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bii vooruitbetaling:. 

Eene bijeenkornst van het Reddin[sle[er. 
In Goulburn-street te Sydney had onlangs 

eene vergadering pl!Lats van de bekende Sal
vation A1·my ter gelegenheid dat er een ge
denksteen zou geplaatst wonlen voor eeu nieu we 
,Kazerne" voor de soldaten v11,n Iezus. l\len 

is bezig het gebouw, d11,t :r\'o. l mbet. wonlen 
van de Centrale Kazernen van het Reddings
leger, optetrekken dat, de plaatsmilllte op de 
galerijen medegerekenJ, ongeveer tweeduizend 
menscben zal kunnen herbergen. De muren 
ZlJil van steen, het dak van gegalvaniseerd 
'\izer, maar lle zolderiug za) gemaakt Worden 
van ceder- en pijnboomhout. De grond, waar
op het gebouw ml komen te sta11.n, kost 5500 
p. st.; het gebouw zelf z1il omstreeks 1500 tot 
1600 p. st. kosten. Reed ' eenige tijd voorclat 
de plechtigheirl een aanva,ng zou nerueu be
gon het vulk in de buurt saarntescholen. De 
plants zelf werd aangecluid door eeue liuie 
van vlaggen en banieren, welke allerlei op
schrifteu droegen, zooals ,, Wij ziju ten strijde 
trekkend", ,,het loon cler zonde is de doocl'·', 
,,de zege is ons", ,,Jlethling voor allen" enz 
V erdPr stonden er eenige strijclers van het le
ger des heils voor een nauwe toegang, waar ZlJ 
het volk door liE·ten gaan mt<ir bet tooneel 
der plechtigheid eu exernplaren verkochten van 
het eigen dagblad der corpomtie, the irw· C1·y 
(de Oorlogs kreet) genaalllc1. 

Er was veel volk op de been en zij veroor
zaakten al ras zulk een gedmng in de nauwe 
poort, dat de bewakers d1wrvan moeite badden 
hen tot doorgaar. te bewegen. Er heerschte 
een verward geschreeu w van : ,,schuif op daar, 
clan komt ge waar ge wezen 1.11oet. De War 
Cry! eeu [ituiver ! "\Vie moet er nog eeu VO()f 

een stuiver ! Een hallelujah-numwer voor een 
stuiver ! 

Een oude dame schudde met een ernstig 
ge~icht de hand van den War C'ry-debitant 
en vroeg hem hoe het hem ging. Hti r.ei clat 
hlJ zich zeer wel bevoncl Zijt gij gere<l? vroeg 
ZlJ hem. J a! was het ant woo rd. Tot hoevt-r? 
ondervraagde de oude dame. 0 ! een heel ein<l, 
hervatte hij. Twee tre<len? vroeg zij Keen! ze1 
hiJ met het air vau iernancl die gevoelt cliit hij 
reeds hooger op den hemelladder moest zijn 
dan het geval was, mnar tevens besloten is 
niet meer vertrouwen interoepen clan hij waard 
lS - eene trede. 

Nu kwam er groote toevloecl van mannen 
m de uniforrnjasscn e1. nrntsen nm het Ilecl
dingsleger en HnlleluJ 'th-jufvrouwen m hare 

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

te weini~ ..... 
YllJ. 

(Ve~·volg.J 

Ofschoon bekendheid met de ,,gaven" · van den 
Dennenhockschen leeraar slechts binnen een engen 
kring bcperkt was, bestoncl er echter nu en clan 
aanleicling, waardoor de naam rnn van Hemmenis 
ook in uitgebreiclen kring genoemcl werd. De baron 
gaf bij clke gelegenheicl hoog op van ,,zijn dominc" 
en schoon dit meer een zwetscn was op hetgcen 
hij als een gecleelte zijner bczittingen beschou wde, 
men hoorcle het dan toch, en het werd door niets 
tegengesproken. \Vant waar hij in den omtrek, 
verplicht of uit clienstvaarcligheid, optracl, o,·eral hoor
de men hem gaarnc, en was men met zijne per
soonlijkheid zoozctr ingenomen, dat men ' t nict 
waagde elkander toe te lluisteren, welk dee! lwise
Iijkc om .. tandigbeden haddeP aan het achterblijvcn van 
bevordering naar een aanzienlijker stanrlplaats. 

MeerrnaJen was clan ook de Dennenhoeksche 
evangeliedienaar uitgenoodigd om hier en daar zijne 
gaven ~e laten hooren, op clat :le aandacht van 
grootere gemeent~n op hem mor.ht gevestigd wor
den. Zulke zijdelingsche uitnoodigingen had van Hem-

De Soen£1ca1·tasche Co11,1><i11t ver chijnt 

rfriemaal 's weeks: Bitud1i,r1s, Dontlerdaqs en 

Ztiterlltigs, uitge<onilel'cl fee.~tdagen. 

nauwsluiten<le jakjes of Guemseys en met 
aardige mutsjes op. De lrnppen de1· mannen 
waren van roo<le banden voorzien, waarop het 
kenteeken van het Leger en dikwijls ook van 
een scbild, waarop soms de woorden ,, Bloed en 
Vuur" waren geschreven, soms ook enkel" 
Salvation Ar'lny. De officier1m waren eenigszins 
beter gekleed dan de lllanschappen, terwijl de 
opperofficieren ruet zwart geboorde jassen en 
mutsen met zilver galon <lroegen Kolonel Booth, 
eeu zoon van den generaal Booth, (toenmaals 
op reis in de kolonien), was de · voonrnamste 
waarcligheidsbekleeder ter plnatse. Hij is een 
111.ng mager man, met hoekige en bleeke <loch 
aangename trekken, wiens houding eene vol
doende mate van zelfgenoegzaamheid verried : 
hii bleek uitneruend de knepen van zijn vak 
te keunen, namelijk hoe men den bijvu.l der 
meuigte wint en op welke WlJZe m<:>n haar 
bet geld uit dim Z<Lk klopt. Hii was gekleed 
in een lange donkerblauwe rok, gegarneerd 
op de wijze van een kleintenue Jas van een 
kolonel bij de geregelde troepen ; hij droeo
een met zilvergalon nitgemonsterde kap e~ 
het schild van het B.eddingsleger met <le woor
den ,,Bloed en Vuur". Sommige der vrou\t"en 
en meisjes hadden op de slippen van den hals
boord recbts de letter S. en links de letter A, 
(SalL•ctiion Amiy), terwijl er onder de man:uen 
waren, die rood wollen hemden onder hunne 
tunica's droegen, eveneens voorzien met het 
motto en ondersch-iidingsteeken van het Lecrer. 
De rnenigte der orustanders behoorde mee;en
deels tot de itrbeidende klasse, vele der vrou
wen hadden door den veldarbei<l getnande en 
verwelkte gelaatstrekken en allen schenen in 
het bijwonen der plechtigheid groot belang te 
stellen : de zaak was hun als eene oase in de 
woestenij van hun hard en eentoonig bestaan. 

Toen de ceremonie een aanvang zou nemen 
was de ruenigte niet enkel voor de plnats zel
ve, Ulaar ook in de straat daarvoor dicht op
eengepa,kt, de vensters der huizen aan den 
overkant waren bezet lllet toeschouwers . .i\Ia
joor Lindsay, de officier die aan het hoofd 
der LegernJdeeling van New South ·wales was 
geplaatst, stond op het platform met kolonel 
Booth. 

De laatste opende de vergadering met de 
kennisgave dnt er een paar c.oupletten zouden 
gezongen worden van een der bekende gezan
gen van het Heddingsleger : 

Aan het krnis stierf onze Heiland 
Bn w\i riepen tot Hern om erlossiug van de :wnde! 

Zijn oloed heeft ons hart gereinigd 
Eere zij zijn naam ! 

meni$ meermalen afgeslagen, in de eerste plaats nit 
ge111oedelijke ~weegrrtl<:!n, maa1· in de tweede ook, 
OllJCfat hij meende geen vrijheicl te hebben. een gul
den te vel'J'eizPn ten nadeele \'an zijn hui,gezin. 
Somtijds <lrukte hem wel dat ge"oel van verlaten
beid. van on\'ermogen om zicb te verheffen bowm den 
o zoo e11gen kring, waarin hij ve.roordeelrl was zich 
te bewegen: maar van lievedede onlwrkkelde zich Qij 
hem omler, en zeer zeker ook cloo1· zijne leren. be
proeYingen, een hoogere beschouwingswijze, die aan 
de ecne zijde een allerhechtsten stt"un were! zijner 
onrerrnoeide amhtstrouw, maar aan de anderen kant 
alle ,,ambitie" in een bepaalden zin des woords af
sloot, en allbans aan promotiezucht geen de minste 
plaats over! iet. 

