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Australische BriBVBU. 
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I I 

f
' iets 1oven 1Lfsclmwel~jk en t.eekeude de tber- ! besdrnldio-de ik den hemel reeds van onbeleefd- val te besparen. The Weeping Rock" hier is 
, m o met.er 6.J.O tegeno ver 100 o vnn den vorigen j heitl, toe":i door eene stormvlaag het gordijn zeer interessnnt en bet kristalheldere water, 

l
' diig. Bij een heerl~jk knaµpeud vnur uit ik in i wenl opgeheven en zich een eenig gezicht aan dat over <len mncl van bet reusachtig·e rots

gezelsch11p vnu cle IJella don1m met edik (bo- m~jn blikken vertoonde. lk was sprnkoloos. blok nederstroomt, behoeft in klaarheiJ uiet Bltte )fountains .X. S. W. 

:'.\!ount Yi0wria-S tatiun. vengenoemd) cnnri.nten te lezel.L en li 0fol~jkhe- Op den mnd der duizelingwekkencle hooge voor werkelijke tranen ondH te doen t·i·) Ik 
den te wisselen. rotsen staande zag ik eene breede diepe val- kon echter weinig reclen vinden voor dat aau-

1 ::)lot. I 's A.ncleren drrngs mnakte ik eene fmn.ie wan- lei voor m~j, in bet midden waarvrrn zich een houclencl scbreien van genoemd r otsblok te 
In phiats van zooals w\j venrncbtten regen- deling naar de »Engineer's Cascade", vauwaar chietoppigc berg verhief en waarachter lange midden een~r weelclerige grootsche na.bur, defr 

achtig weder te hebben, blijkt bet de volgen- men een pn.chtig gezid1t over en in ck »Gro- reien tafdlancl.en zich oncluidelijk afteekenden; voet begroe1d met de schoonste vare1rn en toch 
de dag <lat do natuur iu feestdosch is en beslui- se Valley'' heeft en passeerde »Mitchell's Bridge", rechts en link,; rotsen . Sommigen, naakt en was de rots mogelijk ontevreden met de plaats 
ten wij uitvoering n.an een pbn te geven om een 11w:mr m11ssief werk, in de oude tijden somber en van de meest grillige vormen ston- f h1tar aangtiwezen. - Het scheen wel alsof de 
Lithgow te gann bezichtige1;, gelegen :um de g,~mau.kt door de veroordeelden en di enen<le den in eenzame crrootheid als zoovele schild- 1 cyclopen dn.ar een strijdveld hadden gezocht 
groot.e \Yestersp0onveg l\jn in eene valb dcr ow eene kloof te dempe11. Vervolgens bezocht wachten over dat stille oord, waarvan de groot- om hunne onclerling~ veeten te beslechten en 
Blue motrnt.tins. H et g ezelsclrnp bestirnt uit ik »Ross Cn ves, die zeer inc1rukwek ke nd i ijn sche rust. allee:i verbroken wo~·dt door eene 

1 
deze l~?ts, in toorn dn.ar?~ne_ n geworpen, tre_urt 

(·en wed u iVU«1.11.r met dochter, :J .i•mge Engelsdwn doch in <le sch11du w worJeu ges t.el1l Joor de zan.gmachme chep beneclen u, die door het wa- mogeluk over hare sche1dmg van een gehef
die tle Col~rnic · komcu bez.id1tigen en eene enorme kli.pµe n, over Cox's Uitve h:tngeude., ter va.n de ,,Falls" in beweging wordt gebracht, - de broeder of zuster. vVie zal bet zeggen! 
doruinecsvrotnv met doditer: de vrouw van De UllLJ·estuense rotsen die somber en dreigend door het a1tn o·enume O"ekletter en e:eruiscb van MMr ook wij moeten voor 't oogenblik 

~ 0 0 ~ 1 'cl 
den di:1.:ipel •ie:> H t'el\:11 ken mer kt zich door eeue somn1igcn lootlrecht uit de vallei opst\jgen, doen deu ueervallenden stroom. 'l'oen ik mijne blik- sc ie1 en, waarover uw~ lezers wel niet_ treu-
g ·wrongen gestalLe, gelaalskleur als van sla ppe n den ken nan een Titan enoonl en men beCTint ken even hiervan afwendde en achter ruij keek, ren zullen 11.ls de W eeprng Rock, daar ik be
kollii:-, en eeu bnice11 .~ewOL1'1 venijnig karnkter; , zich klein te voel..:m iu tle tegenwoordig heid I bevond ik dat het gordijn opnieuw g~vallen merk l~ngdradig ~e z\jn geword~?·. MogeJijk 
de dochter verc• •e·lt llubhel WiLt de moeder iu I v~tll zu1ke meesterwerken der llMULU'. En dan was en zag mij in een dichte mist gelmld. komt d1t, doordat 1k deze bescbr1:Jvi::'.-g der B. 
pei·s0onl~jke v~rcleelen mist, docb w:djjvert 1 sluit men· zich nog op, zelfs te midJ en euner ';3 11n.111i1hbgG bezocht ik de ,,Cascade" en M. gaf met I:.et oog op een mogeluk. bezoe~ 
met ham· in gifspnweu. I schooue nntuur in \' Unzi<»e kerken om den 'Ghe »111eetiun- of the \Vaters", deze laat- van enkele mnnPr landgenooten (§) wien d1t 

Naa.r Lithg·ow gn<1.lcLle (bGrg1tf) pnssaert meu I maker rnn dit alles daa~ lmlde te brengen, sten vooral b'ieden een zeer liefelijk gezicht aan; il'.-. zekeren ~in tt~s leiddrnad zou ruogen dieuen 
de »Great Zig-Zag" ren reusachtig werk en · alsof de na.tuur niet de aangewezen plan.ts twee lierCTstroomen vereeniaen zich in eene on- b1:] bun re1zen m bet land van <len Emu en 
cht dui:t;ernle ponden sterling kostte; men g1L11.t ware. diepe nillei en 'rnllen ove1~ een zoowat 20 vt. Kanga.roe. Er. is hie~ veel te zien voor op
door ~ t:rn riels door d~ rotsJn en b\i een (l er Nu v0lgt er eeue week van droevig :uistig hooge Tots gezamenlijk naar beneclen. De for- merkzame tounsten die oog hebben ook voo~ 
doorgrnvingen gebruikte men ] 00000 it bus- weder eu eene melu.ncholieke vochtigheid dringt matie en groepeering der rotsen zijn hier ech- anderc tafreelen clan ·ae Cha.mp~. E~ysees, J?a111 
kruid. d1LL door cledriciteit gel~i kt \i Ji g ontsto- . tot zel.fa in de lrnrten der loges dool'. De eer- ter ook bet voornaamste schoon. De twee Toor- van Napels en m. d. Lateu zy drn klass1eke 
ke ,1 1verJ. imlieu ik wel heb. doo:· ,Je ~ni.viu 

1

1 ste zonrnge dag die aimbru.k. nan- ; k ml'ir om nn.amste hotels hier z\iu ,,Biles Hotel" de ,,Great gr?nd . ~et zijne vaak klas_~ie.ke vuilheid en 
rnn Belmore. Lithg,J w is eenc plaat.> \7 ;t;i-+. 3500 cfa » :.\Iera111i l's Cave" te Bla.ckheath te be- , Western" het mooiste en d11nrste op <le ,,Blue ep1demiee~ .eens . voor een tydJe vaarwel zeg
ziulou en gelegeil op eene hoogte van 3006 zichtigeu die men binuentreetlt door eene ko- mountains" met een plat dak, waarvan men gen en d1t Jeugd1ge land ko.men bewo~de:en , 
vt. De grond is er zeer rijk r.an steenkool, J loss11le, rotsspleet van meer. ditn 150 v~. ho~g I een prachtig vergezich~ heeft. Men betaalt ~r bewoond ~oor een k:_acht1g .entbousrns.~1sch 
ijzererts en 11rdaiusteen en b :r.it 4 kolenrnijnen 

1 
en S a 3 voet breed; men is daar opmeu w w 114 sh. per rfog, doch kr1:]gt claarvoor lang zoo n volk, vol hefde voor z:gn zonmgen en. r:gken . 

die in 1882 150000 ton steeukool voortbrnch- het tooverland en wandelt tusschen de pmch- goede tn.fel niet als in .,B. Hotel", waar men voor bodem en trotsch __ op den naa~ van Bnt. A~~ 
ten en die over 300 handen emploijeeren . ! tigste varens, weel~erige vegetatie. en,, hie~· en I ~ Osh. _per dag uitmuntende voecling heeft, voor leen d?or persoonl.gke waa.rnemmg kunnen zu 
Bij ous bezoek wn.s er eene 1 Sli·il;e" en bet ! daar een wuterva.l, rn een bekoorlu k ElysmUJ. , ne Colonies wel te verstaan. overtmgd worden dat er aan den andereJL ~~mt 
genoemde aantHl handen voor b.et arootste deel I Yan .JH. Vic tori;. aezien hebbende wii.t er Op eene prachtiae zonniCTe zomermoraen ver- van den evenaar een volk leeft, dat op bl:Jna 
van den daa in de broehakken de~ respectie,·e i te zien valt vertrek fk op een schoonen na- trok ik van bier p:r CToeder~ntrein naar"' Went- elk gebied eene waardige plaats in het »Euro-

~ • l ' 0 
" hC " d . eigena.ars. l jaarsdag naar Kntoomba, met de ecrstgenoem- worth Falls", als watervallen ontegenzeggelijk peesc ?ncert to:komt en at zich ook nog met 

