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Paul de Cassa[nac. 
Omtrent d u bekenden voorvecbter van het 

Bonapartisme en het rumoerigste lid van bet 
:Fmnscbe pnrlement, den tuan die om b~urten 
naar de pe11 en de ;;abel grijpt om zijne te
geu. tauders te bevechten, ontleeuen wij de vol
gencle bizonderbeden nan een Engelsch blad. 

Pnnl de Cnssngnac, de strijdbare journalist, 
is met al zijne gebrekeu eeu type, een karak
ter. Stel!ig een otl'ensief kamkter, ieder arti
kel da.t hij schr\ifo i,; Pen >:1ag met de 'l;weep 
en bij schrijft velt> artikelen. Het eerst krijgt 
thrnrvan ziju ei.!!ell voumnt l.e I'11 !fci lrnr0 por
tie; dunnrn. de Petit C qn1·al. die in bet groo
te Bonnpudisti:3t:he .Ii:::pnnt de znak Y;m den 
zoon, Yidor. vnorst.utt frgeuovPr llie van den 
>a<ler .Jer0ruP Bouap:irt0, y ~rrolg:en le 1Jatin, 
wuan1oor hii propa;.:·,mda Yoor de ~ Tnpoleon
tische dynnstie trucht te mn. k..:n. 

Ik rnrkeer, du· s ·hrijft h~j zelf, bij voort
during in een staat vim ingehouden woede, 
edoch, rnen behoefL mii niet 'l'ust te hnuden: 
ik eontroleer IiliJr.ehen. In de P1tys kan ik 
schr\jveu zooals hd rni:i lust en binnen een 
kwartier is miiu nrtikel kla;ir, <loch met de 
.ilintin, dut niet zulk eene besliste richting heeft 
is bet anders; bet hla l is als ·t "·nre een open 
h.-huue, tioo;· tle pi ••kc r d<;r ver:chilleu<ie pnr
t~jen beklommen. De eeuf' dug scLr~jf ik over 
het Bon11parti.sme en den volgemle een ander 
over republirn11isme. 1enolgen.s komtin de an
dere ,,ismen'' aau rfo beurt, enz . 

De journalist in Fr1i.ukriik drnagt tegen
wo1.mlig zgn revolver ·t,.J) g-oeJ b~j zicb als 
zijn huissleutel. Dit nn vei·sman.dt de Cas
sagnac. Twee of drie ziJ uer tegenstander.s ziju 
door zijne hand gevallen en een veel grooter 
aantal draagt de lidteekenen nm de wonden, 
door zijn sabel toegebracbt. Htj heeft eeu ze
ker schot, een vaste hand en een snellen blik. 
Xaar het lichaam is hii een kolossus gelijk 
Bismarck, zes voet Jang. breed gebouwd, met 
een groot massief hoofd. 

Hij venleelt zijne iilorgenuren t usschen het 
dagbladhurectU en de lrnmer van V olksverte
gen woorcligers, wnar hij herbnaldeJijk den roer
vink speelt, de sprekers in de rede valt, de 
ministers uitjouwt (gd!ik kortelings den ex
prerai.;r FerrJ) en door den president tot de 
orde geroepen wordt. 

<laarne fu1mineert hij daar tegen de Repu
bliek, die 1olgen;:; hem nog 1·eel misdadiger is 
chm bet keizerr~jk, 't welk z!i opvolgde. De 
vrijheid 1s owler hmtr een ledig woord en 
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Onwillekeurig boog Bob zich meer links af, om te 
zien met wien hij in gesprek was. IIij kende slechts 
een persoon, die dat lichtblauwe kleed, rijk met kai:t
ten bezet, clroeg, doch h\j kon haar nog niet in hct 
gelaat zien. Maar op een:::, al~of zijl1 wensch het -rnr
oorzaakt hacl, boog Alma zich mee1· voorover en 8tond 
met de banden incengevouwcn, ,-oor tlrn oflicier, in 
eene houding, die B,lh. nls aan zijne plaats genageld 
hield! Wat was zij toch hijna onovel'trrflelijk in hare 
sclioonbeidl Welk een jr11~dirre bentllighcirl lag nog 
over ham· gan~che W<'Z•;n nitge$preid! ~!:1n1· liur" hidr! 
z\j hanr hoofd zoo dePinoc·di~ 1•'1' aarde gelitigen ? 
Ynnwaar clat zij wo g-1•hed ond,1rwo1·pen scheun aan 
dien luwr vreernden of!icier? Uij moest zich z1'lrn1· 
daarin ,·ergissen! Maar to»n zij de oogen opsloc•g, en ctr.n 
officicr aankcek . . . . ! ! 0 ! welk eene nitdrukking 
in uien afgewenden, langdurigen blik ! 
· Bob's rechte1·hantl k.neep krampachtig samen, terwijl 

de Kerk worLlt door haar verclrukt. De repu
blikeiu.-che bewindslieden zijn er slechts op be
dacht zicl1~elve te verrijken en brengen Frank
rijk attn den mud vn,n den onclergang. Ik hen, 
zcgt h~j een imperi1tlist, omdat ik het k eizer
r~jk voor <len bestnursvorm houd die bet best 
voor .Frankriik geschikt is. In ruirneT zin hen 
ik lllouarcbaal en eerbiedig bet monnrchaal be
giusel, iuzonclerbeitl den graaf vu.n Parijs al.s 
dcu drag-er ex van. Zijne pnrtij is het best ge
or.-.·trniReP1«l u1 bezi.t het voordeel van een er
ke;;d I eider. fiti is eeu man van st11 die en een 
mau >iLll d.:> W<'l'ehl, die zich eene groote ma
te vim st:i i.r.,;1wms1v·ijshei.tl he0ft venvorven. 

\Ylj 80·1,tpartisten missen de een beid vnn 
zoo een erken<ieu leider, w~j zijn vc·nlt:eltl on
der twee lio0fll·n. v1tder en zoon. De eerste 

» '\V nt het ni"uwe lrnbiuet 
zeide hij » het moet gesteund 
bet stenuen." 

Brisson betrcft," 
worden en ik z.al 

Een v·reeselijk voorval op zee. 
Het te H1Llifax, N. S .. thuisbehooi-end :scbip 

Bedf'ol'd, stond geclurende de reis henvmll"ts 
ann ZO\ danige vreesel0ke gevarcn bloot, llat 
het scbier l.Lls een wornier is te beschouwen, 
tlat cl.it v1 ztrtnig behoudtin de bestenuningsplaats 
bereikt.e. 

prius Jen:> ne n 1 1<Lpnrte heeft zich oumog-elUk 
gemaitkt. I.mm •rs 1Yii ziiu de Irnmpioenen voor men. 
Kerk en ."tu de, tl0ch hoe kunnen w~j strjj1len Toen de ec1nipage in den ioortop wns 
Ollller de ~nnen~l"au eeu man. clie tle ,_{0dsdienst ge~"<Htn, om h<.!t voortopzeil ntst te m:tk<'n, 
openl\jk vijan lig is. De polltieke brenk his- sloeg de blilrn •m in de rnorboveulmi.mskilg, 
;;:clk'll lrn111 ·~ l t.ii .1 zoon werd. uitgelokt.door- sliugerde dool' bet tuig ook 111un· den grooten 

V1·ijdag 20 }foart, 's morgens 5 ure, op 39 
NBr. en G0 50 WL. werd het schip zoo Lmig 
door l. T \\ • storm en hooge zee g-eteist.t~nl, dnt 
de kapik·in Lei'iloot, bet sc11i) ontlcr tle,. wind 
tu brengcn. De lucht sto 1d dreit;ellll eu nu 
en d1m wenl Llonder en weer1icht wnarge 10-

i. k eu bezanusto•i over en nam '\'( orts ,hnirs het dien wii iui1:tgu1 rlat. met. uern, onze zu.a - ver- r ., 
loreu z0u r.jjn. \\'at im:ontlerheid tegeu dezen tuig vim nlle toppen ?<ijn weg b,m0den waarts . 
man als lei l"'r nw eene sfaatlrnndig-tl part~j ge- Gel~iktijtli.,; WL'ld een zware sln.~· als van eene 
tui~t, dnt is z:ju ¥erleden. Prins Jcr6me· kan ont_plotliug ge'.oord, tenvijl intusschen de be-

1 1 · · manning door <leJ1 schi-ik m·errueesterc1 zicl: in de 1el1:: 1lmm:-;he.1en die bij gezegt weft.. met 
alle hanst ann dek liet mkkeu. meer ongespro:;:en m •• keu. noch z!ine verkeede 

harnlelingen on~1°.1a1111. }let zrrlk een min.rn ia \Yeldi 1 wer,J men gewartr, cl:;t e1·. e rst 
onie banier compromitteeren wij onze parttj. uit het YOorluik en vcrvolgens CJ )k uit het 
Hij is een bekw:rnm runn en eeu man >n.n on- grootluik rook opsteeg. dat wil zeggen, dat 

, 1 l i··11 · 1 u·t 11 er brand was; brand in een groot schip, vol-dervi nding docu zom er zec e U ;;: 1eit . l zu \: 
een omgeviug diemlen wij den zoon te verwij- geladen me~ 1 etroleum ! 
deren en men behoeft 1Lan het feit, dn.t deze l\let i'.J grootste beh0edw.amheid l\'erd er in 
zijns varlers hnis verlaten beeft ow zich can- bet voorluik, waar rook en hi.tte het sterkst 
ditlaat vn.n het Bouapn.rtisme te stellen, ,geen waren. water op de lading geworpen en ver-

, 1 · I 1 l"t" k voL,vens de lni:, m v11n stcrke in·8s<>nni.ug_·s voor-te groot ge'l'.·icnt t.e iecll.ten. n c e po 1 ie - -- r ~ 
mag men nan familiebanden geen te groote zieu en goecl dichtgeschalmd. 

