001.·nemrns. om bet trnctement rnf.i~h.,ie J. Hnzl~beig._ . . . l BagagC\'Crkeer. · I i'l~~~~~~=~=~=~=~~~filll 

.,,.., . .. .. . Utt Smgapore, ::> Jum. De Frnnschc mrnl 1s h1e1· I 0 11 t' h lt l , l!§-=0=-----~ = 11 1!l\l'JJ 
rnn _df'n ka~ ~ lP.l' b\1. het 1·en rlnkan~oo1· tL• B:1t~Y1a te . hclh·n aangekomen, met berichtc11, Ion en.h> tot 9 Mei. . . p .a e sta rnns e~. a en z:gn nae Cle ; 1100;., II m l\ 
;e1·01111cleren en te l:irengt>n ~·;wf.bOO._-opf'..i:UO.--i De mai.leditie rler "V, Rott. Ct. ~'''"at o. a. een 1 mhchtmgen te verkr:ggen. f 1!~1 ATELIER DE PHOTQGRAPHlE \ 
s maiJnd>'. De te\\"ell\v:)(ll'l1g~ t1tula •·1s zal d1.~ntP11- b" ti d h BJ . t d r !~J H I .B. llJi1 

gevtJ!gc 's lands dieHst ve1fatl~ll. - De ook hirnvel 1 11 ;og_r·~~: e" '"a;
1
. en. eer oem, meuw opge re en I (123) Chef Exploitatie O/L. , 11~~1 ~ 1Jfjl~@)~~~ll ~ fi«lJ ll 

beke11de beer Sainlet. is den Hie :\fei jl. te Shanghai 
1
Dms 1

1 
'anG ibnhnncien.r t 1 , 1 .. t F" ll lli] I '! \ 1! ' · <!! ,., 11] l~IJ 

. .. · · e ieer ro • ei:>. a ge rer en 11 1ms er van •rnan- 1 rrw :.:- ,1>! • 1 · ,,..,,~ '"'I!! 
dood. w n1n b.,cl gevonclen, na den avonrl te rnren · .. · 1 0 l i t K l d 1 lkll I , - I 
noo· e n co;1rert g-egen'n te helibi>n. De hartziekte, ~r~, :::; ~"111 emrL o ommanc eur er onle van den s AL 0 N Il E G 0 IF Fu RE 1 1 iii\l!: 
:~~~1~~~e ~1~n s~~~~r~"~~;:~~t~w~;,~ 1 ~;~'.~~d~e'~~~~~k~.eeft "d.e~:1. '· =:\1

11

m:~t~~~nm::~:· Bt ank keert ovet' 1884 een 
1 ! II ~ HOTEL SLIER. 326, iill I 

· · 1 tvtr Pm u1 \an zes pc . ~ 
In flollnnd h1'eft het ZPl'r de a:tndncbt gctrok \en, l-' , t 1 · l' H lt' St h" · ,, · ' ' . . ~ . .1el s oomsc i1p euc(!/' van o s . eums tp com- JBro==e l'Q.KeC"""l1-;q .. ·1""" dat van dt> '' e<'rtl:.~ per~onen. door rle Lelll~che gift- (bl f 11 . ) L f h. b 1 1 d . == .1.T..a.. <.,., i. ._ ,c,. 

