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REALI A. I . b 
De militaire delinqoa.nten mogeu geen drie na het gebruik errnn op eeu tweeden annviel, $ met evnn, dun 

du.gen op 't houte pan.rd zitteu en cbn uog ge- alsof bij tlen gebeelen dug honger had geleden. 

1
~ uitzoeken, om1er 

moet bij maar wat anders 
het vele dat ik geschreven . Aan de ,,Gener.ile H,esolutien van het kasteel 

Batavia" 2e dee! ontl~enen wij nog de vol
gende besluiten, die wel is waar niet, ge4ik 
de vroeger door om medegedeeltle, in het bi
zonder op deze residentie betrekkiug hebben, 
ruaa.r toch der vermelding wn.ard zijn, v1in we
ge huune dilrwij is curie use strekking . 

ln.n.rst werden, dewijl die stmffen te gevaar- lk had, gelijk gewooulijk het gernl is, zijn · heb !" 
lijk zijn, 1703. nnam bij de voorstelling niet versfatan, maar Dit W1.LS bet cenige wat hij op nfkeurende 

De beijde fiscaals zullen gec.ombineerd en- min den geweldigen eetlust ontwaarde ik dnt opmerkingen untwoorclde; hii ging soms zelfs 
queste moeten doen na een rnorswerkje ( 4) in ik met deu Brunsw~j kschen hofkitpeln;i.tlester nog verder e11 verklaarde nu en dan tlnt het 
zuijker, 1716. Frnnz Abt te doen luul, den liederen-e:ompo- een of antler van ztjn waar, prolwerk (dwn-

De beide colleaien van justitie o-.. qualificeert nist, die in drie werelddeelen. Europa, Amerilrn mes Zeug) was. 
om tegen zooge~aamde Amoksp~elers of de en Anst.ralie, door al w11t van. Duitsch bloed Van hem. is het grnppige. woord afkomstig: Zou lezen wij: 

D' in 't wild 1opende jongens van Europee
se vaders, 0m in 's compagnies dienst g'em
ploijeert tf' werden, herwanrts te zenden, 173-!. 

moed willigste soort van moon1ern1ars, wn.nneer I afsta1~?e, te11: hoogste werd gevierJ. . »Een gans is een he~.! mo01e vogel, maar het 
zij op heeter daacl dan wel gedu11rende hunne ., . GeltJk .vnnk bet b~.eld, du.~ men .z1ch van ?eest heeft een led!:Jk gebrek: een persoo:n 
woede met maar bet ruinste geweer ( 5) b\j zig rem11~d. die .?P geestel11 k terrem arbe1~t, nnar beeft er t~ veel nn.n en voor twee ~;rsonen is 
wortlen geapprehendeerd, op of omtrent de I aanle1t~mg ~n ner producteu vonut, meu 1.i_:iet de er weer met genoeg irnn te b1kken ... --- T?en 
P.111.ats daar het delic~ geperpetreenl z1j, met de. werkel1Jkhe1cl;. overeenkor~~· was zulks b~ Abt Abt op z~l~e1·en .. avon.cl, '_'l'el.be?a.ngl!Jk ghm
nrroureuste doodstrnfte te laten execoteeren. zeer sterk heu gevn.l. Zyne, voor het grnotste lu.chencle, int zpn hevelmgsb1e1h01s kwam, 

De middelen, voorgesteld om bet gernene 
volk de vrtheijtte beneemen tot verkeering met 
Javnanse snollen, werd1m goed gekeurt, 17 J 7. 

Di~ capitain Chinees te Sourabnja, HiLllg 
Boeijko, worcl het 1andsclmp Panaroekan in 
huur afgestaan nior 500 spaansche rijksdaal
ders in 't jaar, 1777. ( 1) 

"'vominus Valentijn, (6) ziiu beroep mt Ter- deel, weekel~k:-sentimentede compositien, zou- zeide een zijncr bekenden: » vVel mijnheer de 
naten niet willende accepteeren, werd zijn git- den zeker n.iet tot het v.ermoed~.n bren.gen dat hofkapelrueester, er Wt).S van a_vonll zeker .w~~ 
aie afaescbreven, tot dat hij bet beroep zal de vervaanhger ervan hchamehjk en m doen wat heel lekkers op schotel, he? --- »Nu Jn, 
hebbe~ aanaenomen 1713. en laten ienmucl was, die er een allerscherpst was het nu.twoord, »zooals je bet wilt nemen: 

Order om tegen den invl0ed vu.n bet papen
dom op Jn.vu. wn.n.kzaiim te z~jn, 1792. 

'l'ot beter bevolh.--ing vn.u Banjoewangie zal 
den Java's gouverneur van tijd tot tijd eenige 
ligte vrouwen na derwMrds z011den, 1800. l 2) 

Maria vi~u Bena~len over 't . . . . . . en contrnst mecle vormde. Er was niets weeke4i ks, er w11s een lrnlkoen." --- »Waren er veel per
ombrenaen van 1rn~r kind in een pijp ( 1) met niets sentirneutee1s of d weepzieks in beru. Wan- sonen tegen woorclig? --- » Dat niet precies, w~j 
water t~ smooren. 16-!4. neer men het korte, dikke lichn.aru, bet gladde, waren rnanr met ons beidjes, ik en dekalkoen." 

(Amsterdanwiei·.) 

Zekeren Antonio van den Heuvel, voorheen 
Ad vocaat-fiscau.l van India, ter zaake van ze
ker proces, de leeden van den Raad vn.n Jus
titie gelasterd en in ve1·bis gezegd hebbende, dat 
ze alle idioten of weetnieten w11re r . en on
bekwaam over zijne znak te Yorn:i::os;:::i , met 
bijvoeging dat d~ allergrootste van hun schel
men en .<lieveu waaren, werd dierwegens in 

Van Sourntta: (8) door ziin Gouverneur Sn.f- roode en nu en dan bijna violetkleurige geh1at 
fens aldaar om aescbut versoekende dat te met de ha.G.gwu.ngen en de respectabele onder-
wijrreren <loa 2 Xnkers toe te staan 1654. ( 9) kin, zng en wanneer men het na!ve en aller- -~---,~-· 

0 
' " ' pleizieri

0
aste welbeha

0
aen <lat Abt in zuiver ma- Die 1'1·iiniche des Ibykns. 

( ffordt vervolgd.) 
terieele genietingen vond, naging, dan begon 

4. Smokkelpartij . men te twijfelen of men werkelijk den ·corupo-
5. ,Geweer" is in de eigenlijke beteeker.is geen musket. ni<;t van zooveel honderden Jiederen voor zich 

maRr een wape:.. dus in algemeenen zin. Van daar l d d · cl t" t 1 · · · 
,zijdge"ll"eer", , 00r sflbel. I .:la , . ie oor sen imen .ee e JOngo me,1~es en 

G. De schrtjver van het bckende standaardwerk "Oud en verliefde jongelui met zooveel ,,gevoel' g·ezon-
Nieuw Oostindie." gen worden. 

7 · Vat. , • .. · , . . Hij wits een der beminuelijkste, voorko-verzekermg genomen, 1636. . 
De sententie rnn den Baad ten zijuen op-1 

zigte geveld word. geapprobeerd, volgens wel
ke bij ter znu.ke voorzg. gecouclemneerd is, om 
op bet schavot met gevouwen handeu en ge- j 
bogen. knijen Go.d'. d: Hooge. overighe~d en de I 
J us ti tie om verg1frems te bidden, n:1tsgtJ.ders I 
te ·vtJrkl11ren <lat hij vitlscheltjk geloogen-heeft, I 
voorts met een priem zijne tong te doorsteken, f 
daarna gegeeseld en voor 25 jaren u~jt 's Com--1 

8· ::t::~ a::s ~=nia~~~~1/0~ee~· ~~rco~;:Cfe~0 ~~n B;:i~ ,. n;iendste en be.ste persoon.~ijkheden, die men 
Ganges) gelegen. Nadat Robert Clive, de Enge!sche z1ch mn.ar k~n denken. Z11n kolossaal succes 
J. P. Koen, het Britsch gezag in Hindostan voor goecl had hem niet trotsch of :gdel gemaakt; wel 
gevestigcl had, ging de factorij voor om ,-edoren. J. sprak hij er nu en dan over en ook liet hij 