Onverwacht8 ontving hij een beroeping naar een 
niet onaanzienlijke stad. Te Dennenhoek venvekte 
zulks een algemeene verslagenheid, want men be
gl'eep aanstonds, dat er geen de minste twijfel kon 
zijn, of de eenolle roeping naar een zooveel aan
zienlijker werkking zou worden · aangenomen, VO"ral 
toen de beroepene op reis ging, om ter pllatse zelve 
ecnige narichten in te winnen, hetgeen de Dennen
hoekers kortwcg voor ,,het gaan huren van een 
hnis" Yerklaardcn. Van Hemm enis zelf liet zich over 
de zaak nict nit, en verklaarrle alleen, dat het 
gansch onrnrwachte der zaak, die als een slag uit 
de lucht was komen vallen, hem voora.lsnog het ge
regeld rlenken heJette. Christine verklaarrle geen be
hoefte te gevoelen aan Vf'J'andering, maar op de 
keuze geen den minsten invloed te willen uitoefe-

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plnatsingen f 1.-=

elke volgenrle plaatsing de helft. 

Eere zij zijn naam ! 

lnzending cler Aclvertentieu tot op den 

d11g der uitgave v66r 10 uur. 

Na bet tweede couplet, terwijl er uitroepen 
van »Eere zij God!" weerklonken, vatte kolo
nel Booth de gelegenheicl aan om de gcloofs
artikelen van het Reddingsleger te verklaren, 
terwijl hij uitriep: »0 God! geef ons hier uwen 
zegen op!", waarop de menigte het amen uit
sprak. 

Personalia. De controleur Storm, van 's Gm
vesc111de van Edi heeft een overplaatsing aan
gevr11.agd. 

Het laat zich aanzien, dat de geheele Noord 
Oostkust van Atjl'lh door de civiele arnbtena
ren verlaten zal worden. De controleur van 
Segli is vertrokken, de Kantoorchef Samson 
vnn_Telok S€r_uawe_h (eigenlijk commies op het 
Ass1~tent Res1denfae bureau) ontslagen, terwtil 
de I\.antoorchef van Edi ook een request, hou
dende verzoek om overplaatsino- heeft inge-

D11.arop wenl door het volk gezongen: 
W onderbaar hen ik van de zonde gered, 

lezus woout in lllijne ziel, 
Aan het kruis gaf Hij genade, 

Eere zij zijn namn! _ 
Daarna weerklonken wederom uitroepen van: 

Hallelujttb!, gezegend zij de Heer!, Ecrc z9 
God! Dank den Heer! Hallelujah! enz 

Da!Lrop wenkte de kolonel een zijner offi
cieren en zeide: »Kapitein Dean zal met ons 
bidden" en daarop begon k11.pitein Dean zijn 
gebed. Hij bad clat het Ieggen van geclenk
steenen den arbeid van het Leger mocht be
vestigen, een onuitwischbaar merkteeken van 
de goede z11.ak zijn en clat de » lrnzerne" de ge
boorteplaats moc ht word en van vele kostbare 
zielen en vele hallelu,iah's. Daai:op riep hij: Be
vestig ons gebecl! en het volk om hem heen 
schreeuwde: Amen! Hallelujah! Eere zij God! 
en Loof tlen Heer! 

Daarop ?:ei<le kolonel Booth : wij zulleu even 
een koor aanheffen en bij begon: 

lezus is de mijne ! 
Iezus is met ons ! 
lezus is volclaan ! 

Iezus is de mijne ! 
/Slot 1•0/gt.I 

Soerakarta. 
.~Iaa.nstnnd. 
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nen. Hij en zij zuchtten, elk voor zich zelf bij de 
geclachtc .aan den gelclelijken nasleep. Zouden zij 
in die stad vcrrler kunnen komen clan op Dennen
hoek. En clan. nog een grooter huis, altijd eenig 
aanschafl'en van huisraad - in 't kol't: door beider 
hoofd ruischte cen Yerwardc zec van gedachten, die 
de een te schuchter was om aan den anrler mec te 
clcelen. Bij van 1-Iemmenis intusschen woog het gel
clelijk bezwaar - indien het bestond ·- nog des te 
zwaarcler, omdat hij als wetenschappelijk man zicl:: 
Te'el voorstelde van mimer gelegenheid om kennis te 
nemen van het nieuws in de letterkunclige wereld, 
en als ijverig beoeftJnaar van betgeen tut zijn ambt 
be!Joot'rlc, van den omgang met ambtgenooten, en 
wat dies meer zij. Hij wist niet hoe gl'oot vaak iri 
dit. opzicht de teleurstelling is, te gl"ooter naal'mate 
men de vel'wachting hoogcr had gespannen, het on
de,.scheid is zoo groot tusschen een zien uit de verte, 
en een waarneffiing van nabij. 

Onclcl'scheidene brieven ontving onze vl'iend in de 
eerste rlagPn na de berocping, waaronder ook uit
noodigingcm en aarrbieclingen van gastvrijheid indien 
hij besloot om pe1·soonlijk kennis te komen maken 
met stad, ambtgenooten en gemeente. De eerst ont
vangrn uitnoocliging van clien aal'rl nam hij aan; zij 
kwam \'an een akaclemiebroecler, lirl der rechtbank, met 
wicn van llemmenis, die buiten het vak zijnel' stnclic 
slechts aan weinigen bekenrl was, eenigen omgang 
had gehad tijclen~ beiuer zamenwonen in hetzelfrle 
huis; een omgang, die mag mP.n bet zoo uitdruk
ken, eenigel"mate een huisclijk karakter had aange-

diend. t>' 

. V olgens verkl_~ring van eenige personen, die 
g1steren van Bogtilalie herwaarts zijn vertrok
~;:en, is de Mer~pi werkzamer d~n gewooulijk: 
Zwarte rook stggt langzaam mt den krater 
en brokken aarde en steenen vallen o-edurig 
van den eruptiekegel af. 

0 

Heden morgen bezocht de wd. schout Goes
tee de buurt ·w aroong Kemirie vergezeld van 
een inl1tndsche~ politiedienaar, met wien hij 
een onderzoek mstelde naar een huis en eenio-e 
goten (op Limolassan) allen in een kwade 
reuk staande. 

Ook I\iahi Bleber bezocht reeds 's morgens 
vroeg de buurten Adiwidjajan en Kebalen. 
Hij zou goed doen de aandacht. der nutori
teiten op den slechten binnenwea in de laat-
ste buurt te vestigen. "" 

Volgens kennisgave van den Hoofdinspec
teur van den Post- en Telegraafdienst wordt 
het telepboonkantoor te Pemalang den 20sten 
dezer geopend. 

,,NA.m WIJ met genoegen vernemen, zullen 
,,de leerlingen van de gouvernementsscholen 
,,op den 26sten clezer feestelijk onthaald wor
,,den en zal o. a. een groote kerstboom, met 
,,de noodige geschenken, voor de jeuo-d aan-
,,gericht worclen." 

0 

Te Soembaia wel te verstaan. 
En - Solo? 

Gemengde Eerichten. 

Oxs wF.Rmx dezer d11.gen door de ao-enten 
vail de iudisehe Bode~·a (Spa~nsche 
Vi'ijnhnndel), de Heeren van llluiJden & Co, ter be
zichtiging gezonrlen, de verschillende medailles 
waarmede die '."ijnen gedureude de jaren 187S 

nomcn toen van IIemmenis zijnen contubernaal in 
een langdurige ziekte had opgepast en bij die gele
genheid brieven aan diens betrekkingen geschreven, 
en andere diensten bewezen had, waat"onder ook het 
inruimen zijncr kamer aan de moeder van den zieke, 
terwijl hijzelf rle gastvrijheid Yan ePn vriend inrrnp. 
Dit een en ander was gebeurd kort voor dat de 
jurist de akademie verliet; de nadere kennismaking 
was claarna bij beiden op· den achtergl'ond geraakt, 
tot de op rnn Hemmenis uitgeb!·achte beroeping de 
hcrinncring en het erkenteJijkheidsgevoel bij den 
rechter opwekten, en hem met een gelukwensching, 
de b1'cloelde uitnoocliging aan den dorpsleeraar cleden 
toezenden. 

