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NIEUWS- en ADVERT ENT IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa. E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

A bonnementspr~js ( 7.50 ner h11.l(j11.11.r 

bii vooruitbetalin!:r. 

De Soerakartn.fchP Ooru·ant vel':-.rhijnt 

driem~al 's weeks: Di1uulll.gs. Dontlerdag• •'n 

Ztite1·dags, uitgezonrler<I fee,ttlagen . 

A.dvertentiekosten bebalve bet zegel voor 

elke 1 0 woordon voor 3 ph1atsi11gen f' 1.
eike volgeu<le pl11i1tsing de helft. 

lnzending der Advertentien tot op den 

dng der nitgave v60r 10 uur. 
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Australische Brieveu. 
( G e,·c71-;·e l't'l l t•no ,. tie $0.• 1·11 /;u l'l wi('/i e- Co 111·11111) 

Blue )[uunrnin> -·· :-1. W. 

~founr Yieto1·i11-:-lt>lli,m. 

( T"en·vly.) 

~ 'atlat ik 'ohloemle aaudacht aan de. trnik
roovercgrot gewijcl had, 1·olg-lle ik den %itr-z11cr 
venler en trncl · irn ± een ' half nm de ";all~i 
biunen. of liever kw am op vlitk terrein, hetwelk 
daar niet meer d:tn 100 meter bree,J is en in
ge~loten door l10oge met bo ch bekleede rut-
eu: bet was er doo1l~til en het rnwe spoor 

volgende kwam ik na een pnar uren 1vamlelens 
voor 't eerst een leveud wezen tegen in de ge
ditunte cener lrne, t'n leillde danruit af nil niet 
ver vun een huis af te zijn. )liet lang lliiarrnt 
ontdekte ik een hut van boom-chars in •t 
miLlden eener nitgPstrekte open graRvlakte, ma11r 
bevond b\j nnder ouderzoek dat het ePn verhL
ten woonstede rnn den eeu of nnderen boscbbe
woner was. Daur bet laat began te worden, 
bemerkte ik dat mijn pl<tll om a.an de andere 
zijde rnn Mount Yictori1i. uit te komen, uiet 
veel kans op sl1Lgen had, wilde ik er geen 
nachbYerk van nrnken en dat is voor een 
v~eemdeling in eene Austrnlische hergstreek 
met aan te bevelen. Onder bet rnoken e,•ner 
cigarette overdacht ik den toeRt>tllll eens en 
besloot om de »covev" te creven, dat over creheel 

• 0 0 

A.ustralia in gebruik is en van de inboorliu-

j lnatste op het rechte 1<poor bevond en ruenige photogrnnf, door pen. potlood en cmyon schd- 1 nrnken en als er elfen, boschnyrnphen e. d. 
1 lrn11g11roe \' er~clirikt het lrnzenpad vonr m\j zag sen, doch het is uioeielgk zich eene voorstelling bestnnn, moesten zij dacht ik _dnar wonen. De 
) kiezen, da11r z~j niet g·ewoou wareu door znlke to rnnk<'n van tlllt pmchtige natuurtafreel; ik weg is i-;teil en rnoeidgk en. men heeft op som

lllte wa1Hle laars in li~uue soupers gestoonl te zal de 1-!l, (jkte term maar gebrniken en u ver- mige punten lizeren kettingen laugs den weg 
vrnnl,.n, want t ,!!en den avpnd komen zij de t ellen, ll<lt de pen te zwitk is of dat zij weigert gcs1m1men, om hct <Lf- en opkome.1 te verge-

f 
waterpoelen l)pmeken om een slaapmut;:je te etc. m!lllr d1tnrom tocb eene paging wagon. makkelijken. 
newen. H et "·a~ donker en kollll toen ik 11nn \Yann eer men tot den mud der vallei is ge- ( Wo ·dt ve1·volgd.) 
deu voet der Zig-1.ag- kwnm, w11.11rv1rn ik <k naderil die G\l,·ett's Leap vorwL ziet men et'n 
best!jging heel \fnt au.lers rnnd, dnn het af1fa- af.gTond vau 1800-2000 vt. diepte voor zich, 
Jen en ik wus Jang niet rouwig tocn ik eindel~jk iugesloten <loor het Llicbtbeg-roeide tafellanLl dnt 
ten 8 ure tn\jn Arcadia binneutrnd, waitr ik op sommige punten loodred1t afdaitlt en eliler.,; 
~1et geheele gczel~ch1ip voor een groot vu ui· glooiend afoelt; 1Lirn weers1.\j1len en eenigszins 
Ill den open hanr1l zag- zittcn. i\111lat ik c>ene I achter n-rneu heett het ge1.icht van een voor
meer clan g·ewone hoeveelliei1l brood met kottd I uitstekeud punt in het mid<len van den mnll 
scha)'Cnvle~~ch Yerorbenl had, dacht ik dc o·e- der vallei-hebbeu zich de rotsen iu twee ko
zellil!e avon<l bli het vuur re geuieten, m1~1r lossale- hoef\j1,1~rs gevormd, die elk rn het miLl
dt! besdrnafde ongdroll\VLle dames wuren in tleu een waterval hebben, welke echter geeu 
zoo'u heftig- tlispuut over de eigeusclrnppen hn.- vol,loende watertoevoer ontv11ngen om in tlon
rer respectil:!1· e honden, (een beweerJe dat de derende stroomeu naar benetleu te storten. Het 
hnr~ lac hen kon) • en de Fjji zendeliug was in rnllentle water doet. zich als een reusnchtig 
zoo'n diepzin11i~ onrlerhoud over lle elektrici- Jang, zilvcrgn.zeu gonlijn a11u het oog voor. 
teit in den menscb. gewikkeld. dnt ik prefe- \ ' oor ll uit nan het eind der vallei schijnen lle 
reertle het veld a:in gezegde elektriciteit en rotsen zich aaneen te sluiten, doch laten vo!tloen
lachen<le hornlen over te lnten en mijne le- de opening om eindelooze t11fellanden in het 
gerstecle opzocht. verschiet te ontdekken. De verschillende tinten 

:Jfoandag wn.s bet weer zoo slecht dnt er rnn groen i u de dichte Eucalyptusboscben be
een nlgebeele nittocht van loges plan.ts greep; neden en random u. zijn overdekt met bet zachte 
de hospibL vertelde mij dnt ik nu wel eene bl.Lu we w1tas over de bergen uitgespreid en dit 
k1Liner kon krijg-en, rloch mij de Genestet 's 111les wcmlt bekroond door een smettelooze he
woorllen herinnerende .. Het 1s niet goetl ditt men mel. waar eene Austrnlische zomerzon bnre 
op cleez mml. zich hecbte al te zeer 1.1.nn huis strnlen van nederzendt. Het effect larLt zich niet 
en hof, aaa hnnrcl en gaard etc. dacht ik beter den ken. Zoownt een 100 vt. beneden U ziet 
te lken Arcmlitt te ontvlieden. Ik kwam toeu men eene plntte voornitstekeude rots de »Break
terecht in een vrij goed hotel wn.ar ik cen fo.sttable" (*) gennamd en w11arvan men, nnar 
geestvcrmmt ontmoette in een Schotsch arl- beneden ziencle, sterre~jes voor de oogen kr[jgt. 
volrnat vnn om en bij de 60, met wieu ik Toen de beide zoons vau den Prins van \\Tales, Al
mij kostel[jk amuzeerrle. Den volgenden dn.~ bert en George, op bun reis als adelborsten 
scheen het weder ons clrndeloos te willen stel- hier een bezoek brnchtcn, dansten zii een » bor
len voor de gepasseenle droevige dagen en de lep\jp" op deze zelfLle »Breakfosttable" Geen 
zon &cheeu iu onbelemmerJe prncht over de bizoudere zeer prinseltjke manieren zal men 
bergen P.ll de dikke witte wotken, die bier zeggen. 
en daar in de valle\jen bingen. kw,1men mooi De legende zegt dat Govett's Leap zijn nnalll 
uit tegenover de scherp geklem·LJe, rnet rlonker- ontving van een geducbte birncliet, Gavett ge
groeu. l.iekleerle rotsen. Oe lachende opgewek- nn.11nHl, die door de politie vervolgd, aan den 
te nntuur scheen zich ook an.n de Jo.rses vnn rnnd der vallei genadel'll, zicb met pan.rd en nl 
het hotel rnedegetleeld te hebben, tenminsten naar beneden stortte, beter clan in de lrn.nrlen 
iedereen was in ztjn nopjes en aan't bernmen van i\emesis te valleu. (*) De ware gescbiede
van uitstn.pjes. Ik ging met ruiju Schotsche nis luidt anders, doch de gidsen verteldeu mtj 
vriencl per goederentrein nnar .,Blackheath" om rl11t de dames in 't bizonder niet anders da.n de 
vn.n dMr uit een der prnchtigste gezichten op Ull~l11-w1rJ1'1'S geschiedenis Willen hooren. 
de ,,Blue mountitins ., te gau.n bezichtigen n. Van uit l\Iount Victoria ging ik met de 
l. .,Govett's Len.p", 't welk een goede 2 mij- krn.sse Scl10t een tocht nuar »Fairy Bower" 

len w1tndelens van 't station is. (*) Onthijttaf<•I. 

