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HBt Inlandsch onderwijs. 
De Hooge Regeering sch[jnt tlmns een n.n

lere richting te willen volgen wnt betreft het 
inlandsch onderwijs en aok hierin b.izuinigiugen 
te willen invoeren. 

Dit verdient alleu lof: sclrntte11 gel<ls <lie 
voor betere en nuttigere doeleinden lrn.dden kun
nen besteed warden, werden daar1inn verkwist, 
zonder bet gt:wensc:bte resultMt op televeren, 
terwijl b!j de scholen voor Europee che kinde
·en in alles de hoogste zuinigbeid betrncht werd. 

In Deli b. v. w11.ren tot in 1 3 nog geene 
scholen opgericht. \Ve! is er een te Bengkulis, 
muar voor ...... inln.nder;;, met tien of tw11alt 
kinderen! Y oor Europee. cbe kinderen best11an er 
op de Oostkust vim Sumil.trn. nog geene scbo
leu. Of er -beboefte an.n bestn.at·~ Zeer zeker 
daar than vele families genooJzaakt z1jn hure 
kimleren naar Enrop11. te zenden. of zich . van 
huisonderwijzers te voorzien en w11.t nrnar zeer 
weinigen convenieert. 

In elk geval bestond er reeds lang meer 
aanleiding oru een school voor Europeesche 
kinderen aldaar opterichten, dan Java met 
scholen voor inlander;:; te overtroomen die veel
al geen reden nm bestaan h11dtlen, en dat 
niettegenst1umde Deli nu n.l gedureude een v~jf
tien tal jaren aan onze schatkist een zuivere 
winst heeft opgeleverd van pm. vij:' ton 's jaars 
en <lat land eene toekomst be~ft. 

Wil het onderwijs voor inlamlers goede vruch
ten afwerpen, dan zoude een geheel reorgu.ni
satieplan aantebevelen zun, vornamel~k tot 
grondslag bebbende dat de school moet clienen 
om bet kmd vanrdigheid te leeren om later m 
zyn behoeften te k:uunen voorzien, welk doel 
'Oornamelijk kan bneikt worden door bet ge-

ven van populair onderwijs in hmdbouwvak
ken. 

De inl11ndsche school zou volksschool kunnen 
worden, wat z!j echter op Javanog lang niet is
Het is zeker al veel wanneer de inlandsche 
schoolen Java van goede hoofden en scb.r~jvers 
voorziPn, ook voor de des1t's. Daarmede is voor
Joopig al zeer veel gewonnen. 

De onderviudi-ng bewees reeds, hoe nuttig 
het inlanclscb onderwijs voor de hoofden is, 
vooral daar er tegenwoordig zoo veel van 
hen gevergd wordt. 

Men bepale zich echter niet alleeu tot bet 
leeren lezen en schrijven en men moet niet uit 
het oog verliezen <lat de hoofdbezigheid van den 
mlander, wel landbouw zijn moet. 

Wil men meer practisch nut sticbt-en, clan 
zou in de eerste plants populair onderwijs m 

F e u i 11 e t o n. 
Te veel oin te sterven, 

te weini~ . .... 
IL 

(Vervolg.) 

Dat ging ook niet aan, hij rnoest de et•i·ste blij
ven, en de predikant van Dennenhoek moest al1.ijd 
begrijpen, rlat hij een ondergeschikte was van den 
baron, den heer der heel'lijkheirl, door dezen aange
steld, zoo als v66r bet onzalig afachaffon van ' 'ele 
heel'lijke rechten, ecn schoolmeastel' een veldwachtcr 
en een jaehtopziener werden aangesteld. 

Volgens <le grondstrllingPn van den baron moest 
hij de man zijn die mrt de volhei•l zijner macht 
ov11r de prerlikant~plaats beschikte. l\faar zijne voOJ·
treffelijkr. echtgenoote had niet nairelaten, hem met 
dP noodige voorzichtigheid en met zorgvuldig ont
zien nn zijne aristukratiscbe eigenheden, ten gerias
ten tijde en op gepaste wijzr te overtuigen, clat, al 
stelde bij vool' zirh zelf aan een Jee1·aar geen·• anclere 
eischen, zij en het gezin, de hooien en onderhoori
gen dan toch nog wel behoefte haddcn aan iets an
ders en iets beters, clan kort zijn bij kns en kort 
in bet prerke::: . 't Was aldus dat de waarlijk edde 
barnnnes bet bepleiten van de belangen der gemeente 
meende te mQeten inkleeclen. 

De Soe,.1ik1,,,.ta,:wl1t> Co1u·1,,11t vel'~cbijnt 

dl'iem'ln.I ·~weeks: .Dins<lt".f/'1. Donrln·<ltt,rJ• en 

Z1iter<la.q.11, uitg-e,.on.J<!rcl foe-<tdagen. 

landbonwkun<le in aanmerking moeten kr•ruen. 
'\Vii wijzen er op dat ook in Nerlerl11nd. o. 

n.. lees-en leerboekjes over l1mdbouw en vee
teelt op dorp~scholen wortlen crebruikt en dat 

l . 0 , 
reens 1aren geleclen door den beer Holle het 
101gen van dat voorbeek{ werd an.nbevolen. 

De Hegeering schonk clest~jds Mn ditt denk
beeld hnar b~jnd, en de beer Holle scbreef de 
1'1"ie)l(l Pan de11 lrmd111un. Eenparig wercl de 
voortreffelijkheid van dat werk door alle des
kun.ligen geprezen; waarom wordt het nu niet 
op de scholen gebruikt? 

\Y~j willen niet betoogen d11.t er ook niet 
amt b11nd 1rnrken wat kn.n worden gedan.n; m
tegendeel, alle vukken dnartoe geschikt znllen 
wel steeds ann te m<ltn z[jn. 

;\Ianr pop11lair onderw[js in landbou w is wel 
bet vooru11mmste en d1wrnan kan de Heaeerina 

• • to to 

met te Rpoedig hanr a11.mln.cht scbenken. 
Er valt op het gebied van den inlandschen 

landhouw nog zeer vE.-el te verbeteren, en veel 
sleur en vooroordael afteleeren. 

E. 

So er a k art a. 
Kommissarissen voor de maand December 

Plaatsclijke §choolkommissie 

' de beer: E . . A .. HALEWIJN. 
de beer: J. SPRUIT LANDSKROON. 

,-erzor:;in;;s:;esticht 

de heer .J. G. i\f. A. Carlier. 

Jlaanstn nd. 
Woensdag 3 December Y. 1\1. Dinsd1w 9 

December L. K. ·woensclag 17 December X.
0

M. 
Dondenln.g 25 December E. K. 

Sluitd1q;en 
TE S.DL\R.\);G: 

F. H-28. 
E. 7--21. 
H. 6-16--27 

d e r JI a. i l s. 
TE B.u~ YIA: 

F. 3--17-31 
E. 10-24. 
H. 9-19-30 

Tot trnnslateur voor de inlandsche tiLlen te 
Semarang is in de plaats Vil.n den heer de 
Serriere, benoemd de beer George Reinier Lu
cardie, oud-A.ssisteut-Resident van Kendal en 
sedert geruimen t\jd Redacteur van het welbeken
kende maleische blad, de » Slomp1·et Mala yoe. 

:Nan.r wii vermeenen heP.ft men in deze een 
goede keuze gedaan, dn.ar algemeen beken<l is, 
dat de titularis zoowel in de J avan.nsche als 
i\Ialeische talen de noodige bekwaamheid bezit. 

Zij trof doel, meer clan zij zelve wist. \Vant de 
baron, voor zirh z"11·en overtuigd, schoon 't voor an
deren niei willende m~ten, dat hij de man niet 
was om de geschiktheid rnn een predikn.nt \'OOI' Den
nenhoek te wPgen, wendrle zich tot llen hoogleeraar 
van Grervelcl, ten eincle "l'il.n cl ezen hem uit enkP!e 
ontmoetingen hekenden man opgave te erlangen om
trent ecnigen zijner voormalige leerlingen, die naar 
zijn oordeel g<'f:Chikt waren om in de geestelijke be
hoeften cle1· Dcnnenhoekers te TOorzicn. De pmfessor 
was in clicn omtrek volstrekt niet onbckend, daar 
Yeenhovcn zijne eerste standplaats als prcdikant was 
gem~est; h\j had in clicn tijd mecrmalen te Dennen
hoek gl'predikt. en rnn daar kenrle hem rlr barn!l 
en hij <lezQn beter wellicht d:.i.n de adrllijke man ver
moeddc. 

- Ik kan 11, mijnhePr rle Rlt'on. zoo sprak de 
hooglecraar, ondel'scbciclene kandidn.ten noemcn, en 
wil dat ook wrl, indien g ij het vPrlangt. Gij hebt 
er echter siechts crn nor lig en zourlt misschien met 
cen lunge lijst- weinig ge licncl zijn. Yestig rlus voor
~han1ls uwe aandacht op een mijner uitmuntendste 
leerling1m, den kandirlaat van llemmenis. Ik zou geen 
woorden weten om de gcmeente geluk te wenscben 
met baren lceraar, indien.zij hem hekwam. Mr.nsche
lijlrn volnrnakthrirl, heer bat'l'.Jn, bestaat. er niet, maar 
zoo zij bestond, zou van Ilemmr.nis ecn volmaakt 
prerlikant zijn, bijaldien hij beantwoo:·d- en daaraan 
twijfel ik niet- aan hetgeen hij ,van zich rerwachten 
laat. 

