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bii vooruitbetaiing. 

De laatste oo[enblikken van Victor Hn[o. 
In een Engelsch blad vinden wg over dit 

onderwerp bizouderheden, die wij nog in geen 
"ndische noch hollandscbe courant ruochten 
aantreffen en die ons de moeite wan.rd schijnen 
hier medetededen, 1lnar ze teTens een kijkje 
geven op ~et Pn.rij che leven onzer dagen. 

Yijf dagen lang heeft Victor Hngo met den 
dood gewor teld en zoo men aanvankelijk hoop 
had dat zijn krachtig gestel, 't welk hem reeds 
zoo me11ige ongesteldheid te boven hielp ook 
thans overwinnen zou, men 1iet die hoop ·rnren 
zoodrn morphine-inspuitingen noodig waren om 
z!jne pijnen te verlichten. 

Toen ik mij aan het h11is in de avenue d' 
Eijlau vervoegde gaven de gesloten blinden 
reeds te kennt:n dn.t a.Hes voorbij was. lk werd 
ontvangen door Pnul Meurice, een van Hugo's 
Tertrouwclste vrienden, die mij zeide dat de 
dicbter den nvond te voren nog 1tlle11 herken
de die Olll zijn bed stonden, <loch de nacbt en 
morgt>n in een staat van volkomen bewuste
loosheid verkeerde. De onmiddelijke oorzaak 
Tan zijn dood was verstikking: hij stierf schijn
baar zonder Slllart. 

In Parijs wordt ieder buis, dat niet in ver
schillende verdiepingen is verdeeld. een hotel 
g i;,noernd: zoo ook <lat van Hugo. Do receptie 
kamer, waar men mu heen leidde was bijka.ns 
ledig gemaakt: de dichter was gewoon gedu
rende de gezellige bijeenkomsten met zijn rug 
naar den haard te staan, keuvelend met zijrre 
vrienden. 

Omtrent zijne gezondheicl was hij zeer zor
geloos en wanneer hij kou had gevat placht 
hij te zeggen, <lat bet slechts een van die 
kleine wenken waa die bet Jupiter behaagde 
bet menschdom te geven, ten einde bet te her-
nneren <lat hij nog bestond. Zijne Hefhebbery 

om op de imperiales van een omnibus te gaan 
zitten dateert van zijn verbltif als balling te 
Louden. Hii hield er Tan aldus van een zeke
re hoogte neer te zien op het bedrijvige straat
Jeven en toen hij na de Commune weder in 
Pa1·ijs kwam, bleef hij die gewoonte volhouden. 

Reeds tbdens het banket, dat ter eere van 
zijn 83sten ve1jaardag in het Hotel Continen
tal werd gegeven, merkten Telen zijne toene
mende Terzwakking op en op de vele toasten 
kon hij slechts eemge we1mge woorden van 
dank staruelen. De laatste ruaal dat bij in het 
openbaar 'ferscheen wus toen hij in de Come
die Fl'a11caise eene voorstelling bijwoonde van 
de ,,Bourgeois Gentilhomme." 

F e u i 11 e t o n. 
-------------- - -----

DE SAMARITAANSCHE 

2) N 0 VE L L E. 

/Tervolg.) 

-----

>>Zooals altijd. Dank u. " 
»Mag ik u terug geleiden en wat met hem spre

ken?" 
» Vandaag [i(!ver nict ," ze1 z~j vriendelijk. »Hij 

heeft juist gezegd, dat hij gaame naar huis wiltle. 
Ilij hreft rnndaag veel pijn - u neemt mij dns niet 
hwalijk!" 

~Zekcr niet, menoull", zeker niet." 
Zij groette den nrnjoor en den musicn~, - den 

schildel' zag zij ove1· bet lioofd -- wenkte den knecht 
en Bloeg naast bet wagen~je den weg nam· het dorp in. 

\\'olf Finrlling 1·1!rLrak het eel':;t het stilzwijgcn 
door de vraag: 

1J Weet u toevallig den naam van die dame? Zij 
hel'i1111ert rnij," hij :;tottenle een weiuig, want biJ 
was niet gewend et>u onwaarheid te zcggen, »aan 
ecn btkcnde van vroegr·r ." 

»FeliciLas \\'est'l1eim." 
»Dan - neen, dan heb ik mij vergist", zei de schil-

De Soeraka1·ta•che Courant verschijnt 
driemaal 's weeks: Dinsdag• • .Donderdag• en 

Zate1·dag•. uitgezontierd fee tdagen. 

,, Het is bier den strijd tusschen bet licbt en 
de <luisternis." riep hij op den morgen van 
zijn sterftlag uit. Zoodra bet bulletin met: >Toe
stancl uiterst kritie~" mLs gcp11bliceerd, ducht
te ruen bet ergste. Gedurende een oogenblik: 
kwaru hij weder bij en scheen :.Iadame Lockroy 
een lan.tst rnarwel toe te kuikken. Enkele der 
omstanders beweren dat z~j den stervenden mn.n 
dnidelijk de woorden hoorden uiten: Adieu! 
Jeanne. Adiim!, die hij in gedachte tot zgne 
afwezige kleindochter richtte. 

Op bet tijdstip van zijn sterve.a, omstreeks 
ten half een ure des narniddags was alleen 
mevr. Lockroy tegenwoordig. Beneden in den 
salon onderhield zich z~]n oudste vriend, de 
89jarige heer Koblin, met Jules Claretie, Vic
torien 8a.rdou, Vacquerie en andere vrienden 
des huizes. Eene dichte menigte stond buiten 
op straat en toe!:! bet afsterven bekend werd 
had de politie moeite hen te weerhouden, die 
tot de sterfkamer wilden doordringen. Een ta
feltje met een register werd toen op de stoep 
gezet waarin bet volk een voor een hunne 
namen inschreven, terwijl een paar karmelie
ter monniken, die juist voorbij gingen, terstond 
aanvingen met voor de rust zijner ziel te bid
den. De toevloed van mensch1m, die bun naam 
wihlen iuschrijven, dunrde tot laat op den dag. 
Onder de menigte, <lie zich overigens zeer or
delijk gedroeg, was vooral de werkmansklasse 
vertegenwoordigd. 

De tijding bereikte m een oogwenk den 
boulevard en werd spoedig daarop bevestigd 
door de avondbladen, waarvan somm1ge met 
een rouwraud verschenen. De courantenjon
gens werclen letterlijk bestormd, ofScboon er 
slechts zeer we1mg bizonderheden waren 
verrueld. 

Gelijk zoovelen zijner beroemde landgenoo
ten stierf ook Victor Hugo zonder den geeste
lijken bijstand der katholieke kerk, waarrnn 
hij m noeger du.gen eel'.l ijverig aanhanger was. 
Kort voor bet overlijden ontving des dichters 
schoondochter, mevr. Lockroy een brief van 
den kardinaal-aartsbisschop van Parijs van den 
Tolgenden inhoud: 

illevrouw! 
Ik deel van ganscher harte m het lijden 

van den heer Victor Hugo en m de bekom
mernis van zijn gezin. Ik beb gedurende <le 
mis vurig gebeden Toor den illustren lijder. 
Mocht hij wenschen een bediena.ar van onze 
heilige godsdienst bij zicb t e zien, clan zou ik
zelf, hoewel nog berstellende van eene ziekte 
Wt1lke de zijne gelijkt, hem gaarne de hulp en 
vertroosting brengen, waaraan men m zulke 

der, maar zijn vriend riep: >iFelicitas! Wt>lk een bit
tere spot - men moet voorzichtig zijn met de keus 
van doopnamen, dat bewijst al weer die hleeke Sa
maritaan che, die men in haar wieg )) de Gelukkige" 
heeft genoemd." 

·wolf Findling greep naar zijn hoed, . draaide hem 
in de handen en zei plotseling: »Je hebt gelijk, het 
verblijf hier zal mij goed doen - ik reis ~\'en naar 
Stuttgart om mijn gereedschappen te halen, wanL 
zonder die kan ik niet le\'en." 

Hij wachtte geen antwoord en snelde heen. 
iiEcn zonderling, zooals alle heeren kunstenaars!" 

zei de majoor. 
>lDe Samaritaan~che heeft hem gefrappeercl", ant

woordde Raimund, - >lhaat• bleek gezicht en baar 
treurig lot - hij heeft een gevoelig hart en legt al
tijd ziel in zijn schilr!erijen. Hij werkt niet YOO!' de 
groote menigte -·- en daarom wordt hij ook nog niet 
beroemcl - wat mij roor hem ~piji, want hct zal hem 
op den duur \'erbittercu. Schil<lers moeten !even ntn 
me11schen Llie geld en V•'l'stant! hebben - bij ons mu
sici mocten bet de entree-kaal'tjcs doen, rlie "oor een 
gulden of wat te krijgen zijn. Dat is gemakkelijker. 
En wie geen verstand van muziek heeft, doet alsof 
bij het beeft. Op bet gP.bied van rnuziek wordt het 
mcest gehuicheld. Men z<ou de taal kunnen verrijken 
met het woo rd mmiek huichelaars, niet waar?" · 

IIij scheen zijn gC'zegde echtel' niet al te crnstig II 
op te nemen, want hij slocg den rnajoot· Jachcnd op 
den schonder en zei: )) Gaat u mee - de oorenmar
teling op de markt begint weer - bet zou een ware 

Advertentiekosten behn.lve het zegel TOOr 

elke 10 woordcn rnor '..l plaatsingen f 1.
elke volgen<le pla1ttsing de helft. 

beproeTing zoozeer bch0efte heP-ft. 
OntTang, mevTouw, enz. 

w. g. I. Hirpolyte Uuibert. 
.l.artsbisscbop van Parijs. 