Twee kopersmelterijen, waarvan de een, de de pluats, bet hoofclkwnrtier van touristen op f de grootste in de B . M. W auneer men aan de andere dmgen bez1g houdt clan met goudgra.ven. 
>Vale of Clwydd" genaarud, 50 ton koper per de Blue Mountains en 40 min. sporens van halte » W. Fall~" arriveert, ziet men een huis DE VAGEBOND. 
ruaancl produceert, met eene iizergietery waar c11Lar. Er zijn hier la.ng niet zoovele fraaie ge- en wel bet »Royal Hotel" - dat echter een 
groote ho~veelheden rails gemirnkt warden, 4 zichten als te .JH. V. doch de vergezichten zgn gewone dorpsherberg is, doch alles wordt hier 
steenb1Lkkerijen, 1 terracotta fabriek, 2 lrnlk- hnast mooier clan daar. Het is op de Oostelijke hotel genoemd (*) - als vertegenwoonligend 
ovens, 2 stoomzaagmolens en eene lakenfo- helling der B. l\I. gelegen op eene hoogte van het dorp dat er zijn moest. Men wandelt van
briek, voltooien het au.ntal iudustrieele onder- 33+9 vt. beeft eene bevolking rnn 250 zielen daa.r in 3 kwartier naar the »Falls", die be
nemingen die de bPzicht.iging zeker wel waard en bezit een kolenmijn die aan 70 handen sche:1en door de zon er als eene flonkerende, 
zijn. Het acht zich daarbij bizonder gelukkig werk verschaft, doch v-oor het grootste ge- schitterencle regenboog uitzien. Het gezicht dat 
in het bezit van een wateraar (rivier of beek deelte leeft; men er door en v11n de touristen. men van den hoogen rotswancl heefG is zeer 
lrnu ik het niet noemen) die door het ruidden Het merkwaardigste z!jn de » Katoomba Falls", mooi doch vooral het vooruitstekende punt 
der plu.ats loopt, want niet overa.l in Austrnlie die nls watet'vallen niet zoo bizonaer veel te waar men op staat is zoo'n buiveringwekken
vindt men <lat. De schanrschte van water is beteekenen hebben, doch vauwaar vergezich ten de hoogte, dat men er een ketting gespannen 
van dit werelddeel de grootste $Ch~iduwzijde . te zien zijn, zooals er weinige in de B. M. te heeft om duizelige menschen een onzachten 
De term cotta fobriek was voora.l zeer interes- vinden zijn. Bij w~jne aankomst was bet ge
sant. Den volgenden dag w11.s het weer heele laudsclrn.p in een dichte mist gehuld en 

F e u i 11 e t o n. 
De orulste Broeder. 

4.) Ku.R HET Fa.;xscrr Y.\X JE.\XXE :II.\JRET. 

( re1·volg.) 

Hij had geen kracht mcer om te knorren. \Yaartoe 
zou heL ook dienen, e1· was toch niets meer aan te 
verancleren! 

Hendrik was wcl een beeije ver!egen, maar tocb 
ook weer zoo opgewonclen ornr alles wat hij gezien 
bad. dat h.ij zijn geweten tot zwijgen braclit en druk 
begon te vertellen van zijn wedel'\'aren. 

O! het was prachtig, pracbtig ... rnaar George 
kon zich niet voorstellen, hoe mooi hrt was. Het was 
zoortls in de sprookjes die moedcr altijd vertelde: goud 

Yrouw Miroto11 schreef hem, dat zij Hendrik met en tliamanten, juweclen; toovergoclinnen, rlat geloofde 
gewclLl barl weggchaalcl, orndat hij Item niet goedscb1ks hij zeker ... zij waren zoo mooi! als zij Iiepen, scheen 
wi!de geven en dat hij ni1 in het ballet zou verschij- het wel, clat zij Jicht gaven. Ilij liacl Lee! stil gestaan 
nen in den schonwburg Porte-Saint-Martin. Bij moest en wns volstrd<t niet baug gcwPest, zij ha1lde11 hem 
orn tien uu1· rna:.11' nan den ingang voor clc meclc- schitterendc klerren aangetrokken en een beer had 
spelcrs komcn, waar bij Hendrik clan in ontrnngst zuu hem de wang ge.streeld en gczcgd, clat hij zoo mooi 
k11nnen 11E'merJ. was als een engeltjc. Hij had Item ook twintig st~1i-

(3eo1·ge ging he!'n, bij gevoelcle zich diep ongeluk- ver gegeven. 
kig. Eindel\jk op zijn kamer gekomen, wierp hij zirh llXu nog twintig stuiver en dan kan ik mijn ge-
op zijn lietl en snikte hcvig. weertjc koopen, niet waar, George? Wil je niet wePr 

>Jllij had mij toch bP!oofct gl)hoorzaam te \Vezcn! .. " goed worden, mijn licve broer?" 
riep hij. T0en hij met zijn vriendelijk stemrnetjc zei \Jrnijn 

Om tien u1Jr stone! hij voor de kleine delll' van den lieve brol'r", kon George niet Janger boos blijven. Al
~chou1vbu1-·g. Hendrik lrn•:Hn er uit en licp naar hem ( les wat Gco1·g.! vnn ' '1·011w Miroton geclaan lrnn krij
toc. Geol'ge nam hem l>lJ de hand zonder een woorrl i gen, was dat zoodra hct andel'e luncl weE'r bete1· was, 
to zeggen t>n de beide hl'OCl's gingen langzaam been. 1 Hendrik nict mPPt' zou meedoen en zij nooit meer over 

.>Jlk wou zoo graag weer goecl zijn met je ... " j den schouwburg zou spreken. Het was slecht voor zijn 
smeekte de kleine jongen, \\'ant J1ij had behoeftc zijn 

1 
gezondheid en hoe kan een jongen, die den heelen 

hart Jucht te geven. , I rn1cht droomt, lessen leeren en een goed nummer in 
»Je hebt me veel venlriet gednan", antwoordde 1 zijn klasse kl'ijgen? 

George. Gelukk.ig wa~ bet vacantie. George i.1ochl zijn broer-

(*) Tout comrnc chez nous. 

t je in de vacantie rneenemen naar het magazijn, 
Hendrik zat clan rustig met een boek in de hand 

in een hoek. 
De vacanties waren gelukkig niet Jang en op 

school worden de kinderen niet verwend, omdat zij 
blond haar en mooie, blauwe oogen hebben. Hij 
1verd daar rlikwijls bekno1 cl, want de kleine Hen
drik was Jang niet zoo vlijtig en leerzaam meer als 
in het begin. 

G~orge had er veel verdriet van en hij had veel 
lust zijn broertje niet rneer naar den schouwburg 
tc laten gaan. Maar bij bet eerste woorcl, dat hij 
er over reptc, were! Hendrik wanhopig en rlriftig . 
George had niPrnand in de wereld dan zijn broertje, 
hij kon diens Jiefkoozingen niet rnissen en gilt toe. 

Hendrik wits langzamerhand echter nict meer te
vreden met hetgeen hij van het ballet zag; hij wilde 
er het einde van zien. In zijn oogen spe!'.'Jden die 
bcschilderde en bontgekleede menschen geen on
waarschijnlijke grap. Hij beschouwrlc cit' liefde van 
cle schoone prinses en den rijkcn prins als iets zeer 
ernstigs, beefde rnn schrik bij hct zien van den · 
toovenaar, die bun liefrle tegen werkte en zou gaarne 
voor hen de bescherrning van c[P, schitterende toover
godin hebben ingeroepen, die door het geheele stuk. 
lmar weldaden verspreidde. Uet was hard, om tegen 
tien uur zijn gcwone kleeren weer aan tc trekken 
en te worclcn ontvangen door een b1·or,1', die door 
het wacbten koud was geworden en met de voeten 
op rlen grand moest stampen om niet te verkleumen. 

Wat deed de schoone prinses, tenvijl hij, de anne 

Ct) Weeping Rock= weenende rots. 
(§) De hh. lttmann en Marbotter. Zie Soerakarta~cb0 

Courant van 13 J uni. 

DE INDISCHE LA.i~DBO-UW. 
De bijlage die tot toelichtiug gevoegd is Lij 

het adres, dat de heeren C. F. Quien, P. W. 
Janssen, vV. H. van Leeuwen, A. 0. Wertheim 
en J. Boissevain tot de Staten-Generaal gericht 
hebben, toont breedrnerig aan, dat de ziekte, 
die knaagt aan den landbouw der drie stapel
producten in Indi~, deze is, dat <le marktprij
zen van het product niet meer in evenredigheicl 
staan tot de kosten en lasten der voortbrenging, 

banneling, treurig naar zijn zolderkamertje ging? In 
zijn droomen zette hij de geschieclenis voort, die nu 
eens zoo en clan weer anders eindigde. Soms werd 
bij '' akker en voelde, dat zijn kussentje nat was 
van trnnen. Zijn verbcelcling was zoo oversparrnen, 
dat hij slecbts in die toovenvereld lecfde, die bij 
tot zijn ongpluk had leeren kennen. Het was geen 
wonder, clat de spraakkunst en het rekenen er niet 
weinig onder Jeden en hij langzamerh11.nd eel! cler 
minste leerlingen werd. 

Behalve de omust over zijn broertje, had George 
nog andere zorgen. IIet werk dat hij nu deed, ging 
een weinig boven zijn krachten; maar het was toch 
een bevorclering en hij deed het met vrcugde, want 
hij werd beter betaald dan in den eersten tijd. Als 
bij 's nachts goecl had kunnen uitslapen , dan zon 
de ve1·moeiclheid he111 geen kwaad hebher. gedaan, 
maar hij moest nu den kleinen jongen van den 
scbouwburg balen. Het was altijd elf unr, YOO!'dat 
zij naat· bed gingen _en daar zij al vroeg morst.en 
opstaan, was George 's morgens om zes urn· bijna 
even moe als 's avonds om elf. Boven1iic11 was het 
erg koud en het wacbten elken avond met de voe
ten in de snee11 w deed hem geen goed. Ilfaar hoe 
kan men <.lit een k.leinen jongen doen begl'ijpen, die 
aan niets anders denkt clan aan p1·insesscn, tooYe
naat·s en scboone toovergodinnen, die zich bew,lgen 
in den glans van electrisch Jicht ! 

Op zekerr.n avond stoncl George wee1· te wachten, 
bij verlangcle dat Hendrik kwam, want zijn hoof<i 
was zwaar en hij had pijn in ,tl zijn !eden. De dooi 

" 



'?r• 1. r l·ei; onderzoek itls lloor den ~lin. v. 
1'.ul. bedoehl, uiet dienen mag om te vertmgen 
in }wt srennen der geheele indnstrie. Y oorts 
w i;zc•nde np de vele ea velerlei belnngeu welke 
J,~; clt> l'nikerindustrie, de kofiieteelt en de 
theecnlt.unr betrokken zijn, vrngen :.1ij in <le 
ec•rstc· plimb~ de afsclmffing tler uitvoerrechten 
in lll' kolonien op de7.c drie artikels. Zjj wijzeti 
er dau.rbjj op, hoe bet tnrief van 1872 alleen 
>3 h)tstandgdrnruen, orndat vergoediug noodig 
was 'l'Oor de gevreesde verruindeTing mu op
brem;«t door de opheffiug der differentiele in
e11 uitvoerrechten. 