- Hoelang is hij reerls proponent? vroeg de ba-

Advertentiekasten behn.lve het zegel vaar 
elke 10 woardon voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgencle plaatsing de helft. 

N anr wu vernemen moeteu alle diefstn.l
len die voortdurend plaats hebben gehn.<l bg 
clen heer L. Y. B. op Djebbres, toegeschreven 
worden aan de wraak eener vrouw die rn 
z!jne nabijheid woant en moet de politie ijve
rig in de weer zijn om hare hanile1ingen na
tegnan er lrnar zoo mogelijk onschadelijk te 
run.ken. 

Seclert eenigen tijd worclt er streng de lrnnd 
aan gehoudeu, dat de inlandsche en Chineesche 
bevolking zich des avonds na 8 uren niet zoncler 
een tn.li-.upi of l1mtnarntje op 's Heeren wegen 
vertoont. en moesten reeds eenige personen 
wegens overtreding van <lat gebod voor den 
Politierecbter verschijnen die met geldboeten 
gestmft werden. 

Die maatregel verdient toejuiching en het is te 
verwachten clut daa1door de vele diefstallen 
enz. steeds minder zullen worden. 

Het zoogenaamde Sekatenfeest zal den 22e 
December n.. s. een aan vn.ng nemen en zal 
alzoo twtie maltin in een jaar gevierd warden, 
w1it een groote r.eldzan.mheid is. 

De heeren Landhuurders die in gewone ja
ren volstaan lrnnnen tweemalen huune pacbten 
Mn de apanagehouders te betalen, zullen dit 
nu driema.len m~eten doen; wat in deze tgden 
-ran maln.ise vaoral, minder aangenan.m is. _ 

De indigopln.nters verheugen zich over de 
in den lautsten tijd gevallene regens, waar met 
smart op gewacht werd. Men zn.l nu spoedia 
met snijden kunnen beginneu. 

0 

De an.n plant sbiat over het algemeen uit
muntend en belooft een rnime oogs~, terwijl 
ook de koffie r.ich gunstig laat aanzien. 

Onze staclgenoot de beer I. C. N. Coenraad 
w~rd Zaterdag jl. door den Raad van Justitie 
tot f 25.-boete veroordeeld, wegens het plaats 
nemen in een der rijtuigen van een treiu der 
N. I. Spoorweg Maatschappij, zonder van een 
behoorl[jk plaatsbriefje te zijn voorzien. 

Van een onzer inlandsche reporters ver
n~men wij dat de eruptiekegel van d~ .Mera
pie, met den dag hooger worclt, en de rook 
in pla11ts van uit den kmter, zich thans lanas 
de buitenwanden een uitweg baant. 

0 

Om de acht da.g-en w0rdt de hero- noa steeds 
~ 0 0 

ron, meer om iets te Vl"agen, dan omdut hij die waag 
1·oor het oogenhlik bet gewichtigste achtte. 

- Trek er geene ong1mstige gel'Olgtrekkiug 11it, was 
bet antwoord, als ik u zeg, rlat hij rer.ds in in het vierde 
jaar is. De kerkerudt>n in kleine dorp~gemeenten, heer 
baron, vergissen zicb we! eens in de keuze, die rneestal 
van allerlei bijomstanrligbeden afhangt. Die owiertingen 
en diakenen meenen bet, mag men onclel'stellen, goed 
maar .c!ikwijls hlijlt bet rlat het met goer! meenen alieen 
nict te cloen is. 

Baron Vedekencl achtte dit, terrcbt of ten onrechte, 
een lofopraak op den wrg dien hij had ingeslagr.n. Zijne . 
eigcne ijrlelheid kon zich ieer goecl vinden :n bet denk
bePld dat de professO t' aan 7.ich zelven te1·cns een com
pliment zou maken. Di1• ijdelheid was heteersie, <lat hrm 
ooren voor rlen aanbevolenc deed hrhbbcn. Hij, baron 

Ycrlekend 1·an Dennenboek, kon ' bcter kiezen clan 
een boerc:>nkerkenraad; en hij zou 'r1n.t toonen_als hij, 
talen!en wetencle te onderscheirlen, iemand met ,,Zijne" 
prrdikant>plaats begun,tigrle, voor wien bevoegrle bcoor
deelaars slecbts onbeperktrn lof, clom1r.e pengels van 
boeren niets clan vel'~mading hadden. 

Onze landedelman bezat wereldkennis genoeg om 
te wetc:>n, dat hij bij professor van Gcerveld niet met 
vraag naar ]anger of korte1· preeken, en •wen weinig 
met zijnc zoogenaamrle prrsonitliteitfln heho~fd c aan 
te komen. Of de voo1·gedrarrenc ccbte1· ''ern11wen 
bezat, kon hij wel wagcn, n~aar nict zoo terf>to~HI. 
niP.t zoo in het oog vallend. ;\fot een zekere ~oort 

van belrnndigheid op1rnrle hij cliensvolgcns zijne loop
graven, nu viagencl naar rlit1 clan n<tai· dat, het hem 

I 

fnzending c1er A clverrent.iiin tot op den 

dag dei· nitg1t1'P v6,lr J 0 nnr. J 

door inlnndsche awbtennren bezocht die vnn 
hnnne bevindingen ntpport uitbreng~n aan den 
Hegent 1Tau Ampel. 

Nog· steeds hoort men een onderaardsch cre
rommel niet ongelijk ann dat van den d~n
der, .. he~geen echter slecbts in de onmiddelijke 
naby he1d v11.11 den berg te hooren is. 

T.ien roover~ die onlangs bg een spion der 
nmf10~m1pacht m cle .~les1t Selo, onder Ampel, 
geketJoecl hebbw, Z~JU door de activiteit van 
den. hoofdregent en .liet <listrictshoofd opgepakt 
en m de gev11.ngem::i gebrncht. 

Zij zijn allen in coufessie; ontkennen zonde 
dn.n ook moeiel!jk geweest zijn, daar de stuk
ken vnn overtuiging, zijude goederen van den 
beroofde, ten hunnent gevon<len zijn. 

Zii behooren niet in 't Solosche t' huis maar 
z!jn 1illen opgezetenen van de desa Senaie 
district PrnbolinaO'o onder i\Iiwelana 

0 
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Terwijl de kithourler in de clesa Saren onder 
Bojola.li met zyne huisvronw m diepe rust 
geclompeld wMen, wed 's nachts ten twee ure 
het hnis in br11nd ge.>token, en hadden zij nau
welijks den tijll het niege lijf te berge~. 

Men vermoe<lt dnt een Uhinees, die aldaar 
eenige dageu te voreu gelugaerJ had, de da
d1w is, danr hem in die wonina des nachts 
f 190. die hij onder zijn boofdkussen gelead 
ha<l, ontvreemd werden en de bnisaenoot~n 

0 

door hem verdacht <laaraan schuldig t.e zyn. 

De cbinees Tan Toa Bi, als koelie werkzaam 
bij Ko Swi Lim op Kertek-gn.ntoong alhier, 
leed reeds .sedert geruimen tijd aan hevige 
koortsen, die hem het leven ondraaglijk maak~ 
ten. 

Des avomls begaf hij zich naar den zol
der en mn.akte een einde aan zijn leven door 
zich naar beneden te werpen; ofschoon nog 
niet oogenblikkelijk dood, overleed hij eenige 
uren daarna, oncler de hevigste pijr.en. 

Gemengde Berichten. 
De 19 den October heeft de vincterhoed zijn 

tweehonclerdjn.rig feest geYierd. 
0 

Op dien dag van bet juar 1684 zond ile 
goudsruid Kicolaas van Benschoten, te Amster
dam, het eerste, door hem nitgevonden en ver
vuardigde exemplan.r, als ve1ja.ringsgescbenk aan 

belangrijke inschuivenrl tusschen 't geen hem onver
schillig was. 

- Gij weet nu, zeide de ho0gleeraar, mijnheer de 
baron, het een en antler, dat u den kandidaat van 
Hemmenis aanbe1·elenswaardig maakt voo1· Dennen
broek. i\Iaar als het mij vet'oorloofd is het woord 
voor den waardigen jongman op te nr.men, zou ik 
n we! willen vragen, in hoevet're Dennenbt'oek aan
bP.veling rnrdient voor hem. Hoe is bet daar met 
bet trnctement gestcld? l\Iijn jonge vriend zal van 
zijn ambt met zijne jonge vrouw moeten bestaan, 
want noch hij noch zij hebben eenig vel'mogen. Met 
uwen laatsten predikant was het, vergis ik mij niet, 
ten clezen gansch anders gcstelcL De aanbevolene 
en zijne aanstaande zijn we! aan een hoogst een
rnurlige lel"enswijze gewoon, rnaar de verbouding tus
scben inkom~ten en onvermij<lelijke uitgaven zou zoo 
ho_ogst ongtmstig kunnen zij11, dat de bcw11ste per
soon zijne gacle, en ook wellicbt kinderen, in een kom
merlijken toestand bracht, veel ongunstiger clan in
geral hij bet nog wat aanzag. Het zou mij alleraan
genaamst z\jn, imlien mijnhecr de baron, die voor
zcker in rleze zaa'k mede een betamelijk belang stelt, 
mij hiel'omtrent openhartig wilde inlichten. 

Thans wist Vedekencl op eens wat lrij eigenlijk 
weten wilde. Zijn antwoord was p;erced. 