Waren de beide akademiebroeders clkand.-r na 
zooveel jaren Vl'eemd geworden, ras was door oude 
herinneringen de kennismaking vernieuwd ; te eerde1· 
claar de wellcvende guile gastheer en zijne bemin
nclijke vrouw den eenigszins schuchteren gast uitne
mend op zijn gemak wisten tc zetten , zonder hem 
te bezwal'cn met die vormcn, in welke de staclbe
wonel' zich gemakkelijk beweegt, maar die iets 
drukkends hebben voor rlie gewoon is zich in het 
Vl'ijer dorpsleven te bewegen. Overigens vie! er voo1· 
\'an 1-Iemmenis niet aan te denken, om in die weii.ige 
chigen veel van bet huiselijk ]even t~ genieten. Tai 
van b~zoeken, ambtelijke en anrlere; uitnoodiging op 
nitnoodiging; nu dit gaan zien, clan dat in oogen
schouw nemcn - dat alles beschikte over bijna al 
zijnen tijcl, zoodat hij zich herhaaldelijk bij zijoen 
gastheer te verontschul<ligcn had, dat hij diens hUi$ 



tot 1884 op verscbillende tentoonstellingen in 
Europa werden bekroond. _ 

Onder die rnedailles bevonden zicb vier gou
den, vier zilveren en een groot aantal bron
zen, gezwegen nog van de eervolle vermeldin
gen. 

De kwalitoit der wijnen wordt meer en meer 
naru: waarde geschat en zij worden ook door 
HR, geneesbeeren zeer geroemd, wegens de zui
verheid en den goeden smaak. 

De prijzen er van zijn dermate billijk ge
steld, dat zij met succes kunnen wedijveren 
met die van andere merken. 

S. H.B. 

DooR DE VEREENIGr<G van Suikerfabrikan
ten is dezer dagen de Eervolle V ermelding 
ontvangen, harLr toegekeud voor de op de ten
toonstellipg te Amsterdam door haar ingezon-
den s:uikermonsters. P1·ob. N. Adv. Bl. 

Uit Amste1·dam sch1·ijft men aan het B. H. B. 
Er heerstht. bier, mijnheer de redacteur, bij 

voortdaring een stilstand in handel en nij
verheid, die zorgwekkend begint te worden. 
Het is geen crisis m.-er, noch een malajse; 
maar een slepende ziekte. Wat bier in den 
laatsten tijd verloren is en nog steeds verloren 
wordt, beloopt millioenen en millioenen- niet 
alleen in e:ffekten, maar, en meer wellicht nog 
in CYOedereu. Van >verdiem-:n" spreekt men 
uiet 

0

ee-:is meer en minder nog van »winnen;" 
ieder prijst zich gelukkig, als hij maar niet ver
liest. "VVie een flinke reserve heeft, kan zijn 
bedrijfkapitaal renteloos zien liggen en zelfs zien 
wegteren in de hoop op beter; hij heeft. een 
appel voor den dorst,gelijk men zegt; maar wie 
dienniet heeft, gaat er oncler door, en zoo zijn bier 
thans verscheiden kooplieden, die den naam 
hadden vnn welgesteld te zijn, maar zich vol
koruen aan lager wal bevinden. 

De dezer dagen tot kapitein bevorderde lste 
luitenant van het regeruent grenadiers en ja
gers J. A. Ardesch van Hamel is 18 ji1ren of
ficier, waarvan 15 '/, jaar luitenant gewee!!t en 
hoewel op jeugdigen leeftijd tot den luitenants
rang bevorderd, thans 41 jaren oud. 

Men begrijpt met welk: eene verrukking het 
korps Ned. inf. officieren, deze buitengewoon 
snelle promotie heeft gadegeslugen en hoe ie
ders hart klopt bij het denkbeeld om ook nog 
eens zoo'n promotie te maken. B. H.B. 

De aangekondigde slamettan op de kalkber
gen te Goenoeg Gamping heeft op V r\idag jl. 
plaats gehad. Duizenden toeschouwers vr.n hein
de en verre woonden die feesten bij, zonder 
dtit de rust en [orde een oogenblik gestoord 
werden. 

Bij de Pandjie aldaar, die alle soorten rnn 
tandak-, wajang, toppengspelen enz. enz. te 
zien gaf, was hij die gelegenheid een druk bezoek 
van Europeanen. N ll.ar wij vernemen moeten 
die feesten :dit jaar beter geslaagd zijn clan 
vroeger. Mat. 

In Noord-Brabant worden ter eere van St. 
Hubert, den patroon der jagers en bescharmer 
tegen hondsdolheid, krentebroodjes gebakken, 
Huibbroodjes genanmd, die, na in de kerken 
gewijd te zijn, als heilige broodjes verkocht 
worden en veel aftrek vinden. hlen verhaalt 
dat, als er dolle honden zijn. een stukje van 
het gewijde brood voldoende is, om niet door 
een clollen bond gebeten te worden. 

Hier en daar ziet men ook een kruik ot 
flesch aan de huizen hangen, gevuld met wij
water, waardoor men beveiligd wordt vuor het 
inslaan van deu bliksem, zooals bet bijgeloot 
beweert. N. R. G. 

als logement gebruikte.. De beroeping had met alge
n1eene goetlkeuring, altbans zonder bepaalcle tegen
werking, plaats gehacl, zoodat het niet ontbrak aan 
pogingen Oill den beroepene tot aanm:ming ove.r te 
balen, schoon dit bij velen een zaak van loutere 
plichtpleging was, omclat zij zich overtuigcl hielden, 
dat een zoo aanzienlijke verplaatsing, als van een 
eerste clorpje herwaa1 ts, een zaak was, over welke 
niet bizonder ve~l beraad nooclig was; zelfs waren 
er enkelerl, die hct in rnn Hemmenis een kwalijk 
geplaatste ijdelheid of preutscheid, of wat ook aan
mcrkten dat hij er niet rond voor uitkwam, de 
roepstem volvaardig te zullen volgen. 

De rechter bemoeide zich met dit onderwerp vol
strekt niet en sprak er in het ;ninst niet over in de 
oogenblikken, in welke de gast door de buitenwereld 
eenige rust gelaten werd. Doch toen het vertrek 
van dezen op den volgenden morgen bepaald was, 
en bcide akaderniebroeders na den maaltijd alleen 
zaten, sprak de gastheer: 

- Komaan, nu nog een half uurtje gepraat en 
een sigaar aangestoken, ik ten minste; houdt gij vol 
er niet aan te cloen? 

- Ik zou er mij niet meer aan durven wagen, 
was het antwoorcl, sedert jaren hen ik het rooken 
gehecl ontwend, 

Zoo was bet ook; tot de eerste bezuinigingen had 
d11 geliefde pijp behoord. Dat had meer moeite ge
kost clan .iemand wist, maar niemand, zelfs Christine 
niet, had ooit bespeurd, dat voor de afschaffing der 
tabaksdoos een andere reden bestond clan de opge-

Uit het verslag van de Chineescbe Sabah 
Land Farming Company van Noord Borneo ziet 
men, dat van de 4000 aandeelen van 25 tba
els 1050 nog in handen zijn, 't z\j niet geno
men, 't zij door niet tijdige starting weer ver
vallen. De muatschapplj heeft een stoom-boom 
vel-machine en een stoombarkas. Zij heeft lGOOO 
kub voet timmerhout n11ar Hongkong gezon
den, dn.t nog niet verkocht is, en zij zal zoo
lang de markt zoo 1-aag is, niet afschepen. -
Dat geeft dus ·et veel voordeel, 

De andere werkzaarnheid van de Maatschap
pij, wnarvoor verdere cultures opgegeven wor
den, is tabak; en daarvan is nog slechts 40, 
zegge 40 acres, beplant. Om tot 250 acres 
te komen, is een nieuwe storting van 7 tha
els per aandeel noodig geworden. Dit is de 
toestand van de weidsch gena11mde Chinese Sa
bah Land Farming Co op Noord Borneo. 

A. D. 

Door middel der Javasche Coumnt maakt 
de directeur der gouvernements kina-onder
neming bekend, dat den 29sten December a. 
s. te Ban dong publiek . zullen worden geveild 
eenige partijen kinazaden en enten. 

Te gelegener tijd zullen wij in ons blad den 
uitslag dezer veiling bekend maken. J. B. 

