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Inlandsche scholen. 
In de laatste jareu iijn er, zoowel ker als 

in Nederland. stemLUP.Il in de pers op~egaan, 
die uan de ei chen van het Inlaudscbe onder
w~js in Nederlandsch-lmliii lmn aandacht en 
belangstelling gewijd hebben. 

Of -wij claarLUede tb:tn op den goeden weg 
:tijn, of een volgend ge lacbt zich zal mogen 
verbeugen in den bloei Yan een waarlijk po
pulair vo!k~ondenvijs in Neerlandsch-In<lie -
zal nog moeten blijken. 

Sog in hetj1tnr 1 3Li wercl in bet. Hegeerings
re~ leruent eeu voutlig bet stilzwijgen ornr bet 
Inland ·ch outlenviis bewnnrd. Zell's het on<ler
wii' voor zorL•n nm Europeers liet in clie da
!!Cll nog zooveel te wen~chen OTer! Een van 
llo ·;vell ·was noollig om llaarin eenig leYen te 
brengen en door zijn stn ven werclen de oogen 
rnn Regeeriug en volkswrtegenwoordiging ge
open voor dit belang. 

Het Regeringsreglement 1854 :55 bevat in 
art. 12 dan ook de bepaling: »De Gouver
neur-Generaal zorgt voor bet oprichten van 
scholen ten dienste der inlandsche bevolking," 
In algeme1men ziu werd bet onderwijs daar
mede voor alle Inla.nders van welken stand of 
stam ook. toegankelijk geruaakt. 

'{ •kent men de bevolking van J aV"n. op le. 
Llillioen en een school op de 1000 zielen, dan 
zou bet budget tot een enorm cijfer worden 
opgevoerd, ongereken<l nog de nitgaven, aan 
een zooveel uitgebreider schooltoezicbt, enz. 
verbonden. Behalve bet aantal der scbolen 
komt in aaumerking huune richting. 

De inlandsche scboolwet zegt in Art. 3. 
»Het onderwijs omvat miustens: het lezen 

en schrijven der volk. taal of der }laleiscbe 
taal, alsmede de kennis der vier hoof<lregels 
Tan het rekenen." 

Ook <le minst ontwikkelde moet dus lezeu 
en schrij>en leereu. Xaar veler meening ech
ter hebhen de m~estc inlanders in den aan vang 
iets anders noot1ig. 

Eene inlandsehe volksschool moet zicb rieh
ten naar de behoeften van bet "Olk. Een be
trekkelijk zc,3r klein gedeelte chrn.rnu1 wonlt 
geroepen tot bet vervullen -ran ambten, lmrenu
werkzaamheden enz. Het grootste gedeelte zijn 
lantlbonwers. e~n kleiner deel bandwerk:slieden 
en fobriek-arbeillers. Deze verdeelincr zou bet ka
rakter der school moeten bepalen. De lancl
bouwer zal vooreerst zeer weiuig bebben aan 
lP.zen Pll schr~jT"en, al be~oeft men hem van 
bet onderwij in die vnkken niet uittesluiten. 

Fe u i 11 et o n. 

De Soe ·nl.:arta.~cli e Co11ra11t ver~ch.ijnt 

driemaal 's weeks: Di.JisdagN. Do11derdag6 en 

Zaterdtl!JS• uitgezom!e1·<l feestd.1gen. 

1 Ilij heeft vooral beboel'te aan aanschouwelijk 
onclerwijs en de schoo ruoet claartoe mecle
werken. 

Bij goeden aanleg voor kunstvaardigheid 
worden de band werken nog zeer onvoldoende 
beoefencl. 

Bij bet bewerken van metalen, bet vervaar
digen van pottebakkerswerk, bet verlnkken en 
verwen mu stoffen, het weven en batikken, bij 
het gebruik rnaken van den rijken voorraad 
der eenvoudigste natuurproducten zal men lang
zamerhand den inlander van het peil waarop 
hij sedert e'-'-:iwen staat en staan blijft, tot 
hooger standpunt moeten opYoeren. De indus
trie van China, Japan en Brit ch Judie moest 
ten dezen tot voorbeel<l strekken. 

Ylechten, mandenmaken, houtsnijden, tuin
bon w euz.. zouden in het elementair onderwijs 
voor den inlantler kunr..en worden opgenomen. 

Instede van alle nuance~ in de inlandsche 
maatsclrnpp~j onder den niTelleerenden in vloed 
van eenzelftle lagere school te brengen, zou bet 
wellicht cle TOorkeur verdienen scholen op te 
rich ten. 
a. IT oor de aanzienlijken op Java alleen, waar
in het ond<>rwijs tot eene voorbereiding wordt 
opgevoerd voor latere studie. De scholen voor 
uitgebreid lager onderwijs, die thans reeds be
staan, zouden tot dit doel bruikbaar zi:Jn. 

b. Y oor 1le aansfoaude inlandsche ambtena
ren, waartoe cle tegenwoonlige gouvernement5-
scholen zullen kunnen dienen. 

c. Yoor den kleinen man; scholen met het 
karnkter eener volksschool. 

Op eene kweekschool onder de 1eiding van een 
errnren deskundige, van een specialiteit in den 
goeden zin des woords, zou onderricht kunnen 
gegeven worden in den landbouw, in de be
hamleling van Europeesche gereedscbappen, 
waar die met goed gevolg de inlandsche kunnen 
vcrvangen, in bet te~kenen uit de hand, bet 
vervaardigen van verschillende voorwerpen van 
kunst en industrie waardoor een smaak ware 
te veredelen, die tbans maar al te zeer o>er
helt tot het getlrochtelijke, voorts het pottenbak
ken, de staalbereiding, koperbewerking, enz. Wel 
te verstan.n niet om op eens nlles aan te vatten, 
en zoodoenrlo tot eene oppervlakkige veelwe
tcrij te geraken, maar om· bet veld rnn on
derwijs, t:e richting er van, af te bakenen. 

V oert de heer Y erkerk Pi.:-torius, bij r.ijne 
ingecliende reorganisatie-plannen, hiervan iets 
in zijn progmmma. zal hij de incli cbe Pestalozzi 
genoemd mogen wor<len? 

Te verwnchten is het zeker dat bij zijn 
voordeel zal gedaan hebben met de opgedane 

iii cloen. al;: .iij er niet bent?" 
UcJrgc hoot d·· de stem van / ijn t.roertje, zonder 

it t:> te begrijp01i. Ilij hiehl een oo:i-enblik op met ijlen. 
De dokte1· Lad geen tij<l 0111 zich door kinrlcrtra-

De ondste Droeder. 
3.) X.\.\n IIET Fn.1x~c!l Y.1x JE.1x:-.;E :\L11RET. 

( Slol.) 

nPn tc laten bcwegen, vooral claar nouw ~liroton, 

I cliP. zccr g iedhartig was, beloofdc YOOr 11et kind te 
zullcn zorg1.•n. IJij nam zijn zakboek en een poUood . 

c-Zcg eens ganw den naam Yan bet kind, dan zal 
ik hem naar het ho;:pitaal brcngen." 

~ nr.orge Bertrand." 
De dokt.er stapte jnist in zijn rijtuig, toen zij bui

ten aclem kwarn aangcsneld. Zij verteldc hem bet gc·· 
val, hielcl nan, besclrnldigdc zichzelf, totdat de dok
ter eindt>lijk beloofrlc, dat hij zon komen, maar hij 
moe~t ecrst eenige tl1i11g-cudc visites makcn. Om een 
eincle te maken aan het gcsprck, clat zecr Jang clreig
cle te word en, ricp hi.i den koetsier ePn arlt es t.oe en 
vouwtli.> de krant Open. die liij ge1Yoonlijk las, t<'twijl 
l1ij ;·an den eenen zicke nam den ancleren 1 eerl. 

IIij J, wnm even voor twualf uut· op hel zolderka
mertje rn beschouwdc ficorgc aanclachtig. 

>) Wij mo<'tcn bcginnen he!1J nnnr het hospitaal te 
zenden. Bet is een bezetti11g op de horsUn den hevig
sten graad: als hij bier bJijft in clit koude, benauwde 
kamertjc, is zijn vonnis grtr.ekencl ." 

Hendrik hcgrecp allccn hct i,rnord »l1ospitaal .. : hij 
had eenq hooren zeggen, dat het hospitaal de plaats 
was, waar men rle arme rnenschen Ileen zone! om te 
stenen. Doodsangst maaHe zich van hem meestcr. 

» lk wil niet, ik "·11 niet! George, r.eg, George, je 
zult niet wegg:mn! zij wi!len je meenerncn. "\Vat moct 

Dat is goed. lloor eens, estc jongen,'' ZC'i hij, t.er
w\jl !Jij Hendrik OJI zijn knic nam, ik zaJ je broer 
gecn kwaacl doen, ik zal hem gauw beter maken, clan 
ku11 je weer met h<'m spclen. Heb je geen ouclers?" 

1> >.een", antwoordde het kin<l 8nikkencl. »Moeder 
is zick: George verclicnclc gel<! voor ons beiden. Ik 
ging altijd naar scbool." 

Een rloktl'r ziet de rampen des !evens van nabij; 
de mrnpen tier rijkcn en de nog zwaanlcr rampen 
der armen en door de gewoonte wot·dt hij wat ver
hard. \'oordat hij het dakkamerlje verlict, aarzelde 
de dokler echter. Twee kinderen allcen op de we
reld en wclclra, zonder twijfel, een kind allccn, achter 
gelaten zoncler belrekkingen of vrienden. Ilet was 
vrceselijk. 

de moet naar bet magazijn gaan, waar de jongen 
wcrktc, misschicn heeft hij er een vrieml, die belang 
in hem stelt. Tk zal hem bij den eersten geneeshecr 
van het ho~pitaal aanbevelen, roam· onder ons ge
zegcl, ge-loof ik nict, dat hij beter wordt." 

Twee dagen later stonclen twee mannen zwijgen o. 