-- Als ik u de som van de inkomsten der predi
kantsplaats ten mijuent noem, h')er professor, - hij 
noemde het cijfer - clan moet ik u openhartig zeg
gen niet te begrijpen hoe men er van l~ven kan. 
Mijne huishouding kost omtrcnt tienmaal zoovecl. 



lue rou w Yau Ren.;;selaer. D11n.rbtj werd eeu 
chrijveu gernegcl, w1111riu cle gou1l,::miLl haiir 

vertocbt, »<leze uienw..~ bdkleeJing tot be char
ming httrtlr u\jvet\) Yin~dt'il ah; b~w(j~ z\jner 
hulLle itltll te nern n." Tmtalf j11rtln l11ter wtinl 
dit deukbeehl door een zekeran Jolrnn L'ltting 
naar Eugel1rntl overgebrncht, w1tn.r de 11\j ver
heid er bet eect op groote sch11al p:wt\j rnu 
trok. 'l'oeu echt~r w r,leu Ll ving..irhoe len nog 
uitsluitencl op den duim gedrng n eu me~st vn.n 
gout!, zil ver of ijzer geiu111tkt, terwijl nu meer 
staal, ivoor en been worrlt gebrnikt. In Chim1 
maakt men ze Yau pn.arlemoer, wef gond in
gelegd, m1tar voor11l is de vingerhoed v1111 de 
koningin vnn 8inm, in dim vorm eener lotus
bloem vervnardig11, zeer bekend. Deze vinger
hoed is vnn hout en zoo met di11mn.nten bezet. 
dat deze den naam tler vorstin en cle d11g tee
kening van bnnr huwt>l\jk vormen. 

Deze bizouderheclen worden merlegedeeld door 
een Dnitsch bl11d, dnt in dezen jubile tgcl ook 
den gedenkcbg der uitvinding van deu vinger
boed niet onopgern,...rkt voorbij wil lateu g1111u. 

Men schrijft uit Amsterdam : 
Een zeer schadelijk insect heeft ons Amerilrn 

weder met zijue producteu toeisezonden. Het 
i eene meelmot, die met Amerilmimsche tarwe 
of met mais in Duitschl1rnJ is ingevoen1, eu 
thaus door hare suelle verbreicliug en buiten
O'ewone vermeenleerincr eene oToote b.i;r,or<Ycl-o o n o 
heid doet ont::iti11m. De entomoloog Zeller heeft 
tlit in •ct, welks rul-' ~ s!echts van iueel leaft, als 
eene phicyde tloen kenneu eu het den n1111m 
w·geven v11n Eplwstia 11.iilmiel/a. R~eLls in 1879 
hitd dit insect zich voorge l11an, o. a. te M1111s
tricht, en moesten onderschei<leue fabriekeu, 
ook elders, h11nr bedrijf tij Llel\jk stakeu . .l\foar 
sinds dien tij l is de za11k alleugs z6.) verer
gerd dat het hoogst moeilijk zal zijn het kwaad 
te keeren. 

De rijkste ·petroleumbron ter wereld is van 
nieuwen du,tum; zij i~ gelegen aan de Thorn 
Creek in Butler County van den Sb1at Pen-
y lvanie. Zii mag in den volsteu zin des woonls 

een gondmiju wonlen geheeten, w1mt per et
maal levert zij sedert lrnre boring was voltooid, 
geregeld meer cl1m 2000 niten olie. Xi1cht <le ei
genaars, de heeren Philip , zicb OTer clien rii
ken schat gedurende eenigen tjjcl hmlden ver
heugd, werd het plnn opgeva.t nog wat dieper 
te boren en sedert de voltooiing van bet werk 
levert zii per etruaal 3:240 vateu petroleum. 

Toen de mare van tlit zeldzame feit zicb door 
het l1tnd verspreidde, stoomden duizenden b~j 
duizenden naar het nieu we potroleum-clorado. 
Een koort achtige opgewondenheid J1eerscute 
niet slechhi in Butler (;ounty, mn,ar insgelij ks 
in de ornringende shiten en ieder \Vilde bud 
koopen en in de Thorn Creek, 't zii 0rn er han
del in te clrijven of bronnen te doen boren, 
zich in de nabiiheid der r\jke bron te vestigen 
pf op andere wijze daaman rnordeel te hechten. 

l\len ziet thans in Butler County een her
haling van 't geen vroeger meernrnlen heeft 
plaids gebad in Xoord-Amer:ika. Een vroeger 
gebeel oubewoonde streek telt eensklaps bewo
ners bij duizenden. 

Omtrent eeu Maori-Koning (van Nieuw Zee
land) die kortelings een bezoek an.n Engelancl 
bracbt, verhnalt de correspondent van een Lon
derisch blad, dat hij daar onder meer ook de 
kennis maakta vm1 :.\Ir. Irving Bi:>hop, den 
gedachtenlezer. Deze nam aan een vo0rwerp 
te vinden, 't welk door dim koning in zijne 11f
wezigheid zou verborgen "1Vorde1:1. Deze stak 
daarop een paarlemoeren knoop m den mond. 
Doch toen de heer Bishop bij hem kwau:. om 
hem te onderzaeken, ontdekte hij den knoop 
zoo ms, dd de koning in zijEe verbazing den 

Doch Dennenbrock taat al grlijk mrt de ornliggend1~ 
dorpen, "\Yam· meerendeels ook domines zijn d ie geen 
wrmog1m bezitten, en die met hun huisgezin toch 
rondkomen. En het tracternent rechtstreek~ te ver
hoogen gaat om rnrschillende redenen niet aan, ten 
rninste niet ,·an mijnentwege, maar als men het wil 
kan men een predikant nog al eens wat toesteken; 
u begrijpt mij: rnn deze zijcle rlus geloof ik niet dat 
er bezwaar bestaat. Doch ik zou den jongen man 
wel eens willen zien en hooren. 

- 't Sprnl'kt van zelf, beer baron, dat de kanrli
daat van Ilemmeuis zijne opwnchting bij u zal ko
mcn maken, ab er rnor hem eenige hO•'P is op een 
o-unsti

0
0-e beschikking ten zijnen aanzien. En wat het 

0 z hooren betreft, daartoe zal reeds aanstaanden "on-
dag gelegenheid zijn. 

De professor noemLle het nabijgelcgen dorp waar 
van Ht>mmeni:; prcdikP.n zou. 

De baron ging inderdaad te kerk, en of,choo11 hij , 
min vatbaU:r voor hct aangr\jpcnde van bet eemo11-
dige, onopgP~muktc, maar echt Christclijkc en n11ttige 
in de Jeerrcde, nu juist niet zeggen kon dat Denncn
bork of hijwlf met dien man zourlcn brillc>eren, deed 
tuch de aanbevcling van ccn man als den llooglecr
aar van Geerveld, gevoegd bij zijnc eigene gunstige 
rnoringenonienheid, rlermale de schaal 01·crslaan, <lat 
hij, misscbien ook om dair, in tlicn Vl'ij uitgebn:i
den kring, zijn gezag tc toonen, na de preek in gc
zebchap rnn de rnornaam ten uit het clorp, die om 
bet zeerst de ga ven van den spreker j)!'Czen, aan 
dezen op zijne wijze de verzekering gaf van het ge
noegen waarmede hij hem had gcboorcl, er bijvoi>gcnde 

kuoop in likte en hem tl[e g.i hmm ]J t" ii"{;}U 

tijd in den keel bleef zittlln. 
Bishop 's leerling, tla lBer :3~ nrt U.un1nrlit11d. 

heeft tle gedi1chten vnn den prins v11n Wit! il 

gernden . II\j uam nan b\j gdegenlrniJ d11t er 
ten huize Villi den b tron Fedinallll von Hoth
scbild eeue part\j m1s, om cle be.;;chrii ving- te 
geven v11n eenig dier, w1nrn11n z\jne IloogbeiLl 
zon denken. 1ttlat h\j den prim; eenigan t\jtl 
b(j de hand had gehoudeu, schetste de beer 
Cllwberhtn l in het ruw3 op e.m stuk pnpier 
een olifitnt, Witt ook werkel\jk het rlier bleek, 
waaman Z. H. erkennen moest gedacht te heb
ben. 

-De minister van binnenlandscbe zaken ligt 
overhoop met de comruissie voor de naj11ars
examens in Zuidholland. Een jonge 11 jarige 
b\jn1i. l8j11rig schoone, heeft aanleiding geg<wen 
tot dezen twist. Ziehier wat er gebeunl is: 

Voor het examen in Zuiclhollil.lld meldde 7ich 
<lit ji111r ook een candidate aan, die eerst in 
December haar 18e levensj1111r volbmcht zal 
bP,bben en voor wie de minister zich blijkbnar 
zoo levendig interesseerde, dat hij der examen
commisise verzocht »het daarheen te leiden," 
clnt ook btt11r nog de gelegenbei1l t(Jt bet ver
kr~j~en der nkte zou gegeven wonleu Ditnr 
echter het onderzoek van de candidaten die zich 
hebben aangemeld, reeds in November afge
loopen zou zijn, kon de commissie de betVuste 
caudid1ite, c111ar z\j niet benntwoordde a1tn de b\j 
de wet gestelde eiscben, ditJJrnal nog niet tot 
het ex111uen toel11ten. En ter wille V!Lll een 
persoon den dunr dcr exumens op willekenrige 
wijze te rekken, dit zou bovendien, n1111r de 
commissie meemle, een autecetlent in 't leren 
roepen en voor autect:denten, zelfs in den vorm 
van namvel\jks l8jarige meisjes, i:i iedere com
missie bevreesd. 

