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EBnB bij eenkomst van het Reddin[sle[Br. 

(Slot.) 

Nogmaals zong de menigte in koor hetgeen 
haar was vooraezegd: daarna een antler gezang, 
beginnende met: Ik wil de u we zijn! Jk wil 
de uwe zijn! 

O! dat de wereld Hem toebehoorde! nep de 
kokmel uit. Dat iecler hart bet Z'.;ijne ware! 
Laat ons wederoru. aanstemmen en dat zij die 
gelooven de rechter hn.n~ ornhoog heffen! Ter
stond verbief zich een klein woud van arrnen 
en banden en in die houcling werd het koor
gezang van zooeven herhaal<l. 

De vergadering da11.rop 11.ansprekende m_edt: 
Mijne vriendeu, medgezellen en soldateu! zei e 
de kolonel <lat hij geeuszins de sprekera, voor 
deze gelegeuheid n.angewezen. bet gras voor 
de voeten wilde weguuiaien en clat aanstouds 
anderen bet eio·enlijke woord tot hen zouclen 
voeren. Het g;'bouw,'t welk men thans opricht
te, zou een midllE'lpunt worden. clMrbij gemak
kelijk en praktisch iugericht. Het zoude helll 
en allen die aan den beiligen krijg deelnamen 
een groot genot z!jn geweest, ind.ieu zij in hnn 
midden hadden mogen zien zijn hoogvereerden 
vader, den Generanl, maar al wns hij niet in 
den vleescbe met hen, zoo was hij toch in den 
geest nabij en hij strekte van ovt·r de wa~eren 
zijne handen naar hen uit en vatte van ieder 
soldaat en medgezel de hand, hen noorligeude 
tot bet volbanlen in cle goede znak. Deze dag 
zou in de geschiedenis Yan bet Reddingsli>ger 
met een roode l~tter worden aangeteekend. Het 
leaer had thans omtrent 2000 strijders onder 
zij

0

ne vane!! en aan t1.cbt tot negen miljoen men
schen werd over de geheele aarde het brood 
der genade gebracht door de afdeelingen van 
het Reddingsleger. H~j had nog slechts aan 
zijn waarden vriend, Sir Henry ~arkes, .~ie op 
dezen namiddag ru.t>t hen had w11len zun, te 
vraaen om de plechtiaheid te verrichten van 

" 0 het leagen van den eersten gedenksteen. 
Sir 

0

Henry Parkes,_ex-premier van N"ew_S.ou~b 
Wales en eeniae malen !eider der opposihe m 
het parlement,

0 

stapte naa.r voren en bevesti~
de den steen die zijn n11.11m droeg. Daarop zeI-
de hij: . 

Kolonel Booth! Hetlen morgen m de tad 
konwnde zag ik mijn naam met groote letters 
geschreven op aanplakbiljetten, en. dat znlks 
met de plecbtigheid van heclen m verbn.ncl 
stond. De mak wag m~j geheel onbekend; la
ter vernr.m ik dat ze mij was blootgelegd m 

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

te weini~ ..... 
YIII. 

(Vervolg.) 

