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A.usti·alische Snikei·ilulustrie. 

Voor belangstellenden en betrokkenen in de 
sui.kercultuur kan bet van eenig belang geacht 
warden iets te- vernemen omtrent de wijze 
w'aarop deze tak van landbouw in andere Kolo
nen wordt gedreven. 

Wij putten ten dezen uit een uitvoerig ar
tikel, 't welk de suikercultuur in de Australisch e 
kolonie Queesland behandelt en waarin enkele 
punten voorkomen der aandacht waardig. 

Deze industrie is daar van OV'erwegende be
angrijkheid. De vorderingen der laatste jaren 

in deze richting, het aanzienlijk kapitaal m 
de zaak belegd, de takken van handel en nij
verheid die er mede verbonden zijn, hebben deze 
cultuur reeds lang verheven boven het peil van 
plaatselijke beteekenis. Indien door staatkun
dige of andere oorzaken belangrijk nadeel werd 
toegebracht a.an deze gewichtige industrie, dan 
IS er geen twijfel of zoodanige invloeden zou
den terugwerken op den commercieelen voor
spoed van de geheele kolonie. 

En tha.ns zijn er twijfelingen gerezen oyer 
hare toekomst. Geldschieters zijn huiverig ge
worden om verder hun kapitaal te la.ten vloeien 
m wat men begint aantezien voor een onzeker 
en hachelijk kanaal, en het is niet onmogelijk 
dat deze toestand van weifeling eens langer 
bren mocht, dan de industrie kracht heeft 
net uittehouden en eindigen in een paniek, 
waarbij het moeielijk zal zijn de cultuur voor 
totalen ondergang te behoeden. 

De suikerproductie van Queensland heeft 
sinds eenigen tijd de vraag, de behoeften van 
de kolonie zelve overtroffen, en is nu op ge
treden als mededingster op de wereldmarkt te
genover de aanvoeren van andere suiker
produceerende landen. Opmerkzame statistici 
zullen· weten, dat voornamelijk gedurende de 
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Kol't na zijne komst wrrd Mignons begrafenis ge
viel'd. Alie gasten werden daartoe in de t,TJ.·oote zaal 
genoodigd. Bij bet praalbed stonden vier candelabres, 
en vier knapen, in het hemelsblauw met zilver ge
kleed, wuifden de afgestorvene toe met lange struis
vederen. Twee onzichtbare koren begonnen een plech
tig gezang en vroegen : 

» Wie brengt gij hier ·in onze ~ti.Ile omgeving ?" 
De vier knapen antwoordden met een liefelijke stem : 
»Eene moede speelmakker brenger wij bij u; laat 
baar bij u rusten, totdat het juichen der hemelingen 
haar doet ontwaken." 

Bet koor. 

»Eersteling de!' jeugd iu onzen kring wees welkom, 

De Soeraka1·tasche Cou1·ant vel'~cbijnt I 
dl'iemaal 's weeks: Dinsdti.qs, Donderdag• en 

Zaterdag1, uitgezonrlerd feestda,,o-en. j 

twee laatste jaren, de productie van suiker op 
reusachtige schaal is toegenomen. Niet alleen 
is eene grootere oppervlakte der aarde met 
suikerriet beplfmt geworclen, maar de overvoer 
ontspruit vooral uit een vergel\jkenderw!is nieu
we bron, nl. de beetwortel-cultuur. Nafuur
lijk is beetwortelsuiker geen nieuwe iaak, maar 
zoowel ten opzichte var.. kwaliteit als kwa.ntiteit 
was die, tot voor korten tijd, nimmer als me
dedingster van de rietsuiker opgetreden. Doch 
thans heeft de v-oortgang der wetenschap de 
vroegere moeielijkheden overwonnen en de 
bietsuike1 neemt hare plaats in op de wereld
markt naast die rnn de suikerplantages van 
Mauritius, Java enz. 

In een van de jongste nummers van de 
Saturday Review werd het volgende gezegd. 

»De beetwortelcultuur is boven a.lie verwach
:. ting geslaagd in Frankrijk en wordt thans 
»in bijna iederen staat van het vasteland ge
»dreven. Vooral in Duitschland en Oostenrijk 
> heeft z!j groote verhoudingen aangenomen, 
»en de jongste scheikundige ontdekkingen en 
>werkt.uigkundige verbeteringen hebben de plan
»ters van die streken in sta.at geste1d zoowel 
»hunne oogsten te vergrooten als de hoeda
>nigheid der suiker te verbeteren, zoodat zij 
>ruime aanvoeren leveren op de stapelplaatsen 
>Van westelijk Europa. Door gezaghebbenden 
>op clit gebied wordt berekend dat de productie 
»Yan bie~ui.kt:r in Duit.aohl1111d vt:deden jaar 
:.circa 9-!0.000 ton bedroeg d. i. eene verrueer
»dering van 100.000 ton bij het vorig jaar 
»en een verschil van 350.000 ton bij het oogst
jaar 1880 -81." 

Hieruit blijkt welk eene geduchte mededing
ster de bietsaiker geworden is voor de riet
suiker en dat zij de markt op het vasteland 
bijna geheel gesloten heeft voor andere produ
centen. W anneer het waar is wat gezegd wordt, 
nl. dat de wijze van landbouw, omwerking en 
bemesting rnn den grond, die de beetwortel 
voor zijn groei behoeft, den bodem van Duitsch
land zoodanig veredelt, dat voor vier jaren 
achterna de oogst verbetert, zoodat de cultuur 
bij goede landbouwers hoog staat aangeschreven, 
terwijl de wortel na uitpersing tot veevoeder 
dient-dan kunnen wij spoedig hooren van 
den aa.nplant in Engeland en andere lanclen, 
die wij alsdan a.ls eene markt voor ons product 
mogen beschouwen. Indien de beetwortelcultuur 
den grond verbetert instede van dien uitte
putten, zullen planters van tweede en derde 
gew11ssen er zich zeker op gaan toeleggen, 
zoowel terwille van het rechtstreeksch profijt 
a.ls om het voordeel voor den groud. In de 

met droefheid welkom ! U volge geen knaap of meisje 
na ! Slechts de ouderdom nade!'e gewillig en gelaten 
onze stille woning, en rn deze eerwaardige omgeving 
ruste het lieve kind. " 

De knapen. 

»Ach hoe ongaarne brachten wij haar hie1· ! Ach, 
en zij moct hler blijven ! Laat ons ook blijven ! Laat 
ons weenen op haar graf." 

Bet .koor. 
»Ziet hare schoone vleugels ! Ziet het Iichte, rti

ne gewaad ! Hoe glanst de gouden diadcem op haar 
voorhoofd ! Ziet, hoe schoon, hoe waardig rust zij !" 

De knapen. 

»Ach hare vleugels bewegen zich niet meer; haar 
gewaad flacldert. niet meer bij bet vrolijke spel ; toen 
wij haar hoofd met rozen bekransten, zag zij ons 
plcchtig en vriendelijk aan." 

Bet koor. 

>>Ziet haar aan met de oogen des geestes ! In u 
!eve de vol'mende k.racht, die het schoonste en bet 
boogste boven bet sterrenhei1· verheft." 

De knapen. 

»Maar ach, wij missen haar hier! zij wandelt niet 
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elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

groote landbon wdistricten zullen suikermolens 
opgaricbt warden, werwaarts de planters hun 
product zenden en de dag is misscbien niet 
ver meer, waarop Engeland iijn eigen sniker 
zal voortbrengen, waarrnn de voorr11ac1, zooal 
niet voldoende om geheel m eigen behoefte 
te voorzien, chin toch de aanvragen tot invoer 
van buiten gering zal doen warden lil ver
houding tot vroeger. 

In Britsch Indie neemt de suikercultuur steeds 
grootere verhoudingen aan, 111 Egypte is ZIJ 

reeds ingevoerd, in Brazilie wordt z\j aange
moedigd. In China zentlen de inboorlingen ltui1 
rnwe suiker naar de groote raffinaderijen vnu 
Hongkong en elders, waar het proclact in sche
pen wordt overgelti.den en naar men zegt dik
wijls tot een zuiver nominaal vrachtcyfer, a.ls 
ballast uaar de voornaa::nste suikermarkten 
wordt vervoerd. De Fidji-eilanden leveren 
ev-eneens hun aandeel, terwijl men in Nieuw
Caledonie pogingen doet met den rietaanplant 
weder te beginnen, eene poging die vroeger 
mislukte door de plaag van de sprinkhanen. 
In Queensland is in de laatsts jaren eene steeds 
groot-er wordende uitgestrektheid lands met 
suikerriet beplant. In 1877 werd daar het pro
duct van 8043 morgen lands vermalen: in 
1882 was dit cijfer gestegen tot 1687 4, ter
wijl, gedurende gelijk tijdsverloop het aantal 
molens bijna verdubbeld werd. 

