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Bij dit bind behoo1·t ecn bij,·oe~sel. 

I n g e z o n d e n, 
Aanmaliging van Bedieningen. 

Ondf'r de vele ourecutv.umlige in den bat
sten tM tegen de crirnineele justitie over den 
Inlander opgeworpen verw\jten, beboort ook dit. 
dnt zij de ougeoorloottle visitntien ann den l\j ve, 
door nllerlei per. onen iu dien t van de opium
pachter:; gedaan. niet zon teg-eng1rnn. 

Dit is echter niet altoo~ bet gernl. Het vol
gende strekke ten bewijze. Het wonlt wegeus 
cle actualiieit nu reeds ter plaat.sing nnngebo
den, nlvorens de cb1trop m rev1sie te vcllen 
be:slil'sing <tftewnchtan . 

i\1en vergete in dergelijke gevitllen slechts 
niet. dat in het heerschend vicieus tel ·el de ju'
titie volkornen miie;htdoo;; is iets te doen. w1t11-
neer niet eerst de z1tak door de administmtie 
hanr in lrnnden woi"llt ge.stehl. :Niet elk bestn
reucl ambtenaar hiu1clelt b~j znlke zaken zoo 
plichtmn.tig. nls ten tlet.e donr d n assisteut Re
sident van Brebes i" ge3chied. \Y anneer znlk 
een ambtennnr 0111 de -ee11e of' ct11rll'l'e redPn de 
vervolging niet wil. g-ebeurt zij ook niet en door 
dergelijke willekcur wordt de jnstitie mnchteloos. 

Men \"rnge zid1 du;; bij voorkomende geva1-
len ecrst een af of er wel vervolging is inge
steld en b2schnldige, zoo clit niet bet geval is, 
de willekeur der mllllinistr,i.tie, uiet de justitie. 

Sodrono gmg m den 1.1.voml vim een zekeren 
Zatertbg (W :1gee) nnar het wachthuis der desa. 
Gemengen, w<tar hij dienst bad. Hij kwam 
onderweg den opium;;l\jter 'l'an Sinng en der
hnlve gernachtigde van den opiump1ichter tegen, 
vergezeltl van een .J1mmn. beideu te pnard. De 
opiumslijter hiel1l, 'odrono stnande en vroeg hem 
wie bij W<LS. Het nnt1rnorcl was : Sodr?no en 
er werd bijrrevoegd dat hij de wacht gmg be
trekken; wanrop de opinmslijter hem toevoegde, 
dat hij goed de wncht moest houden. De twee 
nmnnen reden daarop door, maar weldm keerde 
de opiums4jter alleen terug, sprak Sodrono 
wederorn an.n en zeide dat hij hem verclacht van 
verboden opinm bij zich te hebben en dit wilcle 
onderzoeken. Door den bevelenden toon van 
den opiumslijter danrtoe ged.rongen, opende So
drono z\jn bamlje en zijn snrong. 0111 te la,ten 
zien, dat niets zicb danrin bevond. Hem wer<l 
toen gelast om 11,ija hoofddoek af te nernen en 
toen hii hiernan nict spoedig genoeg gevolg 
gaf, rukte de opiumslijter hem dien van het 
hoofd. 

F • I I et e u I 0 n. 
JIARIYA. 

Als hP.t lof gezongen was, zeide hij O<'tmocdig 
rl.rie litnnien rnn de )foagrl op. hu1ste z:ch driema
len in den naam van Stella mm·is en dan gingen 
wij naa1· Jrnis om nir,t mccr uit te gaan. Hij >rns 
niet zooab ,·eien zijncr kamerarlen , die des morgen. 
naar de kerk gaan en 's avonrls naM dr kroPg loo
pen, die hun Zonrlag met den patcrno;;ter beginncn 
en hem met mcssteeken eindigcn. Soms praatten wij 
met een buunnan, rnaar wij h>tdclen niet veel te ,·er
tellen, omdat geen van ons beitfon van kwaad spre
ken hield. Maar gewoonl\jk blernn wij al!ern en von
dP.n dat ook het aangenaamst. Danielo ging voor de 
rleur zitten en beschou wdc de zee onder het rook en 
zijner pijp. En ik, a], ik mijne croton begoten had. ging 
ik nnast mijn man op cen stern zitten en zonclcr 
hePI veel te ~preken, zagen wij elkande1· aan en wa
ren gelukkig. 

0 ! ais men brmin1l wordt denkt men in bet ge
heel niet aan de slechte d1tgen. Het Yerrlriet ging 
over oos heeu zonder ori.:; aan te doen. r.Iijne moe
der stierf. zeker was clat voor ons een zware slag, hoe
we! ik niet meer te zamen met haar leefde ; maar 
als mijn man van de zee te hui. komende mijn roocl-

De Sorrnlrartasche Oourtint rer
sch\jnt tweema1tl 's weeks: Di1udag en 
r1· ijdt1 g, uitgezonderd feestclagen. 

Getnigen hiervan waren 'fjiu Yim en Kro
momedjo. die toen juist m de deur van bet 
pandjeshuis te Gcmengen stonden, zeer nab\j 
de plants w11rtr Bodrono wenl aangehouden. 
'l'cr terechtzitting hebbcn beiden het gebeurde 
onder eede bevestigtl. . 

Den volg-enden morgen cliende Sodrono een 
nnnklacht m bij ltonoclikromo bet desaboofd 
en kwam de znak voor den lnndraad. 

De opiurnslijter · bekent vr..n op bewusten 
ZntenllLg ( Wngee) met den Jnvaan Pak DjiL
uun te pmud r\jdende, Mb~j het pandjesb nis 
\Tau Gemengen Soclrono ontmoet te hebben, 
dat hij hem ook gevraagd heeft wie en wat 
bjj w1i.s. d1Lt hti danrop met Pii,k Djarniu door
gerr:: 1t'n Is, m1tur bernerkemle d11t hij zijn geld 
vergcten h1tcl, weder alleen is teruggekeerd om 
dat te gaan balen. Hii zag Sodrono nog ter
zelfder plant'. uuar tlttar h\j geen vork of 
alarmblok bij zich hnd en lu·t pnndjeshuis on
der sterke venlenking lag clat daar verboden 
oprnm . werll verkocbt, kwmn hij hem verdacht 
voor. H\j sprnk hem werlerom aan en volgens 
beweren van den opiumslijter, heeft Sodrono, 
111 bijz!ju van eenige men chen, die uit bet 
pandjeshuis naar buiten kwamen, . uit eigen be
wegiug zijn baadje en sarong opengemaakt, om 
te faten zien dat hij geen oprnn bij zich had, 
terwijl de opiurnslijter overigens ontkent van 
Sodrono cl 11 boofddoek van het hoofd te heb
ben gerukt. 

Den geheelen loop vitn bet proce3 te volgen 
zou te veel plnn.ts vonleren. Ten slotte over
woog de recbtbnnk cfat er wettig en overtui
gencl bewezen was, dat de opiumslijter Tan 
:::>iang op dien zekeren zaterdii,g met het doel 
den Inlander 'odro110 op heeterdaad van bet 
bezit van oprnrn en derhalve op een overtre
ding van het reglement op de opinrnpa1.;ht op 
Java en Madoern te betrnppen, dien Inlander 
gedwougen beeft zicb door hem aan den lijve 
te laten onderzoeken en hem dam·toe zelf den 
hoofddoek van het hoofd heeft gerukt. 

Dat nu wel IS waar Art. 4 van bet zoo
genaamd Inlr.ndsch Reglement, ingernl van 
ontdekking van misdrijf of overtreding op 
heeterdaad . iede.r de bevoegdheid toekent tot 
aanbouding van den verdacbte. doch dit voor
schrift zich volstrekt niet uitstrekt tot het 
doen rnn eenig omler.-1oek nan den l\jve van 
een ver lacht>, met het doel aldu:> tot de ont
dekking op heeterdnad te komen, hoedanige 
lrnndeli.ug behoort tot de opsporing van m1s
drij ven en overtredingeu. waartoe voor Inlanders 
en m~t h · n golij '~gestelde ]Hn·::;ouen, Art. 1 
van hetzelftle Reglemeut slechts bepaalde per-

bckreten ooge11 zag sloeg bij de arm en om mij 
heen, zeggende: 

- Komaan. mijn lieve, ben ik dan niet me er 
bij u·? 

Ik \\·cende d:111 nog wel, maar ik rnnd toch troo~t 
in Danielo·s \1·oorden. 

Zoo gingen Lwee jaren voorbij, twee jaren die 
slecht~ nl~ een clag dmfrden. twt.'e jaren .zonder on
gelukk1•n. zo:1:ler ziekten en zoncler eenig verdriet, 
dnn allc<.'n Yfln geen kinrleren te hebben. Dat was 
een 11·,iar~cl111wing dat Gori ons huwelijk n iet wgen
de: 11rnar !k w.1s blind, ik zag niets ! Hoe !anger ik 
met Dan:elo le .;fde. !toe gelukk ige1· ik werd en ik be
g1·eep niet dat zulk een geluk onmogelijk duurzaam 

.kon zijn. 
llct is nu Yeerticn dagen geleden het was den dag 

,·oor Sint Theresa; den "olgenrlen dag moesten wij 
de :Jladonna clank zcggen, volgcns een gebruik wat 
wij nooiL Terzuimrlen, om rlan des avonds gezamen
lijk te cten bij Giuseppo, die al wat bijgedraairl was. 
Ik zat achtcr in de kamer, bezig een nieuwe kraag 
op een oude jas van mijn man te zetten, toen op 
eens, ik zal dat oogenblik nooit vergeten, de oude 
loot!~, geheel 1'erward, half krankzinnig, binnen stoof. 