A.dvertentiekosten behnlve bet zegel voor 
tlke l 0 woordcn voor 3 platitsingen f 1.-

1311 e volgt>Jlde p1aatc;ing de helft. 

ervuring, met bet betaalde leergeld (van tonnen 
gouds), dat voor een gewicbtig volk&belang de 
bakens verzet zullen worden nu bet tij reetls 
lang verloopen is. 

Zal eene welonderwezen inlamlscbe maat
schapp~j nog eenmaal bet beeld der toekorust zijn 
dan moge bet dankbare Insulinde, herschapen en 
hervormd, der Nederlandsche maagd den lauwer 
aan bieden, met het opschrift: »Gij bebt ons in 
bet volksonderwijs eene weldaad geschonken !" 

E. 

Een zonderling p1·oces. 
De gewezen keizerin Eugenie beeft inder

tijd ann de stn.d Marseille de keizerlijke villa, 
Phw·o genaamd, prachtig gelegen aan den in
gang der haven, ten geschenke gegeven. De 
keizer had in 1855 den grond ten geschenke 
ontvangen van den gemeenteraacl en liet er de 
wonderschoone villa bouwen, waarin hij nooit 
een voet had ge.r.et. Na den val van het kei
zerrijk eischte de stad, gelijk men zich wel
licht herinneren zal, den grond terug. Er volg
de (Napoleon III was toen reeds Jang dood) 
een proces, dat de stad verloor. Nu aan de 
keizerin recht was gedaan, stond zij in 1884 
bet terrein met de villa aan de stad Marseille 
vrijwillig af. 

De w·meenteraad zette zich 11.anvn.nkelijk 
schrnp, maar veranderde spoeclig nm inzicht 
en nam het gescbenk aan, zii bet clan ook niet 
in grooten dank. De Raad liet de villn, een 
waar p1Lleis, inrichten tot een ziekenhuis, dat 
bij de jongste epidemie (de cholera) uitsteken
de clieusten heeft bewezen. 

Zoo stonden de zaken, toen onlangs bet 
bestuur der registratie tusschenbeicle was ge
komen met den eisch om de registratiekosten 
van 1855, die bij het afataan van den grond 
aan den keizer niet waren vold!\an, en ook 
niet waren gevorderd, alsnog te betalen. \Yat 
de overdracbtskosten van 1 · 84 bttreft, de kei
zerin had. toen zij aan de stad de villa schonk, 
bepaald clat deze zouden komen ten laste der 
stad. 

Zij schijnen echter nog niet betaald te zijn, 
zoodiit bet bestuur der registratie thans een 
dub belen eisch heeft ingestelcl: betaling eener 
som van 80.000 fr. voor de ovenlracht in 1884 
en eene gelijke soru voor cl1?n af:stand aan den 
keizer in 1805. 

De stad l\Iarseille verzette ~ich hiertegen. 
\Y el wil zij de registratiekosten betalen voor 
hetgeen in 1884 in haar bezit was gekomeu, 
maar niet de kosten van 1855. \Vat doet nu 

Lij een kind, dat in ee11 hospitaalberl stierf. 
Gcorg·e ijlcle niet meer, maar bij harl pijn en "·as 

zeer zwak. Hij wist dat hij ging sterven. Zijn hanrl 
hield die rnn den kleinen llenc!J'd\ vast. Ilet kind was 
bar.p-, hij ~cbccn er niet zcker rnn t<J zij11, dat die 
bleekc ziekc met zijn rochclende aclcmhaling, zijn 
broeder was. 

Een van de mannen, mijnheer Dernu . zat naast 
George en sprnk nu en dan tegen hem, maar zeer 
zacht om hPm nict te vermoeien ... Een weinig op 
rlen achtergrond stond oom Bernard, zelf' verwonderd, 
dat hij rlaar was. 

>>Je brgrijpt het wcl, mijn kleinc George, 11ietwaar? 
Het znl Hendrik aan niet~ ontbrcken; wij zullen alles 
doen wat jt'i wen8cht. IIij zal er j<' later rlankhaar 
voo1· zijn, want mijn vacler en ik hebben gezien, hoe 
je je best hebt gcdaan en willen niet, dat jc tc ver
gr.efo hebt gewerkt en geleden. Hendrik zal zeker 
eens een Oink, geleenl man wordcn en dat rnl hij 
aan zijn brocclcr te clanken hebben. IIoor je het, IIcn
ckik? Geef George een kus; als je eens op bet punt 
staaL kwaad te doen, moet je maar denken: >Hlat zou 
George verdl'iet gedaan hebben," en dan z11l je zeker 
goed oppassen ." 

»°Mijn lieve broer," zei Hendrik, terwijl hij zijn 
waog te-g<>n die van den stervencle lcgde, »ik zal zoet 
zijn, heel zoet. l\Taar je moet gauw weer beter war
den. lk zal je nooit '"eer verclriet clocn, nooit!" 

»Ilij weet dus niet, dat ik ga stencn?" fluistercle 
George, terwijl hij mijnheer Devaux met zijn holle 
oogen aanzag. 

Inzending der Advertentien tot ·op dt•n 

dag der uitgave vo0r 10 uur. 

de scha£kist'? Liefst niet tegeu eene stacl plei
tencle, zegt Henry Fouquier in le XIX 8i1\:/1•, 
heeft zij.zich 6ekeerd tegen de keizeriu en, zoo
wel wegens de registratierechten van 188·1 als 
wegens die van 1855, beslag la.ten leggen op 
de buur, die zij van hare vastc goeder~n in 
Frankrijk trekt. De keizetin heett tlaarop eene 
Tordering ingesteld om weer in 't bezit te 
geraken v.1tn haren vroegeren eigemlom t" 
Marseille, van de villa en den grond, want nls 
rnen van haar 170,000 fr. registratiekosten kan 
eischen, clan is de schenking nietig. 

Henry l•'ouquier hekelt de handelwijztJ van 
den minister van financien. Het bestuur der 
registratie heeft van 1855 tot 1870 tle ooo-en 
dicht geloken, orndat het den keizer bct~of. 
En nu, na dertig jaren, kornt 11ij met een 
eiscb voor den dag, op gevaar dat Marseille 
eene inrichting van on berekenba1tr nut ver
liest. Dit is echt Fransch. De eene fak van 
bestuur bekommert zicb niet om den 11.rnleren. 
.Om bii het departement van oorlog twi1itig 
stnivers te sparen, zal men bij bet depn.rte
ment van marine nutteloos twintig frank uit-
geven. 

N. H. C. 
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Verzorgingsgesticht 
Commissaris cler mitand Juni 18135, 
de heer J G. M . .A. CA.RLIEl~. 

Vertrek der Treinen 
Semarang-Solo 

Solo-Semaranrr 

G.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aansluit aan rlen sncl
tre;n, 1liP om '10.30 Y. m. 
van daar naar Soernbaja ver
trekt. Yercler 8.31 Y. m. J :11 
n. m. 
7.'J. V. lll. ·1 0 .30 \. 111. 2.16 
n. m. sn~llrcin, welke aan
~lu it aan den sne:trein, dia 
om G. '..'O v. m. Yan Socrn
baja Yertrekt. 

Ilij kreeg gr,en antwoorcl en zijn tranen vielen op 
het blonde hoofd \'an zijn broertje. llendril' ging eeu 
etncljc achteruit; hij hield veel van George, maar hij 
begreep het maar half; rle dokter kwam bi11nen en 
vocldc ern van de ziekcn den pols. Hendrik zag hem 
verbaasrl aan. 

Oom Bernard, die zich achteraf had gehouden, 
kwam nu 1rnt nader en zei emstig: >>·wees uic t bang·, 
George. Jk ben rnisschien hard geweest, maar je bent 
een mocclig ventje geweest en ik beloof' j<', daL ik 
ook voor je broertje zal zorgen." 

llij lcgcle zijn ruwe hand op hct hoofd van den 
kleinen Hendrik. 

Tocn za!; mijnheer Devaux een veranc!ering op lwt 
gczicht van George. Zijn oogen zetden dank; de ang
stigr, bfzorgde uitdrukking was er uit verdwcnen 
George gevoelde zich bijna gelukkig. En toch lag e1· 
op zijn blcek gezich~je een waas van bitterc drorf
heid t'll de jonge man, die zich over hem hcen boog , 
hoorde hem snikkencle zeggen: 

>> !Iij heeft mij niet rneer noodig ... " En als uit.
geput keercle hij het gezicht naar den muur. 

Toen de dokter bij zijn bed kwam was George 
gestorven . 
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\ rij.J~Ol'l!aven volgens middelb. tijd Sol:'rab.aja: 9 n~i
lllltf'n vcr~chil met Solo; 12 uu1· SocrnbaJn:.::: H.e>l 
,'ulo.) 

Op tlc politierol van heden werd \eroordeeld 
we<,.ens het bezit van clandestiene opium tot 3 md. 
l,r·Jrnl Pawirodikromo, 1 md. krakal \'\'iro-
1 i 1•g:1r"o en Bok Resowidjojo, 1 "i d1i.gen krn
L,l Tjukrodiwirio en .Njai Kentje, terwijl ''.er
ilt•n 1 rjigel'proken Soe~,abandojo, 'froen~~et~~?' 
\: ong,,odikromo en :Soerotlrono, terWJjl lJo 
I\ iut . \[it> en llu.den i\las Danoeardo mrnr den 
:.•:iidt•ntiem1id n-erden verwezelJ, wegens 

, u"ehig hol1den rnn een speelhuis. 
bet 

, lle stet>nrn boog op Kebalen, zoo smal dttt 
[•]' l1anwelijks een wngeu pnsseeren kon eu 
wd mecr~wlen tot getwist an.nleidiug gaf, 
,ronit tlmns voor rekeuiog van een der inge
zdern:n 11hl11nr, verbreed. 

Die Heer heeft reeds herhnaldelijk de in
[!'ezetenell vun die bnmt door z1ine onbnn.t
~ud1C~0 lwudelingeu verplicht. 

