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VICTOR HUGO. 12\IoreH.u, en door den Keizer -veroordeeld, hi~d in gru welijke ltls 1·epottssoil' naast het scboone te 
ltet gezin opname c)'evonden, en onderwee. er plautsen. Ztjn streven vond weerklank; een 

Gcboren 2u Feb1·11m·i 180~.-0Pe1·lede11 ~~Mei 188C1. <len lnrnitp, las met "'hem 'l'acitus ••n vervulde groep gelijkgezinden schaarde zich om hem, 
heru ruet liefde vo0r de vrijheid, en haat tegen men vormde eene club le Cenc1cle, en sticbtte 

'l'oen op :3t5 Februnri vnll <lit ja11r, c1P Vi- de tyraunie . Generaal Lahorie's sclmilplaats een orgaa11. La muse fl'aJu'aise en de roman
'JCli'O iutn Yictor Hng0 een lrnlender aaubood, wertl 011ttlekt, en de ge1iefde leerrueester op tische school in Frankrijk was geboren. 
\Ynarvan iellere dag een datum uit het !even bevel des Keizers onthoofcl. Genemal Hugo, Het manifest der jonge rich.ting, wat bet 
van llen dic~ter in herinuering bracht, droeg I naar Madrid gezonden, uls majordomo van poetische en dramatiscbe betreft. was de Pl'e
Loais rlbach hem dien op met de woonlen: Koning J osepb, liet zijn vrouw en kinderen face, die Victor Hugo voor zijn tragedie C}·om
,,cher maitre, voi!a le gro:s bouquet lllle j'ni bij zich komen, en plantste Yictor, llie tot pa- well (in 1827 vnschenen) scbreef. De groote 
cuei.lli ditns Yos o~uvre'; c'est r11istoire de votre ge aan bet hof van Koning Joseph bestemd strijd tusschen de roruantici en de classici began; 
geme et de rotre coenr: ce sern aussi l'hi:stoiTe werd, in een adcllijk instituut. \Veldrn. keerde de oude school beweerde <lat zijn taul geen 
du siede, re~uruee ~n u11e annee immortelle." I echter de moeder naar Parijs terug; de dy- Fransch, zijn verzen geen poezie, zijne ver
Ziurijker hulde kon moeiel\jk den dichtcr mm- i u11stie der Napoleons zonk ineen; de verwach- beeldingskracht waanzin was. »Avec impunite 
g-ebodtn ztjn, bet was de laatste. Xit een Iii- tingen die men van eene toekornst voor de Jes Hugo font des vers", vindt men in eene 
den rnn eeuige dugcn is heden de dichtcr, lrnapen gekoesten1 had, vielen in duigen, muar satire van den tijd. Dat bij den vorrn meester 
< ien men meer dau iemand de dichter van zijn de vader bestcmde toch Victor rnor den <lienst I was, en er de weelderigste kleuren, de verlei-
lan<l en zijne eeuw kou noemen, ge::;torven. lleR vaderlands. delijkste indrukken van bet Oosten in wist 

Het gaat wel niet aau, in <lit kort bestek In den knaap iutusscben hadden de reizen, weer te geven, bleek uit den bundel, in 1828 
eenig 'zin<:: uitvoerig fe 1111.ndelen over een leveu, de wilde nataur van Calabrie, de onweerslucht verschenen, Les 01·ientales, en om te bewijzen, 
waarrnn liet uPgentiende ja1Ll' reeLls v1111 zich van het b~wogen Spanje, de dweepzucht der dat hem innig teeder gevoel evenmin rreemd 
deed spreken in een merkw:rn.rL1ig voortbreng- ruoeder, de geestdrift van den leenneester, het was, volgden in 1831 de bekoorlijke Fet1illes 
sel, als <le roman Hun cl' ] :;fw1de, en waarnm geheele wisselend ]even een romnntiscben aan- d'mitomne, in het lyrische zijn rueesterstuk. 
bet hvee-en-tacbtig te noo· d~n laatsten zaug leu ontwikkeld, die hem reeds spoedig tot De periode die met 1828 begint, kenschetst 
<!er Li;yende de~ sii·cle:< d~ed verschijnen. Toch ui~ing dreef. In 1817 reeds zond hij op een zich door onvermoeide productie, waarvan ie
is ieder der \Oortbreng8elen, ieder der daden concours een gedicht iu. -- weliswaar over der nieuw nummer eene daad is, die Parijs, 
gedurende deze langP. periode, de vermelding het merkwaardig onderwerp: Avantages de en weldrn Europa belang inboezemde. In 1829 
waanlig; icder van deze getuigt van den on- l'dwle ! - bet werd bekroond, alleen aarzelde verscbeen het welsprekend pleidooi tegen de 
uitputtelijken rijkdoru vun geest des dichters, men den prijs uit te reiken toeu de bekroon- doodstraf, Le dei'l'iie1· jour d'un condamne, 
rnn ziin onverflauwden iivtr rnor ll'nf hl'rn ck zich am1rueldde; men dacht nan eene mvs- treffend renJistisch en van meesterschap over 
waur en schoon en goed scbeen, het onover- ti11catie. Zijn vader drong niet rueer op • 1i- den. stijl getuigend; in 1830 Hemani, het 
winnel!jk bewustzijn, dut de zaken der gedach- lit:iire studien aan, en Hugo volgde zijn nood- grootsche drama, waarin de bandiet tegenol"er 
te, de belangen van vaderlandslie±de en vrij - lot. Hij zond nogmaals in; drieruaal, in 1 19, den Keizer gesteld· wordt, en men de liefde 
heid hem steeds wa11rd ble1'eu, er het beste L'.21, 182Z, bebaalde hij den prijs, met ge- der bruid eene taal hoorde spreken, zoo liefe
voor te geven w11t hij had en verruocht. dichten, waarin la g1·iffe du lion niet te mis- lijk en zoo stout, als op het Fransch tooneel 

Oprnerkelijk is het, hoe bij wel allenninst kenuen is; Les vie1·yes de l'udwi, Le ;·eta- nog niet geboord was; in 1831 Jfctrion De
scheen VO L• rbestemd, ooit de ronrnnbek, de de- blisi;ement de la statue lie lle111·i JV en Jioisr lo1·me, de rebabilitatie der berouwvolle zondares 
ruocratie en de vrijheid van denken welspre- su1· le ~ 'il. Yooral het laatste is uitmuntend. door eene reine liefde; in 183 l mede de ro
kend te zenledigen. Zijn vader, graaf Hugo, ge- In 183 l schreef bij den zonderlingen roman mun Rot1·e- Dame cle Pw·is, die te gelijk de 
neraal in ~ T apoleons dienst, was een getrouwe vol monsters en gruwelen. ruaar met eene kracbtigste uiting zijner letterkundige tbeorie, 
des Keizers; :lijne ruoeder, uit de \'endee stam- liefelijke lief<lesidylle doorweven, Han d'Islan- - bet monsteracbtige als integreerend deel 
mend, was eene vurige royali<ite, en zoo vrooru de ; in 1828 werd deze uitgegeven. van het scboone, althans als noodzakelijk he-
als eene ecbte dochter der Cbouuns, wier ge- In 1822 echter reeds verscLeen de bundel standdeel tot de barmonie der waarheid, in de 
Yaren zy met de dames Boncharup en Laroche- Ode,; et Ballades, onder den invloed ztjner kunst zoowel als in het leven, - bevatt~, en 
jaquelein tegen de blauwen in le Bocage ge- moeder royalistisch en godsdienstig getint, en eene bezielde wederopstanding (~er Middeleeu
deeld had. Yictor Hugo >Yerd, in 1802, te waarin eene ode cw ~·oi de geestdrift der par- wen gaf, zooals men haRr niet gezien bad en 
Besancon geborcn; zijne jeugd brncht hij al tij opwekte. Lodewijk XVIII werd zelfs aan- niet weder zo1-:. zien . 
reizende door. ·ran Besm1con gingen zijne on- gezocht, hem een jaargeld toe te kennen, en In. 1833 verschene.n twee gewroehten die de 
ders in 1805 naar het eilancl Elba, waar de de jonge dicLter m,m dit aan. De volgende theone overdrij ven Lmrece Bo1·gia en Mcu·ie Tu
generaal gouverneur ·werd; van Elba naar Ca- bundel, Ode.~ et Ballades, bewees echter, dat do,. zij11, scboon vol aangrijpende dramatiscbe 
hiLr;e,· waar h!i ten t1u1k ontving, den beruch- hij zich niet door de koorden cler beurs liet werking, niet meer dan levende antithesen; ieder 
'ten rooverhoofdman Fm Diavolo te bestrij<len; binden; zijne ruoeder wits gestorven en hij woord, iedere type, iedere handeling is eene 
vau Calabrie iu 180!) 11aar Parijs. waur men voelde de krachte11 der jonge eeuw in zich antithesfl en niets meer; de dichter verkwistte 
Victor begon op te voeden, en wel op zonder- brnisen. In 1825 was Bwj .!ul'gal verschenen, aan beide den gloed van zijne verbeeldingskracht 
lingell w!jze. Een politiek vluchteling. generaal het blocdig verhaal van den opstand op H1t'iti, en zijn merkwaardig talent. Zijne ware veine, 
Laborie, betrokke11 in de smuenzwering mu waarin zich reeds meer de lust uitspreekt, het de lyrische, voncl hij weder in de Chants du 

Fe u i 11 et o n. 
JI.et Xestknikentje. 

N°AAR HET Dl'IT cu nx z o e v. RE us z. 

(Slot.) 