Van de Antwerpsche tentoonstellin[. 
In de li11itste week heeft men tooverdadeu 

uitg·evoerd, iu en roull de teutoonstelliucr. Al 
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de vo1.e gronden die er roud liggen zijn met 
11b.n!rnn nJ~esloteu; op de Zuiderlei, die n11.11.r 
llen hoofdingang leidt, zijn de onbebouwcle 
perceelen omheiml met een staket.sel, waarvau 
de pbnken beurtelings wit en rood - de 
kleuren der stiid - geschilclenl ziju; lancrs 
den mitldenweg zijn hooge 11111steu geplant rn~t 
de Belgische en Autwerpscbe wimpels in top. 
Van den gro11d tot in de lucht versprt!i
den di!:! vrool\jke toueu eene feestdijke en op
gewekte stemming, en eveuals de oucle Egyp
t<Hrnren door eene hLnge dree!, met beelden be
zet. nnnr hunne tempelen gingen, beg1Lven wij 
ons ook naar een tempel aan de menschel\jke 
vl\jt opgericht. Het heiligdom is we! is w1mr 
slechts vitn hout en ijzei· en glns, de wa.ge11s 
zijn verrnugen door open of gesloten tmms, 
de porfieren sfi.nxen door bouteu staken en 
duudoek, iraar men werkte er geene iaren aan, 
en men bouwde niet voor eeuwen. Onze eeuw 
van stoom en electl'iciteit, van dagbladen en 
beweging, wil afwisseling en vooruitgang, en 
d:tarotll bou wt z\j in een jaar expositiehallen, 
die zes maandeu moeteu duren, liever clan py
ramiden, w1i.aman menschengeslacbten eeuwen 
werkten en die voor doodenkamers dienden. 

gen overgenomeu, die bet als herkenningstee
ken gebruiken. IIet is een buitengewoon luide 
en schrille klank en wordt uitsluitend door de 
keel voortgebracbt. Z\j plaatsen een vinger in elk 
oor en drukken hunne banJen tegen bet ge
zicbt oru zooals zii zeggen meerdt!re kracht bij 
te zetten. \Vie z~jn maat tegemoet rnl korneu 
hangt af van bet rijzen of dn.len cler eerste of 
tweede noot. Xada.t ik eenige malen rnijne stem 
boven den :fiuistertoon verheven had, hoorde 
ik een geluid als vn.n ecn geweerschot en dat 
door de omringende rotsen veelvuldig terngge
ka.utst werd en een 5 ruin. later zag ik de 
oorzank er van nit bet geboomte te voorschijn 
komen, nl. een >flehoeder te paanl, die met 
zijne geweldige ossenzweep eene kudde voor 
zich uitdreef. De man verteltle mij dat ik op 
den verkeerden weg was en beter deed te g1rnn 
wa nan ik kwam. Tanielljk teleurgesteld ging 
ik d~n teru~tocht nan vnurden en bevoncl 1nij nu, 
een 1 

2 uur loopens op dezelfde plek, wanr ik 
mjjn rnadgen~r >erliiteu hail. volstrekt ~een 
bizonderheid in ecu Austrnliscb woud. De ,,(~ovett's Leap" is in eindelooze verscbeiden-
schemering began te vitllen toen ik mij ten ,. henl wee.·gegmn, m ".,.,.,. en olie, door den 

(*) Yariaties op dit thema trcft men in de leg-enden van 
on.lot"scllei,Jene 'l"olken ann, o. a. in de Duitscho sag·e van 
,, llnrrns, de kocnc springer". 

Tegenover bet Duitschfl buisje stn.at een 
Grieksch tempeltje, een cler goden van den dag 
ter eere en ten bate opgetimmerd: de kiosk 
der Brusselsche couraut l'lndependan.ce Belge. 
Onmicldelijk d11.amchter, d11.t is ter recbterzijde 
vim den ingang, begint de reeks der kleine 
nlleensta1LTide gebouwen van allen stijl en stof, 
die in den tuin verspreid liggen. Eene hut 
v11n :N"oorweegsch bout, ongeschilderd uw.ar 
geverui~t, is eerst na.n de beurt. Dnn ont
woeten wii eene beele bonte rii inrichtingen, 
wn.11r elk bud ztjne drnnken veilt. Een Strnats
burger cate-resttiurnut; een vVeener idem ; een 
Antwerpsche melkerij, waar lieve pseudo-boe
rinnetjes met de platte muts nit ouze gewes
teu en een blauw zijden borstdoek, die 11er
gens thuis beboort, met boofsche en steedscbe 

F • 11 t del1.1k. nndat zij het zih!:'rgel1l van George had op-e u I e 0 n. I ~~~~'.·eken, zij brnrht Zl'lfs een kinderbed \"OOJ' Hen-

De ondste Broeder. 

2.) :i\.un IIE'l' FH_\:'\t'Cll Y.\X JE.\XXE ~L\IRET. 

Hola! vrcuw Pichon, bola! .... ik breng je een 
panr logeergnsten !" riep de pulitic-agcnt. 

.'.lfevruuw Picbon wn~ ecn clik mensch met een 
di~ gezicht. Zij zag de beitle logeergastcn ondcr
zoekend aan. 

Ilacht je dat ik Jandloopers hPrberg?" 
» W1j zijn geen landlooper~." zei George trotsch. 
1 \Vij knnTH'll betalt•n." 
Laat eens zit:>n. Betaal rnij cen week voornit, dan 

zullen wij er rens on'1' pratcn. ] k heb rn1 een ka
mertjr. open, een snoes van ecn. kamertje !'' 

De politie-agent. die z1jn post nieL mocht Yerla
tei, ging hecn zoodrn v1·011w Pichlln was verdwenen. 

Deze liet zich den duhbclen pr\js 1·oor haM Jrn
mertje betnlen en liei de jongens » c•'ll snol:'s ''.Ill 

een vertrekje" ziPn. Jlet was een zo!rlerlrn1nertje 
op de zesrlc vcrdir.pin7. wnnrin eea lninp, 1•en lrn't 
en cen st0el. Bet wn~ er vrij goer! en G1'orgc w,1s 
blij einrlelijk rnst te hebben g1'rn111.len. Vrouw Pichon, 
die concierge wa~, vcrd iende 11og ern aardig stui
vertje met het verhurcn van de dakkamers - de 
huishre1· wist clnar nietS van. Zij was zeer Vl'ien· 

De beirle jongen;: zonrlen dus ePn nieuw leYen bP
ginnen. Georgn wns zeet· ernstig:. hij p-eYol:'lde. clat 
hij nog we! wat z\\'ak ""1s om atil'Pll de zorp- ,·oot· 
zich en zijn b1 oertje te drngen. Hendrik was nog 
maa1· ec11 kind. m:nr hij moest ab een man de las-
ten cit!~ le\·C'ns tc>rschen. 

1JI!oor rens, ll1'11rlrik," Zt'i hi.i rnrt rcr1 ernstig 
gez'd1t tot zijn broertje. >\jl' rnoet heel 7uct zijn. Je 
\Yeet wat moerler altijd zei .... " 

~\Yo.al' is moeder? moeaje moet hier komen ! ., 
schreide het kind. 

'' \locrler is hier Yer vanrlaan. Jr meet mij nu 
gPhoorzam<'n. .le lwbt 111ij allecn nog. \\"ii jc het 
mij be!ov~n ?" 

"i,Ja," zei IIendl"ik ernstig-. i>:'\faar clan moct j<' 
me ook instoppL'll, 11ct a Is moerle1·." 

Il ij vond hct erm hecdijk lwirl warm te wot"<len 
ingestopt in 1.i_jn lwdje, ti~ voclen, dat een pna1· 
zachtP lrnnden hrm het haa1· van het \'Oorhoofd stre
kt:>n en twr1~ ku,sen zijn oog-en slotcn. 

U1~orge Jwrin11rnl1• zich Zf't"I' goed hoe zijn lllOC

rlet rh1t dPr>·I: hij wikkelde lwrn in de delrnn~, knste 
hem op bc•itle iOgi·11 en wachltt~ totdaL hij \\·as in
gt'~inpen. Toe:1 g1ll!J: hij, de 011rlst1'. op dl'll eenigen 
stoel zitten en daclit na. Ilet was nu geheel clon
k er: uit zninigheid blil's hij bet licht uit. ll(i durf
de zir.h zelf~ niet uitkleedcn en naar bed gaar.. Hij 
deed zijn best zoo dappe1· mogelijk te zijn, maar nu 

gcl'Oelde hij zicb toch zwak en macbteloos tegen
orer de grootc ei>"cll1'11 rnn het l!:'Yen. Bet arme 
kind zat daar in den konrlen nnc:ht uren iang te 
weenen, terwijl b~j zijn <>nikkt:'n inhield. uit vrees rnn 
zijn hrocrtje waldrnr te maken en zacht herhaalde: 
1)moeder, mocrler .... rnijn Jie;ve moeaje ! . , .. " 

De dng bracht uiet alteen licht, maar moed, 
krncht en le,·en. 

George, die ni('ttcgenstaande zijn verdriet einde
tijk was ingcslapen, stond op, verrnld van rnocrlige 
voornemen~. 

De dikke mist van den vorigen avond was opge
trokken; de zon sclwen; atles wa" herleefd; de kin
dereu tog1•11 op w<'g 1wai- de groot1' ini·irhting, waar 
oom Bernard 1wrkte. en verrnaaktPn z;ch z0e1· met 
allPs wat z\j zagen. G<"orge hnrl zi,· h d1'11 weg nai11· 
de me du Paradis-Poissonniere dnirlel\ik lat.en uitlt>g
gen. llet "as niet ver, maar Hendrik wilde voor 
atte winkels stilstnan. 

lloe dichter zij bij het doe! van bun tocht kwa-
111e11, drs te stillc!I' wen! George. Als die 00111, die 
hnn mueri1'r zo0 hard had beha11,leld, eens weigenle 
hen te helpen, hoe zou hij d,w werk vinden? 

>llk won rnijnht>l'l' Berm1rd grnng spl'ekr.11 !" 
De groole inrichling, waar oom 131.'rnal'rl werk

zaam was, schcen wet een wel'r-ltl op zic.hrnlf. Ove1·al 
waren tti~ten upt'1rng«•stapcld; men was beiig kristal 
in te pakke11: icdereen w11s dl'uk in 1le \Y1~c1·. De 
jongens wal'en et>n groote binncnplaats ovel'gegaan 
en stonden 1111 in ecn zaal met veel rumen; eeu 
mooie trap leidcfe miar de bovenvrrdieping, maar bet 

wPrk . cheen bencdL'n gedaan te worden. :\Ien zag 
de klerken, rlie in grootc boeken schreven. George 
berhaalde verschriden rnalen zijn vrnag, voordat 
iemand hem antwoord gaf; niemand schcen tijd te 
hebben, om hPm op te merken. Eindelijk zei een 
der berlienden: 

))D<tar ginds, links, de rlerde cleur." 
George klopte aan de deur en een harde stem 

riep: llbinnr.n !" 
Hij had moeite den hoogen deurknop om te 

draaicn. 
llBen je eindelijk klaar met dat gemol'l"el aan de 

cleur?" 
Oorn Bernn1·d wa> Jang niet vrienLielijk ! 
llet was ern grootc man met een dik, rood ge

zicht: zijn kleine lere1Hlige oogen waren half ve1·
borgen door dikke wenkbrauwen. II\j gaf bevelen 
aan ecn paar knechten, terwijl hij na111vkeurig cen 
aantal glazen bekeck, die zoo licht en dun waren 
a[s een Zf'epbcl. 

