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NIE u·w s en ADVERT ENT IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACB ( 107 Rue Ordener) te Parij5'. 

A.bonnementsprijs f 7.50 ner bttlfjaar 

bij vooruitbetaling. l De Soe1•akartasche Cou,,.ant verschijnt I 
driernaat 's weeks : Bim,,fdaga, Donde1·dags - n 

t za,t:~·lfl,ags, uitp:ezonde1'd feestrlngen. 

Advertentiekosten behn.lve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.
elke volgende plautsing de helft. 

Australische BriBVBU. korut P.n in bochten en kronkels zich door het f des buizes betreft, zij moest en ZOU bij mijn 
midden der vallei slingert, Lewijst u, dat al- i vertrek tranen met tuiten schreien. En clan 

( Gesclu·e1•en uoo!'ll e Soel'akw·tasclie-Cow·ant) hoewel het, om eene Eugelsche uitclrukking de heerl\jke wandelingen en de gezellige avon-
Bluo Mount1tins N. s. w. te gebruiken, landlocked scene1·y (*) is, er in den bij het vuur in de open haard, 'twas op 

Mount Yirtoria-Station. werkelijkheid wel clegelijk eene doortocht in dat en top een Arkadie. 
mysterieuse wonderland is. Hier is Zig-zug Cuttage, bier zijn wij er ! 

( i'ei·11olg.) Onclertusschen hebben wij het eerste station wekte mij de lrnuap uit ruijne droomen en de 
Zij wordt echter in de schaduw gesteld door op de bergen, Lucusville" bereikt en gaan van klink van het witte hek oplichtende, trad ik 

de viaduct over ,,Knapsack Gully" een pa.nr daar alhot.-wel steeds stijgende, toch met beta- de veranda binnen van een huis dat veel op 
m~jle-n van hier, die eene lengte heeft van 388 melijke snelheid en hebben met het kruipen eene loods geleek en waarvan de aanblik niet 
Eng. vt. bij eene hoogte van 127 Eng. vt. dat wij tot nog toe deden afgedaun. Omstreeks zonder invloed op mijne urkadische stemming 
Over 't algemeen ztjn de waterwerken hier op 1[2 tien passeren wij het 3tution ,,Faulconbrid- bleef. De dear der loo,ds werd geopend en die 
zeer royal" wijze aangelegd en lrnn<lhaven de ge" in welke plaats de veteraan-stuatsmun der opening weer gelijktijdig gevuld door iets dat 
Engelschen hun roem als in.genieurs waal'dig- kolonie, Sir Henry Parkes, ook wel the lmiuht het midden hield tusschen eene vrouw die 7 
lijk, <loch het eigenlijke werk, het che(-d'oeu- of Fcmlconb1·idgr (**) genaamd, zijne tenten dugen in de week uit schoonmaken gaat en de 
Vl'e hebben wij nog te goed. Na Penrith ver- heeft opgeslngen. Nu gaiit het aldoor stijgen- echtg1moote van een turfdrager, (mijne gedroom
luten en de genoemde brug gepasseercl te heh- de tot aan het laatste station voor mijue eind- de hospita met het kraukzindelijke voorkomen, 
ben houden wij ev-en op te Emu Pln.ins, waar bestemming n. 1. ,,Blackheath" 3494 voet, da- de nette stemmige japon en het ail- distingue) 
wij in het hartje der Nepeun vallei zijuen een len vervolgens ± 70 vt. en bereiken te 11.33 en die, toen ik bevestigend op haar »zijt gij 
prachtig gezicht over de rivier, de vallei "n de v. rn. mijne bestemming ,,Mount Victoria ', het mr. Vagebond? untwoordde, mij subiet onder 
bergen hebben, die \Vij hiunen eenige minu- hoofdstation in de Blue mountains en 77 mij- een vloed van excuses bedolf, onder het ge
ten zullen beklimmen. Het hijgeu en puffen len vitn Sydney. Vlug reizen is ande1s! stadig afdroogen harer handen aan den boeze
der 2 locornotieven, om hunne vrucht van 5 a 6 Het weder heeft goed gevonden om eens te laai' en dit la.atste kleedingstuk nu en d11n als 
wagens op te steepen, is het teekeu dat de toonen W1bt het in de bergen doen kan en mij zakdoek gebrnikende. :Mijn enthousiasme daalde 
bestijging begonnen is e;n na eenigen tijd be- een naurgeestige dichte motregen gezonden, snel naur het vriespunt, doch er was nochtans 
reiken wij de ,,Little Zig-zug," de weg die men vergezeld van grauwe vale mist. Door eene zalving in mgn stem toen ik '.lieide: Ik hoop
zig-zugsgewijze door de rot~en heeft gemaakt; uantrekkelijke aclvertentie in de dagbladen uun- mrs. Seymour (deze aristocratische naam was 
het is een kolossaal werk en wunneer men te- gelokt, dat er nl. uitstekende kost en in woning een hurer valstrikken) dat ik een kamer kan 
gen de 1oodrechte massieve rotsen, geen meter in >Zig-zag Cottage" te verkrijgen was op krijgen? Een kamer ! ik heh uw briet niet ont
breed van u a , opzie . kan men niet nnders billijke voonvaarden, schreef ik het uur mij- vungen en mijn huis is p.ropvol; volgende week 
dan tevens opzien tegen het genie van deL ner aa,nkorust aan de eigenares van <lat frlyl- mogelijk meer plaats ! en meer dergelijke vol
mensch. Van die zig-zug, op eene hoogte van lische oord en vond mij bij het uit den trein zinnen kwamen als een stortvloed uit het glim
zoowut 500 voet, heeft men een weergaloos stappen, aangevallen door eeu knaap van 13 mende roode o·ezicht naur buiten. Het eind 
schoon gezicht op de Nepeun vullei, badendeinden jaren - »buttons" genaamd, naur a.anleiding van de ge8chiedenis was dat ik een klein ka
gloed vun de warrne heldere zuiden10n. Bene- vuu de korte buisjes ruet twee lunge reien ver- mertje met krnnten beplakt, voorloopig met een 
den a de Emu PI.tins" met uitgestrekte tniuen gulde knoopen voorzien en algemeene dmcht ander individu mocht deelen; ik besloot maar 
vn.n oranjebo0men, waarvan het glinsterende dezer jeuG"dige sl1iven. Zijt u . voor Zig - zag eenvoudig te wachten tot M1rnndag (het wus 
donkergroene loof liefeJijk afsteekt tegen de Uott.? en op miju »Ju kereltje" zei hij: deze to en Zaterdug) en mij den tusschentijd zoo 
heldere tint van de omringende witte huizen kant, als 't u belieft. Ik volgds mijn jeugdigen goed mogeltjk ten nutte te maken. 
in schilderachtige groepeering. Hier en duar geleider, mij onderweg uitsluitend bezig hou- Het was dicht bij etenstijd (1 uur n. m.) en 
eene kudde koeieu en schupen, die onder de dende met luchtkasteele.n te bouwen over :.Zig kon ik tenminsten eens poolshoogte nemen 
schaduw van de scbaarsche Eucalyptusboomen zag Cottage" en voor dat ik 10 min. gewan- vau de loges. Aan het hoofd der tafel zat een 
een dolce fai· niente genieteu. Naar het Oo-:tell z!jn delcl had, wist ik reeds precies hoe het huis geweldig lang iets, met schamele gekleede jas, 
de vage omtrekken vun Parralllatbi te bespeu- l'an binnen en vn.n buiten er uitzag, door wie wollen hemd en papieren kni agje en die door 
ren en naar het noordeu teekenen de voor dit het geoccu peerd was, etc. etc. Den deftigen het gezelschap »Reverend(*) werd genoemd, en 
land antieke steden, Richmond er.. "Windsor onden heer met ztjne aanvallige eenigste tloch- een boschzendeling op de F idji-eilauden bleek 
zich onduidelijk af. Doch het gezicht op het ter, -~1acht ik ~izo.ndere. oplettendheid te moeteu te zijn. Eenige plaatsen van hem af, zat zij ne 
westen zet de kroou op dit wonderschoone pa- bewuzen, ter w~il ik: mu vast toornam om te- <lochter, die de vraatzucht der Fidji-eilanders 
nornmu. De hooge oevers der Nepean, die duide- genover de uan wezige mededingers in de ver- beza.t en euorme porties verslond oud~r bet 
lijk te bespeuren zijn, makeu een sterk con- overing van het hart der schoone A.r:rind1;1 ronclwerpen van kwijnende blikken uit fletsche 
trast met tle duur acnter geltke}ljk rijzende I mijne rechten hardnekkig te nrdedig en. De donkere oogen. Het witte slappe gezicht deed 
bergen, die met het zacbte blanwe waas-waar- besch1~~fde onget~0uwde .~ames zou ik de meest indigestie vennoeclen. (Dit waren de deftige 
aa.n deze bergen hun nuam ontleenen-zijn over- mogeluke attenties bewuzen en wat de dame oucle heer en aanvullige Arminda). Verder wns 
togen, en die zich in 't verschiet aaneen schijnen (*) er een apothekersbecliende met zijn vrouw, 
t l · d h N "Door land afgesloten tooneel " een gezicht >an uit-
e s u1ten; oc de epean, die daur als eene sluitond landpartij en. 

stroom van golvend platinu uit te voorschijn (**) De riduer van Faulconbridge . {*) Eerwaarde. 

F e u i 11 e t o n. 
14. B 0 :S Z E L L I N A. 