De bewering, dat de blokkade van Atjeh 
een comediespel is, vinden wij terug in een 
ingezonden stuk in een plaatselijk bla.d. Niet 
alleen dnt gedeelten van de kust niet geblok
keerd worden, maar uit de bewoordingen, wi1ar
in de instructien aau de kommandeerende of
ficieren der oorlogsbodems verrnt zijn, blijkt, 
dat Engelsche schepeu ongemoeid moeten blij
ven. In dit vertoon van vrees voor onze na
buren ziet de schrijver een onvergeeflijke zwak
heid, daar elke vrees voor oorlog ongegrornl 
is. Daarvoor is Engeland's mercantiele zelf
zucht, die bet een oorlog zal doen vermijden 
met eeu groote Europeesche mogendheid, waar
toe een oorlog met ans leiden zou, voor den 
schrijver een waarb0rg. B. H. B. 

Wij lezen in het Amst. Ilcmdb. 
Ter koloniale tentoonstelling van het vori

ge jaar is o. a. met zilver bekroond de tweede 
druk van het Handboek voor de kultnnr en 
bereiding der koffie in 0. -en W. -Indie door 
den beer H. Joh. Smid, oud-voorzitter vn.n het 
Ind. Landbouwgenootschap en oud-administra
teur vn.n twee koffielanden op Java, en tbans 
te Laren ( .-Holl.) gevestigd, in 1878 bij J. 
C, en W. · Altdorffer te Middelburg uitgege
ven. 

Van dit werkje, dat binnen korten tijd een 
tweeden druk eischte, is thans reeds de derde 
verschenen, wel een bewijs, dat bet in een 
behoefte voorziet. De rnhrijrnr verstaat dan 
ook de kunst om beknopt en tevens helder te 
11lJn. 

Bij de derde uitgaaf heeft hij een aanhang
sel gevoegd over de bladziekte der koffie, waar
over in de laatste jaren zooveel is geschreven. 
Toen hij zelf op Java was, werd de ziekte nog 
niet waargenomen; hij heeft zich daarom moe
ten bepalen om uit de Engelsche en Neder
landsche geschriften over dezen vijaud van de 
koffie, bet gewichtigste bijeen te brengen. 

De bij vonnis van den Raad van Justitie 
te Soerabaija dd. 6 September jl. ter zake van 
bedriegelijke bankbreuk veroordeelde Carel Ber
ger, horlogeinaker en laatstelijk lirl van de 
thnns in stnat rnn foillissement verkeerende 
firma C. Berger & Co. te Soerabaija en sedert 
voortvluchtig, moet zich volgens bericht te Sai-
gon ophouden. A. D. 

gevene: "prikkehng op de bor t. 
- Gij hebt nu, mijn vriend, alles hier gezien, van 

alles bier gehoord, en zult dus, dunkt mij, we! reeds 
rnor uzelven tot een besluit gebracht zijn. Ik zaJ 
niet zoo onbtscheiden wczt!n dat uit te rnrschen, 
vooral niet omdat er zcker met moeder de vrouw 
over geparlemcntecrd zal moeten worden. Dat mijne 
vrouw en ik u zeer gaarne hier zouden zien behoe
' "en wij u niet te zeggen, en 't zou een bespottelijke 
aanmatiging zijn te meenen, dat dit van invloed zou 
kunnen zijn · op uwe keuze . Ik beb mij buiten de 
zaak willen houden, bij dat voornemen had ik de 
vrijheid u ten mijnent te noodigen, en ik heb er 
geheel buitr.n kunnen blijven, omdat ik, gelijk gij 
weet, tot een ander Protestantsch kerkgenootschap 
behoor. llfaar als Pr soms bet een of ancler mocht we
zen, waaromtrcnt mijne inlichtingen u van dienst 
knnnen zijn, ben ik bereicl uwe vragen naar zaken 
te hooren, te beantwoorclen; naar personen zult gij 
mij niet vragen en die moet gij ingeval van aanne
ming door eigen ervaring leeren kennen, 

- Gij zijt zeer vricndelijk en in bet laatstc hcbt 
gij gelijk, was bet antwoord, door eenige oogenblikken 
peinzens gevolgd. De rechter meende aan dat pein
zen te bemerken. dat zijnen gast iets op het hart 
lag. 't Zij hij de oorzaak vermoedde of niet, zijn 
vrijere toon meende aan de schuchterheid van rlen 
ander een weinig te gemoet te moeten komen. 

- Nog eens, sprak hij, ik d1·ing mij niet op on
bescheiden wijze aan u op, maar ik kan mij best 
voorstellen , dat er overwegingen zijn, bij een zoo 

ME'r GE~OEGE~ vernemen wij, dat de nn
Iitaire school te GoLUbong thans zooveel be
ter is tl11n vroeger. De tegen woonlige m
deeling, ook van het onderwijs, en bet al
gemeen toe:r.icht schijnen z66 t.e wezen, dat 
de inrichting even aan te bevelen is, als ze 
vroeger, door ona o. a., werd afgekeurd. 

I. v. 

Cincinnatus schrijft Ill de J a vaBode het 
·rnlgende. 

Het Bataviaasch Ilundelsblacl heeft in <le 
pamlrecht-gesch1e<lenis eene meening, die vrij 
wel staat tegenover die van geheel de overi
ge pers. 

Dit is zeker nog al opmerkelijk; doch de
wijl ik:, nadat ik mijn hLpje grond had vrij 
gewerkt, door gepaste zuinigheid ook heh ge
zorgcl voor eigen werklrnpitaal, zoo heb ik dat 
alles niet zoo nanwkeurig gevolgd en leef in't 
vertrouwen, dat men na dit palliatief ~en de
gelijker middel zal vinden, om da geknakte 
suikerindustrie wecler op de been t~ helpen. 
Men l'ekene toch niet op de kansen van prijs
verhooging; voor de eerste jaren ;;ijn ze er niet, 
en evenals in ttndere landen zal lo bet gou
veruement moeten helpen, 2o de industrieel 
zelf zijn utmost moeten doen, om voor lageren 
prijs goede suik:er~ te maken. 

Doch dat is het niet! 
Ik las in de mail-editie van het B. H. B. een 

gansch verlmal over Javasche prinsen, die op
roer zoL1den maken als ze van Dorrepaal & Co 
geen geld meer kregen. 

Het zou verstandig zijn, wanneer de dag
bliLden zulke punten van inweudig staatsbe
lang der kolonie niet behandelden en aan die 
prinsen en huune vrienden niet te lezen gaven, 
wat het Gouvernement over den toestand denkt; 
doch altijrl verstandig te z\jn is llloeielijk en 
de heeren, die over dergelijke vraagstukken 
gera.adpleegd worden, scbgnen bet groote nut 
van 't geheim in zulk een geval, niet in t~ zien. 

Doch ook dat is bet niet ! 
De redacteur van bet Bat. Ilandelsbl. wist 

een beter middel, om de orcle in de Vorsten
lantlen te verzekeren: men had Jbr. van cler 
Wijck rnn Soerabaia naar S9lo moeten plaatsen 

Ik ken den resident van Soerabaia, uit de. 
tijd toen hij nog in m\jne buurt te Buitenzorg 
was, en juist omdat ik hem een rond ea flink 
man vincl, geloof ik, <lat hij zelf de eerste zal 
zijn, die het zonderlinge van bet Ilandelsblad 
beweren inziet. Zeker, zijn zeggen zou, eyen 
als dat van den resident Spaan. van grooten 
invloed zijn, doch van clegelijken invloed eerst 
dao, wanneer het gesteund kon worden door 
een paar flinke, geheel tot nrnrcheeren gereed 
zijnde Eill'opeesche veld.bataljons . te i\hgelang, 
die met eene batterij artillerie, maar een tikje 
van 't telegraafkantoor nooclig hadcten, om te 
gaan waar ze wezen moesten., Zoo zou het 
dan ook moeten zijn, als 't goed was en als 
men wilde begrgpen, dat niets bete1· is om v;·e
de en 1·ust te ver;;ekeren, clan bet steeds ge
reed zijn eener vo~doende krijgsmi~cht. 

Op nieuw breng ik clit onder het oog Cler 
machthebbenden en vooral ook der machtheb
benden in 't V aderland. 

Ik z11l clit blijven doen, tot men mij gelooft 
of ...... tot men berouw gevoelt mij niet 
geloofd te hebben. 

