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REALI A. 
l Slot.) 

De inkomende regteu op den tabak werd 
vau 10 toi; 20 percents verhoogd, om de ta
bakplanters m deze colonie te fa.voriseren, 
1656. (10) 

Het Collegie van Heemraden word geq·uali
:ficeerd 135 stuks leedige erven, waarvan geen 
eigenaars te vinden zijn, publicq te verkoopen, 
ten voordeelc. hunner cassa, 17 87. · 

Ou: de Inlanders van malkanderen te on
derscheijden zulleu wed.er Lootjes in train ge
bracht worden, ( 11) 170-t. 

D'aangemaakte 28504 lode pennmgen, om 
de natien te onderscbeiden, reeds a11e ",\;'em
ployeert sijnde, zal nog eP.n kloek getal - wor
den irnngeman.kt, 1735. 

Het door den Koning (van Madagascar) ge
vorderd blank vrouwmensch sal niet bezorgt 
maar da11.renteegen gepermitteert werden den 
mkoop van sodanige persoon door zijn Hoog
heids volk, als h!j die wil oversenden, 1734. 

Op <le remonstratie en uitdrukkelijk verzoek 
Tan den Kerk:enraad werd aan de Moorse in
gezeeteneu op zekere penaliteit verbooden uog 
publicque n0g clandestine bijeenkomsten te 
houden, om de Mahometaanse godsdienst te 
exerceeren, 1651. 

Poelo Gonting (Poeloe Goenting) moet m 
plaats van een vendrig een pennist tot hoofd 
hebben, 1759. ( 1 ~ 

Op Cochim ip.oeten de Roomsche geestelijken 
zig stil houden, dewijl ze per gratie daar ge
tolereert werden, 1713. 

Jesuiten of andere Europeesche papen onder 
het ressort van Cochim niet te gedogen, 1636. 

.A.Ile publicque moeijelijkheden met de Room
sen des doenlijk te vermijden en de sinistre 
desse!jnen der J esuiten te verijdelen, 1737. 

D'Engelsen bet debarrcheeren van ons volk 
met gelijke ruunt betaald te setten, 17 ,1 2. 

Hierover ( wegens manslag) twee cbineezen 
te laten opwerpen, (1 3) w1e van bun beijde 
zal ontbalst werden, 1652. 

W erd aan . de bier sijnde portugeeseu toe
gestaan het speelen eener 1farrionette opera 
drie malen ter week, mnar niet op kerktijden , 
l 74S. . 

0. Korn daar nu eens om! 
1. ln nrn·olging- wellicht vnn hot hollan<bcho marktgc

b1:uik, om kalveren lood,i es aan cle staar t to hind en. 
Yoor l'. Goenting leze men .Mjeh, in cle Jag-en van 
Pruy' v. d. Hoevcn 

3. Krui~ of munt. 

Fe u i 11 et o n. 
11. B 0 E Z E L L I N A. 

NOVELLE 

uit het Duitsclz va11 

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

Bob veronder~tekle, dat dE" officieren, met de op
neruing der kust nu reeds wel tot aan Mesdroy ge
vorderd zourlen zijn, en daar bet beden Zonclag was, 
meende bij veel kans te hebt.cn, om hem, dien hij 
zocbt, daa1· of annel's in den omtrek te kunnen aan
trefle.1 en het bleek, dat bij !:tierin gelijk hart.· 

Bob vernam van den oppasser van den luitcnant, 
dr1t zijn beer zoo. even naar zee was gewandeld in 
de richting van den Koningshemel. Bob vond dit 
JUist eene zee1· aangename omstandigheid, want met 
den aanblik der onafzicnbare zee voor oogen, zou hrt 
Vl'ij wat gemakkelijker zijn, om te spreken, dan in de 
benauwend enge ruimte van een kamer. 

Hij ging eerst de straat door, <lie langs de tuinen 
van enkele villa's Iiep, toen door een boscbje, dat hij 
echter weldra verliet, om zich naar de tlninen te 
begeven. Boven op de!'I lommerrijken weg van den 
Koningsbeuvel wandelden tal van menschen, beneden 

De Soerakartasche C o u r tuit ver:;chijnt 

dl'iemaal 's weeks: Di111da.g11 . D ond erdag . ., rn 

Za:te1,dags, uitgezornlerd foestclagen. 

Den Bengaalsen Haad van J ustitie een slaaf 
van 13 jaren oud, omdat h~j zig de keel lrnd
de willen nfsnijLlen, geconderuneerd hebbende 
voor zlJn leven in d~ ketting, zoo werd <lat 
hard vonnis gemitigeerd in een kettingslag 
voor 6 janren, 1 714. 

Zeeker vonnis op Curtasoera, over een so1-
daat geveld wegens begaane mansln.g, wenl 
gemitigeerd om instede van ter dood gebragt, 
hem de kogel over het hoofd geschoten en 
voor ul sijn leven uijt 's Compagnies jurisdic
tie gebannen te werden, 1731. 

Zoo ook eene waarbij een Baleijer om ruoord 
gecondemneerd was om met gloeijende taugen 

' geneepen en zonder slag van gratie geleede
braakt te worden, in een simpele straffe van 
de galg, 1751. 

Het vonms van empaleeren, (1 4) bij s~hee
penen tegen een slaaf geveld, word in de straf
fe van ledebraken zonder 11lag van gratie ver
anderd, 1756. 

Den Notaris Brooks, e~n testament gepas
seerd hebbende vooT een perzoon, niet alleen 
onder curateele staa.nde, maar bovendien van 
sijn geboorten nf stom, doof en simpel, werd 
daarop 't Notariaat ontzegt, 1716. 

Den Notaris van der Grijp wegens memo
rieloosheid in zijn ampt gesurcheert, ( 15

) 1792. 
Obligatien van verspeelde of vertopte gel

den geen regt daa.rop te doen, 1670. 
Den (provoost) geweldiger van den water

:fiscaal wurd, over 't af15cbeuren van 's pagters 
zegel op een pl1wjekist, gedernoveerd, om als 
een onnut subject naar Nederland gezonden 
te worden, 1767. 

Bij renovatie van de placcaten tegen het 
nabootsen, vervalsen en besnoeyen der rnunt
specien en verbod tegen bet uitgeven ni.n eeni
ge der roulleerende nagebootsten ropyen of 
andere valscbe penmngen, word den officier 
van J ustitie geordonneert tt:geu de contrafac
teurs ten rigoureusten te procedeeren en in
zonderheicl met alle vermogen te vig ileeren tot 
a.gterhaling van de valsche Munters, 1777. 

Yan n'agelen, noten, foely, lawang coelit, 
ruassoy, ca~sia liguca ( 1 G) of wat meer nadat 
speceryen sweemt, daarvan mag niemand dis
tilleeren dan 's Compag uies di,,;til1ateur, dog oly 
van Cere ( 17

) en ca yo poeti, als geen specerye 
reuk van zig gevende, te permitteeren , 1702. 

14· Levene! spietsen. De beruchte Gouv. Gen. Dirk rn•. 
Dunen liet aklu - tc Batavia ChinPezen martelen. 

1 5 Ge~chor "<'ht 

16 Cassia lhrnea 
1 7 \V aarschij~1lijk C'eram, w,iar de kaj oe poetih-boom vcel 
vo<H"komt. 

hem op bet strand wal'en :slechts enkelc knapcn, die 
barmteen zochten, en heel in de nrte zag hij nog 
een eenzaam wandelaar, doch of dit een of'icier 1>as, 
kon hij nfJg niet ontdekken. Hij spoedde zich orn rool' 
uit te komen. en bespemde " ·eldra door de zonne
stralen, - die eenige oogenblikken achter cen zware 
wolk verborgen geweest ·waren, - het gJinsteren en 
flikkeren van uniformlmoopen. 

Ondanks de hC'ldere zonneschijn was llet niet over
matig warm ; het was al~of de lange gulfslag, die met 
een zacht gedrnisch kwam aanrollen, telkens koelte 
en ' 'erfrissching aanbracht. Bob's ba1·t hegon hoe 
]anger hoe kalmt>r te slaan; bet scheen, dat de gemoe
delijke ~tille rust, die op nl bet hem omringencle den 
steinpel had gedrukt, ook op hem van inv!oecl was, 
alsof die met hem sarnensmolt en zijn eigenlijke na
tuur werd. En nog zoo kort gelet!en had hij gerneend, 
dat alles in hem kookte en bruischte, en dat bij ge
beel door den woesten storm cler hartstochtl:ln werd 
beheerscht! 