NOVELLE 

«il het Duitsch van 

X AR L T HE 0 D 0 R S C H U L T Z. 
(Slot) 

Bob dacbt aan niets anclel's, clan om te zien, zijn 
geheele wezen scheen zich op hi Jossen in zijne sta
reude oogen, en aan zijne blikken vertoonde zich 
dezdfde slanke gedaante, geheel in het wit gehuld, 
die eens aan zijne zijde gegaan was, maar die nu 
door <>en ander nnal' bet altaar gelcicl werrl. Even 
al. torn !Jield zij het hoofd terneergebogen, maal' 
hare houding was nu g~h'eel verschillend van noeger
want door overmaat van .geluk worclt het hoofd an
ders terneergeclrukt, clan waar cliL geschiedt door onder
werpiog. llollfelcl trad vool't, met fier opgericht hoofd; 
toch ·was er uit i:ijne Lrekken we! ernst t-n vastbe
radenbeid, doch niet de ovP.rmoed van den zegepra
lenclen ovenvinnaar te lezen. Juist z66 had Bob zich 
voorgesteld hem te zullen zien. 

Van de huwelijksinzegening zdve bemerkte Bob 
bijna niets, hij deed er ook gePn moeite voor; zoo 
hoorde bij alleen het llja" luid door Hollfeld getipro-

ken, maar dat van Alma vernam hij niet; toch moest 
bet ook door baa1· gezegd zijn, want kort daarop kwarn 
er onder de aanwezigen weder meer levendigheid. 

Eenige oogenblikken later trok de ~toet nog eens 
langs hem, en thans hield ook Alma het hoofd opge
heven , en was op baar gclaat die uitclrukking v<\n 
innig geluk te bespeuren, die hij sJechts eens daarop 
had waargenomen, en die hij nog eenmaal verlangde 
te zien. · 

De lichtr.n werden uitgebluscht, hP,t werd donker 
in de kerk, bet geratel der rijtuigen stierf weg in de 
verte, en Bob wankelde daarna da kerk uit. De nevel 
was door den harden wind verclreven, of had zich hier 
en dam· in zware wolken hijeengepakt, tot ook die 
door den stor111 ve>1jaagd werden, en het flauwe licht 
van de maan zich vertoonde, die reeds in het laatste 
k wartier was. 

Bob kwam einclelijk weet· op cle villa terug, doods
bleek, en zonder op iets r0ndom hem acht te slaan. 
Daar hij gez~gd had, dat de paarden gezadeld klaar 
moesten staan , had de rijknecht hem slechts den man
t el Ol'er de schouders te werpen en reden zij dadelijk 
weg. Nanwelijks waren zij builen op den straatweg 
aangekomen of Bob zette zijn paard in galop. 

De rijknccht kon, met zijn minder vlng paard, hem 
daarbij niet gelijk blijven en was dus weldra een heel 
cind achtergelatcn, Bob scheen dit ook bedoeld te heb
ben, en bij den ingang van het bosch geraakte hij 
geheel uit het gezicht van den knecbt. 

Het was niet enkel de begeerte om alleen te zijn, 
die hem tot dien woesten rit aandreef, het was ook 

door de koortsachtige opgewondenheid, die zich, zoo
wel .l'laar lichaam als naar geest, hoe !anger hoe meer 
van hem meestel' maSJ,kte, en die hem <leed verlangen 
naar eene even onstuimige beweging. llij begon moeite 
te gevoelen om bedaard en geregeld te denken, cloch 
dat cene bleef hem onophoudelijk voor den geest, dat 
hij v66r alles steeds moest bJijven, zooals hij tot nu 
toe geweest was, en clat hij toonen moest hoe bet 
offer, dat hij gebracht had, zijne krnchten niet te 
boven ging! Een ferm flink man kon imrners zoo veel 
over zicb vflrkrijgen! Doch allengs verflauwden zulke 
denkbeelden, en 'versmolten al zijne geclachten tot 
vizioenen. 

Het jonge, vlugge paard, dat hij bereed, vloog over 
den weg zonder bijna den grond te raken, en schrik
te het soms van een boomstam, clan trachtte het zij
waarts t~ dringen , cloch werd door zijn vaste hand 
in bedwang gehouclen. Op de hei, langs het bosch, 
dreef de nevel nog af en aan, vertoonde zich in al
lerlei spookachtige vormen, die zoo dikwerf zij plot

. seling verschenen en verdwenen, bet dier verschl'ik-
ten en van angst deden beven en schuimeu. 

Op de kl'aag van zijn manteljas, die rood hem 
zwierde, kwamen een paar van die schuimvlokken te
recht, en Bob zag er naar, alsof het Alma's oogen 
warcn, die terstond daarop doo1· zwarte vleugels wel'
den overschaduwd, waaroa alles rond hem weer don
ker werd al s de nacht, behalve v66r hem de grauwe 
weg in het bosch, bier en daar een beetje do01· de 
maan beschenen. 

Het werd Bob hoe !anger hoe moeielijker zijne 

! 

Inzending der Advertentien tot op den 

dug der uitguve v66r 10 uur. 

J die de chique lui van 't huis waren, eenige rlumes 
f voorbij de 28 met schoothondjes, een grappiue 

nrnn met veel pommade in 't haar en beelde1~g 
gekleurde das en voorts een drietal geestelijk
kleurloo:len. De tafelgereedschappen waren nog 
al primitief, zoo kreeg ik b. v. een klein ~j ze
ren vorkje en een theeschoteltje met vruch
tengelei. 

Het discours aan tafel was zeer levendig en 
niet moeielijk te vatten, maar terzelfder tijd 
zoo verschillend van eene aangename Fransche 
causerie, dat. ik terstond na tafel voor eene 
wandeling uitging, met het voornemen niet 
voor 7 a 8 ure te retourneeren. Ik kooi! de 
prachtige »Kunimbula vallei" die men bereikt 
door den zig- ;mg achter de Cottage te nemen, 
eene moeielijke ruwe weg doch waarvoor men 
wel beloond wordt. Halfweg de zig- z-ag werd 
mijn oog geboeid door de :.Pulpit Rock", een 
reusachtig rntsblok . in den vorru van een 
preekstoel en die in eenzame grootheid op den 
kant vun den rotswand staat. Daar ik wist 
dat in de onmiddelijke nabijheid er van een 
interessunte grot was, zoo vond ik na eenig 
zoeken de Bushrangers (*) Cave" gelegen in 
de g-eweldige rotswanden der Kanimbula vallei. 
Zware, soms overhangende rotsen, die door 
den tand des tijds geteeke.:id zijn met scheuren 
en waurop de lucht, wanneer za.ndsteenforma
tie, door verweering de meest grillige kleuren 
schildert. 

De grot zelf is een uitgestrekt driehoekig 
ho1 en ziet men van uit de opening over een 
groot gedeelte der vallei. Toen ik er zoo rustig 
mijn cigarette zat te rooken, te midden van 
de d.iepe stilte der bergen die alleen nu en clan 
verstoo~d werd door de mysterieuse stemmen 
vun het bosch, kon ik niet nalaten terug te 
gaan naar den tijd toen de bende van Kelly, 
de gebroeders Clark e. m. d. als wettelooze 
vrijbuiters in de bosschen en bergen van Aus
tralie oppermachtig heerschten. Die desperado's, 
die zich door geen wet van orde en regel ko n
den hLten binclen, heb ben bier feiten bedreven 
waarbii die der stoutste Rinaldos van de oude 
werelcl verclwijnen en een der meest gevreesden 
»P owell genau.md, werd nu onlu.ngs, zoowat 7 
m a,anden geleden uit de gevangenis te Melbour
n e ontslagen , waar bij eene 20jarige tucht
huisstm f ondergan,11 had. Oud maar niet ge
broken . De bewijzen van bun moed en de 
energieke hancleliugen vaak door hen betoond. 
doen het echter begrijpelijk voorkomen, clat zij 
vuak door de. bevolking gehuisvest en gehol-

(*) B 11slirange1·s waron de .A.ustr1tlische struikroove1·s vall 
yroegeren tij cl. 

geclachten bijeen te hollden; flauw was bij hem het denk
beelcl ontstaan aan een nieuw huwe!ijksgeluk ·- aan 
ecn nienw ? Alles was hem toen hoe !anger hoe on
duidelijker geworden, alJes woelde verwarcl rloor zijn 
brein ! Einclelijk voel<le hij nog slecbts een verlangen, 
eene begeerte - om in wilden, woesten galop te 
blijven doorrennen - altijd door -- altijd vercl er ! 
En zoo zonder ophouden tot aan het einde ! 

De bocbt tusschen het kerkhof en de helling v66L' 
hem was nu bereikt, en op het flauwe maanlicht 
kwam bet witte kruis bij bet graf van zijne moeder, 
flikket·end te voorschijn. Onwillekeurig richtt.e hij 
zich op, om, als naar gewoonte, die plek te begroe
ten, en zeker moet zijn paarcl toen geschrikt zij 11 
door het spookachbig witte schijnsel van het kruis, 
want met een geweldigen ruk sprong bet naar den 
anderen kant van den weg. Bob die weer geheel in 
zijne droomel'ijen vervallen was, verloor toom en 
teugel, het paard steigerde op nieuw, scboot op eens 
vooruit en met een vreeselijken slag werd zijn lichaam 
tegen een der steenei1 stutpalen van de helling ge
worpen. 

Het ros vloog in clolle vaart verder, maai· zijn 
meestet· was op eens tot rust gekomen ; a!Jeen zijn 
borst bewoog zich krampachtig, en uit een diepe 
wond aan het voo.rhoofd stroomde het bloed. 

Het was een heele poos late1-, dat men uit de 
verte het geiluit van een spoof'trein vemam, - bet 
signaal van een sneltrein, die langs het naaste sta
tion stoomde, - een trein die naar het Zuiden ver
trok, en een hoogst gelukkig paar daarheen voerde i 



p<"u wer1le1l. nls een soort van hulde en tevens • 
als tlauk dat r.ij den kleine man met vrecle 
lieten eu nlleen diegenen, die het vette der 
1wrde genoteu. lastig vielen. Znlk soort viiu 
ridderlijklit>id nls nwnigeen nm hen bt'toomle 
werkt 11og stPrker t)p de mintier lwschanfden, 
doordat z!i niet altijd de drijfveer te zien krijgen. 