V er s p re id e Ber i ch ten. 
Zooals men weet zijn er in l\Iekka drie groote 

olferblokken, waarin ieder jaar elke pelgrim, volgens 
de worschriften in den koran venat, gedurende een 
maand dagelijks zijne feestga ve stort. ?:\aar schatting 
!IlOPten zij 250 a 300 rnillioen francs bevatten. Zou 
de Regecring van ?:\cderlaml daar niet wnt van kun
nen ' ' ragen, als belooning voor de goede bescher
ming den Hadjies verleer.d. l\Iet bet oog op hct 
,,boleh tawar" zou men kunnen begi11nen met twee 
blokkcn te vragen, misschien krijgt men er clan 

gewichtige zaak in aanmerking komende, die men 
nict voor vreemden, 't mvgen predilrnnten zijn, of 
ouderli11gen, of wat ook, wil •openleggen. Is er niets 
van dien aard, des te gemakkPlijker; maar wilt gij 
aangaande deze stad, of uwe ambtsbctrekking in haar 
nog iets weten, clan kunt gij volkomen ''ertr•Jmvelijk 
met mij spreken. 

- Zooveel ik weet niet, anlwoordde van Hemme
nis met vrij wat aarzeling; maar alsof hij zich een on
oprechtheid verweet, voegclc hij e1· aanstoncls bij; of 
nern dat mag ik niet zeggen,. Ik heb nog ee.n ze~r 
groot punt, eigenlijk bet allergrootste in deze zaak. 
:\fog ik er in cliep vertrouwen ronduit met u over sprcken? 

Ilij deze woorden stak van Hemmcn\s de hand naar 
zijneu vriend uit en rlezc antwoorclde met de woonlen. 

- Gij kunt vrij uit spreken mijn waarde. Al~ ik 
in st:iat hen aan uw verlangen te voldoen, moogt gij 
op mij rekenen. 

- Uwe vrouw, hernam van Hemmenis, heen de 
goedheid gehad m1j cen nauwkeurige invulling te 
geven van het lijs~je waarop de mijue ecn opgare 
verzocht had der prijzen van ecnige benoocligub.eden 
in dcze stad. Maar daarrr.ede is slechis voor een 
klein gedeelte voldaan aan icts, waaromtrent ik meer 
zekerhcid wenschte te bebben, omdat bet, ik zal niet 
zeggen, op mijn besluit van invloecl zal zijn, maar 
omdat er mijn geheele besluit van zal afhangen. Vee! 
is er, dat een aanneming voor mij aanlol1kelijk maakt. 
Ik zal dat nu niet vpnoemen, want waartoe is dat 
noodig? Maar er is ook wat mij doet aarzelen. Ik 
gevoel mij niet opgewassen tegen een zoo aan-

een. - Door toekenning vnn verhooging is het trac
tement van <len Directeur van 's lands plantentuin 
te BuitPnw1·g Dr. M. Treub, rnn f 753.- op f 800.
's 111;t:rnds g1'oraclit. - De beLrekking van vacrina
teur op het eilant.l Tngoelantlo11g (llfonado) wordt 
ingetrokken, en de vaccinatenr van Siauw, in dezelf
de Ilesidentie zal voortaan tevens op genoemd eiland 
dien~L moeten doen. - De bekende jnger Bodeman 
heeft in ern p:rnn1ren tijrls in den onmiddelijke na 1.Jij
h~ill van Tandjong P1-iok twee hel'ten en twee var
kens geschoten. - Ter vPrsterking van de artilleri<' 
bij cle kolonne in 'roba zijn vertrokken van Padang 
een lnlandsch sergeant, vier stukrijclers en vier paar
d~n. - Bij een examen voor officier werd aan een 
kandidaat ge\'l'aagd: Wat is het onde1·scheicl tt1s~chen 
zware en lichte kavalerie? Het antwoord was: Bij 
de zware kavalerie heeft ieder man een hemd, bij 
de lichte drie man slechts twee hemden. - Juist 
op St. Nicolaas heeft de Inlandsche huishourlster van 
den machinist bij de fo:ma D. & Co. te Padang Pen 
minder gewenschte surpnse gekregen, omdat een don 
Juan met sergcantmajoors strepen, wat al te vrien
delijk tegen haar geweest was. Haar tijdelijke eige- ~ 
naar 5rhoot haar een kogel door de wang. De vruuw 
stortte neder, de officicr van Justitie kwam, liet de 
vrouw naar het hospitaal brnngen en wees den ma
chinist en den sergeant majoor verblijf in de ge
vangenis aan. Bij het geneeskundig onderzoek is 
gebleken, dat de kogel in de kaak der vrouw is 
blijven zitten. 

Het verstrekken van voorspannen aan de Gouverne
rnentsreizigers op de binnenwegen en Pasoeroean en 
Bangil is e[ndelijk toch gegund na uitbesteding en wel 
voor 50 cents pe1· paal voor elke bespanning. Het 
plannetje · om het onder.~hands te gcve.n ·voor f 1.- . 
is m1slukt.- IIet is opmerkclijk dat er tege1rnoordig 
zoo weinig inft>rieure ambtenarPn met buitenlandsch 
verlof gaan. Men schrijft dit toe aan vrees voor pen
Rionee1·en en ook aan het principe van den tegen
woorcligen Gouverneur-Generaal om aan hier geboren 
ambtenaren zoo min rnogelijk buitenlandsr:h verlof te 
verleenen.- In Pal'ijs is cen nieuwe soort van dom
pcr uitgevonden. - Door de heel'en Cohen, Modder
man en Goedhart (eene bewonderenswaarrlige combi
natie) worden pogingen aangewend om te Tjandie 
ecn Frobelscbool op te richten. - De Gouvemeur 
Generaal been gratie geweigerd aan Ali Cohen . Ats 
die deserteur nu niet ontsnapt bestaat er cenige kans 
dat h\j gehangen zal worden. Enfin, beter laat dan 
nooit. - De Ilegeel'ing heeft aan den heer J. H. G. 
Yosmael', assistent Re~ident van Biliton, gewezen 
arlministrateur van tinmijncn, vergunning gegeven 
om ecn inktokel' als cadeau aan te nemen. - In 
llfaa!'t '1880 were! aan den bul'ger opzichter bij de 
dwangarbeiders te Atjch een boete opgelegd van 
f 10.- (zegge tien gulden) doch door den kwartier
meester vergeten te innen. De Rekenkamer, <lie op 
zulke kleintjes Jet, wilcle dien ofticiel' daarmede be
lasten, maar van hooger hand heeft men uitgemaakt 
dat zulks niet mocht, omdat er verschoonendc om
standigheden YOorbandeu waren.-- Ret cijfer van den 
aanslag in de verponding in de. Residentie Kadoe 
vool' het jaar 1884 is vastgesteld op f 18053,83 
(achtien duizend rlrieenvijftig gulden en drieentach
tig cents. -De Bataviasche Handelsvereenigmg maak
in een handel ·bericht bekend, dat er voor plaatse
lijke behoeften niets omgaat.--- De mestfabriek te 
Samarnng werkt uitstekend en voor de betrekking 
van ontvanger te Samarang is voorgedragfm de ad
junct kontroleur op war:htgeld Klusman.---

Telegrammen van de Locomotief, 
Uit Batavia, ·13 December. Benoemd tot adjunct 

van den chef der genie, lnitenant Schaefer. 
Heden zijn hier geYeild 27 aandeelen Javasche Bank. 
Zij gingen weg rnor 190 a 191 pct. 
De minister van Kolonien maakt bezwaar tegen 

bet beYOrderen bij keuze van den majoor bij den ge
neralen staf Deijkerhoff tot overstP. 

Z. E. meent dat aan de bepaliug van staatsblad 
1860, art. 5 § 2, niet wordt voldaan. 

Een tweejarig verlof naar Europa is verleend aan 
den controleur der tweede klasse op de buitenbezit
tingrn, baron van Hoevel!. 

Ontslagr.n, eervol, uit zijn be.trekking, de griffier 
bij den landraad te Pamekassan, van Noord Bonske. 

Ter beschikking gesteld vnn den voorzitter van 
den landraad te P11tli, de rechterlijke ambtenaar 
mr. Borel. 

Overgeplaatst van Balanguipa naar Makasser, de 
opzichter der de1·de klasse bij den waterstaat, Witte. 

zicnlijken werkkring --- maar dat is cen zaak voor 
mijn plichtbesef en geweten, waarover men met zich 
zelven moet te rade gaan. Ik zir. er tegen op mijne 
clorpelijke levenswijze, aan welke ik sedert eenige jaren 
gewoon hen, te verruilen tegen de meer boofsche 
vormcn 'ian bet stadslevcn; rnaar dat is geene be
denking, om zich te laten terughouden van bet ove
rigcns aannemelijke. Er is echter iets anders ..... 
nog eens ! mag 1k ronduit, volkomen ronduit met u 
spreken? 