9. De Compagnie harnlelcle ten clezen al ernn eigenacirdig . ·· b k 1 d t lb 1 
nlo Koning Jacobus II van Engelanu die, op het ver- gaa1ne aan Z!Jile e enc e~ e on, e .are iai;i.we~: 
zoek van den sultan van .A.tjeh om twee blanke vrou- krnnseu en honderden diploma s zien, die h:g 
wen, hem afscheepte met twe~ Engelsche k.::.nonnen. uit alle cleelen der wereld ontvitngen had; wel 

Frans Abt. 
pagnies jurisdictie gebannen te warden, 1636. l "In iet laatste nummer van de Gegenwart 

Den gecondemneerde were! v;m de 1reeseli1w 0 '-- " I vertelt tto Felsing onderscheidene bijzondergeredimeerd, ( 3) man.r bet overige schi,i nt aan 
~ heclen orntrent den onlangs overleden liederen-hem geexecuteerd te wczen, 1636. 

compouist. Wij ontleenen cluaraan het volgende. 
!. De handelingen Tan Raffles, die tjjdens het Engelsche ! Op zekeren Zaterd11g in den winter van 1879 

!~~~:i::::,st~::.e~o~u~e~~:;ez:~~~~en;;:~e~::t.Chineczen ll :~a;o~~ n~e~~{jni~ ~~rhhu::i~!ci:t~~;sl~~:~tw~:; 
2. Van oudsher een gelielkoosrl rniddel •an vroeryere 1-1° · d · '11 " · · " 

regenten om het ras in stand te houden, -.au af de ~ et er.Se er - eene vereemgmg van personen 
Edelmogen•len, die ladingen .A.msterdamsehe weesmeis- d1e letterkunde, kunst en wetenschappen als 
jes naar de Kaap dirigee.-den, tot de fransche minis- beroep gekozen hebben of er zich uit liefheb
ter, die eene lichting bield uit hct tuchthuis voor berij aan wijden _ aan een dik heer met roode 
vrouwen, om ze in :Nieuw Caleclonie ,aan den man" . t Id a· . . t t ' l 
te cloen komen. · wangen voorges e , ie JU1S me waren we -

3. Ontheven. lust een biefstuk consumP.erde en onmiddelijk, 

F e u i 11 e to n. 
10. 13 0 13 Z E L L I N A. 

NOVELLE 

tiit het Duitsch van 

X A :R. L T HE 0 D 0 R S C H UL T Z. 

llMij dunkt rlat gij wef.r op niruw begint met u 
zelven op te winden." 

Jl\Vel, wie zou niet opgewonrlcn wur<len, bij bet 
denkbeeld ann zulk ePn gelukkigen echt!" hernnm 
Bob. i;En dan vooral iemawl, bij wien liet niet zoo 
goe'.ci i:s nitgekotHf'n, ornrlat ilij van eene andere na
tuur is, en zijn ganschc leven door boOg<'rc verwach· 
tingen gBkoesterd heeft! A ls zoo .iemanrl tot de zck<'r
heid komt van hetgeen bij reeds Jang had rnnnoed, 
dat zijne wouw eigenlijk zijne v1·ouw alleen gewordcn 
is, doordien men lw.~r tot di.t llllwelijk gedwongen 
heeft - o! nren! ik wilcle zeggen - doordien dat ande
re zaakje als l.ewijs inefo is gezakt . 

JJGij raaskalt!" 
>JO! ik wilde bet.,'' ik wilrle <lat ik kon uitrazen, 

Misscbien zou het rlan tusschen ons nog goed worden! 
Maar zeker dan ook wee voor· diPn schoonspreke1·! 
dien ellendeling met,zijne Jringende bewijsgronden en 

zoetsappige woordjes!" 
Een oogenblik stonden b<)ide mannen onbeweeglijk 

tegeno\'er elkaar, rn~t starre blikken, en als aan den 
grond \'astgenageld. 

»llfaar," hernam Bob opeens op veel bedaarder 

I 
toon, ik wil niemand meer mlar die vroegere ge
schiedenis vragen, zpjfo '?l:'I het mij daar juist in, of 
de boete daarvoor we! met eens van ierriand antler~, 
heel iemand anders zou kunnen gevordPrd wo!'den, 
huewel r:lie daarbij geheel vrij van schµld is. Maar 
hoe het zij, ik hoop rlat het einrle voor het minst 
ieder ten beste moge wezen, en daarop wil ik mijn 
glas ledigen." H\j dronk het g las in een teug uit. 
))En hiermee zpg ik u rnanvcl ! Doe geen moeite -
ik zrtl e1' wel nitkomen!" - Met rlie op Jur,htigen tuon, 
gesproken woorden, trok hij de deur acl1ter zich toe. 

Alma zat in ·een luierstocJ, zij had wel eenig naai
werk in haar schoot liggen, rna:ff op dit oogenblik 
hie]d zij ZLCh dalll' UiL•t mee bezig, )eunr[e met den 
arm in rle vrn~t<'rni~, en keek naar buitr.n in den 
tuin. Er was op haar gclaat te zit•n, <lat zij zich over 
iets ongernst maakte; sinds Bo1J zich zoo plotseling 
naar de stad hncl bLigeYen, had zij niet knnnen ua
laten , om steeds aan hem te clenken. Alles kwam 
haar nu in h!'m zoo vreem11 voor, vooral sedert rlien na
middag bij de Grumbach's, en toch scheen hij toen 
zeer opgeruimd te zijn. ~faar den anderen dag had I 
hij zich zoo gPheel op een arstanrl van haa1' grhouden, 
en harl liaar niet eene van zijne gewone attcnties be
wezen. Zelfs tegenovet: zijnc gasten had hij zich blijk-

liep hij soms weken achtereen met eene kleine 
gouden ruedaille in den zak rond, die in Ame
rib. of Australie voor hem geslagen was, en 
liet bij die iedereen kijken waarmede hij in 
aanraking kwam, maar dit alles gese:hiedde 
zonder eenige inbeelding en np volmu.akt ou
schuldige wijze. -

Evenmin als de groote triorofen en ovatien, 
die hem op zijn tocht door AmerikfL ten deel 
vielen hem niet ijdel maakten, werd hij door 
afkeurende critiek --- die hem vunk genoeg 
teu deel viel --- verbitterd. 

»Nu ja", placht hij, in Saksisch dialect te 
zeggen, »eeu mensch ktm toch niet altijd iets 
goecls componeeren ! De man heeft misscbien 
wel gelijk ! 11aar, lieve hemel, a.ls bet den vent 

baar ingehouden; zij had dit duiclelijk bemerkt, en 
het scheen hem .ecne verticbting geweest te zijn, toen 
zij 's namidrlags vertrok.ken. Bet rnoest zeker iets van 
zeer »eel gewicht zijn, anders zou hij juist in dezen 
tijd, in de drukte van den oogst uiet ·van buis zijn 
gegaan. En wat had hij, geheel tegen zijne gewoonte, 
kort en slechts vluchtig afscheid rnti haar genomen, 
zelfs zoncler te wagen, of zij hem oak iets had op 
te dragen. Doch bij kon toch op haar niet ontevre
den zijn, ·want zij wist niets te bedenken, waardoor 
zij hem daartoe reden zou kunnen gegevcn hebben. 

Zij dacbt daarop ook aan Bollfeld, doch meer be
schaamd, dan we] met bet gevoe] van het omecht, 
dat zij bedreven had. Uoe harl hij zich grheel tot 
zijn voorderl vrranderd en ontwikkeld ! Hoe boeiend 
was zijn onclerhoud geweest! ·wat had hij 1·eel ge
zien en bijgewoond! Ja, dat leren in e~ne groote stad 
moest toch wel opwekkend en interessant zijn! zelfs 
aan het huf was hij geweest, en d,1ar voorgesteld ! 
--- Natuurlijk was er over bet ve1fodene t.usschen 
hen geen woo rd ge11 isseld, maae we! had hij haa1c 
eenige keeren vragend aangezien. Doch ee1w vrouw, 
die weet wat haat' past, doet a lsof zij zoo iets niet 
bemerkt. Hij harl er zich echter zeer over verwonderd, 
en het jammet' genoemd, dat zij zich zoo geheel ge
schikt harl in bet stillc ]even op een buiten! llet was 
waar, dat was bij haar toch ook we! iets zondel'!ings, 
maat· wie zou met den tijd niet stil en eenzelvig 
worden, als de eene clag na den anderen op dezelfde 
wijs gaat. 

Alma zuchtte bij die gedachte, maar een enkele 

.A.ls eeu varifi.nt op Schillers bekend geclicht 
moge bet vo1gende dir.ncn. 