- Waar i~ Danielo ? vroeg hij. hij is immers 
hier ? hij is niet naar buiten gegaan? 

llij zag 111ij aan met oogen die mij angst aan-. 
jaagden. 

·- Gij wcet wel. zeide ik gebeel ontroerd, dat e1· 
cen brik geseincl is; hij is van m:irgen verfrokken, 
ik d<1cht dat gij met hem medegegaan waart.. 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen r 1 . -

elke volgende plaatsing de helft. 

sonen bevoegd verklanrt, onder hoedanig 
personen de beklnagde, tijdens hij de vermelde 
handeling pleegde, niet behoorde. 

Overwegende, dat derhnlve de bek1aagde 
zonder recht een haudeling heeft verricht, be
hoorende tot de in het evenvermelcl Artikel 
opgenoernde burgerlijke bedieningen, welk feit 
bij Art. 190 van het vVetboek van strnfrecht 
voor Inlanders in Nederlandsch-Indie met strnf 
is bedreigd. 

Lettende op Art. 190 van het strnfwetboek 
voor lnlanders in Nederlandsch lndie: Ar i . ..J. l 7 
van het &glernent op de uitoefening der po
litie, enz. onder de Inlanders op Jiwn en ~fo.lo ern 

Rechtdoende : 
Verklaart den beklaagde 1\m Sinng schul

clig arm bet zonder recht verricbten van een 
daacl behoorende tot openbare burgerlijke be
dieningen; 
Veroordeelt hem deswege tot de straf van cl wang
arbeid buiten den ketting, voor den tijd val.l 
twee jaren; 

V eroordeelt hem nog 111 de kosten van he 
rechtsgeding 

Aldus gewezen enz. 

* * * Zou op dit vo unis niet eens gelet knunen 
worden bij de schandelijke visitatien aan den 
lijve door de spionnen van den opiumpachter 
op Javanen gepleegd op de st11.tions en halten 
van den staatsspoorweg van af Keclong-lfan-
teng tot Solo?- d. G. 

So er a kart a. 
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aar ons were! medegedeeld, is de beer B. 
horlogemaker en haudelaar te Soernbaja, die 
albier ou langs een paar vendnties gebotHlen en 
alles voor spotprijzen verkocht heeft, sedert een 
paar d11gen met de Noorderzon verdwenen, eeni
ge schulden achterlatende tot een bedrng van 
f 60.000. 

- 0 , die zelfzuchtigtl, riep hij vloekend uit, ik 
ben te gronde gericht, ik word vermoord, mijne 
boot is verloren, ik zal er van sterven.-

- Heilige Madonna! wat is er gebeurd? gij doet 
mij sidderen. 

- Kijk daar ! zeide hij, mij uit bet huis trek
kencle, kijk daar; a ls hij naar huiten gegaan is, is 
alles uit. 

YII. 

Tuzemling der Adn.:rtenLien tot op <lcn 

clag der nitga'lc v60r 10 nur. 

IIet hondeu en apenspel van de heereu Kla r 
en Olrnan ltceft reels sedert twee <liigen op 
;\fat!ioen voorstelhngen gegeven, en z1tl Rpoedig 
n:tar hier OYerkomen. 

llet get;ombinuenl gezelsclt11p bestant uit A.e;ro
batcu. Equilibristeu, Gymuastcn, l'lO\\'US enz., 
en biedt den bezoekers een zcer gevarieenl en 
genotrol progrnmma aan. 

Leest 1Gen herh:L1tlt!elijk rn de Europcesche 
cbgbladen. vnu personen die eeu buiteng·ewoon 
hoogen ouclercl Jm bereikteu. ook in Iudie doen 
zich nL1 en tfan v1111 die zeldznrue gev1tlleu voor. 

Op Toeloong-Agoong berindt zich een inlan
der, P<tnemb1tlrnn Lanklr gen:t1tmt!, die volgeu~ 
de »011 dit~'· 180 .i•Lren ond, moet zijn. en reeds 
een meuscheulecftijll op du pasnr 11l<b11r. omler 
een wiiringin zjju verblijf houclt. Door de b1j
geloovige inbnclers wor'1t hij met den groot
sten eerbied bejegeml en ruim:>choots van nlles 
voorzien· 

Het volgende is aan etm administrateur 111 

deze resiclentie 01erkomen. die de welwillendheid 
hceft, midclels dit blad. het publiek er opmerk
zaam op te maken. 

Op den 5den on op den 13clen dezer m11'l.nd 
werden door 11em te Lawang op de post be
zorgd twee groote cou verten met ing<>sloten 
nofa 's aan het arlres van eene bndel\jke on
derneming. residentie Solo.- en eveneens 111 

die dagen een brief uaar 8amarnng, welke een 
wissel inhield. 

Geen dezer stukken beeft iijne bestemming 
bereikt: biuuen veertien cbgcn drie brieven te 
loor, die feiten spreken! 

Kan de oorzank dezer vermissingen ook bij 
de spoorwegbe<tmbten schuilen'? Dergelijke ge
vallen toch hebben zich vroeger op die plit:1ts 
nillllller voorgedaan. 

Iutnsschen z\j men met de verze.uding van 
eenigszins lijvige couverten op zijne hoecle. 
Die zich ftan een ander spiegelt, spicgelt zich 
zacht. 

In de clroogc betlding vn,n de Kalie Pepee 
nabij de brug te l\fongkoenegarnn bceft men 
kutjang gleor en kdell~i, pendr>rn gephrnt. De 
plantjes wonlen door heg':\·en van bamboestaken 
en 110 ·c1is tcgen het indringen v1m plnimgedie
te eu runderen beveiligd. 

De planter heeft intusscl1en cla.arbii nit hct 
oog verloren, rhtt die gewassen op verre na 
den rollen wasrlom nog nict bereikt zullen 
hebben, wanneer bet rnttte seizoen in 1\ ovem-

rigen dag wa~ Ill •er rlan dom geweest. Tocn wij h~j cle 
Diw l\oningen 11itstcg-cn. was mijne eerstc gc1!achte, 
en die is altoJ~ do beste geweest. om voo;· Jfarina 
avondeten en cen ktrnH'l' te bestellcri . Op IJt't punt 
rnn dezrn ZOl' natnurlijkcn last, die nicnland vcr
wonrlenl z,)tt hrlJben, tc gm·en, mis ik angArnllig 
gewonlen : a ls Marina ecns- wcigcnle? als men aan 
mijn ctlclmoedighcid. hoe gocrlkoop ze ook was. ccns 
ec1w vcrkeerdc 11itlcgging gnf? al~ David zich c1· me
dr bcht,ltc 1 ,\ll" mooic redenen. rlie up het eerstc 

- Pardon, mijnheer ( ik gevoelde <lat er een hand uogPnlilik rnij wrlrlrl lrndrlen. \vcrrlru 1111 sJ.>chts rhY:1Zc 
op mijn arm gr.legd wen\) pardon ik hcb u reeds voorwcn<lscls w.1armcde rnijne lt1ihcicl en rnijn cgo-
driemalen om uw paspoort gevraagd. ismc zicl1 maa1· :ii te gor.d vcrc1'nig1l haddcn. J\rrnc 

- Vergeef mij, mijnheer; waar zijn wij. wonw waarum !wt 1nallr niet hcpn•efll, al harl zij 
- Te Pesaro, mijnheer. zich ook 1i~:t'1)rligd gerneld; ik had haar nn konrlc c11 
- De geboorteplaats van Rossini? honger laten lij1le11. \ls onze harbtocltten in bl'-
- Ja, mijnheer het vadel'land van den grooten weginµ- zijn dan loopcn "·ij rccht op br>t kwarle tor. 

meeste1· Rossini. zonrlor 1\at zcei'n of' bPrgen on,.; tcgon krnmen hou-
- Dank u, mijnhcer, ziehier, mijn paspoort en twee dPn, rnaar ~Is !wt ct· op aa11 kom1 om unzc heurs 

paols voor uwe moeite. Waar houden wij op, David? voor ilr a1·n1c11 1e opcnen. rlan komen wij nwt zno
- In de herberg de Drie Koningen. Ditmaa]· zal YCPI rlror;redcne11 rnor den rlag. dut wij ;le g<>lcgcn

mijnheer zich niet beklagen, het is het rnornaamstc hcid om cc:i wPinig goer! te k1111nc11 d1wn, i.itnn 
logement van Pesaro. Yoorb ijga1HJ. 

