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De Soe1·al1:artasche CorinHit ve!'schij11t 

driem~::tl '~ \\"eek l> : _,;_} ·n:;:lagtt. Jllo1uierb.a!JS 

'ff.itite1·clags, nitgezont\0rd foustt!::tgol\. 

Advertentiekosten behnJve het zegel voor 
elke l 0 woorden nor :3 pl:rntsingen l 1.

dlLe v vlgenri~ pla<itsiug de helfo. 

Inzending der At1veru'lttiih1 t ot np 1!t11 

rnn,n,l;. bestouil tusscheu zekere knusteuan.rs in den wauneer hij niernand in do rcceptieknmer was opgenomeu, zag zij met spn.nniug d1• 0 11 t
j Pitrijs en eeu kritikus in dei,elfcle stud, kwam vond, zichzelven ann te meldeu op eene ma- vaugst tegernoet van het Pinijsche !JUbliek 

aan 't licht in een gesprck tusscheu dezen nier geheel in ziju gee~t, door op de piano aau de thans niet hinger ::.kleine Patti" nmar I Jimtste en 8lrnkosch. De bewuste tn0~ eell'~~ met eeu vinger bet oude fransehe volksliedje n.•1n de ten tooneele. verschijnende lllitrkit~ziu . 
censent (thans reeds overleden) liet zich b~1 te ~pelen: ,,J'aj dn bon tabiw clans hrn tabn- Even1Lls vroeger blek':lc. luire voorgevoelt' ns 
den imprcssario, welke de nieuwe ster geleid- tiere" (wnarvn.n de w~js dezelfde is r.ls van het onjuist en de geestdrift door lrn.ar versch ~jn Pn 
de, itandieuen en zeicle zonder veel o111 wegen Holhtndsche deuntje: Alle mijue ecw1jes zwem-1 opgewekt, W<LS grenzeloos. 
dnt aangezien hii correspondent en bcoorcle~l- wen in bet water !) en dat miste nooit zij ne In hetzelfde jnar verloor Pn.tti haren ontlen 
uar voor onderscheidene muzielrnle bbd•m m uitw¢rking; d1idelijk wist men wie er was. vriend ltossiui, clle van den nn,u vang nf lmnr 
Frankrijk en het buitenland wus, het iederen I Te "&fadrid, Laar geboortepl1rnts w~rd _Adeli~e talent, met de betniging der be wondering ·~ 
artist gerndeu was zicb voornf met hem te i verwelkomJ met r~ene tot het onzrnmge st~]- welk het hem afdwoug, lrnd gesteuncl. Albitm 

THOOFT & KALFF. verstaun en wee dengene die dwaas genoeg ' o·enue creestdrift. Konino-in ]sabelln. kwnm niet en Pntti zongen te zamen op ~~jne plechtige 
in liif. mocht ziju zicb ann die gewoonte niet te on- ~lleen de voorstellino· bijwoneu eu riep haar • lijkmis bet duet » Qu.is est homo" en de me-

~"""'''''"'r_,. ·--·="™~= derwerpen en hem b tnrten. want hjj wus in in de koninklijke l~ge, doch verleende huar nigte werd zoo overstelpt cloor de11 gloed en 
·11 · • k il 1' n t • staat Olli door zijne kritiek hunne lauwer- j weinige dagen later eene aud.ientie, wn.ar zii bet gevoel welke. uitgin~en vau deie voor-
V eertlBil Jarell IllBI lluB 1Il8 ra tl. krnnseu in doorueukroonen te vernnderen. ~ zich, vergezeld door haren vuder, heen begaf. drncht, dat er lmde smkken door cil· kerk 

---- -- Stmkosch vroeo· hem lrnlm hoeveel hij dim De koniugin zeide zeer rninzaam tot baar : klonken. 
Het c:nisch spret'li:woord 't wclk zegt. diLt l wel voor eenc gu~stige beoon1eeling verl;mgde l .. Nu! mijue lieve ! -~ou ik grt.arn~ uit uw. eig~~ H0t zou te ver voeren . de km_isterntres te 

een >riend meer te vree:.i;en is clan een vij1md, waarop gene e;·en kalm antwoordde: om te w.oud hooren of g!] werkeluk m Maclnd ZlJt volgen op de reeks barer tnomfen rn Ruslimt., 
is zeldeu treffern1er bevestigd dnn door de uit- beginnen ,,/echt;:; f 30.000. l gcboran en of u we ouders Spanjanrdeu zijn." v_~u welk land de schrijfster zegt d11t ofsc:Loon 
gnrn >zm het werk getiteld: » Veertien ju.nm Oat is zeer edelmoedig rnn u gehirncleld, De ionge prima douna began claarop in een- ~lJ f;r nun ge~veud w

1
as eken. st?rlllh . ;an

1 
goes 1~-met Adeline Patti." zeide Strakosch. Het spijt rnij slecbts dat ik : voudige bt~_wocrclinge.i_i hare geBchiedenis te ve~·- li~1 ~, grea_zenc e mm crnn -zrnmg ~1ct, c oor ', e 

Ontegeuzeggelijk echter is het boeientl en op bet oogenblik v;111 uwe welwillencle gezincl-1' halen1 begmnende bu bare geboorte te M~dnd ~ diva te zien opgewekt, bet ~n?hek, v1m. l::'t. 
geeft over het bizonder leven van de groote bei? geen partij k.au trekken, 11an~e7,ien mijne in 1843 werw~~1rts har~ o_nrlers, . de ~tahau~- P:t.ers~~rg alles overtrof wat Z!J m d1t opzicht 
ku11.·iewtres >ele omsbmdigheden, welke tot klerne schoonzuster op bet oogenbhk nog geen sch~ _ mu_gers ~1gnor Path en s1_gnorn Patt~- had, buoew_oond. _ 
dusver onbekend waren, of althans niet in I poeierkwast van noode heeft. Zooclra zii ouder Banl1,. z1ch. begeven hnddeu 0~1 .. rn eene sene benoeg is over cht werk gez!Jgd om mm
w~ideu kring ruchtbaar wnren geworden. f is en hare stem de volle ki-ac~ht heeft bekomen, van mtvoenngen optetreden. Zu vertelde hoe tetoonen. du.t, .al hadden vele p11ssages om der 

De schrijfster nn <lit rredenkschrift ja de clan ial ik u komen vmgen om haar eens zij nm bnnr zeveude tot lrnar tiende iaar als kieschheHls willt, tegenover eene nog leven<le 
clochter nrn een ouden vr~end van c1en im- 1 oofovijzele:ri. ,,bet wonderkincl" met haren va<ler geheel Zuid- knrn•tenares ge1mst ,kunnen worden, bet boek 
~ressario Strakosch en -~deline Patti, die in I · Bij cl it bescbeid pakte de beoordeelau.r voor 

1
. ~me_rika 

1 
bereisde, met medewerkiug mu, den ~ogt11us veel bernt t welk Looge belaugstel-

1863 huar reisgezellin, ecne Engelsche d~tme, ond~rscbeidene bladen zich weg met de woor- pmmst Gottschal~ mm lrnre concerten. Ze.lfs hug wekt. 
verloren bad, sloot daarol?_ eene overeenkomst i den; Gij zult eerlang reden hebben om aan I toen reeds zong Z1J ~e ~:est bek:nc~e opera aru~s !!!!!!!!""""""""""""""""""""'"""'"""'""""""""'"""'"""'""""""'""""""'"""'"""'"""""""' 
met nuss Lauw (de scbr:yfster), welke aldus ' mij te denken, ik zal u eens laten zien wat e~ overwon de rn?eiel1Jn.~te pas:sn,ges met Lange De econo1nisehe hnlpbronnen 
>eertien jaren lang de lotwisselingen van de ik kan ! tnllers en staccati - en <lat met het grootste van den Congo. 
sehitterende diva deelde. _ _ _ Deze bedreigin~ bl~ek ee;bter iidel. l ge~~ak. .. . . . Uit Brussel schrijft men ann de Amster-

Gel11k bekend kwa_m Adelrne tegen het emcle Wanneer ~dehn.~ optrnd werden de P.~aatsen l loen. _z~i haar verlm~l ~ee~ud1gd had stond dammer: 
van 1861 van .Amenka terug en m de lente tot fabelachhge pruzen opgekocht en Zl-J werd de komngrn op en ze1<l~,_· ik wensch u v~n De neger werkt niet, clat weet iedereeu. Hij 
cles vo_lgendeu ,Jaars h~d l~aar eerste optreden de afgod van het P 1wijsch publiek. Doch de harte geluk met, uw_ scb1.~terend succes en ik doet <.liLo.r zeker verkeercl aau. w.nut ViLn tijd 
plaa,_ts m bet Londensc~e Oo~ent Garden- thea- jonge prima donm1 was cene te waarachtige hoop dat nog chkw1Jls ~ntewonen. U: w ver- tot tijd is er hongersnoocL l\fanr hij zal het 
cer ill de ro1 van Arnrn;;i,. \an den aanvang kunstenares om zich het boofll op hol te laten haal heeft ten zeerste mune belangstellmg ge- leereu, chnrvau kau men zeker zijn, zooclrn hij 
a~ ontving haar talent d~ _ w~din7 van. den maken door de vereering die zij van alle kan- wekt, nu toch kan ik u ~et recht rnijne laud- beboeften hebben ud, die bij de mannen doot 
mtnemenden kunstenMr G10rg10 honcom. In ten oJtclervond en zelfs na hare eerste geest- genoote noemen, w1u•rop lk trotsch hen. genotzucht, bjj de vrou wen door ijclelheicl ont
eene loge wo~nde b~j haar optreden bij in de driftvolle ontvangst was zii zeer beducht voor Pu.tti's leven te Londen, toen de vil111 Ros- stmm rnlleu. De neger :ml evenver lrnn' en 
>S_onm~mbDla' e'.1 nep v11n da~r met geest- de meening vim den beroemdP.n muziekkenner siui te Clapham de verrnmelpla.ats wns van als onze vaderen, toen ztj op de bovenbeschn•
dnft mt: »D1t kmcl zal eene sch1ttereude loor- en beoordeelaar Dr. Hauslick, die zich echter een groot o-edeelte der letterkumliae en mu- ven tiibaksdoos lieten gnweeren; 
baan bebben~ Thuns bebben we ouze prima lang zoo ,Q:educht en gruwzaain niet betoonde ziekale wer~ld, is te wel bekeud o~n er over _ ·~ Ik Yaar gelgk con he[,\ naur vergclogen kustcu . 
donna ge,vOllden." . , als zij verwacht had. uit te weiden. De schrijfster bevestigt clat Was het n iet om het geltl, Ycol liever zou ik rnst"" ' 

Van d1en dag 1.f stond A·lehna Path onder Rossini, de ,.Zwaan van Pesaro" was V!Ut mevrouw Patti, op welkc de woorden »Ik E n blij ven op het lan .l en houwen mun gemak . 

de hoede Yan het Ji~ngelsche puoliek en werd bet beo-in tot het einde een oprecbt bewonder- kwam ik ziw ik overwon" zoo inet recht zijn E u clrinkon cen g-Jv s wij n of rook een Piill ta bak. 