Een jaa1· geleden zon zij zich zeker ern~tig verzet 
hcbben tegen dit YO•w~tel rnn haa1· maii. Zij had 
"" zich reeds op H'rlieugd, dit jaar balmoeder te 
wonfrn. De eersl1' uitgaanslente v:rn een mooiP 
clocbtcr rf,, ombte, is gcwoonlijk de zornPrt\jd voor 
cle nog ,ieugdigc moeder; zij zijn knop en nncht 
a:in een rnk! SeJPrt l\\·ee jnar harl de verueeldinp; 
rll'l' nioedr·r zich brziµgel101Hkn met cle liefste, cle
~1nt,te lml!nildtcn 'oor l'lar:i, rnaar ook met :le 
nwc•t !;•'distingerrrlc zUd•·n ,japonnen voor zichz,,lf, 1 
wa;n in zij met haar dod1ll'r in g-rzelschap w11 Yer
;;cln,ll1<'11. ~laal' 1111 ei~cl1te bet klein1~ kind vecl Yflll 

hn:11· t ijd Pn 7.cH'gr'n en wns het voornitr.icht mincJ,..r 
uit t•' g·:1a11 liaar niet onwclkom. 

Zij antwoonlde dnarom wiendelijk: »Li1'rc Ewald, 
ik hen blij . dnt j~ Ill<~ in ct:i.t opzicht tegrmoct komt, 
want ik h1'11 li:111::r, dat ik dit jaar nii:.t veel zal 
km1ncn uitf!·ann!·' 

>lf)an wil k ik 9\·e1· andcrc dingcn ook nog- cens 
ernslig met je praten, Ho1rnijc," zei hij Hirmlelijk. 
\)Ik ben van oordeel, dat '' ij Clara bijtijds in de gc-

legf'nheid rnoeten stellen iets degelijks te leeren -
clan is zij later zelfatm dig. De kinderen moeten leeren 
op eigen kracbten le stennen! lk wil daar niet rnee 
zeggen, dat zij in hun ~eugd geen plezier mogen 
maken! Zoolang ik leef, hoop ik voor de m\jnen te 
lrnnnen zorgen. ~Iaar ik ben m1 at achier in de veer
tig- en dan dE' onvcrwacbte verschijning van ons nest
kuikentje. Xn, je begt'ijpt mij wel?". 

De vrou w k11ikte ernstig en toestemmend. 
>J C!ara hecft een mooie stem en een goeden. mu

zikalen aanleg - wat dunkt je er van, als wij haar 
rnor zaugond11t·wijzeres lieten opleiden? ::IIu1.ieklessen 
·worden tegen\\'oordig hct beste betaald." 

.l\11 aarzelde zij ccl1ter mel l1et aniwoord - de 
n.ioeder hat! zich de jeugrl van haar docbter in stilte 
anders rnorgesteld. Het moetlerhart werd pijnlijk 3•l11-

gedaan door de gedachte, chit ham· lief, vroolijk kind, 
dat nog geen zorgen k<~ndll, nu een moeilijken stn
diclijd zo11 mocten duorworstelen. De ver~tandige vrouw 
had echter gc1weg in do Wl'rehl rondgczicn, om te 
wetcu, dat er ~lechts -..veinig meis,jes trouwcn. In de 
hoog:;te ambtenaarskringen scheen het huwelijk bij
na ult de mode. De onder:s komlen hnn kincleren 
gewoonlijk niet meer meegeven clan een mooi ameu
hlemrnt Pn ee11 efeg·ant uitzct. Daarbij werden de 
ei~chen zoowel in h~1is als duar buiten vo0t'tdurend 
hooger, zoodat hct nict te venvonderen was, rlat 
slechts weinigen de zorgcn van een lrnishoucling op 
zicll ,Ju!'fclt>n nemen. Na kort beraad antwoordde de 
trouwe eega dus uiL rnlle overtuiging: >>lk geloof dat 
jl' gelijk hebt, man, zooals altijd!" 

»Ik zou ook gaarne zien, <lat je Clara in de huis
houding liet helpen," ging de raadsheer vr:endelijk 
voort. »Je tegenwoordige toestand geeft juist een 
goede gelegenheid om aan Clara wat van je gewone 
bezigheden over te rloen ! Je hebt Marietje tot tijd
verdrijf en moet je vooral goed in acht nemen." 

De echtgenoot ontving voor zijn ver:>tandige voor
zorg een dankbaren blik en een hartelijken harid
cil'Uk; er was gE'en tijd om iets te zeggen, wantuit 
de kinderkamer boven drongen luide en niet zeer 
welluidende tonen tot hen door. 

Toch klonk bet den vader .. n moeder als muziek 
in de ooren! Dat was htt eigenlijke thema van alle 
ernstige, maar gemoedclijke variaties, die nu hoofd
zakelijk het gesprek in lrnis uitmaakten. 

De winter, d.e >>lente der steden", bad bijna zijn 
toppunt, Kerstrnis, bereikt. De oudste zoon die zijn 
opleiiling aan de ~chilcleracademie genoot, wet·d te
gen dien tijd thuis verwacht. 

Ronduit gezeg•l, k warn hij niet zeer goed geluimd 
naar !mis. i\Ien kon het daclelijk aan hem merken, 
dat hij de kleine werelr!bul'gel'es in zijn ouderlijk huis 
zeer mal placce vond. Broedediefrle is gewoonlijk 
geen gevoel, dat het hart onmiddelijk vcrovert, maar 
mee1· een product der gewoonte. 

Daarom bleef de vriendelijkheid waarmede de 
groote broet· de onverwachte, kleine nieuwelmg be
groette, eenigszins geclwongen, hoewel zij juist in 
den allerbe8ten luim was en al haar kleine kunstjes 
vertoonde. Marietje was bet domme viereljaars al 
voorbij en beschouwde haar eerste kerstlicht met 
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Cl'epitscule, 1835; tot de groep van Luc1'ece 
Bo1·gia en Mcu·ie T11d01· weder behoort het 
drama Angelo, tyl'an de Padoiie. 

Sedert vloeien de beide strooruen nevens 
elkander; Les voix inthieiwes in 1837 en Les 
rayons et les ombi·es in 1840 geven de schoon
ste lyriek; in bet drama Ruy Blas is ook ei
genlijk het lyrische gedeelte, de liefcle der jonge 
Koningin, en rnn den lakei, ve1· de terl'e 
amow·e11«c d'wie etoile, bet meest blijvende, 
terwijl bet OTerige, met het drama Les Bw·gi'Cl
ves, 1843, slecbts zonderling, geforceerd en 
onnatuudijk tegenover elkaar gesteld kan ge
noemcl worden. 

In 1841 werd Victor Hugo lid der Acade
mie; Ulbach herdenkt dit aldus in zijn kalen
der: > 7 janvier 1841, Election de Victor Hugo 
a l'Academie Francaise par 17 voix contre 15. 
II s'etait presente en 1836; on lui avait prefe
re M. Dupaty. II s'etait presente en 1839; on 
lui avait prefere M. Mole .. II se presenta de 
nouveau en 1840; on lui prefera l\l . Flourens. 
En 1841 on ne lui prefera personne." De zaak 
was, dat gelijk thans nog, de Academie zich 
als bewaarster van traditien aangesteld en op 
zijn minst evenzeer tot eene vereeniging van 
deftige lieclen, als tot eene vertegenwoordiging 
van Frankrijk! beste letterkundige krachten 
geroepen beschouwde; daarbij kwam, <lat de 
volbloed classici als een man tegenover hem 
stonden. 

Met deze benoeming valt bet tijdstip van 
zijn politiek optreden ineen. Hij bemoeide zich 
met de bestemming des lands, waarvoor hij 
bet parlementair stelsel, op de wijze zooals 
Guizot clat begreep, niet ongeschikt acbtte, en 
werd door Louis Philippe in 1845 tot pair 
van Frankrij k benoemd. In deze positie hield 
hij nu en dan, waar de geest Taardig over 
hem werd, bezielde redevoeringen, o. a. eene, 
in 1847, die zoowel voor zijn politiek inzicht 
als voor zijn hart getuigt, ter berroeping van 
de vnbanningswet tegen de Bonapartes. Den
zelfden avond verklaarde Louis Philippe, na 
bet lezen van Victor Hugo's rede, aan maar
schalk Soult, dat hij de familie Bonaparte 
verlof zou geven, in Frankrijk terug te keeren. 

l\.fot 1848 begint eene betreurenswaardige 
periode, waarin de dichter in den politicus 
dreigde oncler te gaan, en de politicus, door 
den dichter meegesleept, aan den indruk van 
het oogenblik toegevend, vaak den eenen dag 
zijne welsprekendheid besteedcle, aan hetgeen 
hij den volgenden dag anders inzag. Na de 
revolutie van 1848 werd hij door Parijs naar 
de Oonstituante gezonden, en was er nog ro-

verstand. 
Toch moest _de jeugdige schilder na veertien da

gen bekennen, dat htj nooit prettiger kerstvacantie 
had gehad. Hij was wel minder uit geweest dan 
gewoonlijk, maar bet was in buis veel vroolijker en 
gezelliger. Vroeger leefden zij juist van Kerstmis 
tot den Vastentijd in een roes van uitgaan die al
lerlei beslommeringen en z0rgen mede bracht en de 
beste krachten van de familie in beslag nam. 

De gelukkige verandering in het buiselijk !even kwam 
vooral den jongeren broeders ten goede. Er werd 
beter toezicht op hen gehouden en de veranderde 
omstandigheden werkten ook op bun plichtgevoel. 
Zij gingen met Paschen in een hoogere klasse over, 
tot groot genoegen van henzelf en het geheele ge
zin. 

Aan een zomerreis viel nu natunrlijk. niet te den
ken. Men maakte ouder gewoonte bij de kachel 
allerlei reisplannen, maa1' toen de sneeuw smolt, 
waren ook de luchtkasteelen gesmolten. De finan
cien waren niet toereikend voor een verblijf in de 
bergen of aan he.t strand. Men plantte daarom 
cigenhandig frissche bloemen voor bet balkon en 
maakte het zich thuis zoo prettig mogelijk. 