Toen oom L3ernard de beide kinrleren zag binn~n
komen, riep hij: 

J> Wat wil jelui daar? Ilet is hier geen plaats vom· 
l\wnjongens ... ~ch1\r.r je weg en wat gauw ook." 

» LatPn we gaan, Cteorg-e, ik ben hang," zei Hen
drik, tPrwijl hij zijn broeder bij rle hand trok. 

Geo;·ge hielri zi«h echtc'r chipper; \"OOI' hen hing 
alles af van de1,c onLmoeting en hij wilde ten rninste 
alles cloen wat in zijn mri.cht, was orn zijn geluk te 
beproeven. 

J) Wij zijn neefjes van 11 1 mijnheer. :\Ioeder heeft 



b 'ndlio·lwid hare l1tndeliik"' wfmr uitveuten; 
dau I~~gmuals een Dnit

0

sch wijuhuis en eene 
fmnie loods rnn 't .\tu ·terdnm'H:h Lootsj(:l, w1ui.r 
opgewektt• meideu in Frie:;chc kleedij Neder
lnndsch gedistilleerd sd1e11ken. D1inrna wan
delt men voorbij eene grnsz.ode, waar u.ls een 
schril contrast Ull"'t al het omringende, een 
groep arduinen gmfmoHurneuten opgericbt 
zijn. Daarnevrus bnugt een ste1 kerkkloklrnn, 
waar jongelui den dag door al bengelende 
bez.ig z~in bunmm nnam van bengels te ver
dienen. \Vederom een pleisterplau.ts, een groot 
Vlanmsch bierhuis. >restaurnnt popnJnire" g"
heeten, wao.r rnen de inlandscbe bieren Yoor 
15 centime~ het glas verkoopt; ongelukkiglijk 
houclt ht-t glns meer glas clan bier in. 

De Belgiscbe tentoonstellers "Zijn nog op verre 
1111 niet khLar, enkel v~rtoont de middenbeuk: 
een eenigszins voldoen<l uitzicht. Hier st11.u.n 
allerlei ongelijkslachtige gevaarten dicht bij 
elknnder: een wit nrn.rniereu u.ltaar in gothischen 
stijl, eene Rorneinsche kolom met Roweinsche 
kriigers op het rnetstuk, en een ruedaillon van 
Cae~ur op de sclrncht, opgericht door eeu si
gnrenfobrilrnnt, die voor lens heeft: t•1>11i, vidi, 
l'ici, eeu zegeboog in steeuko0l, een zomerbuis 
in zink en wat niet al nog. 

Duamchter het \Oostenrijkscb cornpnrtiment 
11.fgeRloten met de heerl\jke poorten in gesmeed 
\jzer, behoore11de 1111.n el'n der keizerlijke lrns
teelen en in de verleden ~eu w gesmeed; midden 
in dcze afdeeling een salon dat ons het water 
i11 den montl en de Led<': •Leid ons en onie 
vrouwen niL·t in bekoring" op de lippen bren),{t. 
Bobt•en:scl1 glas, 'Veener menbelen, t<tpijt:stof
fen. geklenr.J 11.nnlewerk. lokk:en u bier ow 
strij<l. 

Hier ziju wij :\eder111ud genaderd, wnarvun 
liet ti>rrein op eenvoudige, wij zouden haast 
zeQ'l!en hurgedijke, nrnnr zeer bevallige wijze 
'"r:;ierd is. Een groot cloek, verbteldende bet 
• 'cheveuingsche strnnd en de uaboot~ing van 
bl an w Delfkche steentjes, treffen voor11.l. \V ij 
zien C'ene frnuie lrnst met lieerlijke tnfelstukken 
in get1reven zilver, cene mal van een boekban
<le 1. een stel k lokken, eene verz•tmeling oud 
l 'bineescb porselein en 11ieuw Delftsch anrde
g-oed en undere dingen meer, die w\j later 
bezoeken. 

(Amsterd.) 

~oera karta. 

H. Ji. Ecrediell!!1t. 

KATECHISATIE. 

Op Yrijdag en Zatenl:ig den 26 en 27 rlezel' des 
rn 1 i1 ·gen~ tcu 7 ure. 

Godsdienstoet"ening. 

Up Znnrbg 1!<'11 ~<' rlez1'r de~ morgens ten 8 ure. 

Pa. toor 
F. H. DE BRUIJK. 

11 n n n st n n d. 

Zaterdag u .l1111i L. K. Zaterdag 13 Juni ::\. l\I. 
\'rijd:ig I ti Juni E. K. Zatenlag 27 Juni Y. :it 

§ I u i t d a "" e n rl e r l'II n i I s. 
ECfiOPEESCllE ~JAILS. 

Tts 8A;\fARAXG: 

Fr. l 1-25. 
Eug. ~-- 16-30. 
Holl. ~- rn- 23. 

TE R1nv:u.: 
Fr. 14-28. 
Eng. 5-19-3 Juli 

Holl. 5-16-26. 

Queenslanrl Royal ~fail J.i11r. 
Tc S:unarnng ~- Te 11:-itavia 1 I. 

~· erzorj0iugsgestichi . 

! 'omwissaris der llil'l.flnd Juni 1885, 
de heer J G. :.I. A. CARLIElt 

rnij slet'Vende gezegd. dat wij naar u moesten gaan, 
niet om te bedclen maar 0111 werk te vmgen. Ik kan 
al Wl'rken rn ik mort rnor ons beiden den Jwst ver
dil'ni>11. '' 

De kncchten kekrn hem aan; zij badden opgehou
dcn met werken, \\at eeu groot wonder was ondel' 
het oog van den strengen Bernard. Die kleine jongen 
zag er zoo dapper uit. Zij \TM~dcn al voor de ge
duchte terechtwijzing die zijn oom hem zekel' zou 
toedirnen. 

Een hecr, die juist was binnen geko:nen, had op
Jcttcnrl to·~gelu.isterd en keek nu nieuwsgierig naar 
het woedende gezicht. van Berna!'d. 

i1En ik zeg je", riep deze, toen hij van de eerste 
ferbazing was !::ckon>en, 1;daL ik jrl11i niet k<'n; sC'hccr 
je wrg, zeg ik je, lecgJoopen;! lk hrb geen neven en 
wil ze niet hebben. Loop heen! heh je me Legrepen?" 

»Dan moctl'n wij van honger stcrven," riep Geor
ge doodsblerk. >J \Vi~ zal lllij werk geven, als u het 
niet doet?" 

rlk, mijn kind.'' zei rle hi>cr, tcrwijl hij de band 
op zijn schoudcr leg<lc. >iJc bent !'en dappere vent en 
ik ben e1· zcker van, clat jc een flink we!'krnan zult 
worden." 

»0, rnijnheel' Devaux. u wit de fir:::a nog arm 
maken, als u er zulke bedelMu·s inhaalt." 

Oom Ilernal'rl >prak • cchtor zachtel' en nam zijn 
pct af. 

» Iloor rens, Berna!'d, als iedereen zijn familie zoo 
behandelde als jij je neven, dan zou hct er treurig 
uitzien." 

1' er trek d el.' Tr t" l n e u 

Sema!'ang-Sulo 

Solo -Semal'llng 

6.30 v. 111. sueltrein, we.Ike 
te Soln aansluit aan rlen sncl
trr;n, di1' om 10.30 v. rn. 
van danr naa!' Soerabaja ve1·
tl'ekt. Ycrtle1· 8.:31 v. rn. ·1.t-1 
n. m. 
7.'J Y, Ill. 10.30 Y. ln. 2.16 
n. Ill, sneltt'ein, welke aan
sluit a::rn den sneltrein, die 
om G.20 v. m. van Soera
baja vrrtrekt. 

Semarar.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Krdong-Djati- Semarang 8.12 '. m. 
Semarang--Djokja 6.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Semar::rng 7.15 v. 111. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m 1 L.25 

Sok -Djokia 
n. m. 3.55 n. m. 
7.J3 V. Ill. '10 Y ffi, 1.53 
n. m. ~.3U n. m. 

Willem 1--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m . 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4:11 n. m, 

10.41 (sneltrcin) aank. Soe
rabaja u.-

2.35-aank. l\1adioen 5.52. 
Soerabaja-Solo Djelires 6.20 (sneltrein) a1nk. Solo 

1Jj. '1.28 
8.25 aauk. SoloD6-· 
11.57 aank. Madioen 5.51 

(Tijdsopgaven ••olgens middelb. tijcl SOl'rabaja: 9 mi
nutf'n vel'~chil met Solo; 12 UUl' Soerabajall 1·J .5-1 
Solo.) 

Zou DU bet kinderfeest met ZO•)Veel succes 
1s nfgeloopeu, en er naar wij hoorden, nog 
een bntig su.ldo overbl~jft, bet niet beter zijn 
dat roor een sehoolkleerenfonds te besternruen, 
d11n zoo1tls vroeger voor de kinder-bibliotheek? 

Het nut vu.n 't lnatste onMngevochten la
tencle, blijft geregeld scboolbezoek eene hoofd
zaak.- \' ele kiuderen zijn thuns vu.n onder
w\js verstoken door gebrek au.n kleeding, en 
anderen bezoeken cle scholen zonder schoeisel 
en in een kostuum alsof het kinderen van 
eeue Engelsche ragged school waren. 

\Vanneer eenige 11ot11belen bet initi1ttie£ na
men, du.n zou de burgerij, door bet schenken 
van kleidingstukken, het houden eener loterij 
als anderszins een diergelijk fonds zeker wel 
steunen. 

(Aangeboden.) 

Het op morgen bepaalde uitstapje van Prins 
Prang vVadono, naar den Lnwoe, is wegens 
ziekte Tan H. D. gemalin tot later uitgesteld. 

De inlandsche koopnouwen die reeds vele 
goederen hadden ingeslagen met het oog op de 
te geven fees ten, blij ven nu daarmede opge
scheept. 

In een blad van Miclden-Jua stond kor
telings het bericht, dat van bet La.woe- ge
bergte natuurlijk ijs naar Pon6r6g6 verzonden 
wordt. 