Bii t:en inhmder op Meseu, verzamelen zich 
n or,,l des V rlidu.gavonds, vele inlauders en 
< 1: iMezt'll nm beitlerlei kmmen, 0111 zich de 
tt el,omst tc docn TOorspellen, ge11cesmi<l<lelen 
tc 1:tr,:uch·n. nuar gestolen zn.ken ouderz9ek 
1t dL.'ll. enz. 

\"uor h·t offeren van eenige zilverhugen, 
'"at. wierook, bloemen enz., ontnmgt men op 
al ,1;,. 1 r.;;_.en nnhrnord van bet orU.kel, z~jnde 
et•n l."'2"t. die zi.ch onder een soort van p~irn-
1 :idnl<· Looi, met 'IVit katoen overdekt, welke 
i1 i.tit1<."H in een bed geplnatst is, opboudt. 

y clge11s onzen inlandschen reporter is er 
1w<!t·1· een gev]ekte tijger in de desn Grisaq, 
ouder \\ onogirie gedood. Een veertienjarige 
inlander bernerkte dn.t dier in den vroegen 
ochtew1 bezig met drinken en ging het stout
moedig met een lnns te lijf. 

De '-tijger bracbt den knaap eenige verwon
dingen toe, totdat het toegeschoten desavolk 
hem ontlette en het <lier afmaakte. 

In bet lfataviascb Hundelsblnd van W oens
aag jl. bieden oudexs van een lief ~n gezond 
ki111~je, bijua 8 maanden oud en welke in moeie
lijkf: omstandigheden verkeeren, hetzelve ttau 
mensch en vrienden nan. 

Het teekent <le tegen woordige tijdsomst .. an
digheden. 

In den nacbt van Zaterdag op Zondag h(left 
~\~ H1,de11 .:\gnLehi 1Helajat Atmodjo, mantrie 
,, i. 1.et .JI. l\_ huis, zich ruet een paar kris
~1f'krn V<LTI bet leveJ.J. beroofd. 

l '1· U!<: n was reeds cen pnar jaren onget:telcl 
e11 leed J!U en chm aim vlagen ncn wannzin. 

rri 1 t .., · 
i ell IJCt.OCVe van eet.:e nieu we wagenver-

u11rd,•rii n·il men, d:rnr de wcgcn ill die wijk 
i •1ih1µ:ewoon snrnl zijn. deu Pangernn Adi 

1 id~njo tnestemming verzoeken, om orer zijnen 
«vml nh1nar een nieuwcn hrei'clen weg aau
~ lcggeu. wnardoor de wagens een uitrid langs 
At1iwirlj11jrn 'inden. 

Auders zal bet plan wcl ruoeielijk uitvoer
lnmr blijkeu. 

Het Nestkoikentje. 
-:\.\.\U HET Dr.;1Tscu ux z o e v. RE us z. 

Hij di'n door rnn de jonggeborene had de gceste
l .. 1ku ge'l'rukt'n Yan een herti-tbloempje, dat als een 
n~10lijkc knop bij cl<?n krans tlc•r kinderen w::is ge
Yl'tlgd. 

Yuurnoetml berf:;tbloempje lag nu op rle armen der 
hnke1· in dezelfde, lHnge, Witte doopjurk, waarmee cit> 
j"11ge rnoedr r YOOt' nchttien jaren baar eerstgeborene 
kid ver,,ienl. D0 gee! ge\Yordrn strouken, kanten en 
~! rikken warnn nog eens gewasPc}1e11, gesteven en 
i_:,·,,:rr-lil'n, hoewel zij doo1· bet hcrbaald g•:!bruik niet 
hl'tcr warcn gewordcn. l\faar hct ,, Prk wris ditrnaal 

·1:1ct •'<'ll nniar bart verricht en zonder een Ppoor Yan 
ri<' HoulUkc verwachting van vroeger tijrlen, II et on
rn~tige, morlernc leven brengt zooveel eisclien mee; 
Jl'd<'r jaat· 1Yaren de zo1 gen rut..i· het echtl'nar gruo
lL'1· geworden. Jn den zumer des Jewns bereikt ))(le 
~trvl 0111 bet bestann" het hoogi<te toppunt en toch 
li~et't de rl;1g ~lcchts liet gewoou anntal un·n en geest 
t>11 lichaa1n bun bepcrktfl krnchten . Bet hal't clcr moe-
1!.-r rnoct a lie~ liefdcr\jk onm1ttcn en -- onHat alles! 

Zij gernelt het zelf, torn de gcC'stelijkc im den 
r'onp renig·~ ernstige WOOL'dt·n ~prnk, waarbij het 
"herf~lbloempje" op haar schoot lag en zicli tegen 
lia<ll' borst vleidt', zociab de lautstc, vermoeirle 
herf tblucmpjcs buiten tegen de rnot>dernarde. Zij kan 
el'l!~klnps het k!einP cling 13iet genoeg bekijkcn. Uet 
11;,.t np lian;· knieen, is gcen liah·en meter Jang en 
\\•'•·!.. . vol;,;•'118 de keukenschaal, acht pond. ;uaar de 

BU heden ontvnngen Gouvel'nementsbesluit 
is aan den onlangs vei-oorcleelden staLlgenoot 
vero-und a·eworden om ziju strnft~id, (3 marm-

"' 
0 

. h d 1 den lrevancrenis weaens het m1s an e en ~au 
"' "' 

0 
' 1 1 een inlander) hier ter stede in s imc sge-

vaugenis te ondergnan, aantevaugen met den 
10 Jnli e. k. 

Volgens kennisgn.ve van bet postkantoor . is 
de telegrnfische gemeensch1tp tusschen AnJer 
eu Kaliondo hersteld. 

Men is reeds bezio- met het oprichten van 
een b11mboezen tent"' voor de Perzische Come
dietroep, op bet plein acbter bet fort n.lhie~·

De aloon-aloon kon, wegens de Gareoeg 
Poeasa cla.nrvoor in de eerste dag_·en niet af-

' •J 

geshrnn worden. De eerate voorstelling zal zon-
~ln.g of nmancl11g nvond a. s. plaats hebben. 

.Men klaaat 1100- steeds over de .halve-cent 
stnkken, die

0

bij '~landskassen in befaling w~r
den aeaeven err slecbts met verlies en moe1te 0 0 
n1H de hand zij Li te zetten. 

Een cler Gouvernements-aannemers te Kln.ten, 
dien men ook met die mtrnt betaalcl had, moest 
bij inwisseling bij de inlandsche gerneente op 
elke f 120.- f 20 agio betalen. 

\Vnnueer het Bestnur weder even als vroe
ger bij bekkenslag den inlanders kond liet 
doen, dat zij die 1

/2 cents st.l1kken voor de 
werke!iike wnarde moeten aannemen, clan zou
de het kw11.acl wellicbt verholpen wortlen. 

In de zoogena11mde dierentuin van Prins Prnng 
\Y ndono wordt de verzitmeling dieren, pluimvee 
euz. steeds door aimkoop als anderszins uit
crebreid; er bevinden zi.ch daaronder vele zeld
~a.we exemplaren die eene grootere diergaarde 
tot sieraad zouden strekken, 

Ook de collectie bloemen en heesters, de 
waterpartijen met meliwissen, zeklzame eenden 
en andere watervogels, zijn wa&rlijk fraai te 
noemen en zullen in electriseh licht wnt men 
drnk bezig is tot stand te brengen, wel eifekt 
mnken. 

Ilet toezicht over den geheelen tuin is aan 
een gepensionneerd militall: opgedrngen, die zich 
zeer goed van zijn tuak schijnt tP kw.ijten. 

Het tjap-di-kie spel schijnt bier reeds bur
gerrecht erlangd te hebben. 

Een Indo-Europeaan beeft zijn huis voor dat 
d oel opengestelcl al wa11r een Cbinees 11ls bnn -
d;Lr fungeert en zicb des avonds tal Tan in-
ln.nders verzamelen. -

Een nnder Enropeaan beeft zich nnbij de 
vie1 sprong van Lawean gevestigd, en geneert 
zich met het verkoopen van clandestiene tike 
en amfioen. 

GEMENGDE BERICHTEN. 

De Locomotief va.n 24 dezer hevat ad ver
tenties in den l\Jamruouth-stijl van bet circus 
Wilson, waarbij respectievelijk de Javabode, 
bet .tllg. Dagbl. en de Soembaja Ct. zich aan- 1 

bevelen in de gl1nst en recornmandatie. Tot 
opwekking van bet publiek prijken in deze 
nan ko11r1igingen de nau:en dtir redacteurs en 
medewerkers met vette letters, even als die 
van de atbleten, clowns en paardrijders op de 
kennisafficbes. Elk dezer blnden geeft zijn 
tableau. Op cbt van den Javabocle geeft de 
nanm v11n Jeremias hct publiek een voorproef-
je van de meer sombere clan uitkoruende pro
fpti.een in kanselstijl, waardoor dit bind zicb 
onclerscheidt. De Juvabode en de Soel'((uai11 Ct. 
drijven de klucht nog vtirder met te beweren 
dat zij de meest ge1ezen bladen zijn, bet een 
te Batavia. bet antler in den Oosthoek. 

Vergeten deze organen der Indische pers <lat 

zij de Koningin der aanle dienen, die aller
minst gellientl wil zijn met urnrktgeschreemv, 
vooml niet ruet eeu zoo kotUisclt en n11.nrgecstig 
gescbreeu w als di.t, cbt tleu pt·n.kti:>~hen lezet· 
nan een bongerigen noodlrreet doeb clenken '? 

B. IL B. 

Omtrent de in de resitlentie Soernlrnl'tt• heer-
schende veezi.ekte won1t beri.cht: . 

In de afdeeling Bojofoli werden gedurende 
bet tijd rnk van 1 t/m 10 dezer, twed nmderen 
aanget11st1 wnn.rvan een creveenle, terwtil bet 
andere in behandeling b1eet. 

In de nfdeeling Klaten werd gednrende even
gemeld tijdvnk nog een geval van veepest, met 
doodelijken a:fhop geconstnteenl. 