Nestkuikentje bad frisscbe lucht no.odig en men 
buurde in de voorstad een soort van zomertuin. Het 
was maar een klein lapje, dat als een schaakbord 
in kleine bedden was verdeeld en daarbij stonclf1n er 
een paar groote boomen en een familieprieel. Het 
was echter een lief, groen plekje en de jongens kre
gen er nog een dee! van, waarop zij zich in bet 
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~ bl · t' 't l''k b ht I Te Samaran0rr 6. 'l'e l3:1tavia ~I. volgde, wenl hij lirngziimerlurnd weer _re_pu i- l~en Italiann, vim ongnns ig m er u ·, i·ac ! 
keiu, eindel\jk r1tdicaal. en b~hoorde JlllSt tot onlaugs bij een Grieksch amb11chtsnrnn. op de 
de uit.~rste liukerz\jLle, toe1i de collµ d'l;tut l boulevtml Clot-Bey te K11i:rn, ~en stnk .van een ! 
vim :.l Del'''111ber k wn.m en N11poleon l.II optrnd. I guttiLperdrn-sln.ncT dat reparn.tie beh 1)efde. De ; 

rneester wierp het clina in eeu hoek b\j eeu 1 

Commissi\.ris.;;en o~er cle uumnd Jnli. 

Pl11ntselij ke Schoolcommissie. 

l In een ons heden uit Louden gezonden 
I Engelsche pr~jsconraut van de Crown Perfu
~ mery Compnny komt voo1;, dat de gereno -
, rneerde tandzerp, poeders, lrnmmen en borstels I van die maatschappjj geannonceenl zijn o. a. 
~ "in de voornaamste bbden v~m Soeraka ·ta" 
j Dat dit intusschen niet bet geval is, k u al 
1 de zeep van de Crown Perfumery Coy 11iet 

13iina tPr~toud u·ebuunen vesti<rde liij zich ., De Heer H. K. H. Wilkeu~. 
op tlncrn:;ey, tege~rnver de' Frnns~he k.u~t. Htj hoopje oude lorren, u11wr l1rngz1Lmerlrnnd kwum 
\rn,.: titans wedei· op ;,,uiver terrein; zgue bro- de z1mk hem vrij verclacht voor en bg pcinsde 
chm"<' Supoid<m le pelit, (Brussel 18G3) en de over de vrnag hoP die Italiann wel nnn 
Llit.:.litlmndel Les C/iiitirne11 ts, (Brussel 1853) <lat stnk br11.udspuit-.;l1rng wns gekomen. 

Gyw1rnstieksebool. 

De Heereu H. K. !I. V\ ilk ens en. Ds N ~ afwasschen, maar all:' wg op deze wijze recln.-
. · ~ me kuunen make11, chm zal bet ons voor h ar 

van Klaveren. 
~ave11 min z\ine vmlerland.sliefLle en edele ver~ 'fen einde zijn geweteu tot rust te brengen, 
ontw1tanligiug lucht; het washier weder pectus ging hti aangifte van bet gebe~rde ?_oen en 
quad disei:tum facit, ieder kon syrnpathi:;~eren onze wakkere Griek kw1Lln, toevalhgerw~1ze, 1111.n 
met zii ne Llichterlij ke smart, zij ue gloeiende bet ministerie van oorlog terecht, wirnr een 
Vt.•rzen g.·nven lucht aan het gevoel, dat itlle der Enl)"clsche oversten, die daar in grooten 

V erzorgin gsgestic ht. 

De Heer P. '\V. G. Gont. I 
pleizier doen. 

1<.Jene overigens drn.gel~jke M1deische verta
ling is aal.! bet stuk toegevoegd. 

. (Selamanja 1ninta barang dari i·oemah obat 
lJ. a. a n l!l t a n d. Ci·own.) 

E O"etnle n~nweziO' zijn, hem te woord stond. Zondag 5 Juli L. K. Zondng 12 Juli N. M. k d . d 
Fnmschen bezielde en in geheel uropn. eene o o · Zondag rn Juli E. K. Maandag 27 foli v. M. In (!en ingezonden stuk voor omen e in e 
! e110 mud. In gebroken Italia.1msch Tertelde de man tot - -- Matariim werd onlangs het noodz<tkeltik be-

wclke verJenking hti gekomen was en de of- v er tr e Ji de i.· 'l' rein en tooat om in de vier nfJeeliniren ,lezer Resi-o1) Guei:nsey bntcht de balling achtt_ien ja.- fi · 1. b l l .. 1· f:l E 1 1. l cht o ~ 
Cler tie, e 111 ve zun ge ie c nge scu s e 

8 
Setii,ni•ntl_,o·-"ulo u'."O v. m. sneltrein. WP.Ike ; den tie, den· Assistent-Itesideuten tevens de ren door; de hem nangeboden aurneshe we1- I t· F l t d I · t d d l '" " . . " v 

· 18 'f'I een Jee .Je ntnsc 1 vers on ' ms er e nan ac l- te Solo aansluit rinn rlen snel- ' f'L1nctiee'-'n van N obtris en vendumeestet· te doen aerde hij tweemalen, in 1859 en later lU lh1, h l c·' · l p (b d i 
"" · .. l d tig toe 'oe c e :l"l'le \: over eene om pa ran - tl'e;n, di<' om ·l 0.:30 v. m. r waarnemen en dat om noodelooze uitira,ven. en keerde eerst ll!t Sedan in Fran kq.1 \: we er. · L) l ~ 
Inl nsscben werkte h\j voort. In 1856 ver- spui sprn L van d>llli' narir Sorrnbaja ver- voor het publiek zooveel mogelijk te vermij-

De Engelschwan verstond in phats van porn pa, tl'rkt. Yertler 8 .. '31 v. m. 1.-H den. 
scheen de scboone bundel Les Contemplations, b ~ l:i i 1· · l l 1··k d 

born n en en tste t e gewe L ig; onmic c e lJ • wer ; n. m. l),! Assistent-Resideuten, worden nu reeds in 1839 de eerste deeien der Leg· ende cles sie- b · f 11 F · h d t ' l ~ - q 1 o 30 CJ 1(J 
eeu ne uan co egit enw1c , cowman an So o-:-;emarnni.; i .~ v. m. . . v. m. ~. · door het fail v1111 bii-betrekkingen waarmede 

clrs, in 186J de op7.ienbnrende ro1uan Les 1 t l i··1 1·t· d onze n. m. snelt.rein, welke aan- ' ;i 

l l van t e s el c Urn po 1 ie gezon en en zi .. J· belast zi,J·n .. veelal ontrokken nan bun bootd-1,;~1;rables, in 1865 weder een lyrische bunc e · t l h t z t' h ( l't' ~luit ann rl.en sneltrein, di<; 
cl Gnek moes mere naar e itp ,Je po 1 ie- oni IJ.'_1 0 ". 111 . i•rin Soei·,·'- betrekking cl. i. die vim bestnreml ambtenaar (,'l11i.ison,· des rues et des bois, in 1866 e ) 11 · t b :i 1· l · " " 

bureau , wuar a es 111 groo e opsc Utt rng nvam. ba.i·a H'l'll'ekt. en moet de dienst noodwendig daaroHder 
t011clerlini:re T1·avuillew·s de la mel', waarin A.ls een Joopend vnurt,je Jed het bericht de lrir.Jen. 
nanst tr~ffende tooneelen ook veel stuitends Sernal'ar.g-KedongDjati ~.35 n. m. t1'1 

,\ .. . . ronde: ,.dat in een winkel op de boulevard KP,dong-.-D.;'ati-Seninrang iu :2 v. nL Van algemeene bekendheid is dottt de Euro-Yoorl~omt, in 186\J .,,nu Homme qw 1'1t, waar- c·'l t B b b" kl ld" n - ., 
.. o - ey een ·om vvas mnengesmo - rn ' e Sernanl.ng-Djukja G.50 v. UL 8.31 v. m. IJeimeu in de biunenhLnden, evenals Cl::ineezen en Ult'de nieninud onverdeeld znl ingeuomen Z!Jll, d tt 1 · h d l"l 

ic ereen on ro ~ zw uan en gevaar U rnn Djokj<l-St•marnng 7 :J 5 v. m. -1:2.~3 v. m Arubieren, lwogst zelden de hulp inroepcn van lf~.dtuon ook hier de kruchtige, onrspronke- t d k · 1 t " 1 - 1- n ,.., J" ~ 
~ eerepos om een on erzoe - rn oco e gaan Djokja-.... o o '· ;:i '" m. "· h.> v. m · .!. :...o den ambterni1tr-bt1l pnot1tris, UNtar zich liever, 

lii'kt> g.·cc:>t niet te miskennen valt. · t 11 n. nl. il.35 n. m. 
- - rns e en. n.l warden de onkosten ditardoor hooger, naar 

.!\n den vul van Napoleon keerde Victor I Eiudelgk herinnerJe Fenwick zicb, dat een Sok -Djokia 7.13 v. n1. '10 v nL 1 ·58 een hoofdplaats, of naar den nanstbij wonenden 
Hug-o rnrnr Frankrijk terug. Hij wns oud ge- ex-artillerist bij de politie in dienst was, en n. m. :l.:30 n. m. Notaris beg. even. Indien de Regeering er toe 

·l ·· t 1 · t · l i'a l 1 k lb l 1 l ld \Yillem 1--I\edong-f>jali 0 Y. m. ~ n. Ill. ,. w ,n·t e11, munr ZlJlle na was me rumt er vu ·1"' c e oul e -ueve aarc wert ge ma en men I S - , 11 kon overg·imn om bet vendur1wlem1mt in dien 
h ld d l I t d f i. ·· · t t Kedong-Dj,1ti- \\'illcm . .0 v. m. ,,,. n. m. ~ ...,, 

da 1 \ nor11een. w1wr et go , · e am genoo en lec .. de hem e vrnna- voor o ulJ w1s w11. · een ' geest tr w~jzigen <lat b. v. het Ian van de 
tot Vl•