»o.1~ze kleine P1ttti" g.enoemd. '.~oen zij, ten aar va~ de jonge zangeres, die hij ,,zijne kleine toe te' passe;,' uogtans eenigszins zenuwuchtig Eu al vroeg de zwarte slecbts een glas wiin 
sput VtLU veel tegenwerkrng te Pa1:~1s verscheen, Patti" noemde. 'fen zijnen huize in Parijs ufwuchtte, welk oorclP,el men over haar in en een pijp tztb~tk, dnt zou reeds eeu n11rdig 
maakte lrnttr optre~en a1daar gel~ken , opgang gaf hij soirees opzdtelijk voor haar en Italie zou velleu. Doch ook daar evenals over- begm voor den invoerhitudel zijn. Dan heeft 
en de algeweene mtroep was: Die ~le1!1e heeft vergezelde hnar dikwijls wnnneer zg zong. I !Ll was hare verschijniug het sein voor een bi:i toch flesselten, nllicht ook glar.en uoor1ig·. 
eene bovenaardsch schoone stem; Z{} zmgt als De schrijfster verhaalt een bizonderen trek van triomf meer. Te Florence w11ren de z:ingers clan moeten er pijpen ingevoerd en fabak ge
een nac~teg&al ! . den grooten componist. Het was narneJijk zij- Mario eu Grisi de eerste om haar toetejuichen . kweekt worden. En welk een oneindig a1tn

De e1genn.anhge verhomling welke toen- ne gewoonte ow, bij bezoek aan goede vrien- Later in 1868, toen de diva iu den adelstand tal voorwerpen hechten zich aau deze twee 

bnrnn don '°''i.iegd gdo,,~n. Uit tlM ,,,.,,,. on1'p..ong l toen hot nitg,.pMnen ""• liggen bJ"f en niot in 'dmpo nnm·denwind np, dio ocnoo '"''"'*'ht in 
""" 

F e u i I i e t o n. 
Dwars door Nova-Zembla. 

(Slot.) 

Ka een tocht van 3 uur ovet' dit hoogere tenein 
moest men halt houden en voor een nachtverblijf 
zorgen. De honden tocb waren v1'e8selijk moe - en 
er was geen vol"dsel meer voo1' ben. Geen spoor van 
rendieren had zich ondenveg vertoond. Die tweedc 
nacht was minder aangenaam dan de eerste. )) De 
temperatuur", zegt de reiziger, )>was van 's morgens 
af voortdurend gedaald en was des avonds -- 20° 
g_eworden. In WPo>rwil van cl!" warme Samqjedenklee
ding, had ik dic11 nacht geclucht van de koude t8 
Jijtlen, Mijne tent, waarin ik hoofd en schoudcrs ecni
germate tcgen den wind beschermen kon, was vol 
gaten. Na eene nachtru~t van 8 um· brnkcn wij clc'n 
28sten April dan ook reeds tegen zes unr op. Reeds 
hadden de honden in 35 um· niets gegrtcn, en bo
vendien harlden bijna alien hunne pooten door bet 
looprn z66 renvond, dat zij vol blocrl zaten". - 0Yer 
een henvelachtig terrein, clat noordwaarts in terras
sen opliep en alleenstaande kegelvormige toppen ver
tooncle (door rle Samojeden Ssopk' genoemiJ.) k warn 
men in ecn dal clat in 't Z. en vi'. steil afliep, en 
waarin zich cen meer vertoonde, ongeveer '200 vt. 

niet !"nkel de liovengenoemde Bjelocsja, maa1· nag , staat was ons te rolgcn .. Daa.r ik de hoop verloren zijn gevolg had en de temperatum· tot - 23° deed 
twee andere rivicn'n. n::unelijk een, de Kecbwatowa I h<:d rendiercn te schieten, het ik den zieken hone! dalen. Juist echter dien dag zou er, altlians vour de 
uit Clen znidoostelijken hoek en ecn twee~le, wier op een slede leggen om hem bij bet ee1ste halt, dat honclen, uitkom st komen. Het riYiertje rnlg-ende, 
naam nict genoemrl worcU, uit den noordoostelijken. wij maken wuden, te slachten en met zijn vleesch bemerklcn de reizigers tegen 12 uur eindelijk \il'r 
De laatste omlasttc zich in een meer van ova!en vorm, de 01·erige honden althans eenigszins langer in bet renrliercn . Chanez bleef bij de honden, maar Grine-
dat ongeveer eon llll!' van het eerste meer allag en leven te houden ." wezki en Prokopy nadenlen, nn cens kl'llipendc, dim 
een uu1· in omtrck was Beidc meren liggcn in een 's Avond na een zeer vermoeiemlen tocht kwam achier sueeuwheuvels verscholen, de dieren tot vp 
en hetzelfde dal· Toen de reiziger rnn de lioogtcn, men in hd bed van eeo rivier~jc, dat naar 't ZO. ·100 p'-ts. Heiden scboten, maar beirlen schoten tot 
die het dal in hrt Oosten begreozen, verder naar het licp. Het was volgens Chanez de Ssawina, aan wicr bun groote ergernis mis. De rendicrcn hieven h1111 

Oosten uitzag, bespc11r1Je hij, zoover zijn oog reikto, monding de bciclc Samojedt>n-familles ter Oostknst koppon omhoog en kcken in de richting win de p!aa ts 
eene volkornen clfene vh1kt<i, uit wclke op grooten van Nova Zembla gevest.igd waren. Het stroomcle ecrst waar zij stondcn. Gelukkig baddun de sneC'nwjacht 
afstand en in den nevel nauwelijks tf~ herkennen, cen door een toendra met !age oever~, die, hoe dichter en de wimj, die van de >lndere zij kwarn, rlen knal 
bcrgkcgel omhoog rees, di0 volgens Chanez zir.;!1 in men de zee nallerde, des te steiler werclcn. Die oevers der schotPn, die toch bij strenge kou minder Juitl i,;, 
de onniiddellUke nabijh~icl de1· KarazPe bevontl. Hoe- waren van dczelfde Jcigesteenten ab die van de naar niet tot hen doen komen. )) vVij schoten weer", ver-
zeer dat gczicht den reizige1' zal bemoecligd hebbcn, 't vV. stroorncnde rivi0ren. Men had nog slet:bts eeni- telt de reiziger, ))!llaar nogmaals zoncler gcvolg. Ook 
valt gcmakkelijk te bogrijpen. Tocl1 was die Karazee gc wersten (do werst ca. '1'1 minuut) op bet rivier- nu slol'gen de rendieren uiet op de vlucht: zij zagen 
11og niet bereikt en waren nog vele mocilijkhe.lcn te 1 ~je afgelegd, toen alle honclen neervielen. Bet was slechts venvondenl naar ons om en schuclden den kop, 
ovcnvinnen . Voot'Ct't'st viel er van die meren af in de t een recht trcurig gezicht. De arme beesten met bun- Dam· wij nu toch ontdekt waren, schoton wij 
richti11g naa1· het Z.Z.0. een opmerkelijk verschil in ne vet'w0nde pooten waren door honger en inspan- achter den sneeuwheuvel te voorschijn en zonden zoo 
de gesleldheid cler sneeuw waar Le ncmen. Zij Jag ning zoo uitgoput, clat zij de reizigers, toen deze hnn spoedig rnogeiijk kogels op de clierrn Jo~. maar z\j 
diep en Jos, en ofochoon de weg gelijkmatig eflcn spijs kookLon, niet meer Jastig vielen, rnaar in een lieptn nog altijcl nir;t weg, totclat eindelijk mijn elf-
bleflf, were! bet veel moeilijkcr vooruit tc komen . Do- dichten hoop naast elkander gekropen, stil tuezagen de kogel het gewei van een bunner stuk srhoot. Nu 
venditm raakten de ho_nden zoo uitgeput, dat nu cle en met rijp bcdekt, ''an verrnoeienis en koude beef- rencle het getroftt>n dier in vluggen draf weg, telkt•ns 
een dan de antler neerviel en doot' gruwelijke slag,rn den. De reizigers stelrlen andermaal voor, clo minste naar ons omkijkende, de anderrn gingen hem ach-
tot vercler gaan gedwongen moesten worclen. ))Ook honclcn te <loo1ien en met !run vleesch de beteren te terna. Onzo to1~stand wa5 nu zeer treurig, 'rnnt de 
bier weder", zegt de reizigr.r, geen "poor van ren- vocdcn, rnaar de Samojr;den rie1len aan rlat niet te ondc1·gang cli>r ho11clen · was onvermijdelijk. De ren-
dieren, en ik werd vqor de honden zeer bezorgd. Kurt docn. claar zij wisten dat de hon<lnn eerder van l clieron w;He11 reed~ bijna gcheel Lui ten schot. toen 
daarop vie] ook een der grootste hondcn neer en wa;; hong-er zoullen sterren dan hondenv!eesch eten Prokopy, als in wanhoop, nag ccns zijn ge,\"Cer op-
door geen s!agen meer tot opstaan te breogen. Bet Toen ·men in dee morgen van den 30sten April nam r.n schoot. Tot ooze onbeschrijfelijke blUd~chap 
arme dier was er zoo ellendig aari tol", cbt hd, ook verclcr rcisctc, stak er tot overmaat van ongel;;k een stortte h~t grootste cler renditiren neer. Toen bet vie], 



uitmuutende verhruiksaTtikelen rnst. Men zal 
het van den neger uiet vergen, ,,te vareu naar 
nergelegen kusten," dat zullen wij wel over
JH•lllen. 