Men begree ) echter, doonlat nog steeds rook beteekenis geven. • ~ 
uit het schip opsteeg, dat de brand niet ge-

merkt. ct<,t ,fo ruok vermindcrde en hoopte 
men dnaruit i o .nu~en h'-sl uifon, dnt de brnncl 
zoo al niet g-ehl 'l g-t•hJnscht, toch ann bet 
tloornn '' ·iR. 7.CJti·l.tt iJ· .'loten wenl rLan boorcl 
te bJijv '11. \\' 1tlr.L 11ioe t me 11 ecbter ch ondenin
di11g opdot'J,, dnt d' kop 1 illl het •·oer wns gehro
keu'. 

Nwt cL.u met vce1 moeite slangcle men er 
ii:;, OJl kt ,,chip tlot.r mi<Mel van de zorglij
neu te st,11\o'n. 

Y: n c1t l L "nm1 iu het scb ip wercl men al 
m:nder 011 min(kr g- · 1vnar. Bii bet aanzetten 
cL,n· l mspcnn,l<'ll we»<I (i1,LJel'.ik veel petroleu.m 
g•'}JOl'lpt. Ffrt tni" m;•'' door versplintering van 
hloki,en, 'c' :i.fg· 1 ::;· 1 se:111vielingmatten en 
het >scln c. •le io 1'\'W~rk ,le richting nan die 
de l1 ilrne1 • t)oor h 't tLliD; b tel genoruen en Jie, 
hue znm! l+ g ook, ,.'di v het eerste treffen 
in d_i0 ded•'n \ Th' tr. et kornpns 111oest 
wc;d(: de r»•'rl iug h· F,1:.-.:trisehe werking oncler
vind 'al e,1 ,1 t 1 v or net c ·t'rigc 'lcr reis bij 
een Oostt !~ .en ' crs ecne locale nfwijking van 
2 1

., !-<trekm. 
i.J...~ lui .2n dur"le Llten. ten einde een toe

gnng van l ueht t·' w hi~iril:' ·en, gedlll'ende de 
ve~cle ·o rPis niet ope · n. : ·~en h!tcl dus p;eene 
bep:ch Ide dk'°rhei.l. ht lt t vnnr geheel ge
doo{' >\it.,, llldl>;,, '1~j hct veefal slecht weder 
en g du.i·~ rel.ire' n· l oh~e.i.·vnt.ien de reis met 
een ~·ebre · ·-; loo l i:irtoe ,e1 en ce11 onver
frotiwbanr ' omp<o:> r' ortzct en, en - slaagde 
er 1:.ocbk l'l iu <le pbat,, cler bestemming 
behouden to !.J,,n.ikeu. Du een kijkje in 
bet rnim hleek ditL e11ke \i vaten waren ge

, sprongen en !eel'"', c ..i vc..:rtigtal was geheel 
verb··.:mcl, an1ler0 1rNter zoo gebrancl dat men 
er s1eeht:·; rneb cle11 vinger hi~cl door te drnkken, 
om ze te rlo n lZ:'kkeJ. Voo~'ts waren versc11ei
c~ene vate11 geblaken".. 

De naub'i1
( v~m 1-et geheel maakte bij de 

Het lllikpnn t rnn de CasSil.gnac, Jules Ferry bluscht was. <lat men zich als het wn.re op 
gedrrchte, wat er al ''en1er had kunnen ge
b0m·en, ee11 piji l'jke· indr1 1k. 

is tlums \":tll het staatkundig tooneel verdwe- een r1rijvendcn vulkaan bevoud, dat ieJer • 
nen. De invectieven, door hem den premier oogenbli\ bet 'lek opeD kon be!·steu en vuur
naar het hoofcl geslingerJ, A la porte ! Gij of watenloo,l het lot van n.llen zon zijn. :i'.fon 
wordt we::·gej_<tn.gd als een lnkei, rn~n:~· l\fazas besloot d0rhalvt: bet verrnderlijke schip te 0'1t
l de. gernug·ems)_ !net hem, enz. scu~inen tot l vluchten en tmchtte nietterrenstiia.nde het storm
geen duel <tttnle1Ju1g te hebben geg wen. . weder en de hooge zee, cl~ boo ten nit te zet-

Bii bet ·2rhn:•: c. ku:1t. Congdon deed, 
was , ,1et ~LD 'linl ~ 1, beda,1 f5den zeeman da.n 

, .ook wd .. n te ~iPn, tfot. hij dia.p doordrnngen 
v.-a.s mu h ·t bes<.Jf i11 wnt gLwnal' lqi had ver
keord en \ ... '11 wnrm 1 :rnkgeYoel voor zijne red-

Evenmi.1 b·-'eft de gewezeu eer,,te minister ~ ten. Dit o·in" dan ook m t 1eel moeite o-e
zich in <le ~Pi ie Lt_ten werpe~· .. wiu~rm_ecle het paard. Be~ dier vaartuigen wenl te•·stoucl d~or 
getie~1pel hrm .. J;JretgJe. :i;i~ar D~J heeti; z1ch e~n- rle zee te.;!'m het schip tot.- splinters geslaµ; n; 
voncl1g ,. V°drwniter<l." HlJ 21eeft verzeker•1, clat tloch bet o-elukte tech t\T'ee r,udere booten m·cr 
er nie~~ .. wMrs is iu ht-t plan dat men hem boord te Jui,ig-en en aan ln.:::ige liinen a.cheer 

ding. 
(--1 mslercl.) 

toes<:hrntt. vi~?- een g0heelen ve~_dtocht van re~le- het schip uan te vieren. 
voermgen. H~1 giti~t nu met zune vrouw eeu1ge Toen men e liter des Zaterdtws 
dagen . na:tr lt,tlie om wat rnst te nemen. stond, mu hot schip te verhte;~, 

op het p . .mt 
wercl opge-

zijne liukerl:anrl de takken ,·an de heg vernielde en 
een onheilspelle11 l geflui<:tcr kwam over zijne lippen. 

Dat wa~ ·het dLt~? Anders nict? En toch! - ~een, 
dit is iets onbe1luidcurl~, dit kan niets b<"tcckenen! Z~j. 
nog z1)<'> jong en zoo rein en schukleloo<:! Zij knn geen 
gedacbte11 kocsteren. - .:\een, neen! onmogelijk kun
nen zulke gcd1tchten zoo plotseling oprijzen in een 
«emoed zoo' zedig- nls het hare! En nu zie ik ham· 
"' -op eens niet nicer! De officier staat daar gef1cel al-
leen aan het raam? Zou biJ misschien daar <:tecds al
leen geweest zij11. Kan mijne opge\vekte \'ei·beelding 
wellicht - - ? Maar, neenl neen! Zij hecft bij hem 
gestuan. Duidelijk heb ik ham· gezien. 

Bob keerde zirh o:n en liep weer den weg op. waar
langs hij gekomen was. 

Eerst lang· nadat 11et licht was aangestoken en toen 
de oude heeren reeds zwaar in hun spel verdiept waren, 
stone! hij, op een~ achter een speeltafeltje. 

»Ziezo,,!"' r1cp de rrgeeringsraml Huland welgemoecl, 
ter\\'ijl hij dr:1 lrnhl1·r~lentel weer op de gewo1w plants 
leg-de cu ccn •net. •[<irirag en stof uverr\<,ktc fle~d1 op 
tnfel z••tf(', zi ,zo,l, 111c is mcjn 0:1dje ))en al~ OYel' zich 
wl\'e11 v.-r.-;clt ·i!it liet hi.i c1· tladelijk np v0l!{e11 - llmaar 1 

zwiJil\Jll lwo:·! gij 111:J"t me niet wrklapp.·n - nu is 
zi.1 va11 dt' IJ c:llt "ll 1k lwb voo1· ons ccn lekkere tlesch 
Stei11IJ1}l'g"CI' op.!'('.JuikL - ecn 0111lc --- ik gduof waa1·
lijk dat ik ecu :He« Itch beetgP,pakt. Nit zullcn we 
el' o i;; e1'n~ l'~cltt gernakkelijk eu gezellig toe zetten. 
De v1•m1w komt z •ker cerst over een panr nren terug, 
die Yisite :i:al zoo gauw niet atgeloopen zijn, en al 

dien tijd zult gij toch we! voor mYe medcdeelingen 
niet bel.JoeYeu." 

Hij krccg glaz·m. ontkurkte bee! zorgvu1ci1g de flesch 
reikte den ge,·uMen beker eerst aan Boh toe, met 1le 
·woonlen: 

>>Xeem aan Lob en cen pel'eat voor elke 3Waar
moedige bui! 

De glazen we, Jen aangestooten, de geheirnraad ge
noot met lanp;zame tengen van clen tintelenclen 'vijn 
en Bob, die de lippen nauwelijlrn aan het glas hi<d 
gezet, antwoorddc: 

ll lk ben niet zwartgall1g!" 
llZu! qui s'cxcuse en zoo rnort!'' zcl de regeeringR

raad lachr>ncl en nam op de sofa pbats. llEn ik had 
nog niet el!ns gczegd dat ik daarmede op u · cloeld e! 
l\Iaar ter zake! Ik hen wezenlijk zeer benicuwd om tP, 
vernemen warrrorn gij zoo dringend up een onderho:ir 
hebt aa1vedrongen!" 

