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a ·BEllICHT. 
'Veg·~ns rJi.i.-;i:idatie onze1· fir· 

1na '"'orden c1·e<liten1·en beleefd 

I boek 1tan ruet de doorvanrt der Roode zee. llieer claar het gev11ar van het uitbreken eener gehonden, ofschoon de positie van eene Engel
Gedur~nde de stornrnchtige reis door de Golf pestilentie voor de andere passagiers zeer grootis. scbe dame, omringd door Hindoes en van hunne 
van B1scaye en de lifolde.1h1ndscbe zee heeft de Bij aankomst te Bombay bevond Mrs. King : getrouwheid afbankelijk, aan niemand benijdens
reiziger zich meestijds niet gestemd gevoeld dat hare bestemming- zou wezen Meernt, zijnde waardig zou voorkornen, die het niet zelf on
om 0ok mnar eenige weinige hladzijden van haar echtgenoot nlda:tr geplnitfait als outvau- i dervond. Duch zij di'l de eigenaarcli()'heden der 
zijn d1 gboek to vullen. Dach wanneer men ger. Onder de eerste versc!JJllen in de nrnat- inboodingen kennen, vinden het niet moeie4jk 
het knnaal ncbter den nw heeft en Suez achter ~ schappelijke gebruiken, waarvan de schrijfster Olli mot hen owtegaan en in menig opzicht 
zich heeft gelaten, dnn lr~n hij aan de bewe- melding ~~akt is c~it, dut op eene Europee- zijn het bewonderingswaardig·e bedienden. 

uitgenoodigd hn'!!lne pretenties 
in te dienen en debitenl'en OHi. 

llet verschnldigde spoe(Ug-st aan 
te zni,·eren. 

ffiDO' van het schip gewenc1 ziJ·n en be()'iut meer sche vestigmg de meuwaangekornenen hunne De voortgang der wetenschap heeft sommi· 
" t:i · • t:i i b k fl b.. d E · l . aan de wereld om z1ch heen te denken. Menschen ezoe en a eggen lJ e uropeesc 1e mgeze- ge opmerkelijke geheimen aan bet licht gebracht 
die vrceger grnote zeereizen gemaalrt hebben, i teneu d~r pla1Lts, inph1at~ dat deze. bij hen hu~ne van bet plantenleven en bet is thans bekend 
bebben deze proef zeker niet te. doorstaan, doch 

1 
opwachtmg ruaken. D1t gebrmk heeft z:gne . dat de eigenschappen van kruip- en slinger

cle blanwe wateren en de beldere zonneschijn • voordeelen. Het geeft gelegenbeid zijne buren planten zeer belangwekkend .zijn. Zoo ver
op de oToote bimienzee bezor()'en den onae- te leeren kennen en te wete11 welk vleescb men h1111lt Mrs. King ons, dat haar ecbtgenoot eens 
acc!imatiseerden landsman zgn~ gewone gelJk- in de kuip heeft, terwijl in een Engelsche land- in de verandah zat naast een soort van con
moedigheid nuar geer;t en lichaarn niet terug. stad de bewoners grootendeels op hoo1:en zeg~ volvulus en verrast was toen hij bemerkte, dat 

THOOFT & KALFF. 
ill liq. 

Leven in Britsch Indiei 
The Dial'y of a Ciuilicm's wife hlevr. King schepte intnsschen bebagen om te gen moeten afgaan wat be~reft het mtmaken de pbut zich zichtbaar naar ztjn been toe

Port Said bet inscbepen van Mekkapelgrims :ran de ph~ats die a11n de .. meuwaangekomenen wendde. Hij bleef stil zitten en binnen een 
bijtewonen. Een O'ecleelte van het dek om den rn de klerne maatscb11ppi,J zal warden aange- uur hadden de ranken zicb om zijn oeen ge-

in India. 

Het maatschappelijk en huiseliik leven in etenssalon werd ;'0 or de vrouwen en kinderen wezen, terwijl de laa.tste, al zijn zij misschien legd. Verdere proeven werden gedaan met een 
Engelands groot Indisch wingewest is zoo ver- afo-ezonderd, waar ze neerhurkten met hun- de meestgezellige en conversabele menschen stok, die op minstens 12 duim van de dichtst
scbillend van dat in Europa. dat zelfs in deze ne

0 

waterflesschen en manden vruc'hten zoo- soms lij<lelijk moeten afwachten wat er over bijzijnde rnnken werd geplaatst. In 10 minu
dagen rnn stoom en electriciteit, nu bijna ie- ruede provisie voor de reis en waar zij' eene h~n beschikt zal warden door hem of ~aar, ten tijtls begonnen de twijgen zicb in die rich
dereen in Engelan<l bekenden of vrienden heeft gansche week verbleven, even geduldig en or- die .op. de plaats den toon aangeeft. In Bntsch ting te w.enden el.l deden precie.s als eene trnge 
in die overzeescbe gewesten, de kennis van de delijk op ziin lliinst als in bun plaats een troep Indie is de regel: kom en vertoon uzelf en slang zou doen om iets te bereiken. De bo
zeden en gebruiken aldaar in bet moederland vee zou gedaan hebben, De mannelijke pel- ~aat or:s zien v_vat vo6r iemand ge zijt, maar venste ranken bogen zich neer en die op zij 
nog verre vn,n volledig is. De Engelsche dame, grirns schikten zichzelve en bun bag!Lge over m Engeland is bet: wacht .to~dat we uwe neigden zich om totdat zij den stok aanraak
die baren echtgenoot vergezelt naar haar nieuw bet aeheele voordek, hoewel slecbts weiniuen antecedenten hehben kunnen mtvmden. ten, die binnen weinige uren er geheel door 
tehuis in het land waarmede hij warrrscbijnlijk ruimte genoeg badden Olli languit te legg

0
en. . 1'oen de onlusten met den Emir van ~fg~~- omvlocbten was. 

reeds bekend is, bet meisje dat voor hare op- Doch ieder denkbeeld van verstrooiing moest mstan mtbraken en. de o.?rlog on ver111:gdehJk De schrijfster verbaalt eene geschiedenis, die 
voeding naar Engeland werd gezonden en thans, wel wijken en plaats m11ken voor afkeer, toen was, verkeerde men m twufel welke z:gde ge- wat de betrokken personen betreH niet zeer 
tot jaren des onderscheids gekomen, naar hare er te Suez nog 150 pelgrims n,an board ln, a,- , ozen zou wunlen door de voorname inland- geloofwaardig is mn.~r waarvan zij in het al
ouders in den vreemcle terugkeert, zij komen men, terwii) er reed~ 400 op elkaar gep1tkt sche h?ofden, want de staatkunde van de meeste gerueen verzekert dat bet een feit is, nl. dat 
als in eene nieuwe wereld. Het buis, de be- zaten. Toen het eene vaartuig voor het andere ~?sterlmgen brengt er be~ steeds toe om .de vele gehnwde vronwen in het regiment, dat in 
diende11, alles is anders en zelfs in de maat- na langs zij kwam en zii u.ls mieren over het zude van den .sterkste te kiezen, op de mamer 1880 Meernt verliet om tegen den vijand op
schappelijke etiquette merkt zij spoedig afw:i.j- dek krioelden, werd bet tooneel nog verwar- door l\fr. Pickwick aan zijne vrienden aanbe- tetreden, niet alleen aangezocht werden om 
kin gen op van die, welke hall.l· geleerd is in de der dan ik · mij bad voorgesteld. Zij werden op volen op de Vt:rmaarde E!Ltanswill verkiezing. met den aan vraget te hu wen voor 't geval dat 
Engelscbe stad of het dorp wa11r zij werd op- het dek gedrongen door den aandrang der Doch m~~ uitzondering van Scindia en Holkitr bun echtgenoot in Kaboel mocht korilen te 
gevoed of waaraan zij van hare kindschheid menigte achter hen, maar stuitten paar op eene boden ZlJ allen der H.egeering hunne troepen sneuvelen, maar op die wijze zelfs twee-en 
af gewend werd. De schrijfster rnn het boven- reeds saamO'epakte massa, en worstelden in al- !tan. Zooals Mrs. King ons mededeelt was driemaal van een plaatsvervu,nger voorzien wa
vermelde werk, hlrs King heeft haar dagboek lerlei ricbti~gen om zich baan te mn.ken. Eeni- men er bij die gelegenheid op bedacht geweest ren. Dat regiment was een Europeescb korps. 
nitgegeven van ~~n vijfjarig verblijf in Indie, ge arme vrouwen moesten het opgeven en vie- om de Maharaja's bunne transpoTtdieren ,,ter- De illustraties, welke bet werk versieren, 
terstond nadat Z-!J er de laatste hand ar.n 1~.g- len neer om h.et noodlot zijn wil met haar te leen te v~·agen" en ze aldus metterdaad lmnne stellen tafreelen voor uit het indische leven, 
de en ald'.1s verhest en wmt het boek tegel1.1~· laten doen. Yoor de eer van Engel11nd moet tanden mtte~rekken, aimgezien ze aldi:is hunne betzij van Europeanen of inboorlingen. Wij 
daa~- ~et mdrukken weergeeft die do0r de t:gd 1 gezegd warden, d11t de boot aan eene Oosten- troepen behielden, maar geene trekcheren om zien de kin<leren der schrijfster in bunne 
gew:gz1gd hadden kunnen worden en tevens l rijksche lliaat,;chn.ppij behoorde. De mensche- ze marschvaardig te maken. De gebeurtenis- drnagstoeleµ op reis en de Hindoes in hunne 
die ongedwongenheid en frischheid behouc1t' l~kheid huivert bij ~1e g:ruwelen in de over- sen verdrev.en echter weldra de twtjfelingen, lompe karren. Het was de reiziger Phoebus die 
die . .bet eigenaardig kei:imerk,-:ijn vnn een brief voile benedenruin.rnn der sbvensr.hepen, maaT ~ie men omtrent de gezindheid van deze nog op zijne reis in Syrie, werwaarts hij met eene 
of JOUrnaal. In somm1ge opz1cbten kunnen in hoever was de toestand dezer zooD"enaamc1e immer lliachtiae Inclische. vorsten koesterde. wetenschappeJijke zending voor den Czaar belast 
door een oordeelkundig uitgeTer zulke le,tter- Hr,djies betPr. di .. in onze modPrne tijden als Evenals allll~re vrouwen van burgerlijke en was, verklaarde dat een kameel zeer moeielijk juist 
nuchten gezmver:~ "'.?n1en, doch ze v.erhez~n zwijnen op Europeesche stoomers worden ge- militaire beam9ten werd de schrijfster soms weertegeveu is. Mrs King geeft vele afbeeldin
daarmede ~nvi:irmudeJnk iets vnn de fnscbhe1d pakt, op boven en beneclendekken? Er lmn langen tijd nlleen gelaten met hare kinJeren gen van lrnmeelen welke toonen, dat zij die 
en den stempel van het nntuurlijke, zonc1er an.ngevoercl \'\ orcl. 11 dat bun lijden hi>t gevolg en bedienden. Dan begonnen de laatste in den bezwanrlijkheid om het ,,schip der woestijn" 
welke aan lrnnne waarcle }Vonl~ tekort gec'.aan. is vn.n huu eigeu vr!i.J wil, doch e<>n derg:e- regel met in hun arbeidsijver te verslappen, weertegeven, grootendecls te boven is gekomen. 