Op bet kerkhof vnn bet kleine dorp Buttio 
in den Osterstnder marscb, vertelt <le No1·t.1,1. 
AUgrn. Zeit., 'bevindt zic:h een merkwaardig 
graf, waarnau een eigenaardige geschiedenis 
verbonden is. 

Bij bet betreden van den gods-akker valt 
het graf met zijn rensachtige zerk uit za.nd
steen onmicldeltjk in het oog; het opschrift van 
de zerk is sedert tijden onleesbaar geworclen . 
en men bm nog slecbts enkele letters onder
scheiden; een paar figuurtjes die op vogels 
geJijken heeten dniven te verbeelden. 

Dit wijcl en zijd vennaarde graf is dat van 
Hacke Batken omtrent welken roan het kerk
register van het dorp het volgende vertelt: 
»den 27sten October 1618 is Hacke Batken, 
in de nabijheicl der kerk op bet Lesmer veld 
toen hij uit Brnnswijk, waar hij vee-hanclel 
had geclreven, terogkeerde, vennoord." 

De zerk heeft dit opscbrift 15evat: »1618 den 
27 Oct. in der N acht tho dre uhr ist de ehrsa
rue uncle vernehrue Hacke Biitken up den Les
mer Felde von den obgenannten dre Morderers 
ermordet, berowet uncle bestoblen. Siner 
Seelen Gott gnadig ist. Des V ogedes Sohue to 
Wremen, Willem Freese, uude Johann Hilli
chen uth der Bulkuuw U11lle Frerich Rinse! 

blik op den fraaien tuin en op het omliggende heer
lijke landschap, maak.te het haar cluidelijk, hoe bet 
ham' zoo licht gerallen was. om aan de stilte van 
het buitenleven te gewennen. 

Zij luisterde. Als Bob niet eerst 's namiddags was 
uitgereden, clan znu zij waarlijk gedacht llebben, dat 
?ij zijn jnchtwagen hoorde oprijclen. Of zou er visite 
komen? Om zich daa1'van te vergewissen, ging zij naar 
de achterkamer. 

Bet was werkelijk de jachtwagen. Z~i deed een 
van de glazen deuren half open, om Bob toe tc 
wenkeu; maar bij keek niet eens naat· haar op. 

Zelfs dat niet eens? Hij scheen dus ternggekeenl 
te zijn in weinig betere stemming dan hij gegaan 
was. Zouden er dan weder zulke onaangename 
bnien en bittere uren voor de deur staan, als zij 
vrneget' had moeten Jool'!cven? Dat zou waarlijk 
eene ul te harde beproeving wezen, en toch, door 
menigerlei voorteeken n meende zij zoo iet>J te moe
ten venvachten. 

Zij ~loot de glazen deur en begaf zich weer naar 
de andere kamer, terwijl z\j inmicldeJs trachtte op 
a]Jes voorbereid te wezen, doch Bob kwam niet naaL· 
bovcn en zij zette iich dus weer neer op ha1·e vroe
gere plaats en nam 8aat· naaiwerk op, 

Eindelijk hoorde zij hoe een paar deuren werden 
open gedaan en kwam daarop Bob driftig naar bin
nen. Zij ston,l op, maar bij zijn zeer vluchtigen 
groet nan1 zij haar plaats weder in. Zij vroeg onk 
niet, hoe hij ~r zoo bleek uit zag - waardoor zij 
zeer ontsteld was - want een 'oogenblik daarna 



... on Berlin uther :\forke. Gott gebe den Mvr
derern ehr verdenede Lohu." 

Omtrent deze zirnk vertelt men <lat, korten 
t~jd nadat rnen Hacke Bi.itken vermoord had 
geTonden, te Deedesdorf jaarnrnrkt wits wnar
op ook de nog onbekende moordeunars Freese 
Hillichen en Hinsel, aanwezig wnren. 'l'oeu op 
zeker oorrenblik eeu zwerm <lniven van het 

0 . d dak v1u1 een der huizen opvloog, nep een er 
moordenaars: >Sebt, dat siind Hncke Biitken 
siene Du hen." 

Tegelijkertijd dat de woorden hem ontvielen, 
bad hij groote spijt ze gesproken te hebben, 
want van alle kanten wenl gevmagd: »Haeke 
Batken? Wat weet ge omtrent Hacke Biitken? 
Spreek op!" 

Ontkennen en paging tot ontvluchting wa
ren vruchteloos, de drie mannen werden ge
nrresteerd en bekenden, na op de p\jnbnnk te 
zijn gebracht, <lat zij den veekooper hadden 
vermoord. 

Toen bun gevraagd werd hoe zii op de 
woorden: :.Hacke Btitken siene Duben" waren 
gekomen, boorde men bet volgende: 

Toeo de moordenaars Biltken hadden neder
geveld vloog een zwerm dniven op en met 
brekend oog riep de stervende man: ,,Ji Duben, 
ji Dnben ! briogt et au den dng ! 

Gelijk hij gesproken had geschiedde bet.; het 
booze O"eweten liet den moordenMrs g-een rust 0 •J 

tot ditt zij hnn misdrijf geboet hadden. 

Soerakarta. 
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Senrnr:ing-Solo 
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trein, dif' om 10.30 v. m. 
van daar naar SoP.rabnja ve1·
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n. m. 
7.'.!. \'. m. 10.30 v. m . 2:16 
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bad hij weer een hoogrooden klcur. Hij schcen in 
edne zeer opgewonden stemming te verkeeren. 

»De oudelui" be_gcm hij op on,·er~chilligen toon 
» laten u groetPn. Zij zijn wel. Moeder schijnt te 
MPsdroy weer geheel te zijn opgclrnapt --- ten min
stc zij sprak met veel genoegcn over haar verblijf 
daar." 

Bob had hortend en stootend gesproken. ,\]ma 
ging rlaarom naar hem toe, en noeg op hartelijken 
toon: 

»~·at 'cheelt er aan? 
»Niets ! niets !" zei bij kort t•n stroef. :IIaar na 

ecnige oogenblikken peinzens. bcgon hij wet>r op die
zclfde kort afgebrokene manier en zei : 

» Eigenlijk scheP.lt rnij toch we! iets ! Het is we! 
's menschen lot, maar het treft mij toch diep ! [{e .. 

den rijk, morgen ..... " 
»Hoe! Is er een ongeluk gebeurd ?" vrocg Alma 

Lezorgd, 
Hij knikte toestemmend. 
>ilk reerl b\j de Grumbach's aan . . .. . " 
»ls er met een van de kinderen ..... " 
~~een, neen ! Een van de offkieren ! Ge moet 

hem van vroeger nog WP! gekcnd h~bben ... .. /' 
»Hollfeld ?" Bij die vraag zag Alma naar Bob, die 

zich op eens naar haar toe had gekeer.i, met de 
groot~te ontsteltenis op. 

».la, --- van morgen reed hij uit --- zijn paard 
st.urtte, en hij is ..... " 

»Duod !" kreet Alma, en tastte naar iets om te
gen te steunen. 

I 0.41 ("neltrein) annk. Soe
mbnja G.-

2.35-aank. Madioen 5.52. 
Soerabaja-Solo Djebrcs G.20 (f<neltrein) a:rnk. Solo 

Dj. '1.28 
8.25 anuk. Solo Dj. G.
H .5 i nank. llfndioen 5.51 

(T~jdsopgaven volgf'ns midclelb . tijd Sol·rnlmja: !) mi
nufrn \'er~chil met Solo; 12 uur Soen1baja::: ·I ·J .5·1 
Solo.) 

Bij vonnis van den Resiclenticraad op g1s
teren werden veroordeeld tot eene mann<l 
dwnngitrbeid buiten den ketting en f 1000 
boete, wegens bet bez.it van clandestiene opium 
Sontomengolo. Soetodiwirio alias Soetodimedjo 
en Potroseruito alias P1Lk Dijem, terwijl ter 
zake werden vrijgesproken Mertodikromo, Wong
sodikromo en Soruosoednrmo. 

Op den 17en a. s. zal door de Ohineescbe 
gemeente nlhier het Petjoenfeest gerierd wor
den, w11arvoor men reeds druk toebereidselen 
maakt. 

Op de daarvoor circuleerende inteekenings
lijsten komen vrij aanzienlijke bedragen voor. 

NMr wij vernemen neemt de armoede onder 
de Europemrnn te Soerabaja zoozeer toe, dat 
eeuigen bunner die maanden lang naar werk 
gezocbt en te veel eergevoel om te bedelen 
hebben, eerstdaags op hun verzoek op Gou
vernementskosten nnar Patria getraJtsporteerd 
worden nl. als Europeesche behoeftigen. 