»Eigen 1jk is !,ct maar ecue enkel.i vr:rng .... '' 
ll"Tel t is jarnmer, rlat het ct· g-.~en lien zijn! Die 

oude jong m daat" --- en hij schonk bij rli•) w.:iortlcn 
z\jn gt.is wed··r in --- lldie mankt irdcr~ tong los en 
als gc rn.1·1r cen he1'~je geduld hn.bt dan lrnnt ge allcs 
nit mij kr'jg1•n, wat ge maar wilt!" 

>ll+ij zG11dt mij g-enoegcn dMn, al.-< g\j cen nwcr 
crn~tigcr foon.zo11rlt willen aauslaan."' 

Unb'tn•l rng z:jn scho0nzoon b~we·~md aan. 
.•lO! da1lrllUk ::ii;; ,i;e dam·op st,rnt!' kh111k ltet ant

wooru, cloeh cen lichte trek van on,ev1·tJrlen!JeiLl wr-
toonfl,~ zich O[' 7.IJfl gelf\at. l 

Bou aarzelde nog eeuigc oogenblil-ken en noeg tocu 

Za 
Yrijtl 

op i>ens: 
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lilt a Id. 

Za ;·dag 'l3 Juni N. i\I. 
la1c1·,,.ig 27 Juni \'. M. 

= 

>Jlleeft baro,1 Ilollf't'id ooit in eenige betrekking tot 
mijnc- \"t'Oli\\' g0sta ui?n 

»H ;e ko• 1t !:!'C ,[a,,ra·1 ,? Tot haar in eenigc betrek
kcng , .. :;estaa•1! · her'1:q],' ' liulantl met. volkomen zelf
beheerscbing, doch ceniti-. ins scl1"rper blik. Hij tracht
te tlom· die tp:::·enl'ra 1g : j1l te winnen. om bij zicb
ZP,lnm tr} 01·,,;·!0 ggPn weE' antwoon[ bij gevcn zon en 
hoe hij er \O•' zo11 k111wc11 .!;·cmken, om \'OOl'af er achte1· 
te kor1cn. wat Boll rigcnlijk wi-t, of ko11 vcrnomcn 
hebben. 

l ~Iij dun kt rhit ik tic) waag duidelijk genoeg gestelt! 
hcb" hernarn .3oh "'-~nig~zins lJit~. JlGij ctoct daai·cn
tegc1t el'enecns cen vra;ig, rlat is dus geen imtwoorcl 
op de rnU11P. <.n ik. geloo1 clat toch niemand mij 110t 
rec!Jt z;•a ktmncn lw wis 'n, om u desnoorls daartoc 
te rlwingcn. 

·lO ·el' uw rccltt daarop \ril ik volstrekt gecn aan·· 
merl;inp: 11!< ke11," brr tte de gr,heimrn,ul los, J>.naar 
wr<I 0 11 rle m:mie1· wa::u rnede, on den toon waal'op. 
.\ha,·" wnn.~·•IP. hij tnillllttne1· Dik zal het c1· maa1· 
\"c1e>1· i rnden, rhtt er i.;•~ [:; rnorgernllen, dat voor u 
o tl'<'l':daarb· :11' i:;, e>r \\,t,tdoor het een of andcr u 
in e,~ l Yt>rk1Jcnl cL1g-licu \'Oorkomt ! Zeg mij dns 
\'O•Jt' al10 diPr~·pu --- wat l:; r.r p:•)bemd ?" • 

l'D"~ dn11 w:is het toch mogclijk clat er icts ge
l> •nrc11 ko.1 ! • he!'ll,cm llob wij drifl,ig-. ll Welnu 
tb::irni 'e i' 111.j<1c \ raag !'f'eds bt';tntwoord !" 

"E"ne znHclPrlingc• g·e1"1'gtrckking" lil'Omdc Unland 
mnt e•frou.t r;·tlaat. 1i~Tu:i1· wrlangt gij dat wij clit 
intere,Jant onderhou1! vurnlgen, of te11 minste dat 
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God:;d1t'nstoefening in l1et kcrkgebouw des morgPns 
8 1/ 2 ure. 

De P1·edi/;ant, 

\A~ KLA YEREN. 

\'ert1·ek cler 'l'l·einen 
Senmrang-81110 G.50 v. rn . sueltl'ei1', welke 

te Solo a:rnsluit aan den snel
trein, cliP 0111 ·10.30 v. m. 
van dan1· naa1· ~oerabnja ver
ti'ekt. Yenler 8.31 v. rn. LH 
n. m . 

Solo-Semnrnng 7.'2 '" 111. '10.30 v. m. 2:16 
n. m. sneltrein, welke uan
sluit aHn den sneltrein, die 
om 0.':!.0 1-. in. van Soera-
bnja \'t:l'ireld. 

Semmar.g-KedongDjati ~.55 11. w. 
Kedong-Dj::iti- Semarang 8:12 v. 11i. 

Se1uarang-Djokja U.50 v. ill. 8.::ll v. m. 
Djokja-Semarung 7.15 v. rn. '12.25 v. m. 
Iljokja-Solo 7.15 v. m.8.4l:lY.111 1L.25 

Sok -Djokia 
n. rn. 3.55 n. m. 
7.·J::l v m. '10 v m. 1.53 
n. m. ::l.3G n. m. 

\Yillem I--heclong·-Djati o v. m. 2 n. 111. 

Kedong-Djnti-Willem l 8.5 v. rn. 4.·11 n. m. 

Soeralmja-Solo Ojebl'es 

10.l•I (rnel;1i;i11) annk. Soe
rabaja 6.-

2.3fi-aank. Madioen 5.52 . 
o.~O ~sneltrein) ;uuk. Solo 

llj. '1.28 
8.':!.J aank. :':olo Dj. 6.
H.5i aank. ~ladioen 5.5J 

<Tijil'Of•ga1,.>n rnlgPns 111iddllu. tijd Soerabaja: 9 ini
n111"n 1·1>1»chil met Solo; 'l '2 nu:· Soel'ubnja;::: 1 'l .51 
~~0!1 .!.) 

Op heden werden ter poliberol rnroordeeld, 
wegens bet bezit van clandestiene opium : 

bingoclimedjo met 15 d. lualrnl. 
Bok Setn;kario » 1 md. id. 
Bok Kariocliruedjo :1> 1 mil . id. 

terwijl Setrodipo ter zake werd vrijgesproken. 
En wegens het bouwen zoncler vergunning: 
'l'an Sin Yat met f 15.-- boete. 
Tan Kang Hok werd vrijgcsproke11. 

Koffij. Mee1· oegeerd maar zonder afdoe
ningen. Uit den nieuwen oogst is nog niets 
aangekomen, en nm1gezien men niet wil koo
pen r.onder de qu11liteit te kunnen beoordeelcn, 
7.ullen er vooreerst wel geen transactien tot 
sta11d komen. 

De Heer J. Knaap eerste hulponclerwijzer 
2e klasse nan de Open bare eerste bgere school 
1Llhier, ontving gisteren het bericht zijner over
plaatsing nnar Kendal ah hoofdonderwijzer 
tweede klasse. 

Een Moorscbe apotheek heeft zich gevestigd 
te Batnngan en kan men op een uithangbord 
lezen, clat aldaar alle soorten van medicijnen 
te bekomen zijn. Of de geneeskundige . facul
teit · ook over die toko toezicbt heeft, valt 
te betwijfelen. 

v ERPESTEXDE GJWRE~ stijgen aanhoudend uit 
de selokan loopencle langs het Residentie bu
reau en bet Postkantoor. Zoo men voor meerder 
toevoer van water ter doorspoeling zorg' drn
gen kan, is het voor de be1Yoners dier buurt voor-
1Ll, boogst wensehelijk dnt daartoe last uit
gevaardigd worde. 

Djnttiebrnndhout, dat per Jrnr van de ba,lte 
Poerwocladie naar de suikerfobrieken in bet 
Kartasoerasche wordt vervoerd, wordt onder 
weg door de grobakvoerders verkwnnseld aan 
de opgezetenen van de desa Kletjo, die de groo
te stukken tot klein branclbout kappen en het
zel ve vervolgens over S6ropadan of Tjepagan, 
dan wel over ObhLk-Oblikgnn naar de pasar 
Lawean transporteeren en daar aan de Chinee
sche houthanclelaren verkoopen. 

Een rijke Javann in de desa Kradjan, onder 
La wean, moet een Javaanscbe brief ontvangen , 
hebben, waarin hem op een danrin bepaalden 
dag. een bezoek van ketjoes werd aangekondigd. 

Ofscboon die kennisgaven in vele gevallen 
slecbts clienen om de politie op het dwnalspoor I 
te brengen, heeft de man voorzichtigbeidshalve 
maatregelen genomen . 

Bij gelegenheid der feesten bij Pangeran 
Hario Gond6 Hatmodjo, ontbrak het aldaal' 
niet aan dieven, zakkenrollers en clowns. Be
halve toch dat Zaterdugavond een inlander 
in het gedrang zijn buikbancl ter wnarde van 
f 150 werd ontroofJ, werden ook de staarten 
van twee Chineezen op arglistige wijze met el
kander verbonden, waardoor de geallieerden tie
rencle op den grond vielen onder uitbnndig 
gelac h der J a vaansche jeugcl. 

