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De ~Fairy Bom·r"
0 

bood ons eene beer1ijke 
rustplnnts irnn lilt het \\'anue venuoeiernle a.f
<lnlen : het i8 een rnrrnkkdijk plekj , met 
steile niLttkf.t; rotsi'·autlen. met ceue weeltlerige 
"l'eg fl.fie bp <1en top rondom U eu den kris
t11.lhel<leren walervnJ, die zid1 -rlzlk h~j u in 
een zelfgegrnvcn korn uitstort, in 't gezid1t. 
Y u.n dau.r sh.an ;vii rechts af en kotuen eerst 
recht in het Feeenoord. Het smalle voet.p11tl 
over den nmd der rotscu is ann de eene lrnnt 
cloor rots en aau dt'n nmleren .kant door dicht 
geboornta ingesloteu, thi.t 7.ich ook ove.- nw 
hoofd in een dicht netwerk. heenwelft. I'mch
tige T:trens in de rijkste versc:heidenheid ko
men tu schen bet dichte gruene nws, wu.ar
meqe de overhangeude rot~en bekleecl zijn. te 
voorscbijn en bet rncb le ruiscben der glins
terende bergstroom. zoowut 10 Yt. beneden 
ons, verboogt den indruk nm <lit natuurpn
radijs. Over de Fairy Bridge gaunde, treden 
wij de »Owl's Glen" bin~1en en duaruit ko
mende the >·witches Glen" waar ik mijn com
pagnon, als zijude een landgenoot van »Guy 
Mannering" en» Kenilworth's" talentvolle schrij
ver (t) en dus »thuis" in bet r{jk der heksen, 
zonder vrees 11chterlno.t, om in w.ij u eentje de 
»Fairy Ladder" te bestijgeu en »Cox's On.ve" 
in te kruipen. Indien het dun.r wat donkerder 
geweest ware, zou bet mij niet verwonderd 
hebben, '.lOO ik b. v. de sa.meusprn.ak der hek
sen uit l\Iacbeth gehoord bad; inplaats daar
van hoor ik de »Covey" van ruijn vrieud 
en nemen wij gezamenl~jk den terugtocht aan 
om boven gekomen in de picuicloods op den 
top van >mount Pidd.ington"- een der hoog
ste punten te »Mt. Vict01·ia"-- onder het rooken 
eener cigarette het majestmmse berggezicbt te 
bewonderen . 

De t1irectl'ilr <ler mijnen stult ecn oppernmn 
t 'J' mijner bescl1ikking om d·· stee11 kdPn en p~
trolc'um-sL"hili'crkonl ( ~ 111le) uijuen t>C beticnti
geu. De omirek is zeer rijk in deze prnducten, 
wirnrvan de hutt>;te iu groote hoevcdhe<len n1tn. r 
Melbourne en Cnlifornie verzoncle11 worden. De-

Daar ruijn »uieuwe kennis" na een paar 
dagen naar andere oorden Yertrekt, heb ik 
besloten eens eene goede tocbt te rraken en 
kies als doel het ruijnwerkersdorp. »Hartley 
vale", waa.rvoor ik mij op E'en mooien wor
gen om 9 uur op weg begeef. foplav.ts van I 
den grooten weg neem ik de nu iu onbruik 
zijmle door bet boscli. waar bet heerlijk koel 

n stil is en arriveer omstre.eks 11 uur op de 
plaats, die beschreven wordt a.ls een klei
nood vnn de Blue mountfrius"; de hoogte i 
338 Eng vt. zij telt ± 600 inw. 

(-!·) Walter Scott. 

--- ·~ zz=: 

Fe u i 11 et o n. 
De ondste Broeder. 
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( i·c1·voly.) 

Langzamerband werd George's opvoeding voltooid; 
men bespotte hem minder; hij werd inee:· uitgeslapen. 
zooals de werklui zciden, maar t<'n kosteo van zijn 
kinderJijke vrijmoedigheid. Het ~iel hem zwaar alt\j cl 
te rnocten wantrouwen; hij gevoeldc zich treurig en 
''erlaten en :11en gaf hl'm spoedig <len bijnaam van 
den »zwijger". llij decrl zijn werk g0ed. Eerst moest 
hij iedereen helpen, hij liep van drn een naar den 
a r.r, hielp de pakbµi~kneochten, stofte de magazijnen 
en deed alles, wat b\j 1te doen von1!. Teen men zag, 
daL hij gaarne zijn ll~st deed, kl"P,eg hij vast wcrk. 
Zijn bes<.;herme1·, de jonge mijnhPer Dernux, gaf hem 
van tijrl tot tijd een vriendel\jk woord, wat George 
voor den geheelen tlag gelnllkig maakte, Hij was 
echtel' dikwijls in de fabriek die in Lotharingen was 
g-elrgrn. 

G<.>orge zng zijn oom Bernard zelden. Somtijds ltwa
men zij elkander tegen en clan zei George altijd: >>goe
d"n dag, com," en »Oom" antwoordde dan met een 
gebrom, dat even ~oed voor een greet als voor een 
uiting van slecht humeur kon doorga<in. Hij deed 

ze scbilferkool geeft zegt men 150 gallons ru we 
• olie op de ton en 18000 kub. voet gas. ln 

l 8~2 wierp de mijn voor c·ene waarde vnu 
OTer £ 00.000 nf, eene hoeveelheid vnn over 
30000 tonnen vertegen woonligende. De olie 
wordt in <le groote fabriek op de plaitts telve 
bewerkt- de ruwe olie tenminste, ciie dnn.rna 
nnar de raffinaderij der mMtsch11.pp\j tc \Va
terloo, een voorsfod van Sydney, ter bewerking 
wonlt vcrrnerd-waar de S/10/e in rrroote bnk
kersovens gel•ra.nd wonlt. D0 rook"' laat men 
ver<l1trupen in groote clubbele ufrnerp~jpen, w11ar
uit die als eene geele vloeistof te voorschijn komt 
en men ze in tjzeren waterketels opvaugt in wel
ke de stof langzamerhand eene lichtgroene 
kleur aanueemt. De Shute mijnen zijn alboe
wel in de rotsen focb op vlakke groud gele
gen en de iider bevontl ik teu volle 3.5 Eng 
vt. dik; een paardentram, in de mijn aange
legd, brengt de Shale na.nr de ovens, 1vaar
van er 7 4 besta11.n en waar men jnist bezig 
was 40 nieu we op te rich ten. Het w11.s bij 
mijn bezoek niet erg druk in de mijnen en 
de Joonen laag YOOr de plaats, .u.l. 9 shil
ling sixpence per <lag, dat echter in drnkke 
tijden opklirut tot elf 8hillings; daar kunnen 
ze dunkt ruij wel van ]even. 

De kolenmijn, dicbt bij de Shale rnijn ge
legen, is ondergronds en wordt door eene scbacht 
bewerkt, een der wanden is echter zoo gemaakt 
<lat de zelfwerkende tram niet belemmerd 
kan wordf:)n. De volle wn.gen die uit de schacht 
naar ornlaag korut, trekt de ledige naar de 
scbacht toe. Praktisch en economisch. 

.N' a een nog al karig diner in de doepsher
berg nam ik den terngtocht aan en ging nu 
over de pracbtige »Mount York" waarvau de 
bekliillming echter na. een diner, lang niet 
van stro0 is; na veel hijgen en blazen bereikte 
ik eiudelijk den top. Indien ik om het. gezicht 
van daar te genieten, denzeltden klim nog eens 
had rnoeteu doen zou ik m~J echter geen oogen
bhk beclacht hebbP!.l, eu eene tweede bestijging 
niet te veel heblJen gea.cht. l'usschen de 
ui~gestrekte gombosschen, iu de groote vallei 
beneden u. ziet men hier en daa.r groote boer
derijen met de mooie huizen der heer.enboeren; 
welbepfo.nte akkers en lichttdeurige zand we
gen geven ]even en stoffeering a.an bet land
schap, dat zonder deze onderdeelen zeker even 

nirts om zijn neefjc te helpen, rnaar legde hPm ook 
niets in den weg. Zoodra het werk was afgeclaan, 
li<:>p Geol'ge zoo hanl hij kon naar de school van zijn 
broertje. Ilendrik V\ acbtte hem alt\jd met smart, daar 
alle andere ki1.rleren re,'!ls vertrokken waren. Zoodra 
hij George zag ~nelde hij hen; tegemoet en ornhels
dc hem hartelijk. vol vreugd zijn llroede1··weer te zien 
en met een ge·;oel rnn een 'ogeltjo,. <lat eindelijk 
nit zijn kooi wodt gelaten. Dat was, het gelukkig
stc oogenl.lik Yan den rlag; Hendrik had altijd veel te 
vcrtellen; hij was de eerste van zijn klassc gcweest., 
of oen omkugenrle jongen, die oudcr was clan hij, 
had hem geplaagd, rnaar Hendrik had hem een slag 
gegen•n en een Hinken slag ook! In zijn Ye1·balen 
wns hij altijrl de helrl, want bij 1·erzweeg zeer vo0r
zic!1t1g al zijn tegenspoerlen; bet is ook niet prettig 
kwnarl te f'prek.C'n van zichzelf, daar zorgen andt't'e 
menschen g·ewoonlijk. wel voor. 

Dan gingen rle jongens vrool\jk bun eten koopen, 
h"l was gewoonlijk een stuk worst met brood. Maar 
het Pa1·ijscl1c lirood is ee11 leldrnrnijl Als zij hnt sa
men mt<t goeden eetlust op hun kamertjl) genoten, 
war~n zij den koning te rijk. 

Na het eten ovcrboorde George Hendrik de lessen; 
hij was trotsch op zijn ·vorderingen; Hendt·ik was 
bnitengewoon vlug en schrander en was mec~tal rle 
eerste van zijn k\asrn. De onderwijzer was zee1· te
vreden over hem. 

Ecns deed Hendrik, te1·wijl hij zijn Jes leet'd~, zijn 
broe1· een vraag, die deze niet ken beantwoorden. 

1»Wat, weet je dat niet, zoo'n gl'oot'e jongen?" riep 

Ad v1•rtenfiekosten bebnJve h_et zegel voor 

i>ike 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.
,,lke vnlgenrle plaatsiug de helft. 