Om Rimino, het einde van ooze reis te bereiken, Tocn wij weder in het rijluig znten. hPzu1·gdc ltet 
hadden wij nog slechts eenige uren noodig; wij kon- vcrn10eid en zickrlijk 11itel'iijk rnn :\farina tuij wnt 
den dus op ons gemak uitt-usten; maar de gewoontr w1·oeging . Zij klaag1lc ccbtcr nict en lachtc teg<'ll 
was bij David al te ·sterk geworden, hij Yond een hilt kind , tcnvijl dat de dame uil F131Tara. diP. znt1 
middel om voor het aanbn~ken van den dag in mijne goed gcsoupeerd on nog heter gc--lnpcn hl-lrl. 11it
kamer te komen. Met bet linkerheen stapte ik uit voei· tPgcn de 1ln11rtc rlcr h.!d·len in de lwrl•ergc11. 
het bed, als iemand die op zichzelven ontevreclen is h1)t slechte eten en alle ellenclen rnn cen reis, maai· 
en sleeht geslapen heeft. Mijn gedrag van den rn- I het was gemakkelijk om tc zicn, dnt Y.ij 1lie wee-



lier inn.It, de watershmd in de ri \'ier al hooger 
en 110oger wordt, en bet verwoestende element 
1ilsdan lle atLn pln.nt zal wegspoelen. 

'l'e 'l~jokroneg;iHil.n woont een chineesche pho
togrnfist, die uit Hongkoug gekomen is. Hij 
heeft zjjn ntelier 1tldan.r in een klein onn.au
zienl!jk huis zonder uitlrnngbonl. Indicn hij 
zakeu wil nrnken tlan ware het rn.1idzan.m eenige 
puLliciteit nan de zunk te geven, vim die buurt 
naar eene Letere tt1 verhui/\en. en te zorgen, 
dat zijn atelier voor het publiek kenbaar wortlt. 

Tegen de vliegen, w1tarvan wij tegenwoor
Jig nog al last hebben en in den nrnnggatijd 
nog rueer zullen krijgen, wordt bet volgende 
middel aangernden: 

Giet een h1dve pint kookei1d w11.ter op eeu 
vienle ons kw11ssiehout en doe er wnt f:luiker 
of stroop b[j. De vliegeu sterven er vn.n en 
voor menschen of u.n<lere dieren i, bet onscha
delijk. 

Y n.n het zuider?;ebergte chr!jft meu ons, 
d1tt er op hei oogenblik nog geen ketmngan 
hoegenn.mnd is. omtrent de begnlpnrtij die tus
schen \\' eroe DiLlem ell Assem Legie heeft plimts 
gehud. Ook orotrent den <lief nm een gestolen 
karbouw, die in een onverhuurde desn. m.bij 
Mahngnn gJslacht is, is nog niet~ nn.ders ver
nomen. Srtaffeloosheid zal de dieven zeker nog 
stoutruoediger miLken. 

De W atlrnlln. troep is te olo rn het hotel 
'lier gelogeerd en zet een tent op het plein 

achter het fort. Er is een bescheiden collectie 
gedre seerde paarden, honden en a pen te zien 
en ruenschen die crijuurn'tische en equilibris- . 

Het oorverdoovernl gepiep waannede!de vuil
niskar door Chineesche d w1ingtLrbeitler,-:; door 
"olo's stmten getrokken wordt, heeft iemand 
de nanmerkiug tloen run.ken, cbt bet de br.
zuiniging wel wn.t ver gedreven is, van geen 
vet meer te koopen om de wielen te smeeren. 

Dnt het met diP zuiuigheicl toch zoo heel 
erg niet gesteld is, lezen wli in hot Alg. Dagbl. 
uun .\'eel. lndie, wnn.rin sttLn.t: 

Door de commissie tot herziening van bet 
meubilnir in tle pn.lt1izen vn.u den Gouv. Gene
mal, waarvn.n wij oulangs de benoeming meld
deo, wordeu, zoo zegt rneu ons, de kosten van 
uieuw menbilnir hetwelk ten behoeve rnn bet 
!50uver!!.ements hotel te Buitenzorg en Rijswijk 
moet worden aangeschaft ter vervanging der 
onde meubels, gernmnd op f 36, 000. 

Van de zuinigheid schijnt niet te gelden, wat 
het fmnsche spreekwoord zegt vn.n de chai·ite 
Oi'donnee etc. 

Nu.bij Beton is gisteren door een lfadhen 
Mas een leguaan geschoten, die de respectabele 
lengte v1m vier en drie kwart voet mat. Het 
dier lrn.d den kampongbewoners vrij wat last 
Veroorzuakt door het stelen van eieren err kip
pen. 

Ook over de waterleidingen nldau.r ontvin
o·en we crearonde klachten. V66r s0mrnige 
"' b 0 . t wouincren loopt geene afwatenngsgoo , en moe-
teu de° buurlui dus het OVertollige WtLter goed 
of kwandschik!:l op hunne erven ontvaugen, 
dat tot l'l.llerlei gelrnspel aanleiding geeft en 
uit e n hygienisch oogpunt. verre van gezond is. 

De wijk Kebalen h11.ndhu11.ft steeds bm·p 
rep n ttitie ! 

gezorgd zijn, doch overigens hebben de ont
werpers van het fees~je er alle eer van. vVie 
zieh tij1l 0~1 moeite gctroost het openba
re leven op eeue binneupl1tats te verleveudi
gen en te vervrolijlrnn, aldus op bescbeiden 
voet de 1·eJ p11/Jlica diene1ule, die vt1rtlient er 
wel geen bnrgerkrooatje mee, rnanr d1Ln toch 
een woordje van miarcleering. 

l\Iogen zli zich door den goeden 11.floop ge
steund gevoelen om op den ingeslagen weg 
voortteg1L1m. Aa 11gebode11. 

N1tbij bet station der N. I. Spoorwegmn.at
schnpp\j ht!eft zich een Ambonees met ter wocin 
gevestigd als <loekoon. die nog1Ll veel toeloop 
heeft ook van Europeanen. Vooral zij die aan 
verlitmming in de ledemnten laboreeren, (wnn.r
vu.n de doctor clan ook z\ju fMt maakt) r.ou
den Huar men wil er baat b[j vinden. 

Men vraii.gt ons of de A:ngger Naw616 Pra
d6t6 viin nul en geener w1mrde meer is, nu 
verschillende personen reeds maanden geledcn 
opsluitingsgelden voor reeds g-evonnisde inlau
ders betnald hebben, terwijl die personen nog 
steeds op vrjje voeten zijn. Het wnre te wen-
chen zoo er uan dien ongezonden t.oestand 

eens voor nltij<l f:en einde kwum. 

Zaterdag roiddng w1tren een pa1tr dwangar
beiders op de hoogte vim de gladak een rob
bertje nan het vechten, terwijl bunne lotge
nooten een kring om hen geformeerd hadden 
wnarb!j het niet aan geschreeuw en gejoel 
ontbrak. De regeling dicr gev1mgeusclrnp, zoonls 
men tert:cht annroerkt. stelt eene belooning 
op de misdaad. 

tische toeren nmken. De dag der eerste voor- In de kampoong Adiwidjajan alhier is een 
stelliug z~l nader aangekondigd worden; de klein gedrocbt te zien. De vrouw van eeu 
onder>imling te '\Lornrang opgeLlaan heeft den ) der aldaar woonachtige inlanders beviel een 
Direkteur geleerd om de tent zoo soliede optezet- I tiental dacren aeleden van een meisje, wuur
ten, dat zij buiten gevaar v1Ln om Wll.aien is. 

1 
van de ar~npje~ en beentjes geheel en al ver
drnaid zijn, terwijl het een uitwas op het 
hoofd heeft in de gedaante van een hoorntje 
dat met borstelig baar bedekt is. 

St1rnnde onder het toezicht v1tn medegevan
genen, genieten ze hunne dageliiksche uitspan
ningen, worden vrij goed gevoed en hebben 
~ ·tn weioig gebrek. '.l,elfs fatbitk en sirih wor
(l m hun ver~trekt, terwijl bun 1irbeid tot een 
minimum is teruggebracht. 't W ordt tijd dnt er 
in die toestanden verandering wonle gebracht. 

Gisteren zijn op publi~kc vendutie albier 
verkocht bet perceel in de Heerenstrnat geoccu
peer<l door de firmn. rnn Ruijven & Co. voor 
f H m. kooper de beer 0. H. vim Rees. 

Zoomede het in dezelftle strnat gelegen per
ceel, betrokken door den beer Harloff vroeger 
door den beer Hesselink: kooper de firma Dor
repan.l & Co. 

Zondag nacht omstreeks ten 11 ure hoorde 
men gedurende geruimen tijd op de titir sfaan en 
vernum dat voor de een of andere oortaak, kwaad
willigheid niet buiten gesloten. een viertul hui
zen ten zuiden van de kampong Gemblekan 
een prooi der vlummen geworden waren. 

heeds sedert eenigen t!j<l wordt in de rnr
schillende miro11gs bier ter stede suikerriet ver
kocht. dat onder sterke verdenking stuat van 
de fabrieken in den omtrek afkomstig te zijn 
en- wan.rschijnlijk gestolen is. 