Bii de aanstaande uitbesteding van bet recht 
tot bet houden van pandjeshuizen hier ter 
stede, moet er plan bestaan die in tien per-
ceelen te verdeelen. · 

Het BataziaascM marktbericbt van den 5en Dit i'S in het belang van den kleinen man 

d , elclt liet o]a nde. te achten daar de drie pandjesbuizen op Ke-
eze1 verm v 0 e . f 1 t p T' · d · 

Orn vrnchtboomen enz., te vermenigvuldigen, l een zeer bedenkeli.jken geest onder de bevol
plaatsPn de chi11eezen eeu der nfgesneden ttik- bng ter hoofJplanta Palembang. 
ken in een flesch met zniver wnter, waarin 'l'en einde geen noodelooze ongernsthetd te 
die door een kurk met was, bevestigd wordt. verwekkeu, 11wenen wii daaromtrent niet in 

Spoedig vormen ~icb dan aan dien tak WOT- nadere bizonderheden te mogen trede~ alvo
tels, waarop men de plant voorzichtig in goe- reus ons omtrent den oorspro11g <lier geruch-
de teelaarde overplant en zij zich veelnl gun- ten te bebbeu vergewist. B. Fl. B. 
stig verder ontwikkelt. I 

Goed geslmigtle proeven dn,arvan zijn bij I De luitenaut ter zee J. H. Cidmeier, de be
een cler Chineesche sodalimonade verkoopers kende Noordpoolreiziger, thans te Amsterdam, 
op Tjojoeclan te zien, wnnl'Onder verschillende zul, naar meu verneemt, als chef eener we
fijne soorten van cljerookboompjes. tensclmppelijke expeditie naar Nieuw-Guinea 

vertrekken. Amsterd. 
Aanstaanden Zaterdag zal de Hesidentieraad . . 

albier v66r het beain van de Poeasa zijne De verhoogrng cler mvoerrechteu door den 
Iaatst~ zittina houd;n om daarna vacantie te Directeur van Financien voorge':teld als com
nemen. 

0 f pensatie voor de voorgesteld.:. iifschaffing der 
Als een bewijs voor vlugge rechtspraak ~ uitvoerrecbte11, is, geliik bekend is, in het alge

moae dienen <lat alle no"' hanaende delicten j meen de rechten vim 6 tot 10 pct. te brengen. 
op ~lierr <lag berecht zulle~ kun~en warden. I De bizondere bepnlingen zlin de volgeude: 

Kntoeueu goederen en gttrens tot 8 pct. van 
G de wannleu (tbaus 6 pct.); petroleum tot f 2 

Een geemploijeercle van de onderneming · I per hectoliter (tbn,ns 6 pct.); meel t1't 3 cent 
bezit een prnchtig r~jptLard, waarvoor hem door i per kilo (tbans 11/2 cent); zout tot f 2 per 
een Hofgroote reeds f 500.- geboden werd. 

De inbndsche politie vermeende echter met 1 OO kilo; sigaren tot f 2 per kilo (tbans alleen 
een O"estolen din- te doen te hebben, en of- van Ha'!ana- en l\fanila- sigaren, terwijl an-

0 · 1 clere soorten f 0.50 betalen); thee tot f 20 per 
schoon de eigenaar met getuigen waaronc er 

I d kilo (tlmns gem. { 12); bier tot t 6 per hecto-
eenige po1itiehoofden, den verkooper rnrr e liter en f 6. 7 5 per (Lfgetapte flesschen (thans 
aanwijzen, liet zij echter bet paard voor eer. f 2 en f 2.25 ). 
paar dagen herwaarts brengen, teneincle bet 
met bet signalement van bet ontvreemde beest _____ _ 

B. H.B. 

te knnnen vergelijken. i · · 
Tot zoover · alles in den haak; maar wat ,, In he~ Apnlverslag van :Ien Res1dent van 

niet in den hnak, is, dat ruen met zijn paarcl i:3umatra ~ Ooskust le0st u:ien m de Jew. Ct. o. a .. : 
des avomls lfLngs. 's Heeren wegen paradeert 1· Iu Deli, As!Lhan en Srn.k werd door verschei-
en de hooaere rijschool vertoont: den.e onclernemers naar gron<lcn gezocbt, ge-

0 schikt YOOl' den aauplaut van tabak, en naar 
vernomen werd met grrnden uitslag, zoodat 

De conducteur bij bet M. N. legioen, K. was een brlangrijke uitbreidiug van die cultunr is 
onlancrs in bet maaaziin bezia oude losse iia- te verwacbten. n o t1 t> , 

tronen opentemaken, toen door on voorzicbtig- · 
beicl een der hulzen ontplofte, waardoor hij 
vrij hevige brandwonden aan gezicht en lin
kerarm bekwam. 

GEilukkig beschermcle een bril 's mans oogen. 

ZtLter<lag jl. hield onze Assistent-Hesident, 
vergezeld van den rooimeester, eene inspectie 
over den weg van Tjoij_oedan, alwaar reeds 
sedert Jang de OhineezPn met het bouwen bunner 
;voningen de ~·ooilijn moeten overschreden heb
ben, zoodat che weg tbans veel smal1er clan vroe
ger moet zijn. 

lets dergelijks is geschied met de amfioen
kit op Pasar Kliwon, die ook een gedeelte van 
<lien weg ingepalmd heeft. 

. GEMENGDE EERICHTEN. 
Sedert eenige dageu, vernemen wij, dat in 

de kraton reeds een begin is gemaakt, met het 
repeteeren van de Waijang-orang die bij gele
genheicl der besnijdenis van den kroonprins 
zal gegeven warden. Deze plecbtigbeid zn,l, 
naar men ons mededeeld, binnen kort plaats 
hebben. Mat. 

A, D. 

Den 22sten :Mei il. bracht de mijningenieur 
A. Stoop andermaal een bezoek aa.n den Mer
api-krater. Zijn over dien tocht uitgebracbt 
rapport, lazen wij in de Javasche Cou!'ant van 
5 J nni en hLten wij liier in zijn geheel volgen. 

Voor de eerste maal sinds de krater geob
serveerd wordt, bleek eene daling van de prop 
te zijn ingetreden. Die daling werd voor het 
westelijk deel op Om315, voor het mi<lden op 
Om335 en voor het oostelijk deel op Om37 
bepaald, waarbij ik opme.rk dat de trnncbe
mo otagne, die in gebruik is met zekerheid toe
laat verticale verplaatsingen der prop van Om05 
te meten. Hoewel · gering, zoo is de daling 
toch naar mijne meening volkomen volcloen le 
om te bewiizen, <lat een afname der in wendige 
spnnniugen heeft pbats gebad en ka.n datmnede 
niet ]i:Lnger gelacht warden, aan een verst<Gpping 
van den krnter en de gevaren, die dauruit 
kunnen voc•rl v loeien. 

Meerdere \ t, r:i.nderingen warden niet waar
genomen; het rvoken was zeer gering en hn.d 
voorname]ijk pla!Lts uit de kruin van de prop 
en uit twee solfotaren, die nabij de zaklijn 
tusschen prop en kraterwand geiegen zijn. 

J . B . 

Suiker. Sedert de uitgifte v~n bet laatste pa Hlll, c e gro
1
o e asar en JOJOe an, met 

bericltt hebben er versch:ille'llde belangrijke trans- · m de b.estaa.nc.e behoefte voorzien.' waard~or Behalve een ridderorde heeft de beer Max
ac?en pls.~ts gebud, die men op, circa een l de pa~dJeshmsboufers het monopohe en de rn- well nog een geldelijke belooning ontvangerr 
m1lhoen p1cols kan 11annemen, zooaat de ge- landefo het nadee hebben. vnn £ 500 voor zijne ip zake de 1Vise1·0 be-

Vers p reicle Berich ten. 

beele verkocbte hoeveelbe:id ruim twee millioen wezen diensten. De Schout bij Nacht van Alpben Yertrok Zaterdag . 
jl. pPr Soencla van BataYia na~r Nederland. Bij z.ijn 

picols zn,1 bedrngen . Prijzen loopen van f 11.- Ofschoon het nieuwe Residentiebureau veel De Cbinees Khoo Tiong Pob, die als gids i·ei·trek "·erden dertien saluutschoten gelost. _ De 
tot f 12.25 maar dit lnatste e:ijfer werd slechts boven bet vroegere gebouw voor heeft, is echter dienst deed, ontving een prnchtig gvuden bor- overbrenging naar China van de drie nit Manrlor 
besteed voor enkele restant-oogsten of voor bet gemis van een wacht- of getuigenkarner, logie. B. H. B. venvijderde chineesche tandiJs, hoofden v::tn geheime 
late levering. Sedert de laatste week is bet bij gelegenheid der r.ittingen van den Resi- genootsc.happen is nitgrsteld tot 1 foli. - De ge-
echter kalmer, ten gevolge van de iets minder dentieraad als ai;.derszins, een groot ongerief. Hier te Batavia wordt bet gerucht verspreid, pensioneerde Juitenant-kolo11el der administratie Mil-
vaste berichten nit Europa, en zijn er thans De getuigen warden tegen 9 ure des rnor- " d:1t de beer W. P. Groeneveldt, thans secreta- der~ . tbans chel' tier firrna Ahrens et Co. treerlt op 
tot de lncLtst lJesteedde IJ1·1ii·,en :::;een l{ooper·s, t a·1 "1 t t l'"' · b" b t D t 0 E N.. h 'd als ~lirec.teur rnn het offlciers kleedin 00-f'oncls. -- De "' ~,, :::. gens opgeroepen, . en moe en I nvtJ s o ~ ns ~J e epar . vn.n . . en ~JVer e1 , 

h l d ' d berichten omtrent de ve1'ziekle in cle residentie ·na-
ofsc 0011 iou ers onvernndern vast gestem I uur of later wacbten, zood1 t zij gedwongen den kolonel Haga te Borneo zal vervan 0o·en. f d 