Zoncler omkijken was de officier doorgeloopen , hoe 
]anger hoe langzamer, en stee.ds zeer 'terdiept in ge
clachten; bij bleef staan, toen Bob kort achter hem 
was gekomen, en keek naa1· de cluinen, als om te zien, 
hoc hij daarover weer op den straatweg naar Mesdroy 
zou kunnen koruen; daal'bij keek hij even om en hel'
kende toen tel'stond dengeen, die hem achterop liep. 
Dat Bob Zellina hem zocht, kwam hem natuurlijk 
oogenblikkelijk voor den geest, daarom trad bij dade
lijk naar hem toe, en groette tegelijk met Bob, doch 
toch nog statiger en op meer afgemeten wijs. 

\·lvfdentiekosten behalve bet zcgel voor 
. ,l;:e 10 woor1lon voor 3 plr.atsingen t' l. 

elke volgende plaatsing de helft. 

Op alle residentien langs Java een pertinente 
opneem t e In.ten doen van nlle onegte kinde
ren, die zicb daar door Europeesen by Jn.vaause 
vrouwen geteelcl bevinden mogten, ten eynde 
in hare cbristelijke opvoeding best mogelijk 
te kunnen voorsien1 17 08. 

Louise ll.lichel. 

Louise Michel heeft inderdaad den heer Al
lain-Targe een brief geschreven, en m de hef
tigste terrnen, om te verklaren, <lat zij geen 
gratie wil ontvangen, wanneer haar medever
oordeelden die ook niet genieten. Het is nog 
niet bekend, wat de minister zal verorclenen; 
intusschen bevat de Gaulois een gedicht op 
haar: 

He quoi ! Yous m'infligez mi~ grace ? 
T11s de ventrus ! Tas d' insolents! 

en Figm·o verzint, welke maatregelen de mi
nister wel zou kunnen nemen1 om bet bevel 
ten uitvoer te doen brengen. Hij zou haar 
eerst per deurwaarder kunnen doen aanzeggen, 
d11t zij onrniddeliik het gebouw te verlaten 
had, op straffe van 15 maanden gevangenis 
elt 1600 francs scbadevergoeding. Men zou 
·haar voedsel kunnen we1geren en de deur 
openlaten, of uitrooken, of ratten in bare eel 
brengen, of baar Mith1·idate kunnen voorlezen 
of tle 'Vil,elu n gcn doei;, hooren. Figu1 ·0 stelt 
zich voor, dat dit aUes gebeurd IS, en niet 
heeft geholpen. Eindelijk geeft de minister be
vel, 50 sappeurs van de genie te laten komen, 
en de gevangenis af te breken. Ook <lit helpt 
niet. Met haar bed en hare kruik te midden 
van een puinhoop achtergebleven, zegt Louise 
Michel: 

»Niet de tralies maken de gevangenis , maar 
mijn wil." 

Allain-'rarge besluit dan tot geweld over te 
g aan , en gendarmen te sturen, maar Louise 
Michel grijpt er t wee, ieder bij een arm en 
zegt : 

»lk zal hen niet loslaten . Zoo blijf ik steeds 
gevnngen, en zal als gevangene over de aarde 
wandelen." 

Figa1·0 venreet een paar middelen , die :rnjs
schien a s ve, 1 :ik':ing konden gebezigcl wor<len. 
een roOLle vlag of broodjes a.<'hter eene glusruit. 

hochefort, Louise Michel's voornaarnste ad
"Toka ~t, verklaurt zich clitmanl tegen hn.al'. 
>~:en h.an ten grntie e-veumin weigeren als 
eene ver0ordceling" zegt htj. ~Eene gevn.nge
ni<i is e~ i hotel ; de gerant. hier directeur ge· 
uoern 1 , z.et a ... huur<lers buitcn 11t.. nenr, wan
neer hli daartoe bevel ontvangt. Tenzij de ge-

llZoo gij mij ee\'1ige oogenbltl; ken w1 It le woord 
stn'.ln.'' be:r0n Bob. JlZt.ilt .ge ll'.•ar 1l. 1(,t'tronw. bet 

" Ul" ' m ~ we' IJll~t ten kwade d . den, dat ·"' u op uwe wan-
del ng acbten·olgd beb." 

>Ik ben geheel bernid n aan te hooren' ' . 
»Als g1~ het goed zoudt kunnen vinden'' vervolgde 

Bob, »clan dunkt mij, moesten wij bet strand nog een 
eindje verder langs loopcn·' . 

>l lk stcl mij gebeel te1· uwer bescltikking'', antwoord
de 1Icll fe ld te!'stond, en ltaastte zich bij Bob te ko -
men, die reeds ve1·der door was ges tapt. 

)) Ge zult roij wel veroorloven", hema:n Bob, ll dat 
ik sp1·eek, geheel zoo als het mij invalt, zonder vor
men en misschien wel eens een beetje onsamenhan
geml? Het zou mij op dit oogenblik rnoeielijk vallen , 
zoo ik rnijne woorden moest wikken of wegen" . 

lllk wil u slecbts herhalen" vel'zekerde de offlcier 
met belt'efde voorkomenclheid ll dat ge geheel en al 
over mij beschikken kunt, mijnheer Zellina. Ik gevoel 
mij zeer vereerd, dat gij mij in uw vertrouwen wilt 
lat~n deelen, en ik laat de zaak waarover, en de wijze 
waarop, geheel aan u over" . ' 

llik ben u daarvoor zeer verplicht" antwoordde 
Bob, en boog even met bet hoofd . llDoch nu zonder 
verdere inleiding ter zake! Ik heb nooit geweten, heer 
baron, dat aan mijn huwelijk een li.efclesge~chieclenis 
was voorafgegaan; ik bad ook aa11 zoo iets niet kun
nen denken, want de houding van Alma bij ons ver
keer gaf volstrekt geen aanleicling, om zulk vermoe
den bij mij op te wekken, en zoo zij al eenig bezwaar 
mocht k.oesteren tegen ons engagement, dan vind ik 

lnzendiug der Adverteutien tot op dell 

dng der uitga ve v6or 10 um;. 

vangene zich rn hare eel barrikadeer t, is z:g 
wel verplicht die t e on truimen , want men zet 
liaar er uit." 

Inderdnad heeft de minister a.an den minis 
terraad over het zonderlinge gevnl gernppor 
teerd, en men weet nog niet, welk besluit ge 
nornE'n is. De Temps verneemt1 dat de voor 
dracht tot bet verleenen vilin gratie wel door 
de ministers gedaan, ruaar bet besluit nog niet 
doo1' den president Grevy onderteekend is, zoo 
clat alles nog ongeclaan kan blijven. 

(Amste;-d. ) 

So erakarta. 
---------------------
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Godsdienstoefening- in het kerkgebouw de morgens 
8112 nre. 

De Pi•edikant, 
\'\~ KLA. VEREN. 

Ver r ek der Treinen 

Semn l':1 ng·-S1 •l• 1• .50 v. m. sneltrem, welke 
tc Sulo aan~luit aan densnel
ti·e;n, di<\ om ·10.30 v. m 
Vin dun1· naa1· Soernbaja ver 
!l'ekt. \enter 8.3·1 v. m.1:11 
n. m 
7.2 v. rn. 10.30 v. rn . 2.16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit ::tan den sneltrei.n, dii? 
om 6.20 v. m. van Soera
baj a vertrekt. 

vo0r mij - wiens eel'ste liefde Alma was - daarvoor 
geno('gzame reden in hare verhouding lot liaar vader. 
Wij \yeten het: zoo'n cerste ·]iefcle is niet bijzonchw 
schcl'p van blik, niet waar? lk trouwde dus met het 
gernel, clat ik we! nog niet bovemnate bemind were!, 
maar t o<:h met dri zekerheid, dat geen antler haar 
hart bezat. Ik koesterde dus in l1et eerst iederen dag 
rle hoop, dat hare liefde mij geheel zou ten dee! val
len , en dit hield rnij steeds in spanning; la
ter beg1m ik die ver wachting hoe ]anger hoe mee1• 
te vcrscbuivep, tot ik eindelijk - maa1· waarom zou 
ik u met al die misere lastig vallen? - tot ik einde
Jijk inzag, clat al mijn l10pen en venvachten ijdel was! 
Doch nu loop ik mij zelven toch te hard vooruit. 
Imm!!l'8 tot v66r uwe komst bebield ik nog immer 
eenige hoop, hoe gering clan ook!': 

In de manier van zijn spreken lag i.ets sombers, 
eentonigs, en toch, of wellicht juist daardoor, maak
ten zijne wool'dcn een diepen indruk. 