De heer Eduard Lockroy antwoordde voor 
zijne nouw hierop het volgende: 

.Mijnheer de irnrtsbisschop! 
Daa.r mevr. Lockroy het bed van ha.ren 

schoonva.der niet lrnn verlu.ten, zoo verwekt 
zu mij u hnren dnn k over te brengan voor 
de gernelens, welke gij zoo edelm')edig en. 
welsprekend hebt uitgedrnkt. Victor Hugo heeft 
echter, nog in deze ln.atste dngen. zijn wensch 
uitgedrukt om geen priester, van wellrn belg
denis ook, o.o.n zijn sterfbed te hebben. 

Wij zouden in onzen plichf; te kort schie
ten indien WlJ <lien weusch niet eerbiedigden. 

Ontva.ng; enz. 
w. g. Ed11ard Lockroy. 

Gedeputeerde voor Parijs. 
De atheistische per.> heeft deze brieven oTerge

nomen zonder eenige hoonende comment11.ron. Al 
leen Henri Rochefort bee tt de gelegenheid aan
geva.t om in La Lantel'lie een bitter artikel te 
publiceeren. Het Pantheon, waarin bet lij k zal 
worden bijgezet, h•ieft bornn het portaal het 
opscbrift ,,Aux Grands Hammes, lit Patrie Re
conuaissante"; de dag der begraJenis zal be
scbouwd warden als een dng vion irntioualen 
rouw, waarop a.Ile scholen, colleges enz. zul
len gesloten warden. 

Reeds in de avondbladen verschenen op deon 
stertdag lange artikelen o,-er (wll ontslapen 
dichter. V a.n alle kanten kwamen immortel
lenkransen en boeketten in. De stedelijke rttnd, 
die zich in korps naar het sterfhuis begaf, de
creteerde dat de Avenue d' Eijlaa rnortaan hee
ten :wu ATenue Victor Hugo. Het lijk zal in 
staatsie onder den Arc dr 'friomphe worrlen ten
toongesteld, terwijl Illaxime du Camp (bekend 
om zijne onthullingen over de Commune en 
die hem reeds een paar duels op den hals 
ha.a.Iden) de lijknde zal houden rn de Frn.n
sche Akademie vertegen woordigd worden door 
de vier het laa.tst verkozen leden, den drama
tist Pailleron, de ilfazade vn.n de R evue des 
deux mondes, den dichter Fmncois Coppee en 
graaf Ferdinand de Lesseps. 

Voorts zullen de Fmnsche en de vreemde 
studenten eene demonstrntie houclen 0n in ieder 
opzicht voorspelt de plechtigheid een ongewoon 
schouwspel te mllen leveren, wnarvan de mnil
couranten ons wel spoedig de bizonderlrnden 
zullen geTen. 

lafenis zijn er niet heen te gaan, rnaar die kleine 
Sascha is er, en zij heeft de goedheid gehad te zeg
gee, rlat ik de eP.nige ben, door wien het de moeite 
waard was , zich bet hof te laten maken." 

Tenvijl de beide heeren al pratencl naar de mu
ziek op de markt wandelden, stand ·wolf met zijn 
reistasch naast zich, in de deur van het huis, waar 
Raimund logeerde en waar hij ook twee kamers had 
gehuurd. De dikke huisvrouw leundc tegpn de deur
pvst. >> \VeC't u," zei zij met een vriendelijk gezicht, 
iiu zal het hier goed hebben; alle badgasten hebben 
tot nu toe gczegd, dat bet best was bij \TOUW Schwa
baberle en u is geen vreemdeling maar een lands
man, dat is wat waarrl bij rnij; ik ben ook blij, dat 
u gezoncl is, want bet is treurig, zulke arme men
schen, als men bier ziet. Soros draait mij het hart 
in het lijf om van medelijden." 

De schildcr liefkoosde een honcl, die tegen hem 
opsprong. 

<1 Dus de kamer op het noorcl~n zonder go1 dijnen 
latcn - daar zal ik mijn atelier opslaan." 

Vrouw Schwababel'le knikte. >iEr zal niets aan 
mankeercn, mijnheer! Och, dat hondje is van den 
armen kapit.ein hierornr! Ach God, het is vreeselijk 
om te zien, hij is altijd zoo hulpbehoevend. En dat 
geduld van die anne vrouw! Neen, dat doet niemancl 
haar na! Soms, als hij erge pijn heeft, vot•rt zij hem 
als een kind. Ik heb ge5chreid toen ik het zag. En 
het worrlt nooit bctcr en toch kan hij nog lang !even 
. -ik voor mij geloof dat die arme, bleeke vrouw nog 
eerdcr zal sterven -" 

Inzending der Advertentien tot op den 

tlng der uitgn.ve voor 10 uur. 

EEN EE"IIWFEEST. 

In het Fransche sta.dje Guines heeft men het 
teit herdncht. ~nt, jnist honderd jaren geleden, 
twee luchtre1z1gers, en wel de Franschmrm 
Blanchard en de Amerikann Doctor Jeffries 
den eersten luehtballontocht over bet Engelsch~ 
kana.11.l hebben gemaakt; vo6r hen h11.cl nooit 
iemun<l <lit waagstuk beproefd. De kloeke rei
zigers kwamen in een bosch, in de nn.bbheid 
van Guines, necler. 

'l'egen bet einde rnn 1784 was bij de Pmnscbe 
aeronauten de begeerte opgeko~en Olll den 
overtocht te wao-en en Blauchard becraf ziclt 

0 0 

lll.utr .Engeland, wu.a.r zijn plan met warmte 
begroet. wenl; hij ging eene overeenkomst met 
Jeffries aim en de opstijging vond te Dover 
plaats, n1ttl11t de Franschrnnn al het mogeljjke 
bad gedn.an om de reis alleen te ondernemen. 
De doctor wist echter het eenman.l cresloteu 

0 
contrnct te doen nakomen, wan.rin o. a. de 
bepaling was opgenomen <lat hij alle onkos
ten zoude bet.alen en n.ls ballast zoude <lie
nen die, desgevorderd, over boord kon warden 
ge}TOrpen. Onder lnide toei"uichincren van de 

. 0 

bew-oners rnn Dorer ging de ballon op en dreef 
zeewaarts, maar daarenteo-en W!l.ren mevrou w 
Jeffries en hare kini!eren z~er bedroefd; de arme 
vrouw hnd getracht haren echtgeuoot van bet 
w1rng3tuk terug te houden. nadat ook tle prins 
van Wales hem den overtocht sterk ha<l afge· 
raden. 

W eldrn drernu de reizigers in de rich ting 
van Goodwin Sands; zij ontwaarden dat de 
bullon, vrnarrnu het totaal gewicht, met inbe
gn p van de zwaarte der beide reizigers, den 
ballast en van verschillende benoodigdheden, 
900 Engelsche ponden was, Toortdurend daal
de; de zakken zand werden geledigd en vele 
voorwerpen, zelfs roer en zeilen, uitgeworpen, 
maar het resulta:at was slechts gering. De Traag 
wat nu wel aa.n de beurt kwam om OTerboord 
te gaa.n, zal doctor Jeffriell 'fermoedelijk wel 
eenige rillingeu hebben bezorgd. Door bet 
uitwerpen van anker en levensbehoeften en 
ten slotte van al w1tt gemist kon warden, werd 
gelukkig belangrijke stijging teweeggebracbt 
en de ballon kwn.m in de nabijheid van Gui
mes en dreef over het bosch heen. 

Het verlies van het anker deed er den rei
z1ger::1 uatLr haken zoo spoedig mogelijk den 
vasten grond te bereiken; zij grepen de boven
ste boomtakken vast en wisten ten slotte, na 
veel rnoeite, henedeu te komen. Blanchard en 
Jeffries wenlen in triomf naar Guines en later 
nau.r Calais gevoerd en den Franschman vielen 

De nieuwe huurder liet haar niet uitspreken, hij 
groette even en ging heen. 

>,En zij hP.et Ft>licita·:," zei hij in zichzelf. 
De drie dagen, die Wolf Findling in Stuttgart wil

rle blijven, waren c1· zes geworden, voordat hij naar 
Wildbad terugkeercle. Hij vond zijn vriend niet op 
zijn kamers, hij zo..:ht hem op goed geluk in de con
versatiezaal, waar hij hem ook vond. 

Raimund stand bij de piano en liet nu en dan de 
rechterhand over de toetsen glijden, terwijl hij met 
gravin Sascha sprak. Haar moeder wandelde buiten 
op het tenas met een hooggeplaatsten, Russischen 
staatsman op en neer. De kleine Russin had een 
pikant gezichtje en haar heldere Jach klonk als de 
begeleiding van de toncn, die Raimund aansloeg. 

>JU moet, u moet," smeekte zij, terwijl zij de kin
clerhanden vouwde, >Jer kan een vleugel uit Stuttgart 
komen. Ik zing als een basterdnachtegaal! Mais - ik 
doe het gaarne voor de armen. En het is een gele
genheicl om toilette maken. U zal cen nieuw, Parijsch 
kostuum kunnen bewonderen! Dus u moet' ja zeggen!'' 

>iri-Ioet ik?" vroeg Raimund, terwijl hij ht1ar hand 
vatte. 

»Tiens!" riep zij, terwijl zij haar hand terugtrok, 
>imoet men niet voor de armen zorgPn? Ik heb van 
morgen een kind zonder schoenen gezien! Zander 
schoenen, monsieur Raimundi! Horreur' Als ik denk, 
wat mama voor mijn schot>nen uit Parijs en \Veenen 
betaalt! N0blesse oblige! En met een schalksch lachjc 
liet zij er op volgen: •Le talent oblige aussi" 

» U is zeer vriendelijk, gravin, det~ variati~ te 



u.l I er lei . et·rbewijzen ten ded; lwm wenl zelfs ; 
liet eereburgerscbnp cler stad aaugeboden. De · 
koning VHU Fmnkriik noodigde de beldcn v1111 
den dag nan zijn hof. B\miclrnrd werd ten 
leerste bewouderd zoodfl.t hij. wnnneer bij zicb 
in gezelsdmppen bevoud, tloor 1Llle ttttn we;,ige 
dumes gekust wercl; zijue nrnjesteit schonk hem 
eeue belooniug in cl en vorm v 1111 eeu jaf~rlij k:
sche toeli1ge. 