1lt1m1ing en n10ed mm te sporen; hij I b~u was. »'.Zoude
0

ik <lat niet weten, :B.:ffendi" 10.4f (~n0ltiein) rinnk. Soe- openbarc venduties booger percenten rnn trek-
" ·rnk te Purijs, te Tours, te Bordeaux, narn sprn.k de mau, »ik heh vijf eu twintig janr i·aunjri G. - ken en den ven<luweesters beteren wa11.rborgeu 
1.'a cle ;;.,rnneruing der vredespraliminairen zti11 ! achter bet kanon ge:;t1t1Ln .. " :!.35-:1a11k. illndioen 5.5~. verzekercl wenlen tegen kwnde practijken der 
·(·ub;;"}..(' -:n week nnar Brussel. van w1wr bu » Tajil./', riep de E11gels0bnrnn, :~brengt den 1 Soera.buja--Solo DjelmJs 0.:..0 (rneltrein) •:unk . Solo Debitenren, di!.n tot nn toe, .. an zoud>Jn en 
dour ~en bevel des Konings verdreven wercl. wan op cle hoogte rnn de z1wk en geef hem l>j. '!.:.'.~ 1 bet Noturiau.t en de particuliere \'endukanto-
Ikt Brusselsch gepeupcl mishuntlelde bem eu eenige politiebearnbten mede." 8.~5 aruik. Sohil1u--· ren in Indie den fiscus allicht belangriik 

'- d ·· · l · · ht t J ! 1.'17 n•111k. :\l,.dioen 5.5 l ::i wihk de "·(ming plnn eren, wnar znne 1' e111 - De Uriek bt><Yreep met rec wu er aan ue i
1
· meer lrnunen opbreniren en ook in de binnen-

1 · · ·· 1 '"' = h 1 I t (Tijdsopgave11Yolgrns111iddl•lb. tij1l Sol'rnhajn : V mi- •J km<l .. 'l"en ziek ugen; wem1ge verzen ZDll aan- ham wus muu.r ir1nu- toe mene: Je ge. vnar- ) ' " · l l - 1 1 
Jonllen ]

11
'er· en <l·L"t' ".eer· goed gepaard kun-- ~ ~ nul"n \'l!l'>Chil met Solo; J ':.. uur· :Soeraua.1:1:.=: · · .0 .. •" " 

doei.liil;er tlau die van f;(l11/!l:e fal'il,Ze wtrnr- lijke huis wenl omsinf!eld, de strnat werd door Solo.) l nen gaan, terwijl zoodoende tevens de belan-
1 hu tlit herdenkt. L'wm1;e tel'l'i.b/P, ont1er I politie-~ea~hteu afge~et en de Griek ging n~et I gen en aansprn.ken vn.n bet corps candiduat-

d· 11 ipL1 rn k vuu Frankri_jks ram pen g~schreven, den n.rt1llenst en eemge waaghallen den wrn- "Wezen wii in ons n umrner van H3 Juui op noturissen rueer in bet oog zouden gehou-
i.H:Y«l :-'.Ct: scuoone gedeelten, te midden van kel binnen. de weuscbelijkbeid diLt de uloou-nloon, als ge- dell worrlen. 
!.!eZ01;1 ,,. u1 bizarre episoden. In hetgeen ua De born heette ouder eeu wurmstekig en boorteplants vnn so ms vervaarliJ ke stofwolken, I 
~li"n tiid 'l'"erscbeen, in-den roman Qiwti'e vingt- wankelend tideltje te liggen; de onde sohhiut :u.u en clan eens gei.numleerd mocht worde11-
r ,., 1:·" ''"~ ~·roote werken La legende des siecles, ging op den bnik ligge11. hield het gel11at zoo 1 thans zien wii llnt aan <lien wensch bereids 
waanan eerst verleden jaar het vi.jfde en laat- dicht mogelijk. bij den grand en scl10of, met I vnlclan.n is: eene ruunoeuvre welke tcgen de 
sk .Jed nitkw.nm, Le Papr. Religions et 1·eli- een stokje, eenige spaanders en stukken oud- Gerebeg Poeas11 op 14 dozer zeker nog wel 
r1iu11, L'.,, e, Les 111ati·evP.11ts de l'ese1·it, wer- ijzer ter zijde om bet moorclrnig tTij te krijgen. eens herhuald zal worden. 
den uog tclkens gedeelten uangetroffe?., zooals Eindelijk kwarn een !1tng voorwcrp te voor-

GE:MENGDE :SERICHTEN. 

g,'elt levend dichter in stn.at zou ZlJn ze te scbijn, dut de lout wel kon zgn; aile toeschou- Op de onderneming Peni.ron in het Zuider-
.;chriivei:; toch werden zij zeldzamer en rneer wers '\\aren bleek uls doeken; de oude urn_n gebcrgte is een mil'!Lculeuse klapperboom te zaaid tegen 4265 in 1885. 
belrnvehl tu-.:schen blndzijden nuttelooze geleerd- greep toe eu allen zomfon een scluetgebedJe zien, die nl. reeds vruchten drnagt en tevens 

De uitzan.iin15 van beetwortelen dit j1t1ir vau 
elf fobrieken in Nec!erluud, bedrnagt 35 pOt. 
minder clan in het vorige jiLnr. De fab.rieke 
b1.Ldden in 1884 6497 hectaren bieten be-

beid en clecbnrn.tie. \' erbnzend wus het echter op. Eensklaps kwam er verandering vnn too-· nieu we Joten schiet. Te Soerabaia J iep heden morgen bet gerncht 
tot in de laatste bundels, in Le lii·1·e 1yrique neel, wunt de artillerist began d~tverend te Dd inbuders aelooven dut er een hnma-

1 

dut hier ter stetl · een telegram zou ziin ont
vun Les quat;·e ve11t.< de l'1"'J'l'it bv., hoe een lachen en bield· de oude brnndspuitslang in de dryas in dien bo~m huist en brengen er bun- v.mg·en berichtende het overlijden van Bismarck . 
• Echter, sedert zeslig jaren vank gelijke onder- hoogte. ne offeranden. Wij deelen bet mede onder alle reserve. 
werne11 behandelend, nls eene ronrnnce, eene De politie trok met sti11e trom af en de S. JI. B. 
sere~1tdc. t•ene kleine idylle, telkens friscb, muren van het gebouw, waarin het ministerie Na de lantstel!ik iu dit bl1Ld venuelde tijger- I 
oorspronkeli.1'k, eenvoudiir kon zljn. Victor Hu- van oorlo,ir gevesford is, trilden weinig tijds ~ incidenten (of accidenten) melclt men ons, <lat I 

1 
· d ht 

i;rn is •'·.'llP. uni.eke verschi.1.·ning: de tol cler luter vnn bet onophoudeliik en schaterend ge- ~ een paar dez.er dieren ook de ko.ffieonderneming B' k' d d h " ll ~ •J ~ • I HET rs GOED c at glSteren aan gaan e e 
C' ~ ;i s ., telegrnm, om lrent ism arc s oo ier a e 
bewondering, in de 11111tste jaren rijkelijk door lach, waarnan zelfs de brommerigste 'l'nrken Iroruoko op den Lnwoe, toebehooremle aim reserve betmcht is. 
he11J geiwten, zul hem door de nukomeling- deelnnmen. prins Prnng \V edhon6, on veilig make11 en danr ti De beer Kocken had er nL de Roerabaja-
scbq.• ... ni ,t ge~reigerd warden. Op de denk- De Engelschman zwoer een duren eed dat ree:ls een pan.r rnnderen verslonden. Courant la ten inloopen, door den Directeur 
bedckn ziiner eeow heeft hti een illVloed uit- hii in den vervolae nimmer meedeelingen in 1'.:oo 't overschot hun met wali kcwi/Jing d t d 

1 ti ;i 
0 -k d 1 d . van dat bln.d de ontvnngst me e e ee en tr•'." 0

•,, ·.,d, zoouls weinigen niet hem,· hi.·1· was onhnn_.a-st zoude nemen, wanneer er ireen tol 1. werd sma.keliik geUlan.kt .. zou eu ze we spoe ia-
1 

B' 
1

, d d 
~· "' ~ ., •J " ~ 0 I van een te,Pgrurn van rnmurc c s oo , maar ec n der,(renen .. wier genie, zonder onderscbeid in cle buurt was. hnnne bekowst hebbe1t. ' 1 a· 

~ ! zonder er bij te voegen, c &t met ien naam nm landa:trel, van geloof, van politieke denk- (Amstenl.) I d b l 1 
. . . . een hand wer et oe cl. 

beelde11. door allen erkend werd; en wanneer Er is kuns du.~ de. sblstanLd lll openbn.re ver- ~ De Soerabaja Oourant baastte zich er een 
mora-eJ1 bet Franscbe volk hem ten grave zal S 0 er a k. a, rt a. rnakelukhed.en. die bier koruehngs reeds een bullettin van uit te geven en zoo kwam bet 
dra~n en in hem den man betrenrt, die voor pnar maal onderbroken wer9, ook v~rder zal . bericht in de wereld, waarvan de echo ook 
de ~rijhPid en de gedachte alles over had, zal § I u it d n ~en de r 1'I a i 1 s. afgemsselcl wordeu, nu. de irnpressano Berga- i tot ons doordrona. 
geheel Europa, in eerbied "oor zijn karalder EUROPEESU!lE ;.\IAILS. muse Iii zline komst te :Clamn.rnng heeft aange- 0 

en zijn genie, 7.ich bij de smart zijner land- Tl1~ B, TA. Yu: kondigd en daar tevens de sOii'e,•s magigues 

1

.;. 
' l 't 'fE SA.!U.R.1.'.'<G : - -"- t l 1 K 1 . .. f t 

genooten nans m en. et a musa n es viiu ten ieer van amp en zn - De Semeroe schijnt weer m ZIJU n soen te 
Fr 9-23. Fr. l2-:26. 1 l h .. b ld t k . t · en won en gegeven. gerake11; IJ n er en spoo t me meer O>er-

FIORE DELLA NEVE. Eng. 14-28. Eng. 3-17-31 Hopen wiJ <lat beiden eens naar bier zullen dadig en doet precies alsof ernietsgebeurcl is. 
Holl. 4-14-25. Holl. 7-17-28. overw1ppen. S. H. B. 

S. H.B. 

( :1 mste nl.) 

bloemenkweeken lrnnden octf.'nen. Marietje lag in 
den kindL'l'\Y'igen onder de boomen. of rolde z1ch in 
hi;t lekkei e. warme zand. 's A rnnds kwam de \'a
d Pr. om zlin gezin naar de stad te grleiden en 
brarln Ol)k llll en rlan een vl'iend ·rnee, die bet lan
tldi.ike al'011ilrnaal cleeltle. 