Inzen<ling <ler Advertentien tot op den · 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

f grootsch en indrukwekkend, maar Elornberder nen, die men soms nan weerskanteu ziet, 
! eu doukE'rder zou z~jn. Meu voelt zicb hna.st rloch bet schoow;Le sieraad des bero·s zii"n zii'ue 
' l l ' " b . 0 ' . i g-eurongen 1iu voor de nn.tuur z1jne Lle;otie »/ei·1tl1·i:e.~ (vn.reu oorueu) somrn1ge11 waal'rnn 

te veniclrteu. .:-n ·voor de buren behoeft men e~ne hoogte van 20-30 vt. hebben. 
bet uid te lnten. D11.ar ik echter voor het De loodrechte stam, die het uiterl~jk vertoout 
diner tlrnis wilcle zijn en niet veel t~jd had, Tan met reusacbtige schubben bedekt te z~jn, 
Jeon ik rntj geen neerrnllen en devoties reroor- wordt gekroond door een prachtiga pluim nm 
loven en stapte dm1 vlug a1LU; wannloor ik lange varens, die uit den stam te voorschlin 
omstreeks 6 ure 's middags te Mol1nt Victoria komen, als de bladeren uit den w1iaierpalm 
atrnkwaru. · in In die. Eenige Sydneysche aanzienlijken bebben 

Y oor den volgemlen <lag is er een pfouic I op den top hunne la.ndbuizen, ware lustwantn
gearrangeerd naar 1It. vYilsou, een <ler be- den, vun alle genrnkken en het la.atste comfort 
keudste uat110rtn.freelen vi•n dit gebergte en daar • voorzien. Een hunner bonwde er iich een 
bet eeu mooie dag is, bestaat er alle kans dat i 'l'urksch bad dat hem alleen f 50.000 kostte 
we het zulien treffen. Een kwnrtier sporens toen het compleet was en meuigeen te Sytlney 
per goederentrein brengt ons te Mt. Wilson 1 weet <lat de bewuste beer iets heeft Ju.t hem 
station, wa11.r een buagie met 6 paarden ons die som kost, maar niet iedereen weet wa.t het 
wa.cht. is; dat komt er ecbt~r minder op Mtn, het cijfer 

Het gezelschap bestaat uit 4 dames, .een ge- · is het, da.t van zich doet spreken. 
trouwde heer en den ·scln-ijver dezes en clu.cht VVij hadden een heerlijk koud luncheon op 
ik ah vriigezel het voorrecht te mogen heb- d?n top van den berg en die het hugelscbe 
ben, den bok met den koetsier te zullen bier te zwa11r vonden, konLlen zich aan het 
deelen, <loch eene Engelsche gez.elscbapsjuffer kristalhelclere bronwater lav-en. Met uitzonde
vn.n over de 40, met kort grijs baar alsof het ring Yan mijne geze!lin op den bok gaan wij 
met uwi en vork gesneden wtts en gehuld in gez11menlijk eene wandeling in het dunkere 
eene wit fbnellen ochtendjas, met talrijke voi- koele geboomte maken, doch keeren eenigszins 
les . en vliegennetten oru het hoofd en daarbij overbaast terug naur aa.nleiding v11u eene ver
gewapend met groote alpenstokken, kla.pman- andering in het weer> dat er donker b"'gint 
den etc. moet en zal naast m1j zitten. Ofschoon uit te zien. De koetsier heeft ingespannen en 
mijn pleizier van den rid nu al wel half be- wij zijn allen tot vertrek gereed, toen wij be
dorven is, betuig ik toch groote iugenoruen- merken dat rnijne Hebe van den bok zoek 1s; 
hei<l met haar geze1schap en krijg ik ellen- wij vinden haar eindelijk in het prieel van een 
lange verhalen over de leden van den Holland- der bewoners van den berg, dien '.lij eeu flesch 
schen adel, met wie zij op hare reizen in a.an- wijn met spuitwater en eenige prachtige rozen 
raking kwam. Hare voorname connecties be- heeft afgezet. Het weder houdt zich gelnkkig 
letten haar echter niet mij de vertrouwelijke goed en de terugtocht wordt door ni~ts anders 
mededeeling te doen, dat zij eene uitgezocbte gekenrnerkt dan door de neiging m!jner vrien
collectie Egyptische pbotogruphieen te koop din om haar hoof<l op mijn schouder te laten 
heeft, die .r.ij Toor de belft van de wan.rde aan zakken,-een zwll.ar luncheon en Engelsch bier 
een kunstliefhebber wil overdoen, maar 't moet zijn bij haar a.an 't verteeren-en door haar 
iemancl zijn die ze weet te waardeeren. » [k succes in't vertragen van den rid, door bare 
ben zeker Mr. Vageboncl, dat gii ze op bun alpenstokken nu en clan te laten vallen. 'l'e 
waarde zoudt weten te schatten." Ik geef baar 4.30 retourneren wg te :.\1t. Wilson :::ltation en 
eenige aclressen .van de voornaamste papier- komen in eenigszins droevig weder te Mt. 
handelaars. Victoria aan. 

De weg is zeer goed en het zesspan gaat 
in Ylugge v1tart berg op berg af, Wli pnsseren 
de »Gro::;e Valley" iets als de »K::mimbultt'' doch 
:.Hooier, en naderen na een rid Yan ruim 2 
uur den voet van den berg, <lien w!j Jangzaam 
bestijgen. 

Mt. Wilson heeft de rijkste en rneest geva
rieerde Yegetatie in de Blue mountains. zeer 
verscliillend nm de gewonc plantengroei die 
men clnar aautreft. Hooge boomen, met dicbt, 
half tropisch geblaclerte vullen de di"pe ravij-

bij venaasd uif. 
George sli~ tTicn nacht slecht. 
Hencll'ik~ uitroep klonk. hem in de ooren. Uij bf':

greep. wat al zijn opolleringen hem znLtden kosten. 
Zijn broertje zou spoedig meet' weten clan hij. Hij 
was op de lagere school gewt>est, koµ kzen, schrij
»en en rekenen. maar hij was vroeg vau school ge
gaan om wat voor zijn moeder te ''erdieuen. Hij was 
ook niet zoo vlug als Henclt·ik. Et· zou we!dra een 
tijd komeri, wanni>er hij hem niet rneer zou kunnen 
helpen. ll0 b,td aan mijnheer Devaux gczegd, rlat hij 
slec!1tB ei~n flink werkman wilde warden rrwai· van 
zijn broer~je een gel•;erde wilde maken. Ilij had teen 
niet bcgrep1m, hoe groat zijn opoffering was. 

ll\j stelrle zichzelf voo1· als een mfln in €'en grol'e 
wl'l'kkiel, met eeltige handen en rnwe manieren en 
naast hem er.n net, mooi lieer - want llenrlrik was 
een prachtig kind - met l.ilanke ltanden clie van uit 
de hoogte op hem zoude neerzien, niet berlenkende 
aan wil'n bij al die voonechten had te danken. 

!Iendrik was lief en vrien<lclijk maar niet bijzon
rler goedhartig; hij dacht in de eel'ste plaats ann zijn 
eigcn genoegen en rlan nan dat van aucleren. Hij was 
altijd zoo aa1·dig geweest, dat iede!'een hem verwencle. 

De dappel'ste soldaten zijn .juist niet altijd degcnen, 
die zich onbezorgd in bet vuur wagcn; bet zij11 gc
WO<•nlijk diegenen, die het gevaar brgt·ijpen, die bet 
JevE'n boog schatten, ~aar toch met tlinken tred voort
gaan, wanncer de plicht hen roept. 

George was den volgenclen morgen wat bleeker 
en ernstiger clan gewoonlijk. Maar hij kleedde den 

(Slot ·vol gt. I 

De Par~jsche correspondent van de N. R. C. 
echrijft: 

Een van de vele slachto:ffers van bet gnre 
weder, wanronder wij lijden, is, helaas, Victor 
Hugo, de drie-en-tachtigjarige dichter, die nls 
de ouclste en cle grootste cler Fransche letter-

kleinen jonge11 aan, gaf hem zijn boterham, bracht 
hem al.s gewoonlijk naar school en kuste hem har
telijk lJij bet hi~cngaan. 

r »lk bourl heel veel van je, George, 1·iep d<• kleine 
jonge11, teen luj zag tlat zijn broer berll'oefd was. 

l:lehalve de groote vcrrlrietelijkheden, kwn:nen er 
nog IJeine tegenspoeden. 

Eens kwam Hendrik van de school terug met ecn 
grootcn winkelhaak in zijn broek. 

Wat t·J doen? De arme jongen had er manr een. 
hij had daar niet aari gedacht, toen hij aan het 
ve..:hten ging en zijr1 onmisbaar kl<.>eding~tuk m'n 
Yl'ees0Jijke wonde kreeg. _De kleine vent was geheel 
van streek ! 

Gt~orge was niet gewoon de naalcl te hantceren, 
maal' hij moest het wel probeeren; als hij het aan 
een klccrmaker of aan vrouw Pichon bi·acht, zo1t liij 
rnoeten betalen en zulke uitgaven ken hij zich niet 
vct"oorloven. Hij kocht dus naalden en gare11, Jegdo 
Henrll'ik in bed omdat hij anders kou zon vatten en 
ging aan het werk. liij had de c\eu1· open geh:t.tt'll 
zon_de1· er bij te denken. Hij was midden in r.iju 
werk en prikte zich ontelbare malcn in de vingers, 
toen een Juid gclach hem deed opschrikken. 

» Kijk me die handigC\ kleermaker ec~ns aan !" 
Een forscbe vronw met een vroolijl1: geiicht kw,un 

zunder kompl[menten binnen en nam de klei.ne bru~k 
uit de handcn van den jeugdigen kleermaker. 

>>Geef mij dat maal', mijn jong<.>n. Ik ken rlic 
winkelhaken we!! En ender buren meet men elkaal' 
helpen, voornl wanneer men l"iet rijk is! Want ik 



L n 
1 
ii~~t'n bovernian stirnt in d,, n.clitin~_·· cu vcr-

1 

en da11 den vrede bezongen, iil rniar de g
1
e- Ter

1 
polbitie~·tol werd

1
eu 1 gi1~teren ~estrn.ft we-

~ beurteuis viin bet ooQ:enblik hem irrnpireer1 e. gens let ez1 vnn c anc es1iene oprnm: 
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., · n ·J , Bl~J·kbanr heeft b\i hc>111 rle behodte om n.l cl.e. • Lesosoew1 ~nJo me JU .. ua m . 
aan eeue lOUO'Otltstekin<r, WiLiJ,l'VllU b\i W!Lttl'- l l B l J J' l 

In de huurt van Djebbre;; moet een inlM ... 
~ der nit Soernbn.ja een tjap djie Jde speelhnis 
j geopend hebben, <lat door het inln.ndsch spoor
j wegpersoneel rlruk bezocht wordt. 0 

'"' d b" !: foiten die hij bijwoonds, rnn we ken aan 7.lJ o {. osore JO » » » 
,:c~i;jll ~ j k lh' eerste kieru heeft opge imu n .' ook waren, weer te geven in dat schittere:m.cle ' terw:(.jl Hesodikromo, H.eso_nto110, J osoredjo, l Die Soerabajasche pl11.ag schijnt dus ook 

l nanr hi(•r over te w1rnien. ~·,,!,'!~ "1hei1l d11.t Ferdirrnud de 1_,,.soieµs iu de I S ]3 l S l t d · , · d l 11·lJ. ,. kleet1 vau de stontste zinneb.3eldeu en v1tn de 'oenar en o c oero ou· ·OJO wer en vr~1ge-
} r.msche Acndeune outvi>rwen wer 11. s 1 · · · t · d I · 1- l . . ·'"' ll a kenno·ste woorden dte 001t eene pen erne er- sp10 ,en. 
Prvn d1tg nl. heelt Hugo rn het oog YI!. en!' h "'r D t ' v· t H cto is een soort W eO'ens bet rerbliif van meer clan 1 urnand ~ 
l 11 , t l £ J . t l - t ht' hi 1 sc ree . e gees v11u ic .or no , o ,, ~ 0 d <l . l l l b 11 . l l t 
:W6' .I OU "100 us ges ll:'l.U op ( e oc ige I - l . 1 a· 111 . ter·uo·l-n,•1,tst in deze n.fdeclinD' 7.0nder Yerctunnina NJ'il Hok 'i n er e lll anc SC 1e evo nng ieersc l 

l t l t I t ·t t -11 l ''t ls 1 v1in wonc er,;]'lerte, ie vee ;:: eung ,.., '"' "' · o ,,.., _ 1. .. t f't K t 
lltmp.nn s l"n.u 10 ns 1 .un . - n_go 1ee1 , a t L .. "' t t . b iz\lill die Sin ct beboet met f 10 _ 'I gen woort 1g vn1 wat s er e. oor sen en zw11.1t1· 