Het lrnn zijn nut hebben Heeren L11.ndhuur
der hierop te wijzen. 

:Xu bet spelen met ketjehs, de pitje~ van 
den s!Lwohvrucht, wan.rbij zwaar gewed wordt, 
nog steed in vollen gang is, heeft bet In
land ' ch bestuur, om ditarnn.n zooYeel moge
lijk pt•al en perk te stellen, hetzelve binnen den 
E:rnton -verboden, dau.rbij de ambtenaren die 
du:mum deelnemen met ontslag bedreigende. 

Een goede nmatregel !, wrmneer men daar
a1m ten min te de lrnnd houdt. 

K uar wij van geloofwardige infonders Vt-rne
men. is bet oprnerkelijk, dnt in den la1Ltsten tijd 
betrekkelijk veel rueer vuunrnpenen in bet be
zit der lrnmpongbewoners worden aangetroffen 
dun noeger bet geval wa . 

\Vii achten bet niet vnn befang untbloot 
hierop te wijzen. 

klaagdc juist de eenige was die gelt>den had. Gerned 
met ome kliPkjes en ~lechts uit medelijden een on
dcrkomen bekon1cn, had men baar een plaats aan
gewezcn op t'Pn zolderkamertje, waarvan de elem· 
niet ge~lo1.en kon worden. en zouwel door scbaamte 
als door uee gr.k weld, bad zij den gebr.clen nacht 
gewaakt. Zij bccfilc van kouJe, tnch de menscblie
'endhe!d rnu den hoklhoudcr en de goerlheid rnn 
David zegrnemle. lJm-irl had haar de helft van zijn 
slappr kofoe geg-even, om zich ecn "·einig te ' 'er
'varmen. De ~amaritaan had mij een goede les ge
geven. 

- Eom, mijn bestc' zei d•3 Ferrar.1sche1 eindig 
~poedig uwe gc:;chiedenis. Gij zijt gisteren j11ist aan 
hct belangrijkste gedeelte geb]e,·en; de kleine meid 
hPeft mij ondcr bet soupPr gPhinrlerd. rnrlangende, 
dat ik !mar het slot zou vertellcn van een verhaal, 
wat ik. zelf niet ken. Die ki11dercn zijn ondraaglijk, 
niels wnelenrler clan hunnc niemwgicrigheid. 

Ik weet uiet of die ben1erking, die de moeder we! 
\OOr zich hnd kunneu houden, aau het ki11d mis
haagdt'. rnnnl' uit de handen van tlen oorspl'ong rnn 
haar leYen glijdendl'. klom zij zoo vl11g bij Marina 
nls hare z\\'akke krachten wlk~ 1.oelieten, streelde 
met buar mngere bandjes de kin van de Italiaansc.he 
en zi ·h in d<?.n n.1·111 ' ' ttll haar nieuwe vrie11clin ne
den!ijende, zag zij haar aan met een geber.l ander 
gevoel clan nieuw~gicrighcid. Marina kuste h<tal' ze
ker tien male11 en bet kind wiegende begon zij haai· 
,·erhaal weder. echlcr zichtbaar met moeite; hare 
oogen straalclPn met een v1 eernden glam:, hare stem 

De inlanders, over bet algemeen op zulke 
dincren verzot, bezoeke:i in grooten getale dat 
kind en brengen daaromtrent allerlei prnatjes 
in o::nloop. 

Het bal, gepasseerde Zaterdag in de Gijm
nastiekschool gegeven, was druk bezocht en 
heeft den deelnemers een aangenamen avond 
bezorgd. 

De eenigszins stjjve toon die in het begin 
heerscbte verd ween spoedig, zoodra de clans 
een aanvang nam. 

De rondgediende ververscbingen W!Lren vu.n 
goede qun.liteit, <le itangename ~oon werd door 
niets verstoord, de dansen gmgen vlag en 
vlot v!tn de hand - eigelgk van de voet en 
zoo er bij den lancie1· al eens een misstap 
plaats vond, clan diende die slechts om de pret 
te verhoocren en nit de daaruit voortvloeiende 
venvikkel~gen zelve stoftat hilariteit te putten. 

Jammer dat de muziek zoo slecht was en 
meer berekend voor ~en besnijdingsfeest bij 

Mt1n verzoekt ous een woordje te reppen 
over de koekrnal op Kebr~len, vlak achter tle 
woning van Mevrouw de Wed. R., De stank 
die daardoor veroorzaakt worJt is ondrngelijk, 
terwijl de nachtrnst der omwoners door bet 
kabaal van die beesten ouophoudel~k gestoord 
wordt. 

Reeds vroeger hebben de betrokken perso
nen zich over een eu antler b\j de Politie be
klaagd, rnaar die klacht schijnt in de indische 
doofpot verdwaald te zijn. 

De heeren · Straume[jer & Co., taillenrs van 
Leroep, zullen hunne kleermak:erskennis binneu 
onze veste in praktijk breogen. Een vrij groot 
huis in de Achteratritat is daartoe door hen af
gehuurd. Voor de Javaansche kleermaker::; al· 
bier en de firma Pratte! & Co, is dit een klon
tje nit de pap. 

G e me n g de B e r i c h t e n. 
een toko-mandoer dtm voor een feestelijk sa- Een zeldzamu gernl beeft zich te 'l'urijn voor
rnenzijn van Europeanen. Zoo ook dat de gedaan Geduremle een hevig onweer werd d!Lar 
ventihttie, uit den aard van het gebouw onvol- de ballon captif door den bliksem getroffen en 
doende bleek. veruield. De touwen reten vaneen en de bal-

De ouderen van d11.gen vereenigden zich aan Ion steeg eerst circa 200 meter, barstte met 
bet ou'vermijdelijk speelfafeltje; de jongeren, een luiden slag uiteen en vatte toen vfom. Het 
Solo's jeunes3e do1·eP, bleven tot 2. uur in gev11arte bield 1500 kubieke mettrs gas in. 
den nacht aan den clans. Onder de onstnnders heerschte groote ontstel-

Het hvijfelacbtig compliment » dat er zoo- tenis, doch omgelukken hu.dden niet plaats. 
veel lie-ve toiletjes waren" vermeeuen we Had het incident te Parijs plaats gevonden, 
veilicr te mogen weglaten en er btj te zeggen waar gelijk bekend S1.rn.h Bernhardt er behagen 
dnt, 

0

wanne1·r d>mraan geene lieve gezichtjes in pfocht te scbeppen oin in den ballon captir 
annex zijn, zoodanige hnlde slechts de mode- boven het gros der stervelingen te zweven, -
mn.akster bereikt en o. i. eene povere loftuit- voorzeker waren we eeue nieuwe glosse op hare 
ing is. , spichtigheid rijker geworden b. v. clat de bliksem 

De aamuerking zou te mnken zijn dat er geen lichaaro had gevonden Olll middendoor 
wel voor wat meerdere publiciteit ha.cl kunnen te klieven, of iets dergelijks. 

beef de. 
\'UL 

Toen de oude lootls mij r.aar de deul' getrokken 
had, wees hij rnij op de brnnding die aangolfde. 
l:\ooit had ik zoo ieb gezien. Aan den heme! wa!'en 
zwurte wolken, lll l) l een kopPrkleul'igen rand. die 
orer dkande1· heenroldn1. De vogeJs vlogen naar het 
strand; voo1· het ove1·ige geen b3weging gee.n geluid, 
alles was als arn11d. \\"ij liep1~n naar de haven, er 
waren hoegenaamcl geen tijdiugen. nanielo wa5 des 
morgen· vertrokkcn .en had met d'3 brik. die bij 
wus gaan opzoeken moeten terngkomen, mc1ar het 
vaartuig, zooals-m"n nu wa~ te weten gekomen, was niet 
bestemd naar .\neona: hd· was CL'll Oostenrijker, 
die ccn Jading voJr Zara had en die men naar het 
\\'t>sten harl ~ien loeven. Daniclo was allce11 in zee 
gegaan, in ecn boot. die bij slecht wcflt~r nict meer 
zt>ewaanlig wa<,. .\lie vi~schers oml'ingden ons. ieder 
~prak zijn oordeel 11it. 

Hier zal hij n0oit binncnvallen, zeide.n de ouden, 
als de zee hooger wordt is bet invaren hiel' te ge
vamlijk, hij zou op de rifien te pletter geslagen wor
den; als bij een goc.cl matroos is zal hij bij de werf op 
het zand loopen. Dit wa~ ook het oordeel van den 
ouden lood,. 

;\' u de slad uit te loo pen, naar het strand te 
snellen, vlak voor de lrnrberg, dien wij gistcren ver
Jaten hehben, was hPt wedt van een oogenblik. Ik 
trok den loods mede, ik dwong hem groote sfappen 
te maken, alsof van onzen sµocrl het heil v:m mijn 
man afbing. 

Allen ha'1.dcn zich nan bet strand verzameld; 
datH' wees men elkander een wittc stip. Hij alleen 
had naar buiten dt!J'Ycn g<tan. Hij was het; hij 
kwam naar ons toe. Van t\jd tot tijd was er nog 
cen lichtstraal, die bet zeil deetl sclutteren. Als bin
ncn etin half u111· de bui niet lo$barstte, dan was 
hij gercd. 