Jat'. Cl. 

I zaaI in bet Logegebouw is da.11rtoe voorloopjg 
1 welwilleud afgestann. 

\ 

' 

Mat. 

Door de Regecring is nfwijzend beschikt op 
het verzoek vnn G. vY. Winter om venuin
dering van het bedrng van f' 5000, wn rop 
door den H.esident va,n Soeralrnrtn, krachtens 
art 2 van het reglement op de clrukwerken 1 

N ederl. In die (Sta11.tsblad 185G no 71) de 
borgtocht is bepn11ld, door hem te stellen voor 
tle uitoefeniug van het beroer van drnlrker 6n 
uitgev-er van drukwerkeu te Soerak1u·ta. 

S. H. 

Verspreide Barich ten. 
In de 8oerabaijnsche bladeu doet 11et bestuur I De llopperbarge 8oe1'cibaici heeft de equipage van 

der Soemb1•ii11.sche Vereeniging van Suikerfo,_brie- I eell bij Printieneilt.nd gestl'and Duitsch schip te Da
lrnnten weten, op welke voorwaarde de beer tn.via aangcbrncht. - De beide bernchte Bantam
Schmidt van 'l'retes bek:eudheid wil o-e>en ann sche rooYcrs, Sakam en l\aridin, werden in hun lrnis 
zijn rand betreffende cultuur vim koffie zoowel te IZ:1dingding om~ingelrl. Zij verderligden zich ~rnrd-
1 ·1 1 ol ·ens hem ~oowel cle nekk1g, een dcr r0overs \Ciel a! spoed1g, tet'W!Jl de a s su1 <er waarc oor v a u . 

· ] t ' 1 l S b 0 I andere \Y1st te ontYluchten, na eerst de br0edel' van 
bln.d~ie r e its c e ere .~ou ovenvonnen wore en. r!Pn \\'adono van Tjikancli op ecne ellendige wijze 

D:e voorwaarden ~~1.n opgeg~vr;n n.an. df''.: ''ermoord te heblm1. - Even als bier, klaagt men 
president der Vereemgrn~· van >:smker,- .. d1e b:g te Batavia over de slechte en late bespl'Oeting der 
den beer Schruidt toevalhg terzelfder t~id den wegP.u. - De kolonel vnn den generalen staf Geij 
president der Vereeniging van koffi-plaoters van P1ttius, arljudant des Konings in gewonen dienst, 
vond. zal in Octobe1· n .. ,, 1i;1a1· lodie terngkeenm. - De 

Geen succes o·een o·eld zeot de heer Schmidt. open bare Jes in de Frobelschool te Batavia wc1·cl 
111 . vooruit 'd~pone~·en vi:n bet aeld bii eell bijgewoond dour het litl in den Raad van Indie, l\fr. 
.n am 0 <i 1 l I.. l . b l II' . I r 
bank die 't hem moet uitkeeren op overleg- l er 

1 
\inc f:'reln, :vienls .e 'in~,;tr hm1;. rn t e upvbo;l '.ng

1 . ' ·fi · · e.n 1et om cnnJ~ L er J<\Ugu ztc mmmee on e"LugL 
gmg van ee.1_i . cerh ca11t vnn een conmnssie, ~ laat. - Na den E rak:11.aurnmp, bestaat er te Telok-
dat de ge:v:gz1g.de cultuur-metb0de aftloencle ~ Bt:tong gcen enkel pandjcshuis. De Regeering heeft 
en doeltreftencl is. De koffie-plunters zol1den I nn clen nesidimt det· Lam1Jono·s aemachtio·Ll om iri 

. 0 O' 0 ' f 2GOOO en de suikerfabnkanten f .15.000 dit noodzakel\jk kwaad te 1·oorzien. - Bij een hout-
moeten clepou~ren, en clan zou, als che corn- ~ lmndelaar op Penrljaringan te Batavi~ heeft 1en ecn 
missie bet cerbficnat afo-eaeven had, de regee- 1 uzeren brandkast geopeml, en daannt f 500.- ge
rina ook f ·J.0.000 mocle~ gev<in. ! stolen. !let •re.emdste !s dat het slot o?beschadigd, 

D t ]~ om de Peo·eering danrtoe te bewe- en de sleuleJ bij clen e1genan.r rn bewriring was. -
., e aa ~ zooveel ·~oo-efrk nlle koffie-p1nn- Ti~ Batavia 11·orclen. de nict g<>loovige iii, geclurende 

gen, ~? 0 0 g l t cl deze poeasaclagen 111 bunne nachtrust door tle vas-
ters b.i-1een te bren~·en en .mee te ~ en . 0.en, tengeuren van allerlei anrrl g~stoord, en wrzoekt 
wordt door de Smkerfobneka:1ten-v ert..el1~!5lllg men tbartt'gen dE' l'e1·standige tnsschenkomst van het 
al vast geendosseerd aiLll de l\..amers vnu l\..oop- 13estuur. ·- Ecn Chinee,,che begr::i.afplaali; ouder Scon
bandel, die ook den Handel zullen moete11 over- dul, "·ordt door verschillende voorname Chineezen van 
halen tot medewerking. Semarang ab dubbelcl11b gebezigd, waarbij zwaar g<?· 

Ret is een grappig ic1ee, dat de Heer Scb lllidt wed word t. -- . De Stoarntramma.a1.scbappij Semaiang
gezeten is op een gebeim, wa.ardoor twee no.- Jc>anna belnst z1ch v.an af '1 ~ul1 met ~et vt'rvoer van 
tionale rampen zouclen opgeheven kunneu wor-1 pr'.kJ"S orer h11ar ll]nen; tot een rna~imum van 25 
d l t d b . S ·h ·dt oet orno·e- kt,ogrammen. --- Dr. J. C. C. van Nooten, Jeernar 

en, en ca e eeI c mi nu ill . t .or bij hr.t middelbaar onderwijs, vertrok \Voensdag jl. 
ko.cbt worde11 om op te ~taan ~n me op c ie naar zijne nieuwe bestemming Soerabaja. Te Sema-
be1lzame wetenscbap te blgven z1tte11. rang betreurt men deze overplaatsing ten zeerste. ---

A. D. f\iet alleen te Ambarawa pf ergcns elders in N. I., 

Begunstigd door bet muanlicbt heeft alwe
der in den nacl1t van 23 dezer eene forrueele 
ketjoop11.rt~j J_.Jlaats gehad in de dessn Djoeme
neno· (Sleman ). 

Het was b~j Ronodhiwi.1jo dat de roorers 
h,un s1ng sluegen, de huisl:mas die zicb eerst 
wihlo Yer;~etten, werd door een .knu ppelslag 
aan hd verst<mcl gebracbt dat bij beter deed 
kalrn op zijne b11.le-b11.le te blijven liggen. Door 
de spoedigc I"Crschijn:.l'.g v::n c'!c pc~icie is bet 
deze n10aen o-elukken een der bnndiefen te 0 0, 

nno-en, wat nn.ar wij hopen tengevoJt;e zal 
0 , • k t' .1· _, hebLen, dat ook ne oreng»:: -e 0oes u.itmaru 

niet znllen outsnappen. 
JJ Cl t. 

N aar naulei,Jiug van de vedvuldige ketJoe
pnrtijen die in cleu ln.11.tsten t~jd in het distri~~ 
Gmnpiug· pbats hebben gebnd, heeft naar wu 
vememe'n, de Pandjie aldnitl' de aanzeggillg 
van het Bestnur gekregen, om zoo hij in 
fuuetie wil blijven, zoo spoedig mogelijk ke
trnngan tu zoeken in deze roofpurtijen. 

Mat_ 

N a:J.!' men ons rnededeelt is door eenige lief
hebbers nlhi.er eene teeken vere(Jnigir1g tot stand 
geko::nen, <lie ten lloel heeft zich te oefenen 
in het tcekonen naar het levend model. De 

rnaar ook tt~ Batang is het met de uitbetaling van 
pensioenen treurig gestelcl. Eene weduwe ontving 
haa.r onderstanrl OH!r Mei, eerst den 8 Jnni. Erger 
kan 11et niet. 

D\' beer Stcijnis. llaltechef te Grompol, heeft de 
urii~,·enquae~tie in zijn voordeel opgehelderd en boorl 
den Rerlacteur Yan l1et Ind. 'hd . de toelichting over 
hetgeen tusscben l1cm en den beer S. is voorgevallen 
ter inzage nnn. Scl11ijver noernt den anon}men sel1rij
Yer, die zich teekent ,,een Sinjo" een verachlf:'lijk sujet, 
en gPlooft dat daarachter een hem bcl\earl dagblad
correspoudent uit S.J]o scbnilt, die '18 jaren oud en 
dus _ eP.n merkwaarclige schepping der natuur is.
De notaris W. P. van den lleuvell is te Semarang van 
vPrlof uit .i\ech>rlnnd teruggekeerrl.- De in de clesa's 
om Semarang wonenrle Elll·opeanen drijven een ge
"·eldigen woeker, waarbij ze!fs de Sen1arangsehe in het 
niet vtirzinkt en passen bij niet cladelijke betaling 
de!' rente bet vui~trcebt toe.- Yolgens het Indiseh 
Yadel'land is de Regeering wel pereid om tot af'.. 
schaJilng drt· i1itvoerrechten mecletewel'l;:en, maar al
]<'en Yvor zoover den uitrner naar Nederland betreft; 
de opht'fling zou tevcn<s gepa:ml gaan 1.0et groote 
fr1Cil;t.:!it~n voor alle Indische producten bij invoer 
in Kederl::i.nd - De bcrnchte 1·eroordeelcle Salmons 
beeit weder cen poging gewaagd om uit rle c-entraal
gevangenis te Semarang te ontvluchten. I-lij was juist 
hezig OU) de ~panribben doort..:zagen, toen hij danrin 
door den Directel1r verhinclenl werd. Yan wo .de 
;;locg hij daal'Op alles i11 z~j11 kamec k0rt en klein.-
Henrij 0. Fot'bes, rle hl:'hnde nntuuronderzoeker, 
is naar Batavia vertrokken om verder de reis naar 
Nieuw-Guint:a te Yenolgen, waar· hij wecler een jaat· 
denkt te wijden aan het onderzoek der flora en 
fauna Yan clit eiland.-

last srhi,int hanr rensklap8, niettegenslnande de Jange De zorg·en YOor de toekornst van. zijn gezin ver
jmk. licl1t als een veer. IIet is gee11 la~t rneer voor ontrusttr1~ den huis,ader zecr. Hij Z<lg m, dat de 
baar, maar een bron van groote nengdL•! Die blitu- so1n l«)Ol' de l.0 \'ell,Yerzekcring· veeJ te Jdcin was en 
we adertjr~ arm cte :slapen, diP schitterenrle oogjes herek1·11cle 11 ie v<?el hooge1· p1~crnill 11\j in het venolg 
die zich t~n grootste moeite gcn•n, :<poerlig te le.eren zou bi;Lileu. Doo1· omstandigherlen en gewoonte was 
zien, de roosklenrige Yuistjes, die bet altijcl 1vee1· naat· de grheele fomilic op WP. •ldcriger l'OCt gaan !even. Ilierin 
den moncl b1·cng:t, hoe dilrn·ijls de muederhnncl ze naar m•>e~t vet .1nd,.fr1g gebracht worr!en; da.t ~ton<! vast! 