Later begn.f Blanchard zicb rrnar New-York, 
Duitschlaud, Neclerl11nd en mHlere stnten en 
steeg berlrnaldelijk op. Hij stierf in het begin 
van 1808, tengevolge van eeu val uit een bal
lon. Zijne tweede vrouw, die ce11e vernmarcle 
lnchtreizicrster wns. vond Heuzeer den dood 

0 . 

duor een vnl; zij stortte in zekeren nacht mt 
een geillu111i11eerden ballon terwijl zij bezig was 
vuunverk nf te steken. 

Daar bet eeuwfeest in een janrget\jde vie] 
dat zeer geischikt is voor vermaken in de open 
lueht, besloot bet stedeltik bestuur ·mu U11ines, 
om bet in deze week te vieren; het werd jL 
Zaterdng met eene voordrn.cht oTer luchtreizen 
geopend, die door den beer Wiifrid de Fon
vielle, eene specialiteit op dit terrein, gehonden 
werd. 

Zondagmorgen begonncn de eigenlijke fees
telijkheden; nfgevaardigden van de :d.cndernie 
d'Aerostation" en de >Balloon Society" te Lon-

- den, waren aanwezig; twee kleinzouen van 
Jeffries waren expresselijk nit Amerilrn over
gekorue11; zij had den vele curiositeiten ell ber
inneringen orntrent het vliegend schip van 
bun grootrnder medegebrncht, die ten Stad
huize z~ju teutoongesteld. 

Het weder wrrs overbeerlijk en zelden ml 
het k.leine staclje Guines zooveel bezoekers bin
nen zijne ruuren hebben gezien als b!j deze 
gelegenbeid; tit! van versieriugen waren 1urn
gebrncht en e.r vond een feest iu de open 
lucht plaats <lat door vuurwerk en hal gevolgd 
werd. 

~fonndag regende bet voortdurend, 't geen 
de feestel!jklieid, maar niet tum het enthousias
me :tfbreuk deed. \' ele Bngelscben waren te
gemvoonlig. De ballon »Ville dti Guines," door 
den, ook ten onzent bekenden, aeronaut L'Ho.s
te bestuurd, steeg ten J ure op en kwam spoe
dig danrna. in de uabijheiJ van GL avelines, 
neder. 

hlen ruaakte eeo soort bet1ev:1art nititr het 
monument dnt in liet bosch, ter eere rnn Bhrn
chard en Jeffries, is opgericht; verscbeidene 
toespraken werden daar gebouden en het monu
m••nt "·enl met E'en b1oemkrnns getooi11. 

11msterd. 

Soeraka rta. 

§ I u i t d a. ;- e n d .e 1· i'II a i I l!l. 

E~nOPEESCHE ~[AILS. 

T1> :-'. .UL\JU.?> G : TE B .... ·uvu: 
Fr. 9-23. Fr. 12-26. 
J<~ng. 14--28. Eng. ;:>-17 -JI 

Holl. 4-14-25. Holl. I -17-38. 

L)nl'en~laml Hoyal ~tail Lill!'. 
Te Samarang 6. Te Bntavia ll. 

l 'omwissarissen o'er de mannd Juli. 

Pla:•tsel ij ke ::lchoolco mmissi.e. 

Ue Heer K K. H. \Yilkens. 

Gy llluastieksch ool. 
De Heeren H. K. H. Wilkens en. Ds. ~ . 

rnn Klaveren. 

Y erzorgingsgestic ht. 

De Heer P. ·w. G. Gout. 

llan.nl8trand. 

Zundag 5 Juii L. I\. ZotHl<lg' l :.! .liili :\. M. 
Zondag '!!.) Juli E. I\.. ~lnandag :!7 .l1ili \'. '.II. 

maken." 
~Och, alsof de musici niet veel hoogrnor.diger zijn 

dan nous a utres!" rit>p zij. ~ 
llOmdut wij bet vooroonieel trgen kun~tenaars 

mneten bestrijden - ik neeR, grn' iri Sascha, dat me
nouw uw moede1· mij altijr! nog als ePn l:3ohemien 
beschouwt. 

»Ah!" zei zij, tenrijl zij het hoofdje . chudde, alsof 
zij een antwoord zocht, toen zij eensklaps den schil
rler ontdekte: » Daar is iernand rnor u 1" 

De musicus Jiet den vleugel en de schoo1w Russin 
in den stcek en snelde naar zijn ni<'nrl. 

» Wel Wolf, bet is rnooi. dat je woo1·d geltouden 
hebt!" r_iep RaimuJJd noolijk z\jn vriend den schildm· 
toe. Laat mij u voo1'Stellen: >>jlonsieur Findling -
gravin Sa~cha Saluschin - Sascha Feodorowna, zooals 
ik in enkele gelukkige uren mrrg zegg-cn." 

»Een artist!" riep de Tiussin, terwijl zij haa1· grijs
groene oogen op den schilder vestigde. »I~ u ook 
gevaadijk! Aile kunstenaars zijn het! Ach, hoe 
jammer dat u schilder is! Mijnheer Raimondi en ik 
maken juist plannen voor cen weldadigheidsconcert. 
Maar misschien zingt u?" 

»Neen," zei Wolf en uewees door zijn Jaconisme 
en zijn stijve manieren, dat hij niet tot rle »gevaar· 
lijken" behoorde. 

»De gravin," zei de piar1ist, >ltrekt zich l..i.it !11t 
der armen van Wildbad aan - ''oor andere onge
Iukkigen heeft zij geen medelijclen - boewel zij zelf 
dt> wonden slaat. waaraan zij lijclen." 

Zij dreigde hem met' den vinger. 

'('l'tl'l'li •ler Trein-en·· Hij rekencle boen in Let begin vnn Juli te 
Port Moresby (bet engelsche Zendingsstntiou 
op de oostkui,,t vnn N. Guinea) te arriveeren 
en was bezig met op Java koelies aan te wer
ven. 

het cijfer van G.000.000 Picols niet zal be
reikt worden. 

De oogst komt geregeld binnen; per st oi:u
boot heeft rneu reeds een en ander at'gescheept 
en zii n ook eenige zeilschepen aan bet laden. 

1J.rlO v. ni. sneltrcrn, welke 
t•} Solo aansluit ann den snel
tre~n, tlir om ·10.30 Y. m. 
van daar naa1' Sorrabaja ver
trekt. Venier 8.31 v. m. 1.-11 
n. m. 
i.2. v. m. '10.30 v. m.2.16 
n. m. sneltrein, welke aan
,\llit aan den sneltrein, die 
l)l1l 6.20 v. ni. van Soent
baja verlrekt. 

Niet oumogel!jk treft hij er eer1aug de Ne- i 
derlandscbe ex[.Jetlitie nan, welkP tlrnus i.n pit· 
trin wordt uitgerust. 

KOFFJJ. Voor W. l. B. beeft zich mge 
vrnag vertooud mMr zaken stuiten af p de 
buitensporige eischen rnn de planters, die ge
noodznakt zullen zijn voor eigen rekenina ~Lf
teschepen, wanueer zij niet weer toegee gk
heid in nch t ncruen. 

Se1uan11;g--l\t>do11gDjali 2.55 n. m. 
Kedon)!-Djati-Sernarnng8:l2 v. m. 
Sern<L1"ang--Djokj:1 G.50 v. m. 8.3·1 v. m. 
l~okj<t-S0rnnrnug 7 .15 v. m. J 2.25 v. m. 
Ojokja--Solo 7. l5 v. m. 9.48 v. m 1..<!.25 

Solr -Djokia 
n. m. 3.55 11. rn. 
7 ·13 v. m. '10 v m. 1.53 
n. m. ~.36 n. m. 

\\'illem l--1\.ed,mg-DjaLi ti v. m. 2 n. m. 
KPdong-fljnti- \Villem I. 8.5 v. m. 4:11 n. m. 

l 0.4 l (sneltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank. J\Iarlioen 5.52. 
Soernbaja-Solo Ojebres Li.20 (sneltrein) aJnk. Solo 

Dj. ·1.28 
8.:25 aank. Solo06-· 
J·J.57 aank. Madioen 5.51 

(l'ijd~opg.1 n'n volgens 111iddclb. tijd Soeraliaja: 9 nti
ntttPn ver s·hil met Solo; 12 uur Soerabaja::.::1 H .51 
8010.) 

Heden werLlen ter politierol gestrnft wegens 
bet bezi.t van cbndestiene opium met eene 
nrnand krnkul Somodikdo, Bok Wongsosernito. 
'l'jodipo, :::lingodrono, 'l'remojoso, Bok Kromo
dimedjo en Bok Tosemito, met 1-i dagen id 
'l'jokrolliwirio, terw~jl ter zu.ke werden vrijge
sproken negen andere bescbuldigden en wegens 
het houden vnn lrnzarJspelen op de openbu.re 
plaatsen Liem 'l'jit en 1'a.n 'Ijwan Lue met 12 
dagen kmlrnl werden gestraft. 

Voorts bekwu.ru Ong Him Hirn ] mrl. km
kal wegens diefstal en 'l1be Sing Sin f 10 boett>, 
w~gens het uiet doen atteekanen van zijn pns 
binnen '.24 nren rn1 n.ankomst. 

De Persi.sche comedie i.s btina onder cl1ik; 
de eer-te voor:;telling zal nuder (bij bekke.nslag) 
bekend gem1~akt worden. 