Op eens, mijnhee.r, woei de wind uit alle vier wind-
treken te gelijk en daal' stijgen de golrnn in de 

hoogte als <le stofwolken op den weg. Daal'bij nog 
weerlicht, doncler en regen. al~of het cen zondvloed 
wa~. ;\" u daalde de nacht nog over de zee neder. 
De gelakte stralen van het \'llllr, doorkliefden 1len 
horizon t•.n barstten met geweld uiteen. Eeu me.n
schelijk oog ken de gc-cns tu~schcn hemel en water 
niet rne;'r onrler~cheidcn. Wij hoonlen een Yl'ee,;elijk 
geLln1isch, het was de zel), die op het straml nan
ro!cle. als om het te \'erslin;cn. Een ie;e:· duchtte 
naar de hooger gelcg~n buizen, beb:llve wij, cl13 oude 
loods en ik, beidcn O!lWrikba.ar voo1· d~ dreigende 
golven. hij gedrcven door giel'igheid en den ang,5t 
van zijne broudwinning te verliczen, ik omdat ik mijn 
Danielo wilde redden. Te vergeef~ staar.le ik in den 
nacht, slechts met mocite, zag ik de koppen der gol
ven, die voor ons opdeinden en ·dan rollend naar ons 
toestro::>mclcn. Als de stroom de boot dezen kant 
heendreef, wercl zij verbrijzeld e11 mijn man was ver
loren ; ii~ viel op de kniecn r.n krniste mij ; ik smcckte 
de ~farlonna om aan Danieio de kracht te schenken, 
om zirh tegen de hooge zseen te kunnen verdedigen en 
ook. dat bet hem zou gegeven wordeo, dat hij heel-

V ERLEDE:'i W oensdn.g is op de fabriek B. 
(Baje•nn.n?) p1otseling een der geemployeerden 
(men heeft ons verzocht geen namen te noemen) 
overletlen. Midden in zijn werk gevoeltle hii 
eeusklnps hevige buikkmmpen en was spoed1g 
d1u1rna overle<len, Men vertelt dat er vermoe
den van vergiftiging bestaat. 

Prob. N. A. B. 

Petroleumbrand te blusschen. Heb altijd te 
h11is een flesch, gevul<l m~t n.m moni11. Zoodra. 
de petroleum vln.mt, moet gij in de kitmer den 
inhoud der flesch verspreiden. De dampen der 
ammonia dooven oogenblikkelijk het vuur uit. 
Dit geldt ook voor a.Ile andere brnndende stotfen. 

Ind. Opm. 

--Eenigen tijd geleden werd in een Zuid
Bevelandsche gemeente een verver door een 
herbergier opgedr!l.gen een nithangbord van he~ 
opschrift » Vergunning'• te voorzien. Eilaci! 
toen de man met zijn werk gereed was en het 
bord reeds · op de da;irtoe bepnalde plan.ts bing 
bleek onze meester verver zich vergist te heb
ben en hij in <le pluats van <le eerate g een d 
te hebben aangebracht, zoodat er stond »Ver-
dunning". Zw. Ct. 

-.-Het dezer dagen in Artis te Amsterdam 
overleden ruannetjes-nijlpaard werd in 1860, 
met bet nog in leven z[jnde wijfje, door het 
genootschap aangekocht; bet warPn toeu 3j11rige 
dieren en de koopsom voor beiden bedroeg 
f 12,960. Van 1862 tot 1876 werden uit dit 
ouderenpaar 13 kinderen geboren, waarvan ii 
dood ter wereld kwamen of zeer jong stierven. 
De twee die in leven bleven werden rmipec-
tievelij k voor f 10,800 en f 9600 van de han~ 
gedaan; bet duurste van deze beide exem
plaren kwam in 1865 bij den brand te Syden
ham om 't leven; bet jongste kind leeft in den 
zoologischen tuin te Louden. 

Het wijfjes-niilpaard trekt zich, volgens bet 
Hdbl., dat deze biogmphie geeft, bet verlies 
van haar medgezel niet sterk aan. 

Verspreide Berichten. 
Yoor de artillerie ofllcieren is een nieuw model 

paardentuig ingt>voerd en omschreVPJl bij algemcene 
order "Ko. 27 van dit jaar. De groottenue-~chabrak 
en pistoolhalsters zijn vervallen en venangen 
door ~acoches (poetszakken) en rle geelkoperen stijg
b1·ugels en gespen zijn nu van wit metaal. IIet laatste 
staat wellicbt in verband met de verdere draagkrncht 
van het geschut.- Te llilrnrsum heeft een zekere 
G. de J. zicli schuldig gemaakt aan gewelrlcladig ver
zet tegen een politieagent. Hij maakte daarbij ge-
bruik van ....... het hout.P.n been zijns varlers, wat 
\'Oor dat doel bij die gelegenheid we1·d afgeschroefd.
Het dl'oogen en desinfecteel'en van muren wordt tbans 
te vVarschau in korten tijd i!Cdaan door middel 
van een door Kosinscy uitgevonden toestel, een oven 
op wielen, verbond(m met een ventilator, waarmede 
per minuut 25 a 50 ~f, tot 340 graden Celsi;;s ver
hitte lucht op en door rlen muur gedrPv~n wordt.
Te Soerabaia is in de fabriek rnor de marine de 
stoomhamer op de Yingt>rtoppen van 0, daglooner al
daar terecht gekomen, zoodat die geheel verbrijzelcj. 
zijn. Een javaan had de hamer in beweging gebracht 
en was in stilte de oorzaak van bet ongeluk.- In 
het begin der volgcnde maand zal in );iederland een 
detachement rnari11iers. sterk 100 man, ingescbeept 
worden met bestemming naa.r Oost-Indie.-- Met de 
Pegasus zijn de Engelscbe oorlogscbepen Linnet en 
lVande1'e1· naar Tenom. Het Soerabaiasch Handels
blad is van oordeel dat bet zonde zou wezen, als de 
mariniers dier schepen niet mee het binnenland m
trokken en rn~t hetgeen daarin te doen valt, per
soonlijk kennis maakten. - Te Soerabaia klangt men 
ornr de spcs patri,1e, die niet al!een de meisjes met 
brandende lucifers gooit, rnaar ook manilla sigaren 
steelt en de dubbeltjes uit· de mandjes van bloemen
verkooµsters rolt. De politic schijnt daar even zoo 
ijverig te zijn als de Solosche. 

Het kettingkwartier te A~jeh bezit een compleete 
en zt>et· schoone gamelang die f 2000. waard is.-
Te Padang zijn twee pikols opium aangehaald en te -
Toeban 1600 thails: de laatste waren verpakt in vijf 

huids aan het strand kwam Helaas de Madonna was 
doof ten mijnen opzichte, zij luisterde niet meer 
naar mij. 

Een oogenblik was er licht, bij den glans van den 
bliksem, zag ik vlak voor ons op zeer korten afstand, 
de boot, m:tat· zonder zeilen, zonder roeiriem, met 
gebroken mast en niemand diP liaar stuurde. 

- Danielo ! rirp ik, Danielo, maar de wind en de 
golven overstemden mijne kreten. 

Op eens deint de golf en toen de boot met haar 
mede daalde, alsof zij vel'zwolgen werd, zag ik mijn 
man op den borlem liggenLie, zich vastklemmende 
aan de banken en aan bet afgebroken stuk van den 
mast, om niet van zijn laatstc plechtanker te wor
den weggcslagen. De oude !oods riep hem ook toe 
en wilde hem een gerold touw toewerpen; Danielo 
hool'de of' zag niets meer, de dood naderde. 

De stem van den ouden hoorende waren onze 
vrienden weder toege>neld. Men had hem een touw 
om het lichaam gebonden en tweemalen sprong hij 
clapper in de golf. opdat, als zij terugrolde zij hem 
naar Danielo droeg. 

- Spring niet uit de boot, riep hij, wij zullen 
u redden! 