A1tn den Congo zullen dus cnltures aange
legd worden. Als rooker begin ik met den 
tnbak. Hij groeit overal t.ussc1en fama11a en 
Zanzibar. Luitenant Hecker, die drie jaar lang 
t e Kurema het bevel heeft gevoerd, heeft d111tr 
g oede soorten gezaaid, Virginia, meen ik, en 
tbt is uitstekend gelukt. Maar er is reeds op 
verschillende pluatseu tabak van zeer goede 
q u aliteit voorhanden. De Hollandsche factory 
uun den Congo is er sinds lang mee begonnen, 
z1J heeft tabaksplantages op bet eiland N' Kete, 
in bet midden der Congo-rivier gelegen. 

De koffieboom groeit in bet Congo-gebied 
in h1:t wild, zooals trouwe:r;s in b~jna geheel 
.Afrika. De negers weten niet, welk een riik
,!om deze plnnt bun belooft; toch lo.ten zij reeds 
aan bet eind vnn den pmaltijd bekers rond
g1rnn met zijn afkooksel, ' 

Qui d'nn vin trop fumeux chassera la vapenr. 

zooals V alto.ire zeide, die er even veel vnn hield 
ds de BtLkouss aa~ de oevers der Komani. 
.A.ls men ze nu maar juist genoeg beschaaft, 
rn1 hen de verdiensten der vijf uitmuntende 
soorten die zii verbouwen, te cloe1t onderschei
den , en hen de boon in hun eigen belang en 
lht vim den nitvoer te · doen waanleeren. 

De rijst is er door de E~ropeanen geaccli
mat eerd en komt vrij goed op. Voor het 
oogenblik weten wij er niet meer van; ik 
Lo ud bet er voor, dat clit een der laat.ste ge
w •issen is, die men di>n negers met voordeel 
:ml doen kweeken. Cacaoboome11 zijn door de 
Ilu lla ndsche foctorij te Vista bij wijze vnn 
I rot·f g epl1mt. 

::'Sog verruelden wij den indigostruik, den 
iwper boow, de muskaatnoot, den kokospalm, 
liet snikerriet, dat hier en dat langs de knst 
cu de rivieren wordt aangetro:ffen. In het 
Ogoewe-distJ:ict is bet reeds anngeplant. Laat on8 
de u boabab ni.et Tergeten, die langs den Congo, 
TOorbij Ponta da. Lenha verschijnt. Eerst sinds 
Lor t is de Europeescbt"l industrie op de ge
,Jad1te g ekomen, zijne schors te gebruiken ; dit 
11rod uct wordt tlums in Engeht.nd zeer gewaar
d.:er d ; men mankt er eenige papiersoorten van. 
Het w·ordt uitgevoerd door de foctorij t e Am
t r iz : de .,-ezel tof uit deze srhors wordt tegen 
~ 00 tl 27 5 francs de ton verkocht. Het is 
cen beln.ngrijk artikel Toor den toekomstigen 
lmndel orndat het door een zeer gemakkelijken 
ruillrn.n del verkregen kan warden. 

T hans de toestand vnn klimaat en gezond
li eid. De laagste temperatuur, te Vivi waar
genomen, was 12 graden Celsius, de hoogste 
;){) graden. Hoogere temperaturen, 40 graden, 
zooals men ze in bet noorden van Indie, in 
de Vereenigde Staten, de Roode Zee en de 
binnenland.en nm Australie opmerkt, zijn aan 
lrn Congo even ze1dzanm als h~j ons. De Eu
ropeann kan aan de warmte gewennen ; iets 
mrnr hij niet 11.s.n geweut zijn de uitwasemin
gen van de moerns.;,en, ah aan .den Beneden
<'o ngo. Doctor Chavanne spreekt met krucht 
de bewering tPgen, als zou een verblijf van eeni
gen duur i~ overgangsklimaten den Europeaan 
k unnen bewaren voor koorts, dysenterie en 
leverziekte ; hij acht het zelfs gevaarlijk dit te 
beproeven. 

Van kolonisatie van den Beneden-Congo 
door Europeanen kan dus geen sprake zijn. 
~lnar, en de grijze kanunnik de Haerne heeft 
het r eeds in de Kamer van vertegenwoorcligers 
gezegd, men heeft toch ook Batavia en Cal
cutta bewoonbaar weten te ruaken ; ,waarom 
zouden in later jaren, als bet de moeite en 
ko~ten waard blijkt, ook bier de toestanden 
niet gewijzigd kunnen woTden? Daarenboven 

ble rcn ook de andcren staan. \Yij vlogen nu weer 
rnornit en schoten , en hi>t gclukte Prokopy nog
w:wls met een kogel twee bij eJkaar staande dieren 
te vrrwo 11den. ZiJ ' 'Jogen we! in volJP.n re11 weg, manr 
vcilorrn toch sµoedig hunne krachten. Ook brnchten 
dr bonden, welke de slimme Chanez, tocn hij zag 
•Lit de rPntlieren verwond waren, op hen losgelaten 
;1:1d . ze tot staan, waarna Prokopy ze met zijn mes 
,~ood de . Zoo 'verden de hondcn gerecl. De oorzaak van 
ll~ ong., lukkig scbieten, wat het verderf deL" honden 

kul kunnen zijn, verklaa r ik daardoor, dat reeds den 
ung t e \·oren mijne oogen en die der Samojeden ont
~j,1ke11 wa1·en en wij met blauwe brillen op schieten 
moe,-ten. Ook heten eene koude van 25°, scherpe, 
cluordringencle winden en snceuwsturmen geeue goede 
ha11 teering van bet geweer toe: de vingers bleven 
a 111 het ijzer kleven en werden terstond stijf. \Vel
Ec lit weken ook de kogels bij den sterken wind te 
zcer af. " 

- Nadat de honden zooveel mogelijk gevreten had
h n, werd de reis onmiddellijk voortgezet. De rivier 

J,011 men niet blijven volgen, omdat snecu wdammen 
,[, n weg weder versperden, en zij bovendien naar 
"t Zuirlc11 liep. Op het ko•npas ging men in Z. 0. 
rid u ing verder. Tegen den avoncl verving een nevel 
d1• 11 wind. Naar de aanwijzingen van Chanez had 
rnl.' n reeds den vienlen dag de Oostkust moeten be
rci kc11, mnnL" reeds ~poeclde de vijf'de dag ten einde, 
rn nog altijd was het doe! niet berei.kt. Zoowel daai·
ui t als nit andere voorspellingen, die met uitkwamr.n, 
rnna ktc Grinewezki op dat cle Samojeed den rechten 
weg had gemist. Daarbij kwamen . nog vele andere 
ong 11nstige omstandigheden. Het rondzwerven op een 
oubckend , \Yoest en somber terrein werd daarom steeds 
rnueilijker, dewijl de honden meer en meer uitgeput 
iaakten en zich geen nieuwe rendieren verto0ndcn: 

heeft men hier bet a11nt11.l Europeanen, di(' in morgens ten 7 m·e. 
Afrilrn gestorven zijn, scbromeliJk overdre1 en; GODSDIENSTOEFE!\ING. 
van de 81 Belgen, die in de laatste zes fr,i.ren 
naar den Congo ~estuurd zijn, zijn er 15 t-ver
lede11. 

Op Zondag den 26 dt>zcr des morgens ten 8 11re. 
Pastool" F. H de BRUIJN. 

]( a All• t All d. 

Zondag 5 Juli L . K. Zondag l '2 Juli N. M. 
Zondag 19 Juli E. K. l\faandag '27 Juli V. M 

Vert1·eR der 'l'1·eine11 

Daar dos de recbtstreekscbe exploitu.tie door 
Europeanen niet mogelijk is, zoekt men ande
ren als tusschen personen. De beer W nuters, en 
met hem steed:-i meer anderen, houdt het ne
gerrns Toor opvoeding vatbaar; hij haalt bet 
Yoorbeeld van Sierrn Leone aan; de Engelsche Semarnng-Sulo 6.50 '" m. sneltrein , WAike 

te Solo aansluit nan clen snel
tl'C;n, diP. om 10.:10 v. m. 
van daar naar Soerabaja ver
ti'ekt. Venter 8.3·1 v. m. 1.1-1 

regeering heeft reeds de regeering van den on
afhankelijken Congo staat Terlof gegernn te 
Freetown een a.a.ntiil Sierra-Leoners aantewP,r
ven voor den dienst barer stations. Ook -is se
dert eenigen t.~jd b\j de Association de groote Solo-Semarang 
vmag · in bebandeling, of men znl beproeven 
koelies te importeeren; eene eerste proef zn.l 
waarschijnliik binnenkort gewaagd worden. 

n. m. 
7.2 v. m . -10.30 v. m. 2.16 

De blanke zal dus gedurende een zekeren tijd 
nog op den inboorling moeten rekenen, en de 
Sierra-Leoners te hulp moeten roepen, misscbien 
ook Zn.nzibaristen, Haussahs, Kroomen, Cbi
neezen, Maleiers, Indiers enz. Dan zullen door 
bet voorbeeld, door het onderwijs en de krui
sing de bondgenooteu en de hulpmiddelen toe
nemen. Ln.at ons hopen, dat toekomstige ge-

n. m. sneltrein, welke a<ln
s!uit aan den sneltrein, die 
om G.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarang-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8.12 Y. m. 
Semarang-Djokja 6.50 v. m. 8.3·1 v. m. 
Djokja-Semarang 7.15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7:15 v. m. 9.48 v. m 1.<1.25 

olo -Djokia 
n. m. 3 .55 n. m. 
7:13 v. m. 10 v m. ·J .53 
n. m. 3.36 n. m. 

slachten dit zullen beleven. Willem I--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Dit geldt dus de organisatie van den arbeid. Kedong-Djati-vVillem T. 8.5 v. m. 4:1 'I n. m. 