Wij ]even, gelijk gij hclit kunnen opm_erken, in 
buis zecr eenvoudig; betgeen men menschen Zten noen~t 
doen wij niet; ons !mis zou ruimer _en gemakke!LJ
ker zijn, als ik niet nanr den bun~·prLJS b:-hoefde te 
zien. Maar mijne vrouw is een f1111ke hu1shoudstE'r. 
Ziedaar de gcgevens. Maar ik rnoet u als eerhJk 
man verklaren dat wij het nog zeer, zeer mocten 
overleggen om rond te komen. En toch ~ezi.~ten wij 
no(J' zooveel clat ons inkomen, gevoegcl biJ m1Jll trac
te~ent als 'lid v~n (le rechtbank, ruim acbthonclerd 
O"Ulden rneer bedraagt dan het predikants tractement 
bier ter stcde. Ik zal u vertrouwelijk nog meer zeg
gen. De predikant onzer gemeente geniet misschien 
een paar honclerd gulden minder clan de gercforme_~r
<le predikanten; zijn hui~gezin is aan bet. uwe geluk. 
Hij beeft - ik weet bet, en zeg . _bet u m vertrou
wen - een inkomen, waardoor ZLJll tractemcnt nnge
noeg verclubbelcl wordt, en toch moet -~ij _het zorg
vuldig overleggen om rond te kumen. GLJ zmrlet dezen 
mi,taag aan tafel, clat er ten platten lande handen vol 
geld weggaan a.an porten, vrachtcn, en de1·gehJke voor 
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brieven, die mij mmmer bereikten. Mijzelven 
aldus op den voorgroncl ziende gesteld, dacbt 
ik het oest te doen met aan de oproeping ge.:. 
volg te geven, omdat m:i-1n wegblijven aan 
verkeerde beweegredenen had kunnen toege
schreven worden. Overigens kom ik hier om 
de vestiging van deze kazerne voor het Red
dingsleger bijtewonen met een hart vol toe
wij<ling. Ik kom bier niet als -een solclaat m 
dat Lt·ger, en nog veel minder met eenig ver
toon van godsdienstijver, maar ik kom bier als 
een burger, die van heeler barte gelooft, dat 
het Reddingsleger een goed werk verricht (Kre
ten van" Loof den Heer! en Hallelujah!) Ik 
weet dat nw .arbeid negen jaren geled1m begon 
ia. die groote zee vol worstelende en zinkencle 
zielen, ik bedoel Londeus Oost-einde, waar tien
clni:i;enden van mannen en vrouwen mmmer 
tot r<.cht besef en reclelijk genot van een men
scbealeven gernken, eu ik weet clat de afge
zti.nten van deze godsdienstige beweging door
gedrongen zij n in wti ken van ellende en mis
daad, van godsdienstig en zedelijk verval, waar 
geen 7,eJtdeling van een andere Kerk ooit gaan 
zou. (H oor! hoor!) lk weet dat het in alle dee
len der wereld uwe taak IS geweest om de 
groncl waarheden onzer gemeenschttppelijke gods
dienst ingang te doen vinden en dat, zoo gij
lieden niet .t11sschenbeiden waart gekolllen, al
les duisternis en nacbt zou zijn. Daarom, wat 
de wereld er ook van zeggen moge, gij doet 
een groot werk aan den Yoornitgang van het 
rueuscbelijk geslacht. Ik twtjfel geen oogenblik 
aan de waarheid, dat gij de godsdienst -rnn 
Jezns predikt aan acht of negen ru.iljoen men
schen in verschillende deelen cler aarde. ik. twij
fel geen oogenblik dat g!i een groot werk in 
de christenwereld verricht en bet boezemt ru.ij 
vertrouwen in <lat ge dit niet tracht te cloen 
rn prnchtige 7.ijden gewaden. (geltjk de R. K. 
Kerk) of in het bijzijn slechts van de voor
namen der maatscbappij: Docb gij gaat gelijk 
eertijds de apostelen, van 's werelds gewone 
dagelijksche bezigheden terstond tot de man
nen van bet volk. Gij zoeki uwe kracht niet 
bij de aanroepingen der heiligen, <loch gij zoekt 
de diepstgevallen zondaren en dit IS juist het 
werk, dat de stichter van onze godsdienst me
cle deed. Het is derhalve met het meeste ge
noegen <lat ik mijn bijval schenk, zoo weinig 
als die beteekenen moge, aan het goede werk 
't welk gij verricht. Gij kunt hiermede geen 
kwaad stichten, gij verkort niemancls vrijbeid, 
g~J beclreigt niernands geluk, maar gij leernart, 
in clnitlelij.)rn en eenvouclige taal, den weg tot 
redding en wau.r g+J aan zoovclen uit cleze 

dingen, die men in een stad voor bet grijpen heeft: 
dat men buiten alles van elrle1·s moet laten komen, 
daarom alles ten duL11·ste betaalt, en dan nog krijgt 
men wat men in een stad niet hebben wil. Mam-, 
mijn vriend, dat moge waar zijn; in een stad heeft 
men duizende kleinigbeden, van welke men op een 
dorp geen denkbeeld heeft, IIet is een gestadige 
drup, schier niet te gl:llooven; men · moet er aan, 
men wille of niet, veel is rechtstreeks onvermijde
lijk-ik zon u staaltjes kunnen noemen . , ... . 

- llfaar, vie! hem van Hemmen is in de rerle, hoe 
maken het de andere predikanten? 