11 . l ! 1·,, · h ·t,·\ "' l Wit er VOOruugaa 1 e<me 8001' Vitti I · ' o . ' .. h' t ]-~- ' , l d>· ]·· d , ] n •' o,H e mensc 1en t. le ZIC s u c . oe en en 1 . 1 d' 1 t 1 t . l 11 w >lken vV ectens be" met doen n.Heckenen vnn z11n oes en ,omen voarn on et -in e11m, vee 
.. . · 1 .. t . l 't veel c111zei1tvo11 I" cen -oon nn. scrn en, e "' " . , t "l l t t"l l t l b .. b 
~Ile n,1 m trier zrn;:: Zllll gewees ., z1c I 11001 . bet noodlot ~r in bh1.nst. Dit is. de on will,:>- pas binnen 24 uteu nu ~rnn ko111st Lim H wi I YOO!', fffW\J t e vns en \JI en 1e ( anr g e-
m acnt genomen tegeu kourle. Als een gewoon k . 1 b t 't' bet genie 'J'i'wirn beboet met f l 0 terwiJ'l Oei Tic en I boorende nncbtwakeu ook wel het hunne d11.ar-, 1 . t . .· 1. . er en eunge, c e on ewns e m mg vim · . ' · . · . . . ' , ll b" l · 
m_ eusc I nog me eene over3ns iep, za,, m N' l h ft d' . d' te cte'nnd LI.ill Bo 'TJ'oe beschuld1crrl vnn m1sbrmk van toe zu en !F t1ige11. · . . · h l · , .,11 ienrn.nc ee . rn gave m ie ma 0 '" • .? ,_ . 
}fo~o met een wit st1ooien oet op m een op'. F. k ... 1 h ft 1 . t . denke1·s clan vertrouwen werden vrlJo·esproken. -----
riitUi·_,- ri1.den Of wel hii ainCY blootshoofd m 'rnn 1 ~JC ee vee g~oo er ' o 

'.". ~t- · · · d 1 E '! 0 0 1 1 aftiid HuD"o, veel grooter st1tatsheden en redenaars 
zun u1~ w1Ln e <:'n. r IS eenm111t e~n e~ ·. t' en :,eleerde~ o·elrn.d man.r bet heett uooit een 
dat zelfs de sterkste gestellen 1mlke rhngen me l t:. l 0d 1. ' d d l b lden van "' 1 1 l · sc 1rqver O'e rn L 1e :in.n e enc ee 
rneer ::;tntffoloos runneu < oen, voora in eene .. 't .. 

1 
° 'i 

1 
d 1 l ffincr ctaf 

l\Ieiurn11nd nls deze. nu iedereen het reeds uit- zgu !Jl zoovee g oe eu zoovee ver 18 ~ o · 

g-ecloof,]e vuur wed~r an.n1egt, nlsof Non·rnber 
in het land gekomen ware. So erakarta. Op de Avenue Victor Hugo, zijdelings _van 
den Arc de 'l'rioruphe, bewoont de oude d.1ch- ______ _ 
tcr een klein huis, dat zeer comfortable is in
gericht, en wanrn.chter een ti;i.melijk groote 
tuin gelegen is. Gisteren en heden stontlen al
d11.ar voort,lurencl een bonrlenlt11l lietlen voor 
cle deur, ow mi.ttr het ziekteverloop te verne
men. Geueesheeren en belangstellenJe kowen 
en ct1t1in P.n schrij ven hunne namen in een re-

t:> v . 
gister. De heide schoonzoons, ftcquene ':lll 

Meurice, en de schoonclochter, mevrouw Loc
kroy, met hnre twee voorkiuclereu Jen.nne en 
Geor"'es Hucro oruriuo·en den oTiisaarcl, voor 

;:, ~ ' 0 0 v 
wien uiet veel hoop op herstel is. De eer ste 
PMijsche geneesheereu, Seen V ul pian. zijn in 
conwlt geroepeu en geven dn.gelijks eeu bul
letin ui t. i\Iet eene geJij kmoedig heid, zij n groo
teu ueest wan.rcliD", ziet Huu·o gelaten den doocl 0 0 •.> ~ 

te gemoet. 

Ue laatste nacbt is onrustig geweest. en 
hf, hn is de lijder afgemn.t en zw11.k van den 
koodsiwuval. \Yat terecbt een onr1.an~enn.men 
in frnk bii h·~t publiek heeft gemMkt, is de 
wij .. e wanrop de ziekte Yan Hllgo dnclelijk do_or 
sornmige kbne bladeu is geexploiteerd. G-iS
teren hl1orde men, dadelijk irn het bekend wor
den dcr 'lit>l-te van den dichter, op den Bon
levnn: <hicn· de krn.ntenverkooper,; uitgillen: 
,.D.) litwf'te oog-eoolikken vim Yictor Hngo ! 
,.Knop tt·n doodstr\jd vn.n Victor Hugo! Nieu
we b;jL.utt1lf'.'t<1eden!" 

In de laatste t.iidet! wordt er zooveel uit
geschreenwJ op den openbaren weg te Pnrijs, 

:n. Ji. Eeredien!IJt. 
KATECHISATIE. 

Op Vrijdag en Zatenlag den 2G en 27 clezel' des 
1norg('ns ten 7 m·e. 

Godsdienstoefeni ug-. 
Op Zondag den 28 1lezer des morgens ten 8 ure. 

Pastooc 
F. H. DE BRUIJN. 

ltl n. ans t n, 11 d. 

-Zaterdag G Juni L. K. Zatenfag 13 .Tuni N. M. 
\'1·ijdng 19 foni E. K. Zaterdag 27 Juni Y. l\l. 

§ l u i t d a ;:- e n d e r 1'I a. i I !I. 

EUROPEESCHE l\IAILS. 

S.\:\.[.AR.\~G : TE BAT.II.VU: 

Fr. 11-25. B'r. 14--28. 

Eng. 2--16-30. 

Holl. 2-13-23. 

Eng. 5-19-J Juli 

Holl. 5-16-26. 

Q11ee11~bnd Royal Mail Lin<". 
Te Samarang 8. Te Ilntavia I ·I. 

Verz~rgin~s;;cst.icht 

Commissnris der mttand Juni 1885, 

de beer J G. hl. A. CARLI.Em. 

dc1t het p11bliek dezf' seusatietijdingen uiet meer v e 1t• t 1· e k o er Tr !!' i n e n 
ge]ooft. - ::\Ien is reeds zoo dikl'ijls bedrogen. Semn1·ang-Solo G.50 '" m. sneltrein, WAike 
'\~,rn laar diit het clubhel pijnlijk is znlke din- te Solo aansluit aan den snel-
gen te 110oren, wanneer hct. de ziekte geldt tre;n, diA om '10.30 v. m. 
v.n1 eene zoo ~erwrmrclige :figuur als Hugo. van daar naar Soerabaja ver-

Victor Hugo, als hoofd der Franscbe letter- tl'ekt. \'erdei· 8.3'1 Y. m. 1.11 
kunde, wl bii zijn overlijden eene plan.ts open- ~· ,/13

: 
10 

.,
0 

. 
1 d . · d d l l k · Solo-Semnrang- 1.- ~. m. .a -. m 2 16 n.ten. ie 111ern11.n v1in e eve1ic en -a.n rn- It. · : 11. · · 

.. · F "k t ··r ld n. rn. sne 1ern, "'e ,e attn-
nemeii. Cr ZJJ? ln rnukqJ onge WlJ e <Jnit aan den sneltrem, die 
zeker iumtal d1cbters van groot talent. Le I 0111 G.~O v. rn. inn Soera-
Coute de n~Je, Banville, Coppee z\jn dicbters, J b•1.1a , ertrekt. 
diP-. nrr~~tc verzen nrnken en wier werken ~emarnr.g.-~edongOJat1 2.5? n. m. 
;:ulieJJ hl!jven leYen. Maar geen hunner heeft [vidong-D.1at1-Sema1·ang8.!2 '" m. 
in ztju geest dien vu]lrnan gehad, die bij Sernarang-Ojokja G.50 v. m. 8.31 v m. 
Hugo een;,; halve eeuw laug dieu stroom ·rnn D.1ol'..Fl·-~cmm·ang 7.·15 "· m. 12.25 Y. m 
lam rnortbrncbt, welke de omst11nJers met DJOkJa-Solo 7 :15 v. m. 9.48 '" m '~.25 

n. m. 3.55 n. m. 
open moncl rrls

1
een natuurvers'.~hiins1el bebbb~nd Sok -D.i'okia 7 .. 13 '" rn. 10 v 1 ~ 3 • 1 I- t . m ... o mwge:;cntut.. e lii zeer cuneus aen ar e1 n. m. 8.36 n. m. 

van Hu!!o t•' midden der verschillende 1evens
omsb1nti;ghedeJt gade te slaun. Het is 1dsot 
h!j, zouder zich zelven daarvn.n rekenschap te 
kuunen ge>ct1. onwillekeurig de beboeft•· hePft 
gehad. om al wnt hij zag en al wat· zijn 
v11.derluud wedervoer in klinkende veTZen te 

Willelll I -- !\nlung-DjaLi 6 v. m. 2 n. m. 
Keclong-Djati-Willem J. 8.3 v. m. 4. t-1 n. m. 

10.41 (sncllrein) aank. Soe
rabaja 6.-

bezingen - en dat zonder zich in het minst Soerabaja--Solo Djcbrc · 
te bekom1w'ren om betgeen hij morgen zou 

2.35-aank . Marlioen 5.52. 
G.20 ( .. neltrein) aank. Solo 

Vj. 1.28 
in verzeu brcngen. 