10.4 l (sneltrein) aank. Soe
rabaja G. -

Een enkel woord over het houd@ van Tee. 
Er zijn proeven met rnnderen !5enomen, nit 
Mossanedes ingevoerd; een deel gelukte, mMr 

--- - -

de sterfte was te groot. 'fe Ambriz heeft een Soerabaja-Solo Ojebres 
2.35-aank. J\fnclioen 5.52. 
6.20 (snelt.rein) a:rnk. Solo 

Dj. '1.28 nijge1aten galeiboef zich een klein fortuin bij
eengegaard, naar men zegt, door bet fok.ken 
van schapen. 

De beer Wauters is het niet eens met de
genen die beweren, dat bet paard wegens bet 
klimaat en vooral wegens de tsetse-vlieg niet 

8.25 aank. SoloD6- · 
'11.57 aank . l\fodioen 5.51 

(Tijdsopgaven volgens middelb. tijd Soerabaja: 9 nii
nutPn verschil met Solo; 12 uur Soerabaja:::: ·11.51 
Solo.) 

aan den Congo leven kan. Aan den Congo Gisteren werd ter politierol gestrnft wegens 
vindt men de tsetse-Tlieg niet; bet vtrgiftig het bezit van clandestiene opium met 3 ruaan
insect boudt alleen in Oost-en Zuid-Afrika ver- den krakal; Somodiwirio, met 2 md. id. njai 
blijf. De vjjf pn.arden uit Madera, die aan de van Dijem alias Bok Saijnng, Bok W ongsodi
foctorijen van den Beneden-Congo gebruikt kromo en Pnwirosetiko; met 1 rud. id. Solrnrio, 

I worden, z~n welvarend. Daarentegen sterven Bok Sawidjo.io, Tan Kong Tjoe en Tjokrosen
juist de. muilezels en ezels in gro;;t aa.ntal. tono, met 15 d. id. Liem Boen 'riang en Kro
Me? ~eeft o~k gedacht aan bet invoeren v~n I modirnedjo, }erwijl. werden vrijgesproken Ker
Azrntische ohfonten, met bet doel om den wil- ~ todongso, Kertosetiko, Troenodikromo, Saijem, 
~len olifan.t diei;,stbaar te rnaken; iets derge~tjks I' Sornowidjojo, Atmopn.wiro en The Tjiang Soei 
is ecbter m 1819 aan de kust Tan Zanzibar al-ias Ireng. 
beproefd, zonder succes: van de vier <likhuidi- Tan Ka 'l~jiang werd ruet f 10 beboet, we
gen die naar Karema gezonden waren, z:gn er gens het niet doen afteekeuen van l'.ijn pas bin
drie onderweg gestorven. nen 24 nren na annkorust en Lie Kwan alias 

Soerakarta. 

§lniida.~en der 1'Ia.ili;i. 
EUROPEESCHE MAILS. 

'l'l<: S.A.MAR.UW: 

Fr. 9-23. 
Eng. 14-28. 
Holl. 4-14-25. 

'11
.B BJ.TA vu: 

Fr. 12-26. 
Eng. 3-17-31 
HolL 7-17-28. 

Queensland Royal Mail Line . 
Te Sarnarang 6. Te Batavia 9. 

Commissarissen over de maand Juli. 

Plan.t.selijke Schoolcommissie. 

De Heer H. K. H. Wilkens. 

Gymnastiekschool. 
De Heeren H. K. H. Wilkens en. Ds. N. 

van .Klaveren. 

V erwrgingsgesticht. 

De Heer P. W. G. Gout. 

Liem Bau 'l'jae naar den Residentie-raad ver
wezen, wegens diefstal. 

Eergisteren middag omstreeks ten 5 ure, werd 
een desaman achter de M. N. cavallerie ka
zerne door twee cadets, tusschen de 8 a 10 
jaren oud, zijn buikband ter waarde van f 7 
afgerukt. 

Zij badden echter weinig pleizier van hun 
werk, dnar zii door den bestoler;e uchterna 
gezet, een der kerljinemans van den Mas Nga
behi Poespo Pranoto in de armen liepen, die 
ben stell1g wel een goed plantsje zn.l bezorgd 
hebbe11. 

Heden nncbt had er diefstal met ondergra
ving p!auts bij den Rongo 'l'jidro op Tirnoe
ran: De <lief wilde zich reeds met zijn buit ,. 
verwijderen, toen htj door den eigenan.r be-
merkt en aclttervolgd werd. 1 

De <lief brncht daarop ziju vervolger een 
paar slagen toe, die hem bloedend en bewus
teloos deden nederstorten, waarop hij zich 
spoedig nit de voeten maakte. 

Door den sterken wind doofden ( , onbe
sch utte lil.mpen in bet koepeltje telkeus uit 
zoodat het corps muziek, dat het feest moes ' 
opluisteren, van bet in te wijden gebouwtje 
voornlsnog geen gebruik konde maken. 

On lungs vermeldden wij dat een inland m 
ltet Uhineesche koffichui:> op Mesen met het 
billarten f 900 verloor. 'l'haus heef't wed r 
een andere rtaden (M. P. W. K.) daar met 
dnt edele spel in ee11ige nren f 1200 In.ten 
zitten. 

De winners wareu Chineezen. 

Bij een gepensionneercl militair, D. genaamd 
woonacht~g in kampong Kambnngan, Ngla
wea.n albier, werd door den Griffier van den 
Residentiern.ad huiszoeking gedcmn, en e ne 
kleine hoeveelheid clnndestiene arnfioen ge
Tonrien. 

'regen dien man is proces-verbaal opge
maakt. 

Nu de Mooren zich met ter woon op Pasar 
Kliwon moet<'.ln "l'"estigen, wordt bun Hoofd 
aldaar dagelijks door die lui bestormd om hen 
in die wijk stukken grand of woonhuizen in 
koop of huur aan te wijzen, daar de inland~rs 
volstandig weigeren h unne erven aftestaan. 

Nu er zoovele bier gevestigde Mooren en 
Bandjareezen moeten vei·huizen, zonder dat ze 
weten waar het lijf te bergen, liggen moeie
lijkhetlen voor de hand. 

Heden keerde bier ter stede per spoortrein 
nit zijne Molukscbe ballingscbap terug de 
verbann ... n pangeran Soorio NingTat, ctien on
langf! door den Gouv. Gt>n. werd toegestaan 
rntar zijne vaderstad terug te keeren. 

Zijn zoon pangernn 'l'jokro Negoro had den 
stokouclen vacler vnn Sa.marang afgehaald en 
een dram Tan familie betrekkin(J" n en be-
111.ng!:<tellenden wacbtte den pangeran 0p, die 
evenals zijne hoogbejaarde echtgenoote uit den 
wagon moest worden gedmgen. 

Pnngeran Ario Mntamm was dAn balling 
tot Kali Osso tegemoet gegaan. De aandoening 
waardoor de grijsaard overmand wenl toen hij, 
na de lange juren zijner vreerndelingscbnp zich 
weder op den grand ztjner vaderen, in Soera
karta Hadiningrat zag ternggevoerd met het 
bewustzijn daar te mogen ;;terven, zal bij de 
honderden van toeschouwers wel geen ver
wondering hebben gewekt. 

GEMEGDE BERICHTE. 
De heer Delaunay, te Parijs, de bekende 

specialiteit voor aardbevingen brengt de we
relcl door zij ne voorspellingen opnieu w in ont
steltenis. 

In 1877 deelde hif mede, dat het jaar niet 
zonder sterke anrdschuddingen zoude eindigen, 
en werkelijk hi•d eene ernstige catastrophe op 
de kust van Zuid-Amerika plaats. 

In 1883 voorspelde hij nieuwe rampen (lll 

het onheil van Krakatau bewees clat hij ge
lijk had. 

Ook op bet einde van het vorige jaar deed 
Delaunay zijne waarscbuwende stem booren en 
de aardbeving in Spanje toonde aan dat bij 
goed gezien had. 

Thans voorspelt hij zeer zware aardscbud
dingen jn 1886, die plants zullen vinden wan
neer de aarde zicb oncler den onmiddellijken 
invloed van een planeet van den eersten rang, 
zooals Jupiter of van een groep aRteroiden 
zal bevinden, of wannedr zon en maan ge

:n. H. Eerediem1t. 
Ii:ATECHISATIE 

. Zondagavond had 
muziektempel bij de 
eenige gelden uit het 
gesteld. 

de inwijding van den l lijktijdig het dicbtst bij de aarde staan . 
Cantine plu.ats, waartoe I . . . 
fonds beschikbaar wa.ren I U1t '..Mandalay, de hoofdstad van Bir ma, 