- Ten deele heeft men geld: cen paar die het 
niet hebben - de een heeft geen kinderen, ziet nooit 
iemancl, woont in een afgelegen gedeelte der stacl, 
en hem wol'flt nu en dnn nog al wat toegestoken; 
de ancl<>r is eenloopend geze l en woont op kamers, 
want hij komt er vool' uit, dat het hem niet con
venieert er een huisbouding op na te houden, maar 
hij is verloofd aan een schatrijk meiaje. 

- Dan kan ik ook de beroeping onmogelijk aan
nPmen, zuchtte onze vriend Beter ten halve gekeerd, 
dan ten lrnelc gedwaald . Ik zoPk mij niet ongeluk
kig .... te maken, zeirle hij, maa1· hij dacht: onge
lukkigr.r maken clan ik reeds ben. 

l\Iet die overtuiging kon hij naa1· zijne pastorie 
terugkeeren. 't Viel hem bitter een oogenschijnlijk 
benijdenswaardige Jotsverbetering te moeten afwijzen 
alleen uit geldgcbrek, maar hij bcgreep tel'echt, dat 
hij zich op een rlorp veel gemakkelijker kon behelpen 
clan rn een stad. Doch zwaar drukte hem op de 

Advertentiekosten behn.lve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

groote maatschappelijke klasse verlossing brengt, 
dan.r bevordert gij hun welzijn door bun ma
tigheid te leeren, gii vermeerdqrt den vrerle m 
hunne woningen door er de verkwistin·g en al
le bronnen van twist uit te verclrijven, gij be
vordert ook het zedelijkbeidsgevoel e.n bet 
huiselijk geluk van een groot deel onzer me
demenschen. De groote massa van het men
schelijk geslacht weet nog wmmg van de ze
geningen der bescbavi.ilg. Zii die door het lot 
begunstigd zijn, zijn weinig in getal, de over
groote meerderbeid bestaat uit hen, die de 
zwaarste lasten te dni.gen hebben en het minst 
's levens zegeningen deelacbtig zijn. Uw .streven 
heeft ten cloel het lot der 111.atsten te nrbete
ren en gelijk reeds gezegd, daarin kan niets 
kwaads zijn en ik tart de spitsvindigheid van 
sophisten om te bewijzen op welke wij:i;e gij en 
de uwen eenig waarneembaar kwaad zoudt 
doen, Daarom heb ik van heeler harte deze 
plechtigheid verricht en als burger v11.n dezen 
staat verleen ik u gaarne mun vollen iiteun 
aan wat uwe pogingen dieustig kan zijn. Aan 
u en uwe vrienden zij de ,beste uitslag toege
wenscht.! 

Vuur een salvo! nep de kolonel. 
Overnl klonken kreten van A men! en Hal

lelujah ! De kolonel bedankte sir Henry voor 
zijne opwekkende en aanmoedigende woorden 
en zeide da11.rmede het woord te doen voor 
zijne officieren en soldaten, welke alien zoo 
ijverig aan de goede zaak r.icb toewijdden. 

De heer Melville, optredende voor mevr. 
Walker, die de tweede steen legde, deelde me
de dat die dame hem h1td opgedragen een che
que v1in 2o pond sterl op den steen te leggen, 
ter ondersteuning van de goede zaak. De plech
tigheicl van heden zoo ging bij voort, zal der 
wereld koncl cloen, dat oncler den zonmgen 
hemel van New South Wales vrijheid iR vopr 
iedere ger.indte, ook voor het Reddingsleger. 

K11lonel Booth deelde nog mede, dat er dien 
avond nog eene vergadering zou plaats hebben 
in de Nieuwe Vr!jmetselaarszaal en clat vele 
notabele personen, wanronder leclen rnn het par
le::nent, hun bijzijn hadden toegezegd. Het Red
dingsieger, zoo zeide hij, gaat voort op zijn 
weg m het aangezicht vaa onde ugd en onge
loof. In Engeland, Schotland, Ierland en an
dere landen zijn velen, die tot de zonde ver
vallen Waren door onzen Bond verlost. Men 
heeft claarvau verkeerde voorstellingen gegeven 
cloch in den laatsten tijd, is men tot hetere 
inzicbten gekomen en In.at ons recht weder
varen. Ik hoop chit naar deze ~azerne de schre
den van velen geleid zullen worLlen, die nim-