De raarlsbeer strekte zich als een pacha uit. Hij 
YOnrl het hoe Janget· hoe prettiger in zijn lrniskamer. 

Daar klonk gelach nit de aangrenzende kamer; 
waar de twee jongere zoons zaten te leeren. 

l\len hoorcl<>, hoe zij samen stoeiclen. 
Hun vader had zich niet veel tijd geguncl om zich 

I met zijn jongens 1.e bemoeien. \Vanneer hij zich niet 
, aan zijn ambtsbezigheden wijclrle, bracht hij gewoon
: lijk de avon<len in gezelschappen door. Hij streek 

beneLlen Jegt: dat ali<'S is njenw, belworlijk ell be- ))l)li,1f J·~ rnn aYond bij ons thuis, "liel'e rnnn?" 
Jangwi:kkend! vrneg de huis_1ro11w eenigszins beschroomcl, waJtt er 
- Zulk een snellc omkcer heeft nniuurlijk nllcen bij was clicn avonrl jlll'isienclub en zij was er reeds aan 
de rnoecler pla1tt.s; de varlcr lieeft dannoor ecnigen ge\v"nrl •:eel met de kinderen nllccn te bJijven. 
tijcl 11oodig. Yoorloopig bemerkt rl<'te eenige onaan- )).Ja, besfe vrouw!" 
genarne 1·ern11deringen in de lt11ishoudi11g. Zulk ecn Hct welkome anlwoonl verrnste rn - vel'schrikLe 
k!Pin wc'zen liceft de mncbt allc Wl'tll'n en gebrui- de goede \Tonw, rnanr zij z\verg met vronwelijke 
lH'n het onrlel'st bo1·en te werprn, 1·ooral wanneer sllmheicl. Zij bc~tcedde ccbter mecr zo1·g clan ge
bet met zulke voortreffelijke longen is uitgrrnst als 1rnonlijk aan de iheetafol, waarann haar mnn onvel'-
klein \Jnrietje. wacht di>e]nam. 

Hoewcl in al lrnar behoeftcn zuo gurrl rnogclijk Ilct 1 lecsch en brood werdcn nog netter op de 
W1Jrrlt Yoorzien, knn de vader in zijn stutlt>t'rkamer sdmaltjes gelegcl en de eieren op tie minuut ge-
haar dik w\jls hooren scbreien. kookt. Zelfs de theeketel schcen zicb tc verheugen 

»Tlat 1s de bew0ging Yan het kincl", zegt hij tot over de ouwnvachte tl'genwoorrligheid mn den fiuis
zichzclf'. Luirle b0wcging<•n zijn echte1· niet. zeer aan- he.er, want 'lijn Jir.rl klonk nog gezcl liger dnn ge
gennn m. lJaar-bij bad de rnadsheer zich langzamer- woonlijk. Ee1·st hoorrle men een langgerekte11, zwak
hanrl aan alledei kleine weelckn geweml, die hem ken toon, als on1.waaktc hij uit den slaap, daarna 
vroe!,!'l'I' onbekenrl wal'en, en het blijft altij<l moeilijk wenl bet 1empo sneller, cle Ii.lank wet·d vroolijke1· en 
nog ecns te mar.ten Leginnen met de opvoeding vnn beldPrder en eindelijk kookte het water rtl sissend ovel'. 
zichzelf. Yooral, wanneer men ovcrluigd is, clat het De huiSl'l'Ollw blies de spiritusvlam uit i·n schonk 
opvoediJtgsw01-k goed gelullt! Want cen guns:tig resul- den geurigeu drn.nk in. Zij nam hct grootste stuk 
taat der opvocding scbrijl'en 'iYij gewoo11lijk aan ons suiker en de.;d hct in bet kopj<?, dat voor haar man 
zdf tuC', ten..,ijl wij de kl,'ine gcbrPken meestal ::ian I was bestPmd-juist als in den eersten tijd van bun 
de opl'O,·ders wijden. huwelijk. 

wanhopig door d0 ovel'blijfschen Yiln zijn baar tn 
riep.; >)Wat zijn de jongens ann den g.ang! Zoo zul
len zij niet veel Jecren. fk. z::il i1:i het vervolg altijd 
thuis moelcn blijven, vrouw!" 

Dezc bel'J:eni·<le bet zeer, dat haar man na ern 
clag Yan ingespannen arbeid nu in zijn welverrliende 
rust wcrrl gestoOl'd en zei rleelnernend: »Je moet 
toch wP.! eens uitgaan! Daar ben je eenmaal aan ge
wcnd." 

>)J\faar toch !Jee! wcinig! \Vat zot: claarrnn ko
men, ah hrt zoo voortging! Ik zal mij 's avonds 
meer met de jongens bemoeien! \Vij zullen uok niet 
inteekenen voor de grooi.e ba!s, Marie; Clara moet 
rnaar tevrl'den zijn met buiselijke partijtjes. Vindt 
ge ook njet, vrouwtje?" 

(Slot volgt.) 



Telegrammen v n de Locomotief. 
. Uit Datavia, 27 Juni. GepLintst b\j bet -!2e ua
taillon infanterie, do lrnpi!ein J. Yilll den Bosch; 

hij de ':He compagnie artillede te Bnnjoe Diroc. 
de tweede lnitenant !I. U. J. t:;rnits: 

bi,) tl"n raad van adniinistratie dC'r a•'tillcrie te 
Batavia, de tweede l11iten~111t-kwartiermeeste1· T. Hoe-
1:/;:'er. 

Overgep.laatst n~rn1· h8t 1 Oc hataillon infanterie, 
de kapiteins J. 1,. Battaerd en II. P. M. W. van 
de,r \Vedden: • 

naar het 15e batailJon infanterie, de majoo1· J. 
II. van den Broek: 

naar het !8e bataillon infonterie, de kapitein \V. 
Boissevain; 

naar bet garuiz•)ensbataillon van Palembang, de 
kapitein 11. Begeman; 

1mm· bet garnizoen ·batai.llon der twceLle militaire 
afdeeling, te 'l'.jilatjap, de lmpitcin C. J. Laoeulle; 

naar het gamizoens-bataillon op Sumatra's Oost
kust, te hletlan, de eei·ste luitenant J. J. Clerkz: 

naar lwt subsi te11tenkaclr1· te B::ttavia de een;te 
luitenant G. L. Stumvf en de twe~cle luitenant C. 
A. F. F. R J. Hom ·winckel; 

naal' de 23e compagn.ie artillerie te Batavia, de 
kapitein D. T\Yi.•s; 

naar de geniewerken te Semarang, de kapitein 
der genie ::.\I. de Ilaan; 

naar de inlemlance te Atjeh, de tweeLle luitenant
kwartionnee rter Burg; 

naar het bo pitaal te Willem I , de tweecle luite
nant-kw:wtiennPester F .• \.. Hrrs er: 

nanr den genee8kt1ndigen dicn~t bij bet bospitaal 
te ·Willem L uc offlcier ,·an g("zondhcid rlei· eerste 
klasse G. Fi~sche1" 

naar het gnrnizoen te ::\gaw1. de oiTicier "\'an ge
zondheid der eerste Ii.la ~e dr. n. A. .J Snethlage; 

naar het gamizoeu te Onrust. de ofl1cier ran ge
zondht>id 1ler tweede klasi<e dr. II. Groothoff. 

Yoor dt> betrekling van regent -van Brebes zijn 
Yoo1·gedr, ~en: 

·lo. rad hen mas Sosmito, aBsistent-"·edono van Pen-
gnlleau, zoon van den overlt>den regent, rmll1en 
mns .\dipati .\rio Tjoudro Negoro; 

2o. de patih ,·an iHalang, ratlhen ngabebi Dj0jo 
Adi 1Sinot0: 

In hot b,,gin Llezer nmand nam cle d1olera te Ma- • 
drid en te Valencia een hoogst bedonkelijk karnkter 
aan. 

Prin;;; FrieLlrich Karl is Merleden. (l) 

( l) l'l"ins 1?1·:,. :1·ich Karl .Nicolaao, g-<>boi·cn don :?O><tcn 
i\lai1rt 11'2~, t:·cnerual-vehlmaarsclmlk, is <le otulste zoon 
Yllll p1,.n~1"riecll'id1 Karl .A.lcx.nnd~r, oucbtl' hroedet' .Aan z. 
M. Friodl'ieh \Vilholm, Keizer Ya.11 Jluit,ehlancl. 

De Italin.an~che op<'t'n-troep znl om>'tl'ceks het mill
den van Juli nam· Semarang vel'trekkcu, t•m daur 
eenige voorstellingon te geven. 