De tent ziet er vooralsnog vrij onoogelijk 
uit, de zi.tphi.atseu besta11n slecbts uit twee 
bn.mboes, zoodat het spel heel wut zal ruoe
ten go<:'dmaken om lle Jui te lokkeo, temeer 
daar de prtj1,en respectieveliik op f 3. f 2 en fl. 
gesteld zijn, volgens de bier ter stede versprei
de strooibilletteu. 

Ons camediegebou w heeft in-en uitwendig 
de noo,lige rcpnrntie ondergaan, en ziet er tbans 
weder behoorlijk uit. 

»Utile Dulci.", zoomede de nieuw opgerichte 
jongensvereeniging znllen naar wij vernemen 
spoedi.g weder eene nitvoering geven, en zijn 
reeds druk met de repetities bezig. 

Wij verueruen cbt de Stationschef van Goen-

Bu den beer C. op Pnsar-Kliwon beproefde 
men onl1111gs intebreken; de clieven lrndden 
reeds een gnt in de muur van het on1le kerk
hof gem1takt1 toen zii ch)Qr een of nndere re
den g;estoord, nftrokken. 

Het g·at won1t thuns, tot 
gerepareenl is, des rn•chts 
agent bewaiikt. 

tijd en w jjle het 
door ePn politie 

Een jeugtli.~ inlander wierp Zonoag avond 
een brnndeuden mcrtjon op bet afatppen du.k 
eener woning op Kewla1ian wnurdoor een be
gin vnn brnnd ont,;tond, die echt~r spoedig ge
bluscht werd, terwijl de deugoiet werd inge
rekend. 

Ook liet zich dienzelfden nvond het brnnd
signanl in den om trek van Bu.lapnn booren, 
nlwMr bet vnur ecbter ook gestuit werd. 

V roeger was bet J afstekeu van voetzoekers 
verboden, en pow' w use. 

De 23ste dag der v11sten werd hitr op de 
gewone wtize gevierd. Des avoncls bewoog zich 
eene grook menigte in den krnton, wnnrotlller 
ook: Tele Pirngernns en d n urde bet geloop en 
ger~j tot den ochtenclstoud. 

Hier en daar wnren 111nfawrns in den vonn 
van huizen aimgebrncht, wnarin zich beweeg
b1ire poppen bflvonrlen, die cp de toouen der 
girnrnlnu allerlei dansen uitrnerden en veel be
kijks hadden. 

Voor de op gisteren gehonden nitbestecling 
voor de levering- v1,n grns en g11bu ten be
hoe11e van de Jijfwn.cht clrngonclers 11lhier, kw11-
men slechts 2 billPtten in. 

De minste ioschrijver voor d1'ie jnren wns 
de Cbinees .Njo Njong Tjoan, aan wien de le
vering gegund wercl. 

'l1oen een Chinees op de pasar nlhier g·iste
ren ocbtend nauwel~jks zijn toko geopeml bad, 
werden heru door een dief vier stukken lijn
waiLd ontv:reemd. 

Hij werd ecLter spoedig achterhaald en nan 
de politie overgelevercl. 

Ht:t Ind. Y ad .. bet B. H. B. en bet Alg. 
Dagbl. hebben zich allen een harnas aange
trokken ov~r het in eerstgenoemcl blad voor
koruend (ingezonden) stuk ,, Hollandach of 
'l'urksc:b?" 

Allen zijn het vrij wel et:ns dat de scbrij
ver een snoodnnrd en de Maatsch. Nederland de 
bela!!-gde onschuld is. 

Mu.ar wee1·leyll is bet door geen van drieen. 

dih, wunr onln.,1gs het spoorwegongeval plaats Het Bat. warktbericht vr.n 3 clezer verrnelclt: 
vond. in zijne l>etrekking gescborst is. Sum.ER. :tfa de uitgifte vnn bet lnatste be-

y olgens verklaring vnn <lien heer moet hij richt -werden er circn 100. 000 Picols Oostboek 
zich 10 rninnten voonlat de trein arriveerde, j Suiker tot f 12.50 "erhnndeld maar sedert heeft 
nog van tleu stand. cler wissel overtuigd en de vrnn.g geheel opgehoucl"n tengevolge van 
alles in OL'llo bevonclen hebben, zoodat de wis- . :flanwere "berichten uit Europa, err zoolang 
selwuchtcr <le schuldige is . daarinO' o·een verbeteriocr komt, is ook bier 

'l'rou wens een stu.tionschef heeft bij aankomst ~ vernrni~r~icr iu den toestand niet wu11rschi1· n-o . 
d_~r ~reinen zooveel te doen, dat bet onmoge- l lijk. De meeste fabricnnten die nog niet heb-
li1k is op alle:i een oog te boudeu. · ben verkocht.. vol vertrou wen op den verde-

Vermeenlering vnn personeel zou de kans ren loop der pr~jzen, zijn vast g ... :::temd, ter
op ongevallen zeer verminderen, maar chit wa- w!jl exporteurs l10egen:rnmd g-een lust toonen, 
re in strijd met bet wachtwoord onler dagen. ou1 antlers cbn tot bgere prijzen te koupen. 

;\ nnr wij uit een A.ustralisch bl ad zien heeft 
de reiziger Forbes aan bet A a ·d r~jkskunclig 
genootschap van Australasia telegrnfisch ken
nis gegeven van zijn aanstaand vcrtrek. 

De meeuingen aangimude de lioegroothei.d rnn 
bet product vnn clit jnnr loopen zePr uiteen; 
bezwaarl(jk kan men dnn ook nu reeds cbar
omtrent een beptrnlcl oorcleel vellen, manr toch 
sch\jnt h~t zoo goed als zeker, dat dit jaar 

>>Nu, u ziet er nog niet erg lijdencl uit. U zal trok toen aan de lrnnten van haar witie japon en 
zich nog we! niet doodschieten! Brr!" zei zij met een zei: lk heb rlrie dagen niPt gespeeld en gezongen 
lichte huivering, »bet is, alsof ik het scbot weer a cau!'\c rnn dieu schrik. \"Ynnt zoo iets werkt op 
boor. It haunts me! Ik zal het nooit vergeten. Het de zenllWt:'n - die arme, bleeke wouw! Zij is een 
was een gernarlijke buurman! \Yat zat u spelen, - uur g-elt~dt•n Yertiokken -" 
Raimund Alexandrowitsch? - niet zulke zwanrmoe- >; \\ic?" noeg de ~chilcler, getroffen door de laat-
dige dingen als ik u mag verz0eken! - Ik. zie er ste \Voo1·den. 
werkelijk tegen op, dat u mijn liederP.n zult accom- Hij kre<'g g1>Pn antwoord. De siP.rlijke ring•'1·s yan 
pagneeren . - O! tPlkens als er ePn meubel valt, de gravin "P•wlden nn met een bo11q11ct mzen, die 
meen ik weer· <lien doffen knal te hooren." z\j van hanr borsl httd gPnomen; zij lict r.en roze-

>>Dan moet u trnchten aan wat anders te dPnken, knop op den grond vallen. 'fopn Raimund <lien op 
bijvoorbeeld aan den povero Ilaitnund0!" zei de mu- nan1 Pll mel cen ~mcekcnden bl1k vr·oeg: )) ~fag ik?" 
siclls lachend. Toen herinnerde hij zich zijn beZOf!- antwuordde zij ad1tt:'loos: )) l3ehoud hem ma:i I"!" Toen 
ker weer, riep zij: )> Vertrekken, ach, die t\jd kornt. voor een 

))Heb je je schildersezel en gereedschap meege- ierfo1-, mama moet bie1 nog veerticn dag•m blijven 
bracbt?" en Jan gaan wij ook." 

>>Ik ga hier h:i.rd werken." »Hoe gPlaten zegt u dat," fluistt.lrcle de musicus 
>>Is u portretscbilder?" vroeg sascha. >>wat mot't ik doen, als u hier nict mccr is?" 
l>Een enkel maal." ))Korn in nu~land", a11twoordde zij. >Hlaar homlt 
>>0, dan rnoet ik. mama wagen - het is bier zoo men veel van rnuziek. U zal op concerccn geviPrd 

verveknd en men heeft best den tijd om te zitten wurden en wij brengen u in k[jnni~ met cen aantal 
- ik heb een magnifiek cremcldeurig toilet, gedc- amatt~ur«." 
colleteerd, met dunkenoodc rozen - het moet mij >r.\Iis><chien heeft u dat niet tevergeefo gezegcl," 
goed sta.tn, een wolk van kant en gaa:;. Daarin moHt was Haiim:ncl':; antwoo1·d. 
u mij schildernn." Dt~ schilde1· liep tie iaal op en neer, de oude gra-

Zij klaptP in de handen. . vin was nog in drnk geRprek met den voornanien 
»Monsieur Raimun<li moet ons gezelsehap komen 1 Jandgenont en IPtte niet op de jongelui. 

houde.n en mij door zijn onzin in een ffOOl\jke stem- i »Dat zo11 aarclig ziju," zei Sasclia en zag Raimund 
ming, Lrengcn .'.' . . ~ over haat bouquet vri[jndelijk aun. .. . 