Evenals de groote mce:·derheul der Indiscl'.e liike toesfatml mo ·'3t iu het b3lang en voor de doch door oordedkundige behaudeliog scbijnt Zij die de fasten en de lusten van het indi-
dagboeken €n geL1enksclmften, van gt ook cht ' ePr der meuschh ·id liiet g"' Iuld worden, te ziJ haar huishomlentje steeds bijeen te hebben sc-he leven zelve staan te ondervinden, en zij 

F·e u i I e on. 
Dwars door f _ova-Zembla. 

(Feriolg.J 

""""-
»Onder gern orn~tancligheid des !evens krPeg ik l11j gedwongen ,g:eworden de reis naar de \.Vestkust 

zulk een ]el"f•niligen mdruk vnn cl(' nietigheid vnn on,; te ondrrnr:i,;en. tlct vrnruitzicht om, in weerwil de!' 
bestaan ri\f< te rnidtlen di •r drukkende eenzaamheid vele 'Yilde ren.lieren, die zich in de buurt oµhielrlen, 

I rnn bet arcfo:che gebergte. Lang nog zwienen onze door gcmis aan kruit van honger te moeten sterven, 
~ bhkken over deze zoo verherene sombere wcreld van ban de beicle rn:mnen doen besluiten, te loten ·wie ·I bergen en dalen rond, totcbt wij cindelijk tegen den van hen beproc·:en zou de \.Vestkust te lrnreiken, al-

' 

rnorgen-neigi11g tot slaap gevoelden. en ons, na bet waar, naar zij bij gerucbte vernomen hadden, een 
leg'r op de gladde vochtige Icilagen gespreid te heb- kroongebouw net een bearnbte moest zijn. Chanez 

, ben. dicht bij elkander ter l'uste l<'.lgden. De volgen· tl'of het lot. Men had hem met tranen en weege-
»Dicht tegen de rotsen geleund en in warme !dee- 1 de morgen was eYen grijs en donl\er als de vorige klag, als ging hij den dood te gernoet, uitgelcide 

ren gehuld. zaten wij dam· ill stille beschouwing van I avond. Kriwoscbeja weigerde verder te gaan en keer- gedaan. Men gaf hem van de vier !adingen kruit, die 
de wcrkelijk g1ootsche, sornbere en w1lcle schoonhe1d It de terng; ik zette met de Sarnojeclen mijn weg voort nog voorbanden waren, clrie medc; voorts twee jonge 
der ons omnngende 11<1.tum verzonken. De sneeuwjacht naar 't Oosten, maar nadat ik nog eenige dagen in beren, om deze bij gebrek aan geld tegen kruit in 
hield van tijd tot tijd op, en dan ontrolcl~ zich vool' dikken nevel had rondgedwaald, zag ik mij insge- te ruilen, en als mondvoorraad de helft van een ren-
ons oog een beeld. dat zich voor eeuwig in onze z1el llJks ve:·plicht terug te keeren. De resultaten van mijn dierromp. Met de twee jonge beren op eene door twee 
lleeft gegrift. In d0 plechtige stille eenzaamheid ver- tocht, die vijf dagen duurde en mij in hooge mate honden bespannen slede, had Chanez zich in den nacht 
h1eYcn zich van YPrre de koolzwarte bcrgtoppen tot eene · had afgemat, waren zeer gering. Slechts cenige mi- van den 14clen April te voet in N. Vv". richting op 
sombcre hoogte; in het clal vorrnden zich wolken, en ~I neralen had ik verzarnelrl. Tevens had ik echter de reis begeven, was bij de Ganzekaap in de Mollerbaai 
bewogen zich clrcigende been en wee1'; so;us werden . ovcl'tuiging verkregen, cla! bet in de door ons inge-1 uitgekomen, had reeds op grooten afstand de aan
• an de noordclijke en westelijke helhngen der bergen slagen l'icbti'flg te voet en in den zomer onrnogelijk wezigheid van eene Samojeden-kolonie >'lan den reuk 
glinsterencle en 11itgestrekte sneeuwvelden r~chtbaar; 1 was Nova Zernbla te doorkrnisen," vernomen, bad die den 20sten bereikt en was den 
bet geelbleekc li cht der maan, dat soms tusschen de l Dat Grinezewski dus de tweede maal met de door 3 volgenden dag te Karmakoeli aangekomen. Van deze 
wolken doorbrak, wierp in het gebergte en in het Tjagin en hem gedane onclel'Vlnding te rade ging, I omstandigheid besloot Grinezewski natuurlijk tcrstoncl 
dal zeer eigenaardige schaduwen, en verlcencle aan r.n vroeger in het jaar zijn tocht onclemam, Jigt in partij te trekken. Hij wist nu dat er zich aan de 
hi>t droevige koloriet van bet lanclschap nog meer den aarrl rler zaalc 'foch voegde zich daarbij nog oostkust veel renclieren en eene menschelijke woning 
wildhPid en eene onuitsprekfilijke somberheid. Geen ePne andere omstandigheid. Den 21 April 1883 kwam bevonden, en dat bij in gezelschap van den terugkeeren-
spoor van leven, niet bet geringste gelllid. Slechts bet ' el" een Samojeecl, Chanez Wijlki, van cle Oostkust van den Samojeed de reis kon ondE>rnemen. In twee da-
huilen van den wind in de .k loven en het vreemde Nova Zembla naar Karmakoeli. Ilij woonde daar aan gen was zijne bagage gcreed, die op vier, met 22 
geluid der zicb op ons ontladende sneeuwwolkei.t werd die oc.stkust met Alexej Letkow, bet hoofd eener an- honden bespannen sleden, gepakt \v'erd. Den avonrl 
vernomen, en vef'meerderde den schrik, die tl'n slott.e dere familie, en we! bij de monding der bovenge· van den 24sten, te half elf, begon de reis in gezel-
ons gernoed ze~r droevig stemde. noemde rivier Ssawina. Door gebrek a.an Inuit was schap van Chanez en een anderen Samojeed, die te 

Kammkoeli verblijf hielrl, met name Prokopy Wylki. 
Voot· zicb en de Samojeden nam de reiziger proviand 
rnedc YOOr drie wekeu; voor de 110nden was te Kar
makocli geen voedsel; daarom zou men langs de Mol
lerbaai de zoo juist genoemde Samojeden-kolonie be
zoeken, ten einde daar, zoo mogelijk, dat voedsel te 
verschalfen. 