( \1'or<lt u1'1·1·olud.) 

HERA.T.' 
Uednchtig nau het / 1·azi1>c:, {l'r1JJJ1c: l0Hjo111·1i 

komt hct llnssisehc blatl Su·fl elken dag te
rug op de bezetiing 'an Hernt, daarvoor nls 
nrgnment annvoerende dat, indien Husln.nd dit 
niet doet, Bngelirnd dam·toe zal overgaan. 

Het vrucbtbnarste land mu lle gelreele lrn
nische bergvlukte is Hernt, met r.ijnen voortr\lf
felijkeu bodern en zijne rivieren. Blk jflllr wor
den er twee c·ogsten binuengehrmld. De wijuslok 
gedljt er overvloeclig. gnrnn, fobuk, rijst en 
kntoen evenzeer. De nl<lnar verkregen .wol client 
tot lnkenfobrikntie en wor<l.t uitgevoerd llfill.l' 

Indie en nnar Engeland. De tapiiten Y:lll He
mt ziju beroernd. De r.ijde, die nhlnnr gewon
nen wordt, gebrnild. men in bet laud zelf. De 
opium wordt iugevoen1 uit Tndie, via l\nndn
har. De voortreffelijke pttarden van Bernt ge
nieten de Yoorkeur boven de 'l'urkmccn. che. 
De l'"0eteelt, voornamelijk vim rnnderen en 
schn.pen, is ook OTerigens zeer belungrijk. 

De lbtli!mnsche reiz.iger \' onotelli, <lie dr. 
provincie Hernt in 18-JO bezocltt, heeft haar 
yergeleken met zijn vaderland. Het k1imaat is 
zacht en gezom1, terwijl de vruehtbn.nrheicl vau 
den gronrl bevordi>rd won1t door een zeer goed 
ingerich1 stelsel Y1lll be~proeiing. 

Vnn een geogrnphisch en etluwgmphisclt 
:standpunt bescbouwcl, 1'urmt de provillcie He
rat met hare groottmdcels Iranisdie bevolkiug 
bet ,-ere~nigingspnnt tu scbeu Imlie en Af
ghanistun. 

De stad llerat is vcrscheiclene malen ver
woe:,,t geworclen. o. n. door Tchingi;;-Khn.n. 
'l'iunerl:rn ~u de Perzen. Eertijds was zij de 
l10ofclstn1l rnn de Perzi~che proviucie Khorns
san. Z!j ligt 2Z)OO voPt boven de opperdakte 
dcr zee. nan den westelijken uithoek mu bet 
nnm..-e llal vun de rivier de Heri-rocd: in het 
gehe1'l is z\j 22 mnal belegerd gt!wee<;t, Joch 
telkens is zij weder uit de ru'ineu lierrezcn. 

'l'hn.11 is zij, met hare 30,000 inwoners. bet 
middel puut >ttn den handel tus ·cben In die, 
Perzie. tle Kaspisf'lrn zee, OrP.nbnrg en Samar
kand. V 1rndll!l.r loopen wegen naar Kauclalmr, 
Mescherl, Se!stan, :Jlerw en ~Iui:rnane. De weg 
van Herat IJnnr ::.\Iescbed is 82 L wu-t 
laug en geschikt voor rnertuigen. In den veld
tocht rnn 1838 hebben de Perzische troepen 
van dicn weg voor het vervoeren vull hun 
gcschut herhrnlde nrnlen gebrnik gemimkt. 
- Gelijk nlle ~~fi:shnunschP. stedeu eu dorpe1;, is 
ook Herat orngeven doc•r een n.ardf'n wal. De 
vesting heeft zes poort n en Han hct noord
westelUkste punt bevindt zich eene citadel, 
Tscl:1tkar bt!f gehceten. 

Ziedanr in grove trekken wut er an.ngannde 
de vro~incie en de stad Herat verhrnld wonlt; 
men zou daarnit mogen opwaken dl,t, ook al 
iigt er in den nan.m Yan ,.s.leutel Yau Indie"' 
niet minder 01errlrijving clan in tlien rnn .,pll.
rel der wereld'". welken de Oosterli11gen aan <le 
sbul geven. het bezit claarnm toch niet te 
versntudeu is, zoovee.l te minder zeker wauneer 
men de stad noodig heP.ft tfl' uitvoering eener 
politiek, welke door den loop dcr omstandig
heden aan hct. grou\e HuRf'if'cbe rijk de ver
plichting oplegt, zich cen onbelemmenlen toe
<J"ang tot deu oceirnu. cell ..... en ter" in Azie 
fe verscbaffen. N. H. C. 

Soerakarta. 
JI an n ~ta n d. 

Zatcrdng Ii .J1111i L. K. Z:1t<·ni:lg 1:1 .!11!1i ::\'. JI. 
r1ijd:1g- Hl .!uni E. K. Z:ttt•nlag '21 .!uni \". :\1. 

en op dntz('lfdc oogenulik d!'oeg men 'op ecn baar 
<'<'n lijk bu~' het !deinP kerkhof rnn Snrnditten, 
terwijl h"t rlnV'\'I'.' b1eeke 1ua~rnlicht wowel brt hnoge 
kru!~. :ii~ het ge!aat Y<ln den rloorle bc,:chc•'ll. 

~am· bet Fr anseh 1 an .IE.\. ·c;1·: ~-hmET. 

~ I u I t d n " t" n d ~ r ll n i I !ii. 

EL' HOPEl·}3Cll E l.IAJLS. 

Fr. 11-25. 
Eng. '.:l- lu-00. 

Holl. '.2-1 ~l-23. 

'l'i-: B.i.T.I \I.\: 

F•·. 1-1-~8. 

:BJug. 5-19-3 Juli 

Holl. !'l-1G-2li. 

Q11ee11~land H•>yal ~fail Li11t'. 
Te Sam:irang 8. Tl' B:1t:11ia 11. 

'r e1·zorging~~esticht 
l 'ommissnris der mR.nntl J uni l 88f1. 

de heer J G. M:. A. CARLIEH. 

'\.er t 1· e k 

~olo--~f'n1:1rnng 

dcr '.l.'rt>inen 

tJ.50 V. Ill. Stlt'ltrein, ll"elke 
te Solo nnn~luit aan den snel
tre;11, di<' om ·IU.;JO v. m. 
rnn dan1· na111· SoPrabnja Ycr
trek t. \'erder 8.:31 \'. 111. ·J :l 1 
n. m. 
7.2 I'. Ill. J0.30 1·. Ill. '2.[6 
n. rn. snel trein, welke :lan
sl uit nan den sueltl'ein, die 
0111 li.~O '" m. rnn Sof'1·n
b:ija Yertrekr. 

~,·111anu;g-Kt>tlong-Djati 2.5.> 11. 111. 
Kedong-IJjati-Sernarang 8:1 :l v. 111. 
Scniarang--Djokja (j.50 v. HJ. 8.31 '" nt. 
Djr1kja-Srmnra11g: 7.15 I'. m. ·12.25 '" m 
ll.iokja-Solo 7.15 v. m.0.481'.m <2.~5 

11. m. ~~.55 n. m. 
Sok -Djoki,1 7.13 "· m. ·lO " m. J.53 

n. rn. :~.8G 11. m. 

, Calnbresiui's gooC'heltoere11 t'll pnntomine be
~ nevens het thenter Gniguol, nli11s po1·~wl,1tst, 
~ dit alles werd nfgewisse1d <hior de Ol1llerschei-

denc dansen, wnrrrolH1er bet \·1m utH1s ver-
1uirnrde Pntertjl' lnngs tle lrnnt. Oudnnks e1'11i-

. g<~ sclumrsehte 1um jeugtlige c1tvalicl's "en1 
nan het dansen iiverig tleP1gl1 nornen; het ldl·in
goed in bet centrum stond urnitr r.oo'n beetje 
te hosscn, ku nRteloos en kodclig. 

De opko1ust der kinderen was zeer rnuu 
en de beschikbnre ruimte, ofachoon bebnfD'iik 
grooter dnn vroeger de 8ocieteit vonr het
zelftle doe} IULlll•OOcl, VOOl' rJe dnnsemle j)lLHt'

fjes wel rens te eng. Ouder het annwezig pu
bliek merkte men den Uesident en :Militairen 
Kom 11111.nda11t op. 

De pret duurde tot 3 nre ongeveer. 
Nan.r wij vernameu had prins Prnng 'VY e

dhono met r.iine gewonc onbekrornpenheid niet 
nlleen :tijne kolossale voorgaleriJ ter beschik
king van de kommissie gestelcl, maar ook bet 
geheele feest voor zijne rekening willen nemen. 

Een woord vnn wan.rtleering willen we be
hal ve nan ouze paedagogen, die zoo krnchtig 
tot het succes en den goerlen toon rw~ewerkten, 
medc IJiet onthouden nan onzen reporter die. 
voor het eerst zoover we weten, het denk
beeltl tot het feest 11.11.n de h11.nd deed. (Zie 
no. 07 rnn dit blad). 

De vendutie vn.11 houtwerken, op ecrgisteren 
in de Koestrn11.t gehouden bracht op f 882 
bruto. 

De Jav1t Bode schriift: 
ln 8oernkarbt bijlft de veeziekte, boewel in 

A veel mindere mate, nog maar steeds voortwoe
deu. Op ultimo April waren er, volgens de 

l O.ld (~1wltrei11) a:i11k. Soe-
Ju vn:;d1e Collrlt11l, ann welk bbrl wii dit be-

\\'i!lem 1--1\L•dong-Jljali (i v. m. 2 n. 111. 