De minister was echter Yast besloten, deze 
infirouw zelfs tegen de h1i.rdheiLl der wet in 
bescberming te nernen. A11n den voorzitter der 
e:rnmen-commissie heeft bij dezer dagen bericht: 
»dat ik der commissie .... opdni.1i.g, de examens 
van 20 Nov. tot 3 Dec. e.k. te schor3•m, strdk
kende deze htatste schorsing om te voldoen a·m 
het verlangen, uitgedrukt in m\jn brief van 
-! September 11.," enz. 

Teucrevolcre van deze >opdracbt," welke voor 
de co1~mis i'e natunrl\jk een bevel is, moeteu ter 
wille van eene 17jarige, een twaalftal cnndid11ten 
nog 1-! dn.geu hi.nger met hnn exarnenpn.k op 
't h11rt loo pen. Eu het is voor de arme ex;1mi
n11toren te hopen dat de minist~r in 't vervolg 
creen i· ourrere guustelincren heeft. Deed het geval 
0 . b 0 

zich b. v. voor, c111t een dnmetje van op vier 
maandcn n ·i achttieu jaar zich n•Lnmeld-le, dim 
zou de commissio b[jmi. pennn.nent kunnen war
den. 

De S. R. Ct., die van deze romaneske bui 
des ministers melding nrnak:t, schijut te onder
stellen dat de hi.er bevoordeelde nlleen de be
LYLmsticri n cr d1tnkt aan haar verwi:mtschnp met 
0 

,., 
0 h l ll""l een lid der Staten-Genernal en anr n.c e \J rnn 

titel. Dit r.ou jammer zijn. 
Kon men onderstellen dat de minister ter 

wille van een lief nichtje zulk een crimiueel 
feit becrincr, men zou bet bent allicht vergeven. ,., ..., 1 . 
De ju.ffrouw mag trouwens we zorgeu vast lll 
baar schoenen te staau, want de commissie ml 
niet mak wezeu als z\j zich eindel\jk vertoout. 

Reed- vroeger is het vennoeden geopperd 
dat onze gewone huisvliegen, in tijden vr.n 
besmettelijke ziekten, de smetstof op gezonde 
meuschen en dieren overbrengen; b\j het milt
vuur wordt dit niet meer betwijfeld. Volgens 
de Vete1·illw·y Review heeft dr. Grassi hierom
tre.ut belangr\jke proefnemiugen gedaan, die 
gedeeltel\jk nog geheel onbekeude b[jzouderhe
den aan bet licht brachten. Tot uu toe nnm 
men aan, dat de iusecten de kiem•·n der be-

dat ,.zijne" predikantsplaats vaceerde, en dat hij, de 
cenige en vrije collator, als hij in de plants rnn den 
kanrlidaat was, !Jepaald aan hem, b;u·on Veclekend rnn 
Dennenhoek 1·crzoeken zou, met die plaats bcguo
stigd te worden. 

- \''ant ge begr~jpt, dominc, voPgde hij er bij 
met een on\\"illekeurige anticipatie op de titul::ttuur, 
dat men mij zoo iets client te wagen, zal mAn hr.t 
hebben. ;\Lt ik gecf maar ecn wenk. 

En hij liet het gnven van rlicn wenk vergezeld 
gaan l'an Pen h:.>oghartig rond zien over de aanwc
zigen, als wikle hij alien in het algemeen en iPder 
hunner in bet bizonde1·, doen ge1·oelen welk C'en hoog
gP11·ichtig perso11age iemanrl was die een predi
kantsplaats tc vergevcn had. 't Is ook geen klPinig
heid ! Yoonvaar als ecn hoer zich tegenover een 
proponent ecn machtig weze11 grrnelt, hijaldien hij 
in de oudedingenbank zit, of met het geldzakje rontl
gaat, clan is een collator- landedelman nog rnn vrij 
wat mecr beJuid1!ni~ ! !Iij beschikt allecn, de boc
renou lcrling of diaken lireft , J,,cbts et;n van de 
zoovcl'l stem men! 

011'1.t' lezCl'S wl'ten reeds daL de acte n1.11 collalie 
door den he Jr baron Alfred, Ferrlinanrl, \Vuldernar, 
Robert, Karel \"edekenrl, hccr van Denncnhoek, in 
deze zjne kwaliteit, ten behoeve van rlen kandidaat 
lot den Ileiligen Dirn; t Co:·nclis van Ile:nmcnis wcrd 
afgeg!'ven, tcngel'olgr wa<1l'rnn de ben<JemJe lrnl'kclijk 
wen! beroep•n e1 zijne b :!ro.~ping aan de ve:·eischte 
approhaLien on:lerwo1·pen. Imniddals- en dit verhaal
den wij reeds - hracht de bero>!penr met zijne aari
staanrlt• ecl1~geno'.Jt e1~n b~wtJk aan zij111' aanstaande 

smetting met hnnne vleugel~ of pooten over
tlrngen, mnar men wist niet, t!i1t z\j tle eitjPs 
rnn ver<>c billende mikroskopisch ldeine dieren, 
die zU door den mornl 01,unmen, weder 0J11rer

andenl in lrnnne uitwerpselcn te voorsch\jn 
brengen. DI'. Grnssi vrrkl'eeg· hierrnn cle dui
del\jkste bew\jzen. H\j pl11i1tste in z\jn litbom
torium eeu bor.l w1ml"Op een groot nant1Ll eitjes 
van een pnrnsiet, <lie zich in de dikke d11rmen 
v1rn den mensch opboudt, de Friclrn ceplrnlns 
tlisp .• r. In eeu keuken, op 10 meter nfstimrl 
v1m het l1iborntorium, werclen cenige vellen 
wit pnpier uitgelegd, en hierop wareu ll!L e:mige 
uren tie bekende zwarte puutjes, van de vliegen I 
afkomstig, talr[jk voorhanden, terwijl bet 
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onderzoek de gehflel onbeschadigde eitjes v11n 
genoem<le parnsiet terng deed vinrlen. Ook in 
bet darmkanaal v1tn eenige vliegeu vond de 
ouclerzoeker ze in groote menigte. 

Een gelijk res11lt1111t werd verkregen b\j een 
proefo.eming als boven met de eitjes van een 
anderen p1.1.rnsiet, de A:lc11rus vermiclllaris, 11ls
mede- ltetgeeu bd•leukel\jker is- met de eitjes 
van den lintw»rm (F1iene11 solium).. D1111.r de 
r\jpe le'leu v11u den lintw0rm ie.ler voor zich 
millioeuen eitjes bev;1tten, en deze dikwijls ge
he3l vrij onder het bereik der vliegen verspreid 
liggen, is de IDOo{el!jkl1ei,l ddr verspreidiug 
door de Yliegen zeer groat. 

Ook pln.nt11anlig org<iuismen, zoonls b. v. de 
schimmel die op betlorven melk woekert, wordeu 
door de vliegen verspreid. Dr. Gmssi deelt een 
gt>heel ousch11.delijk: en overtnigeud experiment 
mede, d11t door iedereen lrnn ni1gevolgd worden 
H\j strooide nl. het zoogena<imde heksenpoe.ler 
(sporen v11.11 Lycopotium) op suikerw,iter, stelcle 
dit onder het bereik V<Lll vliegen en vond dit 
wdtlrn in de uitwerpselen cler vliegeu terng. 

Het is te hopen, zao eintligt dr. G. z\jn me
de,leeling, clitt er afJoen ld rniclcleleu ter verdel
ging der vliegen gevonden kuunen worden. 
Gemakkelijk zal dit wel niet gimn! 

De correspou.leut te Petersburg van de 'Ji
mP.> meldt ditt het ho oft! cler politie aldMr, 
generaal Gr0sser, Mtn al de eigenaars van ho
tels, cafes en,1,. gelast heeft nit hunne zalen 
waiir bet pnbliek wordt toegelnten de· portret
ten van den CzMr en van nl de ]eden der 
keizerltjke fomilie te nemen, en wel omdnt ..... . 
de personen die rlm1r komen met nltoos genoeg 
eerbid voor die afbeeldsels toouen en met ge
dekteu booftle er voor staau. Ten gevoJge van 
dezen mantregel moesten prnchtige portretten 
van den keizer en ile keizerin, waaronder mees
terstrrkken v11n kunst, v1in de . .11rnren der za
len van de eerste hotels do.r hoofrlstarl verd wijnen. 

Over de genee,ljjkbeiu der cholera beeft dr. 
I',,omanelli, te N apels, de belangrij ke uitkom
steu bakend gem1i.akt, w11artoe z\j ne errnringen 
vnn 1866-1884 hem bebben geleid. Als zie
ken dadel ijk bij het eerste voorteekeu van de 
chole rn geueeskundige hulp inroepen, dan neemt 
de ziekte Of niet den waren cholernvorm aan, 
Of slecbts in eeu zeer r.nchten grnad. Van hen, 
rlie witehteu totdat brnking en diarrbee zicb 
bebben vertoond, plegen 20 pct. te sterven. 
Als de geneeslmndige hu!p wordt uitgesteld, 
totdat de collapsus er is, zijn 80 pct. aan den 
clood gew\jtl; na het optreden vnn de aanval
len van verstikking stijgt het cijfer tot 95 pct. 
Hebben cbolernlijders den aan vnl doorstnan en 
bevinden ze zich in het typlrnuse t~jdperk, dnn 
sterveu nog ongeveer 60 pct. en zij die in bet 
leven bl~jven, hebben hunne redding meer te 
danken aan de natuurl\jke uitscheidingen der 
huid dan aun de kunst. 