» V 66r mijne komst ?" vroeg Hollfeld zeer verwon
derd. Ik heb mevrouw Zellina maar eens iets !an
ger - en dat waren nog slechts een paar minuten 
- a!leen gesproken, en nooit over iets anders, dan 
over hetgeen in een dagelijksch gespre>k wordt be
hancleld ! Zelfs niet toen wij die paar minuten al 
leen met .clkaar spraken. Mevrouw vroeg mij naa" 
mijn !even te Berlijn, en ik vertelcle haar" ... . 

llO ! hee1· baron!" viel Bob in, )) ik ben er van 
overtuigcl, dat noch door u noch door Alma iets 
gezegd zal zijn, waarcloor ik mijne eer zou gekwetst 
kunnen achten. Met die woorden >l vMr uwe komst" 



Semarang-KedongOjatt 2.55 n. m. 
KP-dong-Djati-Semarang 8.12 Y. ui. 

Semamng-Djokja 6.50 v. m. 8.3·1 v. m. 
D.iokja-Semarnng 7:15 v. m. '12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7:l5 v. m. 9.48 v. m 1 L.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Sok -Djokia 7:13 v. m. 10 v m. 1.53 

n. m. 3.3G n. m. 
Willem 1--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-\\'illem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

10.41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank. Madioen 5.52. 
oerabaja-Solo Djebres 6.20 (sneltrein) a::mk. Solo 

Dj. 1.28 
8.25 aank. SoloD6-· 
H .57 21ank. l\Iadioen 5.5t 

('l'ijcisopgaven volgens miudelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nutP-n verschil met Solo; '12 uur Soerabajall 1 ·l .51 
Solo.) 

Ter politierol van gisteren werden wegE>ns 
het bezit van clandestiene opium gestraft met 
2 md. krakal Soetodrono, met I rod. krakal, 
Kertodimedjo, Setrosedam en Bok Kariodime
djo, terwijl werden nijgesproken Soerodrono, 
'ljioe Moijong alias Deres en Bok Mertowi
djojo. 

Met f 5 werd beboet Tan 'J'ing Kil)ng, die 
's avon<ls na zes ure met een wagen reed, niet 
van twee behoorlijke lichten voorzien. 

Bij vonnis van den H.esidentieraad op heden 
werden wegens het bezit van clandestiene 
opium veroordeeld tot tiene maand dwangar
beid buiten den ketting en f 1000.--- boete 
Soetoclikromo en Kariosengodjo a 1 i as Man
goensemito, terwij1 ter zake werd vrijgesproken 
Bok Resot~.nojo en ternggewezen naar den 
politierechter a1hier mevrouw Meijer en Poting. 

Gedurende de Poeasa zullen door den Re
sidentieraad O'eene zittingen worden gehou
den; de e. v. 

0

is bepaald op Zaterdag, 18 Juli 
a. s. 

[n aans1uiting met hetgeen wij daaromtrent 
vroeger berichtten zijn er bier ter ste~e ge_en 
preventieve gevangenen meer aanwez1g, w1er 
zaak voor den Residentieraad zou moeten 
worden berecht. 

Van den chef van het postkantoor ontvin
gen wij de volgende kennisgave: 

\V eCYens storin CY op kabel zal met 15 dezer, 
"' "' te beCYinnen om de drie dagen, een stoomer te-

leO'ra~men overhrenCYen tusscben Nieuw AnJ·er 
"' 0 en Kalianda. 

De Resident hield heden morgen inspectie 
over de kazerne en stallen van de dragonder
lijfwacht. 

~en wijst ons op het gevaarlijke van een 
tamarindeboom op Lodji Woeroong, v66r het 
hnis van den heer Jongbloed, waarvan de 
st1tm zoodanig is uitgehold en onderrnijnd, dat 
zijn val aanstaaude is. Door de opruiming wor
den ongelukjrnn wellicht voorkomen. 

Een achtjarig in1andscb meisje rn.akte giste
ren in de leidinO' op Lodji- W oeroong te wa
ter, doch werd t\jdig op baar bulpgeschrei ver
lost. 

Wijk en leiding beginnen door de vele klei
DP, ongevallen, die van daar gerapporteerd wor· 
den, in een slechten reuk te komen. 

Meu scbrijft ons uit Sydney dd 15 Mei jl. ·. 
Gelijk bij u doet zicb ook bier de druk der 

tijden sterk gi~voelen. Het is i.n den s1appen 
tijd van den wol- export en vele firma 's beb
b0en personeel atgedankt. De 1mikerop7.ieners 

heb ik geene beschuldiging berloeld. Ik heb die 
alleen gebezigd, omdat er voor mij sinds toen een 
nieuw standpunt zich heeft opgedaan, een standpunt, 
dat naar ik hoop, ook door u zal worden opgevat, 
niet alleen als onvermijdelijk maar ook als recht
malig en daarom bet eenige goede. Doch v661· ik 
ciaarover vcrder spreek, vraag ik vertrouwen tegen
over vertrouwen, en waarheid tegenover waarh.'\id. 
Van bewimpeling of vergoelijking wil ik niets we
tcn: die kunnen mij niet 111eer helpen; gij begrijpt 
dit wellicht nu nog niet, doch ik ben er reeds over 
heen, en ik kan alles verhandelen alsof het. niet mij, 
maar een antler betrof." 

Bob bleef staan, en tunrde onafgewend in de ver
te naar de streep, waar de zee zich rnn den heme! 
scheidde. 

»Als ik u we! begrepen heb, clan zou u mij eene 
vn1ag willen doen", hervatte Hcllfeld het gesprek. 

Bob keerde zich tot hem en antwoordde: 
»Ja, juist ! F.ene vraag, waarvan bet antwoord 

niet te betwijfelen valt. E1· is imrncrs geen veran
dering ontstaan in de gevoelens, die gij eens voor 
Alma gekoesterd hebt ?" 

>il\Iijnheer Zellina !" 
»lk kan het u nog gemakkelijker maken, ge be

lioeft mij dan alleen tegen te spreken, zoo ik in 
dwaling mocht vcrkeeren. Dat zou alleen kunnen 
zijn, zoo ook gij • vei·geten hadt, wat vroeger het"ft 
plaats gebad, en dit zou nu waarlijk een ongeluk 
moeten genoemd worden, mijnheer von Hollfeld !" 

»lk begrijp u uiet !" 

die v~n Soerab.aja ~.it herwaarts togen, zu1l~n I de suiker is, <lat de aandeelhouclers in Indi
het h1er wel met buster treffen. Vreemdehn- sche bankinste1linCYen zulke bittere ervarincten 
gen heb?eu in .. Austra1ie vaak een harden d~b- moesten opdoen. 

0

Ware dit het geval, dan 
ber of hever zyn vaa~ zonder clobber en zrn- waren er misschien voor den Staat gronden 
ken. .~r looren er hier als venter met alle geweest om de Indische Ba.:iken ta ondersteu
moge1pk~ art1kelen ~-e straten af, tegen een nen. Nu echter ziet de beer de Jong niet in, 
comnnss~eloon van een p~rcent. waarom de Sta&t aan die Banken hulp moet 

De Sm~e1· 1'rfan_ufacf1t1·ing Compan~ heeft verstrekken. De Staat is geen gewoon kapi
plan om m 't begm van bet. volgend Jaa.r op tidist, die de vrije beschi.kking over willioenen 
Java ee1;1:e .~gentuur. te vestigen; standplaats heeft, om daarmede ad libitum bulp te ver
waarschyn1yk Batavia. leenen aan een ieder die zulks maar ver-

Morgen vertrekken van bier twee holland- lanO't. ' 
sche wereldreizigers (globefrotters) de heeren ° 
Ittman en Marbotter, die de groote toer ach-
te1: zich hebben. Het soort-hollandsche toeristen 
in Australia - is anders zeldzaam. 

Men stelt bier weinig belang in hetgeen 
Java attngaat; alleen eene groote a.11.rdbeving, 
watersnood, schipbreuk of iets van dien a.a.rd 
wordt in de bladen besproken. Vergis ik mij 
niet, da.n is de belangstelli11g op Java voor 
.Australie ook niet zoo bijster; dat is dus lood 
om oud ijzer. 

GEMENGDE :SERICHTEN. 
De heer v. d. Valk te Toeloeng Agoeng 

schrijft in de Ind. Opm. 
Het in Indie steeds gebruik maken van vuil~ 

olien voor machinerien heeft mij op het idee 
gebracbt, te onderzoeken welke olie de beste 
is, om die dan te trachten te zuil·eren. 

Klapperolie is te dun, te Tloeibaar en bevat 
steeds veel waterdeelen. 

Katjangolie, als zijnde afkomstig van een 
aardvrucht bevat te veel zuurdeelen en is daar
door zeer nadeelig voor het ijzer. 