De reis ging dus eerst naar 't Zuiden langs de 
kust. Nog geen uur van Karmakoefi had men met 
eene beerin eene ontmoeti.ng, welke dooi· den reiziger 
zeer karakteri8tiek worclt beschreven )) \Vij zagen'', 
zoo vertelt hij, een vijf minuten van onzen weg af 
eene beerin met twee nog zeer kleine jongen. Toen 
zij ons zag, begaf zij zicb zoo spoedig mogelijk in 
het gebergte, maar hare kleinen, die zich als sneeuw
klompjes tusschen de pooten rler moeder voortrolden, 
vertraagden ],are vlucht. !11eermalen bleef zij siaan, 
keek om en maakte daarbij geJuiden, die groote 
opgewondenheid te kennen gaven . Prokopy Jiet drio 
honden op haar los, die in een oogenblik bij !mat· 
waren. Ook de hor.den, die in bet span liepen, gin
gen zoo onstuimig, ons met zich voortsleepende, de 
andere achterna, dat de helft onzer bagage van de 
sleden virl, en eene dezer, waarop Chanez zat, ge
heel omsloeg. Chanez vloog et· af, en bleef een heel 
cind achter. Een 100 pas van de beerin af brach
tE'n wij de honden tot staan en bevestigden de sle
cleu met de staken, waarmede de Samojeden de bon
di>n sturen. De Josgelaten honclen hadden intusschen 
de beerin · tot staan gebracht. Zij zat stil, hield de 
jongeu tusschen de voorpooten, bromde dreigend en 



gewatteerd cloosje zonder tegenzin kan uihtrek
ken. 

Frankrijk heeft niet enkel de voortbr engse-

1 
Jen van moederlimd, urnar 0ok die V!li.l. zijne 
kolonien tentoonO'esteld. In den tuin rijst een 

I fraai, eigenaardig gebouw op met verscheide
-------------------- ne bo"l'en elkander staande dnken en een top 

die gnnrne beter bekend willen wordt>n met de 
toestanden, wuaronder vriend.en en betrekkingen 
hun leven in Iudie tloorbrengen, zullen in Mrs 
King's clagboek eene onderholHLmde lectuur 
vinden. 

WERE LDT ENT 0 0 NS TELLING met horenvormige sieraden op de hoeken. Hier 
zijn de natuurlijke en bearbeide voortbrengse
len der ver afgelegen bezittingen bijeengebracht: 'rE 

A.N'.l'W EBPEN. Cambodja en Indo-China spelen er de V?or
naamste rol; clan kornen de eilanden, Guyana, 

Onder de vreemcle landen, die op de ten- Senegal, Pondichery en Chandernagor. Veel 
toonstelling vertegen woordigd zijn, bekleedt zorg is aan dit alles be~teed, het is eene etbno
Frnn kriik onbetwistbaar de eerste plaats. Zijn ~raphische bloemlezing der verre gewesten en 
gouvernement heeft de zaak in vollen ernst eene d.er aantrekkelijkheden van de tentoon
opgevat; het heeft er de leiding va.n op zich stelling. 
genomen, eene ruime geldelijke toelage toege- In de tentoonstelling zelve vindt men, nevens 
staan en zelf het goede vuorbeehl gegeven de Fransche afdeeling, twee zalen ingenomen 
door zijne inzendingen van werken d.er natio- door Algiers en Tunis. Het eerste der ~w~e 
nnle gestichten en 1oortbrengselen zijner ko- laatlen heeft weinig merkwaardigs. Tums is 
lonien. meer het bezoeken waard. Het is, alsof de 

Geheel in het begin der hoofdga1rnderij door Franschen bewijzen wilden, hoe ernstig zij de 
de Fransche afdeeling ingenomen, rijst op een bezetting van het gewest opvntten. Die e_rnst 
hoog voetstuk het bronzen ruiterbeeld van wordt wel wat getemperd door een grapp1gen 
Kleber op; het is vervaardigd naar het model inval der inrichters van die plan.tselijke toezen
van den beeldhouwer Clesinger voor de mili- d.inO'. Op den achtergrond d.er zaal, op een 
taire school vn.n St .• Cyr, door de bronsgieters sch~orsteen van geelbrnin manner, prijkt ~~t 
Thiebaut f1·£n·es van Pitrijs. Rond <lit machtige geschilderd portret van den Bey van Tums. 
standb~eld staat eene dichte groep beelden ge- De man zit in eene Fransche generaalsuniform 
scbaard, bet eene levensgroot, het andere van met heel veel !SOud geprangd, hij legt de eene 
mind.ere afmeting. hnncl op een Parijschen fauteuil, zijn troon, en 

Giichet Sautbier en Co. Lewerken boofdza- de andere op zijn zwaard., le sab1'e de son pere. 
kelijk brons. Zij hebben bier onder ander~n Hij lacht goedig en wordt vet. Deze man zal den 
ee.t1e l:erhaling v11n het beeld der Y rijheid van Fntnschen nooit veel spel leveren! 
Bartholdi. nan den ingnng der haven van New- Onder de tentoonD'estelde voorwerpen nemen 
York opgericht, in vermind.erde afmeting wel de schoolboeken en °11choolwerken van de Tuni
te verstaan; een .St. Afichielsbeeld dnt als to- sche jeugd eene groote plaats in, wederom een 
renspits moet dienen en zelf hoog als een to- bewijs wat Fnmkrijk voor zijne jongste verove
ren is,- beide stukken in geslagen brons. ring doet. Ik bladerde nieuwsgierig enkele 

N og te vermelden zij n Hottot met eene sch1:ijfboeken door: het onderwijs der Fransche 
merkwaardige uitstalliug in mital polycli l'Ome. scholen· wordt geheel op de jonge Arabieren 
Hij -vervaardigt beeldjes, meestal .Arabische toegepast. Le, article simple masculin singulier, 
typen, uit zink en brons, die hij verschillen<le detem1i11e pe1·e: zoo leerde men een kleinen 
tiuten weet te geven. H~t zal voldoend.e zijn, dreumes, die Hassin ben Othman onderteekent. 
de firm a Christoflll te noemen om ieder de Clouis n 'etait y11el'e le maiti,·e de ses soldats qn' crn 
kunstirre en · srnaakvolle tafelsiemden in bet combat: dien hitrmonischen volzin dicteercle men 
geheugen te brengen, die het Parijsche huis I nan iema?-d die Aziz Zaouich be~t. Afen leert 
de wereld inzendt. de volgdmgen van Mahomed Mlllerva-koppen 

En tusschen die bewerkers rnn minder kost; 1 teelrnnen en Kol'iuthiscbe kapiteelen schaduwen. 
bare ruetalen vinden wij eene lange l'ij juwe- Een heel volledig en onb~schaamd cloorgedre
liers, goucl- en zihersweden. Yooraan stat1.t ven stelsel vn.n verfranschmg. 
de juwdier Fouquet met een tempeltje vol ·--=....,..,,.,,_,..;;....,"""' .. ...,. .... ,;sm ..... -"""'""""' ____ ,. 

diaruanten halssnoeren, hoofd- en armbanden. 
Geene dame gnat voorhij dit heiligdom, zon
der er een oogenbJik h<ire aandacbt aan te 
wijden, en wie weet, eene sblle bede te pre
velen. Yerleideliik is dan ook die smaakvolle 
vennengiug van goud, zilver en diamn.nteu; 
de steenen op veeren gezet staan te trillen en 
te schitteren als sternm in e~n hemel "\'"an blank 
zilver of mat lichtbruin goud. 

Onder de houtbewerkers, die wij nu aan
treffen, komt ons de meest vermeld"lnswaardi
ge VOOl' de finna Yiardot, die op meu bels van 
zwart gemaakt perebooruenhout J ap11nscbe ver
sieringen aanbrengt, of Indische paarlemoeren 
paneeltjes inlegt, en aldus zeer eigenaardig en 
toch sierl!ik werk voortbrengt. 

So er aka rt a. 

S l u i t d a g e n d e r ltI a i I s, 
EUROPEESCHE MAILS. 

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

T.E BATA.VL\.: 
Fr. 12-2G. 
Eng. 3-17-31 
Holl. 7-17-28. 

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

Commissarissen ornr de maand Juli. 

Plaa.tselijke Schoolcommissie. 

De Heer H. K. H. Wilkens. 
. Gymna.stiekschool. 