Hii heeft achtereen volgens de Jegitieme mo
narch ie en de vrtibeid, de militaire dictatuur, 
<le repuh1iek en de commune, nu den krijgsroem 

8.:25 aank. SoloD6--· 
11.57 aank. llfaclioen 5.51 

(Tijrlsoµgaven volgens middelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nut"n ver,chil met Solo; '12 uur Soerabajall H .5'1 
Solo.) 

bcn jt> bunnTouw. - de de11r tegenoH'r - rnaar de nu foest. Nieuwjthlrsrlag was in aantocht: die 
fa i-;!'Ul g"l'\\O:o:ilijk zoo larit thui~. cbt jelui al slanpt clag, waarop gclukkige kindel'en nog gdukkiger zijn 
·11:< twe•) 1'11zd1.i1~s ! :lfaa1· vandnag heb ik y,·~j,1f. Ik en Yerlaten kin<.leren zich nog Yee! ecnzamer en 
lic!n ut11TCll'-'e in de engelenbak. on!!elukkig ! Ik hoop treuriger gevoelen. George kende reeds droel'ige 
•' :t i'; n:1 • "''.JS cmklim en rlc trap af mi.al' de eerste feestdagcn, maar Hend1·ik had altijd nog een nieuw
nt· !:!','n V<-~il11is. .\mar ik lrnb niet te klngcn. Dangs jar11·sgescbenk gekregen, moeder en George Yerricht
,,,-1,rl~ :;, You:· c·~n ~clwericnnmgnijn. .\'id ,-.:el, rlat ten wvnderen van zuinigheid om hem een k!Pin ge
k:rn jc bt1g1·ijpen: als .i,.. om ecn um· naar be,\ gaat, noegen te verschaffcn. Nu was alles Yerarn.IPrcl, er 
;eta .ie ni<>t l'i'fJt'g op uatu11rl\jk ! ~faar ik doe ''at moe~;t nu all~reerst gezorgd worden voor het dage
ik kan en ik zon ook we! evengoed a!s 1•e11 an1ler lijk;;ch broud, en dikwijls was het oiets clan d1·oog 
gpf,! in rlc :<pa;u·ba11k ku111rnn brnngen, maar ik heb brood; er bled niets over voor iets buitengewoons. 
lien z11·,1k. ,\ls de bems Yol is, hak ! dnn moet ik ))l\faar ik moet wat mooi~ hebbC'n op N'iem1jaar!" 
een goe l rnaal hebben, ecn kiJJ en e(:'n 11eschje wijn zei Hendrik. 

nio;mand i~ Yolnmakt. --- rn eco mensch lecft llij wist George eindelijk 01·e1· te hfllen om met 
ook m~rnr een keer' ... " hem tangs de boulevards te wandelen. llendrik hield 

Al babbclen.lt>. wus de winke\haak zoo prnditig ge- van li.clit en gedrnisch. llij was opgPtogen 0ve1· de 
ma:1kt, dat u,~orge nauwr,lijk~ kon zien w:rnr r[!' kraampjl's, 1vaar alltH"lei zake.n Jag-en uitgestald. De 
~ch1'ut· gr1e1en htlrl. !lij mis 011i1itpntteiijk in zijn prncbtig"~ magozijnen, die scbitterdl'n van hP-t gas
dankbct11i_!!ing-e i, die de vrouw bijna 11ioL bnorde, licht, en rln prnchtige dingen, die de rijke koopers 
wan~ zij hoordc hrt lief~t liaa1· eigen stem. Zij gi11g I moesten lokken, trokken hem vecl minder aan, clan 
l't'nrt uwt pr;1tc:1. Do kind<:lrc;n b,,grcpen er niet het ~wone spcPlgoed voo1· tle minder gernlde beur
Yeel van. ma:u· zij lacltten en de kleine Hendrik zen. 
hart, tPrW•JI hij in :r.ijn brdje opzat, rrg me! piL'zier. , ))Een gewee1-, George, een klein geweer maar !" 
De bn111·1To11w wn~ cltodclijk Yel'liefd op het rnooie » \V-ij moeten gaan," antwoo1·dde George onvrien-
kind. 1101~11vlr. hem cen engel c>n speeldc met zijn delijk. >>wnnt .ie wilt toch niet zoet zijn .... 
gowlen lokkcn die om zijn hoof'dje krulden. >>Och, mijn Leste broertje" .... smeekte Hrndrik. 

I-let y;as C<'n mi::n· foest voot· de ldeinc jongf'ns, George was innig bt-droefd. Allerlei dwaze ge-
die bunn. nooit p!C'iiil'r had den en toen wouw Mi 1 o- dachten k wameu bij item op; bij wilde naar oom 
ton beenging, h:tdtlcn zij een ITiendin mee1· in de Dernal'd gaan en hem veertig stuiver trr Jeen vra-
we1·eld. g·~n. f!ij z:ig in zijn verberlding reeds de woecle 

De 11·t'ken volo;;rl•'n elka nrlPL' ~11t'I op ell E'al'ij' 1 ier- rnn iijn onll), nh hij hoonlP, dat hij YOO!' rlie veer-

; 

Klaer & Ollman 's circns cl11.t thans te Soe-
Welwillend werden wn rn de gelegenheid mbajn. Toorstellingen geeft, zal misschie ook 

aesteld kennis te nemen van den uitsln.g (in de Vorstenlanden bezoeken. De Directeuren 
~en financieel opzicht) rnn het jL-no·ste kinder- I hebben tell ruiuste nan iemand n.lhier reeds 
feest. · 

0 I eenige inlichtingen gcvmagd, waaruit het bo-
De ontvangsten bedroegen f 1107,50; de ·1 venstaande is op to maken. . 

uitgaven f 1068.40, zoodn.t er een saldo van De Bat. bladen roeruden de TOorstelhngen 
f 38. l 0 ov-rrbliift. R zeer. 

Al blijkt ons thans dnt bet 11choolkleeren-
fonds, in ons vorig nummer besproke11, met 
zoo'n poover resfontje slechts luttel gebaat zou 
worden, zoo btjft het denkbeeld zelf van over
wegend bel1J.ng en de verwerkeltjking er vnn 
behoeft ook niet afhankel\jk te zijn van de 
klirk,ies van kindnfeesten. 

Ieder ander 1tanknoopingspunt is d111irvoor 
goecl en het plan zelf verdient o. i. de meest 
mogelijke ondersteuning. 

Volgens gerncht zonde de J1Lrn1mschc vronw, 
die onlm1gs een schotwond kreeg op de nloon
aloon, eergisteren overleden zijn. 

De wnnrheid is dn.t z\j hrrnr volkomen her
stel nadert en tlrn.ns reeds weder mm we1mg 
loopen kan. 

GE~IENGDE BERICHTEN. 

Su1KER. NMr wii vernernen is door de :6.rma 
G. von Baltiingsliiwen en Co. te Soerabaja. 
een partij suiker gekocht groot 80.000 Fikols 
tegen den prijs vnn f 12 1/2 --·-

I. v. 

UlT A:IIB.iRAWA rneldt men ons, dat over den 
agent vau de W eesknrner 11lda1:t1· een bezwan.r
schrift is ingediend, waarbij dezen ~u Juste 
wordt gelegd, dat bij niet gezorgd heeft voor 
het behoorlijk annonceeren eener boedel-ven
dutie onder Oe11garan, op welke vendntie hij 
zelf tot zeeT ln.ge prijzen verschefrlen goederen 
zou heb ben gekocht. 

I. v. 
Gisteren avoncl had in de Loge alhier de 

vieriua nm het St. Jansfeest plaats, wan.rvoor 
het g~bouw hier en daar met groen versierd ~ 
en D"eilluorineerd was. : y p cl p · J dd J -

D"' k t · t t t 1 f 1 ;i_· an 11. nng a.ndJi.mg 1vor(lt . 12 um 
e op oms was me zeer groo wa 100 l - ·, d S Ct b 

l 1 .. k 1 d . 1 b ·i- . -~ aan e um. , . gesc reven. 
za rn lJ we n.au e oTern egonneu sm ~er- H t h .. t · At' h · t 1 · t 
camp~gue en koffi.ephk te wijt~n z11.l z\jn. ; .. e sc ~1 11. 1,~ 18 

• w_eer med e.rg !~ms e 
0 t 3 b t f t f 1 t' 7.1]11, want gistuen vert10l,ken we> e10m oO man 

ngeveer eu ure was e ees a go oopeu. :: v;•n Fort de Kock en beden werden hier 75 
----- lllti.n, Ollder welken ,tQ Europeanen, 11.fgemon-

Dn nieuwe weg langs Poerwodiningratan sterrl om rnor!Senocbtend tezamen uaar Padang 
leidende naar het station cler S. S . is geheel te marcbeeren en >oorts per eernte stoomgele
gereed, eu z11.l voor het pu bliek verkeer open- genheid naar A~jeh to vertrekken. 
gestel<l wordeD, zoo spoedig de bogen gemet- ' Nnr.r ons uit PontiamLk gemeld worclt iijn van 
:seld zijn. de twnalf gernugcn genowen l\.fonclhorsche op-

:M:eu heeft bet pln.n <lien weg tot de karn- stanr1cli.ngen hoof den vii f ter dood verooi'deeld, 
pong Sorogenen doortetrekken. die te Mundhor zullen worden opgeknoopt. 

De prijs der levensmiddelen op de paMrs 
in het Mn.dioensche is, in weerwil Vii.11 de 
poeasa, buitengewoon laag te noemen. 

V oor eon picol vrij goede tn.felrijst befaalt 
IU0D tbans niet rueer clan ! 2.50, een groote 
kip lrnst slecbts 20 it 2G duiten. terwjjl men 
2 kippeneijeren voor drie duiten bekomen 
kn.n, enz. 

Gisteren ocbtend had een Cavallerist van 
het M. N. legioen, het ongeluk btj de exer-

1 cities van ztjn pu1ml te vallen. 
I Hij kreeg van bet dier een schop tegen bet 
~ s?.heeubecn, wan.rdoor hij. per drnagba11r door 
a zyne kamern.c1en 1111.ltl" hms moest getranspor
~ teerd worden. 

Er is bepan.Icl dut alle hier te verloten voor
werpen bii de aan vrage om toestemuting a11u 
den AssiHtent-llesident vertoond moeten wor
rlen. 

Herhaaldelijk toch komt het voor dat goe
deren van weinig waarde verloot worden te
gen E-en buitensporig totaal bedrng. 

tig stuiver een geweel' >001· He111lrik wilde koopen ... 
want George kon .niPt liegen en zou alles hebbcn 
bekend. H\j dacht ook aan mijnheer DP.va llX, maar 
zijn beschermer -;_vas afwczig en men wist niet, 
wanneer hij zou terugkomflll. 

llcnclrik was rlen geheelen avond uit zijn humeur, 
wilde z.ijn broertje geen zoen geven bij het naar bee! 
gaan, en s]ii;>p eindelijk snikkende in. 

George sliep ee1·st laat, zijn taak viP.J hem zwaar. 
IIij r.ou di!n kleinen jongen zoo gaarne plezie1· gc
daan h<~bben. 

Den Yolgt'nden morgen hield vrouw !lliroton de 
jongcns staande, toen zij baar denr voorbijgingcn. 
Zij hart ecn nachtmuts op en Hendrik begon te 
l:lchcn, omdat z\j er zoo dwaas uitzag. 

.»0 ! ondeugendc jongen, ik zal je leercn mij uit 
te Jachcn ! ... l\Iaar boort eens, sclwren, ik zie dat 
jelui ha.1st hebt en zal je dus maar gauw zeggen, 
war ik te zpggen heb. E•~?l van de kindcren uit hHt 
eerstc bedrijf van ons uailet is ziek. l\looie kinrleren 
zijn niet zoo gemakkelijk te vinr\eu en het moet we
zenlijk een mooi kind zijn. Toen ik Zt'i, dat ik een 
chernbijntje kende, een ech.t engelenkopjc, hebben 
zij mij gevraagd, om hem zoo gauw mogeJ\jk. mee 
te brengen. In tien minuten weet Hendrik hoe hij 
moet staan; verder heeft hij niets te doen en daar
mee knn hij twintig stuiver verdienen en ziet hij 
het balic>t nog op den koop toe .... niet waar, klei
ne vent?" 

Ifondrik ];Japte in de hanrlen van plezier, zijn 
oogen schitterden en hij riep uit: >JDan kan ik 

Men schr!ift ons, dat het 5e bataljon, zo -
ttl11 bet in tweei~·i gekomen iti ook in tweeen 
weer zal heen gc.:!. 