Bii de discussien werd een 11mendement voor
ge:>ield, strekkeude om de heffiog van uitvoer
rech ten uit bet \Yetsontwerp te doen venl w\jnen. 
De voorstcller bepleitte zijn denkbeeld met 
kracht vnn redene11 en voerde onder auderen 
ai~n, wat !tier herbanld wordt, orndat bet zoo 
rnlko1ueu up den iegen woordigen toestaml toe
}llLSSPijjk iii. :.iGij kunt niet weten hoe een en
kde gulden nitvoerrecht de productie in Indiii 
o·ok in de verwijderde toekomst zal drukken. 
De prod ucent rnoet concnrreeren meb produ
centen uit andere lu.nden, die niet aan dezelfde 
lasten onderworpen z\jn. Roe kunt gij bij het 
afwisselen der marktprijzen weten, dnt zelfs 
eeu gulden meer den producent in een betrek
h•'l~ik zuo ufgelegen lanu als hvn uiet belem
rner<'Jt zal. en niet alleen bet bl\jven bestann 
nm tlrnns bloeiernle ond.ernemiugen, maar ook 
tlt' \' tstiging VILll niemre beletten!' vY itnt zeer 
zeh•r is toch bet eerste wat wij moeten trachten 
te LelYerken, dat de tbn.ns nog nan wezige 
woe:-;te gronde11 worrlen in cultnur gebracht, 
en ,,·el ter bernrdering '11.n de productie van 
artikden dn wereldruarkt." 

Eerst nadat de Minister erop gewezen had, 
d<Lt de scbntkist de opbrengst dezer rechten 
uiet kon missen terwijl bovendien de verkoop
pr(jzeu der producten destijd5 zoo hoog waren, 
.Int. de gewenschte hefting Jiiet ta zmutr zoude 
dmkk0u, lllnm· d!l.t bii toch ook zelf de nit
voeuechteu 011 den dmff niet zoutle •villen 
bchouden en hoopte du~ z!jn opvol~er. als de 
th~ins venrncbte vermindering door latE're mecr
d l·~ opbrC;ugsten, tenge~olgc van rueer vertier 
en Ll·1ere lieffing. zoude zijn ingehuald, zicb 
geroqwn zuude 'oelen de geheele afschaffi ng 
Ll..:r nihoerrechten 'oor te stellen. werd het 
amem1ement verworpen wet 46 tegen :Z4 stem
men, eu eveneens i.uet sfaking tot tweem.'llen 
toe van stemmen. een antler amendement, om 
teu minste den uitvoer niet te bela>iten ·van 
tbee welker verbouwing door particulieren nog 
p[<S in hnnr opkomst was. 

Cit den loop der discussieu mag veilig war
den ttfge1ei<l. dat het amendement zeker met 
groote meenlerheid zoude zijn aangenomen, nls 
liet lrncl kunmm luiden, dat de uitvoerrechten 
sled1 ts zoo lung zouden geqandhaaf<l blijven, 
totdat het bleek <lat de invoerrecbten alleen 
evenveel opbraehten als destijds de differentieele 
in- en uitvoerrechten te zamen. 

i. ~ u de invoerrechten alleen in N ed.-Indie in 
188'.~ t 1.800.000 meer hebben opgPbracbt, clan 
al <le in- 1·.11 uitvoerrechten in ieder der jaren 
1Sti9 en 1870 te zarnen; bestaat een overwe
gende reden om thans tot de opheffing van 
bet uitvoerrecht over te gaan . Adressanten voe
ren tot steun van dit verzoek nader aan de 
be1.:~j fcring dat voor de koffie de belastingen 
Hie~ minder bedrngen dun f 20.~iJ per bouw 
buiten hel putent voor <len eigcmatr en de 
bedr~jf-:;beLsting voor de Cbineesche en inlund
sche hamhrerkslieden en bearnbten, benevens 
met cene gedebilleerde uan wfr1,ing van den 
slechten toesbnd vrnnrin ook cle theecu ltuur 
tbans verkeert en van den druk dien de ver
po]l(ling oplegt. 

Y oorts :wude het op den weg der Regeering 
knnuen lig-gen om <len cijns kwijt te schelden, 
dien de 9-t mr~t Haar in contract staimcle sui
kerfobrieken nog tot en met bet jaar 1890 

w:1;; !'fnt:-:clitJg ingernllen en de ge~molten sneeuw 
sijpclde cloor de versleten s~hoenen rnn den armen 
jorigcu. ::\u en dan woei er een scherpe windvlaag 
dow 1le straat. Geor.e:e liep been en weer en lilies 
in ~ijn Yedde11md,. vingers. Hij rilde. !Iet was al 
fang l'·~n u11r geslagen en Hendrik kwam nog nict. 
),z,. hehben hem zekcr opgehoudell," dacht George, 
"fl bc·g-011 weer ]wen en wct'r te foopcn. llij kon 11ipt 
11w<'r: hij viel neer van ,·ermociclheid en het hoofd 
deed hern pijn. Xog bleef hij \Yaclttcn. !let sch,,en 
hc•in to<', ctat hij nu en dan 1le kl\)k lworrle slaan. 
1 n:ini· h\j w,1~ g-evoelloos YOOr hetgeell er om hPm 
11 '<>rt ;;r!beunle. Einclelijk was hij np den clrPmpel 
\all d... kleiue dem· neergeva!len; b~i hact maar een 
\\'t!!l~clr: <:<lapc•n. De onrust orcr hct uitl.il\jven van 
!kwfrik was in een ~oort Yan nacbtrnerrie \eran
,1,,r•I: allct ll~i dwaze gerlachten kwmnen in ztjn brcin 
op. 

lli.i was l•J ,.,{aperig om er aan tc clenken, dat 
111•:11 twm rnisscbil'n we! bi11nen zou >villen laten, waa1· 
lii.i d;111 den kleincn Hendrik zo11 lrnnnrn ZOl'ken. Hij 
wist :dleen nog. clat hij hct kind rnocRt wachten 
1·r1 liij wachlte lijdelijk. 

Ei11rlelijk 1rrnl hij er Yan hewust, dat bet clrnk
/,r•,. \\f't'rl iri cle ;;traat. !Je 2chouwb11rg ging uit en 

pu..!·lig H1.c>ld.e bij twee armpjcs, die om zijn hals I 
werden gcsl:1gen. 

"!\nor niet, George, kn or niet. Ik kon het niet 
l:1kn. Jk . zag cen heer een cfour openrloen, die in 
rl·· znal uitk warn, Pn ik ben hem nageslopen; hij heeft 
llli.J n«·t gezi•'n I lk ben' naar boven geloopen, naar 

toe v1in hnr,•n p rticulieren 11.11.npln.nt te betn.len Ik hoop manr. diit het booger gaat en dnt de 1 
hebbeu. i uitgannde rechten worJen u.fgescbttt't. f 3.-

Deze cijns bedrnagt / 35 per bouw en hee±t i; per 100 kilo i3 een scb:rnde en 8 tt 9 nrnnl 
in 1883 f' ·11~. 925 nls bate 1111.ll de scbutkist ~ zooveel als de rechtell op Slliker, die trouweus 
opgeleverd, en men ud tevergeefs :weken naar ook dieneu te verclwijnen." 
de ~erplichtiug der Hegeering, die da.ar tegen- Het onderwek ans door den rnini:;;ter belooftl 
over zoude staun. 'l'ot deze betii.ling, welke bet zal, nls de hoogere pr!izeu zieb sf 1utn e hondeu, 
kttrnkter drn11gt eener belasting op een gedeel- wel op niets rntloopen. Liiat ons er va8t op 
te van de suikerimlushie, - omditt de geheel rekenen. 
vriie fobrieken dMmnn niet z!jn onderworpen, ~roch moµ:en wii niet ophouden rnet te wij
-hebbeH db coufractunten ter andere zich in zen op bet kortzichtige en het. scbandel~j ke van 
1872 slecbts veruonden, wiil de Inc1i~cbe Re- uitvoerrecbtPn. 1foar niet !tlleen moeten \Ye op 
geeriJ1g meende di~t de suikercultuur bet offer afach1dfing cl r uitvoerreehten nnndringen, we 
van dezen ctjns wel n.an de schatkist koncle behooren in 't iLlgemeeu op vermindering vnn 
brengen en <le verplichting tot voldoening daitr- helasting nn.n te dringen. Wat baat het of uit
va.n bad opQ,"enorueu in art. 14 der concept- voerrechten al worden nfgescbaft en cijns of 
overeenkomst, die zij bij 't Indiscbe Stbl. van verponding worden verboogd. Dat is loocl om 
1871 no 213 heeft afgekondigd. ond ijzer. 

Het bestn.an der suikeriJtdustrie in de ko- Er is in den Augins-sc1tl vnn Indie bed wnt 
loniiin wordt bedreigd, en adressiwten verzoe- op te ruimen. W aar is de Hercules die dit 
ken uu, dut de Regeering het bestunn en de werk ter band kan 11enien'? 
ontwikkeling van dezen tak v:an kolonialen 
lnndbouw ml beTorderen door kwijtschelding 
der bela;;ting, die drukt op een gedcelte van 
de industrieelen, welke intusschen ruim twee 

'l'. 0. 
(Tm/. Opm.) 

Soerakarta. 
tierde van den gebeelen suikeroogst op Java _ _ _ 
v-erwerken, mnar waitrann de vr~ie fabrikanten 
P.U de landhuurders in de Vorsten1anden niet 

Ter politierol rnn gisteren werden gestraft 
wegens het bezit v1rn clamle:;tiene opium met 

z~jn onderworpen. eene urnnnd krakal Bok 'Vongsosetiko, Bok 
Uitvoerig toonen adressn.nten voorts a.an Kuriowiranoe, Boll 1Iorodjojo, Hirodrono, Amat 

hoe groot het verschil is tusschen de t.urieven en Bok Amat (de beide hmtsteu voortvluchtig), 
der staatsspoorwegen op Java en die van Ne- terwijl ter mke werden vrijgesproken Knrio-
derlandsch~ mttu.tschappijen. wimnoe en Diposemito. 