- Gerust, luidde het cordate antwoord. 
- Ilet tractement albier is u bekend. Ik vind 

er niets vernedcrends in u openhartig te zeggen, clat 
ik er van !even moet en geene rniddclen van mijzelve 
bezit. Nu is de vraag niet zoo zeer noch enkel wat 
bier ter stede de prijs is van dit of van dat, maar 
meer in bet algemeen: kan ik met mijn huisgezin --
wie er !eden van zijn weet ge --- hier van dat trac
tement bestaan? 't Komt mij voor, dat ik die vraag 
althans cenigermate aan u kan doen, want vooreerst 
is uw gezin even sterk als bet mijne, en ten tweede 
is uwe levenswijze niet zoo zeer boven die, welke 
een predikant in dezc stad wel moet aannemen, of 
ik kan haar ten minste tot een grond~Jag van be
rekr.ning aannemen. Wat tlunkt u? 

--- Het antwoord valt mij niet zeer moeielijk, 
zeide de rechter, Onze bezoldigingi is nog schraler 
clan de uwe. 

(Word~ vervolgd.} 



De van verlof uit ~edf'rland teruggekeerde eerste 
luitenant der arlillt>rie Ti,. deman, zal wri:rns O\'er
compleet in zijn iang op nonactiviteit wo1·den ge~teld. 

De legerkommandant is per draad grmachtigd, 
om een gcdeelte der troep1'11. <lie 1iaar \Yest-Borneo 
vertrokken zijn, weder naar Java terug te zcndcn, 

De toestand in cle westernfrlecling i~ gLtnstig. 
De secretaris van bet gouvemement Sweerts de 

Land.is Wyborgh is naar Batrtvia ovcrgeplaatst. 
liet S1oomscliip Willi'm III is gi~tcren van 

Pauillac berwnarts ve1'trokkc11. 
Overgeplaatst ' 'an Pall'mbang naar Soerabaja, Je 

verificateur der Yierde klasse de 'eijs; 
van Soensang naar Palembang, de vel'ificateur 

der vierde klas~e Buijn; 
van Semarang naar Socnsang, de \•erificateur der 

,·ijfcl( klasse Campbuijzen; 
van Batavia naar Semarnng, de vcrificateur der 

vijfde klasse de Vos. 
Van Reuter, 13 December. New-Yo1·k, H Decem

ber. Men acbt bet onwaarschijnlijk rlat het tegen
woordige congre~ bet voorstel (van den president der 
V. S.) om de zilveraanmunting te staken, in behan
deling zal ni>men. 

Uit Batavia, 14 December. Bij de trekking der 
tentoonstellingsloterij is de boogste prijs geva\len op 
11!' 2179. 

Tot directenren van de nil'uw opgerichte Indische 
Larnlbouwmaatscbappij zijn vool'gt>drngen de beel'en: 

A. R. J. ·Crnmerus, dil'ecteur de!' ?\ederlandsch In
discbe Handrlsbank, 

en D. Pies, oud-corumissaris der Nerlr.rlandsch In
dische Handelsbank. 

Uit Batavia, '15 December. Benoemtl tot Rl.'sident 
van Ternate, de beer de Cll.'rcq, onlangs van verfof 
uit Europa tel'uggekeerd, JaatsteJijk inspecteur rnn 
bet inlanc\.;ch onderwij ; 

tot raadsheer in het Hooggerechtshof 1111-. Timmel'
mans, onlangs van wrlof uit Europa ternggekeerd , 
laatstelijk dezelfrle betrekking bekleecl. hebbrnde. 

Uit Soembaja, ·15 December. Heden zijn per toom
schip B1·on10 van Soernbaja naar Semarang vertrok
ken: 

de beeren rnn Kappen, Reyneke en Stokhuijzen. 
Uit BataYia, 15 DecembPI'. Herlen zijn per stoom

schip Ge11emal Pel naar Semarang vertrokkcn. 
de beeren \Vinckel, Schimmel, Penninck, Yos, Yan 

Emmerik, Arntzenius, de Yos en Roes~el ; 
naar· Soerabaja; 
de heeren Wiggers van der Xoo!'da, G!'eve, Sta

verman. Rozenermang, Hellwig, Hol'nel', van \'oort
huijzen, Dossantos, Yeguiredo en IIollamimoloho; 

mejufrouw GreYe. 

Aano-eslao·en vendutien. 0 0 

Op Dinsdag, Woensdag en Donrlerrlag den 16, 17 
en '18 dezer 111 het tokolokaal B. \\'. v:rn Hogezand 
van toko goederen. 

Op Vl'ijdag den 19 dezer ten L11ize rnn rlen ·w el
EdeJG. Heer A. D. de Bergh alher van ZEdO. in

boedcl. 

Op .Maandag, Dinsdag en 'i\'oensdag den 22, 23 
en 24 dezer in het tokolokaal Il. \V. van Hogezand 
rnn tokogoederen. 

Op l\faandag den 29 dezer te Rojolali van de 
nagelatenfl goederen van wijlen den beer H. vanden 
Bergh van Hijnenoord. 

(Ip Dinsdag den 30 dezer voor bet buis van den 
Heer L. J. Nuse te Waroong PeJem van Commissie 
goederen. 

Op Woensdag den 31 dezer op bet achternrf rnn 
den Heer L. J. Nuse te Balnng van Houtwerken af
komstig van den onderwoning Sepreb. 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

V endutie wegens V ertrek 
OP VRIJD.A.G, 19 DECEMBER A. S. 

ten huize van den W elEd. Gestrengen Heer 

len Luit. Kwa1·tiemieeslel'. 

Van ZEdG's. netten en ~compleeten inboeclel, 
w. o. eene welluidende pianino van ScHOTTE, 

VO OH.TS: 

een tjoetjah rawah en een wit martijntje, 
en eene collectie fraaie bloeruen in potten 
als: fijne rozen, 30 soorten prachtige crotons, 
enz. 

.Kijkdag daags te voi·en. 
355 SOESMAN en Co. 

Ter overl}.ame aangeboden ! 
( wegens steifgeval) 

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

Heflektanten gelieven zich te adresseeren 
onder nommer dezer ad vortentie bij uitgevers 
dezer. (34 7)" 

SOESJVIAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hois- en Collllllissievendntien 

(28) 

VERKRIJGBAAR 
Ja,·aansche Almanak , -001· 

het jaa1· 1S~5. 
oLder redactie van 1 

1:1.....,~ I~. ~Vin.'tcr. 
Bevattende een mengelwerk over de wa

jang-orang toebehoorende amt den prins Prn
boe Prang wadono, en versierd met 2 pla
ten. 

Deze almanak wordt in drie soorten nitgege-
ven, waarvan de prijzen zijn als volgt: 

le soort f 2.-
2 » » I.GO 
3 » ~ 1.- • 

(350) THOOFT & KALFF. 

Ro st kind ere n. 
GELEGENHEID TOT PLAATSING VAN 

KOS'rKINDEREN bij : 
(352) Wed. BRIEL. 

An1sterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
ft .oO per pond. (311 )" 

DE J AV A·EODE, 
DE GROOTSTE 

Bn mBBst [BlBzBn conrant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.-

Abonneruenten en adl'ertentien kunneu aan
genomen worden door den Heer C. :l...1. Daiei·, 
Solo. 

Nieuwe abonnes voor 1885 ontvaugen de 
courant van af 15 December. 

De uitgevers, 
H. M. VAN DORP & Co. 

VENDUTIE1J 
OP: 

w oensdag, 17 December 1884 lJn dB Tako van wiJlBn den hBer B: 
Donderdag·, 18 ,, ,, J W. van Ho[ezand. 

Vrijdag, 19 
" " ten hnize van den Heer de Ber[h Lnit. 

K wartrnrmeester. 
Maandag, 22 ) 

" " [Voortzettin[ Uitverkoov Toko van wti-Dinsdag, 23 
" " Woensdag·, 24 
" " 

f len den Heer B. W. van Ho[ezand. 
) 

Te houden door • (353) 

SOD~~AH ~ a~ .. 
Gevraagd, dadelijk! 

..-Een opziener, hier geboren, goecl met 
volk omgarmd, iiverig en eerlijk, volkomen 
bekend met Indigo-bereiding en aanplant. Sit
laris f 50. 

Fmnco brieven met copii-certificaten. 
EIJ§SELL 

(335) Latoong-W onogirie. 