Schrijver dezes woonde vele 10.ren op een 
der hoogste punten van den Lawoe onder 
Solo ressorteerend, en bezocht een pa.ar ma.len 
den top, dQcb heeft op een kom met water, 
die 's nu.chts buiten bad gestaan, nooit meer 
dan een vliesje ijs, iets dikker dan schrijf
papier gevonden. 

In de laatste 5 jaren moet bet klimaat 
dan wel zeer veranderd wezen. 

(Aa.ngeboden.) 

Het Bataviaasch marktbericht Tan 19 dezer 
vermeldt het volgende. 

SUIKER. De kalme toon die t\jdens de uit
gifte van het laatste bericht heerschte, heeft 
gecluurd tot een pattr dagen (J'eleden, toen de 

'h 0 vraag zic op nieuw vertoonde, wat tot vrij 
belangrijke afd.oeningen van/ 11.25 tot f 12.
niiar gelang van tijd en plnats van levering, 
nurnmerverdeeling en exceptioneele voorwaar
deu, heeft geleid. Men begroot de totaal ver
kochte hoeveelht-id op ongeveer twee en een 

>> Wie zi>gt mij, dat zij mijn neven zijn? Ik ken ze 
niet. Ik had een nicht, maal' ik weet niet, waa!' zij 
gebleven is. Zij heeft een slechten vent willen tl'ou
wen, die drn h~rr uithing en haal' hP.eft misbandeld, 
zoodat zij bPm heeft vedaten en ik weet niet waar
b!'en is getr0kken. Wie zal mij bewijze!i, dat die 
jongens haar kinderen zijn?" 

))Voor dat zij stierf, heeft zij dezen brief geschl'e
veu, mijnheer." 

Oorn BP.rnarcl nam dell brief op, las hem en wiel'p 
hem toen in het vuur. George vloog naar de kachel 
en haalde er het papier uit, dat al vlam bad gevat. 

))U j,~ t>en slecht man!" 1iep het kind 11·0.:dend. 
Oom Bernard zng hem oplettend aan maal' zei 

niets. Daarna gi:ig hij aan het we:·k, alsof er niets 
was gebeu1·d. 

J> La at eens booren, mijn jongen, wat knn je doen?" 
zei mijnheer Devaux terwijl hij Geo!'ge naar zich toe 
trok. 

Het wa~ een vricndelijke, jongc 111111. 

»lk bcn ecn jaar loop ongc!n g1~wee-:t in een win
kel bij ons in het dorp. Ik stofte den wink el en deed 
boodschappen; z\j waren tevrnclen over me, maar ik 
verdiende zoo weinig, dat het niet genorg zou zijn 
geweeRt voor twee." 

llij zag llenrlrik met een tecderen lilik aan. 
»En hen j<'lui hier allcen in Parijs?" 
llJa, mijnheer." 
~ \.\'aar blijft rle kJeine jongen dan, terwijl .JC aan 

bet wrrk bent?" 
u Dat heb ik al overlegd, mijnheer. Hij ging op bet 

half millioen picols. Dt:i fabrieken z!jn in vol
le gang en gMt de nflevering vr1j geregeld 1 
waartoe het gunstige wed er veel bijdm11 gt. 

De oog t denkt rnen algemeen du.t in hue
veelheid ml tegenvallen. 

KOFFlJ. Er is niets verkocht 1l1m eenige 
part1ien Macassal' Koffij voor .\ :uerilrn tot g-e
heimen prijs; voor Jam soorten vertoout rich 
geen kooplust en is daarin niets omgeg111m. 

Eeu inzender vestigt de aandacht op een 
vervallen inlandsch buis op een achtererf te 
Kebalen, toebehoorende n.an den heer K. (ge
machtigde de beer H.) en d11t een gescbikt 
vereenigingspunt annbiedt voor he~ dievenge
spuis, 't welk van dat openstannrl hnis reeds 
eenige malen gebruik maakte. 

Ook zou een danr nangevangen brand de 
geheele wijk Kebulen m vlu.m kunnen zetten. 

~aterdag avund jl. 'Verd bij den inln.ndschen 
goudsmid S11koed11., woonachtig in de lrnmpong 
Djaijengan alhier, door ondergrnYing inge
broken. 

Des morgens zich naur het kerkhof willende 
beg-even, beruerkte hij du.t ziin lrnst opengebro
ken en hem aan goud en ju weelen eene wan.rde 
rnn f 1200, benevens f 13 ann muntspecie en 
allerlei kleedingstukken ontvreemtl waren. 

Na afloop der Poensa zal vo1gens gerucbt 
Z. H. de Soesoehoenau en gevolg zich met 
exti·atrein n1rnr 'I'oent,rng Legeven, om verder 
per as de reis naar het l:tndbuis van ,Jen 
Heer Dezen~je te Ampel te vervolg"n, w11.arv11.n 
wij vroeger melding ruaakten. 

Volgens loopende gerucbten zal de betrek
king van ci pier v1~n de kleine gevangenis bier 
ter stede, spoeclig vacant komen. 

Ettelijke sullicitanten, wit11ronder <le beer V. 
de meeste lmns zon hebben, meldden zich nu.11.r 
men zegt reeds aan. 

GEMENGDE E~RICHTEN. 
---- - ---------------

Onder d<~n vleiendt::n titel van "Het dors
tige Hollirnd, de rueest beschonken nittie van 
Europa, puLliceert een Austrnliscb bl11d he 
volgenda. 

Soiuruige st:itistieke c\jfers, onlangs in Ho -
litnd openbnar geru1takt, ziin eene nnargees
tige l1~ctunr voor afachnffersgenootschappen. 
Het schijnt dat in 1882 2 1/ 2 percent ntn de 
Ilolbndsche natif·, d;e ons alt~jd als een mo
del VILn nijverheid en soberheid wordt rnor
gehouden, straffen voor dronk1msch1tp opliep 
en d1t ond1rnks de wet van bet vorige jna1-, 
welke ten gevolge bu.d de sluiting van 12000 
tnp}Jerijen. 

Dezelfde wet hedreigde de dronkaards met 
strengere strnffen en nogthans werden in at 
j1Lar 17852 personen van hunne al te groote 
voorlieftle voor itlcoholische vochten overtuigd 
en in 1880 brncht het accijns op gedistil
leerd 3910 0 0 gulden meer in de scbatkist 
clan in 188~. 

De Hollanders geven janrl\jks ongeveer 42 
miljoen uit voor sterke drnnk, wnt ..-oor zulk 
een klein volk iets zeggen wil. In verhoucling 
tot de overige lr.nden van Europa bekleeden 
zii th1111s de eer~te plants onder de u.lcohol<lrin
ker~. eene plaats die aehtereeu volgens werd 
toegewezen - zoonls tlrnns blijkt ten onrechte 
- urm Duitschlnnd, Belgie, Zwitserln.nd en 
m1.tuurlijk Engeli1.ud. 

De Matal'am bericht het volgende omtrent 
eene ketjoep11.rt\j bij den beer N ellenstein, 
bonwkundig 11mbtenau.r bij de 'd/3 te Sengon. 

Vr~jrlagnacht zag deze zijn huis eensklnps 
door flambouwen verlicht en eene bende ketjoes 
met losliangende hnren en ing<'swee1 e ge
zicltten biunenkomen, wdk9 na 111 bet wau.r
devolle meegenomen te hebben, weder aftrok. 

Het geweerschot, tloor deu heer N. bii bet 
binnenkomen der roovers op hen gelost, ketste, 
wn.11rop terstond een ketjoe met een knuppel 
hem kwmc bewakeu. 

Overigens Lekwalll zoo min de beer N. a.ls 
diens vrouw en kinderen eenig letsel. 

Een der oudste muziekinstrumenten, de 
harp, is ook onder de J 1tv:.men bekend (hoe- Drie pers~nen, de :er~oedelijke plnnters van 
wel zeldzanw) owler deu naam van »tjelem- d~. '".liiggen m .het district Bros~ot, waarvnn 
pong". Gistereli kon men bij een inlandschen I "'..!J Ill een -~ong nommer rueldrng. ~uaakten, 
groote, de bedrevenheid van den bespeler, de zun _na'.Lr WlJ vernemen door de po!1c1e voor
eenigste ondt'r de 400 Keizerlijke miogos, die a loop1g rn_ arrest geste!d· Een hu1sonderzoek 
aenoemd instrument meester is bewoudr-ren. I aldall.r btJ Mu.ngoendh1kromo bracht nan het 
Die harp heeft r 500 gekost; 'bet hontwerk e 1icht, dat men 1J.ld1titr niet aneen het restant 
is prachtig ge,:iseleerd en stelt een olifont goed ·rnnd ·rnn de stof, wnitrvan . de vhtggen 
voor, over wiens ru"' de snaren gespaunen waren genrnakt, ma:ir een p1tk Pnmbou Ilmoe 

"' kadikdJ"a.iian'' werd tevens in beslai? genomen. zyn. ,, ~ 

11fat. 

Een Europe1un hier ter stede, die reeds 
maanden lang zonder betrekkillg is, wil thaus 
een kleine "inkel openen, in den trnnt v1Ln 
een Hollnndschen komen~jswinkel alwaar al
les, wat d1Lgelijks in een huishouden noodig 
is, in bet klein verkrijgbaar zal worden ge
st.eld. 

Het -...oorbeeld vn.n den Europeeschen wa
rong te floernLaja vindt hierin navolging. 

De Uhinczen zullen spoedig Pnsar Kliwon 
voor de Maleiers moeten ontruimen, wat den 
eersten nog nl scbacle zal berokkenen. VeJen 
tJch hebben alclaar woningen gebouwd en be
sti.at er ook reeds jaren eene houtstapelplaats, 
waarvoor niet zoo spoedig geschikte terreinen 
te vinclen zullen zijn. De algemeene zaak gaat 
echter voor. 

Het B. H. B. meldt : 
Bniten bezwaar van den lande zyn op ver

zoek overgeplaatst van Soernbajll na1tr Soern
karta de comwies der le klasse b\j den post
en telegrnaftiienst Jhr. L. H. Ph. Goldman 
en van Soer1tlrnrta n11.ar Soernbaja de commies 
der le kln.sse W. 'L. Schreijer. 

dorp naar school; da t kan hij him· ook doen. Hij k•rn 
cl::in ]ePren, terwijl ik werk. Hrndrik i,:; erg vlug, cl.Lt 
zci rnoeder dik wijl,;; zij had altijd gehooµt, dat bij 
cxam..-n zou dot>n. Ilij kan al lezen en ook een beetje 
schrijven. Hij leert vlugge1· clan ik!" 