' b 1 b". . panY ne- um•e me iee t sc tp reu < ae e en en is , ! 
meng tel" om het Jer•'n ~e rac 1t, lJn<l alien in bun o-eh~el verloren grc-aan. o J1Iee"el"Si·1·aat Solo I ---~---~~-----------
ziPkte ern clocter lwbhen gehud, <'11 dat geen Yan ° 0 :ii ' ' - • ! Z JI h 
diP wetrnscbappelijke rnanuen dt> jniste ciot·zauk van I . ! Kaoiltee,? ~n _ we1~s.~. ~ e t11r 
bet o"erlijdeu der slai:htollers het-ft f:CCOl1Stateerd . MUZIEKUITYOERING Op meuw ontvangcn een groote voor- I 
·wel een 1::11'w~is .Jn., d:tt de wetmschap r!er hL'f'rPn 1 raa.cl eerste kwaliteit stroohoeden in alle 1 in V•tten, blikken en t1esschen 
docion•n vo_lstrekt niet onfeilbaar. is. --- Ee~1. ijdt>I _en hedenarnud soorten van af f 1. _ voor kindercn I verkr~jgbaar bij 
op eerbl'WIJZCn ge:;leMe carnllene onderoft1c1er lueld in de Societeit. , ' SOESMAN C 
e~n pam·. schntterf:· aan, en m~t de waag waarom Panamahocclen tt f 3.- Heerenhoeden I 263 1 l · & o. 
Zlj hem met salueerden. dee'.l. h~ hen 4 passen ~lC'.~~ ' PROGRA"\Ll\B.: van af f G' - 1 ste Ellwood hoed en te- 1 
teruitgaan en daarna bet m1l~tair salut doen. ~\ tJ I 1 La Tonkinoise, Pas 1·e<louble pat' ·wenzel g·en verminclerden priis hemclen kraaen 
bernlen dezen rnodel-onderoll1c1er gaarne aan ZlJlle . 2 La Fcte au YiJage ))Ouverture )) Tilliard v ' ' t> ~~ erli;:_rijg·baar·: 
Superi,~ut en a"lll a!s een bij urtstek goede dienst- I 3 La l\'uit de Xoel )l Y-alse" » Stournon enz . enz: . • • ~ ~ 
do•'ne1· ! ! --- z lI. Aboe Bakar, mahai·arlja van Djo- 4 Leonorn d'Esti ))fantaisie" )) Hemerle Groote 'voorraad Parfumcrien Ed. Pi- ! . DJatibran(LiOU.t le !900rt en 
hoi·e .. i"', i:iet al de ee~·be~vijz"n aa_n zy ·1 ra_ng ver- 5 L'argon·ne ))Parnde Marche" » Tilliard naud Yeloutine Oles Fave Vinaigre Lu- I fab1·ieksbrandbm1t. 
schuld1gd. in 11pn pal't1cultere anCH't1t1e bv Z. H. 6 La Pal't du rliablc »fantuisie" >> Anber . ' . ' . ' I . . 
a,,n Pans toC'gelaten. :'.\Ionsigno~· ?ampbell assisteer<le 7 Maznrka· de Concert >l R!cbler , bm enz: . D1rec.~ u1t Europa aangevoerd I Bestellmger: op balken, dn knbhen, . P.~r,-
als ~Ialei~che tolk. --- De Deli l.l'l. bereelt de emt- '. 8 Hardloope1· Galop » Kei~ler St. Em1hon Wljll (Bordeaux) echte Lan- latten en s1rappen worden tegcn b1ll~ke 
gr~~ie van Jarnnen naar Oo-.t-Sumatra aa~ :lals Pe~ o-uerloc wijn >, f 14.- per doziin. l prijzen aancrenomen en ten spocdigste af-
ve11rghe1rlsklep om ePn dee! l'Ul1 tit> doo!' S111ke1·cns!S I 0 .. • • • .., . ' 0 

en rnislukte padiPoog~t ver.mnde bevuiking van ;\lid- Aan2.'eslagen vendutien. Heerl~ke Mamlla en Ilavana s1garen. gelevercl. 
nen-Java aan een be!er be:staan te !JPlpP.n." --- Yan '--' '-' BERTIIO CARLI. 

... ...,~ere Bu!'gerscbool te Semarang zijn een vier- (124) J. B. AUTHIER. 
·,ii te Batavia a8ngeko1nen tot het afle&g<'n 

...ieindexamen. Hrt vorige jam· werden de 
nme1·s door Jeerlingen de1· Sernarangsche 
ol behaald. --- De gl'iffier bij de land-
3nnjoemas rtt Poerwokerto A. J. L. li'inter 
twePjarig verlof wegens· ziekte naar Eul'opa 

Op Dinsdag 9 dezer des avonds ten 9 ure in de 
Socicteit Harmonie alhiel' van Boekwerken. 

Up Yr\jdag ·12 deze1· in de Achterstraat alhier 
van den inboedel van den Heer Fritschi. 