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

De vereenigde zijdewernrijen van Lyon heb
ben bier eene gansche zaal met hunne produc-: 
ten ingenomen, rni.tuudijk een der rijkste, die 
men zien kan; de wolweverijen van Elbeuf, 
di' katoen-en wohrnverijen van Rouaan sluiten van Kln.veren. 
zich met zeer overvloedige imendiugen bij de- Verzorgingsgesticht. 
ze aan. Dan komen de kanten, de bebangsel- De Heer P. W. G. Gout. 
pupieren, bet bewerkt leder, het linnen, de 
rijtuigen van Binder uit Parijs, niets ontbreekt, 
tot zelfs geen doodkist. Y oor dit laatste meu
bel van den mensch heeft de beer Dnbar uit 
Rijsel willen zorgen. Hij zond onder andeTen 
een specimen, van buiten met zwart flnweel, 
van binnen met opgevuld wit sat!jn overtrok
ken, al wat men aan comfort verln.ngeu kan. 
Men begrijpt, hoe Sarnb Berno.rd zich in zulk 

zag verwilclerd roncl. Tot op 20-pas genaaerd, dood
de ik !mar met een gdukkig schot uit mijne buks. 
Zij wenl in bet hart getroffen, en de dooii was zoo 
oogeoblikkelijk, dat zij den hood, die op het oogen
blik, dat het schot ,·iel, tusschen hare pooten ge
raakt was, niet meer rloodrlrnkl;en kon. Toen de 
jonge beren het bloed der moeder zagen 1·Joeien, 
bcgonntn zij bet ter~tond gretig op te lekke11, zun
der op ons, die inmiddels naderbij waren gekomen, 
rlen minst1m acht te slaao. Zij waren nog z66 klein, 
dat zij klaarblijkelijk niets bP.grepen rnn wat or.n hen 
-voorviel: ~en kou ze bekijken en op dr.n arm ne
men, zonder dat zij er zich tegcn verzetten. Zij 
toonden zich slecbts zeer belust op het warme bloed, 
dat in een breeden stra:il uit de borst cler moeder 
gutste. 

))Ik opende de maag der berin, waari.n zicb gras, 
mos en dunne takken der poolwilg be'rnnden, wat 
alles zorgvulclig verzameld werd; 00k sn1~e<l ik de 
galblaas uit het lichar.m om dl:'n vergift.igc•n inhol)d 
daarvan te ontleden. Met de jongl' heertjes lrnerde 
ik naar !mis (dus naar l\annakoeli) terug. 'roen zij 
in mijne kamc1· gebracbt waren, bego1Jnen zij zoo 
zouder eenige vrees op het uitgespreide vel der moe
der te spelen en roncl te buitelen, cl.at men harl kun
nen mecnen., zij waren in gevangrmschap geboren. 
Ik bracht tlien nacht nog te huis d0or, droeg de 
zorg voor de zoo aai-dige t>.n zoo amusante diertjes 
aan Kriwoscheja op, en bcgon d~n volgenden dag <le 
reis naa!' de Ganzc-kaap oprtieuw." . 

Na een marsch van 14 u1'en Iangs het strand of 

R. :K. Ecredienst. 
KATECUJSATIE 

Op Vrijclag en Zntercbg den 24 en 25 dezer des 
morgens ten 7 ure. 

• GODSDIENSTOEFENIN"G. 
Op Zondag den 26 dezcr clcs mot•gens ten 8 ure. 

Pastoor F. H de BRUIJJ 

over de steilere oevers werd de daar aanwezige ko
lonie bereikt. I-let voede!' voor de boriden was ook 
hier niet in voldoen<len voorraad aanwezig. Toch be
sloot de reizige1·, Yertrouwende op de verz1'kering der 
Samojeden, dat er op eene dagreis afstand Ye]e wilde 
rendieren gevonclen werden, in de richting van bet 
oosten het binnenland in te ga'tln. l:Jet "·as des 
micldags te 12 uur van den 27 April dat de reis 
begon. - Eerst ging men ·een uur tang vrij snel over 
het ijs van de Ganzebaai naar de mondiog der ri
Yicr Korelka, die zicb in die bocht ontlast. Het weer 
was stil en fraai, de temperatuur - 4° C. De hon
den Jiflpen vroolijk verder, en de reizig01's kwamen 
snel vovruit. De Korelka st1 oorude hooger op door 
16 meter diepc kloven, die niet zelden door dammen 
van ingewaaide sneeuw verspercl warer;. Dan moes
ten de reizigers tegen de steile oevers opklauteren, 
om up eene andere plaats, als zich in cle oevers te 
diepe scbeuren vertoonden, weer naar het rivierbed 
af te dalen, hetgeen de reis niet weinig vertrnagcle. 
Dat stijgen en dalen geschiedde soms om de 100 
schreden. Gelukkig kon men bet dal de1· Korelka 
spocdig verlatcn, daar het zich 3 a 4 u11r rnn de 
monding af met eene steilo bocht naar bet N. 0. 
wendde, en de koers der reizigers :woals gezegd is 
nnar Z. O. Jiep. Bezulden dat dal lag een 110oge berg
rug, waarop den honden, die van i'l 2 uu1· tot 9 
uur 's avonds bezig waren geweest, hoewel zij slecbts 
3 a 4 uur hacldeo afgelegd, eenige rust werd ge
schonken. Van bet gebergte af zag m~n de spooreo 
\·an eenige rendieren. Chanez zeicle, dat men ver-

JI a a n • t A n d. 

Zondag 5 Juli L. IC. Zondng 12 Juli N. M· 
Zondag 19 Juli E. f(. Maandng '27 Jul.i V. 111. 

Vertrek der T1·einen 
Semarnng-Sulo 

Solo-Semarang 

0.50 Y. 111. sneltrein, welkc 
te Solo aansluit aan c!en snel
trein, <lif' om '10.HO v. m. 
van clnar nrtat' Soera aja ver
trekt. V~rdel' s.:·H Y. m. 'l .H 
n. m. 
7.2 v. m. '10.30 v. m. :l.16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den snelt.rein, dit 
om 6.20 v. m. van Soera
baja: vertrekt. 

Semarang-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-SemarnngS.-12 v. m. 
Semaraog-Djokja 6.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Scmarang 7.15 v. m. 12.25 Y. m. 
Djokja-Solo 7.'l 5 Y. m. \1.48 Y . m 1 ..:1.25 

n. m. 3.55 n. ro. 
Solo -Djokia 7. '13 v. m. 10 Y m. 'l.53 

n. m. 3.36 n. m. 
Willem I--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 Y. m. 4. 'l ·1 n. m. 

'10.41 (~neltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

-----
2.35-aank. Madioen 5.52. 

Soerabaja-Solo Djebres 6.20 (sneltrein) aank. Solo 
Dj. 'l.28 

8.25 uank. SoloD6-· 
11.57 aank. l\'Iadioen 5.51 

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

De Kroningsdag van Z. H. den Pangeran 
Hario Pni.boe Prang VV adouo werd gisteren 
op de gew?ne wijze herdacht. 'l'al van genoo
digden had.den zich daai·toe in H. D. dalem 
verzameld waar men tot laat in den middag 
bijeen bleef. . 

-'-----
Heeren la.ndhuurders van gronden van wij

len den hoofdregent van Politie alhier, word.en. 
opmerk7.aam gemaakt, dat zij hunne ha,Jtjaar
lij ksche pachten te yoldoen hebben aan bet 
kuntoor der Kepatir.n u1bier. 

De Chinee~che kassier bij 's land as a.lhier 
begon deu 23~ deze 011geveer ten ] 1 ure 
's morgens met de uitbetaling der pensioenr-1 en 
hield ditarmede v66r een ure op, ofschoon hij 
wist dut bet den Tolgenden dag Kroondag was 
van Z. H. den Prins Praboe, bed.en 's 1 ds
kas gesloten en morgen Zondag is, 

Dan.r<loor moeten nu personen, die up pa
len atstand van Lier wonen, tot Maandao- al
hier verblijf hou<len en kosten mu.ken die zij, 
vooral de inlanders wier pensioen boogstens 
een f 3. beclraagt, kwalijk kunnen missen. 

(Aangeboden) 

Het incl-Vad vermeldt: 
ONTSLA.G. V erruits blijkens een door den Re

sident van Soera.karta uitgebracht rappo:tt op 
bet verder behoud in 's lands dienst van den 
gewezen cipier van 's lands gernngenis te Sra 
gen Raden Patn10djo, geen prijs wordt gesteld, 
heeft de Hegeering gemelden cipier ontslao-en 
uit 's lands dienst. 

0 

GEMENGDE :SERICHTEN. 
Ann 13 dwangarbeiclers is ter zake van bun 

loffdijk gedrag gedurende de laatste expeditie 
tegen 1\fondor algeheele kwij-tschelding van bet 
nog door hen te ondergane gedeelte banner 
straf Terleend. 

A. D. 

Wij vernemen dat onze burgervader, de beer 
Hora Siccarna, bet voornemen heeft nog in dit 
jaar 's lands clienst met pensioen te verlaten 
en met zijne familie naar Europa te gn.a.n. 

Als zijn vermoede1ijken opvplgei' wordt de 
tegenwoordige resident vun Soerabai genoemd. • 

J.B. 