V er s p re id e Es rich ten. 
Een nog jeugdig en goer! gekleerl Chinees Rtal 

te Batiivia op gang A.boe er.n bijna \Yaa1·rlelooze sa
rong, die Ol'er een pagger hing.- IIij were! c>rhtrr 

gemeentt'. Bij die gelegPnhcid wen! de maat g1mo
men van kamcrs en gordijncn, en ovedrgdt>n ~le 

jonge li<!den wat hier en wat daar zou geplaatst 
worcl<'n vnn de rneerend~els ouderwelsche meubelen, 
welke zij ten deele nog van de Wt!d~rzijdsche oudP-rs 
hadden, ten deele sedcrt een geruimen tijd had1kn 
aange~chaft, waar zich een goerlkoope gelegenheid 
1·0ordeerl. In den batsten tijd had de lrnndiclaat zulk 
P.en aankoop doen vergezeld gann met de zucht: 
,, \Yie weet of "·ij ze 1rnl immer zullen noodig heb
hrn !" 

\\'ij rneenen gcnoeg gezrgd te hebben, om, de 
huwelijksvoltrekking en al de voorb.ercidende maat
regelen tot bet bPtrekken der pastorie Ol'erslaande, 
clit hoofdstuk tc knnnen cindigen gelijk wij bet be
gonnen: cl·~ 1bg van bewstiging 'en intrede was 
aangebroken. 

III. 

Professor van Geerveld wenschte zijnen huogge· 
schattl'n kt>1·ling een bewijs te geven van achting 
en gr'negenheid, en nam daarorn g:rnrnt~ de inzege
ning van den jongen leeraar op zich. Den baron 
strncldL) bet grootelijks, dat cen hoogleer.1m' der god
geleel'dheid nan ee11 ''an 's rijks hooge~dwlen op 
,,zijn" d<H"p, in ,,zijnc kerk" zo11 optrerlcn, 0111 ,,zij
nen" prer!ikant te ben~stigen . De professc•r moest 
dan ook !Jij hem komen logeeren en met ,,zijn" rij
t11ig wo1·den a fgehaa lLl en gebracht, zuo 1·a11 en naar 
de di!egence, als naa1· en uit de kerk. Ook de hoofd
pcrsoon tier pler:htighe!d moest met zijne jlmge vrouw 
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eenige dagen vooruit intre!' nemen op het kastecl, 
en hoewel beiden liever hunne pastorie terstond had-

hdnip~ .. n \wm gol'd tuPgo>takdd te hebben, gaven· 
,Je bewonL·r~ du1· gang lwrn 01·e1· aan den wijkmees
l>'1', na lie111 de handen op den rng en de sarong 
aa11 dL'll staarl te lwbbeu g,:lJomlt\11. llij wer,J onclcr 
geleide 1"1 •1 ee11 gTOL>te 1111·11igte naar cen der adjl'
d1111t1'1J l!•'urnrht, nuul' danr deze l'<~rklaar,le van de 
z11:1k gee 1 k~n11is t.c k11nne11 nenrnn, "e1·d de dief 
rnur 1wn anrlel'<'ll adj 11dant gebrncht. st reds met den 
"lr<>ng a:111 den staart. Ei11rlelijk werd hij naar de 
genrngl'nis gebrnrht. - Fal'orite were! Maandag me: 
11!el suc:c1•~ door het ltaliaansche operagezelschap op
gp1•oerd. De al'tisll'n speeldPn met veel entrain, wat 
to<•gesrh1·p1•en Wel'd aan de tegenwoordigheid van Z. 
E. den (-fonvel'neu!'-Generaal. \\'oensrlag woonde Z. 
K de voorBtrl ling 1·an II Trovatore bij en Z. E. is· 
•'enigc dagen te Batn via geblevcn alleen om de scno
lcn en anderP openbare inrichting<' n te bezoeken.
Door de Hrgeel'ing is afwijzeml beschikt op een ve1-
zork van den direcleur van onrlcnvijs Eeredienst en 
>iijverltPid om te beschikkeu over een som ''an f 600. 
zijnde staan gebleven traci.ernent van ecu refrernlaris.
Te Makassar !weft bet gezantschap van den Sulthan 
van Boetoe een bezoek gebrncht aan den gouvernf'ur, 
Otll hem een brit>f tt! Ol'erhn nrligen. De stoet die het 
1·01·111dc> w~nl rnnrnfgpgnan door een trnnslateu!', die 
den brief drocg, daarop volgden kamp-of yoorve~htcrs, 
die er zeer woest, maar ook zee1· bezienswaarrlig uit
z·igen. De Celebes Cuwwlt zegt van z;ch niet te 
hel'inueren er!l depatatie grzien te heb!Jen r!iP. zulk 
cen flinkcn indrnk op den toeschouwr.r maakte als 
deze.· -- Te Batavia bij A. ,lacometti, wordt verkocht 
best hondeubrnod teg1rn f :!5. per l 00 pond, dus te
gen 20 centen pP.r pond. 

o,, firnm G. Kollf & Co. te BataYia heeft de uit
gifte van Lie Dinohari moeten staken en zal de 
abonnementsgclden re:<tit,ue1·ren.- Te Soerabaia klaagt 
trn~n 01·er den r\jweg !Jezijden den stadstuin; die moet 
zoo Plccht zijn, dat h\j onvenvijld dient hersteld te 
wo1·den.- In de straat ~Iaduera l1ebben Madoeree
sche en Javannsche visschcrs slag geleverd. De Jaat
sten !Jleven Ol'envinuaars, hetgeen stellig te verwon
dfwen i~.- Op de reeile van Wedi kornen van tijd 
tot lijd prau wen rnn Bali en kl'\jgt. men clan druk be
zoek rnn Ch;ncezen. \Yaarschijnlijk is er 1·oor opium
jagers een flinlrnn slag te . ban. -- Op den Grissik
schen wt>g zijn de paarden rnn een kreta t,amban
gan rnor den grond geslagen. De koetsier ging heel 
leuk water halt)n, besprenlrnlrle ze daarmedr.; het ge
volg hienan was <lat de bee8ten weder, maa1· vree
selijk argej:ikk!'rd, opstonden. Dit kon gecn wonde1· 
gr.noernd worden, al~ men weet, dat de koet. iers der 
tambaugan~, n1ituurlijk bniten weten der eigeaaren, 
van tijd tot tijd tnl't een span paai;rlen, op denzelfclen 
dag van Soerabaia naar Grisseh en (erug rijden. 
l\u en clan kornen de koetsiers dun ook aan hun 
baas rn pporteercn dllt er een of soms twc~ rnn de 
paanlen onderweg zijn dood geblevcn.- 2\aar het 
Soe1·almiasch lfcmdelsblad medetleelt bebbc'n eenige 
Chineesche suik1'1fnbrieknnten het rnornemen om, als 
dP suikerprijzen zoo Jaag blijvcn, alleen bet gouver
ncm<'nt~l'iet te verma!P.n en geen gronden meer van 
de !Jevolking iu te huren.- Uit Bandjarmassin schrijft 
men aan het Soembairrsch lfandelsblad dat men daar 
niet roe pt: ,,Ou esL Lambc~l't ?" mnar wel: \\'aar 
is rle corre~pondent l'an hct Handelsblact ?" \\'at kun
nen de mcnsc hen toch niPnwsgierig zijn. 

In de Preang~r Rt>gentsch::tppen worden er in den 
laatstcn tijd l'eel Yuurwapenen ingevocrrl en vooma
melijk geweren. ~Ien schat het aantal, wat daarvan 
op het oogenulik in handen van Inlanders is, op 
·1000 . Gelukkig dat men verzeke1·d is ze alleen zul
len gebruikt word,•n om vogels, h2rten of varkens te 
schieten.- Door rlen Adj11r!a1 1t van Kwitang is t'en 
h:indlanger rnn een vermomd Tjap di Kie spel opge
vat .- Twre Europecsr:he dames, die te sarnen het
zelfde huis bt>wun.m ontvangen tlaar bezoelrnn van 
Chineezen. Ht>t kan daar dt!s avonds en des nachts 
zoo luidrnchtig toegaan; dat de buren er last van 
hebben.-- Om de Chineezen lekke1· te maken bebben 
eenige had_jies, pas uit ~It'kka te Singaporn geko
men, 1·ertnld, dat in de woestijn er drie Franscben, 
die op ezels reden, door den bliksem zijn dood
geslagen. - In Chinn l.Jecft men bet nict - alleen 
te kwaa1l met de Franschen, rnaar er zijn nu wede)' 
gerucbten dat er oproerigr. partijen werkzaam zijn 
opgtreden. Men meent zelfs rlat de vereenigingen 
slechts wo.chten om cen beslissenden slag te slaan. 
Een daarvan noemt zic.h Kiw Hcti of verreniging van 
patriotten. De ambtenarcn normen haar echter Kno 
Tei, <le pichcnrle tliPl'en of altijd pratencle diel'en, 
niet omdat zij zoo bizonder sprnakzaam zijn, maar 
al!een om bier een spotnaam te g~ven.- Door toe
kenning 1·an verhooging is bet kactement van den 
ondenviJze1· der 2e klasse IIL'nri C. de Vletter, vroe-