Maar telkens wierp de golf hem nede1· en droeg 
hem terug naar den oever; en hij kwam zoo ver
scheurd, zoo bloedend terug, dat men hem, niette
genstaande zijne wanhoop en woecle, terughidd. 



petroleum ~likken.- Een kettinggangel' te Padang 
ve1·gastte nch aan een rotten klappcl' en ranselde 
den mandoel' af, toen deze hem verboorl om zoo te 
smullen.- Te BataYia Lehbrn een Europraan rn de 
vi·ouw van een fuland~rhrn gou1lsn1iu onder een hy-
1~rant te zamen geband. Zij werdrn do-ir de resp1\c
t1eve echtge11oote11 naal' h11is gcjaagd.- Te Soerabaia 
hebben een paar straatj ongens twintig vognls Yan een 
~~opman in dat arlikel laten Yliegcn.- Tc Samarnng 
Wll~e de J1mia11 Mertosrntono 88 h11ll'c pon1!en kn1it 
naar Magelang cxpedieerPn. llij wen! op lljonihlang 
aangeho~1de11 en r1:1ar hij gern pa~ bezat mtit zijn 
vracht lll al'rest genomen.- Het hegraYen rnn In
l:rndsche militaimn gaat li' l3ataYia hlng niet zvoals 
?et behoort. - Aan rlen gewestelijken miliLa-
1ren kommandant van de Oostku~t rnn Sumat1 a 
wonlt toegckend een be<lrng 1·1rn f 73. - ·-' lllaands 
als tafelgeld. Het Bntaviaasch llcmdelsblad merkt 
aan dat bij de bckende duurte tc Deli en Me
dan, die hoofdofficier en zijne gasten 111et dat be
drag voo1· tafelgeld zich geen indigestie wllen nt •n. 
Pe Wilst1n troep heeft te Batavia afgedaan. De \OOr
stellingen werden al minrler en minrler bezocht, zoo
rlat het gezelschap nu reeds naar Builenzorg is, om 
daar zes Yoorstellingen te gel't~n.- De Uhincezen die 
aldaa1· zoownt ovend genestcld zijn, hebben last 
gehegen om naar hun eigcn wijken te verhuizen. 
Ze houden zich echter Oost-In<lisch doof en tnaken 
hocgenaamd geen aanstalten om te verhuizen.- In 
gang Zecha is een Europeesche dame die zich onle
dig houdt met waarzeggen en het '-verkoopen van 
djiemat.. Zij heeft zeer wcl klandisie.·- Een gelrnw
rle \'l'Ouw, in rle ·winkelstr:rnt te Amsterdam woon-
11chtig i bel'allen van ren kind van hot mannelijk 
geslacht met twee borenlichamen, du met twee hoof
{len en l'ier :1rmen. Ilet wordt in het binnengast.
huis verzorgd. -·Te Smnarnng heeft een Inlandsch 
echtgenoot zich op den minnaar zijner \Touw gewro
ken. door lrnm een kom opgelo$te lapis infernalis 
over het hoofd te gieten.- Prins Roland Buon:.:parte 
gaat met een Deensch student naa1· Lapland.- Te 
Odessa zal eerstdaags een proces aanhangig gemaakt 
worden OYer het vermoflelen van spoorwegwaggons. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Woen.dag den 27 Augustus te Mesen van 

koeien en kahcren. 
Op Donderaag den 28 Augn·tus in hPt chineesche 

kamp alhier van onuitgeloste panrlgoederen. 
~p Yrijdag 29 dezer in het fort » Yastenburg" 

alh1er van den inbocdel Yan den kapitein Ouwens. 

De Yendmnec:ter, 
H. C. FISSER. 

Advert en tie n. 
B:evallen van een Jleisje Mevrouw 

STERRE IBURG. . 
F. J. 

BEEM. 
(213) Solo 21 Augustus 1884. 

me~e~d~~ki~g. 
'V egens repamtie van een riool. is de pas

sage over een gedeelte der Koe-straat voor 
voertuigen tijdelijk afgeslotcn. . 

(212) 

Soerakarta 20 Augustus 1882 
De .Assistent Resident, 

HALEWIJN. 

,,BAZAR." 
Onder bovengenoemde henn.ming heeft de 

ondcrgeteekende geopend in het ]mis tegen
over de eerste Kchool, hrntst bewoond door 
den Heer HES:SELINJC - Heerenstrnat, een 

C01\1MISSIE-HANDEL 
in Enropeesche goederen en b~veelt hij die 
zank IUinznam in de &unst van bet Soe~·akar-
tu.'sch publiek nan t:> 

Zooeven [earriveerd rechtstreeks nit Europa~ 
6''tt nt<,,isie Collie1·s en Ht'fH}elets 

nit>uwste niotle. 

DIVERSE NIEUWSTE ZILVERWAREN ALS: 

Messenbnnkjes. Theezeeften, Meuubouders, Ser
vettenbamlen, Bekers, Zilveren deksels voor 
Wijn- en Likeurglazen. Etiquettes voor Jene
, .. er, Port, Brnnd~ enz kaniffen, Broodnrnndjes, 
Eetserviezen in Elegante Cassetten, Bloemen
vazen. V rnchtschalen, Boterv loo~jes. 'uiker
doozen enz. 

Ga.lauterieu-a1·en als: 
Bladwijzers, Naalden en Odeurkusse1JS, Post
zegeletuis, 'otitieblo~~en, Inktkokers, Pho-I 
tografie - Albums, C10'arenkokers, Albums, 
Schrijfpurtefeuilles enz. t:i 

(205) H. HARLOFF 

~~la~~rij~~ ~~~i~~ -~~~rr~ti~ 
op 'Voensdag 27 Augustus a. s. 

ZULLE::\' WfJ OP VR~WU'rIE YERKOOPE::-1: 

'1:1 prach'tig·o 

K~~l!IT EK ~\~l ~~~~]]J 
vnu Europeesch, Austmlisch, Bengaalsch en 
gekrnist Enropee8ch-Bengaalsch Has. waar
onder velernim melkgevende en bezette Koeien. 

De vendutie zal worden gehouden op 

ill e s e 11. 

voor bet huis van deu 'We1Ed. Heer H. P. 
VA DER HEIJDE, btj wien de koeien ge
durende 4 dagen voor de vendutie te bezich
tigen zullen zijn. 

~Signalement-Staten 
zijn op aanvrage verkr~jgbaar bii d~ HeereH 
SOE, MAN & Co te Samarang, Solo en Djocja 
zoomede aan bet Bureau dezer Uour11.nt, en 
wordeo frnnco toegezonden. 

]Jet Commissie;i belasten :.ich 

(207) SOESMA J & Co,-Sow. 

FOWLERS 

draa~barB ~poorwB~Bn, 
MET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
\'OOR 

INDIGO- ONDERNEMINGEN, ENZ .. 
worden met veel succes gebruikt op de fo
brieken DJA1'I, NGA TDJOEK, i\rnHlT.T :\~, 
PAGO NGAN, enz. 

l'llit jaai· zullen ei· bier te DJOC .. 
DJA .meer dan '\rIJF irna.l §pnm· 

in gebi·nilr ~eb1·ach.t wo1·den. 
Eenig .1ye11l POOi" rll' T'orstenlunden. 

MAC HrNERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
Y.\:N 

3u~ton Pr,oator & ao. te Lincoln., 
BET\ROO:'\D i\IET ;\!Elm O.\:'\ '200 )fEO.\ILLES 

\'OOR zmm ".\l.\.C!II~EHJE:\ 

S'J.'..\.f,l\"!N A.§§EN VOOR MOL!<;~~. 
ENZ • .ENZ. 

(149) W. MAXWELL. E~orn·;1·.1:. 

,,....~, ., . . ,, 
i!fri.zw JJJJ.,, ·tgoudett "~edallle 

Melbourne 1881, {ste Prijs, Zurich 1883 

Speelwerken 
Met 4- 200 arias met en zondcr EX!l i·<'s

sic, Nlar:doline, T1·omme11, .!l!elleu. (.'ais
tai;uetten, Jlcmelschestemmen ( \'oix 
Celesles) Harpspel, enz. 

Speeldoozen 
~Iet 2 - 16 al'ias: voorts Nccessnires, 

§igaren stnndanrds, Ziw itse1·sche Huis
jes, Photog1·a:fienlbums, scln:ijfge1·eed
schn11pe11, Jlnndschoenendoo'l.ien, Jrarie
' 'euweg·e1·e, .B.Bloemvnzen, sii;nrenctnis 
Tabaksdoozcn, W crktnt'eltjcs, Jl<'lcs
schen, "Qiierglazeu~ stoelen en~. .Alles 
met Jllu::;iek. 

Steeds het nieuwste en gebruikelijkstc: bijzon
del' ge~chikt Yoor Kerstgeselleuken rnor
handen bij: 

J.-H. HELLER, BBrn (ZwitsBrland ) 
~ Alleen bij dirckte l.Jestellingcn "ol'llt de 
echtheid gegan:rndcerd. geillustrecrde prijslijstcn 
"·orden f1·aizco toegezonden. 

-211-

'l'EX 1HJIIOIOI !-. YAX 

de Gymnastiekschool te Soer.lkarta 

de Vereeniging tot voo1·bcreitlend onderricht 
aan Ki.nderen V.ln Minvermogenden 

in Nederlandsch-Indie. 

In verband 1;1· ! het Uouv. bes
luit nvn] t Aug-1 ,:itus1 884No.2 
'i':tnrbii d.• ten 1ijn hinnen wel 

ken de ten behoeve vau voornomnde inrichtingen 
toegestnne GELD-LO'l'BlU.J 111.i •t warden uit
gespeeli!, ·n)OI· ltet laatsi i~ vedengd 
tot ultimo December vim <lit jn.ar, zu.l dt> 

plaats hebbcn 

Maanda~ 22 Ilacambor 1884, 
des voorrniddn.gs ten 8 uur, 

in de achterzanl van de 8oorn'l'EIT H.1R1ro::-irn, ten 
overst:wn van den Notaris H.J. i\IB.1£RTENS. 

D1• Commissie ad hoc., 

N. P. VAN DEN BERG 

E. DOUWESDEKKER 
Ru.iYU. 30 Augustus 188.J.. (214) 

$Q.~ieteit :E~'1:if.~~nie 
S 0 E H. A K A R 'l' A. 