Of ze het da11.r beter zullen hebben, zal nog 
te bezien stann. 

De instnllntie van den nieuwbenoemden Ka
pitein der Ohineezen te Madioen Babnh 'l'an 
Sing Hien zal op den 1 7 en J uni a. s. plaats 
vinden, en opgeluisterd worden door bet mu
ziekkorps van Z. H. den Soesoehoemm, daar
toe welwillend afgestaan. 

Tal van in vitnties zijn daartoe, ook bier ter 
stede, rondge:wnden. 

Een heer bier ter stede wilde onlangs een Ohi
nees nnnr Jogja zenden, ten einde een ver
zoek chrift door een gevangene al<laar te doen 
teekenen. 

Een reispas konde de man echter van zijne 
Officieren niet bekomen, alvorens bij zijne be
lastig over bet loopende jaar aangezuiverd had. 

~~angezien daaromtrent geene bepalingen be
staii.n, zijn diergelijke handelingen die berhnal
del,ik voorvallen, geenszins vrij van willekeur. 

Onder bet pluirugedierte doen zicb weder 
vele gevallrn van ziekten voor, onder de J 11-

vaansche benaming van ,,dingkel" bekend, 
waarnan, eenmaal aangetast, het grootste ge
deelte bezwijkt. 

De meesten dier gevallen ruoeten, volgens 
een ontwikkelde jnlander, geweten worden aan 
bet niet behoorJijk reinigeu der hokken, waar
door zich een tal van ongedierte, kleine mi
croscopische \Vurmpjes, euz, vormt. 

Hij raadt daarom nan de bokken goe<l te 
zuiveren, uit te rooken en nu en dan den 
gronrl met water te besproeieu, terwijl tot ver
drijving rnn bovengenoemd ongedierte een paar 
b11nden vol roet, zoonls men dikwijls in keu
kens aan de muren en het duk in de gedaan
te van spinnen-ebben ziet ban gen, bier en daar 
in het hok en onder de broeikippen neerge
gelegcl, uitstekend moet zijn. 

Men schrijft ons uit Deli: 
Omtrent de dood van den beer I. E. Grib

ling, chef der Kali Anam Maatsch en onlnngs 
in een der Bataviasche bladen herdacht, o. a. 

""per knikte Bob 1.oestemmend. 
» Hadt ge hem z66 Jiet ?" 
Zij lwn eerst niet spreken, keek bewegingloos voor 

zich neer en fluistcrde eindelijk nauw hoorbaar: 
» flij was een wienrl uit mijne jeugd." 
Bob deed een schrillt>n Jach bo0ren. 
>>Dus niets dan Pen niend uit uwP. jeugd? 1\11, 

dat is de eene leugen tegen den and ere! '\\'ij heb
ben dus elka{1r niets te verwijten ! Maar ik zal de 
mijne dadelijk hersteJIPn ! Ja, ja, je moogt er we! 
vreem<I Yan opzien ! Bob heeft gelogen --- met op
zet gelogen ! en dat misschien we! voor 't eerst in 
geheel zijn Je,·en. Uw Hollfelcl leeft ! Yerstaat gij 
mij? Hij leeft! lk weet niet:; van hem --- 't was 
a lies rnaar g<'khcid 1 Gemeen, brutaal ! niet waar? 
Maar ik wilcle weten, hoe 't in uw hart gesteld is!" 

»Bou" kreet Alma, tenvijl zij de band en voot· haar 
gel ant sloeg. 

>>Wacht een bee~je ! Nog wat gcdu!tl ! Ik heb nog 
niet uitgepraat ! Die smartvolle plagerij heeft tocb 
rnaar cen goed resultaat gehali. Uw rnder heeft 
er ook cen bectje schuld aan, hij wilcle mij opdrin
gen. dat bet niets anders dan een onnoozel vrije
rijtjP gc>wePst was; toen bedacht ik mij, of er gren 
ruidclel zou te verzinnen zijn, om achter de waar
heid te kornP.n, rnaar hoe il; peinsde of zon, er schoot 
mij niets te binnen van eene of andere brntaliteit, 
en eindel\jk bcpaalrle ik mij tot dat wat mtj bet 
rneest afdoencle toescbeen. Ge zult mij die lomp
heid maar moeten vergeven, en de heme! geve dat 
ge mij nooit voor ergere dingen vergiffenis zult be-

om de gastvrijheid tlie hij nmbtenaren en par
ticulieren betooude - knn ik u mededeelen 
clat bii overleed arm de hartziekte, waarann 
hij reeds twee urnum1en ongeveer lij<len<le wtts. 

D0or opzetting vim beenen en onderlijf moest 
hij in <leu lanMen tticl geclrngen ·wonle11, terwijl 
zicb spoedig de verschijnselen van ~lapeloosheid, 
koorts en benanwdbeid openbnarden, 'vnarvun de 
clood l1et einde wns. 

Hii lnnt eene weduwe nn (sedert nuar Eu
ropa vertrokken) en een <lochtertje van 8 janr. 

GEMENGDE EERICHTEN. 
Bii 't bouwen van een nieuwen sch on w burg 

te Rowe in de Via N'aziorwle vlak bij de tui
nen van bet Paluze Colonna, heeft men een 
bronzen standbeeld van Herkules ontd.ekt <lat 
behnlve een schram nan de beenen in onge
schonden stn.n.t wns. Men veronderstelt dnt bet 
behoorde tot de Baden vu,u Constantiin of tot 
den Zoonetempel van Hadrianu~ welke dicht 
bij elknnder gelegen wanm in den hoek van 
den Quirheu vel ter plaatse waar het staodbeeld 
gevonden is. Ilet beeld is mcer dan 7.es voet 
hof)g en dnar er vnn de vele bronzen stantl
beelden welkf. het Oude Rome versierden slechts 
zeer weinige teruggevonden zijn, is deze op
grnving eene belangrijke gebeurtenis in de 
artistieke en ouclheidkundige wereld. 

Uit Soekaboemi ontvingen wij het bericht, 
dat daar in den avond van 6 Juni jl. om
streeks kwartier v66r elven, vrij hevige schok
ken vun nnrdbevi·ng zijn gevoeld. 

J.B. 

Een Chinef•s in kampong i1Ianggabes11.r is 
de gelukkige, op wiens nurumers twee prijzen 
gevallen zijn uit de loterij der AmstErdarusche 
tentoonstelling, 

Deze prijzeu bestaan uit een prachtig ge
beeldhou wd nootenboomhouten kabinet en een 
bronzen beelJ ruim 4 voeten hoog, beide ge
tnxeerd op 5000 francs. 

J.B. 

Eergisteren '\Vits de Engelscb-russische oorlog 
bijna bier te Batavia uitgebrokeu in een koffie
buis waar een P..us een .1£ngelschman uitdaag
de, doch de Engelander weigercle. 

A. D. 

Naar wij vernemen zal de heer van Zutphen, 
laatstelijk resident van Borneo's \Vestkust, thans 
met verlof in N' ederland, in het begin van de 
volgende illMntl hier terugkeeren en weder ter 
'N estkust als resident optreden. 

De kolonel Haga en de troepen komen niet 
voor einde Juli terng. 

A. D. 

Bl\jkeus bier ontvangen telegram bedmagt 
bet dividend door de Ned. Hnndel-waatschappij 
uit te keeren over betjaar 1884 r 40 per aandeel. 

B. H.B. 

Men schrijft ons van Soerabaija : 
Aan boord van Zr. ~ls. stoomschip Po1;tianak 

albier bebben zich eenige gernllen van cholera 
voorgedaan. 

B. H.B. 

In de Auguststrnsze te Derlijn woont de 
boekhouder F. met zijue vrouw en een 28-
iarige clochter uit bet eerste huwelijk. Deze 
huwde eerst eeu neef, die een groote zaak in 
Bruuswijk liezit. DlllLr Jeercle de jonge vrouw 
echter een technicus kenuen en - liefhebben; 
en spoeclig was bet :plan voor een reisie iiaar 

hoeven te schenken. Als gij wist hoe het in rnijn 
hart --- ncen, daar niPt maar in mijn kop o! dat 
brandende hol1fll ! --- ~Iaa1· gc 111oet maar denken, 
dat ge zoo :;traks gt:'droomrl /1ebt. Men kan soms 
zoo zonderling clroomen ! DnnrnH'e heb ik mij ook 
zoo dik wl!rl get roost --- toen het nog anders tus
schen ons was'" 

En al~of hij op eens alles orn zich ,·ergat, lachte 
hij stil in zich zclve, tocb hoorde hij Alma's voet
stappm en noeg baar »gaat gij heen ?" 