~ taYia zijn zeP-1' gnnstig. De genezing 01·el'tre t e 
blijYen. z~jn zich al dien tijd onder de corriclors te be- B. H . B. sterfte. Dit geeft uitzicht op bet spvedig Yerdwijnen 

Op de meeste fobrieken is meu reeds ruet wegen en vennoeid huiswnarts keeren. cler ziekt<". _ Yun cle acbttien c::1ndiclaten voor het 
malen Legounen, doch de nileYeriug bepualt I Eene 1"erbetering in drne Kmnper-bouworde Geruchten doen de ronde, <lat verschijnselen grootnmbteiiaars exaXJien zijn er te Bata1·ia tien gc-
zich nog tot kleine hoeveclheden . ware ten zeerste gewenscht. · zijn aan bet licLit gekomen, welke wij,zen op 

1 
~laagd, \Yaaronder enkelen zelfo bizonder schitterend. 

1' 
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ik u een antwoord geven zal, wa:i1·toe gij beweert I :Het Ylummenden blik en, als bniten zich zelven, heb duidelijk genoeg gezien. hoe het met hen hei- ~ ))]k heb gel~ik !" 
rnij te kunn~n dwiogc11, rlau rnoet ik 11 H!1·zoeken I riep Bob heftig: Lien gesteld is. Liefde - zelfo die het minste be- ; »Gij lwbt gelijk," hl"rnam R11land op hoffelijken toon. 
wat bedaard(l:· en bezadigdi:r te worden. n, heb ll \Vaarom rnoet ik zulks eerst nu vememcll ?', antwoord, en bet ergste verstooten w0rdt --- ziet 1 Bob gevoelde zijne onbesuisde oploopendhleid en zei 
geen 1u8t 0111 te blijn~n J"'Dtr·n met ieuianci, die niet I ),Omdat gc er ecrst nu nau.r waagt" antwoorclcle scherp, scbel'per clan de koele blik van den sluwen ·. verontsclrnldiircnd: 
in staat scbijnt te \YCzt'll Olll ni\jnc woorden op te Rulnnd op honenden toon. opml"rkel', met al zijne geslepenbeid. Docb ik ver- ~ ))Ik fo1t mu dam· onnoodig en ongepast tot driftige 
Yatten, zooa!s die opgevtlt Gdwon·:i te wordcn." , llNog eenmaal vel'zoek ill. u ernstig Pn dl'ingend, onclerstel, dat het t.oen reeds rnee'r was, dan een opgewon<;cnheicl venoerPn . 'Nat gaat bet ons ook 

Bob stond met den rng tl'gen de L1fel te leunPn, 'j mijnheer" bemam Bob bits en scherp llWel in aan- [ onbeduidende vrijage --· cloch daarop hebt gij zeker eigenlijk aan, of er •aders gevondt>n worden, die 
·sJoeg- rle arn1en OH'r <le ho1·,t. en Z<•i: rnerk.ing te "·ilJen nrmPn. clut bier belangen op het ~ geen vermoedtn gekot'sterd. \\'aarom kijkt gij zoo · btmne kinderen op clel'gelijke wijze br.handeJen of 

»Gij ziet dat ik \W.'.!1· p·eh.!el bt>daard bcn ! Ge spel staan, w:rnrbij geen luim of kOI tsw\jJ te pas l voo1· u? Ik YCrlang de waarbeirl te vernemcn." r hen zoo tot een buwelijk dwingen? En dat i·1 im-
kunt niet ecns bnghjpen h<w be,Janrcl. Ook wiJ ik komen, die daar nen onvenlragelijk zijn, als .... in ~ lllk voor mij hielrt bet voor niets dan ecn vrijerijtje." ~ me1·s niet eens noodig ! Door redenf'ering of vleiende 
openhnrtig zijn. en u kor tm~g z<'ggt>n, hoe ik tot bet m1sdr\Jf zelf ,. t- )JGU hieldt het daanoor ! was dat mil'schien ook toe~pl'aak, door zacbten clrang, of <lringencle waar-
die vrnag gehrncn beu . Danin l!ollfeld is 1•cn Yan )Jlk geloof" hernam Huland, nu ook driftig ge- ~ omdat het zoo in uw kraam te pas lnvam? Vergeef schuwing bereikt men rvenzeer bPt clue!, en dat 
clp officieren, dil• hie1· rle lrnst m•lckn 0pnemcn . worclcn, ))clat wij ven.tand1g :t.Oll(len docn, dit onder-1 mrj zoo 1k hierin niet al te berntteluk ben, maar in . &iaat veel beter, dat wordt door de rnensche niet 
Toevallig wg ik toen wij bij dr> familie Grumbach werp n~rder te la ten rustcn." emst, ik heb waarlijk moeite om miJ iemand voor te I a Ileen verstandig m::iar zelfs als plichlmatig geacht, 
waren, hoe hij met mijne wou1Y in ern zc,~1· intiem iiOmdat 1k nu alles wert ?" stellen, die tot zulk een sclrnrkenst1 eek in staat zou ztjn!" I omdat 11et zoo dilnvijls toch goed uitkomt ! En zoo 
gespr<'k was gcwikkeJd. Pn dat \·iel mij bijzomler op. Ji°Wut 'wt•t g-e er van?" barsttc R11bnd los. DGe Rnland stond van zijn stoel op, kncep rle lippen worclt men te znmeu our! en sukkelend, zit sufferig 
Oncler bet naar huis rijd<>n hrnc.ht ik bij de oflkiereu het , wnct niets ! U1t den toon, ":rnl'Op ik 01er die vrij- r op elkaar cri sprak, zich met moerte bcherrschende: tegem•ver elkaur in de ziekenkamer, en jubelt over 
ge~prek op hem, infr1rmecrrle nan1· zijn Yerleden, en , age ~prak zou een nllder reeds genoegznmn begrepen lllk kan niet zeggen, dat ge rnnclaag bijzonclet· ~ bet gelukkige huwelijk." 
vroeg daarb\i, als in het Yoorbi,igaan, aan Alma, of I hebuc'n, hoe ik dat. hecloE>lcle. 'Wat mij :iangaat kunt ; hofleJijk. in uwe uitdrnkkingen zijt." · ~ 
zij he. m w11eger reed<> ontmoet hnd, lictgPen zij na·· i gc d,wrnaar ook bij ieder antler onderzoek docn, en !· >Jlloffclijk," hcrhaaJde Bob opstuivende. Gij zult 
ttiul'liJk cladelijk beve~t igtlc." gc znlt van icdereen hoorc:n, dnt het nooit ietsmeer toch wel evenzecl' als ik zoo iemancl een schurk noe-

))VVat zcgt ge dit, als iets Ycclbeteekenencl ..... " te hecluicien beefL gehad, ab 't gt>en zoo licht bij . men, en als hij vacler is een schurk in driedubbPle ~ 
)).]a! daar heb ik mijne rerlen0n voor. E11 het is I icder meisje plaats heett - of het moet er cen zijn, r mate? . Sd1Urk, tegenover zijn kind, tegcnover den 1 

immcrs waar, zij hebben elkaar uoeger gt•kend niet konrl als. \j.~, en zonder eenig gPvoel. Maar toen ik ~ ongelukkigen e~htgenoot.'. en trgenover de h<lilighe·i·d ~ 
wa~r?" up het. .JIHSte oogenblik daurnvel' een paar gcpaste [ van het huwelIJk, als hrJ het over z1ch Jrnn verkrIJ- U 

ll \Ve! zeker ze waren met el·kanr bekenrl, en ... .'' woordjes in het midden bracht \•iel <le heele zaak I gim, zijn kind, met de liefde tot een anrlcr in haar H 
))En hebben z\i elkaar lief gebad ?" inecn als bewijr;. In een woord 't is niets clan eene hart, tot C<~n huwelijk te dwingen." 
Die woorden klonken nls een ~martelijkc kreet. zccr alledaagsche geschierlenis." ))A]s men btj dergelijke gevallen sll"chts jnist let 

Ruland zwerg een <fog-enblik, doc li liet 0r 1oen zeer ))Mam· zuU<e alledaagsche gescl1iedenissen," rnerdc op de omstandigheden, clan ziet men dikwerf. ... " 
koel op volgen. · Bob vrij scherp er tegen in, »hebben maal' al te )JGij zoekt uitvlucbten," vie] Bob hem vinnig in 

JJ.Ta, dat hebben ze." vaak een taaiel' ]even, dan men veronderstelt. Ik bet woord. 