De venrlumeester, 
H. C. Fisser. 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloter:i.i te Sa~arang ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek W eeshuis ~d. 
uacht van den '16.en op rlen 17 en Mei zijn 
31' weder schoten gehoord, enkcle zoo ,tet·k 
;een zich wrbeeldde het clagschot te hoo-

..... .....,.....,.....,.....,.....,.....,"""'.....,.....,'"""''"""'.....,.....,!!!!!!!!.....,.....,.....,~ ' en van het Hulpfonds van St. Vincentius a 

al die weemde geluiden nog eens tot 

Paulo te Samanmg groot f 300~000. 
DE PRIJZEN ZIJN: Advert en tie n. 

wllen komen is \"oorloopig een raadsel. De --, -----------------
. te Ilanda, scbrijft de Celebes-Cournnt, · is 1 v · 11 L I 
ng aang-pk]aa;;d weg-ens roi~bartrleling ,an I oorspoed1g bevf}. en van een zoon . 

1 pr\js van f 100.000 
1 » » l> 20.000 

wo zelfo dat er _eens bloecl~torting plaats J. L. SCHULTZ • LUTHER. 
t ,,·elbekrnde Itaktansch qmntet ' 'an S.oe-
Yan rnornemen in cleze maancl ~foca~~A!" te 1 Eenige en Alg·emeene 

(117) en scbtijft mt•n aan de Celebes-C'owant I K · 
.itswk~nd tot dansmuziek . leent. Oit lnntste enmsgave. 
•e. \\'\j knnnrn ons zelfa rool'stellen dat ----------------~--

•in succi's zou hebben rnits, - hij van t~id B 
een clan".i"' .geeft.- Te l\nmpr>n is i11 n1in1 I evallen van ecn meii::.ie 

entachtig j:i1igen 011<l1., lom 0,,.,.1..,dPrt d,, fler>t' Vl. M. DE MEI.TIER 
, ,\ ppeldoorn, :Ii•• <lo' Yt•ldtocl1t in .[!11sln11d 111<~t t\a-

_oleon I he1•ft 1ued,·µ·e111n:1kt Pn ve1·sierrl wns met 1 GEB . ''t ATSON. 
.hPt l\lctnlen krni" l'n de St. llPIPna m~daille.- fle o~ 1. 4 J · 188-QUerar.:arta, uni o. · kerk rnn i'\otrn D:11rH' rle "\\'nlconrt, eene bekenrf1\ , 

(127) bede,·.ia 1·t,plnats in llelf!"E' is l<'tted\jk leegµeplunderd. , 
De rlien•n hebhen nie1s g"P~pnnrd: nfle:;; wnt mnn1· 
Penigszins ran "\Yaat«le was bt>hLen zij rnPi>ge1101111'n, 
liij Piknar '001· eenP wn:irrle nan .£'.·our!. zihl'r en ~ ... t"" Onc1ergeteekende heeft de eer te 
erlt'lgPsteenten ''all oruFtreekR 60,GOO fr. Dunt· een \ 
Jout••1· to•'rnl i~ mo• ko111"11 d :it ni ... t vo1H· de dulibeldc . berichten, dat bij a. s. Zonclag, ·:Maan-
wa11rde ge~tnlen is.-- IJet Farlel'land n:rnrernt rlat da,Q: en Dinsdag- 7--8-9 Juni in het 
de Juitenant Rah lo·!", di'l zich in l'f'l'e ndrcrtentie •J ·J 

11eeft lJ••langrl \vegens ::ichtc'r11irzctti1w, on1dnt 11\i 1oor HOTEL SLIER te Rpreken r.al zij n VO'.">r 
den kapitei11srnng: is grpas"eerd, op la>'t van den l\Ji- h i b 11' 
uister van OOrlog ruet "14 dugP.n Streng arrest is , Ct Qpnemen Cl8f este mgen, W<lal'VOOr 

g;•'straft. hij zich belcefcl aanheveelt. 

Te egrammen van de Locomotief. 
uit Dntavia, 4 Juni . Pm·ijs, 2 Juni. De begrnfe11is 

van- y;,.·or Hugo in het Paritheo11 hccCt pl>1uts gchnd . 
mBt grote prnnl en op ko~ten vnn rl<'n Stant, 

Tweejnrig verlof .11ri:1r l'.111·opa vrrlt>enrf auu dr. U. 
Th. W Y!l.n Ilasselt. preclikant te Soerabn,ja; 

a1n den eer~ten luitenanL der infanterie C. F. R. 
Mang·er. 