11<.rrav1n, u is wrePd ', nep dcze, terwijl Fiedling i >)Als ik kwarn, meent lt? Ma'1k mu n:et trotsch 
niet antwoordcle. Sascha sloeg cen paar noten aan, --- om mij later uit de hoogste hemelen te Iaten 

GEMENGDE BERICHTE 
In de A mstel'Llamme1· komt bet volgende in

gezonden stuk voor. 
Geachte I e,'1' Reclactew·! 

l'vlen zegt cLit in den t~jcl onzer oorlogen 
met l!li:igebttd op een goeden morgen een ma
troos verlnf vroeg bet gebruikelijk gebed te 
doen, en, toen hem dit toegestnan was, onge
veer aldus Hprnk: 

,,Als gewMnlijk roepen wij tbans Uwen 
steun en hulp in ter overwiuning. Doch op 
gindsch vijanclelijk ad1uirn11Jschip is een En
gelsch hpitein op di.t eigen oogenblik bezig 
eveneens Uw hnlp in te roepen. De keti~e 
wordt dus voor U zonder twijfel uiterst moeie
llik. Het eenige wnt ik dus van U vraag, o! 
Lieve Heer, is: boucl er U als het U helieft 
eens een paar uurtjes heeleurnal huitfm, clan 
zullen wij cbt znakje wel in orde mu.ken .... " 

Dit verhnul scl1oot mij te binnen, toen ik 
zag dat de heer Ynu der Borch vim Verwo1-
de gistereu in de 'l'weede Ku.mer fl.ls zijne over
tuiging heeft uitgesproken, dat, indien Neder
l1md een bondgenootscbap sluit met den Po~en
tant der poteu t1iten, onze verdedigiu

0 
voldoen

de gewn.nrborgd is. 
Zulk een overtuiging moet geeerbiedigd wor

deu; do eh het z!i rnij veroorl ofd den beer 
Van der Borch eene vrnag te doen: 

\Viit woet er geschieden, indi.en onze te
( genstander o(J.l, eeo bondgenootschap slnit met 

den Po ten t1Lat der pote 11 t1•ten? 
Van een ltnndig tegenstantler moet men daar

op voorbereid zijn. 
Het gevnl wonlt dun zonder twijfel uiterst 

lastig; wellicbt weet heb ge1tcbte Ka111erlid een 
antwoord te geven; ik zie er werkelijk geen 
g,it in. H. 

De eerste vacantieweek is nagenoeg geein
di~d; de ourlers ziiu wanbopig, de kinderen 
venelen zich of zijn ondeugencl, en de onder
wijzers doen waarschijnlijk betzelfc1e, natuu 
Iii k niet wat bet li•atste betreft. 

In .B:uropit is de vacantiettjd zeer aangenaam, 
claar arumeert men zich Met een minimum 
aeld en tijd knn men gaan waar men wil, maar 
0 . • 
wat er voor aall;:•mmtms ls aan eene vacaufae 
in Indie met rnmrn op plaatseu als bier, is 
iets wat ons en wiLarscbiinlijk de genieteliugen 
met ous, zeer duister is. De aruusementfH.t 
alhier. zijn zeer betrek kelijk en be~taau naar 
ons inzien hoofdzakel~jk in eene multiplicatie 
van verveling, met eene ggJij ksoortigheid van 
dezelfde kracht. 

Gel. Coitr. 

Volo·ens telegrafisch bericht is de Heer H. 
F. -HE~L, eer::;taanwezend officrnr van Gezond
heict albier, overgeplaatst naar Atjeh. Aan zijn 
tulr~jke patienten kunnen wij ecbter de zeker 
a>tngenaiue ttjdi ng mededeelen, <lat de Heer 
HEYL beden ontsli•g uit 's Lands dienst beeft 
tLangevraagd om zich als particulier geneesheer 
te lJjokdjn te vestigen. 

A.ls een kli~in voorbeeld hoe er bier in die 
met de Heeren O.fficieren van GP.zondbeid wortlt 
gesold, vermeldeu wij ttlleen bet feit dnt Dr. 
HEYL o. a. binnen de 3 jaren 6 manl werd 
overgeplantst. Geen wonder dnt <lit einclelijk be
giot te vervelen en men slechts op een gun-

neerval1en", antwoordcle Raimund. Zij lacbte, keek 
nnar \Yolf en zei: ))Een rare sinjeur, tiens, nu komt 
hij weer bij ons - " 

Tenvijl hij bij bet paar bleef ~taan, streek de 
schilder o\·cr zijn weer,pannig !mar. Hij was altijd 
ltct ouhandigste in bet spreken, wannee1' hij Pr een 
doel mee had. 
- >>Is bier in de laatste halve week niets gebeurd?" 
\'roeg 11ij. 

Gra1rin Sa~cha verwaardigde zich hem te antwoor
den: >l llela"'s! monsieur --- zeker --- dat trellrige eve
nem<'nt!" 

))Ja, cl at za I je zelrn1' interesseeren !" riep ai
mund e\rnsldaps, ))je waart in een soort stille aanEid
dmg rnor haa1·!" 

\Yolf stameltle md een donkeren blos: »Ik beg1·ijp 
jc niet. ---" . 

>l.Te hebt tnch zeker uit de Schwiibische 1"\tlerkiw 
o-ezien, wat bier gel:i unl is?" --- Niet? mrn z 1 niet 
denk.·n, dat je rrn ec;bte Stllttgarter waart," zei de 
rnu~icus lrichend, tenvijl bij hem op den schouder 
klopte. ,,D<lll Zfll ik het je dus rnaa1· vertellen, clal<Je 
Samaritaansche weduwe is geworcten. ---" 

CW01°dt vervolgd.) 



stige gelegenheid w11.cht om rl"n <lienst te ver
ln.ten. Is het wondei., tlu.t lllt~n zoo handelende, 
moeite heeft het ..corps offi.ciereu viv1 Gezond
heid COUlpleet te hOULletl'? r~ be~ \VOllLler tlnt 
door dergelijke onoordeelkund1ge overplaatsin-

eu in n.lle dien;;ttakk.Ju., de sel1:itkist uitcreput 
. 0 

ra."J.kt en men stef'd,; nieu1ve behi.stincreu moet 
0 

verzinnen? 
Mat. 

naar de 1Ge compagnie artillerie te ~oerabaja, de J TAFELAZIJN f 0.40 per flesch 
eerste luitenant II. N. Kuijpe1·s ; ' ROODE VISOHJE..:i, ,, 9..- " naal' de genir.werken te Gombong, de ee1·ste Jui- '-' - " 
tenant C. Swartbol: KLIPVISOH. " 0.60 ,, pond 

naa1· het grout militai1· hospitaal te \Veltevrerlen, 
de militaire :i ;lotlteker de!' t.1wetle k!asse S. Jacobs; ,J 0 N GB JI .. 0 ED. 

nnal' het ~cheikundig litboratorium te Weltevreden, (151) Lodji-woe1·oony. 
de militail'e apotheker de1· tweede klasse IV. J. L. 
va Dissel; 

naar het rijksmagazijn van genecsmiddelon te Wel
teYl'cdc:1. de rnilitaire apotheker der twecde klasse 
II. van Os. 

Geslcld op nonnctiviteit, de lrnpitein-kwartiermees
ter .der lllilitaire adininistratie P. L. Brox, onlangs 

Amsterdamsche Apotheek 
S o e .,. a k " 1· t t1. 

~ALON IlE GOIFFURE 
Brosse Mecan.ique. 

Heerenstraat-Solo. 

Door den H.a.a,i v1tn J u.;titie alhier is mtar 
wij vernemen tle t'='rechtstelling bevolen v11n 
deu b~klaagde L. virn !lonk, gewezen A.lg. 
Ori.tvanger van ·s l111uls kits te Bt1itenwrg-, an
tler beschuldigiug nm ren bedrng van f 45,000 
te hebben venlnistenl. 

· vn n \'t!l'lof tel'UggPkee1·d. 

Glyl~aline, middel tegen dP. hoest in 
1
/1 en 1

/2 fl.eschjes ~L f 4.- en f 2.-
1'11.igTaine §tiften f' 2.- per stuk. 

Op nieuw outvangen een groote voor
raad eerste kwaliteit stroohoeden in alle 
soorten van af f' 1.- voor kinderen, 
Pana.mahoeden a f' 3. - Heerenhoeden 
van af 1' 6,- lstc Ellwood hoeden te
gen verminderden prijs, hemden, kragen 
enz. enz. 

A. D. 

De inspecteur-generaal tler staat>ispoorwegen 
is den 29 Juni van Soer11bnja naar Kecliri 
vertrokken om zijn insIJectiereis voort te zetten. 

H. H.B. 

Omtrent den Amerikaanschen humorist Mark 
Twain (Samuel L. Clemens) heeft een blud 
oulangs de oude mevronw Clemens, eene vlug
ge oud,.; dame van 82 jaar, t1r•en int.erviewen. 
Z\j vertelde <lat Sn.muel in z~jne jeugd een 
kleine vagebond wu.s, dill nooit naar school 
wilde. »Zijn vader en ik, zeiJe de oude dame, 
lldeden al wiit w~j konclen 0111 hem erheen te 
krijgen. wij beknorden hem, beloofden hem al
lerlei moois strnfteu hem, alles tevergeefs. Hij 
zeide dat hi~ ging, eu speelde den gnnscheu 
d1tg op strnat. Tueu zijn v11der stierf, was S1w1 
hen jaar; ik nam hem toen metle. in de lrnmer 
waar de <loodkist stontl, en zeide: Sum je mo et 
me mit beloven. Hg begreep zeker water ko
men zou, en riep builende: l\1oeder, itlJes, be
hal ve naar school te gn.nn. En d1iarop besloot 
ik, hem maar te ltiten begann." 

Een grn11penlllaker heeft op een der poorten 
van het pa.leis te Laeken geschreveu: » 2 man.I 
bellen voor Jen C'ougo ". 