dt!n betrokken, rnn Ilemmcnis begreep terrr.ht, dat 
h\i wijs deed met zict1 op dit p1mt een kleine op
oflering te ge.troosten, en althans eenige dagen bij den 
baron te loge?ren. Doch een dag drie vier v66r den 
plecbtigcn Zondag n;imcn zij bezit van hunne wo
ning: er wa1·en nog al toebereidselen te nemen, en 
ook de h11ishouding diende we! wat op orde te zijn, 
bij de ontvangst van zoovt'el vreemde menschen als 
hen op den dag der intrede zouden bezoekrn. Me
vrou w YedPkend begreep het rechtmatig verlangAn 
der jong11 vrouw, en wist het clan ook daarhecn te 
~turen, dat de baron er in bewilligrle. Anders -- hij 
had bet er kennelijk op gezet, den boogleeraar een 
boogen dunk te doen meclenemen van de vourrecbten' 
die een predikant van Dennenhoek uit de hanrlen 
van l>Zijnen lrner" ontving. Yan Hemmenis en Chris
tine l'onden daai- nu en rlan wel iets drukkends in, 
iets niet ongelijk aan de lucht kort 1'66r een onwe
rler: m.tar zij ontgaven het zich, en schreven bet 
hieraan toe, clat zij niet gewoon waren te eten met 
ccu knecht achter tafel, en zich minder gemakkPlijk 
bcwogen te midden van de weelde en de gemakken, 
maar ook van de ongemakken der groote wereld. 
Goed harlden zij het op het kasteel, meer clan goed, 
maar tocb haa]Jen zij ruimer adem, toen zij de Jaan 
insloegen naar het dorp, ten einde tusschen ontbijt 
en kofficdl'inlfon wat te gaan anangeeren in de pas
tol'ie, en nog ruirncr toen zij voo1· 't cerst een een
rnudige bete broods in hunnc eigene woning van hun 
eigen huisraatl nuttigden. (Wor•dt ve1·volg cl.) 



ger te Soemkarh grbracht op f 27 j ·~ innnn1k - Dool' 
Hegee1ing is rnaclniging 1l'rlL'l'll!I tot nf.-;..!1rij1 init in 

de rt>sidentie Bezockie rnn 80'22!.)(l oude en 1320 
JOnge koffi<>boornen <'II t·•l bijph111ting. p:t'd11n'1Hle d011 

we•t-moes~on '18 4-1883 1an 1,39i 145 koffiboo
men.- n(' Jfarchc Tl'iOJ11]ll11Ile \llll Drinnenbrrg 
was N'll ti'iornf 1oor 11t•t 01 k.:~t Yfln C1wcili:1 tc Sn
mnrung. 1lat hem krachtig t•n gucd 11f';;p1'cldr. 

Telegra.mmen va.ri de Locomotiaf 

Uit Rata1ia. :n Now•mher. Geplnntst 111 dP rr><i
dentie Hnntam, di' arnhtenaal' StPC'ndnm. 

h de residcntie P1·t>angrr RL'gent~drn]Jp"n. rlen111h
tPnar!'n Hijlo. \\'ijnmnlt•n, <lt' Yon:el •'ll de Ri1': 

in de re$identie Cheribon, de nmblennnr Sc hi IT: 
in de re~identie Tegnl, de amhlcnnnr Pieters: 

· ind.! residentie Peknlongan, 1\e nmhtennar van l\brlP; 
in de l'l'sidentie Semarang, de ambtena1·en vnn 

Vleuten, Yeenhuijzen en \'an Drongelen; 
in de residentie Soerabnja, de nmbtenaren van 

Dijk en Sr.hrok. 
in de residentie Parneroean , rle ambtennn1· Heijting; 
in d~ residetie Probolingo,. de amhtennar Vcenstrn: 
in dl' r"sidcntie Besoeki, de ambtennnr Yersteegh: 
in rle residentie Madioen, de ambtennren Korenaar 

en Douwes Dekker; 
in de residentie Kedil'i, dP ambtenaar \Vigge1·s, 
in het go111·!'rnement rnn Sumatra 's \Vestkust 

de nmbtenaren Ris rm Knappert; 
in de i·esidentie Pelenibang, de ambtennar van Hall: 
in de residentie Bnli, en Lornbok, de ambtcnaar 

Liefrinck. 
De 'Ifloop der heden alhier gehouden gom·erne

rnents ·bselinschrij,·ing i~ als 1·0Jgt: 
IngescbreYen f ·13863 (?) 
Gegund: 

f 2000 
540 

10.000 
33.000 
30.000 

De limite was 100.5 

pari 
100.1 
100.2 

'100.4 
100.3 

Het stoomscbip SincloJ'O, dC'n 24sten .\'ovembel' 
,·an Padang naar Batal'ia ve1trokkcn, is bier gisteren 
aangekomen, PCn dag OVel' den p:ewonen tijrJ. 

De vrees voor het zoek zijn van dezen stonmt'r 
wns rlus ongemoti1·eerrl. 

Uit Sing,tpore, 29 :\ovember. Heden is hier de 
F.ngelsche mail aangekomen, met berichten \oopende 
tot 31 Odober. 

De uitslag dt!r ecrste Yerkiezingen (in elf distric
tl'n m0t>.'t herstemming plaats hebben) was meer 
ger\Ptaillcerd: 

37 Jiber::tlt>n, 
18 cah·inisten, 
J 7 cl<'ricalen. 
1 eigenlijk con~errntief. 

De ~toomer Jlaasdam rnn den Jijn Rotterdam-:\°e\I 
York i~ op zee brandentle gernnrlen. Het schip was 
geheel ve1faten. . ~ 

\'an Reuter. 10 :\oYC'mber. Pal'ijs, 28 :\ovember.I 
Dr. kamel' der afgernardigden hceft het aangenaag
rle crerliet rnn 43 millioen francs, ten behoeve van 
Tongking, met groote 01eerderheirl 1an stemmen 
toegestaan. 

De h<'er Ferry 1·erklaarde dat Fl'ankrijk bet eiland 
Formosa ~oortdtirend zal blij1·en bezetten, totdat Chi
Fa dt> oorlogsindemniteit betaakl !weft. 

Uit Batn1·ia, ·1 Deccmbel'. Ontslagen, eerYol, de 
p]cve-tolk veor de Soendasche tan! Laurem. 

(\ntslngen, eerrnl, op Yerzo1jk, de officicr Yan ge
zondheid der tweede klasse, 1·011 Baclrn. 

Een tweejarig Yerlof naar Europa is verlePnd nan 
d<>n officiel' rnn gezondheid de!' tweede klasse, \Yij c
kerheld Bisrlom. 

Het stoomschip P1·i11s Hend1·ik is r\en ::!9en Xo
vembPl' te Suez aangeko1nen. 

Het stoomschip Soenda is gi~t1'1'Pn van Padang 
naar Batasia wrtrokken. 

\"an Reuter, ·1 Decembcl'. 's-G1·cwenhaye, 29 l\o
veruber. De twceue kamer heeft de wet op bet re
p:entschap aangrnomen. 
Pm·ijs 30 l\ovembel'. De kamer der afgern,mligden 
nam met algem>:ene sternmen een be~luit nan waar
bij op de naleving van het tractaat van Tirntsin 
wol'llt a:rngedrongen. 

De knmel' brncht tevens een motif' van Yel'tl'ouwen 
in de Regeering uit. 

Op \\'oensdag den 3 dezer arnnds ten zes ure in 
het vroegere »Loge gebouw" van losse goe1leren. 

Op Donderdag den 4e Decem brw 1884 in bet to
ko locaal van den Heer II. C. II. Harloff in de Hee
renstraat alhier Yan tokogoedel'en 

Op Vrijclng den 5 December 1884 des Yoorrnirldags 
ten ·10 uur in bet locaal 1·an hC't \'endnknntoo!' al·· 
hier rnn het perceel met daarop staande steenen ge
bouwen gelegen in bet Chineescbe kamp te Balong 
in blok Lt. Y. Ko 201 staande ten name van "·ij
len J. C. rnn Stralendorfl. 

De vendumeester, 

H. C. Fis$er. 

Advert en tie n. 

Heden overleed in den ouderdom van 38 jaren 
Bernard Wille1n van Hoge

zand, geliefrle zoon vu.n 
Wed. E. VAN HOGEiAND-SwA.-1.B. 

Solo, 20 November 1884. 
W egens bnitenlandsche hetrekkingen eerst he-
den geplaatst. (343) ---

Voor de vele bewijzen van belangstelling bij 
het overlijden van mijn zoou. B. W. van 
Ho.,;ezantl ondervonden, betuig ik bij dezeu 
mijnen hartelijken dii.nk. 

¥ 7 ed. :K VAN HOGEZAND-Swa.ab. 
(343) 

()p 'YoensrlagaY01ul G nre 
,, 001·tzetting 

\'au de speelgoedvend11tie in de oude luge. 
dagelijks te bezichtigen 

d 

( ;~..J.4) 80BS.\HN & Co. 

nebiteuren en Crediteuren in de 
- onder voorrecht Vitn Boedel-

Gevraagd, dadelijk! 
Een opziene1, hier geboren, goed met 

volk 0!11gn11.nd, ijverig en eerlijk, volkomen 
bekend met lndigo-bereiding en an.nplant, Sa
l1tris f 50. 

Frnnco brieven met copii-certificaten. 
E IJ§§ELJ., 

Latooug-vVonogirie. 

besc'.ll'ij1T in~· i~a~vnn.rde :ialn.teusclu:p van drn ~De He~r Yan .~nchte~e~1, 
Hee1 Be1 ~·ll d, 'Y1lle1n 'au Ho- i ~........- muzHJkonderw:uzer te DJOCJa, 
g·ezand, iu leven h.oopmn.n, gewoond heb-1 is voornemens bij voldoende deelnume te Solo 
bende te Soera.kn.rtn. en aldan.r overleden den . · ' 
'>Osten No 1, 188 ..j. d 

1 
t 1_. zang-prnno-en accompagneruentslessen te geven. 