VAUIHALL 
I 

I 

Op Zonclag avond 31 Auo-ustu:s ten. 9 ure 
ter ~elegenheid vnn de ve1j1n~ug van H. K. H . I de h.iwo. PRIXSE. der .N"ederl11ndeu. 

--315- HET BESTUUR: 

§PECI ~ .rr,J'..l'EIT. 

· I~~igo~I~et~ll~ tiin 
1:1wo1·(len vulg·ens de la.atste ve1·· 
beterin~·mn. s1rnet1i~· en salide 

uit~e-i·3erd. 

Beter kmiliteit Indigo. toepassing van 8toom·
kooktoestellen. 

Kleine Inst1illaties worden in deu tijcl van 
eene maand gereecl afo·eleverd. 

Hierbij wonlt hoeo-e~rniimci g·een metselwerk 
gebrnikt en lrnn me~ het coudens-~11ter bezi
gen tot het n.anmengen- v11n de indigopap. 

W. l\LUWEL. 

(150) EMGl;\"EEB,-Djotlja. 

VENilUTIB WEGENS ONVERWA~HT VERTREIC 
op Vrijdag 29 Augustus a. s. 

ten huize van den Wel~del@estttengen Beel' 

P. A. OUWE S, 
f\.APITEIN DER J N F A N T E R I E. 

en ronde Tafels, ook met marmeren blad, Knaapjes, ge"·one-, "·ip- en Luierstoelen, zoomede Banken, vier kante 

Amerikaansche bekleede Stoelen, ovale Spiegels, Beelden, groote en kleinere Schilderijen, Portieres 
' Divans 

' 
Speeltaf els, Consoles, kroon-, hang en staande Lampen, Terra Cotta en ijzeren beeldjcs, een ~oudvischkom, Matten 

Schutsels, Bataviasche I· leer- en dispenskasten, 

een Klok, een 'Vapenrek, glas-, porcclein- en 
en Tijgervellen, twee 

W aschtaf els compleet, 

Kristalwerk. 

compleete uzeren 

een Toilet met 

tweepersoons Ledikanten, 

n1armeren blad, een Buff et, 
VO ORTS: 

Een groote collectie fraaie Bloemen in potten, zoo ook in potjes op supports en standaards, Hertekoppen, eene 

colle~tie V ogels, enz. enz. 
(216) SOESUAN & -Co. 



G E L D .. L 0 T E R IJ 
TE BAT AV I A, 

ten belweve van 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 

De Vereenigin=: tot ' 'oorbereiderad ou
derricht 1uln kinde1•en ,,·an ~Iinve1·

mogenden in lWederla,ndsch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs 
1 prijs van 
1 « « 
2 pq1zen « f 
5 « « ~ 

10 « « « 
100 « « « 
200 « « « 

f 100.000.-

5.000.-
1.000.-

500.-
100.-
50.-

f 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOTEN zijn tegen f '10.- CONTANT verkrijgbaar 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda c< den heer C. J. Blankert. 
« Bandjarrna~in « « « J. A. Jansen. 
« Bandong C< « « C. G. lie iligers. 
(< Batavia « de r I E~compto :i\Iaatschappij. 
« « « den beer ll . .T. l\Ieertens. 
(( 

« 

(( 

(( 

(( 

<< c< <c G. Gehrnng. 
« << cc F. 11. J.•roon. 
« de hee1·en II. M. van Dorp & Co. 
« « « Ernst & Co. 
« . (( (( 

« Bruining & Co. 
« Ogilrie ". Co. 

u (( (( Yis~e1· & Co. 
(< Dunlop & Co. 
hter Loa Po Seng. 

" Bengkalis « « 
« Thio Tjeng ~oey. 
« L. van lluttrn . 

" BenkoelPn " « « C. ,\ . Aeckerlin. 
" BoPleleng (< << Nierinrkx. 
" Buitenzorg r, <' Th. Jrrnsz. 

l( I( « J. A. Schussler. 
<< Cherihon .T. J. LI. Smeenk. 

,\ . .l. 11·ohekamp. \( (\ 

« R I( 

« Djcmber Bezoekie « 
« Djocjacnrta « 

« J. ran Holst l:'ellekaan. 
(( nrocx. 
(( J. J. de Granrr. 

« « << II. Buning. 
" « " \\'ed. l\ocken. 

(( " « de heeren Soe~man & Co. 
lndramajoc " den herr J. ReYiu . . 

« Kedirie " " « F. toltenhoff. 
« Kola-Radja « « A. \V . l\neefel. 
r< Laboean (Deli)« « « J. F. II. van Hemert. 
" :\Iacassar (< « \Y. Eekhout. 
« i\Iadioen « " (< J. A. Manuel. 

• (< l\Iagelang c< « P. J\ oppenol. 
« i\Iedan « « (< \'\' . F. H. Leyting. 
« :i\Ienado « rle heeren dr Tiordes & Co. 
« Padang « « « Yan Houten , Steffan & Co. 
" Pad.-Pamljang« " << .T. W. Alting Siberg. 
« Palembang « G. II. Ruhank. 
« Pasoeroenn « « H. G. Elunder. 

« « « (< D. P. Erdtrink. 
r< Pattie (< « A. :\1. Yarkevisser. 
« Pecalongan A. \Y. I. Doclrn.rdt. 

(( " « « S. K. i\Iarx . 
<' << de heeren Hana ;\[ullemeister & Co. 

., Poerworedjo « den heer llf. F. Srnets. 
« Probolingo « « C. G. Yan Sliedrecht. 

<< « • (< R. S. Thal Lar'en. 
« Riouw « C. van Zijp. 
« Rernbang (( << " P. L. van 13orlcgum. 
« Salatiga « « « Th. n. van Soest. 
(< Samarang (( « .\ gent ~- I. E~compto i\[ij. 
« « r< de heeren G. C. T. ran Dorp & Co. 
" « r< « « Ra Yen. wany & Co. 

« (< « « Arnold & Co. 
« « « « Soesman & Co. 
« « « « Gri1el & Co. 
« (( « den heer ,\ . Bisschop. 
« Sockaboemi (< (< « D. J. H. Schafer. 

Soeralmia « << Agent ~- I. l~scumpto l\Iij. 
(( « den heer Ch . T\ockcn. 
(( (< <c Y. Clignctt. 
(( (( « de heeren Geb. Gimberg en Co 

- (( « « (( « Yan j[uyden & Co. 
(( « « « « Thieme , · Co. 
« Soerakarta « (< << Soesman & Co. 
(( << (( Thooft. &, Kalil. 

(( « c< « Yogcl ,·an der lleyde & Co 
(( ((. 

« Tangerang 
c< Tjiandjuer 

« Tega! 
« Ternate 

'' Tjilatjnp 

c< rlen heer C. L. Uaier. 
« (( L. ,\. i\I. Leman. 

(< « (< .!hr. R. llolz5chuher vo 
Harrlach. 

« (< K. Ilovens Greve \\'zn. 
« (( (( c. \Y. n. van Renesse Ya 

Duijvenbode. 
Q « « I. I. A. Uitenhage cl 

i\Iist. 
a \Yonosobo " c< « D. J. van Ophuijzen. 

n 

n 

e 

De trekking gesch iedt ten over~taan van den No 
taris lI. J. MEEflTENS tc lfata1ia als bij nanplal, 

-
-

hillet is hekenrl gemnakt. 

De Commis~ie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG, 

(12) E. DOUWES DEKKER. 
----

Handels· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

foo1·stmal- Solo (3 5) 
Steeds bcleefdelij.k naube,·oleu. 

Steeds voorhanden: 
POSTTAlUEVEN. 
TELGRA.A.F'rARIEVEN voor 3 kringen h e-

end tot 200 woorclen. 
'l'ARIEVE T voor KOELIELOO E T bui\,., D. 

de lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

V erkrijgbaa·r 
BIJ 

l hooft & Kalff - Soeraka.rta. 
p 
E 

APIEREN IN DIYERSE SOOitTEN. 
NVELOPPEN. 
ANTOORBENOODIGDHJDOE 7 . K 

L. ~K'rEN, IN ZEER. VELE SOOR'l'EN. 
ltACH'rALBUMS. p 

D IVERSE SPELLEN, enz. enz. l5) 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & !{ALFF 

b 
b 
lanco aanv1·ageu tot gelei(le
illet voor vervoer van kofli,j, 

I net ontvangstbewijs , -oor kot·-
fi ~ pas. (193) 

Gezondheid voor iedereen. 

Holl~way's ZaJf en Pillen 
DE PILLElW 

lu iveren ~.et bloet! Pl'! herstellen allc ongeregeldheden 

Ztj 
te 
Vll 

on 
\"O 

van de 

l $ 1·er, u1nng, 1aleren en ini;ewanden. 

g''-:en kracht en gezonrE1eid wcde1· aan verzwak
G"stollen, en zijn onwaa rd eerbaar ter genezing 

n alle Kwalen eigen aan het vrouwelijk ges lacht, 
verschillig van welken leeft.ijd. En onbetaalbaar 
01· l\inrleren van welken onderrlom. 