Men · deelt ons mede dat het gezelscbap van 
Chiarini, bet circus dat reeds meermalen een 
reis over Java gemaakt heeft, wederom op de 
komst is. • 

J.B. 
Op de lom.bardbriefjes van de pandjeahuizen 

alhier is bet bedrng steeds zeer onduidelijk z '1 t d cl h V p 
· ld d.k "] · h d ooa s men wee , wer aan en eer . ., 
mgevu wat . J -w:y s onaangenaam e en ver- r d d t h .. 1 f 't kt een panr maan en na a :y van ver o m 
ooi~af kl . 1 cl t .. h t ' Nederland was teruggekeerd, de opdracht ge-

l 
0 

t 
1 

agen ve en t ah, wanneer d:cg e sur
1
·· 1" geven om een reorga.nisat.ieplan Toor het inl. 

p us rec ameeren wa unne goe eren op c e 1 .. t t 11 
vendutie opgebmcht hebben, zij steeds met oncTerwuhs zamden el 8 e en. d.. bt 

kl •t· · h t · t t d d nssc en en c ag waarop ie am enal'l.r 
een - m ~e m e ne ges uur wor en ; eene , 1 d ht t · · d · h d 
kbcht die trouwens zoo oud is als de Obi- ~enoemc e op rac on vwg .en ien van .e en, 

h 'h · 1 hgt nu zoo ongeveer een Jaar en nog is er, 
neesc e pan a mzen ze ve. · · t · t d · voor zoover w:y we en, me s van e reorgam-

De Perzische comedietroep zal naar wij ver
nemen binnen kort hs.re tabernakelen opbreken 

satieplannen van den heer V. P. bekend. 
De nieuwsgierigheid van hen, die belang 

stellen i.t1 die zaalr, wordt dus wel geprikkeld. en zich nanr Soerabaia begeven. 
V oor bet kunstlievend publiek 

verlies. 
geen groot In bet beln.ng dier zaak echter en oo in 

dat van 's lands .finantien, zou een aandringen 

Op morgen zal een pleziert.rein rijden van 
Blitar naar Djombang, Modjokerto, Sidho-Ar-
djo W aroe en Soerabn.ja. · 

Dinsdag a. s. keert ' die trein terug, en be- , 
dragen de kosten viae versa slechts f 1. 

Bij bet bestuur der S. S. ruoet het plnn 
bestn.an, om ook van af Solo nu en dan cl}er
gelijke trein1m tegen vermindercl. tarief te doep 

• loopen . 

De op· gisteren avond gehouden hoekenven
d.utie, bestaande nit 357 verschillende werken, 
van wijlen den beer H.aats, ,Kartasoera, heeft 
f 655. opgebn1:cbt. 

De beer J. B. V. inspecteur der landerijen 
van Z . . M. den PTins Praboe, onlangs op de 
varkensjac.ht zijnde, ontmoette. een groote tij
ger, dien h1j met een enkel schot 11edervelde. 

Die heer staat op de Lawoe als een fameus 
jager bekend, wiens Gedenkschriften een te
genhanger zouden zijn vn.n die des Algier
schen leeu wendooders .J L11es Gerard. 

derop renr!lenm in masrn zou aantreffen, en men 
voor 11Ct YOedsel der honclen 11iet bezorgd behoefde 
te zijn . Men.. gaf lwrn dus al bet vleesch dut van 
de Gnnzenlrnap meegenornen wns; morgen zou men 
ze immel'8 met dat wat de jacht op rendieren op le
verde, kunnen voeden. 

Tegen den nvond daalde de temperati;ur aanmer
kelijk en -;;tak de Koor<lenwind op. De Samojeclen 
maakteo rnn drie slerlen, die zij tegen elkander op
zettcn en met een mePgenomcn zeil bedekten, eene 
tent. Nauwelijks had men zich aan 't gereedmaken 
van den m:rnltijrl gezct, of de honden begonnen plot
seling woedend te blaffen. Bij 't rondzien bespeur
den wij, vertdt de reiziger, tot onze groote Y!'eugde 
op den top van een aan gene zijcle der Korelka ge
legen berg een troep rendieren. IIet was een prach
tig schouwspel. De zon ging onder en Imai' laatste 
stralen verlichtten de witte ioppen der niet hooge 
bergen met een zacht roodachtig-violet licht. Van 
cenige hcuvels joeg de wind de sncr.uw in wolken 
omhoog. Op een langen bergtop aan de ovel'zij cler 
Korelka, nauwelijks 600 pas van ons leger, stond 
een statig rendier, dat zijn schoonen kop hoog in de 
hoogte stekr>mlc, scherp naar ons uitzag. Naar bet 
kleine gewei te oorcleelen, was bet een wijfje. Niet 
ver daarvandaan joegen twee andere rendieren, waar
schijnlijk volwassen jongen, in clolle ~proogen achtel' 
de snceuwwolken aan. Nu eens waren zij in eene 
holte tusschen de toppen vercl'' enen, dan weer ver- 
schenen zij plotseling op een anderen top en begon
nen bun spel opnieuw ; soms kwamen zij ook nog 

op het spoedig heindigen dier plannenmakerij, 
dunkt ons, niet bvaad zijn. 

J.B. 

SurKER. Op de hoofdmarkten stegen de prij
zen voortdurend, boewel de handel gedurende 
4e Pinksterdagen stil stond.. 

Het weder was een weinig gunstiger voor 
de beetwortels ip Europa. Naar alle waar
sc·hijnJijkheid zullen 25 °lo minder geplant we
zen als bet vorige jaar; hoewel dit cijfer nog 
groote venmderiugen kan ond.ergaan, daar de 
hoeveelheid beetwortelen, voor speculatie ver
bouwd, geheel en al onbekend is. 

lrl,ll, Opm. 

De inv loed dei· zon op de r:gprng. 
Een beer. - Mevrouw,. ik zie, -Oat uw dochter 

in een interessante posit1e ·verkeert; i dacbt, 
clat zij eerst sincls een maand getrouwd is. 

De man.fa. - Ja, mijnbeer, roaar met die 
warmc April-dagen die wij gehad hebben, is 
dit jaar alles vooruit. · 

eens naa!' de moeder geloopen _om terstond weder te 
venhvijnen. Er was iets onbeschrijfelijk 1iefelijks, iets 
bij uitstek clichterlijks in die dwaze jacht, in dat 
wonderJijke spel met de sneeuwwolken. Zelfs de 
knorrige Samojeecl lacbte en riep uit: >lZie, beer, 
de renclieren $pe1en met den wind !" Spoedig evenwel 
waren de rendiel'en. door bet geblaf der bonden uit h~t 
gezicbt, en aan jachtmakcn viel niet meer te denken." 
- Zooals wij zien zullen, werd dit voor de reizigers 
eene bran ''an veel !eed. 

Den 28sten April zette het gezelschap de reis 
voort. Na een marsch van twee uren kwam men 
op een golvcnd plateau, door gemi,; van barometer 
bij benadering op 450 voet hoogte geschat, e ver
volgens, nadat het eene rivier, die in noordelijke 
rlchting strnomde, gepusseerd was, op een veel boo
ger tenein. Om dit te beklimmen had men ru\ln 
zes uur noodig. Van clat hoog terrein daalde 10en 
steil in een diep gelegen dal af, dat de1· Beloesja, 
die eerst uit bet Z. 0. kwam, maar toen met een 
bocht of lrnie in Z.W. richting vercler stroomde. On
gelllkkig kon men maar ongeveer 1 1/2 uur op het 
gladde ijs der rivier afleggen, daar de weg ook bier 
weder door sneeuw en ijsdammen versperd werd. Men 
beklom dus de ten zuiden van het rivierdal gele· 
gene hoogte. 

(Slot volgt.) 



Het Russisch-Engelsch geschil begiµt nnast 
ziin hoogst ernstige zijdA een verrnakel\ike te 
krijgen. Den 16c1en dezer berichtte de tele
graaf dat Rnssische troepeu bet in g~scbil 
zgnde gebied waren binnengetrokken. Dit be
richt zal natuurlijk in .KngelnnLl een ge~l
dige sematie gernankt hebbeu en daarom is 
een geruststellend tegenhericht uoodig, zooa1s 
het gisteren bier ontvangene, volgens hetwelk 
de Russische bladen betoogen, d!tt bedoelde 
bewegingen der Russen op de grenzen van 
Afganistan >zonder politieke beteekenis zijn," 
om een geijkten term der Ned. Ind. bureau
cratie te bezigen. 

tot lid in de commiss1e van het fonds ter aanmoe
diging en omlersteuning vnn den gewapendrn dien~t 
in tie • 'edmfanden, dl" lnitenant-kolbnel Lier artille
rie, G. A. Dribel. 

B. H.B. 

Versp reide· Berich ten. 
lfot laatste 'oorbeeld in K edcrland van de J>j uris 

cousultolatrie" is, dat' het provinciAal bcstuur ,·an 
D1·entbe een adjunct-commil'S waagt die bol'enal
meester in de rechten moet zijn. - Het lijk van 
den re,alutionnair Barbes, door Napoleon Ill uit 
Frankrijk -verdreven en tP. 's Hage op Eik en 
Duinen begraven, is dezer dagen door zijne familie 
opgevraagd, om het in Fnrnkl'ijk te1· aarde te 
bestellen. - In de nabijheid nrn Tji-Lodor, Soe
kaboemi, wol'den 1lugelijks aardbevingen waargeuo
men. - Een Chinees te 13atavia heeft een Bantam

Uit Singapore, 23. De Engelsche mail is bier he
den aangekomen. met berichten loopende tot 26 J uni. 