Op Vrijdag en Zaterdag den 24 en 25 cteier des 

de koude steeg tot-- 27 en een dikke nevel bleef 
voortdurend hang-en. Bij zulk eene temperatuur kon, 
vooral bij het stil Jiggeo, geen !deeding legen de 
kou bP.schermen. 13ovrnctien werden de haren der Sa
mojeedscbP. kleedingsfokken (de l\Tali1,a1 een s0ort van 
hemd, dat met de baren naar binnen wordt gedra
gen, en de Ssowik, een soort van ove1jas met bet 
haar naar buiten) met rijp bedekt, wat zeer onaange
naam wr.s, als men voor de warmte het hoofd in 
de maliza terugtrok. De rijp smolt door den wai·men 
adem en men gevoelde dus eene vochtige koude. 
Het rusten we1·d daardoor meet· eene plaag dan eene 
verkwi.kking. Bet laatste hout was verder, in ~veer
wil der grootst mogelijk.e zuinigheid, verbr~ikt zoodat 
bet nog ovm·ige rendiervleesch rauw genuttigd moest 
worden. De rneegenornen voorraad ingelegde groenten, 
brood en gebraclen vleesch was zoo vast bevroren, 
dat !wt bij de pogingen om •'r een stuk af te snij
den, tot ~tof verbrokkelde. De onmogelijkheid om thee 
te zetten was voo1· den nus ook eene zware beproe
ving. Verdcr zw01lcn den Jaatsten dag het gelaat en 
vooral de lippen up wat daardoor onstond , dewijl de 
reizigers, om de honden te sparen, dilnvij ls t~ voet 
gingen en den dorst met sneeuw leschten. Dij Gt'i
newezki en een der Samojerlen begon zi ch in weet·
wii dt>1· blauwc brillen ook de onvennijdelijke sneeuw
blindbeid te openbaren. Het was dus gcP.n wonde1· 
<lat de aanvoerder van den tocht over den terugkeer 
naai· de \Vestkust begon te denken. Reds had hij 
bet plan gevo1-md twee sleden achter te laten, de 
beste honden nit te kiezen, ze zoolang te gebruiken 
tot zij neervielen, en clan de re is te voet naar Gan
zeland voort te zetten - toen er aan zooveel ellencte 
een einil k warn. \Vij willen den reiziger ten slotte 
nog1muls zelven laten sprcken. »Terwijl wij des mor
gens nog niet opgestaan waren en ·veel last van de 

l;oude hndden, verhiernn de bonden plotseling een 
woeclt>ml geblnf. Nonr dat geblaf en hct lrnarsen van 
de sneeuw te uo1·deelen, geloofclen wij dat ecn ijsbcer 
in aantoc ht wa~ en hielucn ons "tot ~chieten gereed . 
!let knarsen wcrrl steeds hoorbanrcler en kwam nade1'. 
Eindelijk ve1 toonde zich in den nevel eene figuur 
met onbepanl.le nmt:i·ekken. Hot scheen noch mensch 
noch ij~ beer tc z~jn. Doch na eP.nige oogenblikken 
toonde zi .: h tot onze onbescbrijfelijke blijdschap de 
Samojee1l Alexei Letkow, de vrienct van Chanez. Hij 
was op wcg naar zijn vooJTaad rendienieesch, dien 
liij yoor ' t gevnl dat zijn kruit te kurt scboot, nog in 
den lierM, to1'11 de rendieren 'tnlrijker waren, bijeen
geb1·acht en oncter de bneeuw begraven had. Bet 
geblaf der homlen had hem tot ons gevoerd, en aao 
deze OJOStandighe)d zijn wij uet V('l"SChuJdigd, dat 'vij 
b1>houden bij de Samojeclen-kolonie, die nog slecbts 
ruirn een half uur (4 werst) van daar lag, aankwa
men." 

-Na cen nsttijd van twee dagen maakten de 
reizigers zich reeds weder den 4en Mt>i tot de ie
rug reis gP-reed. 'l'erwijl Prokopy daarvoo1· alles voo1·
bereidde, besteeg hij een heuvel , van welkcn hij den 
spiegel tl P- r uitgestrektc Karazee kon overzien, op 
welkc bier en danr ijsschotsen rondclreven; slechts 
aan den uitersten horizon vert<:ionde zich een samen
hangencle bet glinsterende st.reep, die aanwees dai 
cte zee verder oostwaarts gesloten was. Le he! violette 
damp, die uit de zee in 't N.O. omhoog steeg, deed 
waan1emen, dat de zce in deze richting ook. verd<:H' 
dan <le zichtbal'C horizon open was." 

-'s Avonds om Regen uur wercl de terugr~is met 
3 sleden, waarop '12 halve rendierrompengeladen en 
waarvoor '16 hond~n gespannen waren, begonnen. Op 
den avond van den derden dag werden de meren 
bereikt ell" had men van de hoogten, die bet dal 

bericht men dat de »schoenquaestie" danr -

omgaven, een >vonclerlijk gezicht. In bet een werst 
rnn het ctal gelPgen gcbergte woedde een storm, 
terwijl in het cl al doodsche stilte heerscbte. De storm 
joeg de tot stuf geworden sneeuw op, die in bet ge
bergte en hoog claarboven in wolken omhoog steeg. 
Het was alsof het gebergte rookte. De dalende zon, 
die aan den westelijken horizon onclerging, scheen 
met haar licht door de om1wog wnaiende sneeuw 
been en liet bet gehergte, als door purperen licht 
omstrnald, schitteren. Het landschap ontving daar
door eene bijzonder ruaje. tueuse bekoorlijltheid. ))Toen 
wij in bet dal afgestegen warf'n", zoo besluit de 
kloeke reiziger zijn zoo boeiend verbaal, lldurfden wij 
niet verder rei.zen rn bt.>sloten daar den storm af te 
wachten. Op ecne geschikte plaats groeven wij een 
gat in de sneeuw, strekten claa1· een zeil over uit en 
legderi ons da.aronclet· ie rusten! De storm brak even
wel niet over ons lus en bield 's ruorgens ook in he 
gebergte op. Tegcn 12 uur van den volgenden dag 
kwamen wij in bet clal der Beloedsja, waar zich an
dermaal een sneeu1• storm mt bet N. verhief, maar 
niet bijzonder krachtig. Den 8 Mei, 's nacbts kwarnen 
wij bij de Samojeden-kolonie aan bij de Ganzeka p. 
Daar had ik de honclen twee dagen rust willen gun
nen, maar r!aar ik dt.>n 9 Mei in 't 0. wolken zag 
vormen, die P.en narlerenden storm uit bet 0. aan
kondigden, en ik ongaarne !anger dan noodig was 
bij de Samojeden opgelwuden werd, spoedde ik mij 
naar huiti (Kurmokoeli). l\fijn vrees was 1iiet ijclel 
geweeBt. Eenige uren nadat wij het station des avoncls 
bereikt hadden, beefdP ons huisje reeds onder de 
vreesrlijke windstooten van den poolstorm." 



der op \Jet tapijt is gebrn.cbt. De Koning heeft I scheidene n1·tikelt>n ten behoe\c Ynn h~t Jeger in 
nn.melijk geweigerd, den nieuw benoemden Fran- Atj t> h. 
schen consul te ontvan<ren intlieu deze zijne (1) WMrme<le waarsclajnlijk li eJ oeld wonH artikelen teyeu 

l · t '11 'tt ':' k ' D l · de wijze wnarop het lager in .A.tjeh a'.ln den vijand wordt 
aarzen nte w1 c e l11. reK en. e co11su we1- · bloot~e"tcld. 

gerde dit te doen en de arnlientie werd dien- __ " __ _ 

L:ngevolge uitgest"Ll. De Birnnrnnsche minis
te1 preRident traclittc de moeieliikheid op te 
!assen, <loor ee11e bfrwm1erc audientie ter eere 
ron den consu1 voor te stellen. 

Te Hallock. in Minnesota. woont een fo
diaan, die 1111·t eene duitsche barones is ge
huwd. 

Man en vro11w kunnen bet zeer goed _ met 
elkander vin<leu en rle IndiMn die een zeer 
knappe kerel moet ziJn, is P.rover in de wol
ke:c d11t hij door zijn huwelijk. wet zulk eene 
aanzienlijke fomilie in relatie is gekomen. 

In het vorige juar wilde hij naar Duitsch 
land reizen om zich ttan zij ne schoonmama 
voortestellen, maar zijne echtgenoote wilde ni-0ts 
van dit pfon weten. 

Versp reide Berich ten. 

lid Bat. Ilbl. no<>mt de rPis van Generaal Pfeiffer 
nnar A!Jell nutteloos en meent dat het verborgen 
doel mu dit uitstapje de val rnn kolonel Demmeni is. 

Het stooirn;chip Zuid IIollcl/1d is op de reis lmis
waai·ts gisteren te Suez aangekomen. 

Het stoomscbip Limbiti'g is gistenm te Suez aan
gekomen, op 1·eis naar IndiE'. 
Landen, 23 Juli. Rusland Leweert dat de (voor
waartscl1I') beweging de!' troPpen (in rcntraal-Azie) 
toegeschreven :noet worden aau de nees voo1· een 
aanval. 

Uit J3ntavi<1, ':.!6 Juli. Londen, 24 Juli. Prinses 
Beatrice I'll de prins von Batteouurg zijn den 23en 
in lict lnmelijk gctreden. 

Uerwr:rnl Grant (gewezcn President de1· Vereenig
rle Sb ten van N'oorrl A1J1erilrn) is oYerledt'n. 

Ovr.1·gepln.atst naar Banjoe-Biroi; de otncier van ge
zondheiu der eerste klasse F. J. A. vYa~zak; 

naar \\ illern I, de officier van gezo11dl1eid cler eers
te klas~e IY. F. Kreh. 