0. a. blijkt dnnruit (om ons tot dit eene W egeus bet houcleu van een 1~jup-dji-kic-
voorbeeld te bepnlen) dnt, indien er in Ne- spel werden nnar den Residentiernad venvezen, 
derhrnd koffie- of theeplanters kouden weze11, , 'l'iin liJg Tjong, Pang tunw· Hea en Raden 
de producent te Kuilenburg zijne koffie of vVitnengprodjo, terwiil werd vrij~·esproken Le> 
thee, met bestemming voor de overzeesche Djing Kwie, beschuldigd van diefstal. 
mnrkt., bij elke hoeveelheid naar Rotterdam of ____ _ 
Vlissingen . - ufstanden van 1~4 en 173 ki- Nn. afloop der Poertsn. wordt verwacht de 
lometers, - per spoorweg zou kurmen ver- benoeming: van den Raden Kliwon Km·to Har
voeren voor f 0.49 en f' 0.62 de 100 kilo- dojo tot IIoofdregent van B6j6lali, tenv~jl men 
grnrnmen, terwii.l in lndiii bii venoer even- al~ diens opvolger noernt 1foas Ngabehi Poes
eens ntn 100 k1logr.u.rnmen dezer prodncten, po Pernotto welke keur.e (in spe) zeer wordt 
doch met rnlle wagenlttdingen, over dezelfde I toeaejnicht. ' 
afat:mden langs de Staatsspoorwegen vrncht-

0 
. . 

prijzen wordeu gcvonlerd van f 1.47 en f 1,96. Een . mlander va.n de de~a Brndpin oncler 
· Adressanten vc•eren onderscheiden cijfers ua.n W onogme. we~·.cl oJJlangs rn het bosch . d0?r 

ten betooge, dnt uiet de hoogere kosten vun • ~en gevlekten t+1ger besprongen en duchtig m 
a:mleg of de hoogere exploitatiekosten als re- cten arm gebe~en. , . . 
denen voor die grooter duurte mogeu gelden. ! . De ID.tin, zqn 'ef.5enwo~rd1gbe~d v~n geest 
En zij gelooven ook niet, dat verluging van ~ met verhe~'.mde, gnf het cber eemge .. flrnke .sla
turieven ten slotte nadeelio- zou blijken voor · gen met z~Jn gollok, waarop dne z~Jner vnen-
de schatkist. 

0 
den te bulp k w1trnen en vercler met ln.nsste-

Amstei·d. ken afrna11kten. Op vertoon der poot.en werd 
hem de vnstgestelde preruie uitgekeerd. 

~"!-.· 'l"P :z:.;;•,•·&ii".,.«;'1"7¥~.zrs:s f 

De stijg·ing der §uike:a-pdjzen. I Weder komen klachten in over den zeer 

D · 1 · kl 1 h t I slechten toe8fand der brug-.Q·en in den weg van 
::! s;.~; ,;:er rrrno- eens, aps nanr ne oocr e· . ·· . ~ 

. o 0 . 0 ' Soeko-HnrclJ·o nanr 11et zmdergeberate. 
W!l.ll.num JS du.t te dnuken? Op deze vraao· . 0 

• • .1. 0 De onde1Tc•gent JS dn~n-over reeds nadrukke-
kreeg 1k van een goed vnend ,en autwoord: 1 .. , 1 h t [) t d h <l t t 

D ·k · 1 b t JJLC 1:: oor c ues um· oIJ. er ou en maar .o 
,, e SUI ·er 1s naar c e oog e gegnan om - f . t . f ' 

dat er 25 a :30% minder beetworteis zijn uit- c u~1·;er 
0

1 
ve
1

;·g-ee :· , 
1 

1 t l .. k .J.00 000 t 'k oen c e \e•renc vnn ~'irupe , nocr districts-
gep an . ge !J - unn , on SUI er, rneen h t·l S 'i H d' 0 

·k · t d t· oo l van oe Fl- ar JO was, waren en wegen 
1 , en wegens oeneruen e _ consump 1e. , b · d f t t t cl d l 

.. Dientengevolge stroornden de orders uit eh·1.1. d~·u1'fr~.eln 
11:t e.n Jes. e~k oes an ' ~Unlltr·ee1.nr · J . . . 11 u:w11 s UI z11n pnve as een en ,. 

Europa naar ava en reken 1k, dat hieT nu is " · " 
k ht + 9 000 000 . 1 f ..L. i Yan orde brengen. 

J
ver ~c -cl ""t: t't r.ico 0

1
· r -'- 't3 De teo-enwoorrlio-en titularis heeft zulk een 

avas pro uc 1e, o pq.Jzen, cunmence van , ·b 1°1 , ,. ",. 
t 9 1 • t f 19- lf' · k 1 voo1 ee c r.ee. noomg. 

1 to ..... - e!l ze s in een en e ge- ____ _ 
val tot t' 12 1/4 . :3foar nu is <le unimo met 
eens opgehouden, wnardoor weet ik niet, en is 
er f.;·een f 1 '.?. - meer te n111ken. Mogelijk niet 
met::r tl.in / 11 .-

»Op Java "'ordt er dus niet gespeculeer<l, 
maur mogelijk · wel door de ordergevers nit 
Europa. Een groot gedeelte der eerst verkochte 
suikers gaat naar China, waar de markt hoog 
stnut. 

»Ik grloof dat wij in eeus te hoog zun ge
komen en <lat het voor allc partijen beter zou
de z!i n geweest, als r1e prijzen wat lungrnrner 
waren gerezen.'' 

»Koffie klom van 20 1f1 ct. tot 27 ct. van 
goed ordinair, naar bet schijnt vrij plot~eling. 

den engelenbak, zooals wouw Miroton bet noemt .... 
je weet we!. En zij kuste me ... , zij bromde vol
strekt niet. Zij heeft mij een plaats op de eerste 
rij gegeYen. Als je eens wist, hoe mooi het was ! 
Bet eincligt niet, zooals ik clacht. De toJvenaar wordt 
cindelijk ornrwonnen. :Jlen hoort boum ! en bij vel'
dwijnt in een gat ... waar zou hij tereclitkamen ... 
in de he!? En de prinses, je weet, die zooveel van 
den prins bouclt, zij tro11 wt met hem en de toover
godin rijdt in een wagen van dtan1anten rtdar den 
heme!. - Zeg eeus, George, je bent toch niet boos, 
\Ve]?'> 

George hoorde alles a/s in cen tlroom; eindelijk 
antwoordde hij: JJI31JOs, waarom, boos? Ik ben koud, 
ik heb pijn, kom !" 

Hendrik, die ee11 ernstige bcslrafiing \·envacht. lmcl, 
slaak1.e P.en z11cht van verlichting. llij had het bal
let van uit de zaal gezien, t'll hij werrl toch niet 
beknord ! llij zag wrJ, rlat George moeite had, om 
op de br.en te blijven e11 dat bij wankeide, abof hij 
drnnken W<tS. Hij was cchtfw zoo vet'Vttld van de 
womlcrnn, die hij gezien had, tlat hij voortging met 
vertt'llen, zonder ztcb tc bekornmeren om de onsa
rnenhangende antwoorden "an George. i'ifaar de 
kleine jongl'll rnoc~t zijn hrmider leiden en oppassen 
dat h\i niet oncter eell rijwig kwam. 

Eel'~t toen de kinderen op hnn zolderkame1· waren, 
zag Il;;nclrik b\j het liclrt \'All de kaars, dat George. 
er viecmcl tiitzag, clat zijn oogen hem uit hct hoofd 
puilclen en bij n11 eens nlcle en dan weel' bramlend 
heet wa~. He11d1·ik bttbbelde lliet mePt', hij was bang. 

De omstreken van Ngnwie sch~jnen thuns 
voor velen zooal geen doro.do dun toch een 
crs:1Lwn te .zijn; de <tn.o vrnrren om woeste QTOn-

de.ii. nemen dal.ir rnet den dng toe. ~ 
011k eenigen onzer st11.dgenooten hebben zieh 

in die buurt ge\'estigd. en Zllllen spoedig door 
meer-wmirond1:n· een gewezen lnudhuurder- ge
volgd worden. 

P1idie-cnltunr; Yeeteelt en rtjsthirndel, maken 
er de voornmunste bronnen van bestnan nit. 
Een pikol r\j;;;t op Geudiengn.n geleverd, kost 
th ans slechts f 1. 75 tot f 2, en brengt Lier ter 
stede grif f 4 a f 5. op. 

Oak de hnndel in brandhout en boutskolen 
wordt met winst .geclreven. 

Zander den toestancl te begrijpen, bedacht bij, dat 
George zeker ko11d was geworclen, tenvijl hij hem 
wachtte. Het arme kind deed ailes wat hij kon, 
trok zijn broer de scboenen uit, wreef zijn koude 
voeten en stopte hrm warm in zijn clekenR. George 
praatte nu r!en geheclen tijd door, zei allerlei ver
warcle dingen, riep iimoeder, lic\'e moesje !'' stoncl 
een:<klaps ! ornreincl, a!sof hij schl'ikte of began te 
lacben. Van tijd tot tijcl vroPg hij te clrinken en 
HPndrik, die Yan angst beetde, gaf hem dan een 
glas water, waarvan de beift in het bed werd ge
stort. 

Hendrik .vie] einclelijk van ve~moeidheid neer; hij 
kroop in zijn bedje en viel in slaap. 

George had enkele hcld1~1·~ oogf'qblikken. Dan 
richtte l1ij zich op en zag om zich !wen; bij be
merkte dat de kaarn nog brandde en zijn broertje 
nog uiet was uitgekleecl. llij w1lrle opst<:ian om hem 
de kleeren uit te trckken, maar viel iu z\jn knssen 
terug. Toen beg-reep hij wat die vreeselijke boofd
pijn, die gloeiencle handen en die pijnen door het 
geheel0 lichaam hetcekenden. Hij was zick, zeer 
ziek. Maar wie zon clan voor Hendrik werken? 
Wanhoop maakte zich van hem mceste!-, hij kwam 
in opstancl tcgen bet ongeluk dat hem en zijr1 ht'Oer
tje trof. Hij kon niel ziek zijn, hij kon niet ster
ven ! .... 

Toen !Jerinnerde hij zich eensk!aps de gebeden, 
die hij van zijn rnoeder had gehoonl, hij vouwde de 
handen en zei luide, opdat de goede God het beter 
zou hooren : 

Voor de eerstd gs vaceerende betrekkiug 
Vim cipier in de ldeine gevimgenis albier, ileeft 
zich weder een nien we canditaat opgetlnan, nl. 
een korpornal-hospitaulbetliende uit h~t fort, 
die spoedig met pensioen gaa:. 