Tot Uouvt·rneur r\es :Konings in de provincie Drenthe 
is benocmd ck ht>et' Pynacker Ilordijk. 

Tot gl'ootkruis der O!'de van den Nerledandschen 
Leenw i~ benoemd grnaf 1Ie1'bf'rt von Bismarck en 
tot eommandeur det· Ordc van den Nedel'landschen 
Leenw graaf ·Wilhelm ' 'on Bisma1·ck. 

Uit Si11gapore 1 23. Juli. De Engelsche mail is hier 
hrdt>n aangckomen, met bc1·ichten loopenclc tot 26 Juni. 

Tot Gouverneur des Konings in cle proYincie Dren
the is benoemd cle ueer Pynacker Hordijk. 

Tot grootkrui;; der O!'dc van den Nederlandschen 
Leeuw is benoerud graaf Herbert rnn Bismarck en tot 
commanueur de!' Orde van den Kederland~cben Leemf 
granr v\'ilhelm von Bismarck. 

Uit Data'•itt. 24 Juli. Londe1i, 24 Jult . Er is be
sloti>n om de llritscbe strijdmacht in Zuicl-Afrika te 
vesmindcren. 

De Mahdi is doocl. 
In een Kabinetsnrnd wenlen nieuwe Russische voor

stellen betrelrende Zulflcar besproken . 
BP-vorderd tot eersten Juitenant cler artillerie, de 

tweecle luitenant F. G. T. Bosch. 
Het stoomsr.bip Sumatm is gisteren op de tbuis

reis te Su~z aangelwmen .. 

MUZIEKUITYOER1NG 

mer tloodgestompt. De man zit achter slot en gren op beden avoncl 
in de Societeit. 
PnOGRAMMA: 

Inclianel'. )l~forche" pnr Kiesler. 
L'Orientale No l l~ la Mosquee »Ournr-
ture."(') >> Ilemmerle 

del. - Het koningrijk Siam i~ met ·1 dezer tot de 
po$tvereeniging toegetreden. - \'ier zoons l'llll den 
koning van Siam z\jr1 naar London vertrokken om 'i 
daar Lunne OJ>voeLling te kr\igen. - Ruslanrl beett 2 
het pl'otectoraat over het schiereiland Korea nan
vaard. - De kolonel Jbr. L. Hidder van Rttppat·d, 
commandant van bet 2e rei:timent buzaren , is zon

3 L 'Ame en Peine Jl\"alse ' ' C) >> Jacquart 
4 Le Pirate. lJAllegretto" >> l\Iohr 

der veel omslag nan den dijk i;ezet. om plaats te 
maken voor een coHega. De a romh; las dien beer 
geheol omoorbereid in de Courant. llat b~j gepen . .i
oneenl w.as.- De in Xederland gedetacl1eerde luitcnant 
Hansen i de eenige rertegenwoordiger voor Inclte 
voor het krijgsscboolexamen. - De ond-kapitein uit 
Indie de Grijs is onla11gs benoemd tot i:Lclrninistrateur 
dE'r groote opera te 's Hage. - Tot directeur der 
Haagsche melklnricbting is aangestelrl de gep. kapi

5 \\'atedoo. »Parade l\fa!'che. » Delass:si 
6 La Gazza-ladra 1 Fantai~ie" (') >l Rossini 
7 Larghetto sur Lucia » Jl,Johr 
8 . Fanfare. (') » Bonelle. 

(') Eerste 11i1.voerir1g. 

Aangeslagen vendutien. 
tein van bet 0. J. Jeger. de beer Helms. - · De • ----------- --- ----
oud-ditigeerend officier Yan gezondheid Yan het f' . J 
leger J. Semmelinck zal een bock uitgeYen, band1:;
lende over de ge~chiedeni~ der Cholera op Jarn. ~ 
Te Aw~terdam i~ den 16 Juni een der Suez-steigcrs 
afgebrantl. aangelegtl door de starl in '187() •·oor 
f 550.000. De brand was fel, mnar de f'chade ge
lukkig niet buitengev·oon . - De brou te T,iandi, 
waar . edert jaren de Tjanclineezen clrinkwatc1' scbep
pen, i door den geneeskundigen Raad nfgekenrd. al£ 
zijnJe bet water totaal ongescbikt voor drink~·a- I 
ter. - Xaar bet Ind. Vadcdand wrneemt, bestaat 
er plan om te Semarang eene cooperatiern ijsfabriek 
opterichten. Gaat dat door clan is aan de aardig
beid van prijsverboogiogen met '100 pct. YOO!' goell 

Op Maandag 27 dezer te Karnngasem van bout
·werkl'n. 

Op Dinsdag en Woensdag 28 en 29 llezer ten 
huize van clC'n lieer A. Taunaij, van ZEtl's. inboedel. 

Op Dooderdag 30 dezer in het Chineesche kamp 
alhier, Yan onuitgeloste pan<lgoedcren. 

Op \"rijflag 31 dezer te Tjojoedan, ' 'an onuitge
lostc pandgoederen. 

De vendumeester, 
H. 0. Fisser. 

Advert en tie n. 
een einde gcmaakt. _ --.-----------"'C--~------

.Te Probolinggo l1eeft een inlander zijne '\"J'C UW g~~. Vendutie we gens vertrek 
knst. Denkende haar gedood te hebben, keerrle htJ · 
zijn wapen tegen zich zelf en sneed zich de hal::; af.- Dinsdag en Woensdag, 28 en 29 Juli 1885 
De kantinejongen Kartoredjo te fogja werd met twee 
wonden in het bospitaal opgenomen. Beide wonden 
beeft hij te danken aan den Chinees Oci Ring Tjoan, 
die doo1· jalouzie zoo wocd1mcl ''•as dat bij zijn tegen
partij met een pangot bedienrle.- Te Jogja zullen 
twee nieuwe vleeschhouw1>rijcn opgericht wordcn. Een 
in de Lodjie-ketjil en · ecn in de buurt :.lenrloeran.
Te Spijkernisse is iemand gernngen genornen, die er 
zijn werk v:m maakte · jonge oeie1·aars te rooven. 
.Men ,-ondt .5 van die clieren in zijn bootje.- Het 
clezer dagen gehouden maul Yan de Cobden-clulil te 
London, is ook bijgewoond door den lwer J. D. Fran
sen van de l'utt~.- ·De 70e hennneringsdag aan 
·waterloo werd in Nederland d0or het ontplooien van 
bet Oranje dundoek rnn ver~chillende gebouwen en 
particu1iere woningen feestelijk herdacht.- Dool' de 
Loge ,,la Perseverance" te l\laastricht is een motie 
van rouwbekJag bij den dood Yan Yictor Hugo aan 
genomen en een afschrift daarvan aan de familie 
gezonclen. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia. 23 Juli. Geplaatst bij het garnizoens

bataillon der 2e militaire afdeeling op J~va te Tjila
tjap, de kapitein der infanterie W. E. Tenta, onlangs 
van verlof teruggekeerd; · 

bij bet 7e bataillon infanterie te Magelang, de 
tweede luitenaat G. J. A. ·webb; 

bij bet 13e bataillon infanterie te Soerabaja, de 
eerste luitenant F. Nauta, onlangs van vedof terug-
gekeerd· ' . de tweede luitrnant A. P. van de Siepkamp; 

bij bet garnizoens-batailJon rnn Banlrn, de eerste 
lui.tenant de1· infanterie P. H. Bodemeijer. 

Op de -heden te Batavia gebourlen gouvernements 
-wisselinschrijving was ingescbreven voor f 3 287500, 
van welk be drag werd gegund: 

f 1000 a f 100.9 en. 
ii 153000 >> » 'l 01.- limite. 

Den 16en Aµgustus zal wederom een inscbrijving 
worden geopend tot een bedrag van cen millioen gul
den. 

Ove!'geplaatst bij den generalen staf, de kapitein 
der infanterie '.V. A. Schneider, adjudant van den 
kommandant van bet lee;er. 

Een tweejarig verl0f naar Eul'opa is verleencl aan 
den alg~meenen ontvanger van Toeban, R. Haije. 

Ontslagen, eenol, de rechterlijke ambtenaa1' tm' 
beschikking, mr. Mees; 

de luitenalit der Cbineezen te Labat, Tan Jan Tjie. 
Benoemd tot advocaat en procureur bij het Hoog

gerechtsbof mr. Mees; 
tot algemeen1m qntvanger te Toeban, G. L. D. Pij

ma, algemeen ontvanger te Tjilatjap: 
tot zoutpakbuismeester te Kecliri '.V. H. Bloem, 

gewezen zoutpakbuismeester te Kara.ngantoe, thans 
op wachtgeld; 

ten huize van den HoogEdelGeshengen Heer 

Ae ~.At1NAYe 
Van zijnen uetten en compleeten inboedel bestacmde uit: 

Eene collectie prachtige Crotons, Begonia'~, 
Rozen en andere bloemen in potten ;. 