Geplaatst te Welte\'!'eden, de offiicier van gezonct
beid cler eE'rste klasse G. J3. Lowe, onlangs van ver
lof tcrug-geket'rd: 

Zaterr\ugochtend vci·trok Generaal Pfei!Tcr na,::i.r te Soerab<1ja. de olficiet' van gezondbrid der eerste 
Atjeh, ,·ecgezt>ld Y:l1l zijnen adjudnntKapitein Schneidel', klassc :\I. L. Cannegiete1·, onlnng§ van vei-lof terng-
die pas bij de staf is overg<>pb,nst. - Te !laarrern zijn geke,,rci; 
veri'ch,•idene m1~ubclstnkken tc bezichtigen, gemaakt te Palembang, de offlcier van gezomlheid cler twee-
van .,Renylwsho11t." Dichte bosschen worden claan·an de kla~se BolJiugb; 
in de Lampo:igs en Palembang- aangetroffen. llct te !3:1tavia, tie tweede luitenant-kwartiermeester 
hout is Lizondcr vast van wepf.,rl, fraai gevlamd en G. F . .T. Stompeudis:'lel. 
uitmuntencl geschikt vonr meubelhout. - llij tle krijgs- flt' Engelsche rnail, met berichten loopende Lot 
school in Xetlc>rlnnrl zUn \'Olgens de\ laat~te berichten 26 Juni, is hier hedcn aang<'kOmt'n. 
1 O ofncieren van het Indi~che Jeger g ccll:'tacbcerd.- Tot grooi rneester-nation:rnl in Nederland der 01·de 
De chnlera, ''olgens de :iJedi~che faculteit slechts nrn 'Tijmetsclaren i;; gekozen cie beer mr. van Dig -
cboh'rine, breidt zich in Sµnnje meer en m cer nit. I gt'len. 
)e Ko ing .,0 de Koningiu hebben besloten Madrirl I De lrnpitE'in-l11itenant ter zeE'. G. J. BuijskP.s, clrnf 

niet te vel'!aten, zoolnng de epidemie dulll't.- Een , der _afdeeling hydrng raphi_e van,_het depa1 t~m ent van 
1 ~jarig zoontje van et:>n officier redde met leven~ge- I r.Lll'lne., ndder der r111hta1re \\ 1llt'msorcle, 1s gcpen-

vaar te Ancona zijn 4j<11·ig broc1·tje, dat in zee gc-1 swnnrercl-, . . . 
valle'n was. De ~Iinister vai.l ~:•H'ine schonk den dap- , De kap1tcm vai.1 h~t 1:egeme~t] ~1:enaclwrs e~ ,1ag~'.·s 
peren knanp eeu zilreren me<laille. De hier we! be- E_._ D. !J. riiac_ Le~d is \OOt "Jr .1'.11en gede! .i chee1d 
kemle n.,·S. Eau de Colognr, l.Jc• c>ft ook op de we- btJ bet leger 111 l\ ed crlancl ~ch-Ind1e ... 
rehltentooustellino- te New-Orleaus rle eenio· hoorrste De nrts M1uck 1s lienoe111cl tot oll1c1Pr van gezont!-
onderscheiJing u~baaltl. 0 0 

b c id cl er twe0cle klasse bij het Nedprlandsch-Indische 

lle schutters te !3at.nia, die bij het schietconconrs leg-er. . . . 
aldanr geboud<Jn eenige P"~.jzen behaaltlen, \Verd en J _B,~~oem;~. tot n~~1stem~r;.s 1<1 ~ 1::·. t~Yen~ ve1~dumees-

O~TVAlf aJ;J~ 

MINERVA-WATER 
nit Ober- Lahustein geheel versch. 

PRIJS f 10.-- eontant 

PEI{ J(IST V A.N 50 FLESSCHEN. 
(155) 

Wegens liquid·atie uitverkoop tot be
lang rijk verminderde prijzen! 

(163) 

ATTE-NTIE 
E.lf.J E Ii TRI CIT E:B 'J., 

Ondergeteekencle bovind t zich 
opnemen va.n orders tijdelijk in 
stenlanden. 

tot bet I 
do Vor- l 

1\Iet reforte aan onze tlnnonce m de 
Locomotief gelieve men zich te aclres
seeren aan de Heeren SOES11AN & Co 

I depothouders en agenten voor :l\Iidden-J a~ 
va, of aan 

J. VAN ZWIETEN 
(161) Jiotel Slier. 

I 
I 

THOOFT & KALFF. 

Amsterdamsebe .Apotheek. 
S o e l"t k u rt a. 

lla.yru1n. r\....lcoholisch ~'\ · a isdt. .. 
u·ate1-. 

(l 0 l) jlACH!E LSK 
,_,....,.....,_,,.....,....,."""""""'=-~~~"""'...,_;,~==,,,_,.~-~ 

An1sterda1nsche Apotheek 
SOER A r<.ART A . 

Eenig <lep6t voor Soemlrnrta van 

Xaa.peehe W'ij~.~~ .. 
(25) A. MACHIE L:Sl':. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernlrnrta voor 

zoo gunstig bekende '-VlJNIE~: 

;\fork PL.A'l'ON & Co. Batavin.. 

(70 ~ A. }I.AC'HIELSK 

rloor hnnnr.n commandant l.J1J de ei.ei citie geluk ge- 1 te1, 'nn l ama_n (Sn111nt1 ~ :s \\ e::;tkust) l.r. \\ . \I. C. 
wenscht, waa!'lla bet corps \OOI' hen defileerde. _ baron . ~an Hoe.wll , con!nileur ci<)I' eerste lda~se op c ~7,' A 'ti.Tr' A'. 'B_ -. _·, ~ '!:~_ ._ ~ ~ .. 1r_!'. (ii; f!"! . 
. \.Ile inlander zondPr onrlerschei<I " roeten to Batavia de bni tenbeztttingcn. VJ - = ~~ = J;l,, ~ ~~ ~ -.; ~ ~Cl~ 
met den meeslen eerbiell een (!;;;-a-d os koetsier, Be wil li g i1~g verl ecnd tot de oprichLing de1· cultuur-
maar weigereu nnar de red en ' 'Ull t!at eerbet oon > rnnat~c happ \J B(~i l clOl·o~to te Probolrn.g:gi~. . J Ea. ta via -- So era baja 
onclenrancrd de re.den h:1 l~tarriu- O}Jte crernn. Zou de , Het stoom~ch1p P1·1ns van 01·co~1e 1s g1steroch- b bb d . .. . 

o ' . '"' 0 . tc " t, P"d o- , 0 . t· e en e Eer te bencbten dat ZIJ op Il!eu w 
man vraaot het Bat. fbndelsblad ook welhcht de TIL• e " ano ,ian'='P 'omen. . .. ' . . 
verd~venen \oofdketjoe uit bet Rrntamsche ziju? _ ~e Spannsche Cortes nam een wet aan, waa1:bij ' te_ S0!-'.0 fearn_veerd zun, medebreugende een 
Men is in illcxico dn1k bezig, om proeven te nemen · de rnrnerrecb ten op su1ker, afkomst1g . van de Ph1h- piacbt1ge Uollect1e. 
mei. inenting tegen de geele k.oort8. - Een stafof- ~ runsche edand~n, werden opgl'lieven. . I Brillanten A1·tikelen 
ficier te J3at·1via wel'd door ziJ·r roq· in rnt in een Een twce;ar1g rerlof naar Europ'.:. is Yerl eend aan 1 B b A b J C ll' 0 

' ' 1 · ~ ' d ·qt. 1 · t d . ·t 11 : G c p p 1 as: roe es, .til'lll anuen, o 1ers, orknop-
mocldersloot o-eworpel'. Men b.Jho"ft ni ·t te vracren en ee1 en u1tenan e1 a1 1 et 1e . . . oe man. n· . 

• " ' .. . ~ "' ' 0 ' B 1 i t t ·· 1 t kl pen, mcren, Hn.arsieraden enz. en..,;. hoe de officter er na ZIJn val mtzng-; de man leek.en evo1·r en o magazunrneestc·r c er eers e · asse o 
Yeel op een chocolade-pop. - - Den Ue Augustus zal ' (kapitein) van rle genie P. Y. Rhemrer, magazijn- Gonden en zill·eren. Ri.jnnterien 
er wecler een bal costume et masqu e i.n de Plan ten- ' meester cler tweeue klasse (le luitenant.). in alle ruo~elijke Geni·es en iu de uitcrebreid-
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in vateu. blikken en flessch en 

verkr~jgbaitr bij 
SOESM AN & Co. 

SALON IlE COIFFU RE 
B1--osse N..lecanique. 

Heerenstraat-Solo. 
Op nieuw ontvangen een groote voor

raad eerste kwaliteit stroohoeden in flllc 
soorten van af. f 1.- voor kindercn, 

als: Rijstlepels, 'faart- en Vischspanen, Ser-

e_n Dierentuin te BataYia gegeven worden. De prncL- Benoemrl tot tweedt: luitenant der infonterie , met ste keuze vo]
0
<rens nieuwsten sruaak, 

0
te veel 

t t t d I cl inga ng van ·1 August.us a, s., de srrge:rnten: 
1gs e cos mnes wor en ge( rag-en 001· uou wen van om te specificeren. 

vetringen, kincterbekers. kinder-converts. Sig11.- Panam.ahoeden a. f 3.- Heerenhoedc.m 

· f' bl kl I i . · l de Toorton Bruijns, I\erkboff, .Jonker, Krapels, 
m eneure am ennrcn en · t)nen, waarvan uet rn rn- ZilYer-werliel!l: 
men ternauwernoorl volrloendc is, om ztch he!, boogst Fliers, Ile'ssebar, Ct1th, Rutten, Keslel', ·Wittich, von 
noodige aanteschatten. Taubenlwim, Kuijpers, Cornelius, Kessler, Krug, en 

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 
Uit Bafania, ~5 J:.;Ji. Helen zijn p~t· stoomschip 

Amboina van Batavia vertrokken: 
11aar Semarang: .. 
cte hecren van d~r Ven, Yoorstad . ·waszak. Webb, 

ilfoijer, Weijnscbenk~ Zeverijn, Pinkhof en Nering 
Bogel; 

de dames Voorstad, Weijnschenk, Nering Bogel en 
James; 

naar Soerabaja: 
de heet'en Scherer, Kauta, Siepkamp, van Marle, 

van Haastert en Wiebers; 
rl•' dames Soeters, van :'..\fade en Graswinkel. 

ver,geplaatst naar Bata1·ia, de opzichter der eel'ste 
klasse bij den waterstaat J. B. Loot; 

nRar Atjch, de !lfticier van gezondheid der eerste 
klasse A. H. Rombonts. 

Ter ,-ervanging vau den naar Eul'Opa vertrokken 
tolk voor de Cbinee~che taal te Sernamng C. T. M. 
de Grijs, is voorgetlrugen de Chineesch.; tolk te .Ma- , 
kassar H. X. Swart. 

De Legcrkommandant is met zijn adjurlant, den 
kapitein \\". A. Schneider, mP.t bet ~toomschip Tcim
bo1·a heden naa!· A tjeh vertrok ken . 

De vermoedelijkP. duur der reis is zes ,,·eken. 
Uit Soerabaja. 25 Juli. Red en zijn per stoomscbip , 

G1·aaf van Bijlandt van Soerabaja naar Semarang 
en Batavia vertrokken: 

de heeren van de Pol (nieuw benoemd president 
der wees- en boedellrnmer te Batavia) en Smit. 