terugreis bet denkbeeld, zijne gelicfde Christine te 
moeten bedro£ven door de opmerking, dat hunne 
bekrompen omstandigheden het eenige, maH ook 
bet onoverkomelijke struikelblok waren tegcn de 
aangeboden bevorr!ering. Daarom besloot hij slecbts 
een gedcelte van dim last te leggen op de schouders 
der echtvriendin, clool' - 'twas "·el een onwaarheirl, 
maar een om bestwit - onder cheidt>ne andere ne
vendingen in een veel minder gunstig rlaglir.ht YOOr 
te stellen, dan zij hem warcn voorgekomen. Want 
weinig vermoedcle hij, dat het Christine volkomen 
emst was geweest, toen zij Yel'klaarde geen behoefte 
te gevoelen aan verandering ; en. weinig ook, dat 
van stonde aan haal' bet geldelijk bezwaar niet min
der had afgeschrikt dan hemzelven. 

Zoodrn aan den avond van d<>n dag zijner tehuis
komst dt1 kindrren van de baan waren, zette Chris
tine zich vertrou welijk bij haren echtvriend neuer, 
met de woorden: 

-Zie zoo, nu rooet gij mij eens verhalen boe gij 
alles gevonden hebL, allcreerst: was de algemeene in
druk gunsiig of min gunstig? 

-- \Vat zal ik zcggen, melieve? Ik was er op 
voorbereid dat men mij alles van de schoonste zijde 
7.0U vertoonen. Bij mij zelvcn heb ik er dus reeds 
nij wat afgetl'ok~en. Dit echter wil ik u niet ver
bergen, wij hehben nu zoo lang op het land gewooncl; 
ook bij brn die in de stad wonen heerscht cen toon, 
aan welken wij niet gewoon zijn. Ik geloof niP.t, 
dat wij el' ans gemakkelijk aan gewennen zullen. 

- Zullen? vie! zij in. Zijt gij clan reeds besloten 

Inzending der Advertentien tot op den 

<lag der uitgave v60r 10 uur. 

u~.er van den HeilaJJd gehoord hebben en dat 
Z1-J op deze plek zullen wijr.en als de plaats 
van hunne geestelijke weclergeboorte. 

De collecte welke daarop gebouden werd 
bleek zoo voordeelig te zijn, dat de kolonel her 
hauldelijk opmerkte d11.t hij dien <lag in goed 
gezelschap was en waarschijnlijk ten einde de 
goerl.e geest onder de omstanders wakker te 
houden riep hij: Vuur een snlvo!, hetgeen steeds 
het teeken was voor eene uitbarstina van aods 
dienstig gevoel. De meeste aevers 
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veraez~lden 
h .ft o a 

unne g1 en met de opgave van hun naam 
doch er waren gaven bij van personen welke 
vermeld w_erclell' nls: de gelukkige Ier, de pelgrim 
van Paddmgton, eene zuster, enz. 
. S~oedig nadat de inzameling gehouden was 

emd1gcltJ de plechtiaheid, doch des 11.vonds ver 
eenigden zich de l;den van het Reddingsleger 
weder om hunne banier en trokken in optocht 
naar de Xieuwe Vrijmetselaarsznal, waar een 
druk bezochte dienst werd gebonden. 

'l'egen het einde wenl weclerom de onver 
l}lijdelijke collecte gehouden, om in de kosteu 
van bet nieuwe gebouw te voo.rzien. 

Soerakarta. 
.U:aanstand. 

W oensdag 3 December V. M. Dinsdaa 9 
0 

December L. K. W oeusC!ag 17 December N. M 
Donderdag 25 December E. K. 

Kommissarissen voor de maand December 
Plnatselijk e Schoolkom 111 issie 

de beer: E. A. HALEWIJN. 
cle beer: J. SPRUI'l' LANDSKROON. 

Verzorgingsgesticht 
de heer J. G. 1I. A. Oarlier. 