Natuurlijk is van dien ontr.ettenden aanwas 
van den suikeroogst uit deze verschillende brou
nen het gevolg geweest een sterk terugloopen 
der prijzen. Een Engelsch tijdschrift zegt hier
omtrent: 

> V ergeleken met verleden jaar om dezen 
»tijd, 1 toen men de prijzen reeds 11.ls ste rk ge
»drukt beschouwde, bedraagt thans het verschil in 
»daling van 25 tot 30 percent. Het gevolg is 
»groote gedruktheid en moeielijkheden in Min
»cinglane (.*) het hoofdkwartier voor den h.a.n
>del in suiker en andere koloniale producten. 
»Van een groot huis b. v. wordt gezegd, dat 
»het onlangs 300.000 pond sterling verloor, 
» alleen door de waardevermindering van de
»ze koopwaar." 

In een dagblad van Queensland lezen wij : 
>De Colonial sugar refining Company, die 

»tot op vrij aanzienlijke hoogte de sui.kermarkt 
»Van alle a.ndere Australische kolonien be
> heerscht, heeft bekend gemaakt, dat zij dit 
jaar weinig vraag naar Queenslandsuiker zal 
»hebben, tenzij tot een cijfer dat ongeveer 5 
»p. sterl. per ton beneden dat van het vorige 
»jaar is. De prijs thans geboden voor eerste 

(")Eenll straat van de Londensche City. 

meet· in den tuin en verzamelt geene bloemen meer 
van de weide. Laat ons weenen, wij laten haar 
bier! Laat ons weenen en bij haar blijven !" 

Bet koor. 

»Knap1m keert terug in ht:>t !even! De vrije lucht 
bij de kl'onkelende st!'oomen cll'ooge uwe tranen. 
Ontvliedt de nacht ! Licht, vreugde en bestaan is bet 
dee! de1· Jevenden !" 

De kiln.pen. 

>>Ja, wij keeren terug in het !even! Geve de dag 
ons arbeid en vreugrl, totdat de rust en de stilte des 
avonds ons met gezegende droomen verheugt. " 

Bet koor. 

>>Kinde!'en snelt nu terug in bet )even! Wo~de u 
het kleed van de schoonheid gegeven en ook de liefde 
met hemelschen glans schenke u eens baar onstel'
felijken krans !" 

Toen men bet gezelschap nog een Jaatsten blik op 
de afgestorvene vergunde, zag de markies, die zeer 
dicht bij het lijk stond, dat er op Mignon's ontbloo
ten arm een crucifix gegrift was. Hij ontstelde hcvig 
op dit gezicht en riep uit: »Arm kind, ongelukkige 
nicht ! vind ik u hier terug, u, die wij nimmer meer 

Inzending der Ad vertentien tot op den 

dag der uitgave v65r 10 uur. 

> kwaliteit is 17 P. S. per ton en alleen pri
» ma kwaliteit suikers zullen opgekocht wor
»den. Men beweert, en naar het . sch!jnt op 
>deugdel\jke gronden, dat de Ma1itscbappg ge
» heele oogsteu op Java tot zeer lage prijzen 
» beeft opgekocht en dit feit - want wij ge
» looven d,tt het een feit is - stelt de My in 
»stmtt een onafhankel!jk standpunt inteuemen." 

Zulke mededeelingen kenscbetsen den tegen
woordigeu toestiLUd. Ongetwijfeld was er een 
tijd - en dttt nog niet lang geleden, toen on
cler alle omstandigheden bijna, de suikerfa.bri
kage in Queensland een zeer winstO'evend be
drijf was. Op de markt V'an het land z~lf heersch
te er vraag naar, het aantal concurrenten was 
mi~.der, de arbei~~krachten goedkooper, gemak
kelu ker te verkqigen en aan minder strenge 
bepalingen onderworpen. Doch dit is alles nu 
veranderd. De omstandigheden hebben het nood
zakelijk gemaakt <lat, wanneer de strijd met 
succes zal warden volgehouden, kostba.re, 
nieuwsysteem installaties moeten warden a.ange
schaft, die niet enkel berekend zijn op fraa.ier 
product, maar op een fraai product met bespa.
ring aan arbeidskracht. Dit is alles geschied 
en nogtans is de mededinging zoo scherp, Ja.t 
de minste zweem van gekleurdheid in de suiker 
den fabrikant stof geeft tot diepe bekommer
ms. 

So er aka rt a. 
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De Predikant 

VAN KLA VEREN. 

Heden morgen kocht iemand in de ChinePsche 
kamp iets ter waarde van f 1 en gaf een rijks-

dachten te zien en sinds lang een prooi dcr golven 
rekenden !" 

De aancloening verstikte zijne stem, zoodat de goe
de man niet kon voortgaan. Hoewel ieder verbaasd 
was, zweeg men tot a:in bet einde dt>l' plechtigheid, 
en eerst na eenige dagen kon men van den markies 
de verklaring zijnel' zondel'linge woorden vernemiin. 

Hij ha.d een broeder gehad, Augustijn geheeten 
wiens d wee pend en bespiegelend karakter hem voor 
den dagelijkschen omgang ongeschikt maakte, zoodat 
men hem zeer naar zijn genoegen voor den geeste
lijk.en stand opl~idde. Op eens veranderde hij geheel 
van geaal'rlheid; lwt get>stPlijke kleed begon hem een 
walg te worden, daat· hij de kracht der liefde had 
Jeernn Jrnunen. Het ongelukkig voorwerp dezer ver
boden genegenheid was eene kloosterzuster, Spera
ta genaamd '). Zondel' de gevaren en de schande te 
bedP.nken, die aan hunnen omgang wrbonden waren~ 
holden beiden op hun verderfelijkan weg voort, tot
dat zij eindelijk hunne misclaacl met altijddu1·ende 
kerkel'straf moesten boeten. Augustijn was half waan
zinnig geworden doot· zijn ongeluk, maar had zijne 
bewakers weten te mis leiden en was gevlucht. Men 
had hem nooit mecr teruggezien, maar dacht, dat 
hij naar Duitschland geweken wa~. De familie van 
den ongelukkige had zich hun vel'laten en door al
ien verafschuwrl kind aangetrokken. Reeds van haa1· 
vroegste jeugd af toonde het meisje een allerzonder
lingst karakter en hare liefste bezigheid was aan 

') Ik wijk hier weder eenigszin~ van de waarheid af. 



l gesloten door de info.nterie vnn ht't leiSioen, 
l tevens met de muziek aan het hoofd. 

daalder. terug De vel'kooper verontschuldgde zich 
van geen zih·ergeld te hebben om terng te 
geven. De kooper nam er genoegen mede dui
ten te ontvangeu, daar die tocb ook voor passel'
geld te gebruiken Wii.nm. De duiteu werJeu 
geteld, door een bediende in een mk gedaan 
en naar lrnis gebracht, miw.r d11ar bleek het dat l 
van de 180 duit.m, die er teruggegeven wa- I 
ren, zich l~7 <loewit aj:1m b\j bevontlen. Een 
reclnme b\j Lien l 'hinees leilld tot niets. Deze 
beweerde 11eU's van geen enkele doewit ajam 
teruggegeven te hebben en scheen te veronder
stelleu, d;1t het geld onder weg of ten huize 
van den kooper verruild was. 

G e me n g a. e E e r i c h t en. 

Men zij voorzichtig met het ontva.ngen van 
doewit ajmn, daar vele Uhineezen ze weigeren 
te ontvangen, ofschoon zij ze wel uitgeven, 

Olficieele lichting der brievenbus te Solo des 
voormilldags ten 6 ure. 

De bus is ecbter gelicht: 
op \Yoensda.g den 1 October 28 mm voor 6 
Donderdag » 2 > 31 > » 6 

Zooids men' z:et wordt de bus al vroeger en vroe
ger gelicht, ofRc.hoon zes ure steeds. de officieele 
tijd blijft. :Hen moge het fliuk rnn een 11mbtenaar 
vinden, dat hij zich aan geen Ooumntenge
schrij f stoort, maar in dit geval is deze hou
ding stellig niet in het belang van het publiek. 

De verkoop van de onderneming Ngaroom, 
die redert nrn.anJen op heden was aangekou
dig<l is wederorn niet doorgegaan. Daar bet 
reeds de tweede maal is dat <le veiling van 
dat fand ter elfder ure uitgesteld wordt, schijnt 
deze verkoop bepaald met eenige hindernissen 
gepaard te gaan. Deze is utl bepaald in de 
maand November. 

Het stoffelijk overscbo van den H.esident Mr. 
P. A. ;\fatthes werJ gistel'eu per extrntrein ten 
1 ure 1111.ngebmcht. Die trein bestoml nit drie 
\Vaggons. De eerst.e was een gemengd rijtnig 
l e en ~e klasse de beide anderen b1Lgagewa
gens. In het eerstc bevoml zich i\fovronw 
de wetluwe ;\fotthes. een lrnrer vriendinnen die 
haar vitn Mlllang bad afgeh1L1tlLl en eeu der 
vrienden van den overle<lcne. Zoodra de tr• !in 
tilstond stegen Alevrouw en die hn1tr verge

zeltlen nit en begaven zic.h onmi<ldel~jk naar 
bet gereed taamle rijtuig, m1t baar naar bet 
H.esrdentiehuis bracbt. 