Uit Batavia, 25 Juli. Ontslagen, eervol, de tijde
lijk vervangend notaris en vendumeest-er te Mo.ijo
keno, E. Pino. 

Benoemd, tot notaris en vendumeester te Modjo
kerto, J. \Youtcrs, tijdelijk vervangcnd notaris te Se
marang; 

tot ontvanger te Tjilatjap, J. J. Gorter, tweede 
commies bij het departernent van Financien; 

j;Ot tweeden commies bij bet departement van 
Financien, A. Buijn, vroeger clie betrekking beld_eed 
hebbencle, thans op wachtgeld; 

tot commies der tweede klas~e bij den post- en , 
telegraaf'dienst J. K. \Viggers, noeger die betrek
king uekleed hebbende, thans op nonactiviteit. 

B~vorcterd tot olficier van gezoudheirl rler ee1'Ste 
klassc (kapltein) H. J. Hubert, oflicier van gezoncl
heid der tweP.de klasse ('le luitenant) . 

Amsterdam, 24 Juli. De Koninklijke familie 1s naar 
het Loo ternggekeerd.. 

Z. M. de Koning genjet weder een goedil gezondheid. 
Het Amslerdamsch l:landelsblad publiceert ver-

Ostl'eig; 
tot tweeden luitenant-kwartiermeester, eveneens 

met ingang rnn I Augustus a. s., CTL' sergeanten: 
Stoll man, Bongacrts en de Lassasie. 

A.angeslagen - vendutien. 

Op Donderdag 30 dezer in bet Chineesche kamp 
al hi er, Yan onuitgeloste pandgoederen. 

Op Yrijrlag 31 _clezer te Tjojoedan, van onuitge
loste pandgoecleren. 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

In di s c h B B 0 d B ~ a. 
Het .A.gentschap der SPAANSCHE WIJ

NEN van de heeren VAN VOGELPOEL & Co 
te Pasoeroean, is van af heden overge
gaan op den Heer C. L. BAIER alhier. 

THOOFT & K.A.LFF. 
(16-1) in liq. 

Ve~k~ijgbQ~~ 
Boengk:il in alle hoeveelheden ~it :Ma

dioen tegen f 4. per pikol, te. leveren 
station Djebbres. 

(162) 
P. F. JUCH, 

Ngawie. 

On~van~e~e 
Koperen libellen 
Boussolcs 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) · 
Fichescloozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmer kisten 
Passercloozen 
Gezelscha pss pelen 

(110) THOOFT & K.A.LFF. 

renstandu.ards, Water- en vVii·ncrlazen Bierzii- van af f 6.- lste Ellwood hoeden tc-
~ 0 ' v 

dels, enz. enz. gen verminderden prijs, hemden, krngen 
Gmulen en Zilveren Horolo~·ies i enz. enz. 

z?owel voor Dames als voor Heeren, uit de ! Groote voorraad Parfumerien Ed. Pi
beste fabrieken, zooals V acheron- en Constantin I' naud, Veloutine, Cles Fave, Vinaigre Lu-
Waltham Mass enz. b' D. 't E d , • ' • m enz. irect m uropa aangevoer 

~1ckel Horolo~·11.e§ St. Emilion wijn (Bordeaux) echte L an-
rN ZEJ<~R BILLIJKE PRJJZEN 

zeer goedloopende.Begulateui·s guedoc wijn ct f' 14.- per dozijn. 
§peeldozeu .Heerlijke Manilla en Havana sigaren. 

MET .Ams nT DE xrEuwsT:m OPERAS, (124) J. B. AUTHIER. 
EN YOOll.TS: 

Een P1·achtvaas DletBouquet 
van indische Bloemen gebeel in Zilver; op 

hun Ate1ier voor de laatst plaats gehad heb
beude Tentoonstelling t e Batavia vervuardigd. 
Een keurig stuk van inlandsche Zil versmids-
kuust. • 

Ztj hebben Lun intrek geuomen in het 

Ho~el §cholten 
en houden zich voor een bezoek beleefde

lijk aanbevolen. 
(152) 

HO.TEL SLIER. 326 

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

Verschaft werkkapiti-ial aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen uader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Tol<o- Authie r 
UEERENSTR.A..A.T-SOLO, 

heeft ontvangen·: 

Een factnur damesartikelen bestaande nit. 
Afgepaste wolien - en zephir j :1p'.m

nen, cachemir.en, satijnen zcphirs Oil tar
latans in alle kleuren, de nieuwstc SO'.)rt 

dameshoerlen, bloemen, ruches, corscttcu, 
jongens- 0n meisjeskousen, dames \\ it to 
glace-handschoenen enz. 

A. . .A.UTHIEil 

( 4 7) 

------------------------~------~--_.. ~ 

Heerenstrtiat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma-

ken van Bruids- Wandel- en Kindcrto1ld

ten. 
(29) J. B . .A.UTHlETI. 

Prachtig Verscb ge'IJ.wor:tr:u~ ~~ 

Guatemala Indigo Zaad. 

(134) 

Per 1)ikol f' 25. ••• 
EIJSSELL. 

Lato011 <r 
0 



CIRCUL.ATRE. 

Bij de hel1mgstel1ing, welke tegen woonlig 
alk, opwekt wnt op ck SUIKEHlUETCUL
'!'l Tl J l{ ell dt' 'enueerdering vnn opbrengst van 
..:'nil.er, ell venuinderiug der koste1, van voort
brc>ngiug bctrekkiug heeft, veroorloven wij ous 
de vr\jheicl Uwe aauducht te vestigen op bet 
door ous vertegenwoonligLl worde.nd: 

nbbel Gekoncentreerde 
§uperplwsphaat 

met een hoog- oplosbaar gehalte van 40 tot 
45 ° Phosphorzuur. Door weteuschappelijke 
proef'nerniugen en door de practijk is gecon
stateenl Llnt de Yorruing vn.n S11ike1·sa11pen in 
bet. riet door 1le phosphorzunr geschieclt en chit 
c.01n· toepnssi11g er van 11iet allcen cene u 1·00-
t I'' 11 upli 1°<'1t!f"l l'un Suikel' 111aa1· ouk :uil'e;·cle1· 
, ctJI} ' 11 Yerkret:en wor~len. . , 

I> it ~·eldt voor 11.lle 'nperphospbateu m het 
t.lg 'Hlf'"ll , nrn1u w11n.rin bet Lloor on~ vertegen- ~ 
'\vu. :(~d wor lend C'hemicMl zich 011derschPidt 
UOYeu ande1\ •1J is bet lwou ctssi Ill i/al1el ul'lwlte 
, f'Jits11!tt11 '':'.lll(I' in llen !fel'Ot1t'l' lll1·ee1·de11 VOl'lll 

' n JO 1 0" · t ' rwiil 0110.·d0::ite Penwuano slechts • 0' ~ w ~ <:'I 

~ 1
" op lo bna1· Phosphorzunr bcni.t. 
(,' c. "111,· soorten cu perp hosp lrn1tt bevn.tteu 

I e'r 1 b 10 tot Ir1 ° 0 assimilablepho pborzuur. 
L. ·s 01u cl :elftl1• hoeveelheid phosphor1.Lrnr te 
' "r:, ri'iren a ls door ons in een Tou t:inper-

1) 10, };I . ut n·eleverLl worden. ~om1e men circ11 3 
0 h l . t". 'lon v1 n liet gewone Snperp osp wn.t ot -! a ~ 

'l 011 P1..'l'U«U1tuo noodirr hebben, dus ook 3 of<> 0 ~ . 

1111ml zooveel Ymcht te betalen. 
[) op.sluitiug (Concentrntie) heeft phrnts vol

g 1n 'll nieuw Systeern en wel :ollCle1· gebn1ik
;.,a/;1, q van Z1uave/:11111" zoodn.t het geen i·1·ij 
Z t 1' •l-:11 u1· benit . 

II'. vrije zwavelznur nam. nl1jk is een der 
~rvotste vij1111den der Crystn.llisn.tie cler Suiker. 

(11·0 te ,·e opb1·e11g. ·t van S11il;e1•sappen van 
: ail' , t.ie 1· kH·a(it rit, e1•ni·owliger i·e1·wuki11u lliu 

tpp ' • i1Jill(/e,· Besillu e11 we1·k/0011 eu g1·oole1• 
v 1b1· · 11,f vnn 011ike,· ('(l/l bele1·1• kwulit eit zijn 
de rl' ultnten vim de gebrnikmaking. waartegen 
,lo irn ·t 1•11 niet in Terbouding ::it1urn. 

De 1) 1·ij~ van bet Dl.IBBEL UECO~CEX-
1 LrnUW SUPEHPHOt:iPHAA'l' i : /' 0.18 per 
Kilo of f 1$0 pE:r Ton of 11,25 per Picol franco 
Hott •r,lun; op den basis van 40 pCt. as iwiln.ble 
Phu, phorzuur. 

S("_>EJS:\ILAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden vr.n 
Huis- en Couunis~ie-vendutien 

)28) 
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Witte en .Roode l"ort ..... f 15.-1 per 
.Malaga, liiuscntel en Vino Dulce,, 13.50} ·12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 1 "2.-J acont. 

Eeni[e a[ent voor Solo 
C. L. BAIEI{. 

A1nsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f 0 

l.50 per pond. (311 )"' 

V erkrijgbaar: 

N B d B r 1. I Il d i s G h B L B v B Il s v B r z B K B r i Il [ 

L ij t r e n t e M a a t s c h a D p ij 
TE BATAVIA. 

lnlichtingeu omtrent verzekeriugen b. v. K1ipitaal btj o 1rerlijLlcn, Im1uer-tr~kke1uk YPr~.

kering;-· ook omtrent die volgens lwt oulnugs nm1ge1101nP11 VR:HLA.\.PD tiirief voor \\'f~fi~

ZENFOND:::i. worden g-nnrue verstrekt 1loor 

den Agent te Soernlrnrta 
(17) J. H. VAN OMI\IEltEK. 