Sluitdagen 

TE SA.lli.RA.i~G : 

F. 14--28. 
E. 7--21. 
H. 6-16 -27 

d e r 1'I a i I s. 
TE BA.TA vu.: 

F. 3-17-31 
E. 10-24. 

H. 9-19-30 

. Het S. H. B. wijdt een kort (voorloopia) ar
tikel attn eene uitvinding van den beer 

0 
Beer 

te Loenrndjang om koffie te clroogen. 
De uitvinding bestaat in eene aeheel ii' ze-" . re_n loocls op s~eeneu n_euten. .A.an weerszijden 

ZlJil bakken, clie op rmls loopen en in- en uit
geschoven kunnen worden in weinige seconden 
en met weinig kracht. · 

:::lchijnt de zon en is het helder weder clan 
verricht de natuur bet droogen; is het weer re-

het aan tc nemen ? 
- Iloe kunt gij dat den ken? Zoncler eerst met 

u te r«adplegen? 
En nu won zijne waarheidsliefdc het van ge

maak te plannen. \'an lieverlede bereidde hij ham· 
voo1· op ck verklaring, dat bet vertrek onmogelijk 
gcnmakt \\'Pre! door de verbazende onevenrcdigheid 
tusschen inkomsten en hehoeften; onmogelijk door het 
voornitzicht , dat een oncleelbare armoede hen ginds 
wachtte, door de zekerheit! dat kommPrvolle clagen, 
die te Dennenhoek nu en clan warcn doorleefd, met 
bondPrdYoudige lrn·ellingen, hen in de stad onafge
broken en zoncler verademing wachtten. 

- Uwe woorden ontlasten mij Yan een zwaar 
pak, sprak zij. Yan 't begin h<.'b ik het aldus inge
zien. Hier kunnen wij !even zooals wij willen; nie
mand ziet er rnij op aan, dat ik bet werk van 
een clienstbode vel'l'icbt. Daar wie wect hoeveel 
miskenning, geringschatting, bespo1.ting misschien .... 
0, mijn vriend, als hct van mij afhing ! Gij zijt na
tuurlijk vrij in uwe keuze, maar als gij het mij 
vraagt ..... . 

Zij voleindigcle den zin niet; maai· omhelsde met 
vum· baren echtgenoot, toen rleze bet gesprek ein-
digde met te zeggen: • 

-- Alles gewikt en gewogen is het verstanrligste, 
clat 1Yij ons door den schijn van ecn meer aanzien
lijke stanclplaats niet latcn verblinden. Morgen gaat 
er een brief weg met beleefd beclanken. 

Zoo geschiedde het ook. De ware r<>clen van dit 
in der meesten oog onvcrklaarbaar, zoo nict dwaa& 
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gewichtig, tle zon ,chuil gega11.n of de atmos- ! blj oude vrouwen, die· hun goudeu bergen 
pheer mistig en vochtig, dan kan kunstnmtige voorspiegelen. 
wanute dat proces verrichten e.n gewoon brnnd- Ret b~!rnnde mundits v11lt clccipi bl\jft toch 
hout er voor woden gebruikt. Het eerste · llltmr altuJ van krncht. 
;ml meer op de l11ge, bet laatste meer op de 
hooge landeu voorkomen. Het is derhalve eene 
vin~ling ,1 double usa~e. 

'mLr het Ind. V ml verneemt is door den 
Directenr van Financien aan de Regeering 
voorgesteld om, tot bijwerking van den acb
terst1tnd bti ,s limds lrns te Solo, een som van 
r[:·rno ter beschikking van den Resident van 
~oernJrnrtn te stellen. 

· Eenigen tij<l geledeu vernam eene inlandsche 
vrouw in de de 1\ Kanwg-doewet onder Bojo
l1tli, dat v\jf hnrer kippeu door even zoovele 
vrou'.rnn arglistig wn.ren opgevat en naar pa
sar Soenggingan gebrncht. Fluks toog de ·be
·tolene op bet pud en vond haar plnimvee 
mits51Lders de diefeggen, welke aan de Politie 
w.enlen overgeleverd. H.-!t bleken opgezetenen 
van de desn. Djaruue. district 'l'engaran (Sala
tiga) te zijn, die liefat zeven palen ver gelm
men waren om vijf kippen te stelen. 

Door cleu Penewoe v:tn Banjoedono werden 
onlangs tien inlanders, zoowel nrnnneu als 
n-ouwen opgev1Lt, die in de riettuinen aldaar 
zich JLllll bet stelen V1Ln mest, (boengkil ver
mengd met asch euz.) hadden schuldig ge
maa.kt. 

Bg om1erzoek bleek het, dat zij die mnterie 
nn.n personen verkochten, die vnu het maken 
vn.n tempeh een beroep maukten, en in <lien 
rnrm in den h:mdel brnchteu. 