Ver s p re id e Ber i ch ten. 
De bote is iri Xede1fantl ong"me<'n goedkoop. l\fen 

koopt de beste Oelftsclrn Yo;r /l) cents bet halve kilo. 
.Evenerns is het n~ltunl'lijk lllt't dt> ka:1s. Een stapel 
Ynn vijftig kilo be"te Eda1urner rnoest 011langs voot· 
f 8.--- op een cle1· marktt>n gelalen word.!n.- De 
plnto;raphicn van de Dj:1111hi-m0Jnlenaars zijn bij de 
boekhandelaren \'an Dorp & Co. te B,itavia 1·erkrijg
baa1· ge:>teld. Iedereen kan zich dus die boeventro
nies aanscha.tren.- In bet kettingkw,trtier te \Yelte
neden bcet'scbt een tucht. w.w.rrnn g•!en voorbeeld 
be:>taat. D,~ veroordeelden met den mandoot· aan bet 
hoofd, schuiven om het hacd:;t. - \"ier politie ambte
naren, in de gedaante 1·an opp:ts,;er-<, wildl'll tt' Tan
c'.jong-Priok eenige Engelscbt~ m-urozen beletten 
om klappers te plukken. Een tier oppassers kreeg 
ecbtet· een duw, waardoor hij vie! en zijn arm brak. 
De anderen hieltlen zich rlaarop op een eerbiedigen · 
af.~tand.- Mr. Junius heeft te "fokas-sar den grvo1·
derden eer! als advocaat en procureur b\j den Raad · 
'•au .Justitie 11ld~al' aJgelegd. - E"n gewezen spek~la
gersjongen, fo·aeliet, bierlt zich -- in de Celrbes-Cow·ant 
aan. als uitkaaiet· in een ge1·enommeerd huis. Brie , 
ven frauca ·onde1· bet m0tto ,JJ ilunn·i" p0:>tkantool' 
Bant!c1.- De zautverko)pp:1k.huim11!t'~ter te K.,,dirie 
J. G. Popje is eervol uit ':; hnj, diemt ont,I 1gen. 
Eene scboonP. ge.lege'lhei,l du,; roor H~reo w tchtgel
d1~rs.--- In HolLw I la 1pt iB t g!t'ucht. dat al..; Kolo id 
Haga in zijn twe.~Je,hgen w,'rkkl'in~ tP1' B Jrneo's 
Westkust goe.i voldoet. de beLn)kking v,1·1 lid in de11 
Ra,1,[ van Inr!ie voo1· hem is WJJgel 1~gJ.--- 0Jk het 
N'<>.lerland~cbt~ leger heefr zich t::> beklagen over d·~
sertie. De deserteul's zij•1 meest allen Ouit~ch•!l'B, 
die z1ch bij de :'.\el. armee r{:)<!n a1n W<!rvea me~ het 
<loel om oflkier· te WJt'llen, d >ch na e·Jn pn1· fort
manoeu1Tes op dt!n. loop gaan.--- D·~ h<'er 11 te J.fr. 
Corn,•li~ oodf'rzocht tier.er 1b.gen zijn revolver een,;, 
e denkende <lat die ongrladen wa ·. k warn hij :i1et 
zijn vinger aan den trekke1', en trof •!en inlmHler, die 
echtet· niet ern;:tig gewond moet zijn. 

In het '.\lusce Gnhin. bet Pa1ij~che panopticum, is 
deze week uls (Jlornn1a de slag \an Penj-rlrh ten
toongesteld.--- De rneestc doctornn te l\'~$hington 
rnaken tegenwoordig, wanneer z\j zieken bP.zoeken rn11 

v61ocipccles gebruik. De bestellers van het tel<'graaf
kantoor in die stnd, bedienen zich rnn dit vel'vocr
mirldel reeds sedert geruimt•n tijd.--- Te Padang beli
ben twee aa1·nscbokken plaats gehacl. Zij hielden 
boogstens 5 rniriuten a:rn.--- De Chineesche \\'ajang
troPp te Padang beefr aanleiding gegeH!n tot vecl!t
partijen dp1· Chineezen onderling.--- Binnrnkort zal 
een nicuw band~bhuis van expol't en import-artikelen te 
·Padang verrijzcn. Eene vertakking naa1· men zegt., 
van een de1· firma's te Semarang.--- De Sumatra
Courant heeft vernomen, dat de betrekking van opzie
ner der culture~ weder in "·01·di11g is. \\'ij juichen 
<lit toe. De iola.ncl~chc mttntries deugen niet voor 
oo'n heL!'ekk.ing, die ah; hct W'.'.re voo1· de rnincler 

ge;wgende Indo-Europeanen weggelegd en als zooda
nig een t;ilkomst is. 

T&legrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia 4 Juli. Grplaatst bij bet t.wcede ba

taillon infanterie, de kapitein .l. Gleenewinkel .Ka10-
perdijk ; 

bij l1et groot militair hospitaal te \\'t!ltevreden, de 
milih1irn aputheker cler twee<le klasse van Leijclen: 

bij het militai1· ho~pitmll te Sernanrng, de militaire 
apotheker der tweo><le klasse .T. C. Leu~den. 

Overgep!aatst naar hrt 3~ bataillon infant~rie, de 
tweerle luitenant G. J. Alberti; 

naar bet '1 Oe bataillon infanterie, de kapitein L. 
Drongen;; 

De Go 0 lau,,1·y, gi,;teren \'ertrokken, brengt ditmanl 
wanrschij11lijk get>n Frnnscbe mail van Singapore mede. 

Ile ver.stopte vaart in liet Suel-lrnnanl b1·acht ver
traging in de rei~ der eerstkomende pnkketbooten. 

flet stoomschip Soenda is eergisteren te Suez 
a:rng1•komr11. 

356 A. ~IACHIELSE. 

Mtj ne pra~ur~Ue 
op den Heer A. TAUNAIJ 

Groote voorraad_ Parfumerien Ed. Pi
naud, Veloutine, Oles Fave, Vinaigre Lu
bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 
St Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan-llet stoomschip Zeeland is eergisteren Aden ge

passeenl. 
De heden geliouden Vel'gadering de1· juristen-ver- ver leend, is heden door mij ingetrokken. i guedoc wijn a f 14.- per dozijn. 

Heerlijke Manilla en Havana sigaren. eeniging was. zeer geanimPerd. 
\'ijf-rn-twintig leJen waren tegenwoordig. 
Het eerste vraagpunt is afgeilandeld. 
De bijcenkomst is venlaagd tot heden over acht 

dagen. 
Ontslagen, ef>l'VOI, de adjllnct land meter :lei· eerste 

kla~;:e hij bet kadaster A. Uijt rlen Bogaard; 
de secretnris de!' rc~identie Prol.Jolinggo, P. F. L. Kist. 

.. Renocrnd tot secr•~taris dt'I' r<'sidentie Probolinggo, 
de cont.roleur de!' eerste klasse F. W. M. Straeter; 

tot ingenienr-wel'ktuiglrnnclige aan de artillerie
con~tructie wi11kcl te Soembaja Gnnther. 

Een tweejarig verlof naUJ' Europa is verleend aan 
Jen m:1g~tzijnmeester de1· derde klasse rnn de genie, 
(t\\'ee.!e luitrn·ant) L. Kranendonk: 

aan den eersten luitenant der infonterie, \V. G. 
.r . Pitlo. 

flel'Ol'derd bij het \\'a pen der infantel'ie: 
tot m:ijotlr, de kapitein J. C. Scl1midt: 
tot bpi~ein, de eerste Juitenant W. C. van den 

Vrijhoef; 
wt ee1·ste11 luitenant, de tweede Jui.tenant J. A. 

Biol'll. 
)lo1·gen zullen per stoomschip Koningin Sophia 

va11 Ilatavia 1·crfrekken: 
mrnr Semarang : 
de lwcren de lh1an, Etty, Yosmaer, Palm, Dezen

tje. llutnh11y~en, ,·an Geen, ' 'ttn Steijn, Leusden, Joa
lwn, 'l\unson, St1 uijl'enlie1 g, Donnadieu en \Netters, 

de dames Schulz, Jausen, Vosmaer en l\auta; 
n:iar Suernbaja: 
rle hePren Kroesen en van de!' Lee. 
Uit Batavia, G Juli. Tngedef'lcl, bij bet 10e batail

lon infanterie de eerste luitt>nant J. A. Houbolt; 
bij bet le batuillo11 infantel'i0, de eerste luitenant 

J. U. Opperman. 
Benoemd bij den geneeskundigen raad te Soerabaja: 
tot ledez::: 
de clirigeerende officier van gezondheid der derde 

militaire afdceling op Java, tevens voorzitter; 
de> eerste stads-geneeshecr, 
de t -;rnede stads-genetisheer, 
de derde stads-geoee~heer, 
de geneesbeer van bet marine-etablissement; 
de lw1~r S.Bleekrode, paniculier apotheker; 
tot plaatsvervangencle !eden: 
de di1·igecrende oflicier van gezondheid bij bet 

garn izoen te Soe rnbaj a; 
de re1·staan..iwezenrle militaire apotheker bij het 

rnili tai1· ho•pita l te Sim pang; 
tot offtcie1· mn gezondbf'id der tweede klasse bij 

den gen»e::;k11ndigen dienst G. Salomon, tbans tijtle
lijk voor vijf jaren bij het ~ederlanscb-Indische leger 
gedetacheerd. 

Bevordt>rd tot militai1· apotheker der eerste klasse 
(kaµitein) W. Pontier, militz1ir apotheker der tweede 
klasse ( eerste Jui tenant.) 

Ont~htgen, eervol, de tweede luitenant-auditeUl' bij 
de st:l111tterij te Semarang G. J. A. van Berckel. 

Uenocmd, tot tweeden luitenant-auditeur bij de 
schntter\j te Semar,rng mt'. C. Tli. van Dcventer. 

Londe11, 5 Juli. Alie !eden van het ministerie zijn · 
herk ozen. 

Jfacfrid. 5 Juli. In de afgeloopen week "erden 
bijna vijfduizend stel'fgevalleo a:tn cholern gerap
porti>erd. 

A. s. Donderdag, 9 Juli, des morgens teu tien UW', 

zal in een dc1· localen van de Javasche bnnk weder
om rle gelt'genheid geopend worden yoor een gouver
ncmentswi:.;selinschrijving, tot een betlrag van een 
millioen gulden. 

Gistt!1'en in rl.en namiddag is de Gollctve1•y van Sin
gnpore tt'rngg(•keercl, zonder evenwel de Fransche 
mall mede tc brengen. 