Danr attn die gernugenis tevern~ et z. g. 
studsverbnnd verbomlen is, eigent 's mans 
genwoordige funclie zich wel voor 't ervnl
len der betrekk:ing. 

-----
De Amboneesehe vrouw l.\Ie\jer, onlai;gs tot 

8 duge-n krnTrnl wegens overtreding van het 
opinmregle.nent veroordeeld, heeft sle hts eeni
ge oogenblikken iu 's bndsgevn.ngenis door
gebmcbt, toen zij op last van het bestuur ont
slagen werd en wnt men tlaarn1tn toeschrtjft, 
dut zij uu en dun aan vlngen va.n l ankzin
nigheill lijdende is. 

-----
Op Mesen, blijven cliefstallen ann de orde · 

van den tlng (of vun de uacht) Ook de hee 
B. 11.lditar kreeg een bezoek van clieven, die na een 
<leur geforceenl te hebben, eenige koperen ge
reedschitppen en kleediugstukkeu wegnamen, 
ontfonks de heldere rnaneschijn en het naburi
ge wachthuis. 

W akers en dieven schijnen wel eens de rol 
te vervullen van diefje en diefjesmaat. 
• 
Omtrent de in de residentie Soerakarta heer

schende veeziekte wordt het volgende bericht, 
lbt terwijl in de afdeeling Wonogiri op 20 
Mei jl. 3 zieke runcleren lJ'.\ beh;rndeling witren 
gebleven, er van den 2 l t/m 31 111ei nog 20 
dieren zii u anngefast. Van bet tofaial aim~e
tasten stierven er 20, terwijl 2 herstelden, en 
er op 31 i\Iei jl. 1 in belrnndeling bleef. 

In de afdeeling Bojoblie, waar op 20 Mei 
jl 1 ziek rund in behandeling gel5leven was, 
wenl tusschen den 21 en 3 l Mei nog 1 dier 
anngetast, dat bezweek, terwijl het anclere 
herstelde. 

GElvIENGDE BERICHTEN . 
Oncler de berichten eu mededeelingen van 

verschillenden aanl, voorkomende in de Jm•a
schc Courant vnn gisteren, lezen wij, dii.t den 
:rnsten April te \Vah11ai schoklrnn van aard
beving zijn gevoeld die 20 soconden aanbielden. 

Yern1oedel\jk teugevolge d1mrvan, zegt de 
resident rnn Arn boina in 1.ijn rapport, steeg 
ungeveer een uur later de zeespiegel circa drie 
decimeters, zoo<lat de prnu wen, die aan het 
strnnd lagen, vlot raakten. 

De 1dwisselende rijzing en daling der zee 
hield tot 6 uur 30 minuten in den vooravond 
a1.rn, terwijl gemelde schokken van aardb.wing 
ten 2 uur 28 minutou gevoeld werden. 

X:mr men 011s verzekert staan ncht nrubte
naren rnn cle Alg. H.ekenkamer op <le nowi
natie om wegem1 schulden te worden ontslagen. 

Er zijn er ou.: ... r, die tien, acht en zes dui
zeud gulden sclwl.1 hebben bij verschillende 
gelclschieters. 

Een onlangs van verlof teruggekeerde amb
tenan.r heeft eventjes f 45000, zegge vijf en 
veertig duizend gulden schuld, die hierovcr 
aangesproken, beloofd heeft zijue schu1d geheel 
te zullen aanzuiveren, zoodra hij zijne erfenis, 
waarop hij wacbtende is, znl hebben ontvangen. 

J. B. 

Men schrijft nit Holland ann bet B. H. B. 
H1::t is treurig om te zien, hoe tal nu In

dische lie<leu, die vroeger in de voornanmste 
wijken van 's Hage in prnchtige woningen W'!l

ren gehuisvest, thaus de meer goedkoope bo
venhuizen in de nieuwere buurte.a zoekeu, 
genoodzn.akt nls ze z.ijn, hun lev-enswijz wat 
goedkooper in te ricbteu. 

In de Cel. Cour. komt de volgende annonce 
voor: 

Te hoop gevraagd: Sterke ijzeren helmen, als 
veiligheidsmidclel voor de ingezetenen van 
BANDA, tegeu d11 manie van ze de hersens 

))Heb medelijclen met mij, mijn Goel, wij zijn al
leen op de wereld. Hendrik beeft niemand dan mij, 
ik kan niet stervcn, ik kan niet ... !" ·en hij stortte 
bittere tranen. 

VVeldra werclen zijn denkbeelllen weer verward. 
Hij zag in het kamertje dreigende monsters, hij 
werd bang; hij ijlde vree~eJijk en moest 7,ichzelf en 
Hendrik tegen allerlei denkbeeldige vijanden verdedigen! 

Hendrik sliep ongestoord, hij hoorcle niets. 
's Morgens kwam de buurvrouw, die door George's 

stem was gc•wekt, het ka~ertje van de kinderen bin
nen. Haar geweten was niet geheel rustig, hoowel 
dit orgaan bij haar zeer rek baar was. Ais Hendrik. 
wat minder plezier had gehacl, zou zij hem misschien 
vroege1· naar zijn broetler teruggezonden hebben, maar 
zijn oogcn hacldP.n zoo geschitterd van genot, hij ver
maakte zijn buren zoo dour zijn kinderlijke uitl'Oepen, 
clat zij niet den mo rl had gehad hem weg te sturen. 
George kon toch voor cenmaal we! eens wachten! te 
meer omclat het kind, wa:trvoor Hendrik in de pjaats 
was gekomen, weer beter was en hij dus niet er 
nooclig was. Het was dus zijn laatste kans. 

Toen vrouw MirotQn zag hoe slecht bet met Geor
ge gestelcl was, werd zij bang. Hij herkenrle haar 
niet en ijfdc onophoudelijk, tPrwijl hij met zijn hoofd 
op bet kussen hcen en weer woeldr., maar toch de 
rust niet kon vinden. Zij Jiep mi.ar den clokter, die 
vroeger genet>sheer aan den schouwburg was geweest. 
Nu had hij een goede praktijk, maar zij twijfelde niet 
of hij zou komen, wanneer zij bet hem vroeg. 

(Slot volgt .J 



te willen inslan.n. 
Brieven frarn~o onder motto 

Die v en van gel', postkantoor, 
n A N" D A. 

I 
de 1lir.igeenmd officier van gezond11eid der tweede 

rnilitnire afdeeling, 
tll' ctrste en t1wedP. stndsgeneesheer, dr. ll. J. Ben

' jnniins CIJ rh'. L. n. Lecleboer, p::uticnliere genees-

' 

lwercn en 
Het eeurua11.1 b1oei1'.t lc ludiseh' Landhouw- ,\. ('. 0. ~r ine, ~tad~npoll1clrnr: 

crenootschap is onto H1dcw dn tr toe werd be- J tot phiatsi "' 1 angrrnle led en: 
01 t t 1 t ' 

1 
1. t d de dirigeert·ml offlr.ie1· rnn gewntlhPid bij het mi-s o en me a gemee1w ::; emruen, ue · waren e J't . 

1 
'.t 

1 
, " 

. l ! l . 1. l 1 air 1osp1 na ,e :Sem•11'nng; 
stemruen_ van vier 0l en. c e eenige c Ie op ( 0 d1~ e1!r~t::uu1wezende apotheker i.Jij het militair hos-
vergaderrng gek?md1 wnn•n. pita:tl te Semarang. 

In de laafate 1u.re·1 sleepte Jat genootschap Oi1t~lagen, eerYol, de kapitein Lier infantet'ic A. J. 
met IJlOeite een ko1urnervol bestaan voort en \\'illP111se. 
toch zn.t er eennrnal vunr in en krncLt. In Uverg-Pp!autst 1Mar de11 general·~n staf, de kapitein 
Indie wordt men spcH•dig oud en n.fge1eefd. del' inl~rntt>rie A. J. Harnerster. 

Wii hebben het niet in zijn bloei gekend 
en kunneli dns moeil0k over de oorrnken van 
zijn dood oordeelen. 

Bet komt ons echter wel voor lint Bestnur 
clanrvan grootendeels de scbukl bnd, want dat 

MUZIEKUlTVOE111::\G 

heden avond 
in de Socit)teit. 

PI10Grt,\'.\IMA: 
liet nooit iet::; van zich hooren. Hekaning en Marche par Mullet' 

d . J 't ~ La Tour des Pins »Ouvrrturn" Hernmede v.erantwoor rug wer 11001 gegeven. 
· · ] 11 b l 11' 3 Le Bonqnet de Hoses )) Yalsc" Mercier 

Eene vereemgmg rnn a een e ungste rng 4 I.a PriL're rln rn:itiu )),\t·ia" 
blijven wekken !tls de.leiders op hull qui vive 5 _\fal'ch~ de Pl'Oce><sion" 
zijn en voeling houclen met de le<len. 6 Lieder uud Quvdliliet" 

)) 

Laut de nieuwe 8oerabniascbe vereenigiug 7 ;\u1· Eiufach >JRedo1Ya·· 
1I u:nblet 
Hichu 

dit wel in '.t oog honden. Eene vereeniging • 8 Cau>'eti.e•) Polka l'iefke 
of ee.~ genootscbap is. van alle moge1~jke men- l ..._..._.,,_.....,..,_..,_.,._,.._..,_,....,.. __ ..,_.,,.,.......,.....,.,,,.,,,,...~ ..... --.---...,,. .... !!!!..,.,_,,,.. 

scbeluke zaken het mrnst van ~ue!1 een per- I .t\.ano·eslao·en vendutien. 
petuuru JUoblle. Zomler opwmdrng werkeu __ ~ ~ _ 
ze niet lu.ng. ~ Op ~lnandag ~() cl1'ze1' 1.e 1Ie~en, 

foJ. Opm. I voor afi.Jniak: 
m ' -· ..,, de tijtlelijke inlamlscbe school te Bojolalie; 

Telegr'1~mmen van de Locomotief. ,,rn eeuig ar~11l:~~;~a; bestaancl,, uit; 

Uit Soerabaja, '.!5 Juni. Heden zun pet· ~t<JOlll- 'loerplanken, ruiYen, \'oederbakken, kozijnen em. 
scb1p Bro1110 1an hie1· naar Semarang en Batavia, !1 en renolgens: 
vertrokken: ~ in het pandl111is in het chiuee~che lrnmp alliier 

de beeren \:eensti a, \'an Go<>n~, Claus. rnn Swie- nm onuitgelo~te pr.nrlgoetleren. 
tt>n en Luijks. Op D111sd:1g 30 clezer le l\ebal1'n trn huize Yilll 