In hunne buiz.en wer11 onder de baleh-baleh 
nog eene groote hoeveelheid mest gevonden, 
wnn.rop zij met de corpora. delicti natLr Bojo
fali <Yetransporteenl werden. 

De Uhiueezi-:n ulhier veroorzaken dikwijls veel 
hi ·t nan den builengewonen deurwaarller P. 
albier. 

Zoo kwam deze op zekeren tiid bij een Cbi
neescbe njonj11, om ha1~r te d11grnarden, doch 
cle vrou w verklilanle, over acht rlagen het ver
sch uldigde te znlleu afbetalen. 

Xa bet bepiLa1•le tijdstip teruggekomen. vor.d 
de beer P. bet huis V!Ln de gedngvaarde ge
hee] en' al leeg. Ecn in de nabijbeid wonende 
Chinees zeide: ,,8oeda ngaleb, toean." 

Een gefortuneenle Cbineel', en·neens voor 
schuldeu ged11gvaard, vertrok met de noor
derzon en betindt zich thans, volgens bet 
zeo·aen ziin1ir kennissen, in Ghi1rn. Naar alle 
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waarschijnlijkheid echter ml bij we! wat dicb-
ter bij zijn. 

Ter voorkoming van dergelijke onregelliia
ti<Yhedcn warden thans bet hoofd der Ohinee-

o 
zen en de wijkmeesters daarvoor verant.woor-
delijk gesteld. 

Achter het Fort Vastenburg alhier zijn ver
scheidene fuseliers aan bet werk om schansrn 
en ingmvingen te maken, waarschijnlijk voor 
de op handen zijnde militaire operalieu. 

Y oor deze zou het groote heideveld te Ba
la pan beter aan het doel beantwoorden. 

De prijzen der loten in de loterij, welke te 
Batavia op 22 a. s. des morgens ten acht ure 
ten overstaan van den Notaris H. J. 1\Ieertens 
zal worden uitgespeeld, zijn am1merkelijk ge
stegen. Te Pasoeroean en te Soerabaja. kosten 
zij f 14. 

'l'al vn.n menschen al hi er hon wen l uchtkas
teelen, en loven premien uit. alsof zii reeds 
de 100,000 gulden iu hun zak badden. 

Anderen bewierooken hunne loten of gaan 

bcsluit kon ,·an Hernmenis natmu·Jijk niet open leg
gen. VoorwendsPls opzoeken en leugrn voor waarbeid 
aan den kerkeraad der beroepenrle gemeente schrijYen, 
achttc hij bP.nerlen zich, zoodat hij er zid1 eenrnu
dig toe bcpaalde zijue wanne erkentelijkheid voor de 
hem bewezene, hoog gewaardeerde onclerscheiding 
Pn het in hem geslelde Yertrouwen te betuigen, 
docb dat, l!a zij11c ernstige overweging, hij geene 
nijheid vond om de roepstem tc volgen, geen~zins 

t wijfdende of men zou de redenen, tot dit besluit lei
dende, g~rnrne eerbiedigen, vooral orndat de verzekc
ring kon gegeven WClrden, dat deze in het minst 
niet lagen in eenigen ongunstigen d~nk aangaande 
de ber'.)epende gemeente, of hare opz1ener~. 

Bij de predikanten in den omtrek baa.rde rlit be
sluit groote verbazing, bij de Dennenhoekscbe gt>
meente groote blij1lschap. Want men harl zich alge
rneen niet anders voorgesteld dan dat men den Loug 
gescbatten leeraar zou moeten missen. Ecn zoo aau
zienlijke stad en een zoo klein clorp. Waarlijk de 
gemeente Dennenhoek was in hare eigene schatting 
niet weinig gerPzen en daa1'0m meende men ook 
uiet karig te moeten zijn in het aanbieden van een 
blijk van ingenomenbeid met 's leen1at·s besluit. 
Maar wat zou .. men hem aaubieden? In heii eerste 
1·uu1· dachten velen aan een tractementsverhooging. 
!llaar anderen, de doctor aan hct hoofd ontraadden 
clit, daar zoodanige toelage of onbeduidenrl zou zijn, 
o! op den duur de krachten der gemeente te boven 
gaan, vooral inrlien eens eukelen stierven of vertrok
ken. \'an rno1·werren, huisraad of zilver, wenl het 

Men l1is kortelings in nagenoeg elke courant: 
,,De Ifr. Schmidt te 1'1·Nc;s is volkamen op 

,,cle hongte uan de ao1·~akell van tle Koffieblad
,,::;iekt1', kan de:e/ ve doen 01Ltslaw1, maw· oak 
,,op 01tkostbai·e wiJ:;e voo»komen." 