De St mi ts Times be"Dl'eekt in een hoofdartikel het 
nieuwe >erboncl tusschet~ Engeland. Duitschland, Oos
tenrij k en Halie. 

Het hlarl roernt dit resullaat van de buitenland
scbe nolitiek der consenatieven. 

!let vorige mini~terie hail wel de vriend~chapsbe
t1'l1kkingen met Italie aangckweekt, maar de andere 
mogendheden ve1·w,rnrloosrl. 

Het nieuwe m111isterie is er in geslaagd. de goede 
ver~tnndhouding tusscben Engeland tel' epner en Duit
schland en Oostenrijl;, ter a.ndere zijrle te herstellcn. 

In hetzi>lfde nummer zegt de Straits 'Times dat 
ook ern Engebch-Turhch verl.Joncl bestaat. 

Een oodog met Rusl<tnd wordt niet waarschijnlijk 
ge8cht,, maar mocut deze toch uitbreken dan zal En
gebncl niet ge'lsolee1·d staan, integenrlcel omringd zijn 
van bonrlg-enooten. 

De cholera. breidt zich in 1·erschillende Spaanscbe 
provi11cic11 u it. 

Advert en tie n. 

TOT NADERE KENNISGA VE 
GEEN BECEPTIE 

ten Residentiehuize 
(150) 

• 

Solo den le Julij 1885. 
(149) J. v. BLAROUM. 

INDISCHE-BODRGA ~ 
Ontvangen: i 
Een part~jtje exquise ·witte l 

po1·tuT~jn, ruin<ler zoet vnn Rnmak clan de l 

(124) .T. B. A UT HIER. 

ff£:auipoo11g '.l.'jina: Soerakarta. 
tot nu toe aangevoerde. ! 

(28G).* \ BAROE TRIMA: 

------~ ,,. ~.__,_...., i Sroetoe Manilla No. 1 dan roepa-roepa 
VENDUTIE 

TB 

TA!tOO~<l!~ANOH~ i 
voor rekening Hl.11 den · \V e!Edelen Heer ! 

sroetoe 
Paj oong soetra. (roepa-roepa) 
Kain soetra roepa-roepa barang dagangan, 
boleh dapet moerah sekali. 

(132) 

""" ~E~' ~"~ "''~"~"':'~ ~,: .. ~,~·,,,,,.,_ I De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro-

wen inboedel, bestaamle 11il: dukten te Semarang. 

Stoelen, birnken, knn.pen, tnfels en consoles Verschn.ft werklrnpitaal aan Laudbouwon-
ruet marmeren bln.d, speeltafels, kroon·-. hang-, dernerningen en verleent voorschotten op pro

llllllll'- en staantle ln1.upen, bronzeu pendule, dnkten. 
groote en kleiuere salon spiegels. een maho- Een en antler tegen nader overeen te ko-
nyhouten toilet duchesse, waschtafels ruet ruar- llleli conditien . 
meren blad, ijieren een persoous- en kinder,, (233) L. 0. SOHALKWIJK. 

ledikanteH, groote en kleine divans, een bnffet 
met rnarmeren blud, etenstafels. groote en 
k1eine kleerkasteu waaronder: een met iofwerk, 
glazen- en dispenslrnsten, een etagereka:st met 
lofwerk, schutsels van 3 en 5 bladen bekleed 
met blauw damust, een ysurnchine systeern 

l1'1·achtig "ir e1·sch gewonnen 

Guatemala Indigo Za3:d· 
Per pikol f 25. ••• 

EIJ SSE LL. 
Carre, een draa.iorgel enz. enz., te veel om (l 34-) 
all es te speci:fi.ceeren. 

Latoong 

YOORTS~ 

Een mylord. 
Een zwart Sa.voeneesch r~jpn.ard. 
Een Kamerling zadel met. hoofdstel compleet. 
Bengaalsche koeien en kal veren. 
Herten. 
Enropeescbe dni ven. 
Een gehenl coru pleet stel gnrnelan pelok en 

slindro, met waijang Poerwo en Romo. 

_.. Aan de Halte !!fro wot word en 1'ijtuigen 
gestation 11ee1·d, tel'wijl voo1· het tmns
pol'i va 11 goederen, kw·1·en en koelies 

te vei·ki'ijgen zvllen zijn. 

(148) 

Met counnissien belasten zich, 

S 0 E S U A N & Co. 

Amsterdan1sehe Apotheek. 
Soen.ko rta. 

BayroID. 
wate1·. 

(101) 

4-lcoholi.§ch wasch-

Koperen libellen 
Boussoles 

:\lACHlELSE. 

Planchetten (m~t kogelbeweging en drie-
voet) 

I Fichesdoozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmer kisten 
Passerdoozen 
Gezelscha psspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

(25) A. MA.CHIBLSE. 

Amsterdamsche Apotheek.. 
EeniO" AO"entuur voor Soerakarta voor 
. 0 0 

zoo gunstig bekende WlJN EN: 
Merk PI.1A'l'ON & Co. Batavia. 

A. MAOHIELSE. 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

hee/1 ontvangen: 

Een f actnur damesartikelen bestaande uit. 
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. AUT.HIER 

(4 7) 

263 

Modiste. 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet

ten. 
(29) J. B. AUTHIER, 

Am1t1rdaim1cb1 Apctheek. 
Levet7tbotetr 

(29q)* A. MA.CHIELSE. 



Cl~l~J~~~~~!R E. I 
Dij do helaugstelllng, welke tegen woonlig I 

ulll'S opweH wat op do SUIKEH,IU ETCUL
,_~' l l l I H en c1e vel'meenlering v11.n opbrengst van 
Nniker, en verrnindering der kosten van voor t
Lnmging betrekkillg l1eeft, veroorloveu wij ons 
de vr~iheid Uwe nandn.cht te vestigen op het 
tloor ous vertcgemvoordigd wordern1 : 

llnbbel Geka:nceuh'eerde I 
i 1et een hoog· oplosbanr gelrnlte rnn 40 tot ; 
l ) 0

10 Phosphorzn:nr. Door wet1·nsclrn.ppel~ike ~ 
] '1·oefnemi11gen et~ cloo.r de prn~tii k is geco:i:i- j 
:,,tatee1\1 dnt de \ ormrng van ::)uike1·;;C1 /lpe 11 rn ~ 
hd riet door de phosphorzuur gr.schiedt en da.t ~ 
door toepnssing er vnn niet nlleen eene g;·oo~ ~ 
l· 1'1'11 o11b1·l'ugst can S11ikP1' maa1· ool; ;;uice;·c/e!' .l 

·''r1p11t11 verkregen war den . ; 
Dit g-eldt voor alle Superphospbnten in bet ~ 

algemeen, nrn.nr "·n.o.rin bet door ons vertegeu- ;; 
"·oordio·d wordend Cbemicri.al zich c 1derscb,,iilt 

" hew en anderen is bet lwog assi m i/tl1cl gel wile 
l"tn f>f1USJ'lio1·:1111i' lll den !)eCOllCC/1{1'1'"i'den VOl'Dl 
,-,m .J 0 -i5 °, 0 ; terwijl opgeloste Perng ano slechts 
\J 11 

0 oplosbn.n.l' Phosphorznur bevat. 
Gcu•c>ne soorten Snper phosphan.t bevat teu 

ltleer al;; 10 tot 15°10 assirniliLble phosphorzuur, 
d11i:; om tlc:clfc/1> boeveelheirl phosphorznu r ie 
\'L'rkrijgen nls door ons in een Toll Snper
phosplrnnt gelererd worden , zoude men cir c1i 3 
'ron ' 'an bet gewone ::iuperpbospb11 at of 4 a 5 
Ton Perngnano noodig h bben, dns ook 3 of 5 
rnn.al zooveel vrncht te betalen . 

De owluiting (Concimtratie) heeft pl11ats vol
gens eeu lliemv Systeem en wel : 01nle1· gebruik
uwUng van Zwcwel:llw', zooilat het geen L' l' LJ 
X1(•111•el:11111· ben1t. 

Hot vrije zwavelznur namenlijk is ecn der 
grootste vijanden <ler Cryst1illisn.tie der Suiker . 

G1·oole1·1• opbre11y$t van S11ik1'1's11ppf'll viin 
: '' i 1•e1'dl'r' /; 11'111 ileit. ei>1wo111l iyer· 1•e1·we1·k i llfJ d ie1· 
:_..:,lf't't'll, itlilll/e.· n,·sic/H en Wt>1·lt/0011 OD !fi'OOfe1• 

01il//·e11ysl \1lll S'Hil;e1· l'Ctn bete1·e kwalileit zijn 
tle n~snltaten rnu de gP.bn1i.knrnking, waar tegen 
,1" ko,;ten niet in verhonding stiiau. 

JJ.J 1·1·(js rnn het DUBBEL GBCO:NCE.N"
TREElW SlJP1W.PHOi3PHAA'l' is : t' 0.18 per 
Kilo of / lSO pn Ton of ll.Zo per P icol frauco 
l?ottP.nfaru op den basis van 40 }JCt. assi milable 

SOE~~{ .:~N & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnism en Com1nissie,,.endutien 

)28) 
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Witte c u Uoodc i "ot·t .. . .. f ·15.-) per 
Nialn ~s~, Nilm:ientcl en ~'ino Dulce,, l 3 .50} ·12 11 
Pn l~-. G@ld- en lll.l r y -§ herry ,, ·12.- ; a.cont. 