»Ja" gaf zij ten untwoord mf't eene stem, bPVen
de van smartelijke aanrloening. Ben 1k verplicht u 
op dat a lies te an two.id en? of zoudt gij kunnen ver
langPn dat ik nog !anger z00 iets van u moest aan
hooren ?" 

Zwijgend stapte z\j door de portiere naar h.1ar 
eigen kamer, trnvijl !Joh haar aanzag lllt>t smreken
den blik, en cen gelaat dat zich kenmerkte door de 
dicpste nrer~lacht ighPir!. 

Serlert waren eenigc · dagrn ,·erloopen, heerlijke, 
mooie dagen vol 7011111•nglans. Uoog opgela<lene wagens 
rerlen voortdurcnd af en a:rn, om bun n~aren last at 
te laden i11 d•3 bo1•rde1ij. die ac!.ter het heercnhuis 
rnn h~t Sanditter la11dgocd lag, en in de daa1 bij 
behoorcncle schuren. llet was dat jaar een buiteng<~

woon vruchtbare oogst geweest, alsof de natuur bet 
er op had toPgelegd, om de menschen n1et weldaden 
te ove1·stroomen. Ornral heerscbte vrriolijke drukte, en 
de weldadige invloed deed zich tot in de kleinste 
hut geroe!en, waar men dus de toekomst onbezorgd 
te gemoet ging. 

Engeland gemaakt en uitgevoerd. Natnnrlijk 
volgde d1mrop een1: echtscheiding, en al heel 
spoedig duarna het huwelijk met den tw ,eden 
gemnal. Deze no. 3, kreeg echter een plants 
als mnchinist-ingenieur op eeu boot naar Bra
zilie, en wns tlus ge11Mdz1111kt voor lnngen tijd 
vuu z.tjne vrouw i:i,focheicl te nen1en. Hoewel 
l1jj geregeld geld zoud en <lanrenboven rechv 
hurtelijke brieven gewisseld werden, behaag<le 
het eenznrue leven in Engelnnd aan de jonge 
vronw niet lnng, zoodnt zjj besloot nanr hitre 
ouders te Berlijn terug te keeren. 1h echt
genoot in den vrt-emcle vond dit goetl, en zond 
zijne brieven voortaan n Mr Berl ijn. 

Hier mnnkte <le oubestorveu weduwe kennis 
met een vroolijken vostbeatllute, met wien z!j 
intiem omging, en juist begon zij te <lenken 
nan een derden »Bnnd fur's Leben" --- toen 
onverwacbt no. 2 voor haar stond. Na eene 
afwezigbeid vim drie jnren keerde hij uit Zuid
Amerika terug, met de lang gekoesterde hoo 
weder met zijn vrouwtje te kunnen galLD wo
nen. De ontvangst was echter niet z.oo har
telijk als hij gedacht had, ja, hij viel gebeel 
nit den hemel, toen de ware gevoelens zijner 
vrouw bleken. 'l'och hooptc h\i . litngs vreed
zamell weg tot eene verzoening te geraken, 
d1i.arom huurde h\j een lmmer in de nabiiheid 
en zocht hij zijne vrouw op allerlei wijzen 
weder zncht ·te stemmen. 

'l'oen nu alle pogingen van den echtgenoot 
op de ht1rdnekkigheid der nonw afstuitten, 
verscheen d,.\ ma;1 onlan s nan de woning, 
met bet verzoek om een laatste onder
houd. Dit werd echter nfgeslngen. Danrop 
posteerde de vertoornde man zich voor dedeur, 
en dreigde hii met een ge1uden revolver. Toen 
werd de pnlitie er bij gehnald, die hem in 
hechtenis nam, en behalve de evolver een 
£.eschje met vergif bij heru vond. Eerst hield 
men hew, met het oog op z\jn komst uit 
Amerikn, voor een a111trchiot, m1tar spoedig 
bleek, dat de man dechts bet plan gekoesterd 
had de ontrou we echtgenoote »een aandenken" 
te geven »tusscben de ~cbouderblnrE'n." 

Vim den onlangs overleden hertog van 
Brunswijk wordt de volgende anecdftte ver
baald, tlie op wnarbeid moet berusten. 

J aren gel eden werd op het voorplein van 
bet hertogelijk puleis een concc-rt van militaire 
muziekkorpsen gegeven, waarbij een zeer groot 
pu bliek, uit Brunswijksche burgers bestaande, 
was opgekomen, terwijl de Rertog, als naar 
gewoonte, met zijn gevolg <loor de ramen van 
bet pnleis naar het woelig schou wspel keek. 

Op zeker oogenblik trnd een der hovelin§-en 
op den ·vorst toe en :r.eide: »Ziet Uwe Hoog
hei,1 1rel hop bet »plebs", zich wedcr verdringt 
Olll de muziek te kunnen hooren ?" 

»Zeker", antwoordde de hertog kortn.f ~ik 
zie zelfs, als i l, mii uiet vergis, uwe geeerde 
fowilie ook ondt !' de rnenigte." 

De hoveling was later voorzichtiger in cle 
ke:ize zijner uitdrukkingen. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Batavia, 9 Juni. LO!lden, 8 Jnni . Oflicieel is me

dP.gcdeeld dat de (termijn der) onderhandelingen tus
schen Enge!anrl e11 Rusland wenl w1 Jengd. 

Dui tschlcrncl heeft een wrdrag aangegaan met La
rno. het hoof1I Lier opstandclingen ter oostkust van 
Afrika, en den Sultan rnn z,rnzibar Yerzocht de vij
anclelijkbeden te staken. 

~[et zegt dat de relicllcn in den Soedan Korti be
zct hrbben. 

Yolgens een hier looprnrl gerncht zou de kolonel 
II. Demmeni, als Clouvrrnenr ,·an AtjL·h eu ondrrhoo
righPden ven·angen wordcn d1101· t!Pn kolonel .\. Ha
ga, tlurns cil'lel en militnir be,·elhebbe1· van Bomco's 
Wes1kust . 

Yolgens Pen ander gerucht zou cl<! heer Snuvlet 
nog in ]even zijn en zich thans te Hongkong bevin
den. 

Een onder die Ye!en was er echter, die vau dat a!les 
bijna niets bemerkt bad, hoewel hij icrlei·en dag als 
het \Yare naa1· b11iten gcdrewu werd; Bob vel'!need 
de rnensclwn, hij zocht de afgelf'genste wandC'lpaden 
op, of maakte een lnngen 1 it, zoodat het <likwerf nacht 
wa,, cPr hij op bet met schuim bPclekte paard terug
kwam. Iloc verder hij van een ieder \'erwijrlerd was, 
des t'.! l.Jete1· schePn hij zich te gevoele11 1 tot hij op 
zekeren morgen last gaf, dat men twee paarden 
moest zarlelen, en df' rijkneeht met hem mederijden 
naar Mesrlrnv. 

De knecht. was werkelijk in zijn schik. dat hij zijri 
hecr mocht vergezellen, want reeds dikwerf ha hij er 
met <le <t11dere dien,tboclen over gesproken, dat het 
'""! scbeen, alsof er iets was. dat mijnheer erg hin
dadr, en <lat hij altijcl hHrecstl was dat mijnheer 
nog cens een ongeluk zou oploopen. 

De paarden waren spoedig opgetuigd, en men reed 
weg. Hoe rlichter de beid!' ruitl'l's bij hun bestein
ming naclerden, rles tc i·ustiger wcrd Bob en met 
meer gelatenhei1l wierp hij zijnc l.Jlikken over de zec, 
die zich met hnre blauwe golven meer en meer voor 
hem uitbreidde. 



Engebnd brengt een g rooit'n i·oonnad kolen naar 
de Ka:::µ de Goede Hoop, met !mt oog op de moge
lijkbeid dat bij een eventucclen 001 log. het Suez-Im.
nan I Yoo1· d'~ oodog\'oerende nntien gPs]ot en wordt. 

Te Parijs h':eft den 2.1rn Mei op het kerkhof Pe
re Lachaise een bloediµ· f!PYeC'ht plants gehad tus
schen de com.1nnnisten t'n rlc pol it it'. 