De ki ·t werd toen in rlen lijkwagen geplaatst. 
door eenige Solo~che burgers, die zich daartoe wel
willAnd lrndden aangeboden. Geescorteerd door 
het tlefo.chemeut der lijfwacht omler komrnando 
van een omlerofficier, werd die nnar het 
Hesidentiehuis gebr<tcbt en daar op een gereed
Rta1tnde bnar in de midJeng:tller{j gesteld. 

Om,;treeks halfv\jf ure kwn.men de iroepen v1m 
het :\hngkoe-X egorosche legioen ten Residen
tiehuize nan . lle lrn,rnllerie en nrtillerie. de 
eersten te voet. schmtrden zich op het erf, elf' 
infonterie bleef op den weg sh111n en iets bter 
kwarnen de ~chutterij en de troepen uit het fort. 

Intusschen hatlden de bela.ng tellenden zich 
i:!.l de >oorgallerij verzn.meld en juist. klokslag 
vijf ure werden de cleuren geopencl. IY eder
Olll door Solosche burgers gedragen, brncht men 
het ljik in den rouwwagen en zette cle stoet 
zich in beweging. Kanonschoten kl on ken 
van het fort. De stoet werd geopenrl door het 
Jetacbement der l~jfwn.cht. gevolg<l door de 
kavalcrie van bet leg1oen en de bergb;1tter\j. 
Hierachter de schutterij en de troepen nit het 
fort met tle muziek aan het hoofd en den on
floer. den mnd1uu·Ll. X n volgde de lij kwagen 
<laarnchter de belangstelleuden, wnaronder de 
Hesident van :Jfodioen. de assistent Hesidenteu, 
van :-:loer,i.Irnrta. rle Pangarnn Adip11tie Anom. 
de Pang~mn A<lipati~ Ario Pmboe Prnug 
\\radono en cleu ( 'ltef cler exploitaiie van de 
~brn.tsspoorwegen, Oosterlijnen. De stoet wenl 

hct ~11·anil tc ~11 'le1i. waar z:j al~ een g«~m~ over rlc 
steile kliµp•!n ~[H'Ong. l\1 Z•''ten•n dng w,1s zij 1·cr
rlwenen en men hirl•I het er algemeen rnor. dat zij 
l1::tar grnf in rl•' gulven g<~1·onden barl. Thans had 
cchter de m::u kies h::tar aan het hem welbekende tee
ken h,,rkend. 

Groot w11~ rlc• vcrbazing van allen toen men tleze 
bijzondcrhc.len hoordc, maar nog grooter \l'lml hun-
111.! vcrwondering, toen bij alien als mn zclf het deuk
becld oprces, dat de gevluchte Augustijn nieman1l an
r!ei·s lwn zijn chm de outle harpspeler. Daar de goe
de. markic~ zoo geschokt was door het gebenrde, dat 
hij zijne reis weder wen~chte te aanrnarden, begrcep 
men, dat het beLcr W<l$ hem rle nicuwc ontdckking 
niet mede te deelen. daru· diL licht ''001· den ouden 
mm ernstige gevolgen kon hcbben. 

De ledigheid door zijn vertrck veroorzaakt. we1·d 
weder aangeYuld. door Nathalie's broeclcr Lotharie. 
.\let dczen besprak 111en het gcbeurdt~ en vooral was 
hct g1!zebchap c1· op bcdac)1t. om het lot van den 
ongel11kk1gen ,\ ugnstijn ~ooveel mogelijk te vcrzach
ten. v\'ilbelm had bericht on1 vangen, dat zijne 
gcnezing als Yolkomen beschouwcl kon worden; daar
orn be>loot hij hem tot zith te Jaten komen, om mid
dL•len t' bernmen, waardoor ltij in bet vervolg in staat 
zou ge,teld worden om de nuchtcn zijne1· genczing 
te geniPtcn. Ecne pa~scnrlc workzaamhe1rl wercl hier
'oor als hct bcstc mirlrlcl aangeziPn. 'Scinige dagen 
daarna verschern :\.11gustijn clan ook wcrkelijk in hun 
midden, maar \Yilhelm noch iemand anders die hem 
re nn·cu gekenr! had kon hem herkennen. Ilij droeg 

Het d0ffe gel'offel der tl'ommen werd afge-
wisseld door de treunnu1,iek op dnu weg nn.ar f A ls voorzitter van het feestma11.l onlttngs door 
het kerkhof, die in een uur t\jds 11fgelegcl werd. <le blen der 'l'weade Kamer hun tachtigjari
Bij den zij weg gekornen. wenl het lij k vim den i gen colleg11 W\jbengn., te Scheveningen 11~mgebo
wno·en a:enomen en nmtr het g·rnf gedragen. den ,.,.af de heer Blusse namens alle disch<re-o l...J ...... .._, • ' 0 l."'> 

'l'oeu de kist boven den grond stond nam de l nooten, zijn tevreclenheid te kennen over de uit-
Resident Oudemans en chnrnE1 de heer vn.n · stekendc wijze, waarop de heeren Schaep1rnm en 
Nispen bet woorJ. Beiden vmren akade- i De Meijier zich van hun fatak nls cornmi:>s1uis
mie vrien<len van deu overleuene geweest sen van het diner gekwett:Jn hn.dden. Menu, 
e~ hn.dLlen de vriendschn.p met .. hem tot nim wijn, bedieuiug, versiering der bLfel, alles was 
zun dood ]1angehouden. Hartel~Jk waren dan perf'.:d. Overigens was dit niet te vcrwonLleren. 
ook hunne toesprakeu en meer dau een om- De znak toch wits in goede h1rnden geweest, 
stander was a11ngeclaan. 'l'oen men den zijweg 1Lltlrn.11;; volgeus Boileau in den » Lutrin .,: 
naar het kerkhof insloeg wa.rrl het eerste salvo ., Lt1 deesse en entrnnt, qui voit fa nappe mise, 
der infonterie gelost, toen de kist in de rust- Admire nn si bel ordre et reconunit l'eglise." 
ph11Lts werd ntJdergelnten klonk het tweede. Hierbjj het scbalksche gezicht, dn.t den beer 
Eenige frnaie kranseo, die de kist gedekt had- Blusse eigen is, en wij behoeven niet te verze
den. werden er n~ weder ?P nedergeworpen I keren, dat dit gelukkig citiLn.t met d1Lverende 
en m een oogeu bltk Wt1S die onder bloemen toejuichingeu begroet we rd." 
bedolven. 

De begrnfenis vim den Resident J.ir. P. A. M11t
thes w11s afgeloopen. Allen keerclen nMr hun
ne woningen terug en v11n een brnaf mnn 
bl\jft nu alleen nog in de h11.rten zljner familie 
en vrienden, de herinnering over. 

Zw. Ct. 

In Zwitserland sloeg 17 dezer de bliksem bij 
het dorpje Eschlikon in Turgau in een spoor
treiu, zonder dat de passagiers er iets anders 
van bemerkten clan een lichten scbok. Later bleek 
<lat een der. lanhmrns der locomotief veruield 

D G b k b . · · t en ·n de beste len een ijzeren staaf geheel krorugebogen was. 
e are e esar is g1s er 1 D B i.:· h · · t · f 

.1 f 1 d dei·e ne 1·n liet e errl:Jnsc e vereemgmg van vege aners o orue a ge oopen, zon er een u r . . . -
R ·d t. h · D I:> ·d t 0 de ans die . hever het »Dmtsche bond voor harmomsehe 

es1 en 1e ms. e .t.es1 en u m, , I I f · · ,, 1 · · · I h 1 d 
l 1 h · 1 d I> e 1·n,~ v 1u ee wuze zooa s zu z1c t oogl raven noemt, voor c eze ge erren ell e 1.eg,.. r 0 < . • . • 

N d 1 l b I l·< ·· t ) d. Je 1·8 lle h1eld onlangs rn de boofdstad h;Lar gewone J!Lar-e er anc sc nc ie ver egenwo• r igu , - . 
, d ~ r d·o te 1 ,.~el·ee·· ,l vergadermg-. Onder anderen werd besloten tot uen mor<Yen we er naar n.1.11 i en n < v ' ' , • ·~ ,, " '"'" t het benoemen van een »Wandelleeraar om de 

beginselen d~r vereeniging rueer algemeen be-
De dieven zijn in de stad nog altoos werk- . ke~<l te nm.ken . Het bo~d telt. ~ 70 ]eden en 

zaam en schijnen bet voornamelijk op de Ach- bez1t de grootste vegetrmsche b1bhotheek ( onge-
terstraat geruunt te hebben. Bij den heer 3· ve;r 700 ~eelen~ van he~ vaste lnnrl. Het geeft 
hebben zij een bultzak gestolen en de gebeele OOJ\ een tJJdscbnft, de legetansche Rund·cliau, 
dispenskast lee<Y<YehaalJ. In den n;i.cht va.n Dins- rd. 