Rest dus de DJARAKOLIE welke de goede 
qualiteit heeft van bijzonder dik te zijn, daar
door zal zij niet zoo spoedig wegvloeien uit 
de metalen, maar zij is gewoonliik vuiler als 
eenige andere olie, en dikwijls verontreinigd 
door Koenirwortel, om er een geelachtige kleur 
aan te geven; welke wortel zeer nadeelig is 
voor bet ijzer. 

Na lang zoeken heh ik nu de wijze gevon
den om de Djarakolie, zonder bijtmiddel, dus 
geheel mecbaniscb te zuiveren, en a.Ile zetmeel
deelen te verwijderen. 

Daar bandelen beter is clan praten, verzon
den de beeren K. F. Holle en T. Ottolander 
Tolgend scbrijven aan de Soekaboemische Ver
eeniging van Beheerders van Landbouw-onder
nemingen en aan de Soerabu.ia.scbe Vereeniging 
van Koffieplanters. 

Mijne heeren ! 
De beide ondergeteekenden, overtuigd van 

bet nut en het Toordeel <lat de mol voor 
de kina- en koffietuinen en ook andere aan
plantingen op Java hebben zou, bebben de eer 
aan uwe Vereeniging voor te stellen, om te 
zamen met de Soekaboemische,-Soerabaiascbe 
Vereeniging tot de invoering van den mol te 
besbiten. 

Zij geven u in orerweging om op ons voor
stel ten spoedigete beslissing te nemen, daa.r 
er in den loop van dit jaar een tuinbouwkun
dige, de heer Rietveld, naar Indie komt en 
iE. zich met de verzorging etc. gedurende de 
reis wil belasten. 

Z\j schatten de onkosten van den invoer op 
f 500.- a f 1000.--- en verklaren zich bereid 
voor de uitvoering van uw besluit i;e :Gorgen. 

Waspada. (Garoet) Mei 1885. 
(wg.) K. F. Holle. 

Pantjoer (Sitoebonclo) 'l >l (wg.) T. Ottolander. 

Ind. Opm. 

Naar aa.nleiding van eene brochure »De 
oorzaken der malaise," geschreven door Prof. 
P. W. .A. Cort van der Linden, beweert de 
heer H. de Jong, dat feiten voldoende aan 
het licht gebracbt hebben, het niet alleen do1Jr 

'lGe zult mij zoo da<lelijk begrijpen, want ik durf 
toch gerust aannemen, dat Alma ons beiden nog 
evE"n lief is, - wat zij tronwens aan u verdiend 
heeft ! 

»Aan mij ?" vroeg Hollfeld somber. »0, als gij 
eens wist! Mam· ons gesprek is voor mij zon iets 
vreemds ! Alles had ik mij kunnen v'oorstellen, doch 
zoo iets niet. Veeleer vroeg ik mij zelven af, toen 
ik u zag aankomen, of er een of andere aanleiding 
zou kunnen bestaan, waarom u meenen mocht mij 
rekenschap te moeten vragen. En nu ctaarentegen ... " 

>iNu !" riep Bob met een bitter lachje, l)OU staar1 
hiE"I' een paar rnanncn tegenover elkaar, ciie beiden 
niet voor elkaar onctercioen, zoo min in de maat 
hunner liefde als misschien in de maat vau hun ge
lnk. Het is maar de vraag, welk een denkbeeld wij 
ons van geluk vormen ! Vom· u is de bloesem van 
de blauwe bloem eerst tbans aan 't ontkiemen, voor 
mij is de bloem reeds wirwelkt en ontblarlerd -
bet lot dat een ierler onzer wacht, terwijl men in 
de grijze oudheid hem roemrle, die zich daardoor niet 
liet overbeerschen. En nu, Hollfeld", bij deze woor
den bood hij hem de hand, clie enkele oogenblikken 
were! aangenomen, »weg met alle uiterlijk ver
toon ! Laat het tus..qchen ons zijn, als tusschen 
vrienden. Reecis dagen acbtereen heb ik niet anders 
dan als zoodanig aan u gedacbt, in mijne verbeel
ding niet anders dan als zoo tot u gesproken. Nu 
doe ik dat in de werkelijkheid. Aan een vriend valt 
het licht in het hart van den vriend te lezen, en 
naar zijn mnigste wenschen te handelen. lk zal voor 

J.B. 

.Aau het maandverslag van den Resident 
van Bali over Mei wordt in de Jav. Ct. van 
gisteren o. a. bet volgende ontleend: 

Het liet zicb aanzien dat de koffiatuinen een 
aanmerkelijk kleiner product zouden opleveren 
dan in vroegere jaren. Dit moet geweten 
worclen aan eene ziekte, welke zicb onder de 
koffieboomen heeft geopenbaard en waarom
trent een onderzoek is bevolen. 

A. D. 

In een gedicht, gepubliceerd in de Times 
waarschu wt de poet laureate 'l'ennijson de Lo1·ds 
of lhe Admirality voor het gepeupel, dat hen 
zeker van hunne plaatsen schoppen zal, indien 
het in den aanshianden oorlog b1ijken mocht, 
dat de Engelsche vloot niet bij machte is, Old 
England voor hongersnood te behoeden. Maar 
dan, zoo zucht hij in 't eind, zal het te laat 
zyn. 

I. B. 

Twee warongs van Errropeanen heginnen te 
verrijzen; de eene in Gang Kemajoran, toebe
boorende aan den beer B., de andere in Gang 
Sampie, toebeboorende aan den beer D., waar 
tegen billijke prijzen levensbeboeften, zooals: 
rijst, olie, brandhout, enz. te bekomen zijn. 

B. H.B. 

ZELFMOORD. Zekere heer R. voor eenige da
gen van Solo alhier a.angekomen, was blij~
baar a la recherche d itne position, althans 
deed hij na.ar wij vernemen, pogingen om hier 
een wagenverbuurderij over te nemen. Dit ge
lukte echter niet. 

Thans vernemen wij da.t heden ochtend bet 
lijk van bedoelden R. op Randoe-Sarie ter 
boogte van Bergota is gevonden. De ongelnk
kige had zich opgebangen, of misscbien jui3-
ter gezegd, verworgd. 

I· V. 

DE HOOFDPENGHOELOE albier, zal zich Zater
dag namiddag naar de reede begeven om zich 
beter te kunnen overtuigen of op dien avond 
de maan al zicbtbaar is, ten eindc dan bet 
begin van de poeasa te kunnen bepalen. Is 
de maan Zaterdag te zien, dan is Zondag 
daarop de eerste dag van de vastenmaand; 
in het tegenovergestelde geval begint de poea
sa Maandag.-

S. H.B. 

Telken~ leest men van bet beschieten onzer 
konvooien in .Atjeb. Herhaalde malen heh 
ik het gebruik van een luchtbu.l aanbevolen. 
De Britsche Regeering, minder verblind of 
geldzuchtig dan de onr.e, heeft er deze wrek 
een doen aanwenclen bij Soeakim, die verbon
den was aan een voertuig. 

De beer Mackenzie besteeg hem en gaf steeds 
aanwijzingen. Het konvooi kwam behouden 
aan, Onze Minister van Kolonien zal zeker eerst 
cijfers omtrent de lucbtballons verzamelen. In
tusschen sneuvelen onze braven. 

R. v. E. 

bet uiterlijke mij van Alma scheiden .... " 
l>Om niets .... " 
>lLaat mij uitspreken", vie! Bub hie?' in. >iWaar 

nog nooit iets geweest is, en waar niets te venvach
ten is, daar bestaat geen aanspraak op bestaan. Ik 
ben in geenen deele voor eene ondoord:ichte, li.cht
zinnige ;;cheicting, --- ik beschouw het huwelijk als 
een der heiligste en reinste onzer verbintenissen, en 
acbt bet aan nit>mand geoorloofcl dien band te \'Cr
brcken, ware bet ook alleen om niemand te erge
ren, --- clan alleen voor wie zich daartoe verplicht 
acht ! En dat zal toch we! het geval zijn bij hem, 
die voor zichzelven, als voor den hoogsten rechter, 
weet en getuigen kan, dat zijn huwelijk een smaad 
en bespo~ting yoor het verhevene van die instelling 
is. En die smaacl en die bespotting gevoelde ik .als 
mijn dee!, ik moet het herhalen, seciert het oogen
blik van uwe kornst. Doch neen, dat is eigenlijk 
reeds veel vroeger het geval g-iweest, maar toen beb 
ik dat niet geweten, of ni"t willen weten; trouwen~, 
wat doet er dit nu ook nog toe 9 Sinds ik bet wist, 
begon voor mij de strijd, <loch reeds in 't begin 
daarvan was ik er zeker van, dat ik daarin de over
winnaar zou zijn." 