Kedung:-llj11ti-\\'illetn T. 8.5 v. 111. 4. l l 11. 111. 

rabaja G.- ] , 
'2.:~,)-aank. :.\Iadioen 3.52. ric 1t onbeenen, nog l.+ ziekc runderen in be-

Soernbaja-Solo D.ielrrc~ G.'20 (~neltrein) a·rnk. Solo bandeling en wercl dit grtnl, tot tll met 20 
. lJj. L2R Mei. met nog 50 dieren vermeerderd. Va11 deze 

R.~5 nnnk. SoloDG-·· 6.+ zieke beesten sticrven er 54 en herstelden 
l l.37 aank. ,jfarlioe113.5J er 7, zoodat er op den 20sten Mei nog 3 

(Tij l~opgaycn rnlg<'n~ 111iddelb. tUd So1'rnu::ija: 9 mi- dieren in belmndeling wnren. Dit was in de 
1;ut1•n wr,chil nll't Solo: I~ uni· Soer:ihaj~lll I 1.3 l 1 uf1:eeling '\' onogiri. ~ I.n de nfdeeling Klaten 
~,,Jo.) ~ werd gedurende het tijclvak van 21 t/UJ. 31 

T r f l . t 1 I ?.lei j l, nog een geval van veepest met doo-
er poi 1ero van _g1s eren wen ~n ver?or- delijken nfloo1J wnargenoruen. 

cleelu, wegt-ns het bez1t van clanclesbeue opmm · 
met 2 mu. krakal Bok Singowidjojo en Bok , Door iemnrn1 alhier is a,m i. E. den Gou-
\Yirosono, met 1 rod. kmlrnl Hiro<l.ikromo, , verneur-Genenrnl cen verzoekschrift inrrediern1 
Bok Douopawiro en Bok Kariowisrono, ter- ~ tot het hondeu E.ener loterij ttd f 4000. rnn 
w~j_l nionjah Oei Liok Ha.ng ter zake werd j v~rschillende fraaie goedereu, wnnroncler een 
vrugesproken. g menwe Europeesche Phaeton, eeu handwngen 

. . . H met i.marcl, gouden en zilwren artikelen, enz. 
Het schoolfeest op g1sterenavoucl ls mtne- ~ De benarde tijden verklaren eenigszins cleze 

GEMENGDE BERICHTEN. 
Vnn cle baud van den he9r Henry 0. For

bes, die v\jf jnren in den Indischen Archipe 
heeft doorgebrncht, met een wetenschappe}ijke 
reis, die r.ich over .Java, ~umatr11., de Moh1k
ken, Boeroe, Amboinu, Nieuw Guinea, '] 'rnor 
en Timor Lnut heeft uitgestrekt, is een reis
beschr\jviug verschenen onder den titel: » !\. 
nntnrnlist's \Vnndering·s in the Etistern Arcni
pdago. .\ narmti~e ;>f trnvel aud exploration 
from 1878 to 1883." 

Dit werk verdieut, nnttr de korte a11.nkon
diging te oordeelen wellrn wij daarvan 111.zen, 
in gelijke mate te worclen op prijs gesteld als 
\Vn1ln.ce's » ;\folay Archipelago," wegens zijn 
weteuschitppel!jk karakter. Dit in bet licbt te 
stellen, ligt tbans IJiet op onzen weg. Wii 
wenschen slechts een en n.nder aan te stippen. 

'Zeer dankbnar is de schrijver voor de hem 
bier bewezen g11.stvrijbeid en h ulpvaardigheid. 
Hii betuigt dan.rvoo1· in de eerste plaat~ zija 
wrrrmen dank a11n de Gouverneurs-Generaal 
v~tu Lnnsberge en 's Jacob en gedenkt voorts 
met veel erkentel\jkheid de diensten der Indi
sche ambtennrell, hem bewezen hii bet bezoe
ken of tloorhekken hunner clistricten. Bizon
dere verplichtingen gevoelt hij jegens eenige 
11mbteuaren, toen dienende in de Lampongscbe 
districten en Palembang, nl. nan de hePren 
111.ging Tobias, destijds resident van Palem
bang, den assistent resident van .Moeara Doe
wa Scb.uyleuburch en de kontroleurs de Heer, 
Begerinck, mn der Valk, Hisg9n en Kamp. 

Dnarentegeu was zijn verblijf in de Moluk
ken zeer teleurstell~nd, hetgeen bij toescbrijft 
11.nn de werkelijk onbegrii pelijk onheuscbe uou
ding rnn den resident Riedel te Amboiua, die 
schier geen notitie vr.n hem wilde nemen. 

B . . B. 

Uit Berl1jn wordt medegecleeld <lat wegens 
de voortdurende critieken toestnn <ler suiker
markt binnen kort bii den l~ijksdag een nieuw 
voorstel znl worden ingediend om den tennijn 
van betiding der van staatswege gecrediteerde 
belasting op de beetwortelsuiker ruet drie 
m11.andP.ll te verlengen. Ind. Opm. 

Eeu groot attntnl outlerwijzeressen wacht op 
het oogen blik hier te lande op pl11.atsing of 
berplaatsing b!j het onclerwijs. 

Dit gaf, naar ik verneem, den Gouverneur
Genernal aanleidiug, om nan bet opperbestnur 
in Nederland bet verzoek te richten, om de 
uitzending uit Nederland van onderwijzeressen 
voorloopig te staken. S. H. B. mend geslaagtl. . I speculn.tie op de Loterij-speehloede, welke in 

Zelfs de stamgasten van bet hotel Sher Indie reeds ecne tamclijke hootrte bereikt heeft. 
rnoehtt>11 eeuige moeite gebnd hebben de peu- . ' 

0 

» J<>n gocd bebeercle kolonie is inderdaad 
dop;11) Yan ditt gebouw te herkoonen, zno De beide bruggen nnM de Chineesche k:unp een gomlru\jn voor elk land. Niet echter voor 
kleurig en hupsch waren het inwendige en de ) worden thnns door oppassers bew~in.kten de ge- die rnttie, welke zoo kortzicbtig is, d11.t zij in 
tnin versienl en c1at met de fomelijk beschei- J volgen van dien goeden mllfitregel :r.ijn reeds eene kolonie n ;,•rs ancler::; weet te ontdekken 
dene rnidtlelen van guirlande:; en festoenen van il zichtb:rnr. o. a. rloordien men uog v66r zonson- dim een belastiu;·-·chuldige, en nog wel een 
groen. 111.aipions en ettelijke meters cloek. De J dergnug de lrnurwngens met twee brnndende zoo lijllzttme, dat wen bnar elken last kan 
onderofficieren en zij n.n wie meer de de- ~ lanbrnrus op het pad ziet en ook het nachtel!ik opleggen, <lien men slechts goedvindt. Ook 
cor.atie uitgiug, k.ornt de eer toe dut Y.ij ha-1· ~trnatru. moer ;an holderwngens met zingeude voor de noodlottige gevolgeo. van die dwaling 
zepeper zonder huas, of althans van slecbts ml anders hecft opgt>l10uden. bebben wii de bewijzen in een Spanje en een 
een haasje wisten te maken, ten allen tijde ' Ook op de kleine strnatdiefatallen kan de Portugal. Dat waren ook eens landen welker 
een_~ nuttige kunst. maatregel van in vloe<l './,tin. rijkdom door de kolonien onmetelijk was. 

'legen halfzeven ong_eveer kwi;i,m de boop _ .i\Iaar omdat zi.j die enkel behn.ndelden als bron-
clE-r toe~rnmst opzetten m feestge_waad en ook In ~ etlerh'.nrl hoorde llien vroeger wel e~ns I nen van in komsten, was die rijkdom ook spoe-
de muziek was op dat uur <rnard1g. van voor:>tellrngen door gedresseerde vloo1en dirr verteerd. Alleen de ontzenuwende invloed 

\Vo du nic~t bist, g_egcven._ maar iets nnders. nog _zijn de afge- I v 1~ clnt rnortclurencl 11.zen en teren op den ar-
Herr 0ff!n.mst, nc:bte kikvorschen, welke m Chma bestaan. 1 beid rnn anderen bleef over, en bracht ten 

- da1n· outbreekt een onmisbaar element van hlen gebruikt dr..artoe slechts de groene en l slotte ueicle nati,,n teu val." R. v. E. 
Indische feestvreugde. de geele soort, die op kommnndo hunne hok- 1 

Reeds vroeger we1\l de opwerking- gemaakt ken verl,Lten, over en door hoepels BpriugeR ~ B!i besluit van 4 Jnni ii. is aan R. A. 
d11t de Solosche jeugtl, wat vernrnkelijkheden oncler begeleidiug van een tambour!j11 hnn ge- ~ Eekhout, R. H. Eijssonius De Wnal en Jhr. 
betreft, niet verwernl wordt en daarom des te kwank doen hooreu, em. I 0. J. A. Repelaer Y 11.n Driel, concessie ver
meer mirnkte het eeu aangeun.weu indruk bier Yan die Drcut~che nnchtigalcn zou ro<in l leend voor den aanleg en de exploitatiP van 
zooveel blijde gezichten zo01·eel sponfaue opge- zoo>eel dressuur niet verwacht hebben. I eP.n spoorweg, aansluitende aau een der sta-
wektheid te zitln b!i kiudercn, mmronder voor- tions van den Rtnatsspoorweg Djokjnkartq, -
al het type bakviscbje in alle numlllers - en De adjunct-inspectenr van finantieen, de 'l:jibtjap en van daar loop:mde door de kloof 
waarlijk niet onvoordeeiig - uitbvam. Heer Ilurteveld, bevindt zich reeds drie dagen van de Sernjoe-rivier over Poerwokerto, Saka-

Het afstekeu mu eenig klein vnnrwerk, de hicr ter stede, om de verscbillende kassen op- rit.dja en Poerworedjo naar Bandjarnegara (re-
beruel vaart van een gekleurden luchtbiillon, tenemen. sidentie Bunjoemas.) Jav. Ct. 