DEZ.ALF 
I. 
Z1 

een onfeilbaar geneesmirldel rnor kwade Beenen, 
Yerende Borsten, veroude1·rle v·._.nden, "'.wercn en 
terbui!en. IIet is be1·oemrl t <.; r genezing ' an Jicht, 
rnmatiek. en onvergelijkbaai· voor Aambor~tigheid, 

Et 
RI 

k eelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
ho est. 

T 
Ht 

er genezing van Kliergezwellen en alle sooi·len 1·an 
iidziekten heP.ft zij geen mededinger en gcneest 
betool'erend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
leen bereict in Profe-. 01· HOLLOW.\ y's Etabli~sPment. Al 

78. New Oxford street. Landen 
voorlteen 533 Oxf"ord street, 

E n worden ,·erkocht in Pottcn en Doozen van is. 1 ',,d .. 
2~. 9d .. 4~. Gd, H .. , 22s., en 33~. en verkrijgbnar 

bi, i alle meclicijnen-Yerkoopers door de g-eheele wereld. 
W..- Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
ot te onderzoeken. Indian het adres, 533, Oxford Street, er p 

niet staat, zoo is het bedrog. 
(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

.Keatiogs Cough Lozen~es. 
Midd"\1 tegen de hoest. 

( 10 5) :\1ACHIELSE. 

Amsterdamsebe Apotheek. 

"\; 

Bayrom. 
:vater. 

(101) 

Soen, ku rtn. 
Alcoholisch ~vasch· 

l\IA CHIELSE. 

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Societe G10 de Produits .Alimentaires 
KA PIT.\.\L 3 ?llrLLJOEN FRANCS 

Di1·ectew·en DINA~1' en ALLCARD 

Goum;:-; i\[EDAILLE P.1111Js ·J 8i8 
G 0 u 0 E :-; M E D .\l L LE A ~! s T E ll D .\ :II l 8 8 3 

P A RI JS 
23, R i c h e r , 23 

LONDON 
10 I, L earle11hcillsil'eet. 

Boter van Normandie 
Zon<ler eenig mengsel, de beste boter vnn Frankrijk. 

DiYerse grornten, tniffels, .m1·dines, pcites de 

f oie gnis, enz. 

ORDERS TE mdrrnN A.\N ALLE IMPORTEURS 

YA?\ EUROPA. 
Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

HOLL.\NDSCHE PRIJSCOUR,\:\TEN WORDEN 
OP AA'.\YR.\AG TOEGEZONDEN 

~---------------~ .--- . el St -Nicolaasfcest I 

·1 Holli E'J.' ~ 
• 1.0~ Rue du Pnrc Royal, 1.0, PAR I§ 1• 
• BeveP.lt zich hijzonder nan voor de !el'ering v,tn : 
• ~Ieknnieke en Bewee;;bare Voor- • 
• wcr1>en mrt en zomler muziek, uilm~~tend • 

• 
gcBchikt voor ::1t-Sicolacts-f{e1·smis-en l\wnw· • 
jarwsgeschenken. • 

• Bestellingcn, gel ieYe men, vergezelcl van I 
• clekking tijdig te docn loekomen aan den Heer t 
• ROULLET. 1.0. rue du Pare Royal, • 
'II of aan E. ELSBACJI, te Parijs, bij 
• wirn, ernnals uij onder~taande flrm a op frnnco • 
• aamragc, geillustrrerd c Calalognssen en prijs· \t 
• coumntcn te verknJgen zun. - .\9 

~---------------' Te Soerakarta bij THOOFT & KALFF. 

(148) 

Yan af hedeu dagel~j ks verse he l+eb1tkje:> enz. Prijscournnten worden 
ann vrnge frnnco toegezonden. 

tege: francol 

I 

v A N R u u v E N & c·o. 

SOLO 
den 23 April 1884. HEERE~§TBA_A'J.'. 

(127) 

Zaturcl11gs: Simcijsbroocljes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dfm 
kortst ruogeltjken tijd afgeleverd. 

N e d e r 1. I n d i s c h e L e v e n s ve r z e k B r i n ~ 

Lijfrente Maatschappij 
TE BATAVIA. 

InlichtinO'en omtrent verzekeriugen b. \'. K:ipitnnl bij ·overlijden. Immer-trekkende verze J 
kering;- ook ·omtreut die volgens het onbngs anngenoruen VIDRLA.\.GO tnrief voor \.VEE-
7,@XFOi\'DS. wonlen gnnrne verstrekt door 

( 17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta 
bevelen zich beleefdel\jk nan voor hmme 

IlrnkkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in PaDier·, SchrUf- en Kantoorbehoeftm 
Spoedige bediening en nette afievenng ge

garnndeerd. 
P lU.JSC'O URAX'l'EN worclen steeds grntis 

verstrekt . 

Jongensschool fe .Pr.igen. 
Aan deze inrichting kunnen tegeu 1 Sep

tember a. s. twee intern.e leeding·en 
geplaatst worclen. 

Aclres: POlt l:WXG-tiOERABAIA. (202) 

HontaankaD Madj enan~ 
A[ent te Solo C. ER X. 1 EB E N 

(we.:;- naar licton.) 
Bezoekt elke onderneming op verzoek. (189) 

Verkre"ell of wl'l orer1rel~rf'd. pa::; onlstanc ot \·er
o,1d enlc, "vloeingen, huidziek~en, huiduit
slag,t•n ~11dc1 e bloeds verander1ngen d1eer door 
onbl:i,,n_ mond "" keeluitslag , beenontste
k.in g klieren Rhun1at1 srne Z·weeren: <'117..c nz, 

AtlJ;J!l~ltll~~iW 
Zekcreen ra<licale" g't.:11czing ;·au de mt~t.~::il ,·e1 011tlc r<le, 

en aa11 allc behandeli11g.11eerspan11 i1rc Ziektcn ,doo rde 

B1S ~UlTS DEPURATIFS van ff OLLIVIER 
DE EEN!f.l: GOf.~GEKIURDE oloor ·lo Ac.1demie rle Medecine van PariJ•· 
DE EE NIGE GEAUTOR SEERDE door het frnusclle Gou1·rn1ement. 
DE EEN iGE AANGENOillENEN in .te llospitalcu ran l'arijs. 

Nationa,Je beloo11i11g van Frs 24.000 
Di! 111edicament,sedert601aren door tie rno1 naamste 

FllCl'shecrcn gebruikt, als hct kr~cl1td:11ligste rnn 
~lie Zaive1·i11g.snndrlelen 1s het ee111g_e in .de gehee_le 
werct ,l dat zijn e cere en 011dersche1tl1ngsl1tcls hcz11. 
At.GDIElcIS EisrnEPOT: 62, rue de Rivoli ; te Pari js 

Jedere doos bevat ewe broch11re die Ziekten betroffe11dt 
Voor JAVA bij Wannee &. van Aalst te Samc1raiig 

Te Dio1mio , llij W ANNEE & C'. 

Sedert 30 jaren, zijn ee11 
a-root aa11tal personen, zoowel in 

F"rankrijk uls .in vele andere Ja,11den 
ge11ezen, of wel zij hehben lwnne 

. crezondl1eid beilOlldBil dOOl' J1et gere
'::reJde gebrllik de1· Bloedafl eidende 
Pillen van CAUVIN, van de Faculteit 
te Pal'ijs. JJit ge11oes;mdcel is eene 
zaol1te en luwge11u.111e purgatie · 

gemakkelijk i11te11e111e11, stellig-' 
wel'ken ,l en zeer goedkoop. 

• Over .• ! tc koo i e~ te I A US 
J ~ 7, l'a:tboJrq St-":e ii; 

den Agent te Soernkarta 

.J. H. VAN OMl\I~JR.EN. ------

Ainsterdainsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka.a.psohi$ Wijne=. .. 
(25) _-L i\IACHIELSE. 

SO.l:CS3L..:~N & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Corn1nissie"\"eudutien 

(28) . 

~~sterdamsche Apotheek. 
Eerug Agentuur voor Soernknrtn voor de 

zoo gunstig bekende '\VIJ Ni E~: 
i\lerk PLA'l'OX & Co. Bittnvin. 

(70) A. :'.IACBIBLSE. 

An1sterdaiusche Apotheek. 
8oeralrnrtn.. 

Ontvangen: Encaly1•sinthe. Koorts
~verend liqnenr~ tevens eene zeer aan
gename drnnk. 

l 100) 11ACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta v iasche Zee- en Bra.nd
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekerinO'en te
o 

gen bmnclgevu.ar, op de gebruikel!jke voor
waarden. 

( 14-) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTfE MAATSCHAPPU 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas." 

Bij het A.~cntschn1> dezcr Uantschap
pijen bestant, op zee1· aa.11nemelijlic voor
wanrde11, gcle;;c11heid tot verzekeri11g 
te~en bra,rul~evaar, van nlle so.ortcn Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemka1·ta . 
(16) J. ~- VAN 01\IMEREK . 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen btj den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor rlc wet 

DE TJITGEVERS. 

Sneldruk - TllOOFT §-' Ku.FF - Soerakarta, 
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