''In die enkele dagen !" riep Hollfeld verwonderd. 
»Maar men is we! eens meer onder zoo'n indruk, 
die echter met den tUd we! verandert of verminclert !" 

» Bij ruij zal dit het geval niet wezen", bracht 
Bob driftig bier tegen in. lllk heb u dit reeds ge
zegd, of tenminste bet u te kennen gegeven, moet 
ik mij nog verder voor u verdemoedigen ? Er zijn 

Mr. J. ,V. Ramo.er advokaat en procureur 
bij den Raad van J ti.stitie te Socrabaia, han
delende voor en namens Ch. Ettij jr, als er
bn,n<lhouder voor eene som van f 190.000 op 
de in de residentie Pasoeroeau gelegen suiker
fabriek B11bat (Arcljosarie), heeft zich tot de 
Regeering gewend, met het verzoek i:ut bet 
Haar, met bet oog op de daaraan verbonden 
zware geldelijke verplichtingen, behageu nloge 
mede te werkf'n tot minnelijke ontbiuding van 
het a.an genoemde fabriek verbonden gouver
nements contract. 

De Regeering vindt echter, naar ik boor, 
geen termen het gedaan verzoek in te mlligen. 

8. H.B. 

In DE laatste dagen zijn vele inland rs, zoo 
van hier als viiu Solo, Djokdja., Kedine, Mo
djokerto en andere plaatsen naar Grissee Yer
trokken, om daar het jaarlijksch bezoek te 
brengen aan de graven op Girie. Velen blijven 
daar twee a drie dagen doorbrengen, terwijl 
andere na een kort bezoek de teruO'reis aan-

"' vaarden. 
S. H.B. 

MR. TERSTEEG, oud-redacteur van het Bat. 
H. B. en gewezen advokaat en prokureur bij 
onzen Raad van Justitie, treedt met le Juli op 
als medewerker vnn dit blad. 

S. H.B. 

DE SPECTATOR gep.ft de volgencle ontboeze
ming over de Haagsche Grachten : 

Een zwavelige zwalm, 
een zwamziek zwerk omzwacbt 

)let zwijmelzwoele wolk 
de zwalpend zwarte gracht. 

Een zwabbelende splijtzwamzwerm 
zwelgt, - zwijgend a.ls het graf, -

In zwellensweelde zwaaienswee, 
den zwadderzwangen drat. 

S. H.B. 

Ve rs p reide :Serich ten. 
Het B. H. B. klaagt over de naar 't beet speciaal 

voor de N. I. dagbladen opgerichte telegrnmdienst. 
De ciepechts wortlen niet alleen zeldzamer, maar zijn 
tevens ook al niet gewichtiger dan de vroegere van 
Reuter.- Kapt. BegPmann is overgeplaatst naar Pa
lembang, luitenant Clerkx naar Siak en luit. v. d. 
Wedden naar Batavia. -- De heer J. A. de Gelder 
heeft in zijn rapport over de waterwerken van De
mak aangetoond, rliitt die voor een veel minder be
cirag en binnen vel"l korteren tijd kunnen wo1·~en 
voltooiu, dan tot dusver mogelijk werd gcacbt.- Te 
Bintoehan (11enkoelen) zijn de vorige maand zes 
karbouwen gecreveerd aan eene aldaar onbekende 
ziekte.- Eeue baboe te Batavia diende, instede van 
de voorgescl1rew11 medicijn, een lepeltje carbo-zuu1· 
aan een kind toe; i.:elukkig ging daarvan, door het 
tegenspartelen van bet kind, het grootste gedeelte 
verlorPn.- Te B:rndoeng heeft zich eene vereeniging 
Yan Jandhuurders in de Oost Preanger geconstitueerd, 
met een g11lijk doe! als die te Soekaboemie.- Het 
militaire tijdschrift ,,de Revolver" bevat onder den 
titel »Een ,,Keurkorps" een scherp ~tuk tegen het 
regiment grenadiers en jagers.- De ambitie van de 
Hollandscbe jongelui om voor den zeedienst te wor
den opgeleid, is en blijft groot. 

Voor de 30 plaatsen, die dit jaar voor adolborst 
zijn opengesteld, zijn niet meer of minctr.r dan 160 
liefhebbers opgekomen, zoodat cie kans voor de as
piranten niet bijster groot is. 

De Koning heeft nieuwe bepalingen vastgesteld op 
de handels- en fabrieksmerken. H.,t betrekkelijk be
sluit werd opgenomen in d~ Javasche Conrant. --
De Arnhemsche Cou1'ant vraagt, waarom men on
zen koning niet den titel geeft van >iRadja Melajoe", 
gelijk men den koning de1· Belgen tot Souverain du 
Congo heeft verheven, en koningin Yictoria Kaisar
Hind noemt. Daartoe bet initiatief te nemen, voegt 
bet blad er bij, dat zou eerst een kolfje naar de 
hand der Nederlandscbe :Ministers wezen ! --- Het 
D. v. X. verneemt, dat jhr. H. 0. Wiebers, oud lid 
der Tweede kamer, tot Gouverneur van Suriname 

onder ons mannen, Jichtzinnigen, die zoo iets dulden 
kunnen. en ook gelukkigen, die zulk eene liefde we
ten af te ciwingen, die de kracht en den wil be
zitten, om zich aan de voeten van de vrouw neer 
te werpen, en in hunne hartstochtelijke uitingen 
haar zoo zeer weten te beheerschen en overweldigen, 
dat zij er toe komt om zichzelve en al het vroegere 
te vergeten. l\Iaar ik mis die kracht en dien wil. 
Voor mij bleef Alma steeds de teedere bloem, die--
ik zou haast zeggen, als bij instinct --- baar schoon
ste kleur en haar zoetste geur bewnanle en met 
innigheid terughield voor cien eenigen, clien zij zich 
boven allen had uitgekozen ! En zouden wij baar 
claarom minachten? Vooral gij, zoudt gij at mo
gen, gij die, die eenige zijt? Doch ook ik heb mij zel
ven zoo zeet· leeren te beheerschen, dat ik thans aan 
Alma en u oprecht gun datgcen, wat mij niet i te 
beurt mogen vallen." 

»Wat bedoelt ge toch met dit alles?" v eg Hollfeld 
gejaagd. »Wilt ge mij tot iets slechts verleiden 
door in mijn hart met koortsachtige gejaagdheid 
wenschen te doen oprijzen, wier vervulling tot bet 
onmogelijke behoort ?" 

»Eene onmogclijkheid, die slechts van korten cluur 
behoeft te wezen. --- Een jaa1· --- !anger niet --
z66 luidt het artikel van de wet, en waarom zouden 
wij dien termijn verlengen, en nog wettiger 'lijn dan 
de wet?" 

>i Weet Alma hie1· al iets van?" 
))Nog niet." 

/ Wordt >oervolgd.) 



zal bt'nof'mtl worden. --- Het Rrit~L·he Uouvernement 
heeft eene ontznglijL> l!Ot'\ eellwid stl)enkolen nam· 
de I\aap de Goede Ht1op gezonden, tt>n bi>hoeve van 
kruiser8 en andere stoomsch,..pc>n in dc>n aan5taanden 
oorlog. Dit is gedaan met 't oog op t'en mogelijke 
blokkade rnn het urs-knnaal. . .. . De verloven van 
den hcer '\Yi~elius, Ian t~t.,lijk As~i~tcnt· Ht•sident voor 
ne polit.ie te Samar:tng <'ll Yttn den hooftlingenieui· 
IIuiz!'t' zijn met zes mn:rndeu 'erlengd . 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 1 ·1 Juni. Landen, 9 Juni. De conser

vatieven \erwiel'pen i11 het lagerhuis in tweede le
zing de begrootingswet, hoewel Gladstone vP.rklaarde 
dat er een kabinetsquaestie van genrnakt zou worden. 

De conservatieven vel'oordei>lden de voorgestelde 
\erhooging Lier belasting op bier en stel'ke dranken. 

Men verwacht dat het ministeric naar aanleiding 
van deze nederlaag zal aftrcden. 

Komen tie con en·atieven aan bet bewind, dan wordt 
bet ool'logsgevaar als zeer dreigend beschouwd. 

Bevordenl tot kapitein der infanterie, de eerste 
luitenant 11. N. I\ uijpers. 

De kapitein Goode, de Mrste luitenant Sart en de 
eer. te Juitenant der artillerie G. G. Strnrmondt heb
ben detacheel'ing naar Nederland ge\Taagd. 

Uit Batavia, 12 Juni. Londen, H Juni. Heden 
werd een kabinetsraad gehouden, waarin het minis
teriti besloot af te treden. 