~cheen uit te maken . 
»lk bPn zoo koud," steun<lc df' kleine, die nict 

ourlel' clan Yijf of zes jaar ~cheen. Zijn oudere bree
der zag hem aan rnaar antwoordde nict. ~[et samen 
geperstc lippen en gefronst voorhoofd scheen hij met 
zichzelf in beraad, wat hij doen zou. llet raadse\ 
was niet gemakkelijk op tc los;;en. \Yaar zouden zij 
heengaan? 1vat zouden zij doen? .... 

Zij hadrh>n onlangs hun moede1· verloren, rle anne 

= 
neu ! .... ' 1 

Deze wanhoop~kreet klonk hem nog in de ooren, 
dien armen jongen 'van dertien jaar. Om haar te 
tl'oosten, h::id ltij zich nog clapperder gehouden, dan 
hij was. Hij h::id gezworen, over zijn broertje te zul
len waken. Toen was het vree~elijk oogenulik van 
stt>rven anngebroken. 

rechts; daar woonden dus zeker de rijkelui; hij sloeg 
linksom en H1~ndrik volgde hem, al voortglijdt'nde 
O\'Ct' den glibberigen modder, tenvijl hij met een ver
moeid stemmetje riep: 

»Ik hen zoo koud, George, ik hen zoo koud!" 

Er I1ing e<'ll Z\\rtl'f'. P"elc rni>t Ol'f:l' Parij~. een kindf'ren. en z\j stondt>n alleen op di:o wereld. Er 
1 ,. 1~t die iemanrl onaan2,"ertaam aa11rloet. ]Je wenigte was nog wel ergens een vader maar verscheiden 
,::c in alleriJI bet .\'oorder:-;tation 1·erliet. 1Pnlrong jaar gelerlen, toe11 Hrndr'k nog een znigeling was 
zil'.h letterhjk: al die rl'izigers hadden Ltaast cm zich had die rnt!er hen •·er!<Ltcn en bail de rnoede1· 
hij cl'n verk wikkcnd hnarchuur tr 1·e1·1vanne11 en bet in hun ondPrho1tcl moetrn rnorzien. Nu wns zij 
geluitl t<' hooren urn welbeke111IP en gelieftlo ~lc111- door!. Hendrik wist niet rec!tt, "·at dat zrggen 
111en, die hun de \Cnelemle reis dnvr !J1'l naakte wil<le nrnar zijn ourlere breeder Georgr wi~t ltet we!. 
[nnrl~chap zouden doen Yf'rgeten. E1~nigcn Yonden Hij harl rl.e hand rnn rnoerler v,istgehouden, toen zij 
rijtuigr11 die hen wnclttt1!ll en di!nYijJs lroordn nu'n zoo zil'I;: was; trou\\·ens dit wa: bet ecnigste, wat 
11 it e''n rlcl' portier!'ll een kinderstern, die >·Pnpa'' h\j had kunnt>n doe11, om haar te vet lichtcn. <"11 hij 
rit>p. Anrl•'rcn licp»11 Jrnasti~ nam· een llncrn of om- had !mar Jaat~l(' 11·oord1•11 aang<.!11oord : 

Hij had bijna g<'en tijd geharl om die arme moe
dPI'. die hij zoo innig liefbad. te beweenen. Hij had 
zich met allerlei pijnlijke zaken moeten bezighouden. 
Toen alles was afgedaan, bleek hct, dat e1· een hil
jt•t rnn vijflig francs over was. V crvolgens harl hij, 
om zijn tnoeder te gebool'zamen, het kleine starljP 
Yerlaten en met zijn .brocrtje Hendrik aan rle hand 
wa~ bij naar de grootc wel'cldstad vertl'okkPn. En 
wat zoudcn zij n'l beginncn, nu zij er goed en wel 
ware11? 

Dr korfo Novc111benlag spoedde reeds te11 einde. 
Dl kindcren stondt•n WP.lclra buitcn bet. station op 
een gl'OOt plein, oml'ingtl van huir,en, clie hun buiten
gewoou groot voorkwamen en die er in rle gele mist 
ecnig,zins rnag en geheimzinnig uitzagen. 0 m hen 
heen nids clan rijtuigen, zwal'e karren, mannen, die 
hen hijna omver licpen, giibberige morlde1· op de 
straat e11 overal die afschuwelijk<' mist die al dich
ter ('!1 dichtcr werd. Er viel niet mee1· aan te dcn
krn, oom Bernard nog dien <lag tc bezoeken. !Iij was 
bediende in een groot kristal-mngazijn en zou zeker 
ecds tijdig naar huis gan.n, dacht het kind. IIij moe~t 
clus bet eerst van alles een !0gement zoeken. Zou hij 

Zij volgrlen een zeer lange straat, waar rijtuigen 
stonden te wachten; men zag tramway's over de 
rails loopen en terwijl de koetsie1· zijn paarden vcort
dreef, liet hij telkens een soort van trompetgeschal 
booren, tot groote verbazing van Hendrik. Daar men 
geen instrument kon zicn en de beide handen van 
den koet~ier de teugels en de zweep vasthielden, was 
c!ie man in zijlJ oog een bovennatunrlijk wezen, dat 
hij met zekeren vreesachtigen eerbied beschouwt e. 
Het boeide hem zoozeer, da1 hij vergat te klagen. 

Het was Jang zoo druk niet in deze straat als bij 
het station; het was geen rijke buurt; men zag klei
ne uitdragers-winkeltjcs, uitstallingen van boter en 
kaas en wijnhuizen. A lie huizen waren cchter zeer 
hoog. George hleef vOJt' elke groote deur staan en 
vroeg zichzclf af, of hij daar ook een nachtverblijf 
zou kunnen vinden, maar telkens ging hij er weer 
bedeesd en schuw voorbij en zijn klein broertje su]&
kelde achter hem aan. Op eens hleef hij V!'rscbrikt 
staan. Een politic-agent, die eenige oogenhlikken de 
jongens gevolgd was, 1 iPp hen toe: 

nibu~; allen ~cl1eene11 ergew; heen te gaan w:iar zij ».le bent een formc jo11gen, Geo1·ge, je Zllll \OOr 
prrttig ontYangcn zo11tlcn worrlcn: nienrnnd hekom- H1'nrlrik wcrken en een vadel' \OOI' !rem zijn. Gij 
111orrlc zich 0111 zijn lrnur111an. moet rn1111~n naar Parijs g-aan, nnar oom Bernard; 

Tw0e kindrrPn hPY011d1'11 zich hand :w11 lt:ind tc hij is niet gocd voor mij geweest en hl'eft mij nooit 
mitld1•11 rnn de 111e11igtc 111cnsclwn. die uit de derde kunncn l'e>rge\'trn, <lat ik beneden mijn stand getrouwd 
Jdas>c coup~s gekonwn ll'aren: zij gingen \\'<1ar rncn I ben" Jla:1r :rls. hi.i _n beiden vuor zich ziet, 1:~0 moe
hen h•!en duwtle en >chenen geherl vcrb\j,tcrrl: men derz1el allecn 111 d1f' groote stad, clan znl hlJ medc
moe t hun tot twe.em:rnl toe z1'gf:t'n, dat zij hun f lijden krijgcn: .!tij znl je dan ::·erk gevc.n, je ... ? ! 
Jrnartjes morsten afgevcn en de groot~tc Yan de t.wcc groote Got!, mvn God! .... gu hadt mu nog rr.n1ge 
werrl boos tocn een det douaniers hun woeg, wat jaren in bet lcYen moeten lntt!n . . . . het zijn nog 
e1• in !wt oude va!itls ';·a~, die b11n ccnigc bagage zulkc kinderen, \\'at rnoeten zij zonder mij begin-

»Zeg tens, bengels, wat moct jclui?" 

1 rechts of links gaan? De mee~t.c rijtuigen gingen (Woi·dt i•ervolgd.j 



Z. :\l's. oorlogscbip Koniil~/in Em11w is gis-1 Een twerjarig vcdof nunc Europa i~ vel'leenil ann 
teren uit bet dok te Ournst gekomen en het den nl~1'meencn on~vanger te Prob?linggo, J. R. !ans. 
Hussi ch oorlogschip Minin in dieus plaats in , Be1u~1·md tot lu1tenant der Clnneezen t~ Gr1ssee, 
bet dok opgenomen; d11g- en nncbt wordt er 

1

. 1 an II tan Ing. . • . . 
d•t b. kt b:. 'kt. h r l t d t Het stoomsch1p Aoo1·d-Ilolla11d IS den 11cn Jum 

turn 1 sc Ip gewer !J eie rise lC 1 ' a van Southampton naat· Inclic 1ertrokken. 
deze boot a11.n boord heeft A. D. De knpitein der genie C. \\'. llofTmann heeft een 

In Broeuei zijn fhaus, nu de Sultan nldnar 
gestorven is, drie E11gelsche antoriteiten op de 
nalatenschap nfgekomen : De radja. van Sera
wnk, en de Directeur cler Borueo-maatschappij, 
onlangs door de Eng-~lscbe Hegering benoemd 
tot Gouverneur van Laboe1111. Deze beide heb
beu ieder hun eigen cundidaa,t-Sultan. En bet 
Engelsche oorlogschip Espoi1· is er been, om 
den een of den aud~r te belpen. 

A. D. 

Een onzer le~ers biedt ons het volgende 
briefje aan, om bet, om der curiositeitswille, 
te plaatsen. 

Aan Den Welden Heer 

tw.wjarig v~l'lof naar N1~del'land anngevrangct. 
De zeil. clll'pen Jlfa11hctgan, Hei111·ich, Romein, Jo

hu,11 Theodoo1', Telefon en Jason zijn in Europa aan
gekonwn. 