Ontheven, ecnol, vn.n Tlc waarnem!ng ,·an den ci
viel geneeskundigen clienst te Pekalongan, dr. 1\. M. 
J. Bolslus. 

Belast met de waarneming vnn den civiel genees
kundigen dienst te Indrnmajoc, resiclentie Cheribon, 
cir. J. Pare, civiel geirnesbeer, 

Ontslag!'n, een·ol, de ondercommies der tweecle 
klassl~ bij de Staats~p<)0rwegen V. J. Laseur; 

de kapiti;i..n bij cle sclrntterij tc' Bafavia Ruijl, met 
vergunning om de uniform t•~ blijYen dragen. 

Eei1 tweejarig verlof naar Europa 1s Ycrleend aan 
den offkier van gezondheid der eorste klasse E. II. 
Bi.mmerrnan; 

aan den kapitein-intendant J. ll. C. Vermeer. 
aan den kapitein (!er infantel'ic II. \V. Kiienhuis: 
aan den ont1·anger dt>r in- en uilYoerrecbten en 

acc~jnzen te Tancljo.ng Pandan D. Wesdijk. 
Benoemd tot denlen commei~ bij den post- en tele

gr:1:1fdienst, J. P. L. niarchclinus, tijdclijk derden 
commies llij d ien dienst. 

DcYonlenl bij het wapen der genie, tot kapitein, 
de eor~ic luitenants J. \V. C. van Steeclen en J. C. 
IL Fischer; 

tot eerston luitenant bij het. wapen der genie, de 
tweetlc luitenant:; J. J. Proost rn C. de \'ric~: 

tot offlcier rnn gezondheid der ecrstc klas1:>e. Kreh, 
oflicier rnn gezondbcid der tm~c.>de klassc.>. 

llct $toom~chip Noo1·rl-Hollcrnd b Yan Suez ber
waarts Yertrokken. 

Hct ~toomschip Balauic1 is op wcg naar Xeder·· 
land Suez gcpasseenl. 

D~n :Jen Junj YerkJaa1·cle de heer Glad ·tone aan ' 
nnsland, dat Engeland geno;gen nam met een scheid
rechterlijke bcslissing en ook met den persoon \•an 
den schcitlsrechter. 

3o. de patih rnn Bataug, mas ngabehi nonggo \'olge11s Lle heden ontrnngen mailbcricbtcn bestaat 
Sa;;tl'O .\.di ~egoro. er hoegcnaamd ge1:m kans op clat bet wctsvoorstel 

Hct iHhie:; vw1 jkhr. van den \\'i.jd;, Re,;ident Yan Schepel aangenornen 1von1t. 
Soerabaja. noeger Gesidrnt Tau Tegul, die in deze Dit \YClHoor~tel betrof de 1·enlt>diging van ::\edl'r-
zaak. \Wl'll gehoonl, luidde zeer gunstig '(•Or den lanrl en had tot doe! ,]e IIollandsche waterlinie op 
eer~t voorgedragen . te heffL•n en het tegenhouden van een mogelijken 

De uitslag "'·an bet examen ,·001· de tweede af- vijand eeuig en allcen nan het Ycldlegt'r op to dragrn. 
decling der kr~jgs~chool 1:c 's Gravenhage. is heden 2\aa1· luid van hier ontl'angen berichten werrl in 
bel,end ge"·orden. ::\ecle1fancl Yerwacht, dat we! de Indische uitvoer-

lleslaag•l zijn de. eer~te Juitenants der intanterie I n°chten mrrnr niet cle srnkercijns afgeschaft zvu wor
L. "\.. Bakhms, D. r. C. E. Schmult en de tweecle. den. 
luitenant der infanterie Yan Alphen de Veer. · Ook achtte men het zeor wen$Chelijk ::ia.ngedron-

Ontslagen, eenoL de huJponderwijzeres aan de gen \Ycrd op een Ycrlaging der tari0Ycn '.'an de Ke
openbare derde lagere school te S0eraba,1a, mcjuf- , derlandsch Intlische spoorwegmaabcbappij. 
frouw D. A. van Holst Pellekaan. 

Benoemd tot predikant bij de protestantsche ge
meente te Soerabaja. els J. F. Thieme, predikant te 
Soemen~p: 

tnt predikant bij de 11rotestantsche gemeente te 
Semarang. ds J. Faber Bzn, predikant te Probolinggo; 

tot predilmnt bij de protestantsche gemeente te 
Poerworedjo, ds :N". van Klaveren. pretlikant te Soe
rakarta; 

tot predikant bij de protestant&che gemeente te 
Soerakat'ta, d> F. G. Granpr~ ".\Ioliere, pl'edilrnnt te 
Riouw: 

tot ·prodikant bij de protestn.ntschfl gemeente te 
Riouw, els \Y. ~fallinckrodt. predikant te Fort de Kock: 

tot predikant bij de protestantscbe gemeente te 
Madioen, ds J. van der Ven, predikant te Palembang. 

Uit Batavia, 27 Juni 

WISSELKOERS TE BATAYIA. 
Ned. bank. - 6/m clato f JOO 1/ 2 

» 3m » J> 99 1/ 2 
>> factorij 6/m » >> 100 1/ 2 
)) )) 31111 )) )) 991/2 
>J partic. 6/m » 1) J 01 1

/ 2 

1> )) 31m » >J '100 1/2 
Eng. bank 6;m » >> ·1 l.97 5 a '12 

)) 1) 4,m )) )) 12.05 5 a '12.075 
>l factory u1m ;1 >> 12.02 5 

>> 4/m >> >> ·12.0 7 5 

1i pm·tic. 61m >> >) 1!.!J2 1/ 2 a H.95 
Singapore hank zicbt JJ 2:16 

Uitslng der trekking van de 1oterij 

hoeve cler Bataviasche SchoU\«burg. 

Prijs van f 20.000 op No. 4524 
> )) l> 5.000 » )) 679 

2 prijzen van f 1000. 
No. 6991 en No. 835. 

2 prijzen van f 500. 
Ko. 3478 en Ko. 2655, 

ten be-

Aangeslagen vendutien. 

Op Donderclag 2 Juli te Mesen rnn onuitgeloste 
pandgoedercn afkomstig Yan Sragen l'n }lasaran. 

Op Zaterclag 4 Juli voo1· de Societeit Harmonie 
alhier, ,·an paarden. 

De vendumeester, 
H. C. Fisser. 

A d v e r t e n ti e n. 

SALON DE COIFFURE 
Hongkong id. id. >1 2.16 
Amoy id. id. )) 2.181/2 Brosse :1'-Iecan.ique~ 

F1·ederik is den 27en Juni van Suez naar Batavia Heerenstraat-Solo. 
Uit Batavia, 29 Juni. Het stoomschip P1·ins I 

vertrok.ken. Op nieuw ontyangen een O'!'Oote voor-
Het stoomschip Soenda is den 2Gen Juni Aden . . 

0 
. _ 

gepasseerd op de tei·ugreis 11aar ~ederland. raacl eerste kwahte1t stroohooden m alle 
Hier zijn aangekomen de Holland:;che mail met 

bcrichten Joopende tot 20 l\Ici en de Engelsche mail 
met berichten loopende tot 29 llfei. 

Dt' badkuur te Kar!sbad oefent een beilzamen in
vloed uit op de gezondheid van Z. M. den Koning. 

Xa alloop der kuur zal Z. M. rP.chtstreeks naar 
's Gravenhage terugkeeren. 

Mr. van I\ uijk, oud-Jicl der tweede kamer van de 
stat en generaal, is overlcden. 

\an Noord-Borneo als tabak procluceerend Janel, 
wofden in Europa· uoogc verwacbtingen g·ekoesterd 

Engeland heeft een Jcening van twee millioen pond 
stcrli ng uitgesclire,·en. 

De onderbanclelingen ter zake van bet gebem de 
in ,\fghani.:;tan worden nog steeds voortgezet en 
schenc bij het 1·ertrek der mail een goeden afioop 
te rnor;<pellen. 

Ilet toepassen der nieuwc methode van dr. Du
ferran vm tegcn de cholera het midclel van inenten 

_ aan te wenden, is in Spanje verboden tot tijd en 
wijle de gezondheidsraacl die methodc zal hebben 
gocdgekeurcl. 

soorten van af f 1.- voor kinderen, 
Panamahoeden a f 3.- Hoererihoeden 
van af f 6.- lste Ellwood hqeden te
gen verminderden prijs, hemden, kragen 

enz. enz. 
Groote voorraad Parfumericn Ed. Pi-

naud, Veloutine, Cles Fave, Vinaigre Lu

bin enz. Direct uit Europa aangeyoertl 
St. Emilion wijn (Bordcq.ux) echtc Lan
guedoc wiju it f 14.- per dozijn. 

Hcorlijke Manilla en Havana sigaren. 
(124) J . . B. AUTHIER. 

Amsterdamsche Apotheek 
In Britsch Indie hebben zwnrc aa!'dbevingen gewoed. 
Op vole plaatsen opendo zich de grond. SO e 'I' aka rt a. 
In de aldus ontstane openingen verdwenen geheele Gly1utlin.e, mitlclel tegen de hoest in 

huizen, terwijl uit de ~pleten stofwolken oprezen en lfi en \'2 fl.eschjes a f 4.- en f 2.-
elders kokend water opborrclde. ( .illigi·ain.e Stiften. f 2.- per stuk. 

De beden hier ontvangen Engelsche bladen behel- r: G A. l\IACHIELSE. 
zen o. a. cle volgencle berichten: 3o 

~ 
~ 

PAABDEN VENDtrTIE 
ZATERDAG-., 4 JULI 1SSo 

20 uit~ezochtB Sand0lwood-Paard0n. 
Signalementstaten 'vorden ro1 tlgezonden; ook op 

aanvrage verkrijgba r. 
Te bezichtigen b{j den qeer 

A~ V AB ~lm:R H31Jr1~D,, 
ME SEN. 

De vendutie zal gehouden Worden v66r de Societeit. 