"'" da<Y op Donderdit<Y beproefclen zij de zijdeur 
0 " . 

eeuer woning te openen en gisteren morgen 
vond de heer N. in de :::lchoobtr11.tit voor z\jn 
huis een 111.dder en een ijzeren kuods. Uit het 
laatste ma<Y men opmii.ken, d11,t de cornmuni,;-

o . 
ten bii evenuteele ontdekkmg tot tegenweer 
gereed z~jn. 

Tot nu toe is geen enkele dief gevat en werd 
ook geen stuk gestolen goecl achterhaald. 

RECTJFIC~TIE. In ons vorig nurnmer werd ten 
gevolge van door ons ontvangen nbui;:ieve opga
ve, den leeftijd vn.n wijlen Hesident Matthes 
als 56 jaren bekencl gesteld. Dit moest z\jn 48 
Jnren. 

A.ls opvo1ger vfl.n w\jlen Resident :\fatthes. 
noemt men nu n-eder den hcer L1Lging '110!.iias. 
litatstelijk Gouverneur van Atjeh. 

Dezer dagen wierp een vrouw te Dnsseldorf 
een brief in een brieveubus en stak, 01u zich 
te overtuigen dcLt het schr\jven goecl bezorgd 
was. baar hand zeer diep in de opening der bus. 
'l'oe11 zij de overtuiging had erliLngd cl.Lt haar 
doel bereikt was, wil<le zij de hanJ terugtrekken, 
die echter vastgehonden wenl door een veilig
heidsklep, in de bus verborgen. wunrtusschen 
een harer vingers was beklemcl geni.akt. 

De vrou w scbreeu wde alsof haar ieven gevaar 
liep en een groote ruensc.benrnenigte kwa.rn toe
scbieten; onder groote vroolijkbeid. van bet pu
bliek werd de pen cloorgevijld en de gevaugene 
dnarrloor uit den onaangennmen toesbmd bevrijd. 

-Li~fhe!::hers van zeer kl1t:<\sieke ID117.if'k', rlie 

I 
z:ch gnarne op de hoogte hou<len van de kunst. 
deelen wij mede, dii.t het bjj gelegenheid der 
lfotterLlamsche kermis gezongen kel'rnislied was: 

De volgende opg;wen z\jn ontfoend :1.a\ het .. _.Tij k~~1t :i•n. avond ~e deur niet .me~r nit 
laatste Bat:tvi1i.:1.:>ch m11rktbericht ( rnn ~g '=lJi:>t Want Loatie is de brmgorn en Poetie is de 
jL) bruid." 

SUif\:ER. De geringe kooplust. welke tegen Het refreia: 'rnatje ! 1'aa~je ! 'l'antje ! 
bet he'.:rin >•m d,~ m1111.nd nog bestond. is ge- Lt·o. 
he'll 'cr3- i:w. w ! , hoofi.lzakelij k ten gevolge van 
de voortLlurend zoo ongunstige beriehten uit 
Europa. Verkoopen bebben niet plants gehad. 

KOFFI.T. ::\11. de Gonveruements-Augustus 
verling zij n er eeuige herverkoopen v1m Kedoe 
tot f 30.-- t.it st1md gebrncht, maar sedert is 
de kooplu~t we ler verffo.;wwcl. zoodnt de vei
ling van 17 .l~;, ·r vim 

500.) P. '· ·" 1m 11·,mu tot . f 28.i'i5 
::;uoo )) I\.e foe » . » 28.86 

·13000 Jlala•1r1 )} . » ':!i.91 gemid-
del l i~ afgeloope11 . 

::.>OOO Pk 

YtJcl.' ~OJJ Pl>. 1~ . ll. Pam mo ·kan h-:oe \rn;; 

f 'tll.J .l hct It' >g''t 11itg1ibrachte bo.I ll'at echtcr ge
\\'L'i!£•"·d 11'.'r.J. doch hcefl men de partij later tot ge
h •i11H) p:·ij' \ ~rkocht. 

cene gc1onc. ccnvoudige re1-,Jdceding ,zijne lange haa
rnn en baai·cl "·area n·rd11·enL'n, en bet schcen al~of 
hij Yele jaren jongcr gewordcn 'rns. In zijn omgang 
01rle1scheicle hij zich niet in hct minst \an de O\e
rigP. ga;ten. Gerl11rende zij11 Ycrblijf op het boitcn 
hield hij zich cchter bet Jiefat met Felix op, die bij 
hem de hcr!nncring ann rorigc dagen deed herlewn. 

\\'ilhelm h:i.tl umtrent hem Yan den geneeshee1· 
vernomen dat het b;_j zUne genezing hcL moeielijkst 
gcweest was hem een ingcworteld tlenkbeeld uit het 
hoofrl te praicn. Dit was de hem steer!~ vervolgende 
gedachte, tlat hij zijn lel'en eens zou Yerliezen door 
toedoen Vf\11 een kleinen knaap, en hil'rnit was ook 
zijn vroegernn angst voor Felix voongcsproien, zoo
tlat hij het bij gl!lcgenheid van den brand op diens 
!even had toegc!i~gd. Thans was die v1·ees geheel 
vP.rdwenen, char hij zich 1.00 gaarne met den klei
nen jongen bezig hield. Een kwaarl kleefde hem 
echter nog aan. Zooclrn sumberc getlachten weder 
in zijn hart opwt'ldt>n, was hij gewoon 1ich rloor 
opium te bed welmen, en de geneesheer durfde hem 
dit nog 11ict verbicdcn, daar het vcrbo<l "'ellicht et>n 
gebeele instorting ten gevolge zou hcbben. 

)fa de velerlei voon'allen de1· ln.ntstc dngen gc
raakte bet gezelschap nu eenigszins in cen kahnerc 
stemming, hoewel \ViJhelm nog steeds ontler bet ver
lies van Mignon en onder zijn harteleed gcbogen ging. 
Tor.h werden er reeds ecnige voorhcrcicbelen l'Oor 
zijne plechtige ver10l'ing gemaakt, tocn op nieuw 
eene droel'i~e gebcurtems de nanwclijks hersrnlde i:re
moederen sch0ktfl. 

Vijf A.1Htnilische kolonien hebben zich aan
geboclen 15000 pd. terl. bij te drngen in de 
kosten voor uitbreidiug van de Engelsche heer
schappij in het westel\jk de3l vn.u den Stillen 
Ocena!l. Naar rneu vel'neemt, gelilt het hier 
een sedert l1i.ng voorbereit.l plan. W11.nt, zooals 
de 1'"Jngelsche ministet· vau koloniiin in het 
Lagerhuis zeide, heeft hii reeds in Juli 1888 
de Austrnlische kolonien uitgenoodigd tot een 
gemeenscl.tappelijke cba<l in den Austrnlischen 
archipel. In J\Iei il. heeft dt111rop cle Engelsche 
re~eering, w[jl de 01mt11n•ligheuen dwongen 
spcwd te nm.ken. zich bereicl verklaard tegen 
een door cle Engelsche kolonien op te brengen 
j11arlijksch beclrng van 15000 pd. sterling een 
corumissaris te zenden om, ondersteund door 

Tenvijl men op zekcren dag in een gezellig on
rlerhoud vcrdirpt "·as, wcrcl de rleur eensklaps hcftig 
opengPrnkt en 'vloog Angustijn dootlsb!eek binnen. 
Z\jne gelaatstrekken Yerrieden ecne hevige ontstelte
nis; hij schern te willen spreken maar kon geen woorrl 
uitbrengen . Men sprong op hem toe, daar het scheen, 
dat zijn outle kwaal met hemicll\vde woerle iLge
barstPn was. Toen eerst kon Augustijn met moeitc 
en afirebroken uitroepen: ))Neen houdt mij niet vast!' 

( }J'ordt VeJ'VOlgd.) 

~ e.in stuornuoot eu een reeks van ambtenaren, 
het beschenuheer8clt1tp over deze streken, in 
naam ller koningiu, te a.11.nvanrden." Deze no
ti1 was verzonden Y66r in den Rijk~du.g een 
woonl1 over de koloniiLle pulitiek of over een 
subsidie voor over11eesche stoomvaartlijnen ge
sproken is. 

Het teekent de Bngelsche koloniale politi!\k 
llat zij zich eerst dau t.ot het bescbermheer
~chnp over een gebiecl vah 10.000 viek. mijlen 
!ant vinden, nadat de vereenigde Australische 
kolonien zich hebben verbonden, te z1imen een 
jMrl\jksch bedrng van 300.000 Mark ~oe te 
staan. Deze kolonien worden echter verplicht 
tot de1,e opofferingen, willen zij het voorKo
meu, clat op den een of anderen dag strafko
lonies in h un bULut word en gevestigd 

B.H.B. 