A. D. 

NMr wjj vememen, zal ook b!j onder bet 
niet-technisch personeel der staatsspoorwegeu 
het bezuinigingsstelsel worden toegepast. 

B. H. B. 

Bliikem berigten vim de hh. Veth, Godefroy 
en v. d. l'>ilen uit :Zuid Afrika is de heer 
Veth ziek geweest, doch te H urupata in de 
berglucht waar hiJ den 30,;ten J:rnuarii ann
kwam hersteld en den lOden Maart uaar Ben
guella vertrokken. De Sandelwood paardje! 
z~n te scheep den 25sten Februarij van Rot
terdam vertrokken en den 22sten Man.rt in de 
7.uid Afrilrnn.nsche baYen B<J.naua. nange 
men, vn!L waar de beer Godefroy ze zou 11f ha
len. Dit worden langzamerbancl zeer bereiscle 
paarcljes. 

»Op Soemba of bet Sandelhont-eilaud ge
boren, hebben zij eerst de reis naar Java ge-

m\jn geweer~je koopen !" 
Geo1·g<J wilde e1· echter niets van hooren en stond 

niet toe clat zijn broertje aan vrouw Miroton 's wensch 
zou voldoen. Hendrik were! woPdend, rolcle over den 
grond en schreeuwde de buren bij elkancler; vrouw 
Miroton scholrl George ook uit -YOor een stijfkop en 
een dwingeland. De anne jongen moest Hendrik met 
gP,weld meetrekken. Voor de eerste maal hadden de 
jongens ernstigen twist met clkander. Henclrik schrci
de niet, maar zette P.en kwaadaai·dig gezicht. 

Bij de schoold<:'ur zei George: Korn Henrlrik, wij 
moetcn weer vrienden z\jn. Geef mij een kus"' 

»lk bcn boos op je; ik houd niet meer van je; j 
bent stout." 

George ging diepbeclroefd heen; hij deerl zijn werk 
verkeerd en wen! beknord. Hij was moedeloos en 
bedroefd en had een gevoel alsof niets hem wilde 
gelukken nn IIenc.lrik niet meer Yan hem hield. De 
armc jungen kon nerge s troost vinden. 

Toen hij 's avond;; aan de school kwam, hoorde bij, 
clat Hendrik al weg was en clat hij door een vrouw 
was afgebaald, die e•m bl'iefj e -voor h!'m achtergela
ien had. 

(Wordt vervolgd.) 



da11.n, daar g<~1lnrende eenige j1ll"•'ll goelle dien-1 De <'•'t',t•' l 1"ttcn:111t del' infantt•1·ic C. n. T. l'nn 
sten ?ewezen. yervo~g«•11s '.k g"l'1lOfe n>is van Erp"r~ Ho0\i 1·l1·1 ls i> ovcrge1:trnht 1w:11· ~.~11urnng-. 
Buhwui 1rn1Ll' _\ mstenbm :ltg·nleg-.l. Ja•ll\ oniler 111 li" l'~tllll•!Il 1001· cc1rn1u1es dc•r iwc•cclc klas:;.e 

V erkrijgbaar: 
Loh.>n voor de ( ldtlloterii tu >3iim1irn.ng ten 

bel10ern vim het Hoowsch lfotholiek \V eeshnis 
dikwijls 01wnnstiire 01nsb1ntli!•l1c:d .. 11 ct·n «11nr I 1tij di·n p»<t·l'll !t'IP~;r:iafdil':1~t zijn Q·e~l:ia.g Irle Ii C<'l'L'll t 

voorj;iar e~ afwisselendPn :i::~ll!f'l' o'p dt' l~nlo- c._ \\'. ;'l!il''e111 h"kk,•;· Pn .1._ .. \ .. i·:rn 1.Jelstli11gen. eom-

l
. 1 1 . llll<' ... '11 dt'I' t!P 1·' k!tl:~o h!J <l1Pn d1»nst. ell 11 t 1 r il ~ 1 St u· t• ' 

male tL•utoonstt•l rnQ,· 1l1ior~~·,, 1rnL· it. tt- LeHleu i / 1 
.,, , . 0 . . . 

1 
.. 

1 
. It . Yan t. t ptom s vnn · 1 mcen ms a . . ... , ,ow 1•11, __ . .i1111. e mu11,;t,'l'I<''-' 0 cns1~ l011t ann. p 1 , 

o~uwrn~ertl, ~re1llll'"l<l · dl'll :·~lll.11.'l' te .\.rnhem I ne lilH·rakn weige1·1·n T.tl!'d s,1]i,;b11r:1 le steLmen, . ltll 0 tP ~ltUlltl'1Lllg groot f 300,()00. 
t1n~k d1enst g-cd:t;:n, tL•~t ":~nter weJ?r te totda. ( tt•nzij) de. parlements~itting•'ll vcnlnngd wordcn. ]) }1; PHIJZEN ZUN : 
. eHlen <lool'gebt·:ict1t "l etildPl\)l· t' ... ne meuwe Jh•t. l-'uez· ka11·c:t! 1r:1s tw;talf d.i[~"n Ianµ; gt>slolen, I 100.000 

20.000 
10.000 

5.000 
l.000 

500 

grnote zeereis v1~u \tn:>t•r lniu !Hmr lhnn.nn. ten gPvnlgc ,·an stremmi11g in hl'l rerkcl-'r. 
verricht. Btj n.1 tfo,~_, nt\ri.::" ·lin!~en v11n Yel'- Il<.!l. verkeer i~ thrins wecler hcrrnt. I 
bl!jfpla1its en kii:n:t·tt. van pt>rio h>n v1tn tragP ~ Uit IJatal'ia, :2} Juni. OnHa.!!l'll.' een·,,1. rntlhen 
ru, t en inge,.,panne; 1 wf'rkimamheid. ziju zii ~.··k:1rb:1n<lpr. ""'do110 Y:lll het dt,;tnct Sn111pnngdaJa 

steeds aezond. krctch·1'..!'. vl11g, tier en moedig etl:intl Maclura. . , , . 1· 

bl 
" l l] 1 · 1 1" l h · 1 · Bcn.,emd tot wedono van het dl'lnct Sarnp:ingdaJ:l, 

ge even. en w J wn <.11;; ( et "ll!.(t zirnm eH Yim .1 1 •1 1 1 · 1 . . c-· 1 1 I 

h t 
· t ·· i. l · l . l i. <'I :int '' :H urri, le ns::-1stent·wet 1H1<1 was •Oe( a e ;sa-

e ras, wnar oe zu ue ioon•n "c ntt.erern ue- 11 ,1; 

wezen. tot Wt)duno te Ba111locng. rndhen Prnwirodiredjo: 
A. D. tot werlono te 'l'.1ililagoeng .. mas ::\atapoer:1: 

. cs 
tol \i11lpt111d1'n'·ijzt•1 cs, 111ej. Jl.rnseh; 
tot ol'zil'lll'I' dt:>r t wret!t• klnssc bij bet bo,:GJrn·pzen 

J. \\'. JZolmus, opzicner der dC'rde kla~se. 
t•Jt tipzil'IH'I' dcr tlenle klas:=:e bij bet boschwezen, Versp reide Berich ten. 
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J,oten z~j11 tegen coutante betuling en op 
franco aanvrnge a. f .HP Let lot verkrij()'baar 
bij aanvrnge per post onder inzending v~n ee~ 
postzegPl it JO cents voor frnnkeering. 

De dug der trekking znl nader worden aan-
gekondigd. -

I~<tmpoong ~l.Jinfl: Soe'Nr.lutrlfl. 
i BAROE TRIMA: 

i Sroctor Manilla No. 1 clan rocpa-roep~l 

1 sroctoc 
Pajoong s >etrn (r1)('pa-roepn) 
Kain soetra rocpa-nwpa bamng <lngnng·m1, 
bolch dapet mocrnh i'\ckali. 

(182) 

De ondergeteakende, 
belnst zich met den in- en verkoop vim pro
dukten te Semnrn.ng. 

V erschaft werkkapitnal nitn Lnudhou won
dernemingen en verleent voors<lhot.ten np pro
dukten. 

1 Een en n.nder tegen n:tder overeen te ko-
1 men conditien. 

I 
Bauniann. 

- ---- - - - -- - ll1•t stl1oms1•hip 1'1·inses A1Mtlia is Lien :'.~en Juni 

llin~Llag jl. hebben de openbtlre lessen in de school \un Port-Sarti m1ar !\!nr;:rillP wrtrol·ken. 
tlcr z11«tPrs Fr;1~cis~anPsS"t1 t t" :-:l'111a1·:1!1g plnntsgr- Jh• hmlikl>'n~re<?niging- Alllste1·i/a 111 kee1-t ove-1· 1884 

THOOFT & KALFF en I (233) L. C. SCHALKWI.TK. 

h:11l. --- Op J"f?P 1s \Yl'de1· L't'lls ;.Ykl>IJOl'd blJ t'l'll I c.:a di' i1k11d i;it \:lll 5 pct. · 
Europce,ch gcemplL1ijernk d1T S. S. i-:<'n kort 111aar I D•• kapitcin ,·an den frencralen stnf L. Swnrt i~ 

(GI) SOESM.AN & l'o. 

I i::r 11 ISCH E-BOD EG.A Z<'<Jl' gocll ret'ht met ontlhl\.•!'<lin!! vnn iede1· 1-!Cvan~t'n ., rnn .\tjch 11nnr Bat:1'i'1 owrgep\aa\st. 
kctjor. i" de ecnige wiy•' om :'l'hrik ondt'I' dit' :::ck:- Uet :::lnt>lll:'<'hip :3e111m·a11u is p:i"lcren rnn S11cr. 
vnitt·n le krijgcn, en met. dL'll T:<li1n1 en dt' .f:nnan- . Yertn•kkt-n. Ont,·augen: 
l'rhc atlat nict in :;trij<l. -- ll1 ic grot>!e 1rn11inµ-•"1 i l11.u1•dt•eld hiJ' het :'.c b.1tnilhm infontrric. clc Im- iv t•• · • ,.,..,1•tte 

j i 
.11!..en 1>ar a.JtJe exq111se ,,. 