En de middelen voor het laatste zijn : 
(.L;ie de notulen der vergadering ter bespre

king vn.n de Ko:ffiebla.dziekte, gehouden te 
Samanmg op 3 Aug. 1880.) 

lo. l1et beste en goedkoopste middel tu be
strijding is neergeslagen :wal'el en U'SCIIltAPPF;N 
de» boomen, welk laalste hij oak zott hebben 
cw nge1·uclen wo ei· geen ziekten heerschten, 
DOQHDIEN IIET ZEER YEEL WINS'r .A.ANB!lE).TGE:-<D IS. 

't Is mogelijk dat neerge:ilagen zwu.velgoed
koop is, - rnaar of het afsch1·appen van 
400.000 booruen goedkoop en nog ,,zeer veel" 
wiust aanbreugend is, ben ik zoo vrij te be
twijfelen, 

Dat de ziekte er radiknnl mede verdwijnt, 
dat· ne'ew ik nnn, --- wunt iu Jilinder clan geen 
tijd zouden nlle boome11 dood zijn, --- m11.ar 
dan zie ik uog niet in, hoe dit ,,zeer veel 
winst aanbreugeud" kan zijn. 

2o. om een betue wij:;e van culttiw· ~E 
BEQI).T).'EN. ,,'l'e beginueu," --- om van de plaag 
verlost te zijn, zou men dus, al wat er staat 
moeten ornlrnppen en verbmnden en clan op 
niPu w ,, begin uen;" maar nu op ,,een betere 

. " nrnmer. 
Den Heer S. 

men, als ik dit 
kwMil, en 

zal het mti niet kwal~jk ne
middel erger vind chm de 

3o. El' tegen te wuken dat de bevolking niet 
wO!'de bedo1·ve11, aangezien zulk bede1·f onher
stelbaar is. 

• Een ieder zal ruoeten toestemmen dat een 
goP.dkooper middel moeijelijk te vinden zou 
zijn, maar of bet de ziekte zou weren ? 

Ik voor mij, kan het verband niet viuden · 
tusschen Ko:ffiebladziekte en brave Hendrikken. 

Begrgpe Z';J.lks wie kan. 
( Aangeboden.) . 

Gemengde Berichten. 
DE sCHOUT aan den OeJjoeng acbterhaalde 

gisteren aan den kleinen Boom bij eenige pas 
aun wal gestapte nieu wbakken hadjies een 
groote partij blikken, pnllen en fiesschen, alle 
gevul,l met ,,heilig W1Lter,. uit Jfekka. 

Een tler geueesheeren moet onlangs gecon
st11teerd hebben, dat bedoeld water voor de 
gezondh'3id schadelijke bestanddeelen bevat en 
uit dien hoofde, maar vooral met 't oog op de 
toen beerschende cholera epidemie, de in voer 
c.laarvau ten strengste dieude geweerd te worden. 

De badjies hadden met dnt water wellicht 
heel wat anders voor, dan om het als gewoo.n 
drinkwater te doen dienen; als medicijn (?) en 
voor de hocus pocus deed soortgelijk vocht 
reeds meermaleil dienst. S. H.B. 

NuR WIJ vE!lSJ<:lLEN zal de beer H. P. J. 
vun den Berg, gewezen chef n.lhier van ,t agent
sch!Lp der Intern. Crediet en Handelsvereeni
ging Rotte1·dam, thaus in 'Europa, te Batavia 
optreden als Hoofdagent der Neder!andscb Jn-
dische Handelsbank. I. V. 

DE PoH AC'i).', vun Macassar geretourneerd, 
br11.gt de treurige tijding mede, dat de toe 
stand yan den Gouverneur '!.'romp zee1· zo!"g-
wekkenJ is. S. H. B. 