Ilet parlement is uiteen gegann tot a. s. Yrijdng. 
Yolgen · een bericht an11 cle Regeering zijn de bei- I 

de inlanders, die in de societeit te Djambi 11amok ~ 
maakten", den Sen dezer uitgelerertl. 

De rust bleef ongestoord. 
Bevorderd tot lrnpitein, <le eerste luitennnts der in

fanterie 0. J. Laceulle en L. Brongers; 
tot eersten luitenant, de tweede luitenants der in

fantel'ie J. H. Kroet, H. C. MoJI en G. 111. P. Scheuer. 
Londen, 11 Juni. De !eiders de1· conservatievt

partij zullen waarschijnlijk het bewind aanvaarden 
(zoo het hen mocht worden aangeboden.) 

Het vredesvenlrag tus.chen Frankrijk en China is 
geteekend. 

Uit Sinf;apore, 12 Juni. Ileden is hier de Engel
sche mail aangekomen met berichten loopencle tot 
l 5 )lei. 

Bet dividend der • ·ederland. che Bank over 1884 
is rnstgesteld op f 156 per aandecl en dat der Ned. 
-Jndische spoorwegmaatschappij op 8 1 \ vel'cent. 

. De beer Smidt, oud-'.\linister ,·an Justitie, is tot 
Gouvt-rneur ''an Suriname benoemd. 
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~IUZIEKUITVOERI;-;G 

op hedenavon1i 

in de Societeit. 

PROGRA'.\1111A: 
par 

Poete et Paysan >i Ouverture 
Faust >> Yalse" 
Finale de la Symphonie en Ut de 
\Yaterloo >J Parade Marcile" 
Oberon >Jfantaisie" 
Am Rhein Schot 
Ga lop 

Tilliard 
Suppe 
Gounod 
Beethoven 
Dolasisie 
\Yeber 
llorig 
Tilliard 

Aangeslagen vendutien. 

Op Maandag 15 dezer te \Vonogiri van den in
boed,.l van den \Ve!EdelGestr. Heer A. C. Schepper. 

Op Dinsdag ·16 dezer voor bet post en telegraaf
kantoor alhier van postkanen, paarden, tuigen, enz. 

en daarna 
ten huize >an mevrouw de wed. Yerhoeif in de 

Achterstraat alhie1· ''an haru·Eds. inboedel. 
Op Dondel'clag 18 dezer op het achteret'f van den 

Heer J. P. Schultz in de Koestraat alhier van hout
werken. 

Up Yrijclag ·19 dezer in bet cbineescbe kamp al
hier van onuitgeloste pandgoederen. 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

A d v e rt e n ti e n. 

ae~~nd~a~in8. 
De plaatselijke schoolcommissie maakt be

kend, dat de openbare Jessen zullen worden 
gehouden den 18e Juni a. s. op de rueisjes -
school en de 3e school en den l 9e J uni as. 
op de le en 2e school en dat de vacantie, die 
dan begint, den 6e Juli as. zal eindigen. 

Namens de commissie vd 
De Secretaris, 

(136) 'rh. VAN DISSEL 

V endutie wegens vertrek. 
Dinsdag, 16 Juni lSSiJ 

ten huize van 

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

(133) SOESM.A.N & Co. 

,,Re~ap\i~ tan B1sid.e1ti~hui11 
op Zonda" 1'1 dezer 

in d e n n a - a v o n d ten 9 u r e." 

(137) 

Voor hd Land. 

Vendutie wegens uitbesteding 
van het brievenvervoer 

OP DINSDAG DEN 16 JUNI 1885 
ten POSTKANTORE SOLO Yan: Post
karren, panrden, tuigen, Stalgereedschap-
pen, onz. 

(129) 
Chef Postlt"antoor, 

HUIJTEN. 

P•·achtig Versch gewonnen 

Guatemala Indigo Zaad. 
Per Pikol f 25 ..... 

EIJ SSE LL. 

(134) Latoong 

Ila GommissiB 
voor bet 

Kinder fe cs t, 
dat 'rrijdag den l.9en Juni e. k. 

des avonds ten half zeven 
in bet 

HOTEL SLIER, 

zal gegeven worden, noodigt alle kinde
ren uit, dat feest mee te vieren. 

N amens de Commissie 
De Secretaris, 

(135) J. V .AN DER LOF. 

De ondergeteekenden betuigen ook na
mens hunne ouders, hun hartelijk m dank 
voor de belangstelling bij hun huwelijk 
ondervonden. 

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

(130) RA:MBALDO. 

Pandan, 9 Juni 1885. 

In de betrekking bedoeld bij adverten~ 
tie No. 119 is voorzien. 

(131) 

Hanipoong 'l.'jina: Soe1·akarta. 
BA ROE TRIMA: 

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

(132) 

Toko- Authier 
HEERENSTR.A..A.T-SOLO, 

heef t ontvangen: 

Een factuur 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. 

.A. .A UT HIER 

(47) Modista. 

Brand Verzekerin[-Maatschappij 
"OOST J.A. V .A" 

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

(17) SOESM.A.N &Co. 

Van 15 Juni af 
ontvangen nieuwe abonne's voor het 

tweede halfjaar de Locomotief 
VOOR 

20 gulden. 

(128) DE .A.DMINISTRATIE. 

Vend11tie w .,,gens \'ertrek. 
Op :uaandag· 15 Juni 1S~5 

te WONOGJl{J 
ten huizo van den W elEdelGestrengcn Heer 

(121) 

Assistent Resident 

SOESM.A.N &Co. 

SALON DE COIFFURE 
B:rosse Jliecauiqu.e. 

Heerensfraat-Solo. 

De onde1~geteeltende, 
belast zich met den in- en verkoop vau pro
t1 nkten te Semarnng. 

Verscbaft werkkapitnnl 1u1n Landbouwon
clernemingen en Vl:1.rlee11t voorscbotten op pro
dukten. 

Een en 1111der tPgen under overeen te ko
men condit.it•11 

(233) L. 0. SCHALKWIJK. 

SocietB G10 de Produits Alimentaires 
KAP!'fAAL 3 JlrLLIOE~ FRA;llCS 

Dii'ecteu1·e11 DTN"1NT en ALLCARIJ 
GOUDEN llIEDAlLLl~ PARJJS •1878 

GouDEN llIEDAILLE A~ISTEUDA~I 1883 

PA RI JS II LONDON 
23, Richei·, 23 II 101, Leade11hallst1·eet. 

Boter van N ormandie 
Zond er eenig mengsel, de be:<te boter Yfln Fmnkrijk. 

Dil'Cl'~e grocntt•n, fruff 'els , sardines, plites de 
f'oi e gl'as, enz. 

ORDERS TE RIGHTEN AAN' ALL~ DlPORTEURS 
YAN EUROP.\.. 

Op nieuw ontvangen een groote voor
raad eerste kwaliteit stroohoeden in alle 
soorten van af f 1.- voor kinderon, 
Panamahoeden a f 3.- Heerenhoedon 
van af f 6.- lste Ellwood hoedon te
gen verminderden priis, hemden, kragen 

V Men eische op elk blik 'iet merk met de twee boerinnetjes 

enz. enz: HOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN WORDEN 
Groote voorraad Parfumcrien Ed. Pi- OP A,\NVRAAG TOEGEZONDEN 

naud, Veloutino, Oles Fave, Vinaigre Lu- : (14·1) 

bin enz. Direct nit Europa aangevoorcl l -- ------· ----8il 

St. Emilion wijn (Bordeaux) echto Lan- I ~~.1?:1~~~~~1111 
guodoc wijn ,', f 14·- per clozijn. . Im ATELIER DE PHOTO GR APHlE ,rroo .\ 

(:~:;4jke Manilla ;n nn:_ v~;H~~;·~n· 1, I~~~' 111 N"'®~~·:;:~ ~I 
1

1 
:\!I .:Al!! UJ , _1~1., , !S,®;~~~l!J 

---------------~--........ -----! ~ 
Verkrijgbaar: 1 Im HOTEL SLIER. 326 

Loten voor de Geldloterij te Sama.rang ten 1 · ==~~~~~~~ 
behoeve van het Roomsch Katholiek \V eeshuis , 
en van bet Hulpfonds van St. Vince11tins a 
Paulo te Samamng groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN: 

1 prijs van f 100.000 
l > > > 20.000 
2 prijzen .. > 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 bet lot verkrijgbaar, 
bij -n.anvrage per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De dag der trekking zal nader worden aan
gekondigd. 