( Wordt vervolgd.J 



Intusschcn zijn er $lerhts twee plnatsen bPschikbaar, 
en vuor de in Nt'derlaud ge ·laugden slechts "Yier 
plaatsen open, zoodilt O\Cl' het algemeen hun kan,en 
zeer ~lecht stann. en zU een panr jnar rnn alle 
tn1 ctement wrstoken bun cnrrierP zlllll'll moeten be
ginn en met klerkenwer k or de b111·eaux te venichtPn. 
En niet1emin houdt ie tln1ng naar de lndii-che 
staatsruif st1~eds aan. - Te Edi had de oorlogspartij 
grooter aanhang µ-1•kregPn PD wnngde een aam•al 
op den Pussar en bet Chinee che kamp, op niet 
rneer dan 400 pas~en afstands van onze versierking. 
De Radj.1 ''an Edi, zijn !even nu niet meer zeker 
z~jnde, hceft met zijn vrouwen en kostbaarheden de 
wijk geoomen in onze H'l'Sterking. - Oe troepen 
'an Bomeo. rlie geag-eerd hebben in het Mandorsche, 
wortlen spoeclig te Batavia terugverwacht. - Door 
een politieopi1asse1· 1P Batavia is bij een inlander 
rnn hct land Kapoek onder Tangernng een vnlscl1 
bunkbillt>t ad f 10. achterhaald, dat hij bij e1m Chi
nee~chen waronghouder wilde inwisselen. Het hank
billet ziet er zeer onoogelijk uit en rnPt een oogop-
lag- is het \Un et>n echt te onderschriden. De politie 

ondcrzoekt natuurlijk deze zaak. - In het Indisrh 
Vnderland vrnagt men hoe ht>t mogelijk is dnt twee 
ont~;Jngen tudithudJoen•n, waanan een zelf:s in het 
fort tt> Klat<•n met rYetsh1gen wcrd afgestraft. bij 
de scbuttt>rij te Semarang kunnen worden ingelijfd, 
111 stdjd nret de bepalingen. - Te Padang is een 
Chinee;,;che wajnngtroep gearriveet·d, ongeveer 70 
pet"onen sterk, waaronder een 27 tal vrouwen en 
mcisje .. De ondernemer hoopt aldaar goede zaken te 
mak,'n, en zal den duur van zijn verblijf regelen 
naar de meer of ruindere finantieele voordeelen. die 
hlj behalen zal. -

Een ambtenaar - en nog wel een chef van dienst
die doot• de Regeering met betrekking van vertrou · 
\Yen Yereen\ en naar Padang gezonden was, is <loot· 
de Societeit 11de Eendmcht" onwaardig geoordeeld 
om lid harcr rnrecniging te worden.- Te Padang 
het•ft zich een Maleisch tooneelgezelschap gel'estigd, 
dat zPer in den smaak van b,•t l\Ialeische publiek 
yaJt. De entreeprijs bedraagt 25 cents voo1· cen 
volwa. sen persoon en onder de stukken die met de 
daarb~j bPhoorende costumes met succes wor·den op
gernenl, normt men; Sair Soeltan Abd0el l\Ioeloek, 
Hikajat lntlalpatra, Goelam enz.- Den 16en April 
owrleed te Kreusnach de vermaarde beeldhouwer 
Kail Caner. Hij was in 1828 te Bonn geboren, 
studeertle aanvankelijk onder Jeiding van zijn vuder, 
daarop in Berlijn en later in Rome.- De Mini ter 
rnn Justitie heeft zijne arnbtenarf"n gelast om alien 
zonder onderscheid 's morgens ten tien Ul'e op het 
DepartPment aanwi>zig te zijn.- Mejulfrouw Dosne 
heeft aun de ucademie van Marseille het huis ten 
geschenke gegeven, waarin Thicrs bet levenslicht 
heeft nanschouwd. Die woning is meer dan dertig 
duizend francs waard en doet dienst voor de zittin
gpn der Academie. Deze vrijgevigheid heeft grooten 
indrnk op de bevolking ''an Marseille gemaakt.
De Raad~leden van Bergharen hebbPn bet werk ge
staakt, niettegenstaande de Burgemeester tweema
len in een week raadsvergaderingen heeft belegd, 
zoodat die gemeente thans feitelijk zonder bestuur 
is.- EPnige Duitschers te Ylissinge11 ontvingen een 
eigenbandig schrijven van Yorst von Bi~marck als 
antwoord op een TC'legram dat zij den Rijkl'kanselier 
op zijn 70en ve1jaardag deden toekomen.-- Voor de 
ncante betrekking van conducteur op de Gecrtrui
denbergscbe boot hebben zich aangemeld niet min
der dan 120 soUicitanten. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 6 Jnni. Tweejarig verlof verleeml 

aan A. E. Dudok van Heel, houtvester der derde 
klasse. boschdistrict Toeban-Bodjonegoro; 

aan K. E. Reck, kapitein der artillerie. 
Ontslagen, eenol, op ''erzoek, H. Ruleman Voget, 

veldprediker; 
D. G. van Gorkum, kapitein der artillerie. 
Bela~t met de waarncming der betrekking van 

houtvester der derde klasse, de ambtenaar op non
activiteit (gewezen houtvester der tweede klasse) J. 
H. van det• ~leulen. 

Ter beschikking geste van den DirectPur van 
Binnenlani.lsch Bestuur, om benoemd te worden tot 
houtvestcr cter twePde klasse, Senn van Bazel, on
langs ,·:m verlof ternggekeerd, laatstelijk die betrek
king bekleed hebbende. 

Bevorderd tot kapitein der artiJIPl'ie, de eerste 
Jui tenant bij dat wapen J. H. Gaade, directeur van 
den buskruitmolen te Semarang. 

Ter rnrrnnging van den kapitei11 der artilleric J. 
H. Gaade, is tot directeur van den !Juskruitmol1m 
te s .. marang benuemrl de tweede luitenant der ar
tillerie H. W. J. $t.roband. 

Geplaatst bij de vijfde afdeeling van bet departP
ment ... an Ourlog de luitenant-kolonel-intendant A. 
E. "\Yinrkel. 

Ore1 geplaatst naar Atjeh de kapitein-kwartiermees
ter A. A. C. Harting; 

de kapitein der artillerie J. C. van Geel. 
Benoemd tot onderopzichter der tweede klasse bij 

de staatsspoorwegen D. H. K. Mentel. 
Uit Batavia, 8 Juni. Het stoomschip Prins Hen

di·ik is den 6en Juni van Suez naar Batavi<l ver
trokken. 

De hee1 J. G. L. Houthuijsen van Semarang heeft 
heden met succes bet notal'is-examcn afgelegd voor 
een commissie uit het Hooggerechtshof van N. I. 

De Regecl'ing heeft bewilligd: 
in het oprichten der brand-assurantie maatschappij 

Pwlang: 
in het oprichten drr cultuurmaatschappij Tawok 

te Semarang. 
Ontslagen, eervol, op ''erzoek, de kapitein der in

fanterie A. M. Winkel; 
C. W. l3oombergen, schout te M::dang. 
Belast met het waarnemen der betrekking van 

schout te Malang, Peters. 
De beer de Groot is voorgedragen voor griffier bij 

den landraad te Banjoemas. 
De Ned. Handelsmaatschappij keert over 1884 een 

dilidend uit van f 40 per aandeel. 
Aan bet examen voor' de krijgsschool dat den 15en 

dezer alhier wordt afgenomen, zullen deelnemen de 

eerste luitenants J. R. Jacobs, L. _\. Bakhuis. Smit$ 
en de tweede luitenant G. N. van Alphen de Veer. 

Bet stoomschip Limbul'g is ee1·gisteren te Rotter
dam aangl'komen. 

Bet stoomschip Geldel•land is te Marseille aange
komen. 

llet stoomschip Drnilhe i$ Aden gPpasseerd. 
Le Frnnsche mail, met berichten loopende tot 8 

Mei, is hier heden aan,!!'eko111en. 
De gepensionneerde kolonel van bet Indische leg1w 

Termijtelen is in Holland overleden. 
Ovcrgeplaatst \'an de residentie Soerabaja naar de 

residentie Preanger RegentschappPn, de aspirant-con
tr61Pur W. H. C. Lammeree; 

van de residentie Lampongsche districten naar bet 
gouvernement ,·an Celebes en onderhoorigheden, de 
aspirant-contrO!eur C. L. Thieme. 

Geplaat~t in de residentie Soerabaja, de aspirant
controleur Dijksfra; 

in de residentie Lampongsche districten de aspi
rant·contt oleur R. 0. van der Hout, onlangs van ver
lof teru,!!'gckeet·d. 

Overgeplaatst, van Kendal naar Soerabaja, de hoofd
onrlerw\jzer di>r tweede kla~se P. A. Reijsig; 

van Soerakarta naar Kendal dP. eerste hulpondP,r
wijzer der fWl'erle klasse J. Knaap. 

Aangeslagen vendutien. 

Up Vrijdag 12 dezer in de Achterstraat alhier 
van den inboedel van den Heer Fritschi. 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

A d v e r t e n t i e n. 
Voor het Land. 

Vendutie wegens uitbesteding 
van het brievenvervoer 

OP DINSDAG DEN 16 JUNI 1885 
ten POSTKANTORE SOLO van: Post
karren, paarden, tuigen, Stalgereedschap
pen, enz. 

(129) 
Chef Postkantoor, 

BUIJTEN. 

Bevallen van een melSJe 
W. M. DE MEIJIER 

GEB. WATSON. 

Soerakarta, 4 Juni 1885. 
(127) 

Id Ondergeteekende heeft de eer te 
berichten, dat hij a. s. Zondag, Maan
dag en Dinsdag 7-8-9 J uni in het 
HOTEL SLIER te spreken zal zijn voor 
het opnemen der bestellingen, waarvoor 
hij zich beleefd aanbeveelt. 