Pnrticulier Tele~rau• wijlen 111e\'l'01t1\· dewetlLJ\YC Diekman, \W1 loste goedernn. 
van Op Uonrlerdag 2 Juli te Mes0n vau onuitgeloste 

11DE LOCOMOTlEF'' pa11.Jgo0d1~rrn afkornstig rnn Sragtn l'l1 l\lasaran. 
l'it ;\('(!et'iand. Op Zalerdag 4 Juli 1·oor de Societoit. Harmonie 

Rotterdam, ':...;) Juni. nlhier, 1un panrdl'IJ. 
Iiofiic, goed ordinai1', Yf'ili11g :Sederlundsche 

handelmaatschapj.>ij, 26. 
De venclL11nee8t~r, 

ll. C. fiBser. 
Cit I3ata,·ia, 25 Juni. De alloop de1· beden. ge- ..,..,..,,-=....,==aeci•=• """"=_., _ _,,._.. .... _.,.,.1a:1""""'....,_ 

houden gouvernetnl!ntsveiling van Billiton-tin is, clat ~ A d v e r t e n~ t i e n. f 00.:J~ be:;teed wcrd pe1· picol. ~ 
(.h-ergepla~t8t na:.ir . het Hie bat11illon. infanterie, § 

de eerste lmtenant-atl1udant P. A. Gallati· I Q D • d d 3Qe J 
naar het garnizoen_,_?ataillon van, P~!embang, de; p ' lnS ag en aezef 

eerste Ju1tenant der rnfantene J. E. Iulleke11. d 'd l t 9 · 1 
· · es voonn1 ( ao-s en ure 1Jrec1es za llenoemd tot ]eden rn clen geneeskundtgen mad te i o 

I3at;nia: e·•i·~ .. tc 5. ten st~rflmize van 
de dirigcerend omcier ,·an gt>zondheid aer v , "fill e v'l'I. .:1. e 'i''!'"e d. ~LE"'-"'11r ~" i.y 

militaire afdeeling. J.YJ., .!.. \'..! vv ~ .£}.. J.¥.1. ~ .!,~ 
de eerste, tweede en derde stadsgeneeslieer te Ba- t 

ta via. I 
dr. C. L. nrn dt•r Burg, particulfor geneesheeL , Yenclutie Worden gchouden van door 
P. Houtzager hn, sbdRapotheker: haar nage1atene goec1eren, \vrtaronc~eT pre-
tot plaals>ervangcnde !eden: , 
de dirigeerend ofticiet· van gezondbeid . i.Jij het gar- ' ciosct s. 

nizoen te \Yelteueden. A. F. E. BEEM, 
rt~ eerstaauwezemle apoheke1· bij bet groot n:.ili-

tafr hospitaal te V\'elteHeden. (1J5) 
Brieven van nat:.:rali~atie als Nederl11ndt>1' zijn l'er- ..,._,,_.....,_,_~-=s-~-~==-==.-. ...... -"":"" 

leend aan de heeren Zorah, Joakim, Joballnes en s AL 0 l~ n·E G 0 IF Fu RE Mesl'Ope, alien kooplif'deu te Soernbaja: 
aan den heer Lapcyrie, civicl-iogeniPur te Batavia. -
Londen, 24 Juni, De n1inisterieele mocilijkhed!'n 

zijn uit den weg geruirud. . Brosse ~_lcca..n.iq uc. 
Hee1·enstraat-Solo. De volgende benoeming°"n werden gepubliceertl: I 

Sir Stafford :\orthcote, eerste lord van de schat-1 . 
kist, zonder dat hij e\enwel zal optre<len als premter; Op meuw ontvangen een groote voor-

f.ord Cr:rnbro.,k, presult~nt van den mmisterraail: raad eerste kwaliteit stroohoeden in alle 
Lord Harro\\by, lord-zegelbewaarder. . . 
Bet hoogcrbuis heeft ten Jaatste de rcclistl'ibut10n- soorten van af f 1.- voor kmderen, 

bill aangenomP.n. , . . . Panamahooden a f 3.- Heerenhoeden 
Volgens de heden hicr ontvangen Strmts Times 1s 

het nieuwe Engelsche ministerie reeds gevormd. Yan af f 6.- lste Ellwood hoeden te-
Lord Randolpl1 Churchill i~ Minister :".0(11' . Indie. gen Y rminderden priis hemden kragen 
In bet alc:remeen IS besloten de kolontcn 10 betc- e ~ ' ) 

0 

ren staa.t van verdediging te brengen. 
Het ;;toom~chip Yoo1·waarts is deu 23en Juni "an 

Suez uaar Padang vertrnkken. 
DP. miJitaire (tpothekcr der tweede klasse S. Ja

cobs heeft zicb voor het examen ''an apothcker llnr 
eel'ste ldaBse aangemehl. 

De officier van gezondheid der eerstf' kla~se F. J. 
Comelissen en ~le officier van gezi:Jndh~id der tweer!e 
klasse J. \V. H. Wijsman, zijn ''an Atjeh geevacueercl. 

Uit Singapore, 20 Juni. De Eng.~lscbP. rnaiJ is hier 
aan met berichten, loopende tot 29 ~lei. 

Het lid der t\wede l\amer Rooseboom is als zoo
dan.ig afgekeden, wr.gens promotie in zijn tegen
woord ige betrekking ( 1 ). 

(1) ,frt. 91 de1· Gro11cZ.cet. Laatste Alinea. Li,den der 
Staten-Gcneraal, een bezoldigd staat.-ambt aannemende, of 
bovorderino- in den staatsdienst verwenende, houdcn op !e
den der k~mers te zijn, maar zijn dadelijk weder verkies

baar. . , 
Uit Batavia. 26 foni. Pcwijs, 25 Juni. Een com1ie 

~ uit de kamer van afgevaanligden gaf zijn goeakeu
ring op het versterken der expeditionnaire macbt op 
Madagascar met drie duizend man. 

De Franscben hebben Formosa vr:daten. 
Lord Salisbury is in bet nirrnwe Engelsche kabinet 

opgetreden als Ministe1· van fluilenlandschc Zaken. 
Een tweejarig verlof na~r Europa lS verleend aan 

den hoofrlondenvijzer aan de k wPekscbool van liet 
1Seclerland~ch zendinggenootschap te Padang Sidem

. pocan, D. Grivel. 
Benoemd hij de algemeene 1·ekenkam~r tot eersten 

commies C. G. G. Fr:rnsz, tweede commies bij ge
noerud college; 

tot tweeden commies II. J. C. IIulscher, derde 
commies bij die kamer; 

Tot derclen commi~s J. M. Theuvenet, derde com
mies bij bet coilcge van boedelmeesteren der Chinee
sche en anrlPre ')nchristelijke boedels . 

tot tijdelijk adj 1111ct-ingm1ieur bij de staatsspoor
wegen, Bode; 

tot !eden van den geneeskundigen raad te Semarang. 

enz. cnz: 
Groote voorraad Parfumcrien Ed. Pi-

naud, Yeloutine, Cles Fa~e, Vinaigre Lu
bin enz. Direct uit Europa aangevoerd 
St. Emilion wijn (Bordeaux) echte Lan
gucdoc wijn >- f 14.- per dozijn. 

Heerlijke Manilla en Havana sigaren. 

(124) J. B. AUTHIER. 

V e:rkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterii te Sn.mamng ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek vVeeshuis 

en van het Hulpfonds van St. Vincentius a 
Pu.ulo te Samamng groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN : 

1 
1 
2 
3 

pqJs .vn.n f 100.000 
20.000 
10.000 

5.000 
l.Oj)O 

51)0 
10 
10 

100 
100 

> 

prijzen 
> 
) 

> 

> 

> 
... 
> 
) 

> 
> 
> 

> 
» 

> 
> 
» 
» 
> 

100 
50 

Loten zijn tegen contu.nte betalin~ en op 
francO !Lanvrno-e a f 1@ het lot verkr{Jgbaar, 
bij aanvrage p

0

er post onder inzencli~g van een 
postzegel a JO cents voor frankeermg. 

De dag der trekking zal nader worden aan

gekoucligd. 

(57) 

TROOF'l1 & KALFF en 

SOESMAN & Co. 

~ 
PAARDEN VENDUTIE 

Zr'-'"1.,ERDAG, 4 JULI 1885 

18 uit~Bzochte Sand0lwood-Paarden. 
Signalementstaten worden rondgezonden; ook op 

aanvrage verkrijgbaar. 
Tr:, bezichtigen bfi den Heer 

A~ VA~ ~lD!R ED%'1J:)~~ 
ME s EN. 

De vendutie zal gehouden worden v66r de Societeit. 

(146) 

ZO~DA..G ~§ dezer 

~~e~ Rei@~p~ie 

.J.llet Commissie°Ji belasten zich 

S 0 E S M A N & Co. 

ten Residentiehuizc. Hampoong Tjina: Soerakarta. 
(144) l BAROE TRIMA: 

----------------- Sroetoe Manilla No. 1 clan roepa-rocpa 
INDISCHE-BODEGA sroetoe . 

Onh'a-ngen: Pajoong soetra (roepa-roepa) 
.Een 1untij tj e exq nise 'l.Vitte Kain soetra roepa-roepa barang daganga n, 

poi·t~vijn, minder zoet van smiLak dan de boleh dapet moerah sekali. 
tot nu toe 1mngevoerde. (132) 

(28ti).* 

A1nsterdan1sche Apotheek. 

Ba;t·rn1n. 
\'l'ate.1·. 

( l 01) 

Soenka rta. 

tl.lcoholisch urasch-

J.IAOHlELSE. 

Arnsterdamsche Apo th eek 
§ oeJ·akaJ·ta. 

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

/2 fleschjes a f 4.- en f 2.
JUgraine §tiften f 2.- per stuk. 

356 A. l\IACHIELSE. 

De ondergeteekende, 
belust zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Se1i:rnrang. 

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

Een en antler tegen nader overnen te ko
ruen conditien. 

(233) L. 0. SOHALKWlJK. 