(126) 

F. C. H. SCHLAHMILCil. 

Taillenr, 
SA.MA.RANG. 

~ Ile Heer Honig von Witte-
kind zal zich den 5den, 6den, 7den en gsten 

Juni te SOLO bevinden. 

Bevorderd tot kapit1'in de eerste luii<'nant der in- Omtrent Paardenziekten of al ·het an-

2 prijzen :r » 10. 000 
3 l> » . l> 5.000 

10 ;; > » 1.000 
10 " l> » 500 

100 ) » » 100 
100 }) » }) 50 
lLote~n z\in tegPn c>ontante beta.ling en op 

frn.nco annvrnge a ( 10 bet_ lot. v~rkrijgbn1lr, ' 
1 bij !LltllVt"llge per po«t oncJer 1117,e!ldrng VlL!l een r 
posfae~el a S(} ceuts VOOt' frnnkeerrng-. l 

~ De dag· der trekking znl nnder worden aan- -
gekondigd. 

THOOFT & KALFF en 

(57) SOJ~S:'lfAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Cnt,·nn~e~!: 

Een pnrtilj(je exquise UTitte 
po1·t-r,~·ij o, minder zoet van smaak chm de 

tot nu toe uirngevoerde. 
(286).* 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur vorir Soeralrnrta 

zoo gunstig bekende ~l.JT¥EN: 

}Ierk PLATON & Co. Batavitt. 

voor 

(70~ A. MACHIELSE. 

fanterie lJ. L. van den Ende. 
Benocrn:! tot pte><ident ,·an <leri raad Ynn tucht ~ dere, Paarden aangaande, te consulteeren I Am~tardaimscha Apothe~k. 

voor de koopvaardijschepen iu Indie, rl? ~-npitein ter in het HoTEL SLIER. 
zee E:- L. haron van lleerkeren van \\.alien. 

Uit Batavia, 5 Juni. De eerste luitcnant der in
fanterie H. Yer.,chooff heefi een tweejarig verlof naar · 
Europa aangevraagd. 

Operatie-dagen den 6den en 7dcn .Juni. 

(125) 

LevetrLvoteir 
(296)* A. MACHIELSE. 

(85) Adi widj a j an. 

Knipe r J(ebalen. 
Beleefd aanbevolen Yoor het repareeren 

- van NAAL:tlIACHINES. 

(95) 

Heerendraat Soio, 
Beveelt zich beleefrl aan tot het ma-

ken van Bruids- ·w andel- en Kindertoilet-

ten. 

(29) J. B. AU'TIIlER. 

Brand VerzekeriH[- ~viaatsGhappij 

" 
OOST J.A V .A" 

Onderg0tcekenden, Agentcn dozer Maat

sclrnppij, sluiten vorzekeringen op de ge

bruikelijke voorwaarden. 

(17) SOES:MAN &Co. 

S01-IJS3L1-\_N '-'\;::; Co. 

belasten zich steeds met het houden van 
Huis- en Co1nJnissieveudutien 

(28) 

K0peren libellen 

Boussolcs 

Planchetten (met 

voet) 

Fichesdoozen en 

Prenteboeken 

Timmerkisten 

Passerdoozen 

GezelRcha psspelon 

kogelbeweging en drie-

stellen fich::s 

(110) THOOFT & KALFF. 



CIRCULAIRE. EE CKER & Co. S 0 ER AB AIJ A. NBdBrl. I ndi sc hB·L B vBnsvBrLBk Brin~ W.IHl K T UI G li. U ND I GEN. 

El\ Bij de behiugstelling. welke tegenwoordig 
alles opwPkt wnt op (lo ::JUIKERRIETCUL
'l'UU U en de vcnneerderinn· vnn opbrenast van 
8uiker, en veru1iwlt'rinn· d:i· kosten van° voort
brrnging betrekkiJJg h~~ft, \'eroorloven wij ons 
de vrijbeid Uwe nnnd1'cht te vestigen op bet . 
door ons vertegenwoon1igd wordend : 

Ha.~delaren in machinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBE N IN VOO R RAAD: Lijtr0nt0 Maats.chapnij 
J:en grooto p111t,ii I ..i, 'I\ 1-' en Balk• 

l "' er iu alle afi t >tingen. 
TE BA.~r1\ VIA .. 