Totm in den herfot cle ourl~te broecler ternglnrnm 
hep ~la:·i!"tje hem tegemoet en st.rekte rle beiile 
hri11.ljeB naar hem uit. Het onverwachte \iherfst
hloem['je" '""'s een ruooi, klein ruei>'je gewonlen en 
wg er uit al:' een lenterooaje. 

De jonge kunste11aar noemde haar een cngelei;i
h.opjc ra:i fhfael en tcekemle harir in zij11 schets
IJol'k. I lij ocfendc z!cb zc:lfs een p::iar maal in het 
ki11C!erdragt•11 en het dnurrle niet lang of het zusje 
~chrmk haar vriendelijkste lucbjes aan den grooten 
broer 11n rnstte niet, Yoordat zij op zijn schouJer 
za,t en met du handjes in hl!t Jang1~ krullende lmar 
wMlrl<'. En hoe vroolijker en uitgch1te11e1· bet bij 
dte g•~l<'gcnherlen toeging, des te hartelijkcr Jachte 
)J Ent;c!Pnkopje." 

1\le11 zou even g0ed veel menschen hcbben kun
r1en ziPll ;tis vroeger, want, hoewel er ren nrnid mCL'r 
rn huis was, Yerklaarde de huisheer totalg1•111eene vol
d»L'lling, dat de parlijkschc balans bder 11itkwam 
d.'n in de voorgaande jaren. En wat bet beste was, 
er ~cheen een waas van vre<.le eq gr.luk over het 
ltuiFg1·zin ver~µreid, seder~ l\Iarie~je op h:inr hoegen 
sto'"LI aan tafel zat en met de door Jwt vcelvuldig 
gcbruik afge8leten kinderlepel van hn.ar tinnen bord
jc at. De gdieele familie rntm weer dee! aan de 

1~~~~~~~~~ 
bekende kinde1·grnppcn, die zoo ond en eenvoudig biscuitje . Er was ook -spoedig gelegenheid om haar 
ziin als de liefde en toch onaetwiifeld meni"" o-ees- l voortdurernle gunst te venvcnen, daat' hij ccn nwand 
~ ~ ~ 0 0 • -

ti"" ))bonrnot" zullen O\'erle\'en. 1 later aan dt'n farniliediscb zat - als Clara'~ \'erloof-

met d1·op1·1ge gezichten voor het portret. en de varler 
zei, tenvijl hij ecn traan afwischt.e: »Kinrleren, ik 
gt>loof, dat liet ldeine zuaje een engel was, dien God 

0Sedert men \'l'ijwillig afstanrl had gedaan van de rle. -;\a cell lanf!", 011gt!zellig l1~1·e11 en gargon had cle 
g1·oote gczPlschn ppen, wrscheen men des te opge- a~"CSSfll' ee11 ge\'MI, alsof bi,i op een Yl'ecdzaam eiland 
ruimder ·op de hnisel\jke pa1·tijtjr'>. . was aangeland en hij ondenYiPrp zicb ml'i bet groot-

Op een bal bij den president rnn de rechtbank ste genoegPn r.::m drn lepel~clwpter waal'mecle l'.Iarie-

·: gezo11clen heeft om ons allen den rechten weg te 
i wijzenl Nn wij dien gevonden bebhen, hePft onze 
' Li.~ve Hl'er baar weer naar zijn heme! teruggeroe-

!i_et zich cen jong asses:;or aan de oudsLe tlochter je onbPfHJrkt•~ hctll'~chappij vo.;rde. 
\'OorstellP.n. Tot haar vcrwondering vroeg deze ook Er b1·,1k ''l'll kwaadaal'tligc roorivonk-<'pidemie in de 
naar J>nL'Stkuikentje." flet eene woonl haal\le bet star[ uit. llet kleine zw',jc was 0111\ cen harer otters. 
andere uit en zoo hoorrle zij. dat de jonge beer in E11 toen zij in harir wit kl1!edje, met hlo0men be
het gehPim kennis m~t Jiaar zm:je geuiaakt had - clekt, i11 ht!l cloodkistjf' Jag, zouals voo1· twee jaar in 
's zomel's, toen men rncl buiten in den iuin was de oudc, ge\\'assch-en doopjurk op moeders schoot, 
geweest. toen was het duidl'lijk, dat de 011welkomen kinderen 

De assessor ha·i in de ~tille voo1·,tad ge\\·o"nrl, om de Jien,Jingon wor·den! Men hoonle rle wilde jongens 
zich in 1lie ru~t voor r,ijn examen te irnnn.in \·001·- in karne1·s en ga11g op de tooncn loopen, als' wilLlen 
bereidcn. Ilij bekende 0penlmrtig, dat bij .Pen paar t zij de kleine slapcndo. nict wckkcn, die nog YOor wei
takken van een grooten pereboom had aigern<'den, ~ 111ge dagen zoo vroolijk als een YogeltJe met hen had 
om het aardigt! familtelafered te ku11;1e11 7i1'n. lfot , ge~peeld. 
gelacli van Marietje had ~oo aarclig doo1· hd vogcl-1 011de1·s, broecler~ I'll zn~ters weenden ontclba!'e tra-
gezang heengeklo11ken ! Hij wiist <>0k 11og 7.C!)I' guerl, neu 0Ye1· het gL'slo1·v•'11 g1•!1 1k. 

I 

' 

dat juffro11w Clar,1 eens op eu11 oiogl•kee!·de ora11je- J Toen l'ncler e11 br·o,,ders !wt dierbare lijkje naar 
kuip had g·~zcwn Xt>.t het zu-:je op de11 scboot. Zij • het kerkhof hurldl;ll gt'brnchf en van den d1·oevigrrn 
had el' uitzeiie11 al~ ecn I1Iadonna della Sedia. . . . j tocht hui~wnnrts . k•!erden, bled' de Yader voor het 

!let was duich!liik clat de ~.s._essor ni.-•t allecn uaar· · portret rnn bun J1eYel1ng ~taan, rlat rl<J oudst<! zoon 
het k!eine zu~je "\nd gezii;:n, want een va11 de vol- na~l' z\jn f<chets had ge11wakt. lld was zijn eerste 
gende dagcn maakte h\1 e<'11 bcwek bij den raads- , gl'o·1te werk; cle l>k i11rlerkop" harl. 0p de fo11toonstel- l 

hee1· om, zooab. nij .verlCk.:ird.e, dr~ kenui~making met·., lrng veel buval gcl'ollden en me111g koopPr gelokt - ii 
Mal'ietje \"<J0rt tc zettL~Il. ; te rnrgeefs. Men zou het voo1· geen koHinkrijk willen 

l\u ·- clat was niet n1oeilijk. De kleinc drime was 1 missen! 
niet ongcrnel!g: rnor een oude grap of een vnrsch i Zoo stonden moeder en zuster snikkend, de j1.mgens 

pen !" 



Vers'Preide Be rich ten. . 
De Chinees Ko Tiang Sioc hecft zich tegen den 

ambtenaar tot tegengang van den smoldtelhandel te 
Semarang verzet, rn mrt. clirns oppa~Her ceu rotJber
tjJ gevochten.- El'n anr!ere C'hinees stn .l een soerat 
voe" vast vel'blijf in lndir vrr11 e~n zijner rasgcnoo
ten, en bediende zidt tlflanan, maar we1·d gearres
tePrd. llfag zulk een imliYitlu iH fndie bl\jven? -
l.Je !leer A. Ott heeft een vleugel ·- pi11110 voo1· bet 
Crocilia concert te Semarang beschikbaar gesteld.
Zondagmiddag is h"t bureflu van den hoofdingenieur, 
l.bef cler waterwerk.>11 te Demak, met all·~s wat zich 
erin bevond, totaal afgcllrand. - De ontslagen amb
ten.:lar t. t. v. cl. o. s. St.rnub, vrot•ger te Godong 
Demal1, is nu wedet· tot die be.trekking beno•'md te 
Poerwodadie.-- De heer G. C. Gehrung, boekhouder 
bij bet agentschap der Javasche bank te Makassar, 

Londen, :00 Juni. De aandacht der Engelsche Re
geering wol'dt ernstig bez'.g gehouden door den stand 
van zaken in Egypte. 

Sit· Wolff is met een bijzonde1·e zending naar Egypte 
gezondcn. 

De heer Gl a.lstone verkJ.imde tlat zijn plicht ten 
0pzichte dcr Ii uerale pa1'tij medcbrncht, dat hij po
gingen aanwenddc om lwrkozen te worclen. 

l!et stoomschip Dr·enthe is gisteren te Marseille 
aangekomen. 

Het stoomschip Nooi·d Bmband is v:m Southamp
ton herwaarts vertrokken. 

Eurgerlijke Stand. 
Residcntie Soerakarta van 1 t/m 30 Juni 1885. 

IN ONDERTROUW AANGETEEKEND : 

Alcestus Dinsbach en Elisabeth Charlotte Ambro-
sine Swaving. 

F1·eclcrik Zorn zich noemende en schrijvende Frits 
Zorn en Cathnrina Sophia DorotbPa Tnunaij. 

William l\foorrees en Maria Cornelia. Rambaldo. 
Edua1·d Manuel en Jacqueline Susanne Frant;;oise 

Charlotte B1·eijman. 
HUWELIJKEN: 

Dominique Jacques de Eerens met Jacqueline Ram
baldo. 

William l\Ioo!'l'ees met .Maria Cornelia Rambaltlo. 
GEBOORTEN: 

Sophia Wilbelmina Meijer. 
\\'iUem Cornelis Berencls Simons. 
fclix Andr<,as Emanuel Klaring. 
Julie Stephanie Thurkow. 