P1·achti~· Versch ge-wonnen 

Guatemala Indigo Zaad. 
Pei· pikol f' ~5. ---

EIJ SSE LL. 
(134) Latoong Q~tva~~e:Q.e 

Koperen libellen I 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

Toko- Authier 
voet) 

Fichesdoozen en stellen fiches 
Pren te boeken 
Timmer kisten 
Passertloozen 
Gezelscha psspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

V erkrijg baar 
Etappe-Kaart van Java 
Topoo-raph.Kaart van Soernkartn 

0 

Id. ». Djokjalrnrta 
Prachtalbmus 
Merk-en stempelinkt 
Rundschrift pennen 
Prachtbijbel Gustave Dore 
Bnlboek,ies 
Goupil-gravures 
Ivoren duimstokken 
Pen·y-schnren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Ronderdjarige nlnmnakkeu 
Sio-aretten papier 
F:her's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) TROOF'l' & ILl.LFF. 

A~sterdamsche .A.potheek 
SOERAKARTA. 

Eeni<r dep6t voor Soerakarta van 
b ' 

~a.~~a~he ~ij~e=. .. 
(25) A. MAORIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenio- A o-entuur voor Soerakarta voor 

0 0 

zoo gunstig bekende WIJN EN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

A. MAORIELSE. 

Amit~rdam1ch; Apeitheak. 

LeveFtvafeF 
(296)* A. MAORIELSE. 

HEERENSTRAAT-SOLO, 

heeft ontvangen: 

Een factnnr damesartikelen bestaande uit. 
Afgepaste wollen - en zephir japon

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

A. AUT.HIER 
( 4 7) Modiste. 

~~ 

Fr™I ATELIER DE PHOTOGRAPHIE ~I 
/~I ~I 
/illl ~. 1J1alll~~~u. ml 
I ·- HOTEL SLIER. ~ 
IS2l~~~~~~il!IJ 

263 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Uo. 

~~w~®J~w ~~ ~~woorn~~ 
IEee1·enatraat Soto, 

Beveelt zich beleef d aan tot het ma-

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTIIlER. 

s;o:UJSMAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Bois- en Commissievendntien 
(28) 



ClR CUL A / l lE. i BECK ER & Co. S OERABAIJ A. 
WJ<Jllli: TUIG:2'-UND IGJ<.nw. 

N B d B r 1. I n (l i s G h B L B v B n s v· B r z B k B r i Il ~ I 
El\ 

Bij Lle belangste11ing, welke tegen woonlig 
all~s upwekt w;i,t op de l::lUIKElUUETCUL
TU UH en de vormeerdering vn.n opbrengst van · 
Suiker, en vennindering der kosten vim voort
br<>nging betrekking heeft, veroorloven wij on:> 
de vrijheid Uwe aundacht te vestigen op het 
<loor ons vertegenwoordigd wordend: 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
:ioodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAO: 

I 
I 

· Eeu groote part\i i..1, T. 1-1 en Rallil.m I L li t r B n t B M a a l s G 11 a p D ij 
iJ zer in alle afmetingen. TR BA.TA VIA. 

Dnbbel Gek.oncentr ee1·fie 
§ nperphosphaat 

§ta.a t• en t•laat~jzer van alle dikten, , 
waarbij van G'X2'X ",." eu '/,'' t 

~~taa:f en plaat.li.Ope r en Jiope1·· 1I 

draad. 

Inlid1ti11gen 1J111trent ven:.ekeri119:en b. v. Knpi.t1Lid bij 01·erl!jden. lmmer-trnkkenrle verzl' 
kering;-· ook omtrent die volg:ens hd onbup;s <tn.ng-eno1u1•n V.RmLA An f) t:Ll'ief voor \\'Ji1E

ZENF'O~DS . worden i.r:i.nrne verRtn>ld door 
• len Agent te iSoernlrnrt a 

J . H . VAN Ol\11\UJH,EK 
Groote- sorteer iug- Jlo e 1·b onten en . 

Steeds voorhanden: 

met eefl hoog oplosbaar gehn.lte van 40 tot ~lin li.na~ ... el§. 

1 45°d, Phospborzuur . Door wetenschappel~j'ke ". ~ r ~--~~~.....,,--~~=--~-...----, 
. · · . cl . d . t"k · rr > ') .at. 0 1•er e n Q\l!,ranen 

prnefnemrngen e~ O~I e prnc !J lS 5 eco1:1- en ~too1na.f."sln it.e1·s . THOOFT & KALF1i1 Soe1:akarta 
stn.teenl d11t de "\ ornnng van Swke1·sappen rn India rub b er van af •;,." tot en met l' - - - ' I 

(17) 

P OSTTARIEVEK. bet riet do01.· de phospho1:zuur geschiedt en dat I 1 .. dik. . leveren op aanvrnng du.delijk 
door toepas;;rng er van .met 111leen een.e groo- j G a S}lijpen met hnlpstnkl~en tot Seh ijCscliietrcgisters en At'stnndsbe1•a - j 
tere1i opb1·e1117st van Swker mam· ook -:ttll'e!'lle1· ! e t 4 ,.· 1 a , ~ n me · li n;;~n, afzondl.!dijk gebonr en. 

TELEGRAAF'I'ARIE VEN voor 3 kringen he
rekencl tot 200 woorden. 

Sapl!en verkregen worden. . ~ G eldon ken p ijpen tot 12" cli11.1 ueter Gedrnkte Annte<"kenin~boekjes . 
Dit g-eldt zoor alle. Superphosphnten rn het ~ o-e erst op 1 o Atmospheren. 

1 h t d t r "' P Naa.mlij!!lten . 
a gem:en, mau.r v:aar~n . e o~r ons ver eg~n - Prima kwaliteit Engeische dl'ijfrie-
woord1gd worde.nd c ... lieru1caal z~ch. onderscl1'"1dt iue n , enkel en dubbel. • 
boveu i.inderen Is ~e" lwog assirmlabel gehalte J land (Jentri f n g aal. § tooJn• 
~an Pho~pjt~i·:u.iu:.m d~n geconcei·!t~eetden vorm poinpe~ en B r an(l !!ipniten . 
~~n 40 -i<> 0 , ~e1 w:ul op0:lost~ Pern0 uano slechts §nijger eedsch.ap ' ' O {H' g as en 
• ,0 .,oplosbaa~ Pbosph?1zuur bevat. -,.vit!nvm.·thdraad. 

Gl•1co1w soorten Su~er~1hosph11n.t bevn.tte~ Alle soorten -ir erf~"7'aren . 

:Kl eedin:r;-Ujsten . 
St•·~i;fi}oe.kcn. 

M:en n;:;eboe1ren met sterkte ne~istf"11.' . 

l"roces-Verbanl . Getui~·en Werhooren . 

lienduvel'nntwoordin;?,·en, ellZ. enz .. (4) 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN bul\,1:,n 
de lijn. 

(6) . THOOJ;..,'l' & KALFF. 

v erlu·iJ. o·baar 0 

bij THOOFT & l{AL:.FF 

meer als 10 tot 15 °10 ussrn:11lable phosphorzum, ·nuor en P o nsmachin es, .D r aai-
dns om lk::l'l/de hoeveelbeu1 phosp110rzuur te li:o: ..... 1 ... •:.fb..,. ,.1 11 ·ei" . I l .. l d . T S en ~ ... , • .,..,. n.s. ... t.. • . 
ver af1gen 11 s ooi· ons m een on .u per- §toonnna.ch.~nes n et ket,ehi np em 
p,hosphan.t geleverd wo~·deu, zoude ruen. en-ca~ f niulatiepl a a t . 
},on \an bet gewone. !'::>uperphosphPat of 4 a ~ IHezel~nhr tJOlll\.)O~itie, de beste l 
l on l ernguuno noochg hebben . dus ook 3 of u bekleeding tegen warmte-uitstmling. ' 
rnMl zoove~l. vrn.cbt te beta'.en. D inas (J1·i st.all, een nieuw soor t I 

ArnstBrd~~~vc~~ge~ p othB Bk. I 
blanco aar1n'ragen t.ot geleid e 
billet "\·oor ' 'er'\·oer ·Hi n JA:o fliJ, 
met onh,an~·§iltbe'Q..v-'js 'l'OOr k ot·-
fijpas. , (193) 

Ve1•kri,jg·ba.d,r 

De opslu~ting (Concimtratie) heeft plaats vol- ' 'nnrldei. Van welke lantste u.r t ikelen zij I ROODE KR UIS P!l1LEN J bii 
EN 

gen s . een rnet~w Systeern en wel :ondei- geb1w.h:~. eenige agenten voor Java zijn. I SI.l.~OP 
>.'rn,l.1~1?_ vn~ Zl~avel:uw·, zoo<lat het geen vi·u Vercler aUe artikelen. benoodi~d I 

98 
. 

Dr. z :lDIO. 
/.lwt lf.ii~~' bernt. .. . ''Oor landelijke ondeuaeillino-en. ( ... ) 

Het vrue zwavelznur namenl.i.1k IS een der Fiunne " n]· op' rri·ooten O"" et b :-1 .. ~-~-~~~~~~-~~~-
A. MACRl J-<JLSE.' 

. .. d cl C jf ' · cl .;:. 'k · ua,.' "' ....,z ge aseeH zun ., !'!rootste n10.n en er rvsta i:=mtie er DUI -er. 1 1 J beu .. h- n e .. b'll " l 1 
,, • • • , . L e, ie J zu n n pn1zen zeer i y ' en ~ 

(u·oolc1·c oob1·e11u.-;t l'al! ~111J;i•1w1p11en van 1. l ti t'11 ~ . , . . . . . uenet en concurren e cres e t . 1 
z111 ,.enl1»· l.-in1/tle1/, ee111•01{(/1!}''J' t'C1'11'ed;111q Llte1• (... b 1 t .. o · l t t · ht l ~ , . · nt trne ei<ts ,en ZlJ z1c 1 me oe:.i;w iou- , 
... ·11 1

1
1"'"• 11

1i
11 c1e• Ii:;; 1ll 11 en u·e i·],.foon eu . !:1 1

.'
00 '. e'· den on 11n1wrn.11k van .~llachinerieen e n 1 

1 , /' 1,, . ,,, , 11~1 yuu ::)tnher· ewi l1ele1·c l<LL'ulitc1l z1111 ""l " "t• .. cl "E . e""t I ' . . · r..., Htr;. 1e.,, 1tarvnn, en nemen u .,, e -
cle resultateu van Je gebrmkwakmg, waartegen H "'"~ d' 1 t · (90) 1 tie ko. ten nit:t in zerhonding sta,mi. I i:~l?9 n mm op werse wer ~ mgen. I 

J11• l"'ii' \;tn het DUBBEL GECO.:\CE.\"- I 
TliEEtW SlTPEHPHOSPHAAT is: f 0.18 per ; 
Kilo of J WO pt:r Ton of ll,25 per Picol frnnco ! 
Hottl!rd1uu op den basis van 40 pet. assimilable ~.· I 
Ph osphorwur. ~ I 

Ve jn~ :> tc berekening heeft ecbter plaats naar G.. 
1 

~ I 
c1e jai.~ir' procentsgewijze gehalte van bet gele- _ ~ \ DE SIBOOP YAN D ' ZED is een koslbaar 

d .. 0: I k almeren.d middel voor kin<leren. 
verd o.~,;imilable Pho.~pi101•;:11111· tot en prus ~",."f Cl) ,..o ! DE S C.ROOP Y AN »· ZED is onfeilbaar te-
rnn f 0.+5 Cent per Kilogr. i.Q_• ..C of) l! gen Kinkhoest. 