In eeu provinciestall in Frankrijk werd bij 
het theater geeng1igeerd een man, die toonde 
annleg te hebben voo1 bet tooneel. Om hem 

een . Yoor, hct andere na, afgewczen: men begreep, 
dat al 1vat hier in aanmerking kou komP-n onge
scltikt was rnor een zoo ei:nvoudige woning. Wijzer 
was men dus dan de baron, die ,,zijnen domine" a:s 
blijk zijner belangstelling, twee fraaie vazen schonk, 
die in de pustorie al zeer weinig 1·oegden, maar de 
praalzucht van den geYer aan den dag legden. Ten 
Jaatste vereenigtlen zich alien met bet v.oorstel van 
den doctor om het ingescbrevene in geld aan van 
Uemmenis te overhandige11, niet met uitnoodiging 
om daarvoor iets naar welgevallrn te koopeu, maar, 
gelijk de goede doctor zicb bij de aanbieding uitdrnkte: 

- Het is weinig, maar uit een goed hart. Veel 
kan de gemeente niet geven; toch wilde zich nie
mand onttrekken. Die een huisgezin met kinderen 
heeft, kun altijd geld nuttig gebruiken. De gemeenle 
biP.dt u dit bankbiljet aan, ten einde het naar wel
gevallen te besteden, nu of later. De ge111ePnte 
hoopt dat haar leeraar zulks uit bet rechtc oogpunt 
zal bcschouwen, en er zich niet door beleerligd ge
voelen. 

De guile wijzc van de e zaak te behandclen be
nam er clan ook het laatste greintje van verkeerden 
schijn aau, tcrwijl bet voor de gemeente waarlijk 
zeer hooge bedrag van bet aang .. bodene ons echt
paa1· tot bun groote vreugde in staat stelde, zoowel 
tot het afcloeu van eenige knellende schnlden als tot 
bet aanscbaffen van eenige benoodigheden, dat scdert 
Jang tclkens had moeten worden uitgesteld, zclfs· 
bielden zij nog een spaarpenning over, die na !anger l 
of korter tijd zijne plaats wel vinden zou. 

nan het publiek te geweunen gaf de directeur 
hem voor het begin een rol WiLarin hij slechts 
elm pn.ar woortleu te zeggen had eu wel de
ze: -,,bet rijtuig van mijnheer de graaf is voor" ! 

Toen het oogenblik van optreden gekomen 
was stapte onze komediant van achter de cou
fosen uit en zeide zijn zinnetje met gevoel 
en voordracht, maar liet er op volgen: - ,,en 
laat ik er bii voegen, <lat de man die een 
vrouw vermoordt een lafoard is !" 

Het publiek stond verbaasd, maar niet min
der de regisseur, die hem zootlra hij van het 
tooneel af was toeriep: - ,,Zijt gg gek, wat 
beteekent dat ?" 

De andere antwoordde, heel natuurlijk: 
- ,,W el mijnheer, ik heh gemeend dat ik 

bg mijn debut, om de sympathie van bet pu
bliek op te wekken, niets beters kon 1\oen dan 
een ede1e, grootsche gedachte uit te spreken ! 

J.B. 

V er s p re id e Ber i ch ten. 
Een Arabier, die ePns aard~g wilde wezen, bood 

op vendntie te Soerabaia voor een hond een kwartje. 
Het bod werd hem toegewezen, wat groote hilariteit 
oncter het publiek verwekte. - In Duit~chlancl maakt 
men tegenwoordig papieren flesschen. Het papier da,w
voor gebezigd bestaat vooi· tien percent uit zacht brand
bo11t. Als rle flesschen klaar zijn worcten ze besmcerd 
met een mengsel bestaande uit bloed, lijm en zwa
velzuur zout. Het bloect dat van den annen man, 
door middel van drukkencle belastingen worilt af
gepr:rst, is daarvoor he-t beste. Men verwacht te ~
tavia spoedig een factum· van die flesschen en de 
leden van een zekere kamcr zullcn er elk een cadeau 
krijgen om er op te gaan . . . . zitten. - Te Soe
rabaia is een man rijk gestorven. Eenigl' kinderen, 
die in een ledig huis te Pcsapen wilden spelen, 
vonden den wachter up den grond Iiggen Den
kende dat 1le man sliep, wildt>n zij hem wekken, 
maar bij nauwkeurig onderzoek bleek het, dat hij 
<loud was. Bij nog nat1wkeuriger onderzoek ontdekte 
men dat hij voor ongeveer f 40. aan contanten in 
zijn hoofdduek had vcrborgen, misschif'n om die als 
sangoen mede te nemen. - Aan Je