(1-l:G) 

OP b ~~.!~.~.B ~~!I ~!k ~!.~}!!.~.!n d n ti B I 

],Jet Commissien belasten zicl1 

S 0 E S M A N & Co. 

Eon Sydneysrhe koe, gevendo + tien : 
flesschcn mclk daaO's fil(•t kalf. ! Htim.poon.g 'Tjina:: §oe·raka1·tn. 

E 
0 ' i BAROE TRIMA 

Eon dito Stier Sroetoe Mamlla No. 1 clan roopa-roepa 
; en Syclneyscho koe on f . = 

(147) SOES~IAN & Co. sroetoe 

INDISCHE-BODEGA 
On.t'\"angen: 
Een pa1·t\jtje exqnise w"itte 

porturijn., minder zoet van sm~tak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ).* 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soer1.k a rta. 

Dayrn1n. 
water. 

(101) 

~lcollolil!!ich "'asch-

:.\IACHIELSE. 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterii te Samo.rang ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek Weeshuis 
en van het Hulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samamng groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN : 
1 prys van f I00.000 
1 > > > 20.000 
2 pryzen ). » 10.000 
3 > > > 5.000 

10 > ) > 1.000 
10 > > > 500 

100 > > 100 
100 > » > 50 
Loten zijn tegen contante betaliug en op 

franco aanvrage a f 10 het lot verkrijgbaar, 
bij aanvrage per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents VOOl' frankeering. 

De dag der trekking zal nader worden aan
gekondigd. 

(57) 

Ver Ju~ijg baar 

THOOF'r & KALFF en 

SOESl\.lAN" & Co. 

Etappe-Kaart van Java 
Topograph.Kaart van Soerakartn, 

Id. > Djokjakn.rta 
Prachtalbum:'! 
1\Ierk-en stempelinkt 
Rwidschrif"t pennen 
Prachtbijbel Gustave Dore 
Balboekjes 
Goupil-gravures 
Ivoren cluimstokken 
Pei·1·y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarige almanakken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 
(3) THOOB''.l' & KALFF. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K~a.pee;he "Wi]ne~ .. 
(25) A. MAOHIELSE. 

Amsterd.amsche Apotheek. 
Eenio- Ao-entuur voor Soentlrnrta voor 

zoo o-u~stia-
1

\ekende WlJNEN: 
0 

Merk PLA'fON & Co. Batavia. 

(70} A. MACHIELSE. 

Amst~id~m1the Apo~h~ek" 

Leveirtvafetr 
(296)* A. 1\.LA.OHIELSE. 

f Paj.oong soetra (roepa-roepa) 
Kn.in soetra roer)a-roepa baraug' dno· rno«rn 
boleh dapct moerah sckali. 

L:"I'" n ' 

(132) 

De ondcrgeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
d ukten to Semarang. 

Verschaft werkku.pitaal ann Ln.udbouwon
derneruingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overccn te ko
ruen conclitien. 

(233) L. 0. SOHALKWIJK. 

Pracbtig "\: erscb gewonnen 

Guatemala Indig·o Zaad. 
Pe1.· JJikol f 25. ---

E IJ SSE LL. 
(134) Latoong 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

heeft ontvangen: 
Een factnur 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. AUTHIER 
(47) ],Jodiste. 

==~~rc~[jij 

1FnY ATELI~R DE PHOTOGRAPHlE ~ 
l~I I 

11

Frm ~~ ,~~~~~~lt~ m 

11, HOTEL SLIER. 326 rm 
---~~~llJJ 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

263 SOESMAN & Oo. 

mrl~~®mDJW ~~ ~~ioorn~~ 
Heeren.draat Solo, 

Beveelt zich boleefd aan tot het ma-

ken van Bruids- Wandel- en K.indertoilet~ 

ten. 
. (29) J. R. AUTHlER . 

SOESJVJ:AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Ruis· en Co1nlllissieYendutien 

(28) 



ClRCULAillE. BE CKE R & Ca. S 0 ER A B A I J A. 
ffclEdele Jlec!'! WEllKTUIGKUNDIGEN. 

Bii tlP hdn.ng telling, welke tegcmvoordig 
a1l~s opwd t mtt op de ~llIKELWLBTt'LTL
'l'l- UH en tle> vermcenlering ''Ill! opbreugst van 
l::h1ikL•r, en \ ·r:uirnlL•ring Ller 1,osten vitn voort
brt•nging bci d{kiug hecrt., veroorlov(·n wij ous 
de vrijheid l we iwndncht te vestigen op lll't 
door 011s vel'tegcnwoon1igd ,,·ord,•11ll: 

H~ndela.ren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAO: 

Een g-roote pu.i·tii I..1. •r. 1-1 en Rall{• 
lj ze1· in al le afmetiugen. 

Dubbel Gekoucentl'ee1·de 

~taat· en plaat~jzer vim alle dikten, 
waurbij van 6' X 2' X '/"" en '!," 

~:taaf" en plaatkoper en lioper-
Sn1•erphosphaat draad. 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
met ccn hoog oplosbanr gebalte van ..J-0 .~ot lilinknagels. 
,1;; 0 

0 Phospborzuur. Door wetenschappel!Jl;.e > > Jioperen 1'ranen 
proefneming •n en do~r de prn~tijk is gecoi:-! en ~tooJDaf"sloiters. 
stn.teertl tlnt de Yonmng van :::0111kc1:sappe11 rn _ India robber van af •1 .. " tot en met 
hut riet door de pbospho1:zuur geschiedt en <lat l" dik. 
door toepnssing er vu~ .met nlleen een.e (1 1·00- Gasp~jpen met hnlpstnli:ken tot 
le1·cn o11u,·e11u:::t van .._wkci' niaw· ook ::11tt·e1·de1· en met 4 ,. · 
0u111.ien verkregen worden. . l Geklonken pijpen tot 12" diumeter 

Dit geldt voor alle. Superphosphnten m bet geperst op 1 o Atmospheren. 
algem7en. maur wa~rm ~et do~r ous verteg~n - Prima kwaliteit Engelsche d1·ij frie-
woonbgd worde;iid Cbe1mcaal z~ch. ori<lerschP1dt rneu, enki 1 en dubbel. • 
b<n-en nrnhmm 18 ~et lwog US-'llllllr1l1el ueh11/le . llland. Centrifn~aal. ~too1u
lt:lll !'11u}''"1,·::111n:.rn den geco11ce11t 1·e1•rlle11 vu m poini)en en Drandspniten. 
~·~;n 40 Li 

11 
0 ; ~rwlJl opg:.10 t~ Perugwwo slechts §u~jgei·eedschall ,·oor ~as en 

U ,0 oplosl.ma. Phospl~o1zmu bevat. ''1itlnworthdraad. 
Gewo11" soorten cup.er~l10spllll,at bevatten • .\ lle soorten 'T e1·f"""'7'aren. 

meer ab l\1 tot 15010 u s11~1li1ble pho.'pborzuur, t1tnor en Ponsn1a.chiues, J)raai· 
dus 0.1.a 111'~ 'ifcle boeveelhe.1d pho i;'.1orzu:H" te en ~chaatbanken. I 
verkq1gen als door ons rn een Ion :S_llpe):- ©too:rnillacll~nes netketels opern 
p,hosp~rnnt geleverd wo~·deu,_ zo~de men. circa 3 fnudatieJ>laat. 1 
Ion 'au bet gewone. :::iupei pbo:;pl.wat ot .J- 11 5 Uiezel~nhr co1npositie de bestJ 
1'011 Perugunno nood1g bebben, dus ook 3 of 5 bekleeding tegen warmte-uitstraling.' 
umul zoove~l- vmcht te beta!en. , Dinas Cristall, een nieuw soort 

De opslu~ting (Conc.~ntrube) heeft plirnt.s v?l- ,. u nrklei. Yan welke limtste artikelm zij 
geus een meuw :Sys teem en wel ::on<l Cl' geb1·111k~. eeniae urrenten voor Jn, Tit zijll. 
maki1111 VlLn Zwcm•/::11111'. zooLln.t het geeu v1·u "';,~~rde~ alle artikelen, benoodi~d 
Zt('m·el:u.~~r ~ernt. _ . .. _ ,·our landel~jke onderne1ningcn. 

Het VllJ.~ zwavelznm, nam~nl~1.k rn een der Hunne ;:aak op grooten ornzet gebaseerd zijn 
groot ·te vunuJen der C rystnlli,:;at-lc <let· ''uiker. de hebben zij hunne priizen zeer billijk en 

.G1·ool1·1·e op~ 1 ·~ 11 u~t t•an . 'uikt' 1 '8111ip~n rnn be;:edcn concnrrentie gest~ld. 
:~11n• 1 ·dt> 1 ' "'.''ulilet~. ~·e 1n·o 11 ll 1 ~11 • 1 • i·ci·wei·king die,: G:mrne bdasten zij zich met toezicht hou-
·'llJ'ill'11, 111 w ,,,,. J,~.,nl 11 en 1<'1'1·hltit>1i en. !1 1.'00 '.~ 1 den op iurnmirnk van Jlac~1ineI·ieen en 
c>i1l1,·1'11f;.~1 van :::>u1ke1· i·an. l1etc1··: lurnl1te1t z~Jn rei)}lraties dimrvnn, en nemen bestel· 
de remltn.te~ v~n de gP.brn~kmnkrng wn.artegen H.ugen nan op lliverse wcrktuigen. (90) 
de ko ·ten met m verboudmg stann. 

J>,• 1 n·ij~ nm het D BBEL GBCO~C_li-:X
THEELW :SUPEHPHOSPHAAT i': ( 0.lS per 
Kilo 1if / 180 pbr Ton of lU25 per l icol frnnco 
RottP.rdaru op den basis VfLll 40 pCt. assiwilable 
Phosphorzullr. 

De jniste berekening heeft ecbter plaats naar 
de ju isl1.· procentsgewijze gelw.lte vitu bet gele
Tt>r;l u,,:si 111 ilable Pliospho1·:wu· tot den prijs 
Y: f 0.-15 Cent per Kilogr. 