D E .S IB OOP l"A N D · Z E D is een radicaal 
l 000 Eilo SUPERPHOSPHAA'l' ii 41 2

'1 0 l'io ' ' Q ::::< , middel tegen de hOes\ van teringlijders. 
l'HOi'::\PHOHZUUR kosten dus: He.·L""..:.,:,J U1 ~. • ! DE SI.ROOP YAN D· Z E D is een zeker mid-

tl1 Cl) ~ l ' del legen h oest verkoudlleid. 
4U Kilo a "15 cent f 185.50 . r...,i ~ l DE S X.B OOP YAN D ' ZED is u its lekend te-

Yoor een oppervlakte gelijk aau eene Java Oilfi ~ ~ C-1 ni i· gen Slapeloosheid. 

B . b a· d l 10 T."l SUPERPHOS Q) ...,,.. > .IJ PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PAR IJS 
onw IS enoo ig '* ..u. l 0 • ' ~ - ~ ::s Fl " EN OVERAL IN GEHEEL NEDERLANDSCH INDIE 

PIL~AT. f.11
1

, :: ~ ~8..- ~l 1 ---~~---~~-=-=----Hierbij rnoeten gevoegd warden (t.en einde f,'il ';:. .._, ~ I 
circa ~o 0 

0 Stikstof aan te brengen) 90 Kilo ,... ~ I"\ r-~-i ~ I ~:l _!,'f .pr~ BE\KI'r'l KOEWl,1T dan BAJIK,GIGI n' rn . ' ~.i 
BoeDneg7.l·~!olsotefnZ:Oalv(~leznu rdeusA: rnmouia. rn1J1. ·., ~ ~~ ~c ==P--::> ""d~Q) ~o· llli ~~ .Lal n D ARI 

. . .. · .1- w ~ 'H :inr ml0n.ti. n1pPNDiTABP~J~• 11rr·11 !J :J u~n1t an rm " .n .:.d!-~L-fo ,,_, .11 
J .Whil0Supcrpl1o~phaata'18Cent. f"J.'5.'l.O. lrl··. C) (l.)© ~ T~ namao·bat"OL/V,'CTl/"'S'' 
I rad1t pe1· 3. :::.:. i1 t jQ per Ton 2.50 a . . )) 3.50. 13 1---4 ......... IJ!l. ~ v ti u 
t:itTa ()U Kilo Bocngkil a I ,., , ~ ; 

""" ~ '-+-! 0 i PAKE :r.rJA. -Tocaug Hiero>er staat Pene vermoedelijk rneerdere {) .~ ...C o::l barangnjangsatvcaclallja 
Uj)br eD.\!St van 1000 Kilo of 16i_licol1)er Jnva _ ;-., C) liliks dari iloe ot.Jat tli 

- M i;:::: dalam satoc prapat glas 
BollW. m ' Cl'} ~ ~~' ajer (ajel' slcnga llaUgdl 

D n · h · lt l C" t '1 · J ' C bajilc sakali). 13ih:i u bas a l1 e uuevenng gesc .iec om er on r0 e Vil.n . ' C'd P. ·'1 bocndcr gigi en go~sok 
en het gelrnlte Phosphorzuur wonlt bepaalcl ID-i.i\ _ • bajik gigi. Tjoclji moelom 

~ rd' \,\.J sama itoe ajer ljampoeran, 
·door bet Proefstation verhonden uan cle Rgks- - l'V"I lautas merasa toeloengau ' n·, - /"""'I dari itoc obat. l1tnc1hou wschool te \\' ageningen. L, , (./') 

Ilii elke levering wordt eene ... -1..uylise gevoegd • 
nm dit proefstation en van tle geleverde partij ~ Z 
rnondcrs oncler verzegeld cachet bewaard. H 

' V"i.j ze "'an Aantllant: 
De meststof dient circa 4 weken voor den 

aanplant in den grand gebmcht te warden en 
circa een handbreed van den wortel ~tf en 2 
a 3 inches diep geplaatst te warden. 

Soodzake}ijk is dnt bet Supe:rphospbaat ver
menud worde met Boengkil of eene andere Stik-

o s stof aanbrengende meststof, d;tar bet up.er-
phosphaat geene anclere meststofhoudende be
sfawdcleelen bevat als bet Phosphorzuur en dit 
laatst 1verkte alleen op de saprijkheid van het 
ri et, niet direct op den g roei der planteu. 

Hoewel wij boven de rnantstaf aangaven de1 
benoodigde hoeveelbeid per Jnv;t bouw, zoo 
spreekt toch van zelf cfot de meerclere of minderc 
uitgewcrkthC'i.cl der grand hierbij ecne vooruarne 
factor is. 

De genoemcle hoeveelheirl nm 1 GO Kilo per 
.r ava Bouw geldt vocr geheel uitgewerkte gron
den. 

Gaarne zendeu wij UEd. op aanvrage eene 
kleine hoeveelheid tot an,rlise. 

Per draad kunnen Orders uit.gevoenl warden, 
om per eer.3te stoorner te worden geleverd, b~j 
t.ene hoeveelheid van 10 'ron. 

W1j vertrouwen cbt de gegevene inlichtingen 
U eene reden mogen zijn tot eene proefneming, 
welke met zorg uiGgevoerd, slngen moet. 

(122) 

H oogµclitencl, 
H. E. H OLTY & 00. 

Agen ten te 
Batavia . 

Wi t te en Roode Port .. . .. f 15.-) per 
M alaga., ltins catel en Vino Dulce,, ·13 .50 } '12 fl 
l"ale -, Gold- en Dry - S h erry ,, 1'2.- J acon t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & K.ALFF 

Amsterdamsche Apotheek. 

Poeder tegen miltvuur 
f l o50 per pond. (31 l )* 

saLoe a<.la1JJ,1 n11 -
mt satoe seudok 
kcLjil dowang thri 
llocobal di dalarn 
mocloet(ataoe sa
perliga ;;ama sa
te11ga ajer1 sakit 
tautas koerang. 

Kaloe sadinli 
S'tl oc gigi ada 'sa
kil oraug la11las 
angkat sakit lnl
t· )c orang bnewal 
' i Uala11l gig'i ,~al{ it 
·.t loe polong ke
j . I lloelllkr tlari 

.;.q1as l •,ju11g di l.J6· 
Kin basah smnn 
: Luc o l.l<H. 

Jtoe obal gossolc gigi pe1· lh•kin l\Oc'>':aL dan l".a.1il; 
.:igi tlari toean-toean pemlila l3(:)11cd1c1.1,.iu ada J1ulrn• 
sa1ua, sama cljoega bekiuau. krrng lln.Jlk :;akal1 d.111 
IJ6l0n aloes. Na itoc dia dia ada s.arna ch" >g«1 1·ovJ '" 
lrnj a obaL Elixi r dau orang :Oolell vul\6 sa:<t<I sal;,. Ji 

ORANG NJANG POENJA: 

Toean S E G U IN, 3, Rue'Hu~nerie, nn::r::· ::x, 1.------·'----------------· 

j & KALrr. 
.'\..vonturen 

van 

Baron von Mfinchhausan 
l in her, .Ta v1i.1tnsch ) 

P1·{j., f 0 .- f'nrnco pei- post /' 5Ji0 . 
(82) 

~~.::::r.t!"~~~--~--,,..........~,....rrr==-r-=-=---nR",_~ 

A.1nsterda1nsche Apotheek. 
Ontvanoen: 

d 

Sien.Hugs {;ongh lLtnmn~es. 

}Jiclcl0 l tegen de hoest. 
( l 0 5) :.\lAC'HrnLSK 

BRA ND-ASSLiRANTfE !'vIAATSCHAPPIJ 
.,de Oosterling,'' 

BRAND- AS"'JfU NTIE MA ATSCH A PP!J 
,, ~. ·~ .r ~1°iL~as . ~ · 

Oilj het A~euo,,, d1a1, deze'!' ilB:aa t!llc h ttp · 
p ijen bcst:uit, op zecr a.:111u1~mcHJi;;e , ·oor
w a ardea , ~ele:.;-euhcid tot ''er:;;;~li.erin ;: 
t e;;en b1·a.nd~{",·anr, ,·nn a.He soorten G e-

' bouwen en Goederen . 

'! De Agent te Soe1 ·akarta. 
(16) J. H . VAl\ OMlYIEl{EJ:\. I ----~~~~~~=~~~~~~~-..~ 

I AGEN'l'SCHAP SoERAKART A. 

1 der BataviascheZee-enBra.nd-
1 Assurantie Maatschappij. 

i De oncleri£eteekende slui. t verzekerino·en te-• ~ 0 

[ gen bmndgevn.nr, op de gebrui.kelijke voor-
1 waarclen . 

I 
(14) .i. i\.IACHIELSE. 

Verkrijgbaar 

I Thooft & Kalff°1- Soeraka.rta 

j 
I 

P APIEH,EN I N DIYERSE SOOR TEN. 
ENVELOPPEN. 

KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOOR'l'EN. 
P.RAOH'l'ALB UMS. 

DIVERSE SPELLEN, en z. en z. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk an.n voor bu 

Ilrukkerij en BindBrij 
en 

HAN DEL 

e 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeft@. 
Spoedige becliening en net te tifl.evering ge

garandeerd. 

P mJSCO U.RAN'l'EN warden steeds gratis 
verstrekt. (7) 

Stellcn zich verantwoorclelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneklruk ·- T HOOFT & K ALFi< - Soerakarta. 
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