Soerabaiasche meubelen als : Banken, ronde 
en ·vierkante tafels en knaapjes, gewone, wip
en luierstoelen; Consoles, divans, kroonlampen 
met mitniilleuse- en met duplexbrnnders, hang-, 
stnande en muurlarnpen, twee pracbtige gra
vures, twee Terracotta beelden, (groepen voor
stellende) een magnifique zwart marmeren pen
dule met candelabres, een speeldoos, een naai
machine. 

Soerabaiascbe ijzeren twee- en eenpersoons
ledikanten compleet, houten kinderledikanten, 
toiletspigels, waschtafels, schutsels, hang-, leg
en ~ten1Skasten, een buffet, Palembangscbe 
matten voor alle vertrekken. 

Kristal-, glas- en porceleinwerk , dispens
rakken, ken kengereedschappen enz., enz. 

VOORTS: 
EEN GOED GEDRESSEERD SANDELWOOD RfJPAARD. 

Kijkdagen, Zen.- en Maandag 26 en 27 Juli as. 
... Volgorde der Vendutie: Bloemet?-, bin
nengalerij, kamers, acbtergalerij, bijgebouwen. 
Eersten clag zooveel mogelijk ; het overige 
den tweeden <lag. 

(160) SOES~f.AN & . Co. 

In dis ch B B 0 u B ~ a. 
E:et A.gentschap der SP AANSCHE WIJ

. NEN van de hee1:en VAN VOGELPOEL & Co 
te Pasoeroean

7 
is van af heclen overge

gaan op den I!eer C. L. BAIER alhier. 

THOOFT & KA.LFF. 
(164) ·in liq. 

Ve~~~ijgb~a~ 
Boengkil in alle hoeveelheden uit Ma

diocn tegen f 4. per pikol, te leveren 

station· Djebbres. 

(162) 

P. F. JUCH, 
Ngawie. 

• 

O~TVA~caJ:&JJ1' 

MINERVA-WATER 
uit Ober- Lahustein gehecl versi3h. 

PRIJS f IO.-- contant 

(155) 

PER J(IST VAN 50 FLESSCHEN. -
TI-:COOFT & li.L.\.LFF. 

Wegens liquidatie uitverkoop tot be
lang rijk verminderde prijzen! 

(139) 

ATTENTIE 
ELEiiTBICl'l.,EtT 

Ondergeteekencle bevindt zich tot het 
opnemen van orders tijde'lijk in de Vor
stenlanden. 

Met referte aan onze annonce m de 
Locomotief gelieve men zich te aclres
seeren aan de Heeren SOESTh'l:AN & Co, 
depothouders en agenten voor Midden-Ja
va. of aan 

I 

(161) 
J. VAN ZWIETEN 

Hotel Sl iei" 

:Batavia - Soerabaja 
bebben de Eer te berichten, dat zij op nieuw 

te SOLO gearriveerd zijn, medebrengende een 
pra.cbtige Oollectie. 

Brillanten Artikelen 
als: Brocbes, .Armbanden, Colliers, Oorknop

pen, Ringen, Haarsieruden en~. enz. 

Gooden en zilTeJ.·en Bijonterien 
in a1le mo~elijke Genres en in de uitgebrnid

ste keuze volgt:ms nieuwsten srnaalr, te veel 
om te specificeren. . 

Zih'er-werken: 

THOOFrr & KALFF. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
So en.k11 rta. 

Dayrrun. AJcoholisch wasch· 
wate1·. 

(101) M.ACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

x~~~eche V\rij~~~ .. 
(25) A. M.ACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agent~ur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende Wl.JNE1': 
Merk PL.A.TON & Co . . Batavia. 

(70} A. M.ACHIELSE. 

263 

in vaten, blikken en ±1esschen 
verkrijgbaar bij 

SOESM.AN & Co. 

SALON IlE COIFFURE 
Brosse 1'-.Ieca:niq ue. 

Heerenstraat-Solo. 
Op nieuw ontvangen een groote voor

raad eerste kwaliteit stroohoeden in alle 
soorten van af f 1.- voor kinderen, 

als: R,ijstlepels, Taart- · en Vischspanen, Ser- Panamahoeden a f 3.- Heerenhoeden 
vetringen, kinderbekers, kinder-converts, Siga-
renstandaards Water- en Wijno-lazen Bierzii- -van af f 6.- 1ste Ellwood hoeden te-
d l ' · t:> ' ~ gen verminderden priis, hemden, kragen es. enz. enz. J .., 

·Gooden en ZilveJ.·en Horolo~ies enz. enz. 
zoowel voor Dames. als voor Heeren, uit de Groote voorraad Parfumerien Ed. Pi-

beste fobrieken, zooals Vacheron- en Constantin naud, Veloutine, Oles Fave, Vinaigre Lu-
Waltbam Mass, em. bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 

~ickel Horolo~ies St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan-
IN zEJrn BILLIJKE PRlJZEN guedoc wijn a f 14.- per dozijn. 

Zeer g-oed loopende Beg-ulateors Heerlilke Manilla en Havana sii£aren: 
§peel dozen v .. , 

MET Ams urT DE NrnuwsTE 0PERAs, 

EN VOORTS: 

Een Pracht,'aas InetBouquet 
van indische Bloemen gebeel in Zilver; op 

bun Atelier voor de laatst plaats gehad heb
bende Tentoonstelling te Bntavia vervaardigd. 
Een keurig stuk van inlandsche Z'.iilvsrsmids
kunst. 

Zij hebben bun intrek genomen m bet 
Hotel §cholten 

en houden zich voor een bezoek beleefde
lijk aanbevolen. 

(152) 

~ 

ATELIER DE PHOTOGRAPHlE i 
' ~ 

~~ 1]j~~~~~~ll~ 
HOTEL SLlER. 326 

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

Verschaft werkkapitaal aan Landbouwon· 
dernemingen en verleent voorscbotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko-
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

(124) J. B. A.UTHIER. 

Toko- Authier 
HEERENSTRA.A.T-SOLO, 

heefl ontvangen: 

Een f actunr damesartikelen bestaande nit. 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, .cachemiren, · satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoeden, bloemen, ruches, corsetten, 
jongens- en meisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A. A.UTHIER 

(47) Modiste. 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet

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

Prachtig Verscb ~'e;wonnen 

Guatemala Indigo .Zaad. 

(134) 

Per pikol :f ~5. ••• 
EIJS SELL. 

Latoong 



CIRCULAIRE. 
\l'elEdele Jlee1·! 

Bij de beln.ngstelling, welke tegenwoordig 
alles opwekt wat op de SUIKERRIETCUL
'l'UU.R en de vermeerdering van opbl'engst vim 
Suiker, en verrnindering der koste11 van voort
brenging betrekkmg beeft, veroorloven wij ons 
cle vrijbeid Uwe aandacht te vestigen op bet 
door ons vertegenwoordigd wordend: 

Dnbbel Gekoncentreer(le 
Snper1•bosphaat 

met een h.oog oplosbaar gehalte van 40 tot 
45 °!o Pbosphorzuur. Door wetenscbappelijke 
proefnemingen en door de practijk is gecon
stateerd dnt de Vorming van Suike1·sappen in 
het riet door de phosphorzuur geschiedt en <lat 
door toepassing· er van niet nlleen eene g1·00-
te1·en opb1·engst van Suike1· mcia1· ook -zu i ue1·de1· Q 

Scr.ppen verkregen worden. ' 
Dit geklt voor alle Superphospbaten in liet 

algemeen, miutr wnarin bet door ons vertegen- • 
woordigd wordend Cbemicaal zich oliderscheidt 
boven anderen is het lioog assimilabel gelwlte 
aan Phuspl101":mo· in den geeoncentl'ee1·den vorm 
Tan 40/45 °10 ; terwijl opgeloste Pernguano slechts 
9°1

0 oplosbaar Phosphorzuur bevat. 
Gewone soorten Superphospbaat bevatteu 

meer als 10 tot 15 °;0 assimilable p hospborzuur, 
dus om d.e::;e/fde hoeveelheicl phosphorzuur te 
verkrijgen nls door ons in een Ton Super
phospbuat geleverd wordeu, zoucle men circa 3 
'l'on vun bet gewone Superpbospbv.at of 4 a 5 
Ton Peruguano noodig hebben, dus ook 3 of 5 
ruaal zooveel vracht te betalen. 

De opaluiting (Ooncentratie) heeft pluats vol
gens een nieuw Systeem en wel zonde1· geb1·11ik
mak i ng van Zwauel:uur, zoodat het geen wij 
Zwcwel:1rnr be\'at. 

Het vrije zwavelznur. namenlijk is een der 
grootste vijanden der Ol'ystallisatie der Suiker. 

G1·oote1·e opb1·engst ·van Suikel'sappen van 
znivetde1· kwcditeit, eenvo1uliger ve1·we1·kin'g die1· 
Sappen, minc/e;· Residu en we1·kloon en grootei· 
opb1·engsl van S11ike1· van betel'e kwaliteit zijn 
de resultaten van de gebruikmaking, waartegen 
de kosten niet in verboucling staan. 