»Je wilt <lus een geleenie ,·an hem rnaken. Maar 
jij zclt dan?" 

»lk, mijnheer, ik zal nooit iets anders worden dan 
een werkman, maar als u mij wilt helpen, hoop ik 
mettertijd een goed loon te kunnen verdienen. 0, 
mijnheel', ik beloof u, dat ik mijn best zal doen!" 

George had de tranen in de oogen, hij was bli>ek 
van aandoening. 

))Korn, wij zullen dat zaakje in orde brPngPn," zei 
de jonge man vriendelijk. ))Mijn vadi>r is dePlgenoot 
in de zaak; wij Z11IJen we! cen hoekje voot· je vimle11. 
Mam· ik geloof, dat 1k je niet onder toezicht van je 
oucl-oom zal stellen," voegde hij e1• ondeugend bij. 

Deze had onrler I.et werken alles duidelijk g1•h0ord, 
ma:tr hij sprak g-ecn wuorrl. George aarzelde een 
oogenl.Jlik, deed toen l'en pas vonruit en zei<le: 

»Oom, hiit spijt me, dat ik driftig geworden ben. 
Wilt u mij d'} han1! geven?'. 

Tot grootn verbazing v:m zijn ondergeschikten gaf 
rle ruwc 13~rnard het kinrl de haq,d. 

))Je begrijpt, ik doe het niet omdat j .. mijn net'fje 
bent, maar omdat je een dapp1~r kernlt.je lijkt. lk 
houd van lui, die niet bang zijn. l\Ia~u· reken daar
om niet op mijn hulp!" 

»lk vraag u alleen geen kwaad te sprekcn van 
mijn moeder .. , die dood is." 

De heer C. F. vnn Delden Laerne is e-
noemd tot officier der onle van de H.oos van 
Brnzilie, als er~;enniog zijner verdiensten door 
d~ uitg1~ve van 1.jn bekeud werk over de kof-
fiecultuur. N. R. 0. 

Uit Wilp schrijft men aan de N. R. C. De 
met 1 Mei jl. in werking getreden gewiizigde 
drnn kwet heeft bier en in andere pluu.tsen tot 
verschillende zonderlinge tooneelen aanleiding 
gegeven. Een winkelier en herbergier heeft 
zijn winkel VP,rplaatst naar het achterhnis bij 
den stal; een and ere kastelein, win kelier en 
bakker, beeft zijne tapperij verplao.tst naar ... 
het rnrken,,bok. 

Binnen weinige dagen zullen negen zusters 
van liefde uit het moederhuis te 'rilburg de 
reill ll!tfil' Padang (Sumatl'IL) ondernemen, om 
zich alclaar aan bet onderwijs te wijden. 

Nnu.r men verneemt ko:nt de betrekking van 
ontvanger van 's lands kas te lVfadioen oe
dig vncant, zood1\t. er met Proboliugo weldra 
twee betrekkingen van oatvanger te vervul
len zullen vnllen. 

Wij mnken wachtgelders hierop attent. 
B. H. B. 

»'t Is goed, 't is gocd!" en Bernard kerrcle hem 
den rng toe. 

Ee11 kwartier later verlieten de beide knapen 
met een wooJijk hart bet groote gebouw, d!!t zij zoo 
treurig en ang~tig waren binnengetn•den, Den vol
genden mol'gen moest George naar zijn werk; bij zou 
nict veel ,·erdienen, rnaar hij kon Hendrik toch naar 
school zPnden en dt-i huur aan vrou w Pichon betalcn. 

Toen dPZl' de got•de tijrling vernam, was zij alier
vrie11delijkst voo1· haar klPine huurders; zij zette een 
twPeden stoel op hun kamer~je e11 zelfs een tafel. 

George vond den dag niet Jang genoeg voo1· alles 
wat hij moest doen; hij zocbt een school voor en
drik, l'TI kocht de boeke11, die de onderwijzer hem 
opgnf. Mijnhrer Deva11x had hem een twintigfrancs
stuk in de hand gerlrnkt e11 hiennede kon hij all 
voorloupige uitiraven bestrijden. Hij was niet weinig 
trotsch en gclukkirr 

Toch was bet niet alles rozegeur en maneschijn 
in clit nieuwe !even. George had veel te leerPn; de 
mi11ste Stl'aatjong~n van Parijs had veel voo1· boven 
den kleinen, trouwen en eenvoudigen jo11gen. Dew, ·k
lui badden er plezier in hem zet>1' ernstig de on
wa::u·schijnlijkste di11gen te verte!Jen, dit! hij gdoovig 
a:wnarn; hij wrl'cl voortdurnnd vervolgd dool' lafle 
plagerijcn en aardighl'dcn; d1kwijb voelde Guol'ge clat 
hij driftig we1 d, hij zou hebben willen vechten om 
te toonen, dat hij niet laf was, maar hij hield zich 
in bij de gedachte aan ziJn broertje en liep zijn plaag
gi~esten zoeveel mcgelijk uit den weg. 

{Wordt veruolgd./ 



Volgens vorenstnnnde nd'l'ertentie is iu de 
algemeene Yergader:ng viw deelbebbers van 
de Int. Cred.- en Hn.noelsver., den 1 :3 J uni 

Telegram1nen van de Locomotief. 1 

Uit llatavin, 20 Juni. Lond1<11, 1 H Juni. DP mar-
te Rotterdam gehonden, het divide1lll over het I Ides van s,ilisbury is er in gc:daagli ccn uit,!uW ka
boekjitnr 1884 vastgesteld 011 1 1/4 °/0 per anu- binet same11 te st<;l11•11. 

tieel. De hl'e1" Ul:1dstone heeft geweigenl den titPl van 
Volgens ontvaugon telegrruumen zijn de graaf, hem door LL M. de Kouingin aangeboden, 

aandeelen der Hitndels-Vereeni<riucr >Amster- nan te nemcn. 
' dam" ter Beurze ruirn 6 pct. ge

0

ste~en en stao.n De Regtiu1·ing bes!oot Singapore in beteren staat 
zij tlrn.ns op 731/

2
• 

0 
van ,·erdediging te brengl'n. 

H t d
. ·a d H l 1 V Bel"iijn, ·19 Juni. Von nlantcuffel is overleden. 

. 
e in en der am es- ereeniging wordt d t · I I". / Een twenjarig verlof naar Eurnpa is verleend aan 

l Jll.!1.r genrnm< op 'J 
0 o · Bevestigt zicb dit, den presirleut uer wees- en boedelkamer te Data via, 

zoo mogen 11.andeelhouLlers gelnk gewenscht J. F. Albrecht. 
W')rclen met het Toorzichtig en goer! beleid Onthev,,n, eervol van de waarneming van den ci-
op Java. B. H. B. v;et. p:ence:;liUndigPn diPnst te l3angil. dr. C. F. S. 

Knnnz. 

Een anrdige, we1111g bekende nnecclote Tnl! 
Greville is de volgende. De beroemde schrij
ver werJ, toen hii reed~ zestig inar oucl wn:>, 
door een vriend overgelrnnld om een spiritis
t.iscbe seance bii te wonen van het indertijd 
gerucbtmn.kende medium Forster. Greville Z<Lrr 

zw~gend toe en sprak geen woord. Het mediu~ 
wercl eindelijk opgewonden en zeide tot den 
ouden heer: »Er buigt zich een vrouwelijke 
gednn.nte over n been." Greville zuchtte. 't Is 
de schim uwer overleden moeder." Greville 
7.ucbtte weder. >i\i lucht, zij hoopt, u spoe
d1g biJ haiir te zieu, want ge z\jt ieeds oud." 
- Dat is waar,'' zeide Greville: » Ik ga 
straks thee bij haar drinkeu. -

Tableau. 

In de Jau. Ct. van l9 dez;er wordt ee;n nieuw 
Algemeen H.eglement op den attnleg en de 
exploibitie van stoomtrnrmvegen voor publiek 
verkMr in Neclerlandsch-Indie afgekondigd ; 
wanrnrm zij n toegevoegcl: VoonYnarden, w1tn.rop 
concessie voor trarnwegen lrnn worden vt-r!et:nd. 

Wij vernemen dat bij den dien~t der Stan.ts
spoorwegen ook het bezuinigings-systeem zal 
worden ingevoerd. 

Verscheidene betrekkingen zullen ten minste 
worden afgeschaft. 

Het personet-1 op bet hoofdbureau Zltl ook 
van lieverlede worden ingekrompen en in ver
band daarmede, zullen ontstane vacatnres niet 
rueer worden a-angevuld. 

J. B. 

Ver s p re id e l3 er i ch ten. 

Ofacboon de vendumeester te Oleh-Oleh zich rnr
heogt in de afge\oopen maand f 1100 zuiYere win!'<t 
behaald te bebben, gaan toch tit' Yendutien van de 
vertri>kkende perrnnen aldanr· niet gunstig. - J. B. 
uit M:igelang noemt bet iu het Bat. Hanrlelsbla1l 
mcer dan ergcdijk, dat de afcleelingscommandant 
koortslijders naar bet pesthol Tjilatjap OYerplaatst, t't'l 

dat men van Arjeb naar Tjilntjap en van Tjilatjap 
naar Atjeh gedirigeerd wonlt. \l'aarom ziet men 
niet een welbekend »zwager(ie" of aanstaanden 
»sclwonrnon" naar dat Dorado gephiatst? - Te 
Tandjong-Priok is door bnlLhdige koelie:>, etm ala ng
aJang ''eld in b!'and gestoken, dicht bij de kolen
loodsen. Gelukkig was men de brand spoerlig mees
ter. - Meer dan twintig jongelieden, leerlingen van 
ver~chillende studiej:mm rnn de H. B. te Batavia. 
hebben om eene plaatsing bij den Post- en Tele· 
graafdienst, buiten bezwaar van den Lande, ge
vmagd. Alie zijn afgewezen, omciat de plantsen 
niet alleen bezet, maar ook omrlat aldaar nog + 
een tieutal zonder tractement werkzaam zijn. TrPu
rig rnoruitzicht voor de gymnasiasten ! - De Posi.tie 
van den heer Tasch, president de1· iYeeR- en Boe
delkamer te Padang, is onhuudbaar. IIij wordt bijna 

BP!ast met de waarneming van den civiel genees
kund igen uie11st. te Demak, dr. 0. F. S. Kraiaz. 