Teu einde den handelsgeest der armzalige be- ~ 
zolking in de 1tfdeeling Lebak, Hesidentie Ban
tam, op te wekken en tot uitbrniding dier indus
trie, heeft men in de laatste t~jden eene nieuwe 
kultuur ingevoerd, nl. de zoogenaamde dwang
kultuur van de gomelastiekboomen. Ieder man 
in de dessu. moet 5 boompjes planten, e~ dat 
nog we! op poene vrm straf. 

De bevolking moest de zaden en plantjes 
zoeken en v11ak zelts koopen. 

De Loeras en djttros rnn de dessa hebben 
in clien tijd met het ver koopen dier plantjes 
<YOede zu.ken gemaa.kt. 
0 

De gornclastiekboomen zullen over eenige 
jaren door hunne opbrengst den nekslag ge
'ven aan de tegen woordige marktprijzen, want 
zooals verteld wordt moeten die boomen weel
derig groeien en veel beloven. 

Of het borenstaande een order was van hoo
gerlrnnd weet men niet, maar in alle gevalen 
kan gezegd worden van bet bestuur van Le-
bak i>plus royaliste que ;re roi." J. B. 

Verspr eide Berich ten. 
Door de Regeering is afwijzend beschikt op het 

vcrzoek van den Chinecs Tan Pck Hong te Buiten
zorg, aan wit!n in bet belang der openbare rust en 
orrle Timor Koepang toL verblijfplaats is aangewezen, 
om zicil tc Samarang of Soerabaia clan wel buiten 

1eded<.1.ndsch Jndic te wstigen. De Resich,nt van 
Bataxia is nangeschi·cven om voor den overvoci-. van 
genoemden chinecs onder behoorlijk politie-toezicht 
het noodige tc ve1Tlchten en gemachtigd om. _onder 
zijne rnrnntwool'<lelijkheiil bedoehlen chinees uit de 
gc··angcnis te ontslaan om orde op zijne zaken te 
strl!cr.. Tan Pek lfong kl'ijgt voor levensonderhoud 
f '] 0.- 's maancls of 40 (zegp:e Yeertig) duiten per 
dag.- Tc Pcnang is een jong chineesch meisje van 
harcn rndcr weggeloopen naar het klooster en de 
politierechtc1· verklaal'de, dat hij den vader niet kon 
helpDn om zijn kiud tcl'Ug te k1·ijgcn. De vadt>r heeft 
zich nu tot het llooggcrechtshof gewrcnd en dit heeft 
onderzoek laten doen of hflt een mannen of een vrou
wenklooster is, waa1· het meisje asyl heeft gezocht.
Te 13ataYia IHleft een v1·oegtijclig wandelaat· op Sa
lemba, icrnand, pas ontwankt, in bet gras, aan den 
kant van den weg, in ccn flanclletjc gekleed, gevon
Lieii. DL' man was dea vorig~n avond met eenige 
kenni .. sen naar l\Ieeste1· Cornelis geweest en was om 
naar zijn h6tcl terug te keeren in cen dos a dos ge
stapt en daarin in ~laap gernllen. Misschien ten ge
rolge rnn de tc ,·eel gebrnikte Yergnnning had hij 
nict bcmcrkt dat de li.oetsier zich \'el'gunde om hem 
uit de dos it dos te lirhten, hem op bet flanelletje na 
uit te klecden en daarna weg te rijden, met mede
uemincr Yan de kl eerleren en aUcs wat in de zakken 
was. "'De wandelaar leende hem anderc kleederen en 
v1i1·schafte hem ePn irnurrijtnig om naar huis te 
rijdcn. - De baringrnngst in Nederland is d1t jaar 
zoo oYervlocdig gell'eest. tlat nieuwe haring met t.ude 
koppcn de zcs stuks slechts 8 a ·j 0 centen uit de ton 
kosten. De Sumatra-Courant Yerneemt, tlat weldra een 
groote partij naar lnclic zal worden gezonden, om de 
ludo-Europeanen, die onder den cll'uk der belastingen 
wat flauw zijn geworden ccn beetje op tc frisschen. 
Als cchter de partij die men naar Indie zal zenden wat 
groot is, clan zal de beer Sprenger van Eijk er wel 
voor zoi·gen dat de uitvoer uit Nederland en de in
Yoer in Indie zwaar bela·:t worden. Het mes snijdt 
clan aan twee kanten en er is weder geld voorhandcn 
voor een agent van Eisbach of een Raclja van Tenorn.
De grootste schm·ken, banclieten, dieven, zijn onder 
elkander ten minste nog eerlijk, de Hadjie.s echter niet. 
Een van die heilige mannen, tevens djoeragan van een 
pramv, die in de nieuwe kalie te Samarang vastge
meerd lag, krerg bezoek Yan twee collegas, die bij hem 
bleve.n vernachten. Zij waren in bet bezit van ver
schillende goederen en een f 800 aan contanten. Bij 
hun ontwaken was alles verdwenen. Zij gaven er aan 
de politie kennis van en rteds ten acht ure in den 
morgen waren zij weder m _het bezit van hun eigen
dorn. Een pak met kains, waarin voor f 200.- aan 
contanten, were! onder de prauw uit bet water opge
vischt, tenvij l de resteerende f 600.- in bankpapier 
uit een uitgeholde bamboe werden gehaald, waarin 
de brave Ha<ljie-djoeragan die verstopt had.- Het 
nieuw benoemde lirl in den Raad van Indie, de heer 
Michielsen, is verleden Vrijdag met het stoomschip 
Voo1·waai·ts te Batavia aangekomen.- Een chinee
sche dame, Saem Ya Hoenia woonachtig in de kam
poong Kentangan werd tot drie malen toe bij den 
kapitein chinees ontboden, die haar over iets onder
vragen moest. De dame liet echter even zooveel maal 
weten, clat zij niet verkoos te komen, Hiervoor heeft 
zij voor de politierol terecht gestaan, maar is er goed 
afgekomen.- De telofonische verbinding tusscben 
Samarang en Tjandie is tot stand gekomen. Op beide 
plaatsen kan men elkander duidelijk ven>taan en men 
hoopt elkander ook te zullen begrijpen. 

• 



Telegrammen van de Locomotief. ! 
I 

Uit Solo, 30 Sept€mber. De he·~r Matthe>, Hesi-. 
dent van Solo, is gisteravond tc zes uur ovel'leden 

Uit Batavia, :10 S~ptr.mber. Z. E. de Gouverneur
generaal heeft <lringend aan het Opperbe,tuu1· Ter
zocht om 'het recht van overschrijving van vaste goe
deren niet te helfon bij den ovecgang van rechten 
van e!'fp:1eht, zooub; was voorgesteld. 

Het stoo111~chip Soembaja is den 27en September 
te Aden aangekonwn. 

Uit Solo, 30 September. Oti bP.grnfonis van den 
heer Matthes zal plaats hebben morgen in den na
rniddag te ,·ijf uur. 

De kapiteiu van bet wapen der genie Dumoulin 
zal weldra met pensioen bet leger verlaten. 

Benoemd tot lecraar aan de boogere bnrgerschool 
te Semarang, d1-. van Nooten. 

tot tweede commies bij de algemeene rekenkamer, 
Sneep. 

tot derden commie> bij de algemeene rekenkamer, 
Fransz. 

Ove1:geplaatst van Boelecomba. naar Ba!angnipa, 
de opz1chter der derde klasse bij den waterstaat de 
w~. ' 

Benoemd t,it riddr.r der l\lilitaire Willemsorde der 
4e klasse, de tweede luitenant der infanterie' van 
Bennel.:om (gesneuveld) en de fos~Jiers Joosten en 
Nieuwenhuis. 

Eenol vermeld, de tweede luitenants der infanterie 
Steup en Leegnertz; 

de sergeanten Tbosig, Beens en Gilde; 
de k0rporaals Seebe>rger en Nikisch: 
de fuseliel'S Dijkhuis, Ba1'thelma, Boone en Ducat; 
de ziekenoppasser Kreuwers. 
Taegekend de zilveren rncdaille voor Moed en 

Tron w aan den inlancl.schen fuselier Soe poe. 

Particnlier '1.'elegr am 
YAN DE LOCO.MOTIEF. 

Uit Nederland. 

Amsterdam, 30 September. 

J/.VA SUIKJ<:R nr. 14, 13. 
Van Reute11 130 ::3cptember. Kairo, 29 September. 

Ook de ltaliaansche consul generaal heeft thaus een 
prote.> t iugediend. 

Uit Batavia, 1 October. Het stoomschip Koningin 
E1nma is gisteren te ::3ue~ aangekomen. 

Het stoomscbip "Jlacasse1· is gistel'en van ::3uez Ye!' 
u·okken. 

Anjer gepasseenl. het zeilschip Rosa Bonheu1· rnn 
RotterdallJ, met een lading srnkgoedereu voor Se
marang. 