(126) 

F. C. H. SCHLAHMILCH. 
Tailleur, 

SAMARA.NG. 

Heer Honig von Witte-
kind zal zich den 5den 6den 7deu en Ssten , ' 
J uni te SOLO bevinden. 

Omtrent Paardenziekteii. of al het an
dere, Paarden aangaande, te consul teeren 
in het HoTEL SLIER. 

Operatie-dagen den 6den en 7den Juni. 

(125) 

Van 15 Juni af 
ontvangen nieuwe abonne's voor het 

tweede halfjaar de Locomotief 
VOOR 

20 gulden. 

(128) DE ADMINISTRATIE. 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

heeft ontvangen: 

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

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

(47) 

A. AUTHIER 
Modiste. 

V endutie wegens vertrek, 
Op l!.aandag 15 Juni 1SS5 

te WONOGll{l 
ten huize van den W elEdelGestrengen Heer 

(121) 
Assistent Resident 

SOESMAN &Co. 

8TAATSSPOORWEGEN OP JAVA 

Exploitatie-Oosterlijnen. 

MET 1 J UNI is in wetking getreden 
een rechtstreeksch verkeer voor het ver
voer van Yl- en Vrachtgoederen, Paar
den, Vee Rijtuigen en Lijken tusschen de 
stations en halten der Staatsspoorwegen 
Oosterlijnen en de stations en halten der 
lijn Samarang- Vorstenlanden-- Willem I 
van de Ncderlandsch Indische Spoorweg
maa tscha ppij. 

Met dien datum zijn de halten Djom
bamg, Ngandjoek en Jfodjosragen opge
nomen in het rechtstreeksch Personen- en 
Bagagever keer. 

Op alle stations en halten zijn nadere 
inlichtingen te verkrijgen. 

(123) Chef Exploitatie 0/ L. 

SALON DE COIFFURE 
Brosse 1".l.ecan.iq ue. 

Heerenstraat-Solo. 

Op nieuw ontvangen een groote voor
raad eerste kwaliteit stroohoeden in alle 
soorten van af f 1.- 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, Oles Fave, Vinaigre Lu
bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 
St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan
guedoc wijn ?i f 14.- per dozijn. 

Heerlijke Manilla en Havana sigaren. 

(124) J. B. A UTHIER. 

Verkrijgbaar: 
Loten Toor de Geldloterij te Samarang ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek W eeshuis 
en van het Hulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samarung groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN : 

1 prijs van t 100.000 
1 > > > 20.000 
2 prijzen :i. > 10.000 
3 > > > 5.000 

10 > > > 1.000 
10 > > > 500 

100 > > > 100 
100 > > > 50 

Loten zijn tegen contante betaling en op 
franco aanvrage a f 10 het lot verkrijgbaar, 
bij aanvrage per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De <lag der tre_!{king zal nader worden aan
gekondigd. 

(57) 

THOOFT & K.A.LFF en 

SOESM.AN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exquise witte 

portwijn, minder zoet van smaak dan de 

tot nu toe aangevoerde. 
( 286 ).* 

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

Verschaft werkkapitiinl aan Landbouwon
dernemingen en vt>rleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en 1rnder tPg-en nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. 0. SCHALKWIJK. 

Societe G10 de Prodnits Alimentaires 
KAPITAAL 3 i\lH.r.rOEN FR.\NCS 

Directew·en DI.VANT en ALLCARD 
GOUDEN 1\-lEDAU.LI•: PAIUJS ·1878 

GounE · MEDAJLLE A1IS1'EllDA~r 1883 

PAR I JS 1 LONDON 
23, Riche1·, 23 q !Ol, L eade11hr1l/811·eef . 

Boter van Normandie 
Zonrler cenig mengsel, de beste boter· van Frankrijk. 

Diverse groentcn, trnlf'els, 8ai·di11es, ptites de 
f'oie g1·as, enz. 

ORDERS TE IUCHTEN AAN ALLE IMPORTEURS 
VAN EUROPA. 

Men eische op elk blik 'let merk met de twee boel'innetjes 

HOLLANDSCHE PRIJSCOUR,\NTEK \\'ORDEN 
OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 

in vaten, blikken en t1esschen 

verkrijgban,r bij 

('J 4 I) · 

263 SO :Ei:::H\f .A.N & Co. 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleef d aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) 

SOEJS1'_£AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Duis· en CJoJDJnissiewendntien 

(28) 

Q~~Ta~~e~@: 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

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

(110) THOOFT & KALFF. 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig .A.gentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende "'VIJN EN: 
Merk PL.A'l'ON & Co. Batavia. 

A. M.ACHIELSE. 

Am~terdamsehe Ap@thaak. 

Leve:trUJafe:tr 
(296)* A. M.ACHIELSE. 

BS CIBBB l:ti GI BsALMAN AK EEH 
MET 

voor 1SS5 

Slechts eenige Exemplaren ontvangen door 

(32) THOOFT & KALFF. 



CIRCULAIRE. 
\FelE<lele lleed 

Bij de belangstelling, welke tegenwoordig 
a.Iles opwekt wat op de SUIKEIUUETCUL
'l'l!UR en de v~rmce~·dering van opbrengst van 
Smker, en vermmdermg der kosten van voort
brenging betrekking beeft, veroorloven wij ons 
de vrijheicl Uwe aandacbt te vestigen op bet 
door ons vertegenwoordigd wordend: 

Dnbbel GekoncentJ·eertle 

Snpe1·phosphaat 

met een hoog oplosbaar gehalte van 40 tot 
45°1o Ph.osphorzuur. Door wetenschappe!ijke 
proefuemmgen en do~r de practijk is gecon
st11.tee_rd dnt de Vormmg van Swikusa ppen in 
het net door de pbosphorzuur gescbiedt en dat 
door toepassing er van niet alleen eene g1·00~ 
tei·en opb;·engst ·van Suike1· 111am· oak :uivader 
Sappen verkregen warden. 

Dit geldt voor alle Superphosphaten in bet 
algerueen, maar waarin het door ons verteo-en
woordigd wordend Ohemicaal zich onderscl~Pidt 
boven 1tnderen is bet hoog assimilabel gehalle 
aan Phospliol'::.ttw· in den geconcentreerden vorm 
van 40/45 °lo; terwijl opgo.doste Peruguano slechts 
9°/0 oplosbaar Phospborzuur bevat. 

Gewone soorten Superphosphaat bevatten 
meer uls 10 tot 15 °lo assimilable phosphorzuur, 
dus om de:elfcle hoeveelheid phosphorzuur te 
verkrijgen als door ons in een Ton Super
phosphaat geleverd worden, zoude ruen circa 3 
Ton van bet gewone Superphospbvat of 4 11 5 
Ton Peruguano noodig hebben, dus ook 3 of 5 
maal zooveel vracht te betalen .. 

De opaluiting (Conc~mtratie) beeft phiats vol
gens een nieuw Systeem en wel : ondel' gebl'!tik
making van Zwavel:ww', zoodat bet geen t'l'ij 
Zwai•el:uw· bevat. 

Het vrije zwavelznur namenliik is een der 
grootste vijanden der Crystallisatie der Sujker. 

G1•oote1·e opb1·enrr~t van Sllikersappen van 
:wive;·da kwalileit, eenvonllige1· verwerking die1· 
Sap] Jen, m inde;· I?esicl 11 en werldoon eu g1·oote1· 
opb1·e11a-~l van Suikel' van bete,·e ltwaliteit zijn 
de resnltaten van de gebruikmakino- waarteo·en 

Ol 0 

de kosten niet in verbouding stMLlJ. 
De p1·ijs van bet DUBBEL GECOKCEN

I'~EEHD SUPERPHOSPHAAT is: f 0.18 per 
Kilo of t 180 per Ton of ll,25 per Picol fra.nco 
Rotterdam op den basis van 40 pOt. assimilable 
Phosphorzuur. 

De jniste berekening heeft echter plaats naar 
de juistP procentsgewj,jze gehalte van bet gele
nrd assimilable Phosplw;·zuw· tot den prijs 
van f 0.45 Cent per Kilogr. 

] 000 Kilo SUPERPHOSPHAA'r a 41 2/J 0 °lo 
PHOSPHORZUUR kosten dus: ' 

412 Kilo a 45 cent f 185.50. 
Voor een oppervlakte gelijk aan eene Javn. 

Bonw is benoodigd 140 Kilo SUPERPHOS
PB AAT. 

Hierbij moeten gernegd worden (ten einde 
circa 20 % j3tikstof aan te brengen) 90 Kilo 
Boengkil of Zwavelzure Ammonia. · 

De kosten worclen dus: 
140 Kilo Superphosphaat a '18 Cent ... ('25.20. 
wncht per S. S. it f 50 per Ton 2.50 it . ' . >) 3.50. 
circa 90 Kilo Boengkil a ? 

Hierover staat eene vermoedelijk meerdere 
opbrengst van 1000 Kilo of 16 picol per Jnva 
Bonw. 

De aflevering geschiedt onder Controle van 
en het gehalte Phosphorzuur wordt bepaald 
door het .Proefsta.tion verbonden aan de Rijks
landbouwschool te W acrenino-en. 

Bij elke levering wordt een~ Anylise gevoc-.gd 
van dit proefstation en van de geleverde partij 
momters onder verzegeld cachet bewaard. 