De contt'oleurs Spru~it en Lf'emhuis hebben ''an 
standplants Garoet en Lirnbnugan, wrwis~eld. 

Bet stoonrnehip Pl'inses 1rilhelmina is glsterf'n 
te Amstenlam aangekonH'n. 

HPt stoornschip lllad1t1'il is giste1·Pn te Suez aan
ge.komPn. 

Geplaatst te Soerak1ja, de hoofdonderwijzer J. G. 
Laais; 

te Semaraug, de hulpcmlerw:ijzer der derde klasse 
H. Stoel. 

0Yergcplantst rnn Soerabnja naar Djokjakarta, de 
hoofdonderwijzPl' der eerste klasse K. J. Razelius; 

rnn Semarang naar Banjnewangi, de hoofdonder
wijze1· Boendel'. 

van Makasser naar Tjandi, de bulpondenvijzer 
Yalk; 

rnn Boeloecomua naar Makasser de hulpo11Llerwij
zer Prins. 

van Gorontalo naar Boeloecornba cfo hulpomlerwij
zer L. IV. F. J. Romans van Schnik. 

Belast met de betrekking ,·an bulponderwijzeres te 
Gorontalo mej. Scherer. 

Bcnoemd tot eersten stuurman bij de p:ouverne
rnent!>marine Kuir•er. 

Uit Batavia, 9 Juni. Overgl'plaatst naar Sumatra's 
\Vestkut, de e<>rste luitenant bij dL•n topographischen 
dienst A. A. van der Mark ; 

naai· Padang de commies der tweede klasse rnn 
den post- en telegraafdienst J. Frolich; 

naar Beni<oPlen de commies der tweedc klassl' bij 
cien telegraafdienst D. J. l\I. Hildering, onlangs van 
1erlof teruggekeerd; 

naar Banka de ingenieur der derde klasse bij het 
mijnwe zen R. Fennern an. 

Aan het Atjeh-rapport met berichten !oopende tot · 
26 Mei, or1tlPenen wij bet ' ·olgende: 

De benden va11 Ibrahim Samalaoga en ·Bintara 
Rlang niakten s]aags. 

Bintara Blang sneuvelde. 
Het vaandel viel i11 lrnnden on~er bondgenooten. 
De radja van Erli-Bes:ir houdt verblijf in onze 

benting. 
De cholera is op Bali geweken. 
Den 23en dezer zal Z. E. de Gou1·erneur-Generaal 

audientie '·erleeneo. 
De beer mr. ·w. Stortenbeker, oud-Directeur van 

Oorlerwijs, Eeredien~t en :\'ijverheid, zo:i] met bet 
stoomschip Com·ad naar Xecledanrl vertrekken. 

De ontYangsten van de stant~spoonvegt>n bedrnegen 
geilurende .Jiei '1885: 

Yoor de Oostel'lijnen f 255 000 of f ·1 7 .-10 per 
dagk.ilometer: 

Yoor de Westerlijnen f 62000 of 
'10.98 per dagkilometer. 
Ont lagen, de opziener bij de in-en uitvoel'l'echten 

en accijnzen \Yillems. 
13eYorderd tot kapitt>in, de luitenant der Chineezen 

te Padang Lim Siauw Soen. 
De eer;;te luitenant der artille1'ic !J. :-.;. I\11 ~ipers is 

voorgedragen tot kapitein. 
Dt> oflicier rnn gezondheid Lijkkles is geplaatst te 

\Yelteueden. 
Yan de zeven-en-twintig canrlidaten voor h et eind

examen der hoogere burger8chool hadden zich aange
meld ZCYen -en-twintig C~ncfirlaten, waarrnn een zich 
wegens ziekte terngtrok en zestien ~Jangden, te weten: 

Yan Hassett met 37 punten 
Jans~en van Raaij id 36 id 

• De Grijp irl 35 id 
• Yan Heel id 33 id 

Canne id 30 id 
Frolich :id 30 id 
Eman ·:id 30 id 

• Lammerding id 29 id 
Van Laur id 29 id 

• Yan Yianen id 29 id 
::\ijland . id 27 id 

• Schultz id 27 id 
'.\fellinger id 21 ;ct 

• Charenbach id 27 id 
U. F. Bu;oscher id 25 itl 
G. W . Busscher id 24 id 

Semarang, dat 7.<J\·en leerliI1gen uit het 5e studiejaar 
zonrl (1) waarvan zes slaagden. heeft weder een goecl 
fignul' gemaakt. 

( l) Gemcrkt met een* 

Overgeplaatst naar Palembang, de kapitein der ln
fanterie IL Begeman; 

naa1· Siak, de eerste Juitenant dt'r iofanterie Clerkx; 
naar bet tiende bataillon de eerste luitenant der 

infanterie van cler \Yedden. 
Benoemd tot machinist cle1· tweede klasse bij den 

dienst der staatsspoorwegen, Meier. 

Aangeslagen vendutien. 

Up Yrijdag 'l 2 dezer in de Achterstraat alhier 
van den :inboedel van den Heer Fritschi. 

De vendumeester, 

H. C. Fissel'. 

Advert en tie n. 

De pla.atselijke schoolcommissie maakt be
kend, <lat de openbnre lessen zullen worden 
gebouden den 18e Juni a. s. op de meiRjes -
school en de 3e school en den 19e Juni as. 
op de le en 2e school en dat de vacantie, die 
dan begint, den 6e Juli as. zal eindigen. 

N amens de commjssie vd 
De Secretaris, 

(136) Th. VAN DISSEL 

Tyoor het Land. 

Ve11dutie wegens uitbesteding 
van het brievenvervoer 

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

(129) 
Chef Postkantoor, 

BUIJTEN. 

Vendutie wegens vertrek. 
'Voensdar.;., :n.i: Jnni :D§S5 

ten huize va n 

Mevrouw de Wed. Verhoeff. 
van HEd's inboedcl. 

(133) SOESMAN & Co. 

Prachtig 'l-7 ersch ge,wounen 

Guatemala Indigo Zaad. 

(134) 

zal 
ren 

Per Pikol f' 25.··· 
EI JS SELL. 

Latoong 

IlB Gommissie 

(135) 

Van 15 Juni af 
ontvangen nieuwe · abonne's voor het 

tweede hal(jaar de Locomotief 
>OOR 

20 gulden. 
(128) DE ADMINISTRATIE. 

De ondergeteekenden betuiO'en ook na
mens hunne ouders, hun hartelijken dank 
voor de belangstelling bij hun huwelijk 
ondervonden. 

D. J. DE EERENS. 
_J. DE EERENS. 

(130) RA~IBALDO. 
Pandan, 9 Juni 1885. 

In de betrek](ing .befloeld bij adverten
tie No. 119 is voorzien. 

(131) 

Hampoong 7.Jina: §oerakarta. 
BA ROE TRIMA: 

Sroetoe Manilla No. 1 dan roepa-roepa 
sroetoe 
Pajoong soetra (roepa-roepa) 
Kain soetra roepa-roepa barang dagangan, 
boleh dapet moerah sekali. 

. (132) 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

heeft ontvangen: 

Een factuur damesartikelen bestaande nit 
Afgepaste wollen - en zephir japon-: 

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

A. AUTHIER 

(47) Modiste. 

·vendutie ·wegens vertrek. 
Op Jlaandag 15 Jnui 1SS5 

te WONOGillI 
ten huizc van den W elEdelGestrcngen Heer 

De ondergeteekende, 
belas.t zich met den jn- en verkoop van pro
dukt.en te Sernarang. 

Verschaft werklrnpitnnl nn11 Ln.ndbouwon
dernerningen en verlt'<'llt voorschotten op pro
dnkten, 

Eeu en 1u1 dn tq2;en 1rnder overeen te ko-

1
" meit condi tiii n. 

(233) Assistent Resident L. C. SCHALli."WIJK. 

(121) SOESMAN &Co. ' j 
--------- SocietB G10 de Produi.ts Alimentaires 

SALON DE GOIFFURE 1 

Brosse ~.Iecanique. 

2 
3 

10 
10 

100 
100 

Heerenst·1·aat-Solo. 

Loten zijn tegen contante betaling en op 
f~~nco aanvrage a f 10 het lot verkrijgbaar, 
blJ aanvmge per post onder inzcnding van een 
postzegel a 10 cents voor frnnkeering. 

De dag der trekking zal nader worden aan
gekondigd. 

(57) 

THOOFT & KALFF en 

SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exquise witte 

port-urijn, minder zoet van smaak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ).* 

Amsterdamscbe Apotheek. 
Soer::ika rta. 