1000 KiloSUPEHPHOSPHAA'l' a-41 2
/ 10 °, 0 

PH 'PHOR.ZUUH kosten dus: 
-112 Kilo a .JG cent f 1 "5.50. 

Y oor een opper vlakte gelijk 1wn eene Jn,vn. 
Bonw is Lenoodigd l..JO Kilo , 'UPEllPHOS
PB AAT. 

Ilierbii wceten gernegd worden (ten einde 
circa 20 ° 0 :3tikstof nan te brengen) 90 Kilo 
Boenghil of Zwuvelzure Ammonia. 

De ko:ten worden dus: 
140 Eilt• Superpho,;phaat it 18 reut. n;:,.'!.o. 
Hac:l1t Jll'l' S. ::-. i1 /:JO per Ton ::.;:; it .. i> :J.50 . 
irca (1 ' l\iln n,wngkil :1 ? 
Hierover si:H.t f'e. ne __ Ycru~oel'.el\jk mccnld·e I t~-

opbren~ ..,t ·rn 1000 h.110 of lU p1c0l pu- .favn E..,_., 

Botrn-. ;f~lil_ 
Lle uil.Jveri11g geschellt 01H1er Co:ilr0l • rnn 'V'L· 

'll het g-elialte Pltospborzuur wonlt bepauhl "' lj' 
c~oor bet Prosfabtio::i v0rlwn len IL1Lll llO ll(iks- ~=-
lnrn1bon ,;·seltool te \\' <L~enin~en. f..,.~i 

Bij clke l01crin'T \-;onlt cen~ .AJ1ylis,, rrercr·g·,1 H 
>an .dit l'ruefsfati~n en rn11 clu g·".lererJe p:u~1 ~j ti--"., u,,.:. 
11wn,frr,.; 01Hkr 1er1.c.~t·l.t c;.ichet b:~ 11·;1:m1. H 

Tijze ,.aEa 1'il.anp.fa.aJ.Q: &!-i 

~ 
0 
0 

. 
~ 
. z 

0 
1J 
0 

Cl 

]Jr. m1•.;{slof diPnt circn .+ weken voor den 
annplant in den grond gebrncht te \Yon1en en 
cirw cen lm1Hlbreec1 van den wortel af t:n 2 
a ;~ inches t1icp geplant~t te wor1l1:11. 

.l. • oodznl,elijk is dR.t het Supcrpl1ogplmut n'r
mengtl w1 rile met Boengkil of ccnc nndere Stik
stof' 1tanbrengende rneststof, d11.11r het Snper
phosplw.at g-eene andere me:;tstofhoudende be
stanc1t1eelen' bevat ah het Phospliorzuur en dit 
lnatst wcrk te alleen op de s11prii k heicl van :1ct 
riet, niet direct op den groei dcr plauten. 

iiVittc en 1.loode 1~01·t ..... f 15.-) per 
11lit.la;:-a, 7;'Iuscatel en 'rino Du Ice,, 13 .50 ~ 12 fl 
Pn 1~-. Oold- en Dry-Sherry ,, 12.-1 a.con!. 

Hoewcl \\'ij boven de m1nt'htf nang:wen de1 
benoodig<le lioeveelbeicl per JMa bou w, zoo 
spree kt toch van zelf dnt de meerdere of rniuderc 
u'itgewerktheid der '.STond hierbij ecue voornmne 
factor is. 

De genoemcle hoeveelbeill van 1 GO Kilo per 
Java Bonw gelclt voor gehcel nitgewerkte gron
clen. 

Em 1[e a[Bnten voor Solo 
TH )OFT & KALFF 

A.1nsterdamsche Apotheek 

Poede tegen m.iltvuur 
f 1 •• ~0 per pond. (811 )"' 

NBdBrl. Infiische LBVBilSVBfZBkBrin 
EN 

L ij t r o n t B M a t s c h a p p ij 
TE BA_TA Vf.A. 

lnl' htiugut 011:~n'ut ver1.c•keri1l!xen b. v. Knpil;11nl b\j overl\jdea . Immer-trnkkende verzi" 
hriu~;- ook omtrent die vol "l',1s lwt oul11ngs 111111g-enn111t>n YJiJltL.L\.Ci [) t11ri1~f voor WRE
zg: rl•'ff ~L)ti. wor<len ~«t:Ll"!IP n•r;>trcld door 

,Jen A.g-,mt te Soern1rnrta 

(17) .J. H. VA'N' Ol\L\HJREK. 

THOOFT & KALFF - Soerakarta Steeds voorhanden: 
leveren op aanvmag dadelijk: I POSTTAlUEVEK. 

S.!!hijfl!olchietrc';.;istf."rs. ell Afstnra sht'pa- TELEGRAA.F'l'ARIEYEN voor 3 kringen he-
lin~en, al'zondl'rlijk gcbonclcn. rekend tot 200 woorden. 

xe~1r:1lo:te . nntt•e1H•nin;,rboeli_j~s. TAlUEVEN voor KOELIEL00NEN buiten 
Naamlijsten. de liin. 
Kleediuglij'§ten. 
Strnfbot' •n. 
lU..e ta....,- ooe cen u1l!t stt'rlUe llle~ister. 
Proct's-Verbanl. Getui;;:en 're!i'hooren. 
liieklaa ... den ~· elrhooren. 
'\' enrlu ,·e1·1H1tu'oordin~en, enz. enz. ( t) 

Amst0rllamsch0 Apotl1001t 
Ontvaugen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EJ:\ 

SIROP van Dr. Zl:DD. 
(28) A . .JIACHIELSE. 

DE SIRQOP JI.AND· ZED is een kostbaar 
kalrnerend middel voor kinderen. 
DE SIROQP l' AND· ZED is onfeilbaar te
gen Kinkhoest. 
DE SIBQQP YAN D· ZED is een radicaal 
m.1ddel tegen de hoest van teringl!jders. 
DE SIROOP J'.AN D' ZEDilleenzekerm1d
del tegen hoest verkoudheid. 
DE SIBOOP J'AN D' ZED is uit!!teken<l te
gen Slapelooshe1<1. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 

EN f!VERAL JN GEHEEL NEDERLANDSCH INDIE 

ran de l!edische Pacalteil 

Place de !'Opera 

l}arijs 

(6) 'l'HOOF'I' & KALFF. 

~-----------------------------v erkrijgbaar 
bij THOOFT & J{A.LFF 

blanco aalin·ragen tot gelei«le
billet ,·oor ,·er,·oei· ,·an koffi.j, 
met onh·ang·stbew~j" '\'OOl' kof-
fi j pas. (193) 

~7 <~rkri.._j~·baar 

bij 

T!CCFT & HALF., 
Avonturen 

V!Lll 

Baron van Mfinchhausen 
(in hel; Javaansch) 

Prijs f 5.- (ranco pe1· post f 5,50. 
(82) 

Amsterdainsche A.potheek. 
Ontvangen: 

Ii eatings Congh .l..1ozen~es. 

( 10 5) 
Mid1l<>l tegen de hoest. 

:\lACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

• 1de Oosterling," 
El\ 

BRAND-ASS!JRANTfE MAATSCHAPPfJ 
~. - . .. .. ,, "' or.1.t:as.-

.SiJ bet ,\~ent1>1:hap dezer 1'Iaatschap
pijen be1Uaat, op zeer aannemelijJie voor
waarde11, ;;cler.;enheid tot verzeI.:erin~ 
te~en brand~e,·aur, van nlle soorten Ge
bouwen en G-oederen. 

De Agent te Soe1•ctka1·ta, 
(16) J. H. VAX Oi\L\lEREK. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA 

ler Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie l\Iaatschappij. 

De •)llllergete(•kPude sluit verzekeringen te
gen br:rn :lgevnnr, op de gehrnikelijke voor
waanlen. 

(14) . .\.. :.\l.H'HIEL ' 

Verkrijgbaar 
BlJ 

Thooft & Ka.Hf- Soera.ka.rta. 
PAPIER.EN IN DIYEEtSE SOOR'l'EN . 
ENVELOPPEK. 
KAN1l'OOl-WESOODTG-DHEDEI\-. 

IXKTEl\", IN Z':EER VELE SOOH1'E.c·. 
Pl'ACHTALBUM::::. 

DI VEl SE SPF.LLJij~. enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta, 
bevelen zicb beleefdelijk aan voor hunne 

IlrnkkBrij Bil BindBrij 
en 

HANDEL Uaarne zenden wij Uhd. op uanvrage cene 
klcine hoevcelheicl tot 1mylise. 

Per druad kunnen Orders uitgevoercl wortlen, 
om per eerste stoomer te wonlen geleverd, bij 
eene boeveelheid van 10 Ton. 

Bet Buis D. Ht7 in PaDier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bedien:ing en nette r.flevering ge

\Vij vertrouwen dat de gegevene inlichtingen 
U ecne reden mogen zijn tot ecne proefneming, 
welko ::::et zorg uitgevoerd, slugen moet. 

( l '.::::'.) 

Iloogachtend, 
H. E. HOLTY & Co. 

Agenten te 
Jlulu 1•ir1. 

P.A.RXJS 18, Avenue Parmentier, 18 P.AR:tJS 
Bekroond op alle Tentoonatellingcn, en laatst met de Zilveren Medaillc op de Tentoonstclling te Amsterdam 1883 - _,.. ..... _ _,, 

Het be/angrijkste huis van Europa voor :MENUSvoor DINERS, VISITEKAARTJES, Ef Ll<AARTJES 
KAARTJES IN BLADEN, CHROMO KAARTJES, l(Al..ENDE~S. 

Dit ]:\uis maakt zclvc allc Photograp~rtikelen, Drooge Platen, Cl1emi11che 
Producten,Xaarten, Bakken (porcclerneni, Appareils instantanes en anderen. 

garandeerd. 
P lUJSCO UB.AN'l'EN worclen steeds grati:! 

verstrekt. (7) 

Stellen zich vcrantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - TJIOOFT & KA.I.FF - Soerakarta. 
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