Dubbel Ge~i..Oi1H.'entree1·de 

§n1•er1>hosphaat. 

~ taaf' en pill" t ijzer van alle dikten, 
:n• l'bij van 6'X2' '/,." en '!•" 

. 'ta af'' en p l a tkoper en I i oper .. 
.ad. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. K1Lpit1t1Ll bij overl~jden, Tuuner-trekkeude verzf' 
kering;-· ook omtrent die volgens het onbngs nnugenomPn YJiJLtLAAUD tnrief vom· \VFJE
ZENF'ONDS, worden i:rmirne verstrekt, door 

(17) met e'en. hoog oplosbuar g_·ehalte van 40 tot 
Ph 

~ J t roote-sor heering;-:Ylloerbon t en en 
45°10 · ospborznur. Dnor '\Yetenschappelijke ~ • 
proefne. min gen en door de pmctijk is o·econ- f h nknag e1l:· 

den Agent te Soeralrnrta 
.J. H . VAN OJ'.IJUEHEN. 

Steeds voorhanden: stnteenl dnt de Y orrning vnu S1;il,:ersa1·J 1~en in ~.,,t .e. »
1 

.t~ o p ei•en i·anen 
b 

. , · · . . en . oo•na1.s 01 ers . 
et net doo1: de pilosplio1:zuur gesclnedt en dat .i ]India. rubber van af '/16 " tot en met 

door toepns.<:mg er van met nlleen ceue g i ·oo~ · 1" 1'1-

THO OFT & KALFF - - Soerakarta. . I 

levexen op aanvraag dadelijk I' POST'l'ARIEVEK. 

1 J. ~ ·1 ( h .. 
ei'cll opu1•e11q;;l L'Clll .~.u1 .-c1· lllC/Cti' ook zuiverder G •· t h .I t 11 7 117 tot 

S chijfscltietr c;;isters en At'standsbepa.- TELEG RAAF'I'AHJEVEN voor 3 kringen b~-

8<qipen verki:eo·en wordeu as1n,Jpen me n ps n.n.u.en 
. . "' ., · en met 4 ' ' 

lin;;en, afzonderlijk gebonrlen . rekend tot 200 woorden. 

Dit !!eldt •oor nlle :::luperphosphaten in het Gedrukte Aanteekenint.:1,oekjes. TARIEVEN voor KOELIELOONEN bui~tll 
al~em:en, muar wanriu het door ons vertegeu
woonhg l wordend l 'hemicaal zich ouderschi>idt 
bon'u anderen is het l1oou assirnilabel gelwlte 
:Ulll f'l1n:<11l1r>,•:11111• lll den !fl.'COJICC!lti'Ce/'den VOl'ill 

mu -rn ·13 ° ,1 ; terwijl O[·gdoste Peruguano sleebts 
9° 0 oplosbam· Phosui1or.rnur bevnt. 

Geu•o11c soorten · 8nperphosphant bevatten 
meer ab 10 tot 15°10 u:;sin1ilu.ble phospborzuur , 
dus 0111 dc:e//de hoeveelbeid phosphor;mur te 
verkrjjgen uls door on.s in een Ton Super
phosphant gdeverd worden, 1.oude ruen circa 3 
Ton van Let gewoue t5nperpliosphi!at of 4 a 5 
1'on Peruguauo noodig hebben, dus ook 3 of 5 
nrnnl zooveel vracht te betale11 . 

De Op<:!luiting (C\mct!ntrdie) heeft p111ats vol
gen~ eeu n ieuw Systeeru en wcl :ondei· geuru ik
mal. i,H7 van Z11•w•d:tC1!J', zoorlat het geen n·ij 
Zwru·el:11u1· ben1t. 

Het vrije zw1welznur rnimc·nlijk is een cler 
grootste vijnndeu der Crystal]j;3atie del' Suiker. 

G1·ootae 0111,,·r'l![J~t n; n 011ike1·sappen van 
::u i cei·,({~,· !::1•u/ itf'if, 1•e11 co11cliue1· ve1·we1·king cl iei· 
J:::u1•p1·11, ;;1i11de,' Tl1'sid11 e11 u·uli/0011 en yi·oote,. 
opb1·1·11y.-d >uu Suil<111· rn11 lwtei't! l;waliteit ztin 
de resultnten van de gebruikmakino·. waal'teaen .__ n o 
de ko-·t::n niet in verliontling st:.rnu. 