;n de l{ot'110»11g-U<lII\f>lll)-:' ondcr .lo~ja 1ijn d,101 hrar1d nitein ,l. (;il'1·nc11·ink1•l l\a1111'enl\jk. •• . 
wrnie~tl. llc o,>naak d<u~·rnu is a:rn 111ol·d;Yil. toe- ' hij ht>t 31. tiataillon iiilirntet'ie. dt~ t1wet!e l11ite1rnnt . pOl'('l.'\\'J,jlb, mmder zoet van smanl: clan de 
tt:schnJ' en. -- .\·111 dt>n rnt'n'wn .\s;1;lc11 t-hc•-11lt'llt l; . .I. ,\ lbi:rtz: ' tot nu toe unngevoerde. 
rnn Jogjn i::: hrt ;-elnkL wc1lt~r l"\'t'nd wa(1'1' hrng~ BenOl'llHl tot Ct>11t1blcur clt•r twrcde lda~sc H. ;\'. . ~ ( 28G ).* 
nic:1tnran tc doen stniouH':I, z11odat 1111 de hoo'rhwg l\iliaan. aspirant-contib!enr: 
wcde1· bt'a:l1trn ka11 wonkn. --- De nit•nw beno••tu- tot a"1•irnnt-contl'ulL•11r,::. ch' nmhtcnaren te1 bc-
cien Uo1ncrn1•m· 1an ::3u111n\ra·s \\"l':tkn"t is drn !Cen ~chihking Kcli<'r en 1a11 lloorn: 
jl. te l':td:1I?g annuekOllll'I1. -- ]!.' ~lllIJ:ltr'.1-Co11r<l!lt hit alge111l'CIIen UIItlrlllf.'.el' 11' Prol1olinggtl r. \\'ct-
ontving niet rui11der <Ian ·1'.! i11g,•zond1'n ><t11ldu•11. ter><. nlµt·111een ont,a11::,er te Tinnjot'l!lU>': 
~tukjt•,; rn brien•n. w:1anan 3\J cnH•orwaal'tl1•l\ik hl'l 1ot alµ<'me1'll<'ll ont1angrr te 'jfol;n,;scr M. JI. llou!!' · 
bckend1~ prnt•'<t nfk1'11rl'n. l11's\rijde11 en d•' me<':;ll' , kan11', tijdelijk wan1ncmen1l algl'm<wn ontrnnger daar 1 

ontlertol'k1•1iaars .Joor 1!en pekt;I halcn. - Binlll'll I' ter plaat,e: I 
k,,,.L zal lt~ htd:lll!! tie l'XL'C11ti0 tlo,11· mhldPI ,·an d<!n tut alf!t'llH't'll<~n ontvanger tc U:injot•ma~ J. A. 
k,1;..rl'l plant,; hebh<'n ,·:111 ee11 E111«)pee,l'f1 f11~.-lier. die • Cl:1aSt', rn111UJil'' op h<'t re,idc1niP!rnntoor nldnnr. 
tel' 1<tkc• rnn gewd.J.l:Hli;.;c aa111 ,111di11!! op •!<'II ><child-1 
wacht l'll '"111 f,.itl•lijkc i·1:::u~,onli11:1t;e, doo1· den 
h1·ij!.!~rn,\:I tt"I' doo<I 1ero·1rde •Id i,;. - E, .. 1 drietal A l vendutien. 
J>,1da11g>Ch" L'hin,,~z,·11 111:1akt1•11 h1•t huf a"n t~l.'11ig-e , anges agetl 
Cl1ine~-:l'11>' ,,:h 10,H\ll tot 1!1~ w 1ij·tnJ; hch,Jt11·e11 It'. to1m 
zij <lit'.lrin 1luu1· .-,•nig1' waij:1n!:?~pell•1·" ge>toor1I wer-
c\en. l la:trdno1· 0:1!,lon l t'l'I1" wu 1nll'lll\'i""Cli.1g. w<>I- Op Yrijdaµ- 2G clezer ten huvr rnn mcvrouw de wc-
ke tot tlu,Jt]l~ild1e lo•n tlrei.!.le 01·erlt•:<laun, tm·n d" du\•:c Yan ~!l1crk1•1·ken te r oerbnjan. van llaarEd 

politic tns-ch ·.i b"idt' tia I. t'n a rn !wt st 111 i.J~ ccn inbJedcl. 

An1ster<lan1scbe Apotheek. 
Soerik11rta. 

Ba:n·min. ~ lcoholisch '~'asch

wate1·. 
(101) :\lAl'HIELSE. . 

,,._,_,,_ ___ ~"cw:r •• 11:::c:s::::2~:mc:sa:~:c:~~ 

A n1sterda1usche A.potheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soemkarta vau 

~~a.a.p~ohe \7\7ijnen .. 
(%) A. :JIACHIELSE. 

An1sterdan1sche .A.po th eek 

;~~~~~~~------~--~-----

' I 
Prach Hg· ~, e1·~c·d ge"l'\'®:m:acn 

Guaten1ala Indigo Zaad. 
F't"1' pikol :f ~o ..... 

E I J S S .Pi L L. 
(134.) Lntoong 

Tol<o- Authier 
ITEEREr"STRAAT-SOT,O, 

hee/t ontvangen: 

Een f actuur danrnsartikelen bestaande nit. 
Afgepaste wollen - en zephir japon

ncn, eachcmiren, satijncn zephirs en tar
lntans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dame::;hoerlen, blocmen, ruches, corsetten, 
jongcns- r.n meisjeskousen, dames witte 
gbce-haudschoenen enz. 

A. AUTHIER 

( 4 7) Jiodiste. 

cinde m:ukte. - L•n .!.::rnOt a:111t:1l E•11·0 1 1~e~che e11 Op Maandag- ~9 drzer te ~lesen: 
. I I h bt l l' l , b J I mo« afbrnak: !!Joerctka.i·ta. I ~-- -·=-~== ~ - ~~-l] 
Ill anc sc c nm enal'en 1 .. 1· <\ :tn'.!';:c11<) c11e c11 an· 

13 
. 

1
. • . . §~~~~i5~.s-_;]'l:'rf.W_·1])j 

den hcuht>11 aan tlen ;tftrc"l.•n.fo•:1 1;0,1•·0rne11~· Cann~ de tijdelijke inlarn.lschc ~chool tc OJOla ie; Glykal1ne, m1ddel tegen dfl }10est m j · - ---- - -"11,~, 
een 1mich~i;; ~c-~h'.n'.; :ii" b!Jk 1·nn h ,0~:1chti11!:; •'n 1· daarna: . 

1
/ 1 en_ .

1
/2 fl_eschjes rL_f 4.- en f 2.- 1 jiill"', ATELIER DE PHOmOGR 1 pulE : 1 ~. 

waad ·eri11g aan~Pbo Jen. - T.~ $:>rrnhc1ijn zi,in n:rn Y:tn ccnig afb•w1k bcstaandc uit: Tll'f' ~t ft f 9 t k ~ill! I I 1\ 1J 

f• I 11 I . l I . ''kl l)" nn \'flj'\'Ol!?'. 0 ns·. 35G A. J.IAC,HIELSE. I ~ • 1i" ·llfi'. @- ~·=. ~l l 11ij@11 lO<'ll ann~e 1au . ver JOl':!t.!Il 111 p· 1·0.enmn.i · \<'n. te '· < ,.< .~ "" t;·' l' -, . .,., '" 

de Oc !jong-. dr>Ol' tio~ll W:\b'i":'clJ )iJ( \'i<!r piko::< am- Yllll'l'j>lanken. ruiv~n, \Oeder.bakken, kozijnen, enz. _fl:l.l~J·atne ~ I en '-'·- per s u . 'I ~ - . - ~I 
nmbtenaar bn op ccn 00,1.:curli•' ,,111 nng<!i·c.-;· co>n in het pandhui$ in het chineesche kamp nlhi0t' ! 1/ J~I!!! .; ®. '_ · ® =,,...,i!. !!Ifill! 

- ' __ .,"t""'t~ · ~s~.~e.n_-_....... 1tl1 HOT ei ll]il f 1 :JOO rcki.ltlt'n. __ ;\frn is ti.l S.Jei«lU 1:_·1u n•,•d> i.Jtl - vim onuitgclostc pandgoederen. 
1 Q t rffi

1 
11 

gonnen m"t het af"chepen vnn ,;nikcl'. n:ial' tit! ~cht' - ; De vendumeester, '!l"a.'*!. ~ ~~~~ - ~Ii EL ~LIER. 326 I i 

pen op de l'cede. U H. C. Fissel'. Koperen libellen I I 
Tjikanoerder~ die zich de~ nae ht:; met hutllle YO('!'- ~ B 1 m~M---- - - I 

tuigt>n tusschen \\'nroc en Sepan1lja11g- <_Soernbaja) be- i; """"="""'...,.,""""""".,._,"""'_,,.,... _ _,,_, ...... ,,_,,_""""_,.,.....,,. OUSSO es ,Ill)~~~~~~~ 
vindeo, worden md ~te"nen en zand ge>-mete11. '.\fen I~ Planchetten (met kogelbeweging en drie-
schijnt hierin met ~trnatioovers te <lorn t•' hebb<'n. - A d v e r t e n t i e n I t) 
De zoon" \an Garibaldi bebbl'n be~Jott>n de gl'denli- voe 
~chriften van hunnen vader niet openuaar te maken -------------------- Fiche::;doozen en stellen fiches 
Yoor 1 9:~. - Te \Yecnen !weft onlanfrs cen ~e1wl- Prenteboeken in vaten, blikken en t1esschen 

dige :-;torm gewoed. die boome11 en hee!--ters vernielde. 
De koude was daarbij zoo fel. dat zcs pP1'"011e1J. die 
in de buitenwijken den i1acht <op ,;fraat dvorbracht Pn. 
in r!en ochtend rloodgeworen werdcn f?'el'Onden. Het 

1'5evallen ·<.rn eene docht::>r '.Mcvrouw W. 
rI,;J G. L. 'rIIORKO\Y geb. DoRREPAAL. 

onde geloof in de drie ij~heiligen wordt du~ op 11icuw 
bernstlgd.- Op -15 Juni is het baMaisorn to• Sche- (143) 
vcningen gcopend.- Op eenc rnrkoopin~ tc .\lkacaar 
zij11 zes bordjes \an oucl Delft,,:ch a:trdcwe1 k met 
voor,;tellingen uit de gelijkcn'.~ van den wrloren zoon. 
,·erkocht YObl' de 'om rnn f 410.- 1jit Bt•1·lijn wortlt 
f!Cmeld, dnt de bekelllle jong•~ tlichter Ern><t \an 
\Yilclenbrnch zwanr ziek ligt a:rn gcwrid1tfflrnma
fome.- :'.\let het oog op rlc~1 thans -7.110 ~lechten tijtl 
rnor t!C'n landbouwemlen stanrl. hebbt'n >um111igc grnok 
toeb ·ei tl~1·h•n gcma:ikt ,·oor tie aan:-;ta:ind•• wcdren-
11en. Reeds zijn een 1 OOtal pnarde11 inge~chrcYen.
In de provincie Friesland worilen mecl' dau elders 

Solo, 21 Juni 1885. 

·vendutie 'vegens vcrtrek I 
~-ri_jdag, 26 .Juni 1SS5 

ten huize vnn ~Icvrohw de \Y ecluwe 

VAN lVIOERK.ERKEN. 

de hnwelijkC'n in de maand :\lei geslntcn. De Lccuw. ~ Bij te 
Ct. bernt de kcnui,gev:ing 1·an Ii:! h11\\clijken, tcl'

brcngcn gocd<'ren '\\"ordcn 

wijl 33 jonge paron van h11n ondcrtrouw mededcc- t tot 2 4cu dozer akl<tal' aangcnomcn. 
ling doen.- De :'.\Iinist~r van. fi11a11ciL;nhet>fL vastge- ~ ( 13 ~) SOES:~IAN & Co. 
stclrl bet plan \an de 81 Oe :::itanlslot<~r~J· ]),. collecle • 
znl wol'dcn geopencl \Yocwdag 1 Juli rn gesloten 
Zaterd:ig den ·J 1e dnaraam·olgemle. De trekking \all , 

ap eerste klam zal plants he::::,,:'.:1~' ':27e ~u:a.: \ 
Telegram1nen van de Locomotief. 

Uit Batavia, 23 Juni. Een (•,;njarig rnrlof naar 
E:.:I'npa is ,·er!ecn<'I aan den contrfl!e11r elm· twecclc 
klasse J.. A. Hlnnkenhngen. 

f)nthcven, eervol. van de werkzaambeden d1•1· 
,·oormaligc stati~tieke opnatnen. de bewan!'rler clcr 
ccr~tt:\ kl:l~se bij hct karlastcr P. E. S. Sc!tirn1~r. 