~De Heer Tan Snchtelen, 
w.,....- mur.iekonderwijzer te Djocja, 

is voornemens bij volctoende deelname, te Solo 
zang-pirmo-en accompagnementslessen te geven· 

Inlichtingen te bekornen bij uitgevers dezer. 

(33J) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough Lozen~es. 
.i\Iid<l.~l tegen de hoest. 

( 10 5) ~IACHIELSE. 

Amsterdamsch e Apo th eek. 
Soenlrn rta. 

Bayrum. 1\.lcoholisch urascb
'vater. 

(101) MACHIELSE. 

[3~..J]* 
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in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Am;t1i;dam~alle A peith11k. 

An1sterdamsche Apotheek. 

iM 1 4}. ll1 J1@~~~1].~. ill f!iteed~0 ~':AoBrA~;-,, den: 
Frfil] ~[00 I J aponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 

Frfil] HOTEL SLIER. 326 ~!!0011 Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 
llfilj 111™~ R.ecommandeert zich verder voor bet aan-
ii!!~~~~~~1ilJJ maken van japonnen, etc. etc. *(252) 

_, 

Levet7wofe17 
(296)* A. illACHIELSE. 

Soerakarta. 

A.msterdamsche Apotheek. 0Dtvai~ge~ Ontvangen: Eucalypsinthe. Hoorts-
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende WIJNEN: 
Merk PLATO - & Co. Batavia. 

(70) A. i\1.A.CHIELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den beer 

(19) A. hlACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SO ERA KA RT A. 

Eeillg i.lepot voor Soerakarta van 

~a.a.p~@he Wijne~ .. 
(25) A. i\IACHIELSE. 

AUTH::ma 
H eerenstraat-Solo. 

Op nieuw ontvangen: 
Heeren schoenen. 
Hoeclen a f 8.-
Pnrijsche hemden a f 45.- 't dozijn . 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't dozijn. 
Schuimzeep. 
Eau de Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

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

kwasten a f 1.50 Hanclschoenen voor heeren-
D i\IES ARTlKELEN. 

Hanclschoenen met 2 en 4 knoopC'Il Schoe
nen a f 8.- Blancs cle lys en Blancs cle perle. 

Kinderschoenen, fijne sponsen. 
DRANKEN. 

Pilsener bier, Madera a f 14.- bet dozijn, 
Port, Elixer Long1ie Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

f13en f 14.- het dozijn. 
Havana Sigaren. (314)* 

SP AANSCHE TAFEL WIJN ;::~~~:k~qoeur, tevens eene zeer aan-

V IN O TINTO l_~~· p-oo_) ______ M_Ac~HIE~L=SE=. 
f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

Twee locomobilen, opzettelijk ver
vaarcliad voor het gebruik in de koloillen. 
De ketels hebben e1me verwarmingsoppervlakte 
van plm. dertie11 meters. 

"Twee horizontale machines van 
aoht paardenkrncbt. 

Een,·ondige irl'igatiepompen 
in beweging gebracht door paarden of runde
ren. Men behoeft bii deze pompen geen fun
deering hoegenaamd. 

(313)* W. MAXWELL 
Djokja. 

De ondergeteekende, 
belast zich met rlen in- en verkoop van pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werklrnpitaal aan Lanclbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overee'n te ko
men conditie.n. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Leverwater, dat geen aanbeve

ling beboeft, door zijne kwaliteit aloru bekencl, en 
slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL 0 M. 

(301)* Schoenmaker. 

Gezondheid voor iedereen. 

HollQway's Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuivcren het bloed t>n berstellen alle ongeregeldheden 
van de 

lever, maa;.;, i.ieren en ingewanden. 

Z1j gr'r:en kracht en gezond!leid wedei· aan verzwak
te Gcstellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
van alle Kwalen i>igen aan bet vl'ouwelijk geslacht, 
onverscbillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar 
voot· Kinderen van welken ouderdom. 

DE Zi\.LF 

Is cen onfcilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, 
Zwerendc Bor~ten, verouderde V\,nden, 'l,weren en 
Etterbuilen. Het is beroemd tu· genezing rnn Jicbt, 
Rhumatiek, en onv.ergelijkbaar voor Aamborstigheid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudbeid en 
hoest. 

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van 
Huidziekten he()ft zij geen mededinger en geneest 

betooverend, saamgetrokken en stijve Gewricbten. 
Alleen bereid in Professor HOLLO WA Y's Etablissement, 

78, New Oxford street, Landen 
voorbeen 533 Ox.ford street, 

En worden verkocht in Potten en Doozen van 1s. 1 '/2d., 
2s. 9d., 4s. 6d, Hs., 22s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij alle medicijnen-verkoopel's door de geheele wereld. 
~ Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. lndien het adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is bet bedrog. 

('130) 

~B~Y. 
Een ftinke, luchti[e Stallin[ 

VOOB VIER PAA.BDEN 
en 

Een rullle W agenkamer, te bevra
gen bij: 

(351) SOESM.AN & Co. 

-



Y erkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff- Soerakarta 

PAPIEREN IN DI\'ERSE SOOR'rEN. 
E ITELOPPEN. 
KAN'l'OOHBENOODIGDHEDEN. 
I .i: KTE N, L ZEE R VELE SOORTEN. 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

VERZORG INGS-G ES TICHT 
TE 

SOE R AKA RT A . 

flf. deelin g=fl1nbachfs~chool. 
Op b esteUing wo1·de11 aangem.t1.akt al

le onderdeel e n , ·an g e bouwen als: 
KOZIJ ' EN, RA.\IEN, DEUREN, KAPPE N, 
TRAPPEN enz. 

R UIS en KANT001UIEUBELEN. 
Allen soorteu Villi s:\IT DSWE RKEN. 

Herstelliugen n.n.n YOE RT UIGEN. 
Het S CHILDE llEN vn.uDEC'ORA'l'IE enUIT
HANGBORDEN in n.lle )etters enz enz. 
V oor inlichtingen zoowel n.1s bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den Heer 
A. COOl\IAXS, zijnde Z !Dd. aan het 

hoofc.l dezer school geplaatst. (209) 

TE~ BEHOEYE V.<1.~ 

dt. § i} m,.ia. .> t i1d1.>c FiooC t (?, Soeza.fta.zta. 
EN 

a, 6l)c,r.c.:.n i<a-i HCJ- to t voo tGctt'lide nd Nidet-

-vicfi t aa n Jl:in.:lct.:1i va.1i ~ltinvetmo

qenl1c1 i in Vlcl1ctCa.nd .> cfi-~ 1id i ~. 

Trekking 

Maa~rra~ ~~ ~~~~rn~~r m4. 
- 225-

OBAT PE!l BEKIN KOEWAT dan B.AJIK GIGI ELIXI?. 
D AR I 

TOEAN TOEAll PENDITA BE!EDIGTIJJ 
nama Obat "OLIVETA/t/S" 

PAXE llfJ'A.-- To0:111g 
baraug njaug sa lve aclanja 
liLiks cla ri iloc o ual d1 
dalam satoc prapat gl a~ 
ajrr fajcr stcuga 1J a11g .. L 
I.Jaji!< sa l<al i). ll1!rn1 oa~•1ll 
boe.1 cJ 0r gigi cu go~~nk 
baji k g igi. Tjoclj i m 1doc. 
sama iloe ajcr ljan• p•1c1·a 11. 
lau1 as mcra~a Loc1oeuga11 
dar l iloc ol>at. 

MENG' .o:JS
T:l:N. - l\ al0c 
d,lfrj l!CT c-jrrj alla 
l c~ilJtf...r ro.n1·1 ~:l 
BlOC \Ya Lh! i acifl 
le1ua::; o ra u·~ rnbli 

. liuga1 h1r;rnr- 11 ja11µ 
1 1 ..... at r1e addilj·l 11. i

nit satol! s~t1tl ·k 
l\:Cljil d<HYa ll g- 1( II 
•locolla l lli dal<1 111 
1:ocloc l(.i taoc sa-
1~1-U::.:a :-; a~11a ~<1 -

J c1 ga· ajc r1 sa l<i l 
Jaulas kouraug. 