De pi·[j.-: van het DUBDEL GECO~CEi.T

l'REELW SUPEllPHO:::'il?H.\.A.T is: f 0.18 per 
Kilo of 1 l~O pt:r 'l'on of J.1,t;) per Picol franco 
Rotterdam op den bnsis vau 40 pCt. assimilable 
Phos1Jl10rzuur. 

De jniste bcrekening }ieeft echter plaats naar 

GeBdonken pi,jpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

h·ima kwaliteit Eugel sche d r i,jfrie• 
nu~n. enkel en dubbel. 

Jtiand, Centrifn g aal. § t o om-
1wn11.1)en en Brandspniten. 
~n~9A'et·eedschap voor gas en 

~\\nth ~wo1·thdraad . 

N ao.mlijsten. 
IHee•lin;; Hjsteu . 
StraCboeken. 
l'fiena~eboe.ken met sterl:Ue Re;;ister. 
Proees-Vel'baal. Getuigen VerhJUoil.·en. 
:Eeklan~'len Verhoo1·eR. 
,. endu,·erautwoordin;;;eu, enz. enz. ( 4) 

Alle soorten V ei·fwa ren. 
Hoor en Ponsm.achines, D raai- 1 Verkrijgbaar 

eu §chnaf banken. 
§toon1D1.ach.~nes netketel s opern Etappe-Kiiart van Jiwa 

fnndatieplaat. Topogmph.Kanrt van Soernlrnrtn 
IHezel~nhr com positie, de beste Id. > Djokjalrnrta 

bekleeding tegen wu.rmte-uitstnilinO'. Praehtalbums 
- - b )1nas CI'I§tall. een nieuw soort l\Ierk-en stempelinkt 

,·nnrkliei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

R11ndsc711·ift pennen 
P rachtbijbel Gnstave 
Balboekjes 

Dore 
V erder a He al'tili.elen, ben o odi"d 

''oor landeli_j ke onderne1ningen. 
Ilunne zmik op grooten omzet gebnseercl z~n Goiipil-gravures 

tle, hcbben zij hunne .ptlizen zeer billijk en Ivoren cluimstokken 
be11e11en concurrentie gesteld. 

(i;rnrne belasten zij zich met toezicht hou
clen op Muniaitk v<m Jlachinerieen e n 
retlill'aties daarvan, en nemen bestel 
lin~·en aan op diverse werktuigeu . (90) 

Pe1·,·y-Rcharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon pttsscrs 
H onclenljarige almanakkeu 
Sig11.retten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) THOOF'l' & KALFF. 

de j11i8ll! procentsgewijr.e gebnlte van bet gele- rn 
verd as:;imilable Pho.~p/io,·:u 111· tot den prijs yl 
van f 0.43 Cent re1· KilogT. r;= 

A111sterdamsch e A po th eek. 
1000 Kilo SUPEHPHOSPHAA'r a 4l2 0 °0 I tlJ i 

PHOt;PHOHZUl'H kosten dus: ,i -

412 Kilo a !5 c:ent f 185.50. ~ 
V oor eeu opperv fokte gelijk aan eene J a vn. 

Bonw is benoodigd 1-10 I\ilo SUPERPHOS- 1 

PBAAT. 
Hierbij moeten gerneg'l worden (ten einde ' 

circ11 '.20 ° 0 Stikstof anu te brengen) 90 Kilo 
Boenukil of Ztni.velzure Ammonia. I 

So erdrn r ta. 
BayrnD1. A\lcoholisch urasch

w ater. 
(101) 11ACHIE LSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKAR T A . 

Eenig clep6t voor Soerakarta vn.n 

de lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

bij 
Verkrijgbaar 

THOOFT & KALFF 
J blanco aan,~1·agen t ot gel e iele-

1 

billet ,·001· ~le1·~·oer van k o f fi.j, 
met o ~t"angstbewr§ voo r Ji.oC-

I· fijpas. (193) 

f Ve1•li:.ri.jg·baar 

bij 

& . KALfP . 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhansan 
(in het J a vaanscb ) 

f 5.--: fmnco pel' post 
(82 ) 

f 5,50. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

neatings Congh Lozen~es. 