(57) 

THOOFT & KALFF en 

SOESl\.IAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Ont,'angen: 
Een pa•·tijtje exquise witte 

po1·twijn, minder zoet van smaak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ).* 

Amsterdamscbe Apotheek. 
Soer:ika rta. 

Bayrum.. Ucoholisch wasch
water. 

(101) MAOHIELSE. 

Amsterdamsche A.potheek 
SOERAKARTA. 

Eenig dep6t voor Soerakarta van 

Eei.apaehe ~ij~e=. ... 
(25) A. MAOHIELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek 
Soerakarta. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
1;

1 
en 1/2 fl.eschjes a f 4.- en f 2.~ 

lY.ligraine Stiften f 2.- per stuk. 
356 A. MACHIELSE. 

263 

in vaten, blikken en i1esschen 
verkrijgbanr bij 

SOESl\IAN & Co. 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

kon van Bruids- Wand el- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

SOESTh'.CAN & Co. 

belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Conunissievendutien 

(28) 

Qn~va~geni~ 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelschapsspelen 

(110) THOOFT & IC.ALFF. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor• 

zoo gunstig bekende 'WIJNEN: 
Merk PL.A.TON & Co. Batavia. 

A. MAOHIELSE. 

Aim~terda,m~che Apotheek. 

Leveirwateir 
(296)* A. MAOHIELSE. 

B:flQB:BliZ~QSeALKANAEKllB 
MET 

voor 1SS5 

Slechts eenige Exemplaren ontvangen door 

(32) THOOFT & KALFF. 



( IR C l "L A l ll E. 

welke tegeuwoord· ..... 

met een how o l<' b tr gehalte van 40 tot 
4~> 0 

0 Plo l·orzu1u·. Door wetensclrnppelijke 
p1·oefnemm n t'n door de prnctijk is gecon
stnteer<I dnt Ir> ,. onu1Hg van ,__'1tike1·sa1111en in 
het rict do i1 de pbo ·phorzuur ge. cbiedt en d11.t 
door to~ pn · lllJ L' • v. n nil•t nlleen eene g1·00-
le1 ', op/ , t 1•rt1t Suiker 111cw1· ool.' :111ve1·de1· 
• 'r p11e1 'it' ·1 r ~eu \\ ordert. 

Lh l't•lt!t ,. a le 'uperphmmhaten in bet 
ul..,.t 111 u, 11111,Lr we irm hel doo1 ons vertegen-

· li 1 d •111 l '.i"P1icnal zich onder.ch'-'idt 
11 1 1 Rll !Pr• n i;; l.1't It lOU 1 s~i liiiia1J1'l ge!tulte 
m 1. /•fi • 11!1111·-11111· in d<>u !J"Cn11ce11l1·ee1·de11 vorru 
'1111 4 (\ IS 'u; terwijl opgelostc Pernguano .:lecbts 
riu 0 o ~hsbaar Pho. phor 1u bevat . 

G <' .i>1t' soorten . tlperpbo. plrnat bevatten 
met'r nl>i 1) it 1;>'1 u a. ;;imilable phosphorzuur , 
!us om !11 - •l(·f,, hoen'elheid phos'pborzuur te 
\ erk1·ijJf'll als door ous in een Ton Super
J hoc;ph mt g"level'll w11n1eu, zoudc men circa 3 
Ton rnn Let gewo1rn ~uperphosph irnt of .J 11 5 
'11

011 Perug-uauo noodig hebben. clus ook 3 of 5 
man! 1-ooveel vrncht te betn.Jen. 

De opshiti11g ( l 'oue•!ntratie) beeft pl11ats vol: 
gens een niN1w ~):-Steem en wel : 01Hle,· geb1· 11 ik
ma/;1,1 J vu,n i'.um•1°T~1t111\ zoodat bet geen 1•1·ij 
Zu• 1,•p/:11111· beni.t. 

Het vrije Z\mvelzuur namenlijk is een der 
gro it 'te v!jnU<len der Crystnllisatie der :::luiker. 

G,·aofLte opl11 ·e11q.<I 1•a1i S11ike1·sappen van 
: ,; • 1' l•·i· J.-11•,1/iteit, eencoudi!ter L'e1·wnki11y die1· 
o..;' 11 •,,, flli11cl1»' fl1>.·iil11 en w1•1·ldoon en [Ji'OO le1· 
op , ,, · l van ~·11ilie1· 1·a11 bete1·e kwalileit zijn 
<le l'P lltaten nm de g"f~bruikruaking, WRll.l'tegen 
cle · o hn niPt in Yerhoutling- sbi.an . 

]11• i ij Ylll bet DUBBEL GECO~CE...T
rIU.•..iEBIJ ::-l PEHPHO-.:PH _\.T is: ( 0.18 per 
Kilv of / :so per Ton of ll.25 per P ico! franco 
Rotterditru op den hn is mu W pCt. assimilable 
Phospborzuur. 

De jniste berekening heeft echter plaats naar 
de ,im procentsgewijze gehalte van bet gele
Terd o:s ·i 111ilabh Pho. plw1·: 1W 1' tot den prijs 
van t' 0.4:"1 Cent per Kilogr. 

1 ooo Kil"::;{ PEHI'IIO-"'PHAA'r a 4 1~ 10 ° 
0 

PHO 'l'HOHZLTUH kosten dus: 
t 1 :2 Kilo ii 40 cent f 185.50. 

\,.oor e+>n oppervlakte gelijk aan eene Java 
Bonw is uew od:~cl 1-l.O Kilo SUPERPHOS
PfU. \.T. 

Hier !j ruoet-i~ gevoegd warden (ten einde 
ir ·it :2• 0 ... til, Lo• ai1n te brengen) 90 Kilo 

B 11c1 ii t z, ·n.velzure _.,\.mmoui11. 
I f" kn ten 1. >. der, d.1.;: 

.. f''J.::i .::o. 
» :3 ;:.o 

L> 'l lev rin!., gusct1i ,Jt oncler ('ontr6le ntn 
u l t g l1·i t' T>J·o phL>rzuur w0rdt bepnnld 

do • h t .?ro ... 1.ticn ve ·001 deu ann de Rijks
a.r•lb > w l 1 l t \\' n'->eniugen. 

Bij elke "' 1ing w01+ eene Anyiise gev-oegd 
V'Lll J1t proef._t,£on t•n Villi tle geleverde pnrtij 
n n 1• vnder vc • 'Zl'~ O:J.d cachet bewanrt1. . 

~,.i_"ze 'au .'lanplaut: 

T11! nee i, 1 di1•1it circr 1 weken voor den 
na1'Jlnnt in l'n gronc1 gebracht te wordenen 
circa en lin.n :~Jreecl vnn den wortt>l •1f en 2 
tt ~ in ·bi> c1iep gt pin: b» to won11'11·. 

. ro :zi. tljil· ;,_ dat h t , 'uperph ~phant vcr
lllt'll nt von1 ·n~t Bt llf"'.'-. v!' eenP nnilPl'l', tik
st u1L 1 re 1 ,Ell 'e 1i1e.;;• •of. da: · Let nper
p • t ,t ltt' a.hl'"re •nE t;:tofhoudende be-

1 °ld1 I( 1 L ·\ nt t! · h<!• PLr ,,plrnr1.nur en djt 
laat •' • ,·kte allf't'n np de .aprijkheitl mu bet 
riPt. nie• 1lireet op den groei der plantcn. 

Hocwel wij boveu de maatstaf a1111gaven de1 
benoo1liglle hoeveelhei• 1Jcr Ja\'a bo uw, zoo 
spr<'el, t toeh 'Van zelf d11t tle meenlere of rniudere 
u1tgew•·rl theicl 1ler grond hierhii cene voonrnme 
fn tl•r is. . 

l h~ crenoc1u<le hoeveelhei1l Yan 150 Kilo per 
J nvn. Houw gehlt von r gcheel uitgewerktc gron
den. 

Unt>rne zernlen wii UEd. op n.anvragc eene 
kk•me horveelheid tot :m yl isc. 

I'Pr cl rnntl kmrnen ' Orcl~· rs uitgevoenl wonlen, 
0111 per err,,te stoomer te worden gelevercl , b~j 
eenA hoeveellwicl vnn l 0 'J'on. 

\\'!1 vertrouwc11 d11t rlc gegevene in lichtingen 
ee11e reclen mogen z1jn tot eene proe!ueruing, 

welke met zorg uitgevoercl, slagen moet. 

fl 22) 

f fongachtr nd , . 

Jf. FJ. IIO L'l'Y & C'o . 
Agenten te 

n111(11 •irt . 

BEC KER & Co. SOERABAIJ A. 
"D' J<JRK Tl' IG K UND IGEN. 

Handela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe
nood.igdheden. 