K a 100 ~a• lj .1li 
.... u oc gi:..ri a<la · ~a
:d l ora11g laJJla-.; 
111;!k<1 t sa l<il l<a

,,_. ,,,.a ~ bnc'' a t 
i d.1 li.;.l IJ ;.ri~i ~;:~ it 

.. tint' (r<dllll:,! l\1'-
lH1t lldl: f <lai i 

. ;{...; j.11.g" l! lH°'
! ·1 1 ,~,ah ~a1 11tl 

-----i~a:.J~.W....WL......,. . t .. c ol.ia l. 
Jtoc oba l go:-; !->ok gi gi l" i: '' .1:1 1.::~·c,:·aL Uan baJ il~ 

_ig i dari toean-t uean pcnrl~tJ. B~t1Ltlicl1 .i 11 atla j \(•!\i 11 
:5atna 1 san1a d,iooga bekinan, l\l'i n 2: lit! j 1l\ -..:nl\a\J 1L111 
IJeldn aloe:'. ~::i iloc <lia, <1i a aria sa1na t1'-· ··':..r;1 1 o,·i·il 
ka ja 0l.Ja l Elixir da 11 or anp- oolc'.1 p~l\~ ~ill!i.l -..:(l}\;d1 

OF:A!IG NJ AllG FOENJ A: 

Toean SEGUIN, 3, Rue Hilgnerie. n n~ f'U FX 

DE SIBOOP J'AN D' Z E D is een koslbaar 
kalm erend mlddcl voor kindcren. 
DE SIBOOP YAN D' ZED is onfcilbaar te
gen Ki nkhocs t. 
DE SIROOP YAN D· ZED is e cn radicaal 
middel tegen de hocst van te ri nglijders. 
DE SIROOP YAN D· ZEDis eenzekcrmid
del tegen hoes t verkoudhe ld . 
DE SIBOOP YAN D' ZED is ultstekend te- . 
gen Slapeloosheid. 

PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 
EN OVERAL IN GEHEEL NEDERLAN DSCH INDIE 

Te Soernkarta bij A. i\IACHI ELSE. 

EE CKE R & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WEBKTUIGKUNDIGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

H E BB EN IN VOORR AA D : 

Een groote partij l..i, T, 1-l en Balk
ij zer in alle afmetingen. 

§taaf en plaa.tijzer van ulle dikten, 
wn.ar bij van 6' X2 ' X '••" en '1," 
~taaf en pla.atkoper en .Koper

d r aad. 
Groote- sorteering- Jlloerbouten en 

JHinli.na.gels. • 
> > l{o1•e1·en .Mranen 

en § tooinafslniters. 
India rnbbe1· van af '!,. " tot en met 

l " dik. 
Gaspijpen met hnlpstnkli.en tot 

en met 4" 
Geklonli.en pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atrnospheren. 
Prima kwaliteit E n g elsche d r ijfrie

men, enke1 en dubbel. 
H and, Ceutl'ifn~a'!'I, §too1n

po1n p e n en D1·an cls puiten. 
!iii n ijge1·eedschap "\-'OOr gas en 

With worthdra.ad. 
Aile soorten Verf~'7"a.ren. 
Boor en Ponsi nachines, Draai-

1 
bD 
~ ..... .... 
<l) 
p. 
<l) 

..-! 

<l) 

'"::l 

"" 0 
0 
p. 

Y n.n af heden dagel ~jks verschc Gebitkjes enz. Pr~jscournnten worden tegen fra.nco 
aanvrnge franco toegezonclen. 

00 
"" <l) 

P< 
::l. 
0 
00 
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VAN R U IJ V E N & Go; 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBEN"§TBAAT. . 

(1 27) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dP.n 
kortst mogelijken t ijd afgeleverd. 

N B d B r 1. I n. d i s G h B L B v B n s v B r z B k B t i n ~ 
EN 

en § chaatbanken. 

1 
§ .too1n1nachines 1netketels opern 

Cnnda.tieplaat. 
Jiiezel~nhr co1npositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. 

L ij t r B Il t B M a a t s G h a p p ij 
TE BATAVIA. 

Dinas Cl'istall, een nieuw soort 
v n nr klei. Van welke lar•tste a.rt ikelen zij 
eenige agenten voor J n.va zijn. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v . .Kapitfinl bij overlijdeu , I rnruer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het on1angs 1111ngenomen VER.LAA.GD tn.rief voor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

V erder alle artikeleu, benoodi~d 
voor landelijke ondernemingen. 

Hunne zaak op grooten oruzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gestelcl. 

Gan.rue belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van Jlachinerieen en 
reparaties daarvan, en nernen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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W itte en Roode P ort .... . f 15.-1 per 
lt.lalaga,~Iuscate l e11Vi110Dulce11 ·l3 . 50~12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-S h e1·ry ,, ·12.-iaeoi. t, 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

I NDISCHE -BODEGA 
OntYangen: 
Een part~jt.je exqnise witte 

po1·t wijn, minc.lcr zoet van srnaak clan de 
tot nu toe nn.ngevoerde. 

( 286 ). * 

(17 ) 

Steeds voorhanden: 
POS'l''l'AB.IEVEN. 
TELEGRAAF'l'AH.IEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOE LIELOONEN bu1t.t11 

de lijn. 

(6) THOOF'l' & KALFF. 

ONTVANGEN: 

pr a ch ti RB 01B0 R r a fi B Bil 
zeer goedkoop. 

THOOF'I' & UALFF. 
(162) 

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

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

H A N D E L 

in Pauier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afl.evering ge

l garandeerd . 
P RIJSOO URANTEN worden Hteeds gratis 

verstrekt. (7) 

V erkrijgbaar 
bij 

THOOFT & HALFF. 
A.vonturen 

vnn 

Baron von MtinchhansBn 
(in het J a vaansch ) 

Prijs f 5.- fmnco pel' post f 5,50. 
( 82 ) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Het be/angrijkste huis va n Europa voor :MENUS voor DINERS, VISITE!c:AARTJES, BALKAARTJES 
KAARTJES IN BLADEN, OHROMO KA).RTJES, KALENDERS. 

Dil huis maakt zelve alle Photo~ap~rttkelen, Droose :Platen, Chemlache 
Prodncten,ll:.aarten, Bakke11 (porcclcinem, Appareila instantane11 en anderen. 

_Bestcllrngeu vcrge zcld van dekki ug op Europa te zcndcn aan mijn vertegenwoordiger 
hieronder vermeld, of aan mijn huis. 

BELANGRIJK.E OPM.ERKlNG 
Alie Artilr.elen van mijn lluis aragen mijn F'abrieltme1·k Ch. D. of m1jnen naam. 

lonsters en Catalognssen te verkrijgea bij VOGEL VAN DER HEYDEN a: Ct•, Soerakarta. 
(oil /VV\ fVV' /VV\IVV\/"\fV"\/VV\ 

den Agent te Soerakarta. 
.J. H. VAN OM.MEH.EN. 

Verkrijgbaar bij 

~~®~1~ ~ [~jl[L(W~ ~ 

Hantoor-Agen11a:s :J.§Sii. 
Spoo1·w eggidsen. 
Nedel'ltnids Geschiedeni.s en Yolksleven 

( pl'.lu1htwerk in 4 g,., octavo cleelen) 
de Ge nestet-.Atb1im. in p1·achtband. 

ltalie, dool' Ge1"a1•d Helle1· >> >i 

Ben schildeNlo o.r, com.pleet ( voor dl-
l ettcint-schitde1·s.) (249) 

A .GENTSCH AP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie l\faatschappij. 

De ondergeteekeude sluit verzekeringen te
gen bran<lgevaar , op de gebruikelijke voor
waarden. 

(1 4) A. MA.CHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND- ASSURA NTIE MAATSCH,.iPPLT 
,,Veritas.'~ 

Bij het !lgentschap dezer Maatse!iap
pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, ;;e lege nheid tot verzekering 
tegen b randgev aar, van alle soorten G.-. 
bouwe n e n Goe der en. 

De Agent te Soemkm·ta, 
(1 6) J. EL VAN OMMEH.EK. 

V erliT\jgbaar 
bij THOOF T & !\ALFF 

blanc o aanv1·age n tot geleide
billet YOOI' vervoer van koffij 
met onh·ang·stbewijs voor koc! 
fijpas. (193) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aa.nvrn.ag dadelijk 

SchijfschietI"cgisters en A.t"standsbepa-
li ng-en, afzonclerlijk gebond en. · 

Gedru.kte A.antee.kenin;;boekjes. 
Naamlijsten. 
Kleedinglijsten. 
"Strafboe.ken. 

M:enageboeken met ster.kte Register. 
Proccs-Verbaal. Getui;;en Verhooren. 
lleklaagden Verhooren. 

Vendu,•erantwoordingen, enz. enz. (4) 

Stellen zich veraf1twoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOF'l' & KALFF - Soerakarta. 
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