( 10 5) 
l\Iidd'll tegen de boest. 

.J.IACHIELSE. 

Amsterdamscha ApothBBk. 
O.titvangen 

ROODE I'RtTIS PIL: 
• 

EN 

·S IROP van Dr. 
De kosten warden dus: I 

nn l\ilo Superpho;;plrnnt it 18 Cent. .. f' 2:1.20. I 
wnclit pei· S. :3. it I 50 per Ton 2.50 a .. )) 3.50. 
ci1Tn flu Lilo Roen;l;il ,1 ? 

I Ea~p~~h.~ 'V.rijn~=... , 
I (25) A. i\IAOHIELSE. I AGENTSCHAP SoERAK 

(28) A. MAC 

Hierover staat i>ene vermoed~lijk meerdere · 
opbrcngst nm 1000 Eila of lt3 picol per J1Lva 
Bonw. 

I - ------------- : der Batavlasche Zee- en 
I Amsterdamsche Apotheek I 

De afleveriJJg geschiedt om1er Controle van 
en Let gebalte Plwsphorzunr wordt bepaald 
door bet .i?ro9futation vl'rbonden nan de Rijks
landhon wschool te W <Lf.ieningen. 

, Assurantie Maatsch, 
S o erakarta. 

B\i elke levering wordt eene Anylise gevoegcl 
van dit proefsfotiou en nm de gele.-erde partij 
momters onder venegdd C<Lchet bcwa1~rd. 

. 
~ 

z 
Glyli:aline, middel tegen dfl hoest in I De ondergeteekende sJnit verz~l 

1
/ 1 en 

1
/ 2 :fleschjes a_f. 4.- e1~ f 2.- . . i gen brnndgevanr, op de gebruik 

'Ugraine §tiften f .:.i . - pe1 stuk. waarclen. 
I 356 A'. l\IAOHIELSE. (14) A. MA.CJ 

I -------------~ 
m I Verkrijgbaar 
m I m 

De rnc~tstof r7 ieid circrt 4 we ken voor den C'l ll · 
nanrJlant in den -.rrrond ~elmicLt te \>Orden en . .. mm• , . ~ . - •.. m < - v Thooft &, Kalff -- ~Of!:;<\~1~.'I'\ 'ill 

'" u ;;y.•'" 'rirn B !\'·;-Ti' l'J'».'='·'"<~/·~;"':)'..,.,. !\:JI - d.~ .... '111.lo 
~ir~n.. ee~l ha1~dbred vn.n den Wf>l'tel 11.f en 3 ~VHte en :Uood.e Port .. . . . f 15 .-.) pe1· ' u. ·J r;. !,.;""Li ' u:L~ ';J' f ) ' '.I :i, i . ~ 
a 3N· _ inc

1
1e

1
s c11.~ekp . gepln.1

1
1t:<t 

8
te word1~n . h l'tllu' a~~u, R.iI !U1catelcn VilsaoDulc~,, 13.50 j·l 2 fl ,£'.~l.·,····,_1;_'.~,"-.,·:,·:-.'.~·,~J', .. 1 ~ .. L:)'.,~; J ~~~ ~ 

001 zn;:e ~1- is cmt 1et • nperphosphn,nt ver- ~ l?.,k-, {.i<}ld- en Diry-§herry ,,·12 .-J a cont. t '=" .:_. :~ 

~;~~1 ~~:l:i~::~0g.1;~~c~e 13:~;~~~~;),f~f;'.~r ·~~~:rS:pG~~= ' Eeni["B affentrn voor Solo !/.~,~~ -1:~p, r Il<io::.·~:~\~r';~leit 
~ ~ . ~ -~· ~" .. ·~~ . 