Eeni[B a[enten voor Solo 
THOOFT & !{ALFF 

A1nsterda1nsche Apotheek 

Peed.er tegen miltvuur 
:f .. U)O per p ond. (311)* 

Verkrijgbaar: Phosphorzuur. I 
~e .jniste bereken i~~· heeft echter p1uats naar · 

tlc Jlli.-:f P procentsgew~ize gehalte vn.n bet gelo- , Loten voor de Geldloterij te Sama.rang ten 
verd u:;8in1 i/(lule Plwsplt01·:u111' tot cleu p rijs belioeve vu.n bet Roomscb Katholiek W eeshuis 
Y•Lll f 0.40 l 'ent per Kilogr. en rnn bet H ulpfonds van St . Vincentius a 

1000 Kil0 SITPEilPHO::>PHAA.'r a 41 2 
10 °,o P1mlo te :-::mrnmiig grnot f 300,000. 

PH0'3PHO:~ZUUR kosten dus: DE P RIJZEN ZIJN: 
-i 1:2 Kilo a -1.5 cent f 185.50. 1 pq.Js van f 100. 000 

Voor een oppervlakte gel!jk aci.n eene J av n. l » » » 20.000 
Bonw is benoodigd U O Kilo SUPE RP HOS- 2 pruzen ,., ~ 10.0 00 
PBAAT. 3 » f) » 5.000 

Hierbii moeten ge<"oegtl warden (ten einde 1 O » 1.000 
l'.ire<t ~O 0 ·0 Stikstof attll te brengen) 90 Kilo 10 » » » 500 
JJvengJ;il of Z\l'nvelzure Ammonia. . I 100 l » » 100 

De l.osteu warden dus: 100 )1 J> » 50 

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v B r z k B r i Il ~ 
EN 

L ij t r B n B M a at s G h a D D ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent vet·zekeringen b. v . f\.n.pitnnl btj overltjden. l mmer-trekkende verzt> 
kering;- ook omtrent die volgens bet onlnngs an.ngenomen V~JH.LAAGD tarief voor WE -
ZE NFONDS . worden gn.arne verstrekt cloor 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
leveren op aanvraag dadelijk : 

Schijf's chietrcr; ister s en A.t"standsbepa-
linr;en, afzonderlijk gebonrlen. 

Ged1•ukte A.anteekeningboekjes. 
Naamlijs ten. 
Kleedinglijs t e n. 
Stra fl>oeken. 
~Ienar;eboeken met ster.IUe Reg ister. 
Proces-Ve rbaal. Getuir;en Verhooren. 
Beklaar;den V erhooreu. 

Venduveran twoordinr;e n, enz. enz. (4) 

I Amsterdamsche Apotheek. 
Ontivangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

SIROP 
(28) 

van Dr. ZED. 
A. MACBIELSE. 

Ver kr~jg baar 
E tappe-Kaart van J ava 
Topograph.K aar t van Soerak!trta. 

Id . » Djokjalrnrto. 
P racbtalbmns 
l\1erk -en stempelinkt 
R undsc711·i(t pennen 
Prachtbijbel Gucit ave Dore 
Balboekjes 
Goiipil-gra vures 
Ivoren duimstokken 
P e1Ty-scharen 
Biscuit beeldjes 

' Orillon passers 
Honderdjarige n.lruanakken 
Sigaretten papier 
Faber 's boodschapleitjes 

E nz . 
(3) THOOF T & KALF F. 

'OBAT P.E!l BEKIN KOEWAT dan BAJIK GIGI HIH~ 
DARI 

rnoriAu TOEAN PEND1mA B~aT'.'.!~lif1r11IJ ·; ! .!:a Al 11 ~-J~_,!i_,,.J,\t' el 

.1en Ageut te Soeralrnrta 

.J. H. VAN OMMEtiEN. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'ARIEVEN . 

TELEGRAAFTARIEVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 
de lijn. 

(6) THOOF'l' & KALFF. 

bij 
V erkrijgbaar 

THOOFT & KALFF 
blanco aanvra~en tot geleide
billet ' 'oor ver,·oer van ko:ffi.j, 
Dlet ont,·angstbeuri_js ' "oor ko:f-
fijpas. (193) 

V erkri.j~·baar 

bij 

TH0011T & XALJrl. 
Avonturen 

van 

Baron van MfinchhansBn 
(in het J ii vaansch ) 

P1·ijs f 5.- (1wico pet post f 5,50. 
(82) 

Amsterdarnsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jteatings Cough I"ozen~es. 

( 10 5) 
Middl'\1 tegen de boest. 

i.\IAOHIELSE. 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 
,,de Oosterling," 

Et\' 

BRA ND- ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
"~~ e rita s.'!' 

Dij het t\gentHchn.p dezer Haa.tscha.p
pijen bestaat, op zeer a.annemelijke voor
waarden, r;elei;enheid tot verzekerini; 
tegen bra.ndgevaar, \ ' an a.Ile soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent t e Soemkai·ta, 
(16) J. H. VAN 01\IMEREK. i -}LI Kiio Superpho>pbaat it 18 Cent. · ( .::.3.3 .o~l01 .· ~ ILoten ziju te

0
o·en contante betalin

0
0 · en op 

n:icht 11er ~. ;3. it/ 50 per Ton ~ .. 30 it » ~ 
. . B frnnco aa.uvrn

0
ae a t' 10 het lot verkriii.rbaar, • circ;i ~I(> J.;:iio Bue11gkil it 1 • v~ I 

Hir~rover sbrnt reue vcrn1oedelijk meenlere i bij uanvr11.9e per post onder inzendi~g van een 
opbreDQ'St mu 1000 Kilo nf 1 t3 µicol per .]a va t postzeg~l a ~ 0 ce~t_s voor frankeermg. 

nama Obat "OLIVETAiNS " 
AGEN'I'SCHAP SoERAKARTA 

der Bataviasche Zee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

Bouw. · · o D~ nn; .. ( clt>r trekrr.mg zal nader warden aan-
D0 1dlevcritJg geschiedt oucler Contr6le van I gekomlrgd . r 

cu bet Gehalte Phosphorzunr wonlt bepaald ' Ti-I OOFT & KALFF en 
<loor het .i?1·oefstatio11 verlJou(leu Mn de Llijks- (57) SOE SMAN & Co. 
hrndbouwsefiool te \V ageni.ugen. 

'B\j elke levering wordt eene Anylise gernegd 
vau dit proefstation en rnn de geleverde par tij 
momte1;:; oncler verzegeld ciwhet bcwaar<l. 

"'\V~jze ~-an Aan1•lant: 
De 1!lcststot dient circa 4 weken voor den 

aanplant in den grand gebracht te war den en 
circa een handbreecl vn.n den wortel af en 2 
a ;1 inches diep gepJMtst te wordcm. 

N oodzakeiijk is dnt het Snperp hosp ha at ver
men o·d worde met Boeno·kil of cene audere Stik-

o 0 ~ 
stof aanbrengende meststof, daar 1et :::lnper-
phosphattt geene andere meststofho 1dende b~
standdeelen bevat als bet Phosphor;.uur en d1t 
laatst werkte a1leen op do snprjjkhrid vn.n bet 
riet, niet direct op den groei der phmteu. 

Hoe1>el w.ij boven de urnabtnf :urngaven de1 
benoodigde hoeveelbeid per Jnvn. bouw, zoo 
soreekt toch van zelf clat de m~enlere of rni ndero 
u'itgewerktheid der grand hierb1j eeue voorname 
factor is . 

De genoemrle hoe•eelbeid Yan 150 Kilo per 
Java Bonw geldt vo0 r geheel uitgewer kte gron
den . 

Gaarne zenden wij UE1l. op nanvmge eene 
kleiue hoeveelheill tot n11 ylise. 

Per drno.d kunnen Onl;]rs uitgcvoorcl warden , 
om per eerste stoomer le 1rnrdcn gdever11, b~j 
eene hoevcelheid van lO 'J\.>n . 

\V~j vertrouwen dat de gcgcvenc in liclitingen 
U eene reden mogen 1,ijn tot ccnc prodneming, 
welke met zorg uitgevoerJ, slngen u1oet. 

(1 22) 

Jloogucld.·1ir7, 
IL E. HOI/t'Y & C'u . 

Agenten te 
Dulcu·ia . 

G-:1;!_J;:'.;iZ~.; L.1EOAH.L !!! 
Plll.R.~/,:~.<LJi S IF Tt:t !O~!ISTELLl:IG \. EENE N 1688. 

p;,; SJUOOi.> r ... LY D' ZLO is ccn lrnslbaar 
ka!mel'cnd mi11<lcl Yoor lciuleren. 
DE SHl<JOP Y AN D ' ZED is onf,•ilb~ar le-
gen l'linld1oe~t. 
EH~ SillOOP V A N D' ZED i~ Ct.:n rudlcaal 
middel Lcgen de lloes t van Lcrin;rli.i•krs. 
Dl<J §TIJ O QP Jl.J.N D ' Z!;,'D is c~n zekcr mid
del tegen lloesl verko udllcicl. 
D E .SIBOQP YA N D' Z ED is u itslelccncl te· 
ge 11 S!apelooslteid . 
PARIJS, 2 2 , Ru e Drouot, 2'.3. PA '!_~.~JS 

EN OVERAL IN GE HE EL NED ERLANDSCH INDIE 

De on dergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de g ebruikelijke voor
waarden. 

(1 4) A .. .MAOHIE E. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soeraka.rta. 

1

1 PAPIERE N I N DIYERSE SOOR'I'E.K. 
E1'\TVELOPPE.K. 

KAN TOOR BENOODIGDHEDEK. 
I INKTEN , IN ZEER. VE LE SOOR.'l'EL 
l PRAOH'l'ALBUMS. 

j DIVERSE SPELLEN . enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta, 
bevelen zich beleefdelijk nan voor hunne 

I D rnkkarij en Bindorij 
en 

j HAND E L 

! in PaDier-, Schruf- en Kantoorbshoeften. 

1

1 Spoedige bediening en nette dievering g e-
gn.randeer d. 

l P lUJSCO U RAN'l'.!Dl\ warden Nteeds grntis 
l verstrekt. (7) 

=;::e:aa ____ ~ 
---~ 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UlTGEVERS. 

Snel, lrnk - TilOO!'T & K AU'F - Soerakart~•. 


	0269
	0270
	0271
	0272