Beuocmrl tot bewa:inlcrs d'~r derde klassc l:ij het 
kadastPr, H. A. F. Freyrlanck en R. Suringn. land
meters dcr ecr~tc kla>-sc: 

tot ranrlrnctt~I' der d 'l'tfr kla~se, do atljunct-la!Hl
mcter rler ecrste kln~sc L. M. l<nan<l; 

tot adjunct-landrnetel's tkl' twcede k!asse G. E. 
L. Bloch en W. C. Mui. adjunct-landmctnrs der 
derde klassr; 

tot adjunct-lanclmetel' tier ilcl'de kln~se L. Bl'ox, 
onlangs va11 verlof teruggekeel'd, vroeger die betrek· 
king behleed hcbhendc. , 

tot tweede opzirncr bij het marincc:tablissemcnt t<~ J 

Volgens par1.iculicre 'bericl1ten is in het kannal Yun 
SoPrabajn, Holman. I 
Suez tu~~chen Isma'ila en Port Saic! cen stoomuvot 
gezonken, waal'dool' bet verkeer werrl gestremd, 

SALON IlE COIFFURE 
1..3rossc J..\'.I.ecan.iq 1:-le. 

Hm·ensf l'((at-Solo. 

Op nieuw ontvangcn een grootc voor

raad rerstc kwalitcit stroohocden in allc 

soortcn vnn af f 1.- voor kindercn, 
Pnnamahocden !t f 3.- Hcerenhoeclcn 
van af f G.- lste Ell-wood hocdcn tc
gcn vci·min<lcn1cn prijs, hemdcn, kragcn 

cnz. enz: 
Groote voorrnafl Parfumcrien E<l. Pi

naucl, Y cl on tine, Cles Fave, VinaigTe Lu
bin cnz. Direct nit Europa aangevoerd 

St. Emilion 'vijn (Bordeaux) echte Lan
gucdoc wijn >, f 14.- per clozijn. 

llccrlijke Manilla en IlaYnna sigaren. 

( 24) J. B. AUTHIER. 

Timruerkisten 
Passerdoozen 
Gezelschapsspelen 

(110) THOOF'r & KALFF. 

Brand Verzekerin[ · r«aatscliappij 
OOST JA YA" 

l) 

Ondergeteekenden, Agenten dezer Maat
schappij, sluitcu verzekcringen op de ge
bruikelijkc yoorwaardcn. 
'(17) SOES:JIAN &Co. 

So c i e tB G le de Prod u its Ali nIB n ta i r 8 s 
KAPJTAAL 3 ".'il!LLIOEN FRANCS 

Di1·ecteul'e11 DLVk:VT en ALLCARD 

Gol:oK:•1 ~EDAILLE PAmJs 1878 
G O \J DE 1' :'.\1 E D .\IL L. E A ~i S TE R D A \! 1 8 8 3 

PA RI JS 
Riche 1'. 23 

Bot er van 

LONDON 
·101, Leacle11lwllsti·eet. 

Norman die 
Zonder eenig mengsel, de beste boter van Frnnkrijk. 

Di1erse grocnten, tru/Fels, sai·cli11es, pcites de 
/'oie gras, rnz. 

ORDERS TE RICHTEt" AA.N ALLE JiHPOHTEURS 
VAN EUHOPA. 

Men eische op elk blik 'tel merk met de twee boerinnetjes 

llOLLA1 DSCllE PRI.ISCOUfL\0:TEN WOUDEN 
OP AAN\'RAAG TOEGEZONDEN · 

('141) 

263 

verluijgbaar bij 
SOESl\lAN & Co. 

~!W']l©UJ)11 ~~ ~®moorn~~ 
Heerensti·uat Solo~ 

Beveelt zich bclecfcl aan tot het ma-

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet

ten. 
(29) .J. B. A U'l'IIlER. 

20l.1JS3L..:~N & <Jo. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Cominissie-t-endntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakartii voor 

zoo gunstig bekende 'VlJXEN: 
:llerk PLA'l'ON & Co. Bn.tavia. 

A. MACHTrnLS.K 

A1nstetdamscne A,potl'teek. 

Leve:irUJate:rr 
(296)* A. MACHIELSE. 

BS <3DB2 XU Q a .. aL~J!.N A~XSN 
MET 

voor t~So 

§lee/its eenige Exempla1·en ontvttngen door 

(32) THO OFT & KALFF. 



ClRCULAIRE. BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
Wei Edele llee1·! Wl<:!RKTUIGKUNDIGEN. NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 

EN 
Bii de bela11gstelliug, welke tegenwoonlig 

nlles opw.~kt wat op de SUIKElUUETCLTL
'!'l JU H en de vermet4rdering Yau opbrengst van 
8uiker, en verrniuderiug der kosten van voort
brenging betrekking hem't., veroorlovt:n wij 011s 
de nijheicl Uwe aandncht te vestigen op het 
door ons vertegenwoorcligd wordend: . 

Handelaren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: L ij t r B n t B M a a t s G h a p D u 
T ~ BAT_A_ VI_.~. J'Jen groote partij L, '.i'. 1-1 en Balk· 

i.j zer in alle ttfmeti11gen. . 

JDnbbel Gekoncenn·eerde 
§uperpltospbaat 

§taaf en plaatijzer v1111 alle dikten, 
wtw.rbij vau G' X2' X '1

1•" en 'I•" 
f::taaf· en piaatkopel' en ii°O{)eJ'a 

lulichtiugen omtrem verzekeriugen b. v. b:apitn.nl b\j overltjllen. 1111111er-tt-ekkende vem• 
kering;- ook omtreut die volgens lwt. d11l1rng-s ~t1111ge11onu'm VJllltLAACl [) tarief voor l\'8E
ZENF'0"\l"DS. wordPn trnn.ri:P vPrstrr>kt r1oor 

draad. 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 

Groote- sorteering- Jioe1·bouten en 
met eeu hoog oplosbaar gehnlte vnn .JO tot JU.linknag-els. 
45° 0 Phosplrnrzum. Door wetenschappelijke > » kopereu Jira.nen 
procfnemingen en door de prnct~jk is gecon- en ~too.rna.fslnitei·s. 
stnteerd dnt de Yorrning van S11ike1'sappe11 in 1 1.ndia rnbber vnn af '/,." tot en met 
het riet Joor de phosphorzuur geschiedt en dat " l" cl']· leveren op 11.anvrang dadelijk 
door toepassing er vnn niet alleen eene g1·00~ µ Gl~~ )j" en met hnlpstnk:Di:en tot §chijCschietrc,;isters en At'st.and!'lbepa-
''.'n I! opb;·e11ust ·van St1ike1· mc1w· ook :ttivel'<le1· en m~t !,,.JP lin:;en, afzonderlijk gebonrlen. 

Sa1 11?1
'

11 verkregen worden. . Geklonken pijpen tot 12" di11meter (;:-edrukte Aanteekeuin;;boelcjes. 
D1t geklt voor alle. Supcrphosp1rnten rn bet ae 1erst op 10 Atmospheren. N aamlij!'lt.en. 

alg<>m~eu. maar wiu~rm ~et do~r ons verteg~n- 0 ~rirnu. kwnliteit Engoelsche d1·i1"fI•ie-
'voonbgd worde;ri<l_ C'beuuchal z~ch. onderscl:iP1dt Jtten. enkel en dub bet • IUeedinr:lijsten. 
l d h t 1 I 1· l 1 lt Strafboeken. Joven nn eren is . e wou assw11 aue 'JI' w e Hand. Centi·ifngaal. §tonnt-
1uin Mw.~11/w1·:1.1w:.m den geconcenft'ee1·ile11 vorru ponipen en Di·andspniteu. Hennlofeboeken met sterkte Be~ist.f'r. 
nm 40, .. J.;i" 0 : terw.gl opgeloste Perug·nn110 slecbts §nijo-ei·eed§chai> ,-oor gas en Proces•VN·banl. Getui~en 'i'N·hooren. 
H0

,0 .oplosba.nr Phosph_?rznm· bevn.t. ''ritfr~·orthdraad. .Ceklnn~den 'rerhou1·en. 
:~eu·o.111' soorte~0 1 S~p.er~J~10spha11t, l~e~~itte~ Alle soorten 'rer:fwai·en. 1·4'ndinerantwoon.·dira~t'n, cnz. cllZ. (4) 

meu nb IO tot lu 0 nss1~11a1le phos]Jhorznur, Door en Ponsin:t<~hines. rllraai-
1 
-----.-.-~-------------

du~ . :'.1.1
0
1 ... lil':el!de h~evee~b~1d phos~~orzn~r t.e ell §chaa.tbanlt:en. I v erkrijgbaar 

ve1!.1n"'en uls door Oils 111 een Ion s.uper.- §toonunach~nes net Ii.et els() em " ~ . 
phosrh·mt o·eleverd worden zoude wen Cll'Ci1 3 • P Efatppe-hn.nrt van Javn. 
'T ' : 1"' · ' ' j b · 4 ~ fundntu_•plaat. TopoG.THJJh.l\nnrt vnn :-:loemlrnrtii 
',011 rnn et gewone. ouperp lOSp flat of <) a ~ IHezeli'nlu COlllpositie, de beste .. ~ » Djokjak11.J'bi 
Ion Peruguano-_ nood1g hebben, dus ook <>of v bekleeding tegen warmte-uitstrnling. Prnchtn1~~ms 
mnal zoove~l. vrnc~t te hQtn~e1i. Dinas (1ristall, een nieuw soort 

Ile op.,Iu~t1ng (Conc~~ntrnlte) beeft plants. vol- ''~uurklei. Yan welke laatste nrtikelen zii l\lerk-en stempelinkt 
~ t I / I 1 J.. ::i R1111dsch1·i ft pennen gens. een rne~w 'Y" eem en we :01n e1· ge11· u ·~. eenige agenteu voor Ja'l"n zijn. Dore 

'.11rtl:n1rJ >au Zwave/:111n., zoor1at het geen L'l"IJ V~rder alle artilt:elen •. benoodi~d Prnchtb.\.jbel Gustave 
7 / b t '"' Balboekjes 

,,,;_• rm' : 1 ·~11 · em'· .. . voor landelijlt:e onde1·nelllingen. 
Hot vr~J-~ z1>avelznm:, n:tm~nlii_k is. e~1 . ller F.Iunne <:irnk op g-rooten oruzet g·ebttseerd ziin Gotipil-gravures 

l d C 11 t cl "" il ~ -- ::i Ivoren duimstokken gro~t~to V1J 1mc en er rysta ,18~ 18 er uu rnr. de hebben zij lrnnne prijzen zeer bill:i:jk en 
fri'o(it, 1l' nub1·e11qst van S11i/;p;·suppc11 vun b 1 l t' t'ld Pen·y-scharen 
. ,- . . . . . . . enec en concunen ie ges e . B' ·t b ia· 

:1111'Ci'<ll'1' hwul1ft>1t, l'1'11t•ou1l1g1'1· i·ent•e1·krng dier ,~ b I t .. · h t t . ht h lSCUl ee JCS . . . unnrne e iis en ZlJ z1c me oezic ou- 0 ·11 
;::.u1•111·11,11111,1i(;•Jlesnl111'lll W1'1·/,-/0011 ell </i'OO/e1' c1 ]· nu 'llWaCltl"B•ert"eeD en l'l On passers 

, . . · . .. en op n11umat1" v... il•• • H d a· · 1 kken 
u1,/J,t'l1:f·'l vua ::::w/ie,· m11_ /ieta1: himl1tc1l z:iw repiu·aties daa1T11n, en nemen bestel· on er Jange n wana 
de re::mltatei~ v~u de gPbru~kmakmg, waartegen ling-en aan 0 J diverse werktuiaen. (gO) Sigaretten papier 
de ko~ten rnet m yerhomhng st1t1t11. e I ° Faber's boodschapleitjes 

JJ,, 1 ,.;j;.: van bet DUBBEL GECO)i'CEX- Enz. 
l'BE1'~LW SUPEI\PHOSPHA.A'l' is: f O.lS per (3) THOOFT & KALFF. 
Kiln of f 180 per 'l'on of ll,25 per Pico I frnnco a:idl h k 
~~:i:~~~~u?.a •• bMi• v·· •O pct .• ,,imilabl· "{ ~ AmstBrdamschB Anot BB . 