~ vem uer . wor en verzoc 1 u1n-
nen drie mii.n.nden na heden, betn,Jing van hun Inlichtingen te bekomen bii uitgeves dezer. 
verschuldigde en opgaYe hunner vorderingen (331) 
te doe11, ten lrnntore vnn den ondergeteekencle. 

(341) 

Solo 27 November 1884. 
J amens de erfgename. en den 

boedel bewind voerckr. 

D. BDDDE. 
N otn.ris te Soeni.karta. 

.... Allen die iets te vonleren bebben 
van- of verschuldigd ziin aan den boe

del van den Heer H. F. , . an den Bergh, 
in ]even administrateur v11,n de koffic::onderne
miug I\ AR .1. )fa te Bvjolitlie, worden verzocht 
daarvnn voor den 1eJl. Januari 18 5 opaave 
of betaling te doen n.nn ° 

Kepoeron \Y. S. VAN DEN BERGH. 
(l\latten) (345) 

Ter 0Yernan1e aangeboden ! 
( wegens sterfgeva.l) 

Een bloeiende Toko-zaak 
op een der hoofdplantsen van Java. 

lfoflektnnten gelieven zich te adresseeren 
ondt>r norumer dezer i1dvf'rtentie bij uitgevers 
dezer. (347)6 

A msterdan1sehe Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

f'J,50 per pond. (311)"' 

Ont1via~~~~ 
J7 ia Haniburg, 

Een Klein pn.rt~j~je i.Tel'l~etijk Echte 
J(a'\"ana, Sigaren. 

SoESMAN & Co. 
(309) 

DE J AV A·EODE, 
DE GTIOOTSTE 

en rneest [elezen conrant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.-

Abonnementen en adl'ertentien kunnen aan
genomen worden door den Heer C. I--'. Baier, 
Solo. 

Nieuwe abonnes voor 1885 ontvangen de 
cournnt van af 15 December. 

De uitgevers, 

[324]* H. l\1. VAX DO RP & Co. 

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

Djebbres. 
Infonuaties bij den heer 

(19) A. l\IACHIELSE. 

1'.I o de m a g, a z ij n. 
SOERABAJA_ 

Steeds voo1·1ianden.: 
Japounenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheclen, enz. 

H.ecommandeert zich verder voor bet Mn-
maken vnn japonnen, etc. etc. *t252) 

Q~tv~~~e~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOF'r & KALFF. 

T--w-ee loco1nobilen, opzettelijk ver
vaardigd voor het gebruik in de kolonien. 
De ketels hebben eene verwarmingsoppervlakte 
van plm. dertien meters. 

T'!;l'i"ee hol'izontale n1achines van 
acht pmirdenkru.cht. 

Emn·ondige iITigatiepon1pen 
in beweging gehrncht door paanlen of runde
ren. l\len behoeft bij deze pompen geen fun
deering hoegenaamd. 

(313)* W. l\IAXWELL 

Djo1rja. 

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

V erschaft werkkapit1ial an.n Landbou won
derneruingen en verleent voorscbotten op pro
dnkten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Le•erwater, dat geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekend, en 

slecbt verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL 0 M. 

(301)* Schoen make1·. 

An1sterdan1sehe .Apothrrk. 
Ont1,an.r1en: 

Jieatin.,;s ('ou~·h f,1;zen~·es. 
:\Iicl<l"l tegen de i10est. 

( l 0 5) ~IACHIELSE. 

An1stercla1nE:d; (\ \.pot heek. 
:-; o L' r L 1, 11 r t n. 

Bayl'lnn. A koholisch ~'rasch

watel'. 
( LOl) \IAl'HIELSE. 

Hoolteer en Zweedsoh~ te~r 
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in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar hii 
SOES:\1AN & Co. 

Am$terd~ms che Apothaak. 
-' 

Levetrwofetr 
(296)* A. i\IACHIELSE. 

Amsterdamsche A.potheek. 
So er n bnta. 

Ontvcmgen: Encalypsinthe.1'001·ts
'vel'e.nd liqueur. tevens eene zeer aan
gennme drnnk. 

poo) ;\IACHIELSE. 

Amsterrlamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernknrta van 

Raap~oh~ Wij~~~-
(25) A. MACHIELSE. 

VERZORG INGS-G ES TICHT 
TE 

SOERAKARTA_ 

flf.deeling:flmbachfs.school. 
Op bestelling wordeu aangemaakt al• 

le onderdeelen "'nn gebouwen als: 
KOZIJNE , HAL\IEN, DEUREN, KAPPEN, 
TRAP PEN enz. 

HUIS en KANTOOH.;\IEUBELEN. 
Allen soorteu van S;\lIDSWERKEN. 

Herstellingen aan VO~_JR.TUIGEN. 
Het SCHILD EH.EN van DECORATIE J enUIT
HANGBORDEN in alle Mters enz enz. 
V oar inlichtingen zoowel als bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den Heer 
A. OOOMANS, zijncle Zl!;d. aan het 

hoofd dezer school geplaatst. (209) 

Gezondheid voor iedereen. 

!Ioll~wa.y's ZaJf en Pillen 
!JE PILLEN 

luiveren t,e(. bloed r•1 berstellen alle ongel'egelrllJeden 
van de 

Jsver, man~-. i.ieren en ingewanden. 

Z1~ g"·:~n kracht en gezonrl.~1eid weder aan verzwak
te Cvstdlen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
van al!P Kwalen eigen aan het \'1·ouwelijk geslacht, 
onverschillig 1an welken lceftijrl. En onbetaalbaar 
vool' KiJH!eren rnn welken ouderdom. 

DE Z . .\.L~' 

Is een onfeilbaar genecsrnirldel 1·001· kwade Beenen, 
Z1rnrende Borsten. verouderde V_",,nden, ·~weren en 
ELterbnilen. HPt is bel'oernd t0r genezing \an Jicbt, 
Rhurnatiek, en onvcrgelijkbaa!' voo1· Aamborstigheid, 

keelpijn, b1·ouehitis, verkoudheid era 
hoest. 

Tel' genezing vnn Kliergezwellen en alle soorten van 

AU~H%D!a -~ --Jill lluidziekten hcP,ft zij geen mededinger en geneest 
-- llilll I betooverend,_ saamg~trokkea en stij;e Gew~·icbten. 

H eerenst raat- Solo. 
Op nienur ont,·anr;~n: 

Heeren ~choenen. 
Hoed~n a f 8.-
Parijsche hemclen a f 45.- 't rlozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't dozijn. • 
Sch uimzeep. 
Enu d'.:l Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

de kist ( contant). 
Tokobouders genieten rnbat. 
Scbildpn.dden kammen van af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f J .00 Haudschoenen voor heeren-
DAMES ARTIKELEN. 

Ifondschoenen met 2 en 4 knoop«n Schoe
nen a f 8.- Blcrncs de lys en Blancs de perle. 

Kinderschoenen, fij ne sponsen. 
DRANKEN. 

Pilsener bier, l\fodera a f 14.- bet dozijn, 
Port, Elixer Long1i.e Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

f 13en f 14.- het dozijn. 
Havana Sigaren. (314)* 

ATE ER DE PH G RAPHlE 
ll!liJ .\ll een bere1d 111 Profe,;sor HOLLOWAY s Etabh8Rement, 

LI OTO T OOJll I 78, New Oxford street. Londen 
Ill\\\ voorlieen 533 Oxford street, 

~t lli J1@~~~sll~ 
1

1 ~I 
HOTEL SLIER. 326 ~ 

SOES1'.IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
lluis· en Connnissie,·entlntien 

(28) 

!\.msterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor 

zoo gunstig bekende 'VlJ N EN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MAUHIELSE. 

En wo!'den Yerkocht in Patten en Doozen van 1s. 1 1/2d., 
2~. ()cl .. 4s. Gd, ·1 ls., 22s., en 33s. en verkrijgbaa!' 

bij alle rnerlicijnen-Yedrnopers door de gebeele wereld. 
~ Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. lndien he! adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is bet bedrog. 
(130) 

HOGu'S PURE COO LIVC.R OIL 
(HOGG'S L.EVERTRAAN) 

Waa"an de heilzame uitwerking sedert 30 Jaret behnd i1 
Tegen: Boratziekten Longtering, BronchtU1, 

Verkoudhe1d .Hardnekkiqe boe•t.Kl1errichtlge 
aandoeningeo, Huiuz1ekten , Kl!eracht ge 
gezwell~n Ver1w,:ikk1nq en vonr&l ter vf'nterkiug 
Tan klnderen rli• een ZW i:t k en teer geatel bebben 

Men eische op hel eliquel deo n"am van HOGG 
bet al1esl m1 rle11 II' LESUEUR, cher rlcr Cho 
misclte wcrkzaamhedeu aa11 de mertisrhe hcultelt I 
l'arijs. en het stempel van den fransche1 
Sta~ t in blauwe inkt. Ue leverlr aan v;1> 
HOGG wornt alleen vc1kochl in drieiloehf(I 
flacon1 waarno hel morlel bier oaast is i;eplaals1 

Apotbeek HOGG, 2, rue Castiglione, PARIJS. 



AAA 
D~n~~~c~~ .. u in a· La roe he 
is de ee11 ige die ee11e belooning verworven 
heefl van het ft'ansche Gouvernement van 
f&.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de Weener tentoonstelling van 
pha\ maceutisc!Je producten gehouden !n 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e.n 
koortswerend rniddel omdal lrnt alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het ee11ige mid Lie! tegen verzwakk.ing, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certiiicaten bewezen is. 