STE PFGE\'ALLEN. 

is henoemd tot agent dier bank te Cheribon. De beer 
C. C. de Loon, van Delft, heeft met gunstigen mt
slag het examen voor mijn-ingenit>m afgelegd.- Een 
der locomotieven kwam door onachtzaambeid van den 
wisselwachter op een verkeerd spoor te Goendih, en 
liep tegen de goederenloods op.- De macliine be
kwam hierbij ernstige $Chade.- Een nog jeugdig 
adjudant-onderofficier te Magelang is waarschijnlijk 
door zijn huishoudster ve1·giftigd gewonlen. Reeds 
vroeger heeft zich alclaar een dergelijk gel'n] voorge
cia~m.-- Er is ecn tekort ontdekt in de kas van den 
algemeenen oritvanger te Tandjong-Pandan, Dilliton.-
Te Kediric en Blit,ar vallen nog dagelijks zeer lichte 
aschregens, welke vermoedel\jk van den Srneroe af
komstig zijn en doo1 de Z. 0. winden daarhe<·n ge
' 'oerd worden.- Het Opperbe~tuur zou de \'l'nag 
hebben gedaa11, wnnneer of do algebeelc oYerplaat
sing van net per~oneel de1· algeu1eene Secreta1 ie naar ~ 
Buitenzorg za! p1aats hebben.- Tf> Atjeh Joen zich i Johanna Caro Jina Augusteijns oud 1 ~ jnren. 
nog steeds -,ele gernllen Yan berri-bel'l'i \'OOI\ en J doodgeborE'n kind van de mnnlijlrn knnne van 
eischt die ziekte voo1·tdurend slnchtofft>rs. Z\i bepaalt Socrnng ne. 
zich niet alleen tot de rnlanders. 1urrn1· ook Euro- -=-._.-,_....,....,...,.,...,........,_,, _ _,,,_..., .. ...,....,,. 
peanen zijn door haar a:rngetast, ja ond<'t' de of
ficieren en burger ingnetenen deden zich gevallen 
YOO!'. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 30 Juni. llet stoo1rn:chip P1·ins Hrn- I 

Ad v er t e n ti en. 
VENDUTIE 

Woenstlag·, 15 Juli 1SS5 
TE 

d1·ik is gistel'en te Ba ta 1 ia aangekomt'n. • 
De markiL'S van Sali><b11ry Zt'ide tint hij de porte- ~a~o QM .. amo~,, 

feuille sll'.cbts hail aangenomPn op drin~ent! wrzoek ;; 
van H. ,jl. de Koningin. wi.il de heer lilacbtone wei- ,1 voor rekening van den vVe!Edelen Heer 

gerde aan bet hoofd van ht!t 111iniste1·ie tP blijven. ~ L E Q N D E Z E N T J E . 
De Duit~che consul te Singapore twijfelt aan de :~ ' 

juistbeid ¥311 het telPgram. dat bet 01·erlijden van g van ZEd's r;oed 011de1·lwuden, m ee1·endeels niei1-
PJ'ins Friedrich Karl rned i:deelt. wen inboedel, bestaancle uit: 

llrie regimer1ten uit Opper-E,:Lypte zijn. evenals de 
Guards, tijdelijk te ,\lexandrie ingtik\\'artierrl. Stoelen, bu.nken, knapen, tafels en consoles 

Uit Batatia, 30 Jun!. De magazJnmeeslet· de!' genie met marmeren bhtd, speeltufels, kroon·-, hang-, 
der eerste klasse (kapitein) C. Den Hengst, heeft pen- nrnnr- en staande lampen, bronzen pendule, 
sioen aangenaagd. groote en kleinere salon spiegels, een maho-

De Perste luitenant der geni~ "'\Y. F. Irlenburg heeft nYhouten toilet cluchesse, waschtnfels met ruar-
1·erzocht het !Pgel' met p;oonsioen te rnogcn Yerlaten ~eren blad, ij11;eren een persoons- en kinder
en benoemd te worden tot leeraar in de wis- en 
natuurkunde aan bet ,QTmnasium \Yil le rn III. 

De militaire apotheke'r dt>r twct:de Ua~~e "'\"'\-. Pon
t:er is geslaagd in bet examen voor apothekel' der 
eerste klai::se. 

Be1·orderd tot kapitein Lij bPt wapen dP.r infante
rie, de eerste luitenan t L . J. Smits; 

tot eersten luitenant, de tweede luitenant der in
fanterie F. W. H. Tuinenburg. 

Uit Batavia, '1 Juli. DP. hoofdingeni1rnr der tweede 
kh1sse G, vau Houten , lJelast met bet uitvoeren der 
waterwerken in de afdeeling Denrnk, residentie Se
marang, deelt telegraphisch mede dat den 28en Jnni 
bet bureau te Djeµang geheel is afgebraml. 

De aanwezige specie "\'\·erd door het vuur gPheel 
gesmolten. 

De ordonnancien en bet bankpapier waren in de 
brandlrnst, doch dit alles is mede verb1·nnd. 

De Gouverneur van Sumatra's \Vestkust det'lt on
de1· datum van 29 Juni telegrafl. ch mecle, dat het 
bureau van den Resident der Padangsche Bovenlan
den te Fort de E:ok met de rnpatzaal alrlaar, op Za
terdag den 29en Juni geheel is afgebrancl. 

Naar de oorzaak daarvan wordt onderzoek ~edaan. 
Het geld, de papieren en al wat van waarde is, 

werd gered. 
'De Resident van Soerakarta deelt mede, dat Yan 

ledikanteJt, groote en kleine divans, een buffet 
met mnrmeren blad, etenstafels, groote en 
kleine kleerkasten wuaronder: een met lofwerk, 
glazen- en dispenskasten, een etugerekast met 
lofwerk, schutsels van 3 en 5 bladen bekleed 
met blau w damn.st, een ysmachine systeem 
Carre, een drn.aiorgel enz. enz., te veel om 
alles te specificeeren. 

VO ORTS: 

Een mylord_ 
Een zwart Savoeneesch rijpaard. 
Een Kamerling zadel met hoofdstel compleet. 
Benganlsche koeien en kalveren . 
Herten. 
Enropeesche d.mven. 
Een gehed compleet 8tel g11me1an pelok en 

slindro, met waijang Poerwo en Romo. · 

~ Aan de Halte Srou•ot warden rijtttigen 
gestation neerd, tei-wijl voo1· het t-i'ans

port van goederen, kaiTen en koelies 

te ve1·luijgen :.ullen zijn. 
Met commissien belasten zich, 

'l tot 10 Juni. negentien rnnderen door de Yr.eziekte . (148) S 0 E S M A N & Co. 
wenlen aangetast. ---~~~-------------

Twaalf daarvan stierven, terwijl ook een vroeger 
aangetaste karbouw creveerde. 

De Resident van Cheribon deelt rnede, dat den 
22en Juni een prauw banteng, ter hoofclplaats Che
ribun tlrn is behoorende, op de terugrei5 van Batavia 

SALON DE COIFFURE 
Brosse N..I.eca:nique. 

ter hoogte van Uoeara Grobogan is gestranct. ]{eerenstraat-Solo. 
Zij werd door de zware deining gebeel uit elkan- . t 

der geslagen. 11 Op meuw ontvangen een groo ~ voor-
De be~anning wist zich door zwemmen te redden. ~ raad eerste kwaliteit stroohoeden rn alle 
De Resident de1· Preanger flegentschappen deelt 1 ·t f f 1 _ voor kinderen 

rnede, dat in den nacht van 12 op '13 Juni, te Soe- SOOI en van a · 1 

karadja door onvoorz!chtigheill bran<l is ontstaan. Panamahoeden a f 3.- Heerenhoeden 
Zes huizen werden in de asch g:legd. van af f 6.- lste Ellwood hoeden te-
De scharle wonit geschat op f 7<)0. . · de ·den priis hemden kraaen 
De commies-lrnshouder op I3illiton, in wiens kas er,n gen vermin I <i ' ' o 

belangrijk tekol't (men zegt van f 23.000) is ontclekt enz. enz. 
(

1
), werd g:eschnrst. Groote voorraad Parfumerien Ed. Pi-
Hij is ter verantwoording opgeroepen naar bier. naud, Veloutine, Oles Fave, Vinaigre Lu-

(l) Zie onze correspondentie uit Tantljonh Pandan, van bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 
gistercn. St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan-

Hier loopt het gerucht dat de Gouverneur-Gene- guc~oc wijn ct f 14.- per dozij11:. 
rr1nl sedert eeoige dagen ong~steld is. Heerliike Manilla en Havana s1garen. 

De geneesbeeren hebbe:i Z. E. aanbevolen rust te <i 

(124) J. B. AUTHIER. nemen. 
Een in Nederland ingediencl request van den beer 

K. 1'. van De Iden Lierne, 1..hans met verlof in Euro
pa, laat~telijk ri>ferendal'is bij het departement van 
Binnenlandsch Be~tuur ('1), om bij terugkomst in In
die spoedig benoemd te worden tot as:::istent-resident., 
is gewezen van de hand. 

(1) Doze heer van 'oelden Laerne is <lezelfde die onlangs 
werd belast met een zending naar Brnzilie, in het belang 
van de koffieteeelt en den koffiehandel in N ed.-Indie. 

Amsterdamsche Apo th eek 
§ o er aka 1· ta. 

Glyl~aline, middel tegen de hoest in 
1/1 en 1/ 2 fl.eschjes a f 4.- en f 2.

illigi·aine Stiften f 2.- per stuk. 
356 A. MACHIELSE. 

~ 
PAAiiDEN VEND.UTIE 

ZATEJRDAG, 4 JULI 1885 

20 uit[ozochtB · Sand0lwood-Paard0n. 
lfiF" Signalementstaten worden rondgezonden; ook op 

aanvrage verkrijgbaar. 
Te bezichtigen bi} den Heer 

Ae V AD l:)ZJ:IR HD%'1J:)BJ~ 
M EJ s EN. 

De vendutie zal gehouden worden v66r de Societeit. 

Met CommissiiJn belasten zich 
(146) S 0 E S M A N & Co. 

Op bovenbedoelde 
zullen wij oo.k 

Een Sydneysche koe, gevende 
flesschon melk daags, met kalf. 