OntsJagen, eenol, op ,·erzoek, Pino, notal'is te Se-
ra11g; 

\ eenhuijzen eerste Jui tenant der artilleric; 
Erni, otficier van gezondbeid de!' tweede klasse. 
lienoemd tot ingenieu!' der tweet.le klas e bij den 

waterstaat, Hollingerus .Pijpc!'s: 
tot contt·oleur cter tweede Juasse, op Java en Ma

cloera, de Chauvigny de Blot: 
tot machinist der tweede kl<t:;se bij de gouverne- · 

mentsmal'ine, Berends. 
\'ergu1;11ing verl<lend aan den Regent van Lectok, 

om zich te noemen Radben "Jlas. 
Ingedeeld bij het 8e btttaillon infanterie, de kapi

tein Lemaire; 
b0 bet 6e bataillon infantel'ie, de tweede luitenant 

Tiene; 
bij het 2e depot bataillon, de tweede luitenant 

Steup. 
Ov,~rgeplaatst naar , Batavia, de tweede luitenants 

rler artillerie Bosch 
naar Salatiga, de tweede Juitenant der artillerie, 

Loysen Dillie; 
naar Makasser, de ofliciel' van gezoudheid Glogner. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Vrijdag den 3 October 1884 te Blorrong, ex -

ecutie bij den Heer J. Coblijn. 
Op Zaterdag den 4en October 1884 v66r het buis 

van den Heer Nolten van koebeesten. 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 
QP den 29sten September overleed te Malang 

mijn geliefde echtgenoot, Ifir. P. A. 
1'Iatthes, in leven resident van Soemkarta. 

Eenige kennisgeving. 

(272) 
H. MATTHES, 

geb. SCHOUTEN. 

yoor de vele bew{jzen -rnn hartelijke b~lang-
st.elling ~n deelneming zoowel gedurende 

de ziekte, ala na het overlijden en bij de be

grafenis van mijn dierbaren echtgenoot, betuig 

ik, ook namens mijne kindeI'en, mijn' oprech

ten dank. 
H. MA'r'rHES, . 

geb. SCHOUTEN. 

Soerakarta, 2 October 1884. (273) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

'lhooft & Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOOR'I'EN. 
])NVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRhCHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Executoriale Verkoop 
Op ' rrijtlng a October. e. k. E 

des rnorgens te tien nre zul!Pn pnbliek ver
kocht wonlen op de onderneming Blo
rong·, afdeeHng 'Vonogirie, de zich in 
en om het landlrnis aldaar beviudende in hoe• 
del. preciosas, 1uidie, l.:.of'fie en 
andere zal.:.en. En op Zaterclag· 
.J October e. k. des .:norgens te tien me, te 
§olo op bet erf Yan den heer C. E. NOL
'l'EY~ een paard en een Mutal Jioeijen 
en Jt.aivereu. Alle welke goederen bij proces 
verbaal van den ondergeteekende van den 3en 
September jl. ten verzoeke van de. firnrn. DOR
REPAAL & Co. en ten histe van J. COBLIJN 
zijn in executori1rnJ beslit£ genomen. 

( 251 )* 

in, V~Sl.t~e~ TQ,n e stuk~.., 

SOES:MA_N & Co. 

De Bniteng. Deurwanrder van de afdeelinO' 
W onogirie, 

0 

(270) K. B. BAREND. 

TEN BEIIOEVE VAN '' 

de §~j mna;)ti.efi;)cfi.ooC te So.:--r,cdia.tta. 
EN 

de 61>c-r,eett.i'J'ilA-'J' tot t.Jooi&e.zci8c1i8 ondti

·vicfit aatt. J{i1iCl?it1i -vatt. V1Z.i11t.Jcimo

<i!'mClc1i iii §)Z.c8eifa1i8;)cfi-~1ie:1ii. 

Trekking 

Maa~Ua~ ~~ ~D~~m~H rnM. 
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in vaten, blikken en fle.sschen 
verkrijg baar bij 

SOESMAN & Co 

Gezondheid voor iedereen. 

Holl~way's z~Jf en Pillen 
DE PI.LLEN 

luiveren het bloed P11 herstellen alle ongeregeldheden 
- van de 

J~ver, innag, 1al:eren en ini;ewanflen. 

Zti g0 -;en kracht en gezon<l~eid weder aan verzwak
te Gdtellen. en zijn onw11ardeerbaar tel' genezing 
van alle Kwalen eigen aan het Vl'Onwe\ijk geslacht, 
onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar 
voor I\inderen van welken ouderdom. 

DE ZA.LF 

r~ een onfeilbaar geneesmiridel \'OOl' kwade Beenen, 
Zwerende Borsten, verouderde V.'vnden, ~weren en 
Etterbuilen. Het is beroemd t6r genezing 'an Jicht, 
Rhumatiek , en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
hocst. 

Ter genezing van Klicrgezwellen en alle soorten van 
IIuidziekten bee ft zij geen meded inger en geneest 

beloo\·erend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Professor HoLLown's Etablissement, 

78, New Oxford street, Landen 
voorheen 533 Oxford street, 

En worden 1·erkocht in Potten en Dooze1i-rnn '1 s. 11/2d .. 
2s. 9d., 4s. 6cl, -1-1 ::., 22s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij alle medicijnen-verkoopers door de gebeele 1yereld. 
... Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. lndien het adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog . 
("130) 

~a~a~I~- ~~ ~nmmi~~i~~ui~ 
B. W. VAN HOGEZAND. 

J7 001·st niat-Solo. 

ONTPAKT: 
EEN FACTUUR 

W~;ner Hangl~mpen 
zeer helder brandend en bijzondcr goeclkoop. 

(271) . 

Jf EERE~STRAAT TEGENOVER FERST E - SC HOOL . 

't Hoofda[entschap over [eheel Java 
van de welbekende fama Hin.!.'lltICII TERLTIDEi 
gei·enommee1·cl door hare Rijn• en .N.loe-
zelwijnen is aan ondergeteekende opge

dragen. Monsters in aantocht. Bestellin· 
gen worden indien pressant, per tele• 
g1·aaf ontbotlen. H. HARLOFF. 

VERDER NOG VOORHANDEN IN ,,B_\Z AE." 
Groot assortiment in Eetserviezen m a di

verse prijzen. Bo1·•len, §chotels, cnz. 

ook per stuk verkrijgbaar; 

Professor Dr. J.rnGER gerenommeerde ge· 
zondhei•lshoeden; 

Zwarte prima kwaliteit ' "Uten-hoeflen 
voor Heeren en J ongeheeren ; 

l\1eerschuimeu, Veilchenholz en Wortelhouten 

Sigaren, Sigaretten en Ta.bakspijpen; 
l\Iarmereu It:naapjes en '.l'af'els; 

W eene1· Jllenbels; 
Diverse superfijne "i,'rnen en ,~azen; 

Planten in potten ook op standaarcls; 

Photografiemalbnms, §iga1·en-
en §igaretten etnis; 
Da~jes voor Dames en Heeren; 

Zijden- en Glace-Handschoe
nen. 

J aponstoffen. (269) 

THOOFT & KALFF Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrukkBrij Bn Binderij 
· en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoeclige bedienin

0
0' en nette afleverinO' O'e-o 0 

garandeerd. 

PRIJSCOURAN'l'EN worden Hteeds gratis 

verstrekt. (7) 

I:>e '7"elou.ti:n.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid u.it Bism!fth, bijgevolg van eenen heilzamen invloed, voor de lmid. 
ZiJ houdt op het aanqezicht en is onzirhtbaar: 

llij geeft dus aan de huid eene natuurlijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Paix, 0 - PARIS 

Men neme zich in a;;J;t;;~aak en ve1·valsching. 
(Oordeel uitgesprokcn door het Tribunaal de la Seine den 8 mal 1875) 

De ondergeteekende, 
belnst zich m et den iu- eu Y•'rkoop van pro
d ukten te Sem ara 11 o-. 

Verschaft werkk:pit11al arm Landbouwon'.. 
dernemingen en verlee ut voonchotten op pro
dnkten . 

E en en ander t egen nacler overeen te ko
m en couditien. 

(2:33) L. 0. SOHALKWIJK. 

Verkrijgbaa.r bij 

Wfil~~~W · ~ ~~~l''~ 
.Hanto01·-Agenda's :ISS5. 
Spoonueggidseu. -
A"etle1'l<Huls th:schiedenis en JTolk#leven 

( /ll'll~·litwerk in 4 gr. octavo deelen) 
d e t&enestet-Album, in p1•achtbtlllUl. 

Itttlie , tlOQI' Ge1·ti1'd Helle1• )) )) 
Een sch i l denloos, c01npleet (1'001• di· 

lett<int-schilde1·s.) (249) 

ONrv A.NGEN: 

p r a c ht i ~ B 0 I B 0 ~ r a fi B Bll 
zeer goedkoop. 

THOOFT & HA.LFF. 
(162) 

Th_[ ode mag· a z ij n 
SO ERA BAJA. 