Steeds voorhanden: THOOFT & KALFF - Soerakarta 1 Pos'i"rARrEvEN. 

leveren op aanvraag dadelijk: ! TELEGRAAF'I'ALUEVEN voor 3 kri11gen he-

SchijCschietre risters en ACstandsbe1ui- I rekend tot :wo woorden. 
~ TARIEVEN voor KOELIELOONEK buiten lin;;en, afzon<lerlijk gebouclen. 

Gedrukte Aantet'l(enia;,;-boekjes. 
lWaamlijsten. 
IUeedin;;l ij s ten. 
Strafboeken . 

1'.Iena;;eboek en met st.erkte Re;;iste:r. 
Pi·oees-V t•rbaal. Getui~en V e1·1loo1•e11. 

Beklnni:-dcn "" erhourcn. 
Vend1n·ernntwoo1·din~en. etIZ. enz. (4) 

de lijn. 
(6) 'l'HOOFT & KALFF. 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KA.LFF 

blanco aan,'1·ageu tot t.;eleide· 
i billet voor ''er,·oer ,·an koffij, 
1 
met ouh-aug·sth<~f~-urijs , ·oor li:o:f-

-------------- I fijpas. (19~{) 

Amsterds.,msehe Apoth~ek. l 
LetJe1,watev· 

(296)* A. ~lACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
Etappe-Kaart van J a vii 

Topogrnph.1\.Mrt van :::;oernk1Lrt1t 
Id. i> D.iokj11.knrt1i 

Prnchtnlbums 
i\lerk-en stem peliukt 
Ru nd/;clu-if't penuen 
Prachtb~jbel Gustave Dore 
B1J.lboekjes 
Goupil-gravures 

bij 

TH~OFT & KALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhansen 
(in het Javaansch) 

P1·U~ f 5.- {1·unco pe1· posl /' 5,.JO. 
(82) 

Amsterdan1sche Apotheek. 
Ontva ngen: 

Jieatiugs Cough l..1ozent.;'eS. 

(I 0 5) 
}Iidrl~l teg·en de hoest. 

~1ACHIELSE. 

I voren duirusto kken 
PeNy-schn.ren 
Biscuit becldje. 

Loteu voor de Geldloterij te Samarang ten ' Orillon passers 

De j niste berekening heeft cchter plaats nn.ar 
t1e j11i.,l 1! procentsgewijze gehalte van bet gel.~
Ten l a.-:.~i111ilable Pho.~plw1·:uu1· tot den prus 
v.lll f 0.4,:J Cent per Kilogr. 

1 u00 Kilo :::lGPEHPHO...:PfU.A'l' a 41 2j10 °10 

PHO;:;PHOHZGUl~ kosten dus: 

' behoove rnn bet Roomsch Katholiek W eeshuis Honderdjarigc alrnanakken 
en V1Lll liet H ulpfonds van St. Vincentius a Sigaretten pa pier 

BRAN D-Assu RANT IE MAA TSCHA PP[J 

"de Oosterling," 

.J l~ Kilo a 4,3 cent f 185.50. 
Y oor eeu oppervlakte gel\jk ann eene Java 

Bonw is benoodigcl 140 Kilo SUPERPHOS
PH ),~l.'l'. 

II:erbii moeten gevoegd warden (ten einde 
circa ~O 0 

0 Stikstof nan te brenge11) 90 Kilo 
Ruettuliil of Zwavelzure Ammonia. 

De ko-ten "·onlen dus: 
14.C l\ ilo '~ upc rpho~ph::i ::i t a 18 Cent. .. ('2.fi.'20. 
\!:' lit pt•r ~ . :3 . it f jL) per Ton ~ .. )() i1 •• l> 3.50. 
l:irc.t HU l\. iiu llo1•ngkil it ? 

Hit?royer stitat ~ene vermoedel~j k rueerdere 
opbnngst mu 1000 Kilo of lG µi ,·ol per Jitv<L 
Do~11i·. 

J).; afte>er in :.;· geschiedt orn1er Contr0le van 
cu het creh nlt~ Phosphorzuur worclt bepaa.ld 
rloor bet° .P • .:i efat~.tion VL'l'bondeu aau de Rij ks
i,mohouw~chool te i\' r.g·eningen. 

13~j elke levering wordt eene A ll,\' lisc gevoPg~~ 
>im J it proefatation en rnn de gdeverde pnrllJ 
mow· tPr:· ouder verzegeltl c;td1et bcwn11nl. 

' ' ijze ·~;an , anpfant: 
/)1• ;11csM o/ c/i('}1 / circn · ~ W!:'kcu voor chm 

•· 'p'm1t in rl l a g roud gebrncht tc worden en 
·'r1::. t-'ll hawlbrei::d va n den wortel af en 2 
a ;J iudH:.' diL\i g<:;plirnht t e word1m. 

• iznl" liik s d11 t bet :::lnrwr pliosphaat ver
,,_ I ,;·01-.h: It et Bo0ngkil of ceae u lJ(lere Stik-

1-11b;,'. ·ende n csts tof . dit,tr Let t:iuper
' 1ai; ., t'n~ a1lllere m€•s tst0fh oudencle 11e-

, 1· ' · •t•!t ri bev;tt als he• P ho,,.ph or1.mu eu l lt 

\\<r:.tt> a'!een op de sapr\ ik lwicl Tan bet 
, ni ·" 1''n:ct op den groci der plttuten. 

II w l wij l1on"n de wnnbta f :rnngaYen de1 
l'•.li• o li/,-t. i::o,,veel1ieitl per J it nt bo u \V, zoo 
su 1.t to h \"tm zelf dat de meenk·re of rnindcrc 

·.,· r w~ rl ht i ! de r 11roll(l hierbi1· cenc vooruame 0 • 

f t r i.-. 
1 » 111nc em do hoeveelheid va.n 150 Kilo per 

Ju ' IJonw geldt vo0r geheel uitge11·erkte gron
d 11 . 

( uii rne zenden 1vij UEd. op aanvrage eene 
1 foin • hoeveelheid tot anylise. 

Per t1rnnd kunnen Orders uitg-evoercl worden, 
om l' r eerste stoomer te worden geleven1, bij 
t cne hoeYcelheid van 1 0 'l'on. 

\ \ jj ve1·tromvcn dat de geg•·vene inlichtin.g.eu 
l r e "J e re<leu mogen zijn tot eene proeinernrng, 
..., Ell ( met zorcr ul.taevoerc.L slnJ.ren moet. 

0 :"'J -....; 

Iloogachfrni}, 

II. E. llOLTY & Co. 

Agenten te 

(122) Bu ta via. 

Paulo te Samarnng groot f' 300,000. Faber's boodschapleitjes 
DE PIUJZEN ZIJN : Enz. 

1 pq_Js van f 100.000 
1 » > » 20.000 
2 pruzen .. » 10. 000 '1 
3 > > » 5.000 

10 ~ » 1.000 
10 > » )} 500 I 

100 l> )} 100 ! 
100 )} » » 50 l 
J,oten zijn tegen contante betaling en op l 

frnnc:o annvrnge a f 10 het lot verkrijgbaar, I 
bij ann n-uge per po:~t onder inzending van een I 
postzegel lL no cents voor frnnkeering. I 

De d.ag der trekking zal nader wonlen aan- I 
gekond1gd. .

1 
THOOFT & KALFF en 

(57) SOES:.\IAN & Co. 

s 

Amst0rdamschB ApothBBk. I 
Onlvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
E.\" 

~J[].. ... ,{YP van Dr. Z8D. 
(28) A. ~IAJ 'Hll~LSE. 

--- - ·---
.A_n1sterdamsche .A.potheek 

§oeraluirta. 

GlylH1line, rnicldel tegen dfl !10est 111 
1/ 1 eu 1

12 flcscLjes it f' +.- eu f 2.-
_ lig:·aine §~i:ften f 2.- per stuk. 

35G A_. MAUHlEL:::lE. 

(3) 'l'HOOF'l' & KALYF'. 

BYGiEHISCBE BEREID!~, p IERRE 
van de J!edisehe Paenlteil 

van Puijs. 

-8-

BRAND-ASSL'lANTfE MAATSCHAPPIJ 
--.:.~ . ~· 

" " :"'l".ltH.:5 • . 
Bij bet A;-ent!!lchnp dezer 1'Iaatscbap

pijen bestnat. op zeer aannemeliJke ''oor
wn.arden. gelegcnheid tot. Yerzekerin;: 
ter;en brandi.;evnar, ' ' nn &Ile soorten Ge-

. bouwen en Goederen. 
l IJe Agent te Soe1·uhai·ta. 
I crni J. H. VAK O:.\IMEtmK. 

AGEN'l'SCHAP SoERAKARTA 

I der Ba ta viasche Zee- en Brandl Assurantie ~laatschappij. 

I De ondergeteekende sluit verzekeriugen te
,1 gen brnlJdgevanr, op de gebruikelijk.e voor-

waarden. 
I (14) A. i\JACHIELSK 

I Verkrijgbaar 

! Thooft &, Kalffl.-
1 

Soerakarta. 
i 
~ PAPIERE~ IX DI\'EH.SE SOOWI'E1-. 

I EX'irELOPPEK. 

, KA.N'l'OORBJ~i\OODJGOHBOJ~K . 
I . 

1 INKTE.N', IN ZEEB, YELE SOOKt'BK. 
I PRACH'l'ALBUMS. 

DIVEHSE SPELL.fi~K. enz. cnz. (5) 

THO OFT & KALFF - - Soerakarta, 
bevelen zich beloefclelijk rum voor hunne 

IlrnkkBrij an Binderii 
en 

H~ iTDEL 

in Papier-, Schruf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette r.fievering ge

garandeerd. 
. P RIJSCO U HANTEN 

verstrekt. 
worden steeds gratis 

(7) 

Stellen zich vernntwoorclelijk vo01· de wet 

DE UITGE\'ERS. 

Sneldi·uk - TuooFT & KALFF - Socrakarta. 
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