± tien ! I.:anipoong 7.Jina: §oerakarta. 
j BA ROE TRIMA: 

Een Sydneysche koe en 
Een dito Stier 

(14 7) SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEG A 
Onh'an§·en: 
Een pa1·tijtje exquise -witte 

portwijn, minder zoet van smauk clan de 
tot nu toe uangevoerde. 

( 286 ).* 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soer•ku rta. 

Ba yr um. 
\T"ater. 

(101) 

/l.lcoholisch -wasch-

.MACHIELSE. 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterij te Sarrrnrang ten 

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

DE PRIJZEN ZIJN: 
1 pr:gs van f 100.000 
1 > > > 20.000 
2 prJJzen "' > 10.000 
3 > > > 5.000 

10 > > 1.000 
10 > > > 500 

100 > > - 100 
100 > > > 50 
Loten zijn tegen contante betaling en op 

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

De dag der trekking zal nader worden aan
gekondigd. 

THOOFT & KALFF en 

(57) SOESMAN & Co. 

o~~vian~e~e 
Koperen libellen 
Boussoles 

-~-'10..~ 

Planchetten (met kogelbeweging en drie-
voet) 

Fichesdoozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen, 
Gezelschapsspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

Amsterdamsche .Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

:Ea~p~e;h~ wii]~e~. 
(25) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende 'WIJNEN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70} A. MACHIELSE. 

Am~t1rd'm~che Apc\h,tk. 

Levet7UJafe17 
(296)* A. M.A.CHIELSE. 

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

(132) 

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

V erschaft werkkapitaal aan Landbouwon
derneruingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien . 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Prachtig Versch gewonuen 

Guatemala Indigo Zaad. 
Per pikol f 25. ---

EI JS SE LL. 
(134) Latoong 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

heeft ontvangen: 
Een factnnr 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 
( 4 7) Modiste. 