's Gl'auenhage, 17 Juni. De hcer Des Amorie van 
der IJoe,·en is benocmd tot lid in den Raad vanStatl'. 

Uit Bata1·ia, 19 Juni 
\YISSELKOERS TE BATAVIA. 

ed. bank. 6/m data f ·100 1/ 2 
» 3/m >.> 99 1/ 2 
>> factorij 6/m >> >> 100 1/ 2 
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» ii 3jm » >> 100 1/~ 
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Singapore bank zicbt >> 2.17 
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te Batn.Yia. Amoy id. id. >> 2.19 1/ 2 
Hier zeud ik u een pnar recrels om te vra- Uit Singapore, 19 Juni. Heclen is bier aangekomen 

gen waarom u dat creld zoo Ia.at zend. Als , de Fransche mail, met bel'ichten loopende tot 23 Mei. 
u zoo croed wild zt'n om niet zoo font te ! DP. nrnilbladen bevatten de ctiscnssies, welke in de 

l "' ll tweede kamcr gernerd werdcn over het yerworpen 
zen~ en. . . wet voorstel van Dedem. 

og. een paar w1ld het examen en ik heb , Dr heer Heijligers, oud reclactP-u1· van het Haag-
nog mets voor de kleederen gezorgd, omd1tt sche Yade1·land is benocmd tot referendaris van 
ik geen geld vn.u U ontvang. Hij is erg ziek J;olonien. ' 
ja hij is til overleden, manr dokter zeg Lij De sergeant de Boer is benoemd tot rictder der 
moet sterk eten. l\Iilitaire \\'illem~ol'de. 

J. B. 

- Door voorname bandels:firmn's te Am
sterdmu en te Rotterdam is 1tan den minister 
van kolonieJn een adres gericht over den toe
stan<1, voornamelijk van de koloniale uiker
industrie. Zij verklaren zich gebeel onbevre
digd door de uitlatingen der regeering in de 

taten-Generau.l; zij achten een onderzoek ge
heel overbodig en slecbts lt>iden<le tot tiidverlies, 
"\mar bet vaststaat dut de verkoopprijzen van 
sniker in Europa in die mute gednald ziin, dnt 
zij zelfs bij een overvloedigen oogst en bij de 
onder de gun tigste omstandigbeden gedrevene 
fabrieken geene winst overlaten. 

Daarom vragen zij den minister met nan
drang, om, z66 tijdig. <lat de oogst van 1885, 
welks af cheep in 't begin van Juli e. k. een 
nanvang neemt, n0g den g0eden invloed lmn 
ondervinden van de maatregelen der regeering, 
des konings machtiging en de goedkeuring 
der Staten-Generaal te verzoeken voor afscLaf
fing der uitvoerrecbten op de suiker, de thee 
en de koffie; voor de kwijtscbelding van den 
cijns op deu particu!ieren nanplant der fabrie
ken, die in contract met de regeering "lf"erken, 
en voor de verlaging van suiker, ko:ffie, thee, 
stroopsuiker en snikerriettoppen met eene klasse 
in de tarieven der Staatsspoorwegen op Java. 

B. H . B. 

Versp reide Barich ten. 
Een inzender in het Ind. Vacterland bespreekt bt>t 

schenden van bet briefgebeim door den haltechef 
,·an Grom pol, en betoogt dat volgens een Politieboofd 
zulks niet strafbaar is, en dat vooral niet »omdat 
een ieder aan vergissing bloat staat. "- Op daartoe 
sh'ekkend verz0ek van bet 0. M. te Semarang, is 
de misdrijfzaak ran A. Demmink, destijds conducteur 
van den stoomtram, b~scbuldigcl van VP-rcluistering 
van f 0,60 van de rol geroyeerd.- Door den amb
tenaa1· Banniscth zijn ·11 7 thails opium nangehaald.
De afscheict partij door de Tooneel-Muziekven:eniging 
te Probolinggo aan een han•r meest ,·erdienstelijke 
werkende !eden. l\lej. B., aangeboden, was in menig 
opzicbt een succe$, en werd Lina Blond opgevoerd. 
De heschermbeer der ''ereeniging, bood haar na af
loo namens de !eden een keurig goud horlogP. als 
aandenken aan.- \'olgens ingezonden stuk in de 
:Jfataram loopen cle Inlamlers te Semarang in Euro
pE>escb co. tuum. Schrijver vermeent bet tijd wordt, 
<lat rr.cn daaraan paal en perk stelt.- De Heeren 
Bosch, Calabrisini en Bernardon, moeten er te Jogja 
veel toebijgedragen hebben om eel! brand op 
Gondhomanan te helpen bl11sscben.- Dr Munniks de 
Jongh te Jogjn. vertrok Donderdag jl. na een 25jaar 
verblijf in de tropen naar Holland om aldaar rust 
en berstel ,·an gezondheil te zoeken.- De Ambo
neesche s0ldaten doen, even als hier, ook te Joi<ja 
van zich spreken.- ~lfn unagt in het Bat. Handels
blacl waarom de Jeernren van bet Gymnasium aldaar 
niet in d.e patentbelasting warden aangeslagen, daar 
t'I' toch ornler hen zijn die l,.erlingen als commenrn
len huisvesten.- De openbare lagere school te !\Ir. 
Cornelis wordt beduidend vergroot.- De reparatie 
aan z. l\I. stoomscbip Leeuwaarclen zal ruim 2 ton 
kosten. ~Ien buivert die som daaraan ten koste te 
leggen, en heeft in Nederland om bnelen gevraagd. 

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 
Uit Batavia 17 Juni. Bewilliging verleend tot de 

oprichting de1 naamlooze vennootschap >>maatschappij 
tot exploitatie Yan hei. Janel Widodarcn" te Soeraba
ja. 

Ornrgeplaatst naar Batavia, de kapitein der artil
le1 ie D. Twiss. 

Geplaatst in de Z. en 0. afdeeling '.an Bo~·n~o, de 
controleur der tweede klassP. in de b111tenbez1ttmgen, 
A. G. de Heer. 

Uit Batavia, 18 Juni. Londen. 17 Juni .. De mat_'
kies van Salisbury heeft de taak om een meuw m1-
nisterie te vormen, op zich genomen. 

HP.t stoomscbip Gelde1·land is den 16en Juni te 
Rotterdam aangekomen: 

Uit Batnvin., ·19 Juni. Benoemd tot Russi. cben con
sul te B.ttaviu. de heer Baud. 

Bewilliging vel'leend tot dr opricbting der Soera
bajn.'sche landbou wmaatschappijen Kedaton en Soem
be1·-telogo. 

BevorrJerd tot eer ten luitrnant, de tweede luite
nant tier infanterie J. C. F. van \Vagtendonk. 

De kapitein der infanterie, N. P. G. Klencke, die 
onlangs nna1· Semarang 1~erd overgeplaatst, heeft e<.>n 
detachePring voor vijf jaren bij het Nederlandsche le
gei- gevrangd. 

De kapitein der infanterie \Yillemse, heeft pensi
oen aangevrangcl. 

Ilet stoomschip Prin~es Ma1·ie is gistercn van 
Pa1lnng ve1·tt'okken en wordt Zl'ndag te Batavia VE'r
wucht. 

MUZIEKUITVOERING 

op ht>den avond 
in de Societeit. 

PROGRAl\lMA. 
1 Marche militaire" 
2 Ln Fete au village >J0u1·erture 
3 Les Roses" Y al~e 
4 Aydee" Bolero." 
5 L'argonne" »Parade :Marche" 
6 Oberon, Fantasie 
7 Am Rhein'' Schottisb 
8 L() Reveil" Galop 

par Dunkle1· 
>> Tilliard 
>> 0. Metrn 
>J Auber 
>> Tilliard 
>>Weber 
» Holskij 
>> Keisler 

Aangeslagen vendu ti en. 

Op Maandag 22 dezer te Klaten van den inboe
del van den Heer J. F. Andoetoe. 

Op Dinsdag en Woensdag 23 en 24 deze1· in bet 
pandhuis in bet cbineesche kamp alhier van onuit
geloste pandgoederen. 

De vendumeester, 
H. C. Fisser. 

Ad v er ten tie n. 
Vendutie wegens vertrek. 

'rrijdag, 26 Juni 1SS5 
ten huize van Mevrouw de W eduwe 

VAN MOERKERKEN. 
lllf"" Bij te brengen goederen worden 
tot 2 4en dezer aldaar aangenomen. 
(139) SOESMAN & Co. 

Vendutie wegens vertrek. 
Donderdag 25 Juni 1~S5 

ten buize van den W elEd. Gestrengen Heer 

H. N. KUIJPERS, · 
Kapitein der Artillerie. 

(142) SOESMAN & Co. 

~taat~~~oorw~~~n o~ Ja~a. 
Exploitatie Oosterlijnen. 

Op Maandag den 29en dezer des mor
gens ten 9 ure zal op het terrein der 
Werkplaatsen der Staatsspoorwegen te 
Madioen in het openbaar worden ver
kocht, onbruikbare en overtollige maga~ 
zijnsgoederen en houtwerken. 

De Chef der Exploitatie OIL, 
(140) 

Lo[e ,,l'UniJn FrMeric Royal" 
O,•. van Soerakarta. 

Viering van het St. Jansfeest 
en 

Beceptie in den .Leerlinggi·aad 
op W 00nsdag 2 4 J uni 18 8 5, des ~wonds 

ten 8 1/2 ure. 

NAMENS DEN REG.·. Mr.·. 
De Secretaris, 

(141) L. J. SANTMAN. 

SALON DE COIFFURE 
Brosse 1".l.ecan.iq u.e. 

Heerensfraat-Solo. 