De p1·ijs van bet DUBBEL GECONCEN
I'REEHD SUPEH,PHOSPHAAT is: f 0.1$ per 
Kilo of t lSO per Ton of 11,26 per Picol franco 
Rotterdam op den basis van 40 pCt. assimilable 
Pbospborzuur. 

De juiste berekening beeft ecbter plaats naar 
de jHiste procentsgew.ijze gebalte van bet gele
Terd assimilable Pl10spho1·:m11· tot den prijs 
van f 0.45 Cent per Kilogr. 

1000 Kilo SUPERPHOSPHAAT a 41 2
/10 °lo 

PHOSPHORZU CTR kosten dus: 
412 Kilo a 45 cent f 185.50. 

Voor een oppervlakte geJtjk aan eene Java 
Bouw is benoodigd 140 Kilo SO'PERPHOS
PHAAT. 

Hierb.ij moeten gevoegd worden (ten einde 
circa 20 °lo Stikstof aan te brengen) 90 Kilo 
Boenghil of Zwavelzure Ammonia. 

De kosten worden dus: 
140 Kilo Superphosphaat a '18 Cent . . . f 25. 20. 
wacht per S. S. a f 50 pe1· Ton 2.50 il .. >> 3.50. 
circa DO Kilo Boengkil a ? 

Hierover staat eene 'VermoedeJijk meerdere 
opbrengst van 1000 Kilo of 16 picol per Java 
Bouw.' 

De afievering geschieclt onder Controle van 
en bet gehalte Phosphorzuur wordt bepaald 
door bet Proefstation verl)ouden aan de Itijks
lnndbouwschool te W ttgeningen. 

Bij elke levering wordt eene Anylise gevoegd 
van dit proefstation en van de geleverde partij 
momters onder verzegeld cachet bewaard. 

Wijze ' 'an Aanplant: 
De meststof di1ml circa ,!_ weken voor den 

aanplunt in den grond gebmcht te worden en 
circa een hamlbreed vnn den wortel af en 2 
a 3 inches c1iep gepllllbtst te worclen. 

Noodzakelijk is dat het Superphospba,at ver
mengd worde met Boengkil of oene anclere Stik
stof aanbrengende meststof, dimr bet Super
phosphaat geene andere meststofhoudende be
sfamddeelen bevat als bet Phospborzuur en dit 
laatst we1:kte alleen op de saprijkheid van bet 
riet, niet direct op den groei der planteu. 

Hoewel wij boven de urnatstaf aangaven dei 
benoodigde hoeveelheid per Jnva bouw, zoo 
spreekt toch van zelf dat de meerclere of minderc 

· l{itgeworktheid der grond bierbij cene voorname 
factor is. 

De genoemde hoeveelheicl vn.n 150 Kilo per 
Jiiva Bouw geldt voor geheel uitgewerkte gron
den. 

lhtn.rne zender1 wij Ubld. op aanvrnge eenc 
kleine boeveolheid tot nuylise. 

Per drnad kunnen Orders uitgevoenl worden, 
om per eerste stoomer te worden geleverd, btj 
ecne boeveelheid van l 0 'ron. 

W~j vertrouwen dat de gegevene inlicbtingen 
U eene reden mogen zijn tot eene proeineming, 
welke met zorg uitgevoerd, slagen rnoet. 

(122) 

II oogach ~end, 

H. E. HOLTY & Co. 

Agenten te 
Batavia. 

SOEJS:l\£AN & Co. 
belasten zich steeds met het hou ~en van 
Hu is- en. ClonunissievencJ utien 
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Witte en Boode Po1·t . . . . . f 15.-) per 
.Ha.laga, .Muscatel en Vino Dulce,, 'l 3.50} ·12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sher1·y ,, '12.-; a cont. 

Eeni[e a[ent voor Solo 
C. L. BAIER. 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
:fl.50 per pond. (311)* 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterij te Samarang ten 

b.ehoeve van bet Roomsch Katboliek W eeshuis 
en van bet Hulpfoncls van St. Vincentius a 
Paulo te Saurnrnng groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN: 
pr:gs van f 100.000 

> » » 20.000 
1 
1 
2 
3 

prijzen .. » 10.000 

10 
10 

100 
100 » 

» » 5.000 
» 1.000 

» » 500 
» » 100 
» » 50 

JLoten zijn tegen contante betaling en op 
franco aanvrage a f 10 bet lot verkrijgbaar, · 
bij aanvrage per post onder inzencling van een 
postzegel a 10 ce~ts voor frankeering. 

De dug der trekking zal nader worden aan
gekondigd. 

(57) 

THOOFT & KALFF en 
SOESMAN & Co. 

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

L ij t r B n t B ill a a t s c h a D p ij 
'rE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent ver:i:;ekeriugen b. v. Kapitaal bij overlijden, hmnar-trekkende verzf 
kering;- ook orutrent <lie volgens hct oulangs aang·enornen VEH.LAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS. worden g·anr ne verstrekt door 

(17) 

THOOFr & ICALFF - Soerakarta 
leveren op aanvrnng- dndelijk : 

SchijCschiet.rcA"isterr;; en ,-t.f.~t.andMbt>p l\· 

lh1~e11, nl'zond erli,ik geboni'.en. 

Gedruli'.f.e \ H1te~!h•.e • 11 ~btu.•Jc: il.'% 

Naaml"j~t<.•tl . 

Jii.lf.•~dfo~l j~t~n . 

Straf o k 
Renn "boe u 1i1rt sr~-· "rte i&e~ister . 

Pt:oces- c •" anl. i({'tuir.-en '1'erhoor en. 
Uek!aar;;d<1-'n Verhooreu. 

W m1dnve1·antw®oo·.zlin;;ma, en7. . enz. ( 4) 

. 
den Agent te Soernkarta 

J. H. VAN Ol\IMEREN. 

Steeds voorhanden 
POS'l'1'A RIEVEN. 

TELEGliAAFTAH!EVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

'l'ARlEVEN voor KOELIELOONEN buiten 
de lijn. 

(6) THOOF1' & KALFF. 

Ver kr~jgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

l
. b lanco a anv1.·age n tot geleide· 

b illet '\' OOr ve1·voer van ko:ffiJ-
~-=,_, ______ _........,~~--............ --.......... ----~ ' ' . 1net nntv angstbewi,js ,·oor kof-

Am~teid~.msQha AJpotbaek. 

Leveirtvafef' 
(296)* A. 'JIA.OHIELSE. 

Verkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
Topograph.Kaart van Soemlrnrtn 

ld. » Djokjalrnrtn. 
Prachtalbums 
Merl~-en stempeliukt 
Rimdscl1ri(t pennen 
Prachtbijbel Gust ave Dor~ 
Balboe)\ies 
Gmtpil-gravures 
Ivoren duimstokken 
Pary-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarjge alrnanakken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 
(3) THOOF'l' & K.ALFF. 

OBAT PE!l BtKIN KOEWAT dan BAJIK GIGI HIHm 
DARI 

'fOEAH TOEAN PENDITA BENED!CTIJJ 
nama Obat "OLIVETAINS" 

PA.xi: 11rJ'A.--Toeaug 
barang njang satoe ad anja 
tiliks dari Hoe o l.Ja t u i 
dalam saLoe prapaL glas 
ajer 1aj e r s tenga l1ango1t 
b ajik sakali). Bil;:in l.Jas"ll 
boender gigi eu gossok 
bajik gigi. TjoeLji mo.;Joe1 
sama itoe a)l.! r Ljampoeran, 

fih~as. (193) 

V erkr.i,jgbaar 

b.ij 

THoor T & EALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von MtinchhanSBn 
(in het J a vaanscb) 

P1·ijs f 5.- franco per post f 5,50. 
(82) 

Amsterda1nsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Clough Lozen~es. 
i\IiddP.l tegen de hoest. 

( 10 5) MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

.,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSU?,ANTIE MAATSCHAPPIJ 
""'~ ~ "ritas.'~ 

Bij het Agent.!!l~hap dezer Maatscha.p
pijen besta.nt, op ~:.eer aannemelijke voor
wa.a.rden, r;eleG"enheid tot ve1·zeJrerinr; 
tegen brand~e,.·aa.r, van a.Ile soorten Ge
bouwen en Goederen. 

I',· --------~D-e-~A-g~e-n_t_t_e~S-o-e-ra_k_a_r_t_a_. -(16) J. H. VAN Oi\IMEREN. 

I AGENTSCHAP SoERAKAR'l'A 

I der BataviascheZee-enBrand-
1 Assurantie ~Iaatschappij .. 
! 
[ De onclergeteekende sluit verzekeringen te-
! gen bmnclgevanr, op de gebruikelijke voor-

waarclen. 
(14) A. M.A OHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, KaJff- Soerakarta. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta, 
bevelen zich · beleefclelijk aan voor bunne 

Ilrukkerij Bn BindBri' 

i;teeds grati3 
(7) 
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