Steed.f ·voo1·1ta ·nden: 
J ap.onneust~:ffen. Eutredeux, Luxe - Artikelen, 
Hmshoucleluke benoodig dheclen, enz. 

H.ecommancleer t zich verder voor bet aan-
m aken van japonnen1 et c. etc. *(252) 

is de ee11 ige d ie eenc belooning verworven 
liccft Yan het fra11sche Gouvernement van 
l:il.GOO fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRA:NSCHE QUINA-LAROCHE 
hccft op de l\'eene r tentconstelling van 
pha1maceutische prodncten gehouden in 1883 
wcclerom de gouden medaille verkregen. 

PE E~HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
ii'een voeden d, k rachtherstellend e:n 
k oortswerend mi ddel omdat hP.t alleen 
!Jet extraGt bevat der drie kinasoorten. 

is l].el , ... ,,:'°'e midde l tcgen verzv.rakking, 
b le::ikzt:.c.· t , l a n g zame en moeijelijke 
spijsvertering, gebr ek aan eetlust,gevol
gcoa van het kra a mbed, vroegtijdige 
a fm a tting, kritische leeftijd, tering 
1~.·· :;e e11 boosaar d ig e koorsten zooals doo; 
c _: ... menigte Cert iiicaten bewezen is. 

DE Er,rrrn nr~i1S HB QUINA-LAROCHE 
ll ••rt l d l>a,; is e0 n kracl1ti ge n spaanschen wijn, 
die uog zij ne h erstellingskracht verhoogt· 

D.E ECHTE flt,ESCUE QUINA-LAROCHE 
is overnl ll:1ge maakt iletzij door de Apothe
kc;·s u ie ah ijd liun eigen preparaat aanbevelen 
ol ceue ~;00ukoopere soort daarvoor aanbie· 
den; nieli r11•10 t dus i>teeds de echte franaohe 
QUINA-Ll :;c c!!E ci::;cl1en 
rr:otpr 1 '.~i) 1: lus waa l'- ~ 
oµ 11 c1·c11~,taan1lr - · / ~ 
b andteek i11 g 
staat, alsmede he t rnaatglaasje vragen met 
de11 11aam LAlWCllE 111 een woord. 

C: FCHTE FRANSCHE QUINA 'LAROCHE 
bel'at bij iedcre tlesch eene complete ge
bruik,aa11\\ ijzing in negen talen die franu 
toegezunden wordt aan ieder. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LA.ROCHE 
wc. rd t in l wee s oo 1·Len verkocht de eenvoudiae 
(::; irn ple) en Lie StaaJhouLiende (ferrugineux).

0 

DE ECH TE fRANSGHE QUINA-LAROCHE 
~-- -·- .-~~---------" ·ordt i11 Fra11krijk Yerkocht tegen GI. 2.50 
de lieele Ilesch. 

DE EGHTE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
is ll ij a!le A potl 1ekc rs in de geheele werel<l vcr. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22· 
r.t~ttP¥tMRAWt'%4 ;a JZ 



G E L D - L 0 T E R IJ 
T E B A T AVIA, 

ten be ltoev1• van 
De Gymnastieksc hool tt• S ot>rnknrtn. 

f'll 

De l' ereeni;:;in;:; t.ot , ·oorber e idend 011-
de1·1•i (•ltt a a n kinde1·e 11 yan llin,.·er

m oi;eiaden in N°t'1lt•1· lnn d seh lndit:. 

f 300,000. 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van r 20.000.-
l « « « 10.000.-
:.l prijzen « r 5.000 .- « 10.000.-
" « « « 1.000.- « 5.000.-

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 < « « 100.- « 10.000.-
:.lOO « « « 50.- « 10.000.-

:1:!.ll prijzen ( 170.000.-

LLHK\ zijn tegt'n / 10.- CO. 'T.\ :\T Yerkrijgbaal". 
te .\ mbuina h~i tle lweren .\ . T . Bouman :\: Co. 
c< lfand11 ,, d<!n heer C. J. Blankert. 
' l3c11nl.iarnw.;;i11 (( 
" J3at1<lOHi! 

.! . .\.. Jansen . 
(1 C. G. \leiligers. 

, fl:ila1·i;1 

« 
« \( 
\\ 

,, 
(( 

\\ Bt'ng·kali~ 

" llenkoel<'n 

" de :\' I E'cornp1 u ~fontsc happij . 
< den heer l L J. :'lfoer! Pll'-

'{ u (( lt Ueht·1u1~. 
« ,, F. lI. Eroon. 

" de heO?rcn ll. ~ [. van Dorp 
cc fan,t & Cu . 

(\ Hrnini11µ: &; Co. 
1( \\ tt. Ugih le & Co. 

~ Yis<e1· .'\: Co . 
'< " ])un!op ,'\: Co. 

. , den hte1· Loa Hci Seng. 
Thio l'jt~ng: Soey. 
L. van ll ntwn . 
C . . \ . \ eckerlin. 

&Co. 

• Ho,'ll'lcng " <' '' :\ierinck\. 
,, Th. fan;;z. ,, Jlnitenzorg 

(\ 

" Clwribon 
((• 

\\ 

\\ 

.! .• \. Schns<ler. 

.l . .l. I [. Smeenk. 

.\ . .T. '''<•ll"l•kamp. 

K Djc1nbcr Bezoc\kil\ \< 

Pj"cjarnrta 

.T. rnn llolst l'ellckann . 
llrocx. 

(t J. J. ciL' t3 ri:l.:ilf. 
rr " 11. B1111ing. 
,< o \\',•11. l\ock,•11. 
« < ill' ht.:'el'l\ll ~oe:-:1n~u1 &- Co. 
" l11dn111rnjoe " :!en ht'•'r .I. ne, in .. 
« l\.ediri,' « F. 'toltenhotr. 
« l\,1(;t-Ha1ljct ,, .\. \\-_ Kneefe\. 
(( Laboe:111 \O<!li) « " « .I. F. ll. van llemert. 
« )[ac-,·1~>:11" \\' . Eek ho11l. 
cc Jfotlioen J. _\. :'lfauu<'!. 
" >fageLrn!!· I'. Eoppcnol. 
,, )[,•,Ian ,, \\·. F . IT. LP.d ing. 
" 'Ic11aclc1 , de heen'll de !.k1rdes :· Co. 
« Padang « " Yan Houten . Stelfan & Co. 
<c l\i.1.-P:"lnd.ianu« , .J. \\'. ,\ILi11g Siberg. 
u P,i.\emhang " l\. H. Ruhci.ak. 
<1 J':l,•lL'l'OPtlll 

" « Patti'' 
,, Pt"•calon~an 

(( 

" l'o1'nYOretljo 
" Probolingo 

« Tii1lll\Y 

« Ticrnbang 
8alatit-ra 

,c _'-:1u1ar~1ng 

d 

« s ... 1l'!,abocn1i 
. , ~1_11.?·rabain 

(( 

" « 

< Soernk:ir!a 
« 

<( (( 

'"' T\tn_gf•rang 
, f.ii·rnrljner 

,, T1'.!'il 
I( '[\,rn:1tr 

' l'jil.tl.J:ip 

11. <i. Xl1111der. 
ll. P. Er !brink. 
,\. ~l. Ynrkevi:;ser. 

ti ll 

. \. \Y. I. llocharclt. 
S. ~- '.lfarx. 

,, de heL're11 lfa11u '.lfllllenwi,ler & Co. 
" rlen lwrr :'IL F. Sl!let'. 

t '. U. \;"Ill SlieLlrecht. 
" « rt. s. Thal Lnrsen. 

>.'. rnn Zijjl. 
P. L Yan llo,J.>gom. 

, Th. H. 'an Soe~t. 
" .\gPnt ::\. l. E<co1npto '.IJij. 

d1' hePren G. C. T. \'111 Dorp '-... Co. 
Ra\'cnswtl<IY :· (\1 . 

. \ rnold ,'· l'u. 
SoC>llHl.ll ,'· (\, 

\:l"i\'1·! S: Co. 
1IL'll he1·r .\. Bi:;,chop. 

ll. .T . I l. Schafer. 
\gent >:. T. [,.:cumpto ~I ij . 

, ckn hcer Ch,. l\ockPn. 
" , Y. Clirnwtt. 

, ck lwen'n l;<'li. Ui111berg e11 Co. 

« 

« 
" den 

L Fuhri & Co . 
Yan :'lltmkn S.:. Co. 
Thie11w. & l\1. 
S1u'~1nan .. \.: Cn. 

<( Thoot"t & Kalil. 
, Yu~~-.·I rn111ler lfe~·dc&Co. 
h1'•'r C. L. lhier. 
,, L .. \. ~l. Leman. 

.!hr. r:. Ho\z,;chuher vcn 
llnrrlach. 

K. lloven,; Gre1·e \Yzn. 
C. \\'. n. rnn H.e11e"e rnn 

Duijvenhoc!P. 
I. l. .\. Citenha!!e d1• 

:\Iist. 