H E:- BB EN IN VOORRAA D : 

,en groote pnrt~i I-'• T . 1-1 cu Balk 
-jzer in itllo af!lletinp;en. 

/'taaf en p laat .iJzer vnn alle dikten, 
waurbtj vnu 6' X 2 ' X ''••" en '•'' 

. 'taaf en plaatkoper en .Koper 
• raad. 

lhootc- sorteering - iTloerbouten eu 
JOinknagels. 

> > Jioperen liranen 
en ~too1nafslniters. 

I ndia robber van af '"• " tot en met 
l" dik. . 
Gasp~j pen met hnlpstuklI.en tot 

en met 4'' 

Geldonken p·~pen tot 12" diameter 
geperst op l 0 Atmospheren. 

Prima kwnliteit Engelsche dr~jfrie .. 
men, enkel en <lubbel. 

H and. Centrifn~aal, "' toom-
pon1pen en Brandspniten. 

Sn_\jge1·eedschap , ·oor "°as en 
'Vith " 'orthdraad. 

Alle soorten Verfwar e n . · 
Boor eu Ponsmachine s, Drani· 

en Schaatbanken. 
Stoommachines n e t ketels op em 

f'nndatieplaat. 
U:iezel~nhr c:ompositie, de beste 

bekleeding tegen warrnte-uitstraling. 
Dinas CJristall, een nieuw soort 

, -uurklei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor JaTa zijn. 

Y erder alle artikelen, b enood i"d 
, -oor landel~jke ondernemingen. 

Ilumie zank op grooteu omzet gebaseercl zijn 
de, hebben z;ij hunne prijzen zeer billijk en 
beneclen concurrentie gesteld. 

Gnarne belusten zij zich met toezicht hou
clen op 11aumaak van Jlachinerieen en 
r~pa1·aties danrvim, en neruen bestel· 
lingen u.an op diverse werktuigen. (90) 
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ll:da~a, Muscatel en 1'"i n o Dulce,. ·l 3.30 }1 :3 fl 
l" le-. Gold- e n Dry-Sh~rry , ! ':2 .-J a cont, 

Eeni[e a[Bnten voor Solo 
THO<)FT & J{A LFF 

.A.n1sterdamsche Apotheek 

Poede; tegen milt vu ur 
f 1.50 per pond. (311 )"' 

BRAND-ASSURANTrE MAATSCHA PPIJ 
~,de Oosterling,'' 

BRAND-ASSUR ANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Verit.as.'" 
Bij bet Agentschap dezer ~Iaat!!lchn.p

pijen be!jt.n.at, op zeer annn emelijke v oor
wn.arden, ;;ele;;cnheid tot verzekerin;;
tegen brand;;evanr, vn.n n.lle soorte n Ge
bouwen t"n G ot"deren. 

(1 ()) 

De Ar1ent te Soel'Ctlwrta. 

.J. H. VAN 01\IMEREK. 

NBdBr l. ·ln dischB LBVBilSVBfZ kBrin~ 
FJN 

L ij t r B n t e M a a t s c h a p D ij 
TE BA_rrA_ VI.A. 

Inlichtingen omtr1~nt V<'rzekeriug-en h. ~· . 1 • itpitanl bjj overl \j <h·n. l mn1t•r-tr<>kkernle H •ru 

lrnring ;- ook omtreut tlie vo l~ens lwt onli tn!.{S a :tng1•J10 lllt>l\ V ~J I: LA,\ <; L> t.nri1'f V{)')r I\ ~; 11 

ZIGNl?ON'DS. worden ganrne VPrstrekt cloor 

i1e11 _\.gent ti> Snern.lrnrt11 
(17) .T. H. VA . .i. T OJ\G\IE HEK 

THOOFT & KALFF - SoBrakarta. I Steeds ·noorhanden: 
leveren op aanvrang dnde)jjk I POS1"1'ALUEVEN. 

ScllijfMchietrcgistt"rs en A:fstn.ndsbf'pn.- I TELEGH.AAF 'I'ARIE VEN voor 3 kringen b~
rekend tot 200 woorden. Iingeu, afzonderl ijk p:e ill)ntl rn. 

Gedrukte An.nteekening boekje!ll. 
N u1un lljsten. 
Kleedinglijsten. 
Strn.tboeken. 
1'1enageboeken met sterkte Register. 
Proces-'' erbn.n.I. Getuigen V ~rhoort"n. 
Beklan.gden Verhooren. 
' renduvernntwoordingen, enz. enz. (4) 

Verkrijgbaar 
Efatppe-Kaart van .Java 
Topograph.Kaart van Soern,lrnrtn. 

Id. » Djokjalrnrta 
Prach talbums 
Merk-en stempelinkt 
Rirndschrift pennen 
Prachtbijbel Gustave Dore 
Balboekjes 
GoupiZ-gravures 
Ivoren duimstokken 
Pen·y-schnren 
Biscuit beeldjes 
Orillon pns'ers 
Honderdjarige almimakken 
Signretten papier 
F aber's booclschapleitjes 

Enz. 

(3) THOOF11 & ILl.LFF. 

AA 
DE EcHTEQu • L . h 

FR!NSCHE 1 n a · a roe e 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
16.800 fr. en de eenige die de goudl3D 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de ·wecner ten toonstelling van 
pharmaceutische producten gehouden in 1883' 
wederom de gouden medaille verkregen . 

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

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
Is he t eenige midtlel tegen verzwakking , 
bleekzucht, langzame en moeijelij ke 
spij svertering, gebrek aan eetl ust, gevol
gen van het kraa mbed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeft ijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bewezen is. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een krachligen s paan schen wij n, 
die nog zijne her stellingskracht verhoogt· 

I 

DE ECHTE FRANSGHE QU!NA-LAROCHE 
is ove"al na;.;emaakt hetzij door de Apothe
kers die altiJd llnn eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie- • 
den; men moet dus steeds de echte fransche 
QUHU-LAROCH.E e~·schen ; rt"J 
met prosp2ctu s waar- ~ ~ AJ . & _ ~ _ 

op nevenstaancte ~ Z....OC//1..1! 
handteeking ---~ 

staat, alsrnede het rnaatglaasje vragen met 
den naarn LAltOCHE in een woord . 

t: ECHTE FR!NSCHE QUINA· LAROCHE 
be1·at bij iedere flesch eene complete ge
brmksaanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soor ten ver1wcht de eenvoudiiie 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen Gl. 2 .50 
de heele tlesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22· 

'l'ARIE\rEN voor KOELIELOOXJiJN bmtcn 
de lijn. 

(6) 'l'IIOOFT & KALFF. 

VerkrUgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aan,·ragen tot geleide
billet ' ' oor , -er,·oer , ·an kot'fiJ" . ' 
1net onh·iui"stbe'v~js ,·001· Jrot'-
fijpas. (193) 

V erk1•i.jgbaar 

bij 

TIQOFT & KALF:tr. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het Jav111msch) 

P1·ijs f 5.- fmnco pu post ( 5,50. 
( 82) 

An1sterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

.Keatings Cough Lozen"°es. 
:iliddP.1 tegen de hoest . 

(105) MACHIELSE. 

AmstBrdamschB ApothBBk 
Ontvangen 

ROODE l:~RUIS PILLEN 
EN 

SI.l.~OP van Dr. ZED. 
(28) A . .J.fACHIELSE. 

AGENTSCHAP S oERAK1 R'l'A • 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie l\'laatschapp~j. 

De ondergeteekende slnit verzek rino·en te-
. "' 

gen bnmclgevanr, op rle gebruike4jke voor-
waurde11. 

(1 4) A. l\l ACHIELSK 

·v er kr\jgbaar 
BU 

. Thooft & Ka.lff- Soerakarta 
PAPIELU<J.- L. DI\TERSl!J SOOU'I'EX. 
El'i'VELOPPB.l. -. 
KAN'l'OORBENOODIGDHEDE~ -. 
I NK'l'EX, IN /:EE L{ YELJiJ :-300ln'Jil~ . 
PftAC'U'l'ALBU.~IS . 

DIVERSE SPELLEN enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
beveleu zich beleefdelijk nan voo1· lmnne 

DrukkBrij Bil BinUBrij 
en 

HANDEL 

in PapiBr-, Schrtif· Bn KantoorbehoBft Bn. 
Spoeclige bediening en nette r..flevering ge

garandeerd. 
PI::iTJSCOURAN'l 'E1'.T d l .w. .!.' wor en steels grntis 

verstrekt. (7) 

Stellen zicu verantwoordelijk Yoor <le we~ 

DE Ul'l'GEVEHS. 

Snelrlrnk -TllOOFT & K ,\f.FF - Soerakaria. 
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