'Vijze "\"an Aanplant: 

De meslstof diP,1l circa -± weken voor den 
aanplant in den grond gebni.cht te warden en 
circa een bandbreed van den wortel af en 2 
a 3 inches diep geplaatst te warden. 

Koodzake4ik is dnt het Superphosphaat ver
mengd woTde met Boengkil o.f eene andere Stik
stof aanbrengende meststof, daar het Super
pbosphaat geene andere rneststofhoudende be
standdeelen bevat als bet Phospborzuur en dit 
laatst werkte a.Ileen op de saprtjkheid van het 
riet, niet direct op den groei der planten. 

Hoewel wij boven de rnn.atsttif aangaven de1 
benoodigde boeveelbeid per Jn.va bouw, zoo 
spreekt toch van zelf dat de meerdere of minderc 
uitgewerktheicl der grond hierbij eene voorname 
factor is. 

De genoemde hoeveelheid van 150 Kilo per 
Java Bonw geldt voor geheel uitgewerkte gron
den. 

Gaarne zenden wij UEd. op aanvmge eene 
kleine boeveelheid tot a.nylise. 

Per draad kunnen Orders uitgevoercl worden, 
om per eerste stooruer te worden geleverd, bij 
eene hoeveelheid van 10 Ton. 

Wij vertrouwen dat de gegevene inlichtingen 
U eene reden mogen zijn tot eene proe1neming, 
welke met zorg uitgevoerd, slagen moet. 

(122) 

H oogach ten cl, 
H. E. HOLTY & Co. 

Agenten te 
Batavia. 

. BECKER & Co. S 0 ERAB AIJ A. 
WEKKTUIGKUNDIGEN. NBfiBrl. IndischB LBVBilSVBrZ kBrin~ 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: L ij t r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
Een groote part\i L. T, 1-1 en Dalk- TE BATA. VIA. 

ijzer in alle afmetingen. 
§taa:f en plaat~jzer van alle dikten, 

waarbij van 6'X2'X '/,." en 'I•" 
§taa:f en plaatkoper en Koper

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapit1i.al b\1 OVt'rl+iden, lmmer-trekkende verzt> 
kering;- ook omtrent die volgens bet onhmgs >t<tngenomen VE It LA AUD tarief rnor YVEF
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 
•len Agent te Soerakarta 

.J. H. V .AN OMMEREN. 
d1·aad. 

Groote- sorteering-lftoerbonten en 

Steeds voorhanden: 
I POS'l"rARIEVEK. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvraag daclelijk 

filinknagels. 
» » lioperen 1'ranen 

en Stooinafsluiters. 

Scbijt·schietrc~isters en A.fstandsbepa- TELEGRA.AF'I'ARIEVEN voor 3 kringen be-
India rubber van af 1/16" tot en met 

l" dik. 
Gasp~jpen met hulpstnkken tot lin~en, afzonderl~ik gebonclen. rekend tot 200 woorden. 

en met 4" Gedrn.kte Aanteekenin.rboekjes. 'l'ARIEVEN voor KOELIELOON:B~N buiLb.n 
Geklonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drijfrie• 

1nen, enkel en dubbel. 
Hand, Centrifogaal, Stoom-

poinpen en Di·andspniten. 
§n~jgereedschap ' Toor gas en 

-Witbworthdraad. 

Naamlijsten. 
Kleedinglijsten. 
Stra:fboeken. 
l'f.lenageb()eken met sterkte Register. 
Proces-Verbaa.I. Getuigen Verhooren. 
Beklaagdeu Verhooren. 
Venduverantwoordingen, enz. enz. (4) 

Alie soorten Ver:fwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai-1 Verkrijgbaar 

en .§cbaaf bank en. 
§toommacll~nes netlietelsopern I Etap~e.-Kaart v,an Java . . 

:fnndatieplaat. Topo0 rnph.Kaart van S~er~ka1 ta 
JHezelti;'nbr compositie, de beste Id. » DJOkJalrnrtn 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. Prachtalbnms 
Dinas Cristall, een nieuw . soort Merk-en stempelinkt 

vnurldei. Van welke laatste artikelen zij Rwidsch?·ifT. pennen 
eenige agenten voor Java zijn. Dore' 

Verder alle artikelen, benooditi;'d Prachtbijbel Gustave 
voor landelijke onderne:rnin~en. Balboekjes 

Hnnne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn Goupil-gravUl'es 
de, hebben zij hunne priizen zeer billijk en Ivoren duimstokken 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van lllachinerieen en 
reparaties claarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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'Vitte en Roode Port . . . . . f J 5.-) per 

Malaga,1'IuscatelenVinoDulee,, 'l3.50 / ·12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,,12.-J a.cont. 

Eeni[B a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
:ft.50 per pond. (311)* 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPTJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPlJ 

,;Veritas.'~ 

Bij bet Agentschap dezer .N.iaatschap· 
pijeu bcstaat, op zeer aannem.cHjke voor
waarden, ;;ele&;enheid tot ''erzekering 
tegen bra.ndgevaa.r, van alle · l!loorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta. 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

Pe1Ty-scbaren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarige almanakken 
Sig-aretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) THOOFT & KA.LFF. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soen.ku rta. 

Dayrnm. "-.Icobolisch v:asch· 
water. 

(101) MAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Eaa.pae;he W1ijnei=. .. 
(25) A. MAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apo th eek 
So erakat·ta. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
1/1 en 1

/2 fieschjes a f 4.- en f 2.
lfligraine Stiften f 2.-:- per stuk. 

356 A. MAOHIELSE. 

OBAT PE.ll. BEKIN KOEWAT dan B!JIK GIGI Hmm 
DARI 

TOEAN TOEAN PENDITA BENEDICTIJil 
nama Ohat "OLIVETAINS" 

PA.xi: 11rJ.a.--Toca11g 
baraug njaug satoe adauja 
tiliks dari itoe oJ)at di 
dalam satoe prapat gla:-: 
ajer (ajer sleuga IJaugdt 
bajik sakali). Bikiu basali 
boendcr gigi eu gossol' 
bajik gigi. Tjoclji mocloe1 
sama i toe a.ier ljampocran, 
lanlas merasa toeloeugau 
dari ltoe obat. 

M:ENG'OBa
T:UIT. - Kaloc 
dagiug gigi ada 
Jembeq dan sa
moewa gigi ada 
lcma~ ornug misli 
lingal bnrnn~ njang 
satoe adanj;1 rni
nit satoc Sl.lllllok 
keljil dowaog d111 
itoc olJal di era lam 
mocloct(<1Laoc sa
pertiga :-;a111a sct
tcnga ajcn sakil 
lanlas lrnernog. 

Kaloe saclj;iU 
~:1 I oe gigi ada ·sa''H ora1ig JanlaR 
angkal sakil k<1-
!11c orang l)ocwal 
didal;,mgii;i onkil 
..;ntoc p0Lo1q .. E k0-
1jJl boeLllkr !l~ui 
J,,q1as ujang (j i IH)
kin basah sanrn 
iLOC OlJa L 

.Hoc obal gossok gigi per beJdu lrnewal dan l•a.iil{ 
>'1g1 clari toean-toean pendita ncuclliclijn aJa J1l;J;i11 
sa,ma, sama djoega be,kiuan. kring bnjik Ralrnli •.1an 
lJe!<:m aloes. Na Hoe d1a, dia ada samn d'll<lga ro"i'" 
kaja 0bai Elixir dan orang bolell pake saiua sairnli 

ORANG NJANG POENJA: 

Toean SEGUIN, 3, Rue Huguerie, BORPEAUX 

de lijn. 
(13) THOOF'r & KALFF. 

bij 
Ver krijg baar 

THOOFT & KALFF 
blanco aan\··ragen tot geleide
billet ''001' ,·er,·oer van kofli,j, 
met onh'angstbew_i.js ''oor ko:f-
fijpas. (193) 

~:-ei~kri,jgbaar 

bij 

TIOC,JrT & KALir · 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhansen 
(in het J avaansch) 

f 5.- fl'Cmco pa post 
(82) 

f 5,50. 

AJnsterdamsche _A .. potheek. 
Ontvangen: 

Ueatings Cough Lozen~e.s. 
l\JiddP.l tegen de hoest . 

( 10 5) :\IA CHIE LSE. 

. AmstardamschB ApothHBk. 
Ontvangen 

ROODE l~R UIS PILLEl~ 
EN 

SI1~0P van Dr. Z"filD .. 
(28) A. l\1AOH1ELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKAR'r A. 

der Bataviasche Zee- en Brand
_Assurantie ~Iaatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bmndgev1i.ar, op de o-ebruikeliJ.ke voor-o . 
W!i.arden . 

(U) A. l\IAOHIELSE. 

V erkri,jgbaar 
DI.T 

Thooft & Kalff- Soerakarta 

I PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEK. 
ENVELOPPEK. 

I K.AN'l'OORBENOODIGDHEDEK. 
t INKTENi IN ZEER VELE SOORTEN. 
I PRACH'Ni.LBUMS. 
I DIVERSE SPELLEN, enz. enz. ~ (5) 

I THOOFT & KALFF - Soerakarta 
bevelen zich beleefdeJjjk ann voor hunne 

Ilrnkkerij en Binderij 
en 

HANDEL 

in PaDier-, Sell ijf- en Kantoorbeho ften. 
Spoedige bediening en nett.e ,...fl.evering ge

garancleerd. 
PHIJSCO U RANT EK worden Hteeds gmtis 

verstrekt. (7) 

Stellcn zich verantwoordelijk Yoor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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