--1 
1ml ATELIER DE PHOTOGRAPHIE m 
1

FrnJ I ~~ m~~~~~~~~~ m 

263 

HOTEL SLIER. s26 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

~~~~®~w ~~ ~1moorn~rnl 
Heerenslraat Solo, 

Beveelt zich beleef d aan tot het ma
ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten . 

(29) J. B. AUTHlER. 

SOEJSMAN & Co. 
belasten zich steeds methet houden van 
Hnis- en CJ01nmissievendotien 

(28) 



CIRCULAIRE. 
ffelE<lele Heel'! 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WEBK'.l'UIGK UNDIGEN. Nederl. Indische Levensver ekerina 

Bij de belangstelling, welke tegen woordig 
alles opwekt wat op de SUIKERltU.l'l'CUL
'l'UU R en de venueer<lering van opbrengst van 
Sniker, en vermindering der kosten vtm voort
brrnging betrekking heeft, veroorloven wij ons 
de vrijbeid Uwe aanc1acht te vestigen op bet 
door ons vertegenwoorcligd wordend: 

Ha.ndelaren in machinerieen en fabrieksbe
n.oodigdheden. 

EN 

HEBBEN IN VOORRAAO: 

Een groote partij ]J_,, T, 1-1 en Balk· 
i.j ze1· in fLlle afmetingen. 

L ij t r B n t 0 M a a t s c b a p D ij 
TE BATAVIA. 

Dubbel Gel~oncent1·ee1·de 

§uperpliospbaat 

§taaf en plaati.jzer vau alle dikten, 
wn.arb1i vn.n 6'X2'X '/"" en '!•" 
~taat· en plaatkoper en Jiope1·· 

draad. 

lnlichti.ngen omtrent verzekerim5e11 b. v. Knpitanl bij overl1jllen, iimuer-trekkencle verzf' 
kering:- oo k omtrent tlie vol gens het onlaugs nangtmon1e1 V J<J B.LA AG D tnrief voor W "E
ZENFONDS. warden g-aimie verstn~kt cloor 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta 

Groote- sorteering-ffoerbouten en 
met een hoog oplosbaiir gebalte van 40 tot Mlinlrnagels. 
45°

1
0 Phospborzuur. Door ·wetenschappelijke » )) .h:opei·en U:ranen 

proefuemingen en door de prnctijk is gecon- en ~tooinaf"slniters. 

den Agent te Soernkurttt 
.J. H. VAN OMMEREK 

Steeds 1voo1·handen: stnteerd dnt de Vorruing vnn Suiketsappen in India rubber van af '/,.,, tot en met 
het riet door de phosphorzunr gescbieclt en <lat 1,, dik. leveren op aanvraag dude}ijk: I POS'l"l'ARIEVEN. 
door toepassiug er van niet alleen eene groo- Gasp~jpen met hnli,stnkken tot Scllijfsehieti·c~isters en Afstandsbepa- TELEGHAAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen he-
leren opb1·engst van Suiker maar ook z11ivel'de1· , en met 4 ,, lingen, afzonderlijk gebonrlen. rekencl tot 200 woorden. 
SaJJJ.Jen verkregen wor~en. . Geklonken pijpen tot 12" diameter Gedrnkte Aauteekenin~boekjes. 'rARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

D1t geldt voor alle. ISuperphospbaten m het , rreperst op 10 .Atmospheren. Nanmlijsten. de lijn. 
algem~en. maar waann ~et do~r ons verteg~n- t> Prima kwaliteit Engelsche drijfrie• (6) THOOFT & KALFF. 
woonhgd worde;nd Cheuncaal z~ch. ol'.tderschP1dt men. eukel en dubbel. · Kleedin~lijsten. -------------------
haven nnderen is ~et lwog ccsmulabel gelwlte Hand, Centrifngaal. Stoom• St1·afl.toeken. V erkriJ' gbaar 
i~an Plw~1~1t~1·~:1w:.m <l:_n geconcent~:ee1·de1~ vorm pomiJen en Drandspniten. Henageboeken met sterkte Jle~htt"r. bi"J' .._, 
mu 401.Jc> ·0 , t.,iw.ul opf>eloste Pernt>uano .,,lechts Snijg·ei·eedschap ,~oor gas en Proees-VerbanJ. Getui~en Verhooren. THOOFT & J{ALFF 
~l 0, 0 .oplosbaar Phospb?rztrnr bevat. 'VithworUulraa.d. Deklna~den Verhout'eR. 

;:e11·~11e soorten01 Sup.erphospbaat Le~atte~ Aile sqorten 'ret•fwal!'en. Wendtn'et'iuatwoot·din~en, en:i. . enz. (4) 't 
ruen nb 10 tot 15 0 assrn~1lablephospho1zum, Boor en Pous.anachine§ lDi·aai· 
dus ~'.ll de::elfde hoeveelh~1cl phos~~Ol'ZU~ll' te en §chaafbanliren. ' I AmstBr~amschB AD othe Bk i 
verkrugcn als door ons m een Ion i::l.upe1:- §toonunach.ines netketels opern U • I 
p,hnsphant gelernrd wo~·deu, zoude ruen circa ~ fundatieplaat. · , J 
[on van bet gewone. ~uperphosphnat of 4 a 0 1'.iezein-oJtr coinuositie de beste I Ontvangen 

'1'011 Pe1·11o·t1·1no noodw hebben dus ook 3 of 5 . ,.. ~ . ' 
'=' ' o ' bekleedmg tegen warrute-mtstmhug. ROODE T-"RUIS 'f")ILLEN 

rnual zoove~l. vrac~t te betn~en. Dinas Cristall, een nieu~ soort . J;~ /;' 
De op.~lu~hng \Concirntratie) heeft plnats vol- '\.'Ulll'klei. Yan welke ht11tste nrtikelen zij EN 

gens een meuw :::l:rsteem en wel :oncler gebt1tik- · t J .. SIROP 
. , • . l l .. eemge agen en voor ava zyn. 

i;wk111r1 vtm Zwavel:.1w1\ zoonat iet geen v1·u Vercler a.Ile artil~elen, beuoodio-d 
van Dr. ZED. 

Zu·i1P1h1 ~ 1• 1 ' bernt. .. . ¥Oor landelijke oirnlerneDlin~:n. 
lTet vrue zwavelznu~, mun~nlg.k 18 ee~ . der Hunne zan.k op grooten oruzet gebaseenl zijn 

A. l\IACHIELSE . . (28) 

Verkrijgbaar grootste vyn.nden der Crystalhsatie der Smker. de hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
r; ,·011{1•,·1~ opb1·c11ust van Suike1·sappen van b ' d t· t 11 ' Etappe-Kaurt vau Jn,vn 

Toporrrnph. Kaart van t)oernlrnrtn. 
. _ . . . . ene en concm-ren ie <feS e ( . 

:u11•e,·ilr1' kiml1lell, eeni•ou<l1ye1· ve1·we1·kmg d1e1· Gnarne belasten z/ zich met toezicht hou-
Su1,11e11, 111i1Hle;· I'.csiJ11 en wt!1·kloo11 en g1·t1ote1· cl k 9wl""'clai"o.eri"een en 

· b 1 z · . .. en op an.mnaa van ·' <., 
v1 1l1

l'•'ll!T'I vnn Swkc.r Nm. ef1
'

1
'
1
: "·

1rn iteit z~n reparaties daai·van, en nemen bestel· 
t> Id. > Djokjalrnrtn 

de resultate~ v~n de gebru~lrnrnkmg, waartegen lin~en aim 0 ) diverse werktuiaen. (90) 
de kolSten met m verbouchng staan. e l 0 

Prncbtnlburns 
Merk-en stempeliukt 
Rundsch1·i~ pennen 
Prachtbij bel Gn!':tave Dore 
Balboekjes 

D" J••·Us van het DUBBEL GEOOKCE.cT
TREEElD SUPERPHOSPHA..A'l' is: f O.lB per 
Kilo of 1 130 pE:r Ton of 11,25 per Picol franco 
Rotterdam op den basis van 40 pCt. assimilable 
Phospborznur. 

De jni:;te bernkening heeft echter plaats naar 
de Ju isle procentsgewijze gehalte van het gele
venl a.-.,i1i1ilable Pl10spliOl'-::uw· tot den prijs 
rnn f 0.4:) Cent per Kilogr. 

J 000 Kilo SUPERPHOSPH.AA'r a 41 2110 °,0. 

PHOSPHORZUUR kosten dus: 
·± l ! Kilo a 45 cent f 185.50. 

Yoor eeu oppervlakte geliik aan eene Java 
Bonw i:; benoodigd HO Kilo SUPERPHOS
PHAAT. 

Hierb~j moeten gevoegd worden (ten einde 
circa. ~O 0 

0 Stikstof aan te brengen) 90 l{jJo 
!Joenykil of Zwavelzure Ammonia. 

De Jrn:;teu warden dus: 
J 40 Kilo 'uperphosphaat a '18 Cent. . f 'J.5.'J.0. 
\Tad1l per s. S. u t 50 per Ton 2.50 a .. )) 3.30. 
circa flu Kilo Boengkil a ? 

Hierover staat eeue vermoedelijk meerdere 
opbreugst van 1000 Kilo of lG picol per Jam 
Bouw. 

De a:llevering geschiedt oncler Contr6le van 
en het gehalte Phosphorznur wordt bepaalcl 
door bet Proefstation verbonden aan tle Hijks
hrntlbouwschool te W ageningen. 

13ij elke levering wordt eene Anylise gevoE:gd 
van <lit proefstation en van cl.e gelevercle partij 
ruomters onder verzegeld cachet bewn.n.rd. 

'"~ijze ,-an A an plant: 

Dr> westsloj dient circa 4 weken voor den 
nnuplant in den grand gebrnch t te fV'orden en 
circa een handbreecl van den wortel af en 2 
a 3 inches cliep geplautst te worden. 

~oocbtkelijk is dat het Superphosphaat ver
meugcl wonle met Boengkil of eene audere Stik
stof annbrengende meststof, cfaar het Super
p bosp hirnt geene anllere meststofhoudende be
sfawcldeelen bevat uls het Phosphorzuur en dit 
laatst werkte alleen op cle sapr~ikheicl van het 
riet, niet direct op cl en groei cl er plan ten. 

Hoewc.l wij boven de wnntstaf aangaven dei 
benoocliO'de boeveelbeid per Java bouw, zoo 
sureekt t>t:och van zelf cfot de meerclere of mindere 
1{itgewerktheid der grand hierbij eene voorname 
foetor is. 

De gcnoemde hoevcelheid rnn 100 Kilo per 
.Java. Bonw geldt vo0r gchecl uirgewerktc grnn
de•1. 

Uuarno zemlru wii UE<l. op a:u,yrnge eeue 
l.lt !:w lweveelhejd t,)t :mylisr. 

l\•r cL·n.:i1l kun11en Orders uit.r•'l'l'cH·n1 \\·orc].,n, 
nrn ;,er Ler;;te stoomer te wor~h·11 g •leverrl, bjj 
lelle hot•veelbeid vnn ] 0 Ton. 

\\r~j vertrouwen dnt d<' g1-•g1ev<'11e iu lid1ti11gen 
IT ecne reden mogen zjju tot eene proel11eil1ing, 
\\'clkc !t:et zorg uitgevocrrl, slagen ,111oct. 

Iloogacld •ntl , 

H. E. HOL'l'Y & Co. 
1\genten te 

Butavia. 

~ 
0 
0 

. 
~ 
. z 

'\Vitte eu Roode Port ..... f ·15.-) per 

itlala~a, .N.iuscatel en Vino Dulce,, ·! 3.50} ·12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,,'12.-J acont. 

Eeni[B a[BntBn ·voor Solo 
~rHOOFT & KALFF 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f 1.30 per i10nd. (311 )* 

_ .. _ .... _..,.........._...,....,..,...~. ~··~~---OO:U,· ... ___ 

Gou pil-grn vu res 
I voren cluirnsto kken 
Pe1· 1· y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarige almanakkeu 
Sigiiretten papier 
Fnber's boodschapleitjes 

Eni. 
(3) THOOF'l' & KALF.I?. 

OBAT PE!l BEKIN KOEWAT dan B!JIK GIGI Hmm 
DARI 

TOEAit TOEAN PENDITA BEN~n~GTIJN 
nama Obat "OL!VlTAINS" 

PAXE l\T.J'A.-Toeaug 
baraug njaug satoc adanj'l 
tiliks dari itoe obat d1 
aalam satoe prapat glas 
ajer (ajer stenga hangat 
bajik sakali). Bikin basah 
boender gigi en gosso!( 
bajik gigi. Tjoelji moeloet 
saUla Hoea,Jur tjampoeran, 
lanlas merasa toeloengau 
dari itoe obat. 

A 
MENG'OBA

TIN. - Kaloe 
daging gigi ada 
lembcq dan sa
rnncwa gigi n.<la 
lemm;orang misti 
lingal !Jar<111g njang 
satoe adaoja rui
nit satoe ~.:in<lok 
kcljil c1owauµ; <lari 
i toe ob al di tlalam 
moclocL(ataoc sa
per tiga sama sa
tenga ajerJ sakit 
lantas kourang. 

Ka loe sacliati 
-~toe gigi ada 'sa
kit oraug lantas 
auglcat sakit Jrn
l<>C orang bocwat 
·Ii <la lam gigi,;akit 
...::l 1.oe i1ot<Jug kt!-
1 i;l tJoender dae'i 
.{;1pas 11jang di b<i
'd 11 iia8all sama 
Hue ollat. 

!toe obat gos;;ok gigi poi· L>eldu koew.at dan h.aJil{ 
igi darl Loean-toean pendita 13eu<:d1cl.1,1u ada b.clrn; 

'"""a, ~:lma djoega bekiuan. kring ba.11k ~akal1 '1"11 
.1ddn oloes. Na iloe dia, dia ac1a samn d'"'',ga ro"l'~ 
kaj.t oJJal Elixir dan orang bolel1 p<l.ke san.ci salnli1 

ORANG NJANG POENJA: 

Toean SEGUIN, 3, Rue Huguerie, BOUE~ll:'.. 

Tjat ramboet dari toean Dn RICHARDS 
AAKARANQ DJOEQA 

Roema Toean A. SEGUJ:N 
3, Rue Buguerie, BORDEAUX 

Tjara banjat lebi baai per tjat lakas 
ramboet dan djanggoet , 

Tlda ouah tjoetji kaloe maoe p4k6,djoeta • 
Ilda tingal nods. di koe/it. 

J:toe tjat dart toean doekoen 
. "' , Richards njang lantas kardja , orang boleb \ .~ :J pake sama djoe11a pe: ramboe.t, kl1.a dioega •, 
"~.-~11 per djenggoet dan. tlada sadia kas1h lanta11 ·: 

f ~ , dan slamanja njang mtero aakali, tapeh dioega •· . . 
· ' " 7 ·" pengabissan $ng trada sakah ber-oebah. 1 ., . , ~. 

Xtoe tjat dart toean doekoen R.lchards tida Mkin sakit, sekali dia poenja koewat'. nja per perkardja·an dari bekin koewal 
aoeda pariksa dari banjak roepa tanda dan pariku-an : itoe bekin ramboet lemas .da~ .k1lap, 1toe p1i.ra sama d1a, orang dia bekm 
koewat dia poenja akar dan kassi koewat hidoep. Itoe tjat tingal 1lamanJa sepert1 leb1 doeloe sakalJ. • . 
Dari segala bmng barang njang Jiaai aakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Hug1:ler1e, d1. kotta Bordeaux 

Kita djoeqa tM"oli inqatan sama Mta oranq poenja toeM toean nJanq Mt;a 
!toe obal nama Cephaline dari toe1n doekoen R.ouaseau njani takan ramboe\ dja1oh dan slban .boewal loemboe. . . 
!toe obal Arntcallne dari toean doekoen Bo1Ul&eau ljer 11:•nii per tjoelji baai. iakali ada ~IDJik sakah obat armca d1 

dalam, obat koewat salrnli per 1ahan kaloe orani habr ataoe di giiil, eni. - !loo bedak .dan labare baa1 nkah dan aegalla roepa 
bedak, kalok 1aban di pake roepa moeka Slama ·a tin al bagoea dan moeda nma doe a ka111 roe ase ar dan aloeuapert1 orang moeda. 

blanco aan·n·agen tot geleide
billet ,·001· ver,roer ''an kofli.j, 
1net ont,·angstbe,vi,js ¥001· kof· 
fijpas. (193) 

bii 

THQ01T & KALFl. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhans0n · 
(in het J avaansch) 

P1·ijs ( 5.- (ranco pet post ( 5,50. 
(82) 

Amsterda111sche Apotheek. 
Ontvangen: 

heatings Cou1;·h l..iozen"es. 
i\.'.Iidrl"ll teg-en de hoest. 

( 1 O 5) :\U C'HIELSE. 

BRAND-ASSURANTTE MAATSCHAPPTJ zr 
.,de Oosterling," 

El'i 

BRAND-AS';URANTfE MAATSCHAPPIJ 
" ~~ ~ eriL.a,s.~' 

llij het AA;"ent;;.clla1• deze1· N.laatsch1t,p
pije11 bestnat, op zeer aa~nemelijke voor
waa1·de11, A;"ele~enheid tot verzekerini; 
tegen brnndgevaar, van a.Ile soorten G~
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soel'Clkw·ta, 
(16) J. H. VAN OMMEH.E:K. 

AaEN'l'SCHAP SoERAKAR'l'A 

der Bataviasche Zee- en Brand
A.ssurantie Maatschappij. 

De onclergeteekende sluit verzekeringen te
gen brnnclg3vaar, op de gebruike1ijke voor-
waard.en. 

(14) A. MACHIE SE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta .. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOOR'l1EN. 
PR.AOH'rALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta, 
beveien zich beleefclelijk aan voor hunne 

Ilmkkerij en Binderij 
en 

HANDEL 

in PapiBr-, Suhrijf- en Kantoorbe BftBil. 
Spoedige Lediening en nette ~.aevering ge

g11rnm1eercl. 
P H.IJSC'O U l{ANTEN worden steeds gm tis 

l'erstrekt. (7) 

Stt~!len zich YOr:rntwoordelijk voor de wet 

DE UlTGEVERS. 

Snclclruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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