De jniste berekening heeft echter plaats naar U ~ 
t1e jtti.,ttJ procentsgewijze gelrnlte vnn het gele- fti'I Cl) ,.Q. 
verd asi<iillilable . Phosphoi':::uu1· tot den prijs lf't] .-C OIJ 

Ontvangen 

van f 0.-15 Cent per Kilogr. A CJ :~ ROODE KRUIS PILLEN 

~ ~ ~ 0 

~ 
0 

~ 
~ ~ 

Q) 0 ~ '"'O ,__... Q) 
(/) 

l3=: ~ '-+-< 0 ~ 

~ 

~ ~ 
>-. 
~ 
. z 

1000 Kilo SUPEB.PHOSPHAA'r a 41 2 
10 °,'0 . · ~ ~ . l 

PllOSPHOHZUUR kosten dus: Cl) ~ ~ 
.J.12 Kilo a 45 cent f 185.50. 0 ~ CJ) ~ r-.r:.:i 

Yoor een oppervlakte gelijk aan eene Java ~ :S "'ii 
Bon" is benoodigcl UO Kilo SUPERPHOS- A Q..J .-

, 00""" PHAAT. > ~ 
Hierbii woeten gevoegd worden (teu einde P1 ~ ~ Q.. 

cin:n 20 °;0 Stikstof aan te brengen) 90 Kilo ~~ ,J.. 
Boenr1ki/ of Zwavelzure Ammonia. ~ C 

J .~le'11~1~8~~1e~;~~~~~aac!u:: H~ Cent. .. f '25.'lO. M ~ )' Cl) 
1rncht pc1· ~- S. i1 f 00 per Ton 2 . .JO a .. l) 3.50. ~ ..., Cl) 
.:irca 90 Kilo Boengkil a ? ~', • ~ ..C 

Hierover staat eeue vermoede1ijk meerdere U ~ ~ 
opbrengst rnn 1000 Kilo of 16 picol per Jfwa f~ C 
Bomv-. \J:l ~ 

De atle'\"ering geschiecU oncler Coutr61e van H ctS 
eu het n-enalte Phosphorzuur wordt bepaalcl ~ Q.. 
door bet Proefstation verbonden aan de Rijks- ~· U'1 
larn1holrn·s(;hool te \Y 11.geni.ngen. 

B1i elke levering wordt eene Auylise gevoegd ~' , 
vnu dit proefstation en van de gelewrde partij 
rnon:-t('rs omler ver:r.egeld cachet bemrnr<l. f,-f 

yijze 1•an i an1)lant: 

V> 
o:i 
C\I 

I 

I 
I 

SIR OP 
(28) 

]if' 111est.~to/ tlir'Jtf c.irrn -J weken voor den 
nnupl<rnt in den grond gebracbt te worden en 
cirrn een lrnn<lbreed van deu wortd nf en 2 
it ~l inches c1 iep geplaat:;;t: te ·wordr'ln. 

-v.~· Hte e11 Hoode Ji>ort . . . f I 3.-) per 

~Jaln~a, Muscatel eu Ti•aoDulee,, I :1.50} 12 fl 
J!~a l('-, Gold* en Di·y"§lu•1·ry ,, 12.-; .i.conl. 

Noodzakdiik i~ dnt het ~uperphosphnat ver
meugtl wonle met; Boengkil of eene amlt,re Stik
stof annbrengende rneststof. dnnr het Fiuper
p b o,;:p lrnnt ge.ene anr1ere me~l-;:;fr flwudende be
sbrn ddeelen beYat nl,.; het Pho:'plior:r.nur en dit 
laatst werkte td leei1 op de s:,pr\jldwic1 nrn lu•t 
riet, niet di.rec-:: op den groei cler vlnutcll. 

Hoewel "·jj bovcn d~ rnaatstnf irnngav~u tle1 
benoodigde hoeveelbeid 11er .J1r111 bou1Y, ~.10 
spreekt toch nm zelf tht cle meerdi>re of minrlerc 
1{itgewerktbeid der grund hierLii eene rnornn.rne 
factor is. 

De genoewrle hoe<c·elhei(l van 1 :JO Kilo per 
Java Bouw veldt voor gebeel uit.gewerkte gron
den. 

Gaarne zendeu w~j !JEcl. op aanvrage ecne 
kleine hocveelheid t0t irnxJisc. 

Per drancl kunnen Onlen; uitgcvoerc1 wortlen, 
om per eerste stooiuer to worden gi'levenl. h!i 
eene boeveell1eid van J 0 '1'011. 

Eeni[B a[Bnten voor Solo 
THOOFT & !{ALF~_, 

A_1nsterda1nsche Apotheek 

Poecler tegen miltvuur 
f 1.aO per pond. (311)"' 

Tjat ramboet dari toaan D" d~ilARD:l 
SA.KARAN\3 DJOEGA 

Roerna Toe<m A& SEGUIN 
3, Rue Huguerie, BORDEA.UX 

Tjara banjai lebi baai per tjat lakas 
· ramboet dan djenggoet 

Tida oesah tjoetji kaloe maoe p~ka, djoega 
t/da tinga/ noda di koe/it. , 

J.toe tjat dart toean doekoen 
Richards ujang lantas kardja orang boleh " 
pake sama djoega per ram)ioet, kiiJit djoega " 
per djenggoet dau tiada sadja kasih lautas ':. 

EN 

Dr. ZElD. 
A. l\IACHlELSE. 

vands Jfedische Paculteit 

Place de l'OpAra 

~arijs 

1Vij vertrouwen chit de gegevPne in lichtingen 
U eene reden ruogen zijn tot oene proefuerning, 
welke met zorg uitgevoerc1, slagen rnoet. 

dan slamanj~ njang intero sakali, 1.apeh djoega · 
pengabissau n!.llng trada sakali ber-oebah. .. . , , 

(122) 

HoogucJ,tr'nd, 
H. E. HOLTY & Uo. 

Agenten te 
Batal'ia. 

:Xtoe t,lat dari toean doekoen Richards tida bt!k.in. sakit, sekali dia r1oenja koewaL'. uja ""!' pe.ka1uja-an tlarl be kin koewat 
soeda pariksa dari banjak roepa Landa dan 1~a11ksa-an : itoe bekin rambo~t lemas .ctan .k1lap, Jtoe P•":ra sama d•a, orang d1a !Jek1u 
koewal dia poenja akar dan kass1 kocw~t h1docp. lloe tJat trngal slomanJn sepcrll lel11 doeloe sakah. 
tsri rnqala barang baralllJ njang baai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Hugi;ierie~ di. kotta Bordeaux 

Kita ,ljoeua tiiroli inuatan sama k.ita oran.u poen;a toean toew1 ltJltn(J batJu 
ll<Je obat nama Cephaline dari toean doekoen :Rousseau njang takan ramh?Cl tljatob dan saban .boewal toemboe. . . 
l'o• oha. Arn:icalL2<> dari toeao doekoen Rousseau ajer wan~1 per ljvelJi baa1 sakol1 atla banJak sak:il1 """l 11riuca J1 

1!;1brri. oh:1t klh~wai ~;1l..:111 per 1ah:111 kalo~ ura11g J1akar atauc di gig1L, enz. - lloo bcil:lk- dari t:Jl >re IJani sakali dari. sl.!galla ·oepa 
:1r~l;ik, liit\ •k :i:ih.rn dl r1:,1'.t• iu~u:-i niodu ~\;nu ·01a tii1ttal bagocj d.10 moedu sama llJO<'J?:t k~$SI rucpa StI!ar d<.tn aloes saperl1 orang moe1l:i. 

d.en Agent te Soernku.rta 

.J. H. VAN 01\JMEH.EK. 

Steeds ·voorhanden: 
POS'l'TAH.IEVEK. 

'l'ELEGRAAF'I'ALUEVEN voor 3 kringen he
rekend tot 200 woorden. 

TARIEYEN voor KOELIELOONEN bu11,b11 
de lij1L 

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

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & J{A.LFF 

blanco aan,.·ra~en tot g·eleide .. 
billet '\'OOr ''er,·oer van koCfij, 
naet ontva.ngstbe~v~js ,·oor koC-
fijpas. (198) 

-"\' Prk1•i.jg·baar 

bij 

& HAL 
Avonturen 

Vl1Il 

J 'J • 

Baron von Miinchhansan 
(in het J nvannsch) 

P1·iji; ( 5.- f'mnco pe1· JIOSl r 5,50. 
(83) 

An1st erdatnsch e A po th eek. 
Onlvangen: 

lieatings CoughJ,,ozen~es. 

( 10 5) 
Midrl'<l tegen de l10est. 

.1IACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
.,de Oosterling," 

El\ 

BRA ND-Ass;JRA NTIE MAATSCHAPPIJ 
"'lo - eritas.'~ 

llij bet A;;cnt~chap dezer 1'1aatsclan.p• 
pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, ;;elegenheid tot ve1·zekering 
tegeu brandgevaa.1:, vn.n alle soorten Ge· 
bouwen en Goederen. 

De .clgent te Souakarta, 
(16) J. H. VAN OlllMEREK. 

A.GEN'rSCHAP SoERAKAR'.rA. 

der Bat a viasche Zee- en Brand -
Assurantie JYiaatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te· 
gen brn.uC!gevn.nr, op de gebruikelijke voor
wnarden. 

(H) A. i\1A CHIEL E. 

Verkr\jgbaar 
Bl.l 

Thooft &, Kalft -- Soerakarta 
PAPIEH.EN IN DIYERSE SOOR'l'EN. 
ENVELOPPEK. 

KAN'l'OORBENOODIUDHEDEK. 
INK'l'E;\, IN '.1,EEli VELE SOOH.'l'EN. 

\ PRAC'H'l1ALBU1\1S. 
i DIV.ERSE SPELLEN. enz. enz. (5) 

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

Ilr~kkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Sc rUf- en Kantoorbeh ften, 
Spoedige bediening en nette ~.flevering ge

gttrandeerd. 

P HIJSCO UH,AN'l'EN worden f!teeds gratis 
verstrekt. (7) 

SteUen zich vernntwoo1·delijk voor de we~ 

DE UITGEVEUS. 

Sne!drnk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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