<l \\"0110-ubn ll. J. Yan Oj1h11~jzl'll. 
J)l..' tr1'kkin_g f!"C~t·Jii,~dt tell unir...;la:lll YHll den ~0-

tari-< IT . .r . )U:E l lTl~:\S 1e TlaLnicl als hi.i aanplak· 
bill•'( i-< bekcrnd ge1naakt. 

De Cu11uni.~si<' rul hue. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
t 1 :!) E. DOUWES DEKKER. 

Hand els- en Commissieh uis. 
B. W. VA N HOGEZAN D. 

foo1·st1·011{- .'-'olu (:35) 
Steed~ b eleefclelijk anube,·oleu. 

Steeds t·oorhanden : 
P O:-:lTTA llIJBVJ<i:\ . 
TELGltAAF'l'A IU.l!W lm voor 3 kringen he

encl tot 200 woorden. 
'l'AlUEV.KN voor KOE LU:LOO :rE N buittn 

(6) 'l'HOOF T & KALFF. 
de lijn. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
'v l<J ll T u l G n . u NI) I G l<J N. 

Hande l:J.ran in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

1--1 EB BEN I N VOORRAAD: 

Een groote pn.rt \j l .1. T. 1-! en Hall~· 
ljze1· in nlle ttfmeting·en. 
~taaf en plaati_jZCI' V!Lll 1tlle tlik:ten, 

Wit:trbij Yan G'X~ ' X 'io" en '•" 
.~taaf en plan.tli.Ot•e 1· en H.OL•Cl'• 

ch·aad. 
Groote-l'lortee1,ing- Jloe1·bouten en 

lilinknagels. 
~ » ll:ope1·en li1·auen 

en ~toomat·stnitel's. 
I n clia r n b be1· van af '·rn " tot en met 

1" chk. 
Gnst•U 1,eu met hnlpstu kli.en tot 

en met !" 
Geldonken p~jtlen tot 12" dinmeter 

geper1't op l 0 c'l.tmospheren. 
Pri1rn1 kw11liteit E ngelsc he dl'ijfl"ie· 

1n e n, enkel en dubbel. 
' 11.:uu i . Cmltl'ifngaal. §too1n

p on11•en eu lll'ands pniten. 
"'~nij~·cl'eetlschap , ·oor gas en 

'Vit h -r.."\·01·thclraacl. 
. 'I.He soorten 'r e 1· t •1'l.va 1·e n. 
Boo1· en Pons1na.c hines, Dl'aai· 

en :; dlaatbanli.e n. 
.;to onnn a.chine s1nct lt:etels opeen 

fu ncla tie1, laat. 
IHezel;;;·u h.r (•tnnpos itie, de beste 

beklcedi.ng- tegen w1Lnnte-uitstrnling . 
.Dil.HlS Ca·ista.11 . een nieuw soort 

,·nurJdei. \ 'an welke b11t ·te ar tikelen zij 
eeni!.l'e ageuten voor J 11 v11. z ij n. 

Venler alle a.l'tikeleu. benoodi~d 
, ·001· la aulclij ke mulel'nen1in;;·en . 

IIun ne zn1tk op grooten omzet gelmseenl zijn 
tle, hebben :r.ij hunne prijzeu zeer billijk en 
beneden concurrcntie gesteld . 

l:hrnrue belasten zij zich met toezicht ho u
den ou 111rnm1•1tk vim Jlla c hinel'ieeu en 
rep :'u·aties d11arv11.n, en nemen best el· 
lin~·eu aan op diverse werktuigen. (90) 

I.NDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
P A S O E ROJDAN . 

Specialileitcn in Spaansd1e en Porl11gces d1c \\°11nen. 

". i t t' en n uo1le Po1·t ..... I 13.-\ per 
!flala;:;a.:,f·1,.;entel,•11,-i110D ulce., l :l .50 11'2 fl 
P ale-. Gnh1~ en D1·y-~het· ir y ., I '2.-1 aco .. t. 

Eeui[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALF~"' 

BORST a ZIEKTEll 
Allen die aan z'cktcn van de borst, nn de 

Jnclitpijpcn. of<lc ion;;cn tij,ten; zooals catarreu , 
tcrl11g, v •1'kltou·:1•hl eu llaniucl<kige lioes t, moe
tcu gel..H'Uik 1naken van do 

SiNJP d'Hypop:10sphite de Chaux de Grimault & cie 
welke si1»><1p "' !erl jaren <.Joor tie vornaamste 
ge11,,eshcer~u •kr i:chc.ole werc'l<l s tcetls mcL 
hd tJcstc .:crn:g ,1·ordl Yoorgcscllrcveu . · 

lloor Itel vourtd11 1· ml gellruilt bedaart de 
hoest . hourlt Let nach tzvv c et op , v er bc! ert de 
v oeding •poccllg. hctgeen weld r a merk.baar 11 
aan toeneming 1n gewicht en gezon dor u i tzicht. 

011:e Siroop d'Rypophosphite de Chau x rs rO$e 
van h/eur. De /1· 1co11s /ie(J/1e11 een platte11, ovalen 
V0/'111 n·cl'l!'O]J llet f.1/;ne/.merk met de lw11etteelc.e
m11v V<lll GR!~IACLT ET('.•, (Je~esti(ld is, (Je11e ve11S 
net merlc.teeke11 va11 het fransche &ouveniement. 
Te mirij~eo te Parijs , liaison 'Rll.lULTe C•, 8, r. lilinu. 

I N VI R O&R I:'< ALL.: VOO R:.Aa E APOTHIJt&rC. 

A .. n1sterdamsche Apotheek. 
Ontvanr1en: 

Jieatings Ctm~·h. J,ozenges. 
:\JidcM teg·rn cle 110est. 

( LO 5) M.AUHIELSE. 

Vnn n.f heden dn.gelijks versche Gebakjes enz. Prijsco umuten warden tegen franco 
aan vrage franco toegezonden. 

VAN RU IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, rlen 23 April 1884. HEERENSTRAAT. 

(127) 

Zn.turdags: Snucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen warden m den 
ko1:tst mogelij ken tijd afgeleverd. 

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

L ij t r B Il t B M a a t s c h a p D ij 
TE BATAVIA. 

Iulichtingen omtrent verzekeriugen b. v . .Kapitaal bij overlijden , Immer-trekkende verze 
k·,ring;- ook omtrent die volgens het onln.ngs an.ngenomen VERLAAGD tarief voor vYEE
Zl.tj~li'O~DS . warden gaarne verstreH door 

( l 7) 

Oit de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informn.t ies btj den heer 

(19) A. MAOHIELSE. 

A.n1sterdamscbe Apotheek. 
S o e r1ku rta. 

Bayi'nm. Alcoholisch wasch
~va.ter. 

( 101) 11AOHIELSE. 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

§chijfscbietrc;;istei·s en ACstnndsbepn-
lin;;en, afzondedijk gebonrlen. 

Geclntkte A.anteekeni n;:;boekjes. 
N aamlijsten. 
Klee1lin;:;l ijsten. 
§traCboeken. 
JJ:ena;;eboeken met sterkte Re;:;ister. 
P1·oces-l'erbanl. Getuigen l ' erhooren. 
kJcklnn;;den 1· erhooren. 
1·e11d1n·erantwoordin;;e11, enz. enz. ( 4) 

Op nieuw ontvanven: 

GLAGE HANilSGHOENEN. 
voor HEEREN en DAJ,JES 

alle ntunuu•rs. 

-230- \rLASBLOM. 

Schoenen- Laarzen- Ma[azijn en Atelier 

V LAS BL 0 M. 
(22G) JLeerenst1·aat - Solo. 

°""T erkrijg·ba ar 
bij 

T"HOOFT & HALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J a vaansch ) 

Pr(j.~ f 5.- {l'anco pet' post f 5,50. 
(82) 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot gelei«le· 
billet vom· ve1·,'oer van li.offi,j, 
met ontvangstbewijs voor kof._ 
:fijpas. (193) 

den Agent te Soerakarta 
J. H . VAN OMMEREN 

Amsterdamsche Apotheek 
SO E RAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkn.rta van 

EaiapaQh.e Wijne=.. 
(25) A.. MAOHIELSE. 

SO]j°"JS1'.IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Conunissievendutien 

(28) 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernktirta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJN EN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MAOHIELSE . 

An1sterdan1sche A po th eek. 
S o erakarta. 

Ontvcm gen: Encalypsinthe . .Koorts
'verend liqueur. tevens eene zeer aan
gename drnnk. 

llOO) MAOHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand· 
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgev1tar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,;v eritas." 

Bij het A.geutschap dezer 1'Iaatschap· 
pijen bestan.t, op zeer an.nuemelijke voor
waarden, i;elei;enheid tot verzekering 
tegeu braudgevaar, van alle soorten Ge
bou wen en Goedereu. 

De Agent te Soerakarta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voo1· de wet 

DE UITGFVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - SoeraKarta, 
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