De kapit••in der infanterie II. Hoelof.~z is van 
Tjilntj;tp nnar nntavitt geel'~tcueerd en zal door den 
Im pitein C. J. Lact'ulle vervang<'n wo1·den. 

Met besternming naar Semarang is te Anjer aan
gekornen, het z<>il,cllip Noach III. 

Londen, '10 Juni. ~len wil weten dat de Sir Mi
chael llicks ilt>ach het lugerhuis zal kiden (onder 
bet nieuwe rninisterit<) 

Uit 13ata l'ia, ~2 .funi. lfot stoomsr.liip Madura is 
den ·1 7en Juni te Mars~iJie aa11g1ikou1en. 

Hl't stoonl'chip Pi·inses Ilial'ie der maatscbappij 
1>Ncrlerla)l(l". is l1ier ee1·giste1 en aangckomen. 

ll<'t stootnschip P1·i11s A.lexandcr i~ op de tbuis
rl:'b Suez gPpassee rtl. 

llet Suez- k;1t1aa I si:hij nt ,·erst opt te zijn, na ngezien 
rle P1·i11scs Amalia den uegentie11clen nog te lsma
ila lag l'l1 de Voo1·u.1aarts nog niet van Suez her
wanrts stoormle. 

Lle luit<-'11a11t-kolonel der infanterie W. A. Coblijn, 
pl:iatselijk kon1rnn1Hlaht te \Yeltevreden, is ornrge
plaatst ll<"ll" .\tjeh en wurdt \'ennngen door den lui 
tenant-kolorwl dt>1· infnntet·ie R. P. de Groot, tbans 
te K1t:1-H:tdja in garnizoPn. 

Aan den k<1pitei11-i11tendant J. I-I. C. Yi~rmeer is 
een twe<!jal'ig \'erlvf naar Europa verleend. 

Een tweejarig \·crluf 11aar Europa i,; vedet:nd aan 
di~n tulk vuor •le Cliinee~che taal te Pachrng, A. A. 
de Jongh. 

aan den cornmi~s der denle klasse bij den post
en tt:leg1·auf'di,·n~t, L. G. :\Iolil• r; 

aan deu eersten luitenant der infonterie, II. Ver
sch<oof. 

Outslagen, de majoo1·-tituh1i1· rler Ohineezen te Pa
dang Lie Sa I, 1J1et bep:1ling dat hij ziju tegenwoor-
1ligcn rnng blijft bebouden. 

Benoe1ud tot knpitein der Chineezen te Padang, de 
luitenant der Cbi11<.wzeu Lie Khong Tt>ek: 

tot luitenant dtff Chineezen te Padang, Lie Eong 
Han; 

tot controleur der eerste klasse in de buitenbezit
tingen, rle coutrQleur der t weede klasse S. J. l\l. van 
Geuns; 

tot contr6leur der twPede kla,se in de buitenbezit
tingen, de a'pirant-controleu1· R. 0. van der Hout, 
onla11gs Yan wrl<>f reruggekeerd. 

tota-pi1·ant-coJ1tr6leu1· in de lrnitenbezittingen Yonek. 
Be11oernd, tot o[licier \'n n gewmlhPitl cler eers-te 

kla~se D. Wafelbakker, offtciet· Yan gezouliheid der 
tweede klasse. 

l3enot>md tot algemcenen ontvnnger te Madioen, J. 
J. 1-l. Ma<tr:;chalk, alg•~nwen ontva11ger te Serang; 

tot alge10Pe11en ontvanger te. Sernng J. H. A. 
Dot11me1·s, algemee11e11 ontvirnger te Tjiamljoer; 

tot algtrn1ee11en entvanger te Tjiandjoe1· Ch. E. A. 
F. Magniez, tweede comlllies op het rt>siclentiebnreau 
te Banrloe11g. 

Ont':ilagen nit zijn betrekking, de algemeenen ont
vangcr te Maliioen Th. C. Dc;dman. 

Ile eerste luitenant der Genie C. Swar1.bol is te 
Gun bong gt>plaatst. 

Het Stoomscbip Batavia is eergisteren Aden ge
pas~<.'erd. 

.Aangeslagen vendutien. 
Op Dinsdag en \Voensd{lg 23 en 24 dezer in bet 

pandhuis 1n hi!t chineesche kamp alhieJ' van om;it
geloste panclgoederen. 

De venclumeester, 
H. 0. Fis!'<et'. 

Advert en tie n. 

or ieLlcreen met den nek aangezien. Waarscbijnlijk 
wordt bij naar Sem::irang oveq;cpla<1tst. - De Heer 
Jhr. \\'. A. Baud, procuratiehourler rle1· fo·m:~ Tie
deman en van E:erchem is door de Ru~~i,che rt>aee
ring tot Consul te Batavia benoemd. - Te Bat;Yia 
i.s bet J\jk van een a:,in uit.putting gesto1·ven inla.ndf'r 
gevonden. Hij werci herkenrl als hnt hoofrl ee1wr in 
vrneger jaren bestaan helJlJr.ntie diever.bendP, dat bij 
den opstand in Tamboen Olen voo1·nnm" plaats zuu 
hebben gespeeid, en sedert rlien tijd spoorloos rnr
dwen<::n is. - De ))~edt>rlandsche To,rnkuostenaars
Vereeniging" scbreef in bet begin van diL jaar eene 
prijsvraag uit voor nije composities. De bekroning 
met een loffelijk p;etuigschrift. viel tPn dee! aan Pen 
blinrlgeborene met name \Y. van Ttiienen, geboreu te 
Padang, zoon van wijlen Dr. van Tbienen, in !even 
geneesheer te Batavia. 

13evallen van eene dochter Mevrouw W. 
· G. L. THDRKOW geb. DoRREP.AAL. 

Solo, 21 Juni 1885. 
(143) 

~ Vendutie ~regPns vertrek. 
Dm1uierdag 25 .Jnni 1~§5 

ten huize van den vVe!ELl. Gestrengen Heer 

H. N. KUIJPERS, 
Kapitein der Artillerie. 

(142) SOESMA.N & Co. 

Vendutie wegens vertrek. 
,~rijdag·, 26 Jnni 1§§5 

ten huize van Mevrouw de W eduwe 

VAN MOERKERKEN. 
llf"" Bij te brengcn goederen worden 
tot 24en dezer aldaar aangenomen. 

Het Italiaansche quintet gaat een reiaj·~ door Je 
Molukken maken. Uut. venvachting a:,\ngaande Se
marang is eenigszins teleurges1.t"ld.- Het op Woens
dag gehouden kin<lerfoest te Probolinggo is iu de 
beste orde afgeloop»n. De ~ivonrl werci afwisseh~nrl 
besteed aan zingen, dansen en smullen.- De chinees 
'Tan Liang Tjoan is tot Kapitein die1· nnt.ie te Pro
bolinggo benoemrl. Algerneen 'indt mt>n de kens 
uitstekend .- Vrijdag a. s. zal !Gaer en Ollmann 's 
Cii·cus hare t>erste Yoorstelliog tc Soerabaijn geven. -
Yoor de gedeeltelijke vernienwmg van en v<~t·rlere . 
voorzie11ingen aan het meu?il:,ii1· nel' Gouv. h6teb te · 
Batavia is eene som van f 36.000 aangevrnngd. 
Zooals men weet wonlt vuor dat doe I jaarlijks f 4000 
toegestaan en bovenclien om de 5 jant· f 5000.
De Regeering heeft afwijzen~l beschikt op het v1~r
zol'k van R. H. J. Spanja::u·rl 11111 ''el'ienging van •len 
tenuijn, waan·oor hem p• ioriteit verlet>nrl werd voor 
eeue concessie tot. aanleg en exploitatie van een 
i:poorweg rnn Blitar naar Malang.- Aan eene dame 
te Batavia is eene prnchtige gouden ring ontvreemd, 
ter waarde van f S50.- I (139) SOESMAN & Co. 

Lo[e ,,l'Union rBderiG Royal" 
O.·. '\'Ull §oe1·nJ(arta. 

V i.ering van het St. Jan sf eest Ha1npoo11g 7)6.na: Soeralrarta. 
en BA ROE TRIMA: 

J.leceptie in den LeerUngg1·aad Sroetoe Manilla No. 1 dan roepa-roepa 
op Vfocnsdag 24 Juni 1885, des aYonds 

ten 8 1/ 2 ure. 

· sroetoe 

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

(141) L. J. SANTMAN. 

SALON IlE COIFFURE 
Brosse 1'1:.ecaniq ue. 

Heerenstmat-Solo. 

Op nieuw ontvangen een groote voor
raad eerste kwaliteit stroohoedcn in alle 
soorten van af f 1.- voor ki11deren, 
Panamahoeden a f 3.- Heercnhoedon 
van af f 6.- lste Ellwood hoedcn te
gen verminderdon prijs, hcmden, kragen \ 
enz. enz: ) 

Paj oong soetra ( roepa-roepa) 
Kain soetra roepa-roepa bara.ng dagang·an, 
boleh clapet moerah sekali. 

(132) 

De. ondcrgeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop vnn pro
d nkten te Semarang. 

Verschaft werkkapitn.nl aan Ln.ndbouwon
dernerningen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en n.nder 
men conditien. 
- (233) 

tegen rrnder overeen te ko-

L. C. SCHALKWIJK. 

F1·achtig 'lj.,. e1·sch ge-wi'O.U.Hlen. 

Guaten1ala Indigo Zaad. 
Per J)ilitol f' 25 ..... 

EI JS SELL. Groote voorraad Parfumcrien Ed. Pi- ,. 
n~ud, Velot~tiuc, ~les Fave, Vinaigre Lu- 1 (134) Latoong 

bm enz. DH"ect mt Europa aangevocrd ! -----------------
St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan- II 
guedoc wijn >. f 14. - per dozijn. 