P,hospl1·1,,t geerie n.ndr~rn mi>->.tstof'.wudeude b~- ' TH.00· FT & "'T "LFF I ~i ]' ·' "~-· Hj ·'n'· 
srnmldcelcn ueyd als het Puosvhorzunr en d1t il...11 ' 7:;")) '\ '~~ ~·J",~ : :1 l '~ K 

laatst werUe n.lleen op cle s1t]W;_i,kh;~icl v::iu het ("'1/'' ·,? '' .. ¥--''"!~ \'J', , ""8"" I 
I' ) d':_~.· ., '-'"-~ 'p~\ y, 

riet, niet direct "P cbn groC)i d w vhuten. Alll "'te ·da 1 A tl 1 ~ · - • "'-' ~ 
Hoewcl wlj boven de waatstn.:' aancraven de1 ~ · 

1 
UlSC le po iee t;;;. ~,, 1~ "~-:··~ /'f/\'\l~~ P!accdel'Operal 

benoodigde hoeveelheitl rer Jnvn b~uw, zoo -o ,J .J, 'lt iJ 1-~ \~~ ~I r11
1s· 

sureekt toch vanzelfdn.tderueerdereofmi1Jllerc l.OeC1er 1.:1egen :ni.l VUUr f'rl)!i'<l,Y:··t ~ ~'·j ""° ·• 
uitgewecktheid de< g"ond hi,,.bij eeno vom·nnme l f'J .• 110 per pond . (3 1 l)* '1;(-.:· J-~f:~]bll1 · c19a1'2)S 
foe~:· ~:~1oerucle hoeveelbeiLl nm 150 Kilo per ™'- ''"'"'""""™L"""- "-= =.,,,-...~ ('§> LL "'~ 
Java Bouw geldt voor !!eLcel uit,r·cwerkte 

0
/)'ron- BRAND-ASSURAIITJE MAATSCHAPPTJ Y,\BH11:Kis>11:.l\K :\~ ~))" 

den . ~· · "de Oosterling,'~ EENE HALVE Es:u w ('t .. ~ 't\\ 
Gaarne zenden wii UEtl. op aanvrnge ecne Et; BESTAANDE ~ 

kleine hoeveelheicl tot anrlise. ~ '{f;.. 
Per drna<l kun11e·1 Ord;Ts uitgevoenl worden, BR,\ND··ASSUR·\NTIE MAATSCHAPPI,

1 ~~·~· . '· : <..·t ~t) 
om per eerste stoower te wol'deJI gr.leverd, bii ,~~~ erita.s. ~, ~ ... r-' ~~ ... ~··(\\xt. ~'~ 
eene hoeveelheid V:.J.ll 10 'J'on . f • if~.,' ~~J.)~ ·wn vertrouweu dut de g-egnene in1ichtinµ·en .JJEJ het A;;ent1!ldi:ap dezer ~~~nt.!i!ch i~ 1) - ~ ') wP.,...,. 
U eene reden morren zii·n tot ecne i)roeinemiiw 1 (J~jen bc~tant, op 1.;-eei· a:u1.nemehJke "·oor- ~~ 

b • ,..,, ' • l . . 
welke :net zorg uitgevoerd, sbgeu moet. - wa:n:£Jen, ~e egen~neul tot vel'zekerin~ 

(122) 

IIooaachtPnd, 
H. I<J. HOLTY & Co. 

Agenten te 
Botavia. 

i te~en ~ll·au1li.).';"'.:'l'~ua·, ,·1u1 nUe ~o.011·ten Gt>
bou'v~n t•n Goe~leren . 

De Agent te Souahm·ta. 

(16) J. B. VAK OJ\IMEU.EK 

~ PAPIEHEN IN JJi\~ERSl~ SOOR'l'EN. 
I ENVELOPPEi\ . 
i KAN'i'OORDENOODIGDHEDEN. I INK_TEN, IN ZEEH. YELE SOORTEN. 
1 PRACH'I'ALBUr.IS. 
i DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

. ~jH00FT & KALFF - - Soerakarta 
hevelen zich beleefdel ijk aan voor hunnc 

Il1 ukkarij an Binder~ 
en 

HAN EL 

in Paprnr-, Sthruf- en Kantoorbe~oeften. 
j Spoedige beclieuing eu nette ~·.tleverina O"e-
~ 0 ~ 

; gimi.ndeerd. 
l PlU.JSCOUHAN'l'EN 
! verstrekt. 

worden steeds gratis 
(7) 

i .,.,,....,, ......... ...,.,...~ ............... ~.....,,..!!!!!!!!!!!'...,,,,,.,.......,,~ ..... 

l
'· Stellen zich verantwoonlelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Snellll'uk-Tuoon & KALH' - Soerakarta. 
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