" 
DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heelt tot basis een krachligen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECRTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is ornral nagemaakt lletzij door de Apothe· 
kers die altijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
dcn ; nwn moet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE e~·schen 
metprospecluswaar- o~ ·J~ 
op nevenstaande ----L(J~ 
handteeki11g - ---~ 
staat, atsmede bet maatglaasje vragen met 
den 11aam LAJWCJJE m een woord. 

t: FCHTE FRANSCllE QUINA 'LAROCHE 
bernt bij iedere flesch eene complete ge
bruiksaan'' ijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE E~HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele tlesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alleApothekers in de geheele wereld ver. 
k!'ijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soera~arta 
PAPIEREK IN D1''ER E SOORTE T. 

El\'\'ELOPPEN. 
KASTOORBESOODIGDHEDEK. 
INKTEN. L_~ ZEER YELE SOORTEK. 
PRACHTALBUi\IS. 
DIVERSE SPELLEK, enz. enz. (5) 

Societe G1
e de Prodnits Alimentaire 

l\:.\PJTAAL U ~hLLIOEX FRAXCS 

Dii'ecteiwen DLY.1ST en ALLCARJJ 
GOliDEN MED.\ILLE P.\RIJS 1878 

l;Ol'DEX M EDAJLLE A~ISTERDUl 1883 

LONDON PARIJS 
~3, Riche1·, ~3 ·JO l , Leade11lrnllst1·eet. 

Boter van Normandie 
Zomler eenig mengsel. de be. te boter Yan Frankrijk. 

Divcr,;e groenten, tntflels, sw·di11es. 1Jfi/1;,, de 

f oie gras, enz . 

ORDERS TE RICIITE;\ AA:\ ALLE IMPORTEURS 
Y.\X EUROP.\ . 

Men eische op elk blik he! merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCllE PffiJSCOUR,\:STEN "\\'ORDEN 

OP AAi\YRAAG TOEGEZO~DE:\ 

( 141) 

TEN BEHOEYE VAN 

d"- §1t11111a:)tiefi.)cl1.00C t.z. Soci;ci.kattci 

EN 

~e 6).)u.z.ewi'}iJ,l,Cj- tot vooiGez;ci2rn2 01~2.,t-

-t-idi.t aai~ J\:i n31!.t.t n va 1~ '2)1ti H vctmo

'J'"'ndet\. in. ~:rtc31?.tCmi.3.)cF1.-fT1i.oii. 

Trekking 

Maa~Ua~ ~~ ~~~~m~~r rn~4. 
-225-

BE,S~!~.~u~U2!!~!!l! A. l 1 
Handelaren in machinerieen en f.abrieksbe

noodigdheden. 
HEBBEN IN VOORRAAD: 

Eeu groote pnrt\j J_,. T. I~! en Ha.Iii• 
ijze1· in alle afmetiugen. 
· ~taaf en t•laadJzer van nlle dikten. 

witnrbii vitu 6' X 2' X '••" ea '•" 
~tnn,f en plaatliOt•er en lio1•?r· 

flraad. . 
Groote- sorteerina - Jioerbonten en 

Ynn af heden d1t~elijln1 v•·r~ehe tielrn.kje1-1 Pur.. Pqj'< '. 11rnnt·•:1 worden tegen franco 
;i.1mvrng;e fnmco toegdzo nd1~1l. 

.\ 

I V A.N RU IJ VEN & Co. 

SOLO J{linlinagels. 
» » lio1Hwen l{ranen 

en ~toomaf'slniters. 
HEER E ~~'I.' BAA 'I'. l.n«lia rubber van af '/, •. , tot en met 

l" dik. 
§olo, <len 2;1 Api;il 1884. 

Gasp~jpen met hnlpstnklien tot 
en met 4" 

(127) 

Geld on lien pi.j i)eJl tot 12" dimneter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche ch·~jfrie· 
hnturdn.gs: Snucgsbroocljes en geprepareerd Y s. R Jstellingen worden m dfln 

kortst mogelijken tijd afgeleverd. 
1nen. enkel en clubbel. 

Hand, Centdfngaal, §too1n· 
pom1)ell en B1·a1ulspniten. 
§n~jgereedscha1) ' 'oor gas en N B d B r 1. I Il di s c h e L B v B Il s v B r-z B k B r i Il ~ 

-With ~vortlulraad. 
Alle soorten 'r e1·f~'7'aren. 
Boor en Pons1nachines, Draai

en §chaatbanlien. 
Stoomntachines met lie tels np em LijtrentB Maatschappij 

funclatieplaat. 
JHezel;;;-uhr com{lOSitie, de brste 

TE :aATA VIA. 
bekleeding tegen warrute-uitstraling. 

Dinas Crista.II, een nieuw soort 
''nnrJdei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige ageuten voor Jn.vn. zijn. • 

Inlichtingen omtrent verzekeringeu b. v. Knpitanl b~j overl~jden. Immer-trekkende verzi> 
leering;- ook omtrent die Yolgens het <mlnngs an.ngenomen VERLAAGD tnrief voor \VE~.:

/,E~F·O~DS. worclen gnarne verstrekt door 

Verder _alle artikelen, benoodt~d 
voor landelijke onderne1nin~en. __ r_1_7_l _____________ _ 

Hunne za~~op grooten.?ruzetgebase~r~~z\jn I Steeds voorhanden: 
de, hebben z:u hunne pr:gzen zeer b1lluk en · 
beneden concurrentie gestelcl. POS'l''l'A LUEVEK. 

Gnarne belusten zij zich m.et to~zicht hou- I TELEGRAAF'l'AH.IE \' EN 
den op 11.anmaak van ,llacluner1een en I . 
reparaties claarvan, en nernen bestel- 1 rekencl tot ~00 

voor 3 kriugen he

woorden. 
KOELIELOONEN' bmt.t11 lingen aan op diverse werktuigen. (90) TAIUEVEN voor 
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(6) 'l'HOOFT &. KALFF. 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o 1 e o [ r a fie en 
zeer goedkoop. 

THOOFT & U .A.LFF. 
(162) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zieh beleefdelijk nim voor hunne 

IlrukkBrij en Binderij 
en· 

HA~DEL 

in PapiBr-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bedieuing en nette 11.fievering ge

garnncleerd. 
P RIJSCO UH.ANTE r worclen Hteecls gratis 

verstrekt. (7) 

""\T '~rkr.i,jg·baae 

bij 

Witte en Uoode l"ort . .. .. f 15.-\ per 
l'tlaln~n.~Iuscat.el enVinoD 11 lce ,, ·13.5011 2 fl 

THOOFT & HALFF. 
Pale-, Gold· en Dt·y-Sherry ., ·l 2.-' aco .. t. 

Avonturen 

Eeni[B a[Bnten voor Sol~ 
Vi1ll 

THOOJ:T & !{ALFF Baron von Mfinchhansen 
{in bet Javaansch) 

I'1·ijs f 5.- f'nmco pe1· post l 5,50. 

INDISCHE-BODEGA (82) 

Ontvangen: 
Een partijtje exqnise witte 

port~vijn, minder zoet van smaak clan de 
tot nu toe rmngevoercle. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccu~eerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
( 286 ). * (20) .·L M·A.UHIELSE. 

:r::::>e ~elou.tin.e 
is eene 5peciale POUDRE DE RIZ 

btreid uit Bismuth, bijgevolg van eenen heilzamen invloed, 11oor de huid • 
. • Zij houdt op het aangezicht en is onzichtbaar: 

sij geeft dus aan de huid eene natuurlijke frischheicl. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Paix, 9 - PARIS 
Men neme zich in acht t>Oor namaak en vervalsching. 

(Oordeel uttgesprokcn door bet Tribunaal de la Seine den 8 mat 1875) 

<len Agent te Soerakarta 
J. H. YAN OMl\IEREK. 

Verkrijgbaar bij 

• 
H '"" to01·-Agem1<1: s i_!j{ii,:;. 

S JJOOl'll'l'!/,qitl St>ll. 

Jl'eclel'l<i1uls Ge.~(Jltie<lenis en """'olksleven 
( p1·twhtwe1·Tc in 4 g,. .. octttvo deelni) 

de Genestet-.Albu.m. in prtwhtbtuul. 
ltalie, door Ge1·aNl Heller )) >> 

Een schildercloos, com.pleet (voor 1U-
left",11t-schilclas.) (249) 

AGEN'T'SCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie ~laatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te
gen brttn~lgevnnr. op <le gebruikelijke voor
wn.arden. 

(H) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTlE MAATSCHAPPJJ 

,,de Oosterling," 
El\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Bij bet Agentschap dezer l'tlaatschap· 

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, r;eler;enheid tot verzekering 
tegen brandr;evaar, van a.lie soort.en Gt"· 
bon wen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta. 

(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide
billet ,·oor vervoer van koCfi,j, 
met ontv.angstbewijs_ voor kof". 
fijpa.s. (193) 

THO OFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvraiig dadelijk 

Schijfschietrcr;isters en -'fstamlsbepa• 
Ii ngen, afzon<lerlijk gebon<l en. 

Gedrukte A.anteeken ingboekjt>s. 
Nnamlijsten. 
Hleedinglijsten. 
St.rafboeken. 
l'tlennr;eboelcen met ste1·kte ller;ister. 
Proces-Verbanl. Getuigen Verhooren. 
Deklnnr;den Ve1·boore11. 
Venduverantwoordingen, enz. enz. (4) 

Stellen zich vcrantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TuooFT & KALFF '_ Soerakarta. 
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