Heerlijke Manilla en HaYana sigaren. I 
(124:) J. B. AUTHIER. l 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

hee/~ ontvangen: 

V erkrijgbaar: Een factuur damesartikelen bestaande nit. 
L t d G 111 t 

.. t S t Afgepaste wollen - en zephir J. apon-
o en voor e e c o eqJ e , n.maraug en \ . , . , . . . , , 

behoeve 1 R b 1
- tr_ 

1
. k vu 

1 
. nen, c,H;hcnn1 en, sabJnen zephus. en tm-

van iet oomsc \.a uo ie v ees 1U1S . l · . 
1 

t B 
1 

f a St y· . , atans m alle kleuren, de mouwste soort 
en vn.n 1e u p on s vn.n . mcentrns a l b i bl h 
P l t S 

· t f 
300 000 

c ames oenen, oemen, rue cs, corsetten, 
au o e 1tm11.raucr OTOO • . . . . 

; 0 0 , . J ' JOngens- 0n meisJeskousen, de.mies w1tte 
DE PIUJZE.N ZIJN : glace-handschoenen enz. 

1 pr:gs Vll.n t 100.000 
1 ,, > > 20.000 
2 Pr:i-izen ¥ ' ,, 10.000 
3 > > > 5.000 

10 > > 1.000 
10 > > » 500 

100 l > > 100 
100 > )) > 50 

Loten zijn tegen contante betaling en op 
frnnco n.anvmge a f 10 bet lot verkrijgbn.ar, 
bij annvrnge per po>;t onder inzending rnneen 
postzege] a )(;) cents VOOL" frnnkeering. 

De dag der trekking zn.l nuder worden aan
gekondigd. 

(57) 

TROOFT & KALFF en 

SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEG.A 
Onh'angen: 
Een pa1·tijtje exqnise ·witte 

port"l-Wij n, minder zoet -van smaak dan de 

tot nu toe u.1mgevoerde. 
( 286 ).* 

Amsterdamscb e .Apotheek. 
So er i.ku rta. 

BayrnID. 
water. 

(101) 

Ucoholisch wasch· 

MACHIELSE. 

.Amsterdamsche ..tlpotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig aepot voor Soernkarta van 

Ra.a.pa@he ~i]n~=.. 
· (25) .!.. MACHIELSE. 

.An1sterdamsche .A. po th eek 
So er a lo. a,. ta. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
1/t en 1/ 2 tlescbjes a f 4.- en f 2.

.lllligraine §tifte:n f 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

On~via~~e~e 
Kopcren libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelschri psspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

( 4 7) 

263 

A. ,A.UT.HIER 
Modiste. 

in vaten, blikken en f1esschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Heerenstraat Solo~ 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma-

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

SOJ.:1"JS1'.IAN & Co . 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en Co1uinissievend11tien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarfa voor 

zoo gunstig bekeude WIJNEN: 
Merk PLATON & Co. Bntavia. 

(70} A. MACHIELSE. 

Ams\ardamsehs Aptltheel. 

Leverrwaterr 
(296)* A. l\.IACHIELSE. 

Van 15 Juni af 
ontvangen nieuwe abonne's voor het 

tweede halfjaar de Locomotief 
VOOR 

20 gu~den. 

(128) DE ADMINISTRATIE. 

• 



ClR CUL .AIRE. 
H'e/Edele flee1·! 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ l 
WEilKTUIGKUNDIGEN. NB dB r 1. I Il dis G h B LB v B Il s v Br z B kB r i Il ~ 

El\ B~i de belirng<:telling , welke tegen woordig 
alles op wekt wnt op clc !-::> UIKERHlE'l'CUL
'~'P UH, en de venneerdering- vn.n opbrengst van 
::3u iker, en vernrindering· der kosten van voort
br Pngiug betrekking l1 eeft. r eroorloven wij ons 
<le vrijbeid Uwe nnndacl1t te ve tigen op bet 
Joor ons vertegen woonl igll worden d: 

Ea.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
::ioodigdheden. 

H E BB E N IN V OO R RAA O: 

E en gr oote pnrt.ti lL, '.ll~. 1-1 en Balk· 
ij zer in nlle afmet:ing·en. 

L ij t r B n t B M a a t s G h a D D ij 
TR B.A.T.A VIA. 

" Sta.at· en plaat,jzer v11n alle dikten. 
waitrbij van ti 'X 2' X ',.•" en '!." 

Inliehtingen omtrenr verl\ekeringen L. L l\n;pi tnnl bii o ve rl~j den. 1m1uer-trekkende verz1> 

Dubbel Gekoiacentreerde 
§ ntlt"rphnsphaat. 

t~taaf en plaatkoper en lioper
draad. 

kering;- ook omtrent die volgeus het on lmi gs /L)tn g-ennnt i>n VJiJ l~. LA A. GD tnrief voor \rRE
ZENFON DS. worden .!!ll.11.rn P vc>rstrekt. rloor 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
met een hoog oploslrn.n.r gehu.lte vitn 40 tot lilinJI.nagels. 
4~lo/o Phospborzuur. Door wetenschappelijke > > Jioperen Jiranen 
proefoe rniugen en door de prnctijk is gecon- en §too:rnafslnite•·s. 
stateer cl dnt de Yorming van Snik e1·sa ppen in India rubber van p.f •;,." tot en met 
b8t riet door de phosp horzuur gescbiedt en <lat l" dik. 
doo r toepassing er rnn niet 11lleen eene g1·00- Gaspi.jpen met hnlpstnkJI.en tot 
tc•n•·u aplil'e11gsl van S11ike1· maai· oak zwive1·cle;· en met 4,, 

SupJ!en verkregen worden . . GeldonlI.en pijpen tot 12" diameter 
D1t geldt voor alle S11 perpbospb11ten m bet ~ geperst op 10 Atrnospheren. 

iilgt>meen, nuui.r wauriu het door ons vertegen- Prima kwaliteit Engelsche driJ-h·ie-
woordigd wordend Cbemicrtnl zich onderscb.,i<lt 
b0Ye11 ~rndNen is bet /100,11 assim ilavel gchalt e Dlen, enkel en dubbel. 

Baud, Centrifngaal. §too:rn
iui.n Jlhusp/101·:11111· in den gl'co11ce11fJ'eaden vorm pom.}len en Brandspniteu. 
mu ..f 01 .+Z1° 0; tt>rwij l opgelo;:;te Perng uano slechts §n~jgereedschap ,·oor gas en 
9°10 oplush!mr Phosphortnur bevat. UTithu'OI'tluh·aad. 

Ge1co111' soort<'n Su per phosphaat bevatten Alle soorten '\Terfwaren. 
JUel'l' ab 10 tot 10°/o assimiluble phospborzuur, lloor en Pons1nu.chine!!J, Dr a.ai-
d us out d1•:dfrll' hoe1•eelheirl ph osphor z. uur te en § chaatban){.en. 
verh~·~·pn ah door ons in een Ton Super- §too:rn:anach.~nes net.B,etels opern 
plwspb:tt w·len rd 11·onlen. zo ude w en circa 3 'fu n datieplaat. 
'J\11' \'l•ll l!el gewone ::in[>t:'l'jlhO~p]wat of 4. n. $ Jiieze)~nhr COID\)OSitie, de beste 
Tou Perugu11110 noodig hebben , dus ook 3 of 5 li 

1 m:wl zoonel nn.cht te hetalen. bekleec ·ng tegen warIUte-uitstrn. ing. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

De up"lniting (Conc ... nfrntit·) heeftplaats vol- , ·nnrJdei. Van welke laittste artikelen zij 
µ't'I'-' l'e!l 11ieuw ~ysteem en \Yel :::.011der gev1·1iik- . J .. - eemge agenten voor n,va ZlJn. 
H11tl.i1111 mu Z1ca1·p/:11111'. zoorlat het geen v1· ij Y erder aUe artikelen, benoodirrd 
Xu·,, 1·11:11111· ber11J. ~ 

, ·oor landelijke onderne:rnin~en. Uc>t vriie zwavelznur nauienl!jk is ecn der H unne ,;aak op grooten omzet gebaseer zijn 
QTO~>l.otc vijunden der C'ryst1dl isatie der Suiker. 
, · · de, hebben zij h unne prijzen zeer billig'k en 

(; ··oot .,. • ".11b1·e11ust t•a 11 ::-:.uil;e1"C1 ppe11 van 
bene<len concurren t ie gesteld. 

: 11i1·,·,·d1•1· lnl'i•i iteit. e1·11 ro111/i,,11'1' ve1·wel'k ing d ier 
Gnnrne belasten zij zich met toezicht hou

,'u 1•f.J''11 · 111 i 11 t/,,,· J:,·~idu ell ,,.,.,.k/noii en urootei· den op aamnaak van .Jlachiue1·ieen en 
o11l11·"11y::;[ ;-au ::-:uikP1' i·an l1cte;·e kival i teil zijn • d re1•aratles an.rvim, en nernen bestel-cll' re:;ultaten vn.u de gt~bruikmaking, waartegen 1• di 1 t · 9 1na-en au.n op verse wer c mgen . ( 0) 1le kn-t1·n nict in Terhouding stann. e 

l 11· 1•,·ii-' >1rn het DUBB:B~L GECO:L\CEN
THEElW Sl'PBUPH OSPHl A.T is: ( 0.18 per 
Kilo of / 180 pt:r 'l'on of 11 . ~5 per Picol frnnco 
P.otterd1w1 op den basis vnn ·10 pCt. assimilable 
Phosphorzunr. 

De jnistc berekening heeft echter plaats naar 
de j11i;ot1• procentsgewijze geimlte vn,n bet gele
>erd 08.,in1iluvle Pho.'ipho1·:1rn 1· tot deu prijs 
mu f 0.4-0 Cent per Kilogr. 

l 000 l\ilo SUPEHPHOSPHA.AT a 41 2/10 °lo 
PHOBP HORZUUR kosten <l us: 

i 12 K:i lo a 45 cent f 185.50. 
Yoor een oppervlakte geliik mm eene Javn, 

Bonw is benoodigd U-0 l\ ilo SUPE RPHOS
PB AAT. 

Hierb~j moeten gernegd worden (ten einde 
c:ircn. 20 °, 0 S1ikstof nnu te br engen) 90 Kilo 
Ro1•;1ahl of %1n1velzure A rn111onia. 