Bayrnm. Ucobolisch -wasch· 
,,·ater. 

(101) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Eaap~eJh~ W1i]ne=. .. 
(25) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
So er a Ir. art a. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
1/1 1m 1/2 flescbjes a f 4.- err f 2.

iJligraine §tiften r 2.- per stuk. 
356 A. MACHIELSE. 

l\. .\ PJ'l'AA r. 3 :\[t LLIOJ£)1 FH.A cs 

Di1 ·ectew ·e11 DINAN1' en ALLCARTJ 
Gouu1m l\IEDAlLLE P A111Js '1878 

GounE ~ M1oi AnL E A MST E HD AM 1 8 8 3 

P A RIJS ii 
23, Ri c h e t', 23 !I 

LONDON 
'lOl , Leadenhal/sl1'ee f. 

(14'1) 

.llee·renstt·aat Solo, 
Beveelt zich beleef d aan tot het ma

ken van Bruids- \:Vandel- en Kindertoilet
ten. 

(29 ) J. B. AU'l'HlER. 

SO:I.~S~LAN & Co. 

belasten zich steeds met het houden van 
Huis- en Com:rnissievendotien 

(28) 

On~~an~ene 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Pren te boeken 
Timmer kisteri 
Passerdoozen 
Gezelschapsspelen 

(llO) THOOFT & KALFF. 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekencle WIJNEN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70} A. l\IACHIELSE. 

Am1t,rd,m1eh1 Apcthe,k. 

Leve:rrtvatett 
(296)* A. :MACHIELSE. 

am GIJDBB IN~ S@OALHA:N AK ESB 
MET 

voor 1~S5 

Sleclits eenige Exemplaren ontvangen dooi· 

(32) THOOFT & KALFF. 



CIRCULAIRE. 
\\'elEdele Ilee1·! 

Bij de helaugstelling, welke tegenwoordig 
nlles opwekt wat op <le ~UIK1~HlHE'l'CUL
'l'l!U R en de venueerdering villi opbrengst van 
Smker, en vennimleriurr der kosten ;an voort
br,~ng~~g. betrekking he~ft, veroorlove:n w\j ons 
de vruhe1d Uwe aandncht te vestigen op het 
<loor ons vertegenwoorclig<l wordend: 

Dubbel Gekoncentree1·de 
Superpho.spbaat 

met een hoog oplosbaar gehnlte van 40 tot 
-15°, 0 Phospborzuur. Door wetenscbappe]ijke 
proefnemingen en door de prnctijk is gecon
sfo.tee.rd dat de Vorruing van S1tike1·sa jJJWn in 
het net door de pbosphorzuur gescbiedt en dat 
door toepassing er van niet nlleen eene gi·oo~ 
te1·en opbreng15t va11 Suike1· nzam· ouk :11ive1·cle1· 
"'appen verkregen worden. 

Dit geldt voor alle L1perphospbaten in bet 
algerueen, maar waarin bet <loor ons verteaeu
woordigd wordend Cbemicaal zich oudersc]~,,i<lt 
boven ilnderen is bet lwoa as;:imilul1el gPlialte 
aan Plwspl!oi·:uw· in den geco11ce11t1·ee1·den vorm 
van 40 45 ° 0 ; terwijl opgelo te Peruguauo slechts 
9 ° 0 oplosbaar Phospborzuur bevat. 

Gewo1u• soorten Superphm-;phn.u.t bevatten 
meer als 10 tot 15° 0 u.ssimihible pbo phorzuur, 
dus om lle::.clfde hoeveclbeicl phosphorznur te 
verkrijgen nls door ons in een Ton Su per
phosphnat geleverd worden, zoude wen circa 3 
Ton van het gewoue , 'upel'pbospl1111tt of 4 n 5 
'l'on Peruguano noodig hebben, dus ook J of 5 
mnul zooveel vracbt te betalen. 

De opsluiting (Conc~ntrntie) heeft pluats vol
gens een nieuw Systecm en wel :oncler yeb1·11ik~ 
111al1i111; vim Zwavel:11w', zoo<lat bet geen t•1·ij 
/.1t•r11•1'1: 11111· beYn.t. 

Het vrije zwavelznur 1111.nienlijk is een der 
grootste vijauden <ler Cryst11llisatie der Suiker. 

G1·oot1•1·e 011h1·e11u~t c1;11 . 11ih1•1·:cw11111'11 van 
: It i 1·enlc1· ku·al ileit, een eo11d iye1· ce1'1t•e1·ki 11g die1· 
::::ul'l'e11, 111i11c/e,· l?f'sidu en ll'l'l'kloo11 en u1·oole1· 
opb1·e11usl vuu S11il1e1· 1•a11 bl'fae hwalileit zijn 
de re ult11ten rnn de gebruikmaking, waarteo·en 
de kosten niet. in verhouding stann. 

0 

01• p1·ijs vnn het DUI3BEL l.JECO~CE:N'
I'RK!:<~lti) SlJPERPHOSPHAAT is: f 0.18 per 
Kilo of / 180 pbr Ton of ll.25 per Picol frauco 
Rotterdam op den basis van 40 pCt. assimilable 
Phospborzuur. 

De jniste berekening heeft echter plaats naar 
de juisf1' procentsgewijze gehalte vnn bet gele
verd as.~imilable Phosplt01":mu· tot den prijs 
van f 0.40 Cent per Kilogr. 

l 000 Kilo SUPEHPHOSPHAA'l' a ·11 2 
10 °1 

PHO:::iPHOHZCUR kosten dus: ' 
0 

412 Kilo a .. 45 cent f 185.50. 
Yoor een oppervlakte gel~jk an.n eene Jav11. 

Bonw is benoodigd 140 Kilo SLJPERPHOS
PHAAT. 

Hierbij woeten gernegd worden (ten einde 
circlL 20 ° 0 Stikstof aau te brengen) 90 Kilo 
Boengkil of Zw11.velzure Ammonia. 

De kosten worden dus: 
J .1,Q J\ ilo Superpho~phaat a 18 Cent. .. ( 'J.;J.'J.O. 
nacht per S. S. ii f 50 per Ton 'J..50 a . . » 3.50. 
circa !JU Kilo Boengkil it ? 

Hierover staat eene vermoedelijk rueerdere 
opbrengst van 1000 Kilo of 16 pico! per Jnva 
Bonw. 

De u.flevering geschiedt onder Contr6le van 
en bet gebalte Phosphorzuur wordt bepaald 
door bet .Proefstation verlJonden aan de Rijks
l11nclbouwscbool te W ageoingen. 

Bij elke levering wordt eene Anylise gevoegd 
van dit proefstation en van de geleverde partij 
momters onder verzegeltl cachet bewnard. 

-uri,jze ,·an Aau1•Iant: 
De ml'slslo/ diPnt circa 4 weken voor den 

annplant in den grond gebmcbt te worclen en 
circa een handbrced van den wortel af en 2 
a 8 inc bes cliep gepl11.a t. t te wordeu. 

Xoodzakeliik is dnt het Superphosphaat ver
mengd worde met Boengkil of eene :tudere Stik
stof nanbrengende meststof, danr bet Super
pbo.>phan.t geene andere rneststof'boudende be
Rtanddeelen bcrnt als bet Phosphorzuur en <lit 
laatst werkte alleen op de snprijkheirl vn.n bet 
rier , niet direct op den groci cler plan ten. 

Hoewel w!j boven de nrnittstaf aangaven de1 
benoodigde hoeveelheid per J <mi bou w, zoo 
spreekt toch vn.n zelf dat de meerdere of minderc 
uitgewerktheid der grond hierbij eene voornmne 
factor is. · 

De genoerucle hoeveelheicl van l GO Kilo per 
Java Bouw geldt vonr gebeel uitgewerkte gron
den. 

Gaarne zenden vrii UEd. op a.an vrage eene 
kleine hoeveelheicl tot nnylise. 

Per draad kunnen Orders uitgevoer<l worden, 
om pe1· eerste stoomer te wor<len geleverd, bij 
eene hoeveelheid van 10 'l'on. 

Wij vertrouwen dn.t de gegevene in lichtingen 
U eene reden mogen z~jn tot eene proetneming, 
welke :met zorg uitgevoerd, slagen moet. 

(122) 

Hoogachtend, 

H. E. HOLTY & Co. 
Agenten te 

Batal'ia. 