Op nieuw ontvangen eon groote voor
raad eerste kwaliteit stroohoeden in alle 
soorten van af f 1. - voor kinderen, 
Panamahoeden a f 3.- Heerenhoeden 
van af f 6.- lste Ellwood hoeden te
g·en verminderden prijs, hemden, kragen 
enz. enz: 

Groote voorraad Parfumcrien Ed. Pi
naucl, Veloutine, Oles Fave, Vinaigre Lu
bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 
St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan- I 
guedoc wijn ;, f 14.- per dozijn. 

Heerlijkc Manilla en Havana sigaren. 

(124) J. B. AUTHIER. 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterij te Samarang ten 

behoeve van het Hoomsch Katholiek W eesbuis 
en van bet Hulpfonds van St. Vincentius a 
P1tulo te Samamng groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN : 

1 prijs van f 100.000 
1 > > > 20.000 
2 prijzen ; > 10.000 
3 > > > 5.000 

10 > > 1.000 
10 > > » 500 

100 ) > > 100 
100 > > > 50 

Loten zijn tegen contante betaling en op 
franco aanvrage a f 10 het lot verkrijgbaar, 
bij aanvrage per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De dag der trekking zal nader worden aan
gekondigd. 

(57) 

THOOFT & KALFF en 

SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exquise witte 

portwijn, minder zoet van smaak dan de 

tot nu toe aangevoerde. 
( 286 ).* 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soer:i.ka rta. 

Dayrum. &J.coholisch -wasch
w-ater. 

(101) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka.a.pe~ke iz\Tij~~=.. 
(25) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
8oerakarta. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
1
/1 en 1

/2 fieschjes a f 4.- en f 2.
llligraine Stiften f 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

On~vaD~ene 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmer kisten 
Passerdoozen 
Gezelschapsspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

Kanipoong ':fjina: 8oerakarta. 
BAROE TRIMA: 

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

(132) 

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

Verschaft werkkapitaal aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Pracbtig Versch ge,vonnen 

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

EI JS SELL. 
(134) Latoong 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT-SOLO, 

lieeft ontvangen: 

Een factuur damesartikelen bestaande nit. 
Afgepaste wollen - en zephir japon

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

A. AUTHIER 
( 4 7) Modistg. 

fr/II 
ATEL.IER DE PHOTOGRAPHlE ~ 

263 

~~ w~~~~~~ll~ ~ 
HOTEL SLIER. 326 

in vaten, blikken en flesscben 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

~(E'~®IW ~~ ~l~OOrn~~ 
Heerenstraat Solo, 

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

(29) J. B. AUTHlER. 

SOESJ»:AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Duis- en Clonunissievendntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

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

(70} A. MACHIELSE. 

Amst1rdamsich1 Apetheek. 
Levetrtvofetr 

(296)* A. MACHIELSE. 

Van 15 Juni af 
ontvangen nieuwe abonne's voor bet 

tweede halfjaar de Locomotief 
VOOR 

20 gulden. 

(128) DE ADMINISTRATIE. 



CIRCULAIRE. BECKE R & Co. SOERABAIJ A. NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZB Brin~ i\'elEdele Ileel'l WEBK':t'UIGKUNDIGEN. 

u.. l 1 1 
t 

11
. 11 t 1. Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe-

uu t e ie allgs e mg, we ce egen woorc ig 
allt:>s opwekt wnt op llo 8lfIKERRIE'l'CUL- • :1oodigdheden. 
'?'ll UH en de vermeenleri11g Y1rn opbrengst vtw j HEBB EN IN V 0 0 RR A AD: 

i:3niker, en venuintlering der kosten van voort- ] . ]!Jen groote pnrt~j I..i. '1.'. 1-1 en Balk L ij t r B Il t B M a a t s c h a D 11 ij 
brenging betrekkiug lieeft, veroorlovtn wij ons l i.jz(~r in !l.1le afmetiug·en. TE BATAVIA. 
de vrijbeid l1we nnllllncbt te vestigen op het 1 .;·taaf en pla8tiJ0 Ze1· van 11lle clikten, 
d ~i· l I d 11 • oor ons verLegenwoon igc won en : ; w1rnrbij van 0' x 2' x '!"" en '!•" 

Dubbel Gekoncentreerde ! : taa:f en plantkoper en Uoper• 
d1·1 ad. 

Inlichtingen owtrenr verzekeringon b. v. K11.pitMl b~j overlijden. Immer-trekkende verz<
kering;-· ook orntrent (lie Yo]geus hct oulitng·R it1111genomf'n V~JRLAAGD tn.rief voor WEE
ZEN B~ON' DS. wonlen g-:mrne vPrstrekt door 

§u1•er1lhO!iiphnat Groote- sorteerin~;- Jloerhonten en 
met een ho.og oplosbaar gebalte mu -IO tot Klinli:.na~els. 
4}> 0, 0 Phosphorzuur. Door wetenscht•ppel~jke . > » liope1·en Jiranen 
proef'nemiugeu en door de pmctijk is gecon- .

1 
en ~t.001nafslniters. 

stateerd d11t de Vorming van Suikel'sappen in , l~ulin 1·nbber van af '/,6" tot en met 
het riet door de phosphorzuur geschiedt en dat 1 l" dik. 
door toepassing er van niet alleen eeue rr1·00~ ! Gas1ri.jpen met hnlp§tnkla:en tot 
lt!n'I! opb1·e11u;;t i·rw S11ikel' niaa1· ook :11iue1"Clel' .. en met .J" - G 11~11 k · Hn~e11, afzonclerlijk gebonde11. 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Sosrakarta. 
levereu op nan vraag dadelijk 

Scbijfscl1iet1:cgiste!'1:.1 en At'st1uulsbepa-

Sa1111en verkregen warden. ·. ellUIOU en plJ,.jpen tot 12" di!l.meter 
Dit geldt Yoor nlle Superphosphaten in liet ' gepemt op 10 Atmospheren. Gedrnkte ~nnteekeuinG"boekjes. 

nlgemeen, maar waariu het door ons vertegen- _ Prima lnvn1iteit Engelsche drijfrie- Naamlij§ten. 
woordigcl wordend Cbemic1ui.l zich 011dersch1>i<lt " :men. enkel en dubbel. liUeediu~Ujsten. 
boven 11nc1eren is het lwou cu;;.-:iinila/Jel ge!wlte Haud, Centrifugaal. §toOJU• StraCboeken. 
aan Tlwsplw1·:11w· in den uel'Once11ti'eer·den VOl'lll pon1pen eu Brand§pniten. 1'Iena~eboekeJ1 met sterkte Be~ister. 
Yan 40

1
-15° 0 ; terwijl opgeloste Peruguano slechts §u~j~·ereedsch.atl ~..,oor ~as en Proees-Verbnnl. Getui~en Verhooren. 

9°10 oplosbaar Phospborzum bevat. 'Vith"'10l'thd1·aad. Ucklan~den Verhoure.a. 
Gewone soorteu Snperphosphaat bevatten .Alle soorten "\Te1rfwaren. . Vendu1rerantwoordin~en, enz . enz. (4) 

roeer als 10 tot 15°/0 assi1~iln.ble phospborzuur, • l~oor en Ponsmachines, .Draai· V k . . . b . 
dus OlU lle:elfde hoeveelbeid phosphorzuur te en ~chaafbanlum. I er I IJg aa1 
vel'krijgen als door on. s in een Ton s.uper- §tOOJ!IJnach.~nes net )1':etels op em I Etappe-Kaart V!tn Java 
pbosplrnnt g·eleverd wo~·den, zoude ruen circa 3 f'n~~lat1eplaat. _ • To oo-rn h.Kaart van. Soerakartn. 
~on van bet gewone. ~uperphospbvat of 4 11 5 Jt.u~zel~nhr COfil).>OSl~Ie, de beste · p 0 I~. » D"ok"11.k11.rt.11. 
'Ion Peruguano noodig hebben, dus ook 3 of 5 bekleedmg tegen warmte-mtstralrng. I p. l t lb .1 .l 

l l h t b 1 D - "' _ t II . xnc l !1 urns 
ruaa zoovee vrac t e etn en. 1na§ ....,riS a • een meuw soort l\'[ k ,t l"nl t 

De ops1m.·ting (Couc1-mtrntie) heeftplaats wl- ''nnrldei. Van welke laatste artikelen zij i Rerd-en7 ~{tempe i. 1' · S 1 · t J . . u n sc 11· 1 · penne i 
ge1i,s. een n1e';,;v 'y:sz'teeru en wel t::Ohlltder gebl'Uik~ eenv1gedagen.~n voort"H~val ZlJll.b d" d Pmcbtbijbel Gnstave Dore 
11w1w1g van /,wave ::iwr, zoof a e geen vi·u er er a a.e ar !..u..e en, enoo I~ · B lb 1 : 
Zw1u·el:1tw· bernt. YO Or l:u1deilj liH~ onderne1nin"°en. Ga 

0.~ ge.s ., 
Het vrije zwavelznur namenlijk is een der Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd. zijn I oupi -1r~vu~e~ 1 

O
o-rootste vijanden der Crystallisatie der Suiker. de, hebben zii hururn priJ.zen zeer billiJ.k en pvoreu clullllS 

0 
{ cen 

• ::i • ' • e1T11-sc rnren r: 1·oote,·e opbrencrt -i:a n Su ike!'sappen van beneden concunenfae gei;;teld. B" '·t· 1 1 J • 

. I 1 z · . ' z · k. d . l' b 1 t . . . h t t . ht h lSClll Jee cqes 
:1111•1•1·t er r>tt'll 1le1t, een uout 1ye1· 1•e1·H•et ·ing iei- ~aitrne e as en z~J z1c me oez1c ou- O ·ill '., 
Su1111e11, 111i11r/e;· Re~idu en we1·1.-loon en grootel' den op aanmaak van Jlla.chiuerieen en HI 

0
1n 1r11.s~e

1 "' 1 11 
b l 

' · · · ·· t · l b one en i1inge 11 ruana;;: rnn op ;·mqs vau S111ke1· mn bete1·c kwal1teit ZIJn repa1·a 1es t narvan, en nemeu estel• ff tt · ~ · 
de res1~ltaten van de gP.bruikrunking, wn.artegen lin~·eu ann op diverse werktuigen. (90) Figbar~ eibl piltpiel r l .t. 
d 1 t 

· t · h J • a er s OOL sc iap e1 ies 
e rns en me. m ver OUCtlng stan.n. · E 

De 11,·ijs van bet DUBBEL l+ECON'CEX- 'nz. 
(3) '11HOOF'l' & KALFf'. TH.EERD SUPERPHOSPHAAT is: { 0.18 per -

Kilo of 1 180 per Ton of 11,25 per Picol franco ~ 
Rotterdam op den basis van 40 pCt. assimifable ~· 
Phospborzuur. 8) 

De jniste berekening heeft echter plaats nn.ar 
de J11iste procentsgewijze gebalte van bet gele- f'r'i;,. 
Terd assimilable Phosphol':uw· tot den prijs rt: 
Tan f 0.45 Cent per Kilogr. 