De lrnsten worclen dus: 
l ~I) Kilo Snr~rp110Fphaat i1 18 Cent . . r 2.1.20. 
Yrnrlit per S. S. it/ 30 per 'l\rn ~.50 it .. >> 3.50. 
eil'Cil !HJ Eilo r;oengkd <l } 

Hierover st:i.nt eeue vermoedelijk meerdere 
opbreng-st van 1000 Kilo of 16 picol per Java 
Bouw. 

De afl.evering geschiedt ontler Cont r6le van 
en het gehalte Phosphor z.unr wordt bepaald 
door bet .i? roefstation ver lJondeu aan de H.ijks
landbonwschool te W n.geningen . 

Bii elke levering wordt eene Anylise gevoegd 
van dit proefsfo.tion en van de geleverde partij 
ruomters onder verzegeld cachet bewaard. 

' 'rijze , ·an Aanplant: 
De meststof client circa 4 weken voor den 

annplant in den grond gebrncht te wor~1en en 
circa een hand breecl van den wortel af en 2 
a 3 inches diep gephuttst te wordim. 

N oodzakeliik is dat bet Superphosphaat ver
mengd worde met Boengkil of eene 1111 dere Stik
stof aanbrengende meststof, dnar bet Super
pbosphaat geene anclere meststofhoudende be
stn.nddeelen bevat als bet P hosphorz.uur en dit 
laatst werkte alleen op de sapr~i khei cl van bet 
r iet, niet direct op den g roei der planten . 

Hoewel wti boven de mitntstaf aangaven de1 
benoodigde boeveelbeid per J avn bo uw, zoo 
snreekt toch vnn zelf dat de meerdere of mindere 
t{itgewcrktheid der grond hierbii eene voorname 
factor is. 
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'\Vittc eu Roode Port . .. . . f '15 .-) per 
J't.lala~n., Muscatel en Vino.Dulce,, ·t 3.50} 1 '2 fl 
Pnle-, Gold- en Di.·y-.§herry ,, -J 2.-J aeont. 

Eeni[B a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

An1sterdarr1sche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
1· J..ao per pond. (311)"' 

(17 ) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op an,nvraag d<tdelijk 

§chijfschietrc;;istei·s en A.fstandsbepn-

lini;en, afzond erlijk geboncl en. 

Gedrukte An nteelren in;; boekj el!I. 
Naamlijsten. 
Klccdin;olijsten. 
Strafboeken. 
Nienngeboe ken met st,erkte Regh1ter. 
Proceg-Verbaal. Getuigen Verhoorera. 
Deklnngden Verboorcn. 
Wenduvt"rautw6ordi11ge11, e11 z. enz. (4\ 

V erkrijg baar 
Etappe-Kaart vn,n Java 
'ropograpb.Kaart van Soernkartii. 

Id. > Djokjalrnrta 
Prachtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rirndscln·i(t pennen 
Prnchtbijbel Gustave Dore 
Balboekjes 
Goupil-gm vu res 
I voren duimsto kken 
P e1·1·y-sch1tren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
H onderdj11.rige itlnrn.11 11.kken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) 'l'HOOJ?'l' & KA.LF.1?. 

AmstBrdamsche ApothBBk. 
Ont-vangen 

ROODE .KRUIS PILL EN 
EN 

SIROP "\-,..C."\,ll_ Dr. ZEI::>. 
(28) A. Y.IACHlELSE. 

fB!iTPEl Bt KIN KOE\'HT dan llA JIK GIGI ur:P I 
D A RI 

P!F1AN TOV.ANP1T·~n'. T ~ B;;1~E1''if~T" r. I i U.G ~ .u • !Jl) 1 h. ;:!l A· .l.;J_ i.<L. 

nama OlJat "OLIVETAif/S" 
PAKE l\TJ'.&.. - - Toc,11,g 

barang nja11g ;:iUL\1c r1d.u1j_. 1 

lil.i1c:; da ri iloe nllaL 111 
tlalan1 sa ~oe p l'apaL g!a ... 
ajc l' rnjel' stcuga. l1;111g.1t 
bajilc sakali ). Bikin lia,;;.11 
boc•;,d~r gigi en gos'-'< 1k 
baj ik gigi. TjOl!l.j i 111'1\'lrh'i 
sa1na itoca,11..:r tja1np0crnu. 
laola s m erasa Loe loeu:;a11 
dari iloe obal. 

Ka toe f'<\<l i ~ Li 
.-:l1 oc gigi ada 'sa
!dt ol'allg lan tas 
n11gkll t Sctl\ l t \\ d -
11 ·c 11ra11g llOC\\ al 
Ii la1<llllg"i~i ,..,t:k1l 

De genoemde boeveelbeid rnn 150 Kilo per 
Java Bouw geldt vonr geheel uitgewerkte gron
den . 

Gaarne zenden wij UE<l. op aan vrnge eene 
kleiue hoeveelbeid tot nuyl ise. fir

1~·~f-.-;:;~;:;i:;:"l';'~~~rn~.·~·~·5;""f:'"/t;: ~~~~-~~-7 :~~--~~~~6~.,~~o.~· ~'f~{:"·d7~~tJI~ Pt:~:~,,~ . 
·.9',,,~~-:'>n..~~~,.,,,,~;~4·~ .... ~.:~~.!-'t!~~ .. :~~-~~;.~~~~~-';.7'~~ .. ""~2'~~.;.~~~~-4-!!!!"'0<!._~~ 

~
~V"\/V-'.JV,/'JV..J-.: •"'\IJ\.F\..f....-'\V \·J>w'VV.\.' vvvvv-...j\.J"\f\../VvV1..1'r·JJ1./•J ',.f\f\Jf',f \f\FU~ 

I ... ~,~ t ~ g ~ ?"'fl~~~~~T b ~ 
P er drnad kunnen Orders uitgevoercl worden, 

om per eerste stoo wer te worden geleverd, bij 
1ene hoeveelheicl van 10 Ton . · 

Vv ij vertrouwen dat de gegevene in lichtingen 
U eene reden mogen zijn tot eene proeineming , 
welke !net zorg uitgevoerd , slagen moet. 

(122) 

H oogw.:htend , 

II. E. HOLTY & Co. 
Agenten te 

Batavia. 

: ~ ~e ~~ UlS J.Jm ~ ·~ tlhda'3 &.fl . . ~ ,(~ 
~I ~ P.AR.l:JS 18, Avenue P armen tier, 1 8 PA.R J::JS ~ ~¢: 
b~ ;> Bekroond op alie ientoonstellingon, en laat~ me_t. d!~J;:~~e~ Me~aille op de Tentoonstelling te Amsterdam 1883 S ~~ 

I
~ S Het be/an gr ij kste hu is ~a 11 Europa voo r : l'l'IENUSvoor D INERS, VISITEKAARTJES, BALKAARTJES ( ~~ 
~ ( KAARTJES 11'11 BLADEN, CHROMO KAARTJES, KALENDERS. S ~"''1 
~ S Dit huis maakt zelvc alle l?h~tograp~rtikele?, Drooge l'}ate n, Chemiscbe < k4 
~ ~ Producten, Xaarte:u, llakken \\)Ol'CC!t.JlllClll , Appare1ls iustantanes en anderen.. <. '¢'· ! 

I
. Bestelliugcu v0rgezelc.l vau lkl.::Iong op Europa tc zeudcn aan m1in ver tegenwoord1ger c Ip 
~ hiero uder vermeld , of aau miju huis . ( ~~ 
~ < BELA NG R IJKE OPMERKING ) ~'<I, 
· S Aile A i·ti k.elen van 1mJn lfui s d rauen miJn Fabriekmer k. Ch. D. of mijnen nat1m. ;:~· 
~ ~ Monsters. en Catalognssen te verkrijgen bij VOGEL VAN DER HEYDEN & Ci•, Soel"akarta. ~(Q: ~ 
~ ";:'f(f>.A.J\f\r ,1..._1 F\fV\fV V\/' '' f"'F'J"\AI ,J ../\I\.) \f\.f\fV\rV\J AA/"I rvV'A./\.f\rVV\.rv\..f\A.f\.• \f'-J\.f\1\J\..1\1 u•_r A.f\..f'o €)1. ~ 
~ ~-~~~~~"'.'<>.~<>.~~~~~·~~~w~,~~~- ~ 

rien Agen t te Soeralrn.rt n 
J. H. VAN OMMEREK 

Steeds voorhanden: 
POS'l''l'Al~IEVEK. 

TELEGRAAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bun.,11 
de lijn. 

(6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

bij 
V erkrijgbaar 

THOOFT & KALFF 
blanco aan,1ragen tot geleide· 
billet , ·oor , ·e1·1.roer , ·an II.offij, 
met ont,'angst.bew-,js , ·oor kof-
fijt>as. (193) 

"\-r erkr_i.jg·baar 

bij 

THaio::r T & KAL:rr. 
Avonturen 

van 

Baron von MiinchhausBn 
(in bet Ja vaansch) 

P1·ijs ( 5.- f l'll ll CO pe1· post r 5,50. 
( 82) 

.A1nsterdarnsche Apotheek. 
0 nlvang en: 

Ji.eatings Cong•l J~ozeu~es. 

( J 0 5) 
:.\Jidd'l1 tegen de hoest. 

:\IACHIELSE. 

BRAN D- Assu RA NTIE MAATSCHAPPij 

.,de Oosterling," 
El'\ 

BR AND-As::.'..' RA NTIE MAATSCHAPPIJ 
"~ ~ e rit,;:t,s. ~' 

DiJ het A~ent1schnp dezer 1'.ilaatscllap
pijen bestnat, op zeer aannemeHjJie voor
waarden, ;oele;;enheid tot ve1·ze'kerin,; 
t.egcu brand;;evaar, ' 'an alle soorten Gt>· 
bouweu en Goederen. 

De Agent te Soerahm·ta, 
(16 ) J. H. VAK OMMEHEK. 

AGEN'I'SCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A . .MACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff- Soeraka.rta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEK . 

! KAN'l'OORBENOODIGDHE DEN. 
i INK'l'EN. IN ZEER VELE SOORTEN. 
I PRACHTALBUMS. 

DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

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

IlrukkBrij Bn Binderij 
en 

HANDEL 

in PaDier-, Schruf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bedieni11g en nette <lfievering ge

garandeerd. 
P lUJSCO URAN'l'EN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

Stellen zich verantwoo1·de!ijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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