BECKER & ~o. SOERABAIJA. 
WERK TlJIGK lJND IGEN. Nederl. lndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 

El\ . Handalaren in maohinerieen en fabriaksbe
noodigdheden. 

HEBB EN IN VOORRAAO: L ij t r e n t B M a a t s c h a n p ti 
Een groote p11.rt\j I..1. 'I'. 1-1 

i.j zer in alle afmeting-1m. 
§taaC en plaat~jzer vnn 

waurbij van 6' X 2' X '· ,." en 'I•" 

en Bnlk- TE BAT.A .. 'rlA. 
alle dikten, 

~taaf en plaatkoper en lioper
draad. 

lnliehtiugen omtreut veriekerim~·en h. '"- KapibL1d b\j onirl\j1lr>11. l1111ut'r-tl'•'kkenclf' verzt> 
kering;- ook owtrent die vol gens lwt oubng-s n.1tnge1101111•11 VJ~ HJ,.\.,\ U U tnriE'f voor W J>~ Ji:
ZJiJNFON'DS. wor<len g-nitl'llP vPrst.n'ld door 

•ten Ag-ent te :::loer11.lrnrta 
(17) .J. H. y .. :\.. T O;\L\llIJREK. Groote- sorteering- .. lloerbouten en I 

Jilinknagels. ------------------
> > 1'operen liranen THO OFT & KALFF - -Soerakarta. Steeds voorhanden: 

en §too:rnafslnite1·s. I 
India rubber van af 11,." tot en met leveren op 1tanvran.g dadel\jk POS'l"l'AlUJ~VEK. 

l" dik. Schijf~chietrc#Oisters en -'f,;itnntb1he11n- TELEGRAAFTAlUE\TEK voor 3 kringen he-
Gasp~jpen met hnlpstukken tot lin;;en. :ifzonderlijk gebonden. i rekend tot 200 woorden. 

en met 4" Gedrukte Aa.ntee.kl"nin~boek.jcM. 'l'ARIEYEN voor KOELIELOONEK bu11,.,,11 
Geklonken pi,jpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospberen. 
N aa.mlijsten. 
Kll"edin;;l ijstcn. 

de ltjn. 
( 6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

Prima kwiiliteit Engelsche dr~jh·ie-
1nen, enkel en dubbel. 

lland, Centrifn~aal. §tooTn
Strafboekl"n. I 
:Nieua~eboekeu met sterkte lle;;h1ter. ·v erkrijgbaar 

poinpen en Brandspniten. 
§niJgereedschap voo1· ~as en 

'Vi th 'vo1·tlulr aad. 

bij THOOl?T & !{ALFF Proces-Vc1·bnal. Getui;;en Verhooren. I 
Beklnngden Verhooren. 
~'endun_•ra.ntwoordini,;en, enz. crn:. ( 'k) bln.nco aan,·1·a~en tot. r,feleide-

1 billet ,-~or ,·en•oer ,·au Ji.ofli.j, Alle soorten Verf~'7'aren. 1 

Door en Pous1nachines, Draai-1 V erkrijgbaar 
en §chaaf bank en. 
~t ) · t11 t I Etappe-Kaart v11.n J11,va 

.c "" dOOtf!Unlac tll:nes ne .11ie e s npern \ Topogmpb.1\:anrt van t:loernlrnrta 
1.nn a 1ep aa . 
Jiiezel~uhr COIDµositie, de beste f Id. » Djokj11.lrn.rt.ii 

bekleecling tegen wn.rmte-uitstraling. Pmcbtalbums 
Dinas C1·istall. een nieuw soort l\1erk-en stempelinkt 

v1~urklei. Van welke l~~tste u.rtikelen zij Rwidsch,·ifl pennen 
eemge 11.genten voor Java zun. p 1 tb"b 1 u t Doi·e' 

·n d 11 t•I I b d- d racn l:J e ns n.ve ~ er er a e a1· 1 '-e en, enoo ll~· . 
,·oor landelijlie onderne1niugen. Balboek.ies 

Hunnc znuk op grooten omzet gebaseerd zijn Gait pil-gravurcs 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en Ivoren duimstokken 
beneclen concun-entie gesteld. Pei·i·u-Rcbaren 

Chin.rue belasten zij zich met toezicht hou- Biscuit beehljes 
den op an.nma11.k van Jlachiuerieen en 
re1>araties daarvan, en nemen bestel- Orillon pr.ssers 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) Honderdj1uige alwanakken 
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Witte en Roode 1.•ort .. , .. f 15.-) per 
Mn Inga, :N.luscatel en ' 7ino Dulce,, 13.50 jl 2 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-J 11. cont. 

Eeni[B a[enten voor Solo 
THOOFT & K.ALFF 

Amsterda1nsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f J.50 per pond. (31 l )* 

BRAl'lD-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 
.,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPPIJ 

,, v.,.. eri tas. -~ 

UU het Ageutschu11 dezer 191aatschap
pijen be!!ltaat, op zeer 1ut.n11e111cliJke voor
waar~len, ~clegenheid tot verzekeri11;
tc;;en brn.,adgevnar, van a.lie soo1·ten Gl"
bouwen l"n ~oederen. 

De Agent te Soemkal'ta. 

(16) J. H. YAN 01\IMEREK. 

Sigaretten papier · 
Faber's boodscbapleitjes 

Enz. 

(3) THOOFT & KA.LFH. 

AA 
D: ECHTE{'\ • L h 

FRANSCHE ~; J.11 n a • a ro c e 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
ts.aoo fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de ·weener tentoonstelling van 
phalmaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille · verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortsW'erend middel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
Is heL eenige middel tegen verzW'akking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetl ust, gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
ean menigte Certificaten beW'ezen is. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft toL basis een krachligen spaanschen wijn, 
die nog zijne :t:erstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overnl nagcmaakt hetzij door de Apothe
kers die allijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE eischen 
metprospt:Ctuswaar- ~~ ·cfi-t 
op nevenstaande -----~ 
handteeking c _;;> 
staat, alsmede bet maatglaasje vragen met 
den naam LABOGHE in een woord. 

&: ECHTE FRANSCHE QUINA· LAROCHE 
bevat bij iedere flesch eene complete ge
bru1lrnaanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
word tin twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22· 
~mMBlilm .. ._ ................ m••ee-~liliil 

I ~et ont,ra;a~§tbei:.~·.ijs ,-oor liof'-
hj!)as. (193) 

I 
bij 

T-IiOOFT & Rl~LFF. 
Avon turer. 

van 

Baron von I~iinchhausan 
(in bet Javaa.nscb) 

Pn.·1·~ f. 5.- f '1·c111co JJ<!1' t f' ~ ~0 ,, )J08 0,;J . 

(82) 

An1sterdan1sche A.potheek. 
Ontvangen: 

Jieattiug~ Congh JLozen~e§. 
:\fid1l0 l tf1g~n cle hoest . 

( 105) :\IAUIIrnLSE. 

ArniJtrdamschB Apothoet. 
Cntvangen 

RO·)DE l~RTJIS PILLEN 

1 
SIROP Dr. Zl·Cl::->. 

I (28) A . .:iIACHlELSE. 

f AGENTSCHAP SoERAKAR'l'A. 

der Ba ta Yiasche Zee- en Brand
A ssitrantie ltfaatschappij. 

De onclergeteekende sluit verzekerincren te
gen brnndgernlLr, op <le gebruikelijke

0 

voor-
w11.anlen. 

(14) A. i\l A OHIE LSE. 

Yerkrijgbaar 
HJ.I 

Thooft & Kalff -:-- Soerakarta. 
PAPIElrnN 1N DI\'EHSE SOOWJ'EK. 

! ENVELOPPE:\. 

KA~'l'OOH.BE~OODW-DHEDEK. 

IXKTE ... " IX z1~ml{ VELE SOOIG'EX. 
PRACIIT,\.LBUI\IS. 

i DIVERSE SPELLEK. enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zieh beleefdelijk aim voor hunne 

Ilrnkkerij Bn Bindorij 
ell 

lL\ ND 11i L 

in Papier-, Scliruf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige be<lie11in

0
<r rm nette ;d!everinCY ae-. o n 

l g nmndeerd. 
J PIUJSCOURAN'J'EN 

J :erstrekt. 

wordcn Hteeds grntis 

(7) 
I . - - - . 

I 
Stellcn z1ch vornnl woorclelijk voor de we: 

DE U!TGEVEilS. 

i Sneltlrnk - T1100F 0r & KAI.FF - Soeraknrta. 
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