1000 Kilo SUPERPHOSPHA.A'l1 a 41 2
/10 ° 0 

PHOSPHORZUUR kosten dus: 
1 

412 Kilo a 45 cent f 185.50. 
Y oor een oppervlakte geltik aan eene J nv!l. 

Bonw is benoodigd 140 Kilo SUPERPHOS
PBAAT. 

Hierbii moeten geroegd warden (ten einc1e 
circn. :ZO 0 

0 Stikstof nan te brengen) 00 Kilo 
Boengkil of Zwavelzure Ammonia. 1 

De kosten warden dus: I 
l '>ii Kilo Superµho~p!rnat i1 18 Cent . /' -r; QQ 
,T,1d1t 1w;· .'. S. ;, / .)0 pL'I' Ton 2 .. >0 il . '. » -;3:3o: 
1·il't:l !l!T Kilo Doen;,rkii il .' 

Hicrover staat eene vermoedelij k rneerdere • 
opLrengst van 1000 Kilo of 16 picol per Jam 
Bou1v. 

De aftevering geschiedt onder l'outr0le v11n 

n H 
0 
(4 

en bet gehalte Phosphorzuur wonlt bepaald , fil::..,~ 
door bet .Proef8ts:cion Vl:'rlJOndeu nan de R~jks- w~ 
hmrlbou wschool te \YuQ'.eningen. t 

Bti e1ke levering wor~lt een~ Anylise gevoegd i 
nin clit proefsfation en rnn de gele\erde parlij ~ 

'Vijze ,-an A.an1>lant: 

~ 
0 
0 

. 
~ 
. 

z 

. 
~ 

AmstBrdamschB ApothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

SIROP van Dr. ZED. 
(28) A. l\IACHIELSE. 

van de l!edische Faculteil 

~arijs 

FABH!El\SMERK 

ruomtcrs onder ven;egeld cachet bewaaH1. i· [~! 

}Jr mesh/uf dir>ut circn, 4 wcken voor den l¥Hte cu Jao@de l'os·t . . f 15.-) per 
EENE HALVE EEUW 

BESTAANDE 

annplant in deu grond gehrnclit te wor1len en ~ Jl.i.ala_.a. ill:au1catelen~'i.uo .!l,ulce,, 1:3 .50 j '12 fl 
circa een handbreed vnn den wortel af eu 2 fi !ls:d~'-, Go!d~ en D11·~·-§herry ,, I ~.- 1 acont. 

a 3 inche:s tfiep gephtatst. te WOl'Ll8ll . i T,1 ' s 1 
:Noodzakeliik is dat het Superpbosphaut ver- I ~Blll[B a[enten voor I 0 0 

mengd worcle met Boengkil of eeue nmlere Stik- TH 0 0 }'T & KA L}.,F 
stof aanbrengemle meststof, dan.r bet Super
phosphaat geene n.ndere weststofhoudende be- ----=~~~~=-""""--------=---

standdeelen -Oevat als het Pbo.'lpborzuur en dit A.n1steTdamsche Apotheek 
lantst werkte alleen op de sapl'\jkheid van bet 
riet, niet direct op den groei der phtnten. T)oed~ ... ~ tag~n ''r'll'ltvu~,r 

Hoewel wij boven de iunntst.af uangaven dei /;' ~d. - .., u.i. lotJ 

benoocligde boeveelheid per Jiiva bou w, zoo :f t,;)Q per pond. (311)"' 
spreekt toch van zelf cl:tt de meerdere of rninderc 
i{itgewerktheid der grontl hierbij eene voorumue 
factor is. 

De genoemde hoe :tclheid \'iin l 30 l\ ilo per 
Java Bouw geldt voor geheel ui tgewerlde gron
den. 

Gaarne zenden w jj U Etl. op aan v rngc eene 
kleine hoeveelheicl tot nnylise. 

Per drnad kunnen Onlers uitgevrwn1 wor.lcn, 
om per eerste sbooruer te warden gele,'erd, bii 
eene boeveelheid van 10 'J'on. 

'YVij vertrouwen dut de gegm·Pne i11licliti :1;,:·p11 
U eene reden mogen z~jn tot ecnt;i proelnernin~_r, 
welke met zorg uitgevoerd, slngen Uloet. 

(122) 

Hoogachfrnd, · 
H. E. HOLTY & (\L 

Agenten te 
lJulavia. l 

Tiat ramboet dari toean Dli RICHARDS 
9AKAPlANQ OJOEQA 

Roema Toe.an .A.. SEGUIN 
3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara banjat lebi baai per tjat lakaa 
ramboet dan djenggoet 

Tida ouah (joe(ji kaloe maoa pak6, djoega 
t/da tinga/ noda di koelit. 

J.toe tjat dari toean doekoen 
Richards njang lantas kardja orang boleh :. 
pake sama djoega per ramboet, kaJil djoega " 
per djeaggoet dan tiada sadja kasih lantas ·.
dan slamanja njang intero sakali, tapeh djoega ; 
pengabissan n~ng trada sakali ber-oebah. ,. . • ~ 

J:toe tjat darl toean doekoen Richards tida bekin sakit, sekali dia poenja koewat' nja per pe.karrija-au daribekin kocwat 
soeda pariksa dari banjak roepa taada dan pariksa-an : itoe bekin ramboet lemas dan kilap, itoe piara sama dia, orang dia blikin 
koewat dia poenja akar dan kassi koewat hidoep. lloe tjat tinga\ slamanja sepcrti lebi doeloe sakaJi. 
Dari segala barang barang njang baai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie,di kotta Bordeaux 

Kita djoe11a taroli in11atan sama kita 01•an11 poenja toean toean njan(J bdtja 
ltoe obat nama Cepbaline dari toean doekoen Jr.ousseau njang takan ramboet djalob dan saban boewat toemboe. 
lloe obat Arnlcaline dari toean doekoen Konsseau ajer wangi per tjoelji baai sakali ada banjak sakali obat arnica di 

dalam, obat koewat sakali per lahan kaloc oranr hak•r ataoe di gigit, enz. - lloa bedak dari tahore baai •akali dari 1er&alla roepa 
bedak, kalok saban di pake roe pa moeka Slamonja lin al bagoea dan moeda sama d oe a kas•i roepa'" ar dan aloes 1aperti orang moeda. 

den Agent te Soern.lrnrtii 
J. H. VAN Ol\IMEH.EK. 

Steeds voorhanden: 
POST'rARIEVEN. 

TELEGRAAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen he
rekend tot 200 woonlen. 

'rARIEVEN voor KOELIELOONEN buii...,.n 
de Itjn. 

(6) THOOF'r & KALFF. 

bij 
V erkrijgbaar 

THOOFT & KALFF 
blanco aanvra.gen tot geleide
biilet ,-001· 'Tervo,er van kof'.f:\j, 
1net ont" angstbew-~js ''oor kof'· 
fijpas. (193) 

V (~J:"kri,jgbaar 

bij 

TBQO::r T & KALr 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhausBn 
(in het J a V!l.!tnsch) 

P1·ijs f 5.- fhmco per post /' 5,50 . 
(82) 

Amsterdan1sche .. A .. potheek. 
Ontvangen: 

Keatings Cough I.Jozen~es. 
}fidd"'l teg·en de hoest. 

( l 0 5) MACHIELSE. 

8RAND-ASSU RANT!E MAATSCHAPPIJ 

'fde Oosterling,' 1 

EK 

BRAND-ASC:'.lRA NTIE MAATSCHAPPIJ 
,;,-erit.a.s.'' 

Uij het Ar;ent!!iebap dezer ftaatschap
pijeu best.aat, op zeer aannemelijke voor
waarden, r.;eler;eubeid tot verzekerinr; 
te~en b1·a11d;;eva.ar, 1ra.11 alle soortel} Gt"-

1 

bo1nven en Goederen. 

. 
De A.gent te Soerakar·ta 1 

(l6) J. H. VAN OMMEREN. 
i --------------------

AGEN'l'SCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brnndgevaar, op de gebruike4jke voor
w:i.arclen. 

(14) A.. MA CHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ i 

! Thooft &, Kalff- Soerakarta 
II' PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 

ENVELOPPEN. 

l 

KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ~EER VELE SOORTEN. 
PRACHT.ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk ann voor hunne 

IlrukkBrij en BindBri' 
en 

HANDEL 

l in Papier-, S hruf- sn Kantoorbelrlrnften. 
1

1 
Spoedige becliening en nette ~.fievering ge-

; garnrnleerd. 
l PHIJSCOUl~AN'l'EK worde~ steeds gratis 
i verstrekt. (7) 

Ste!len zich. vcrantwool'(!elijk voor de we' 

DE UlTGEVERS. 

Sn,eldrnk - THOOFT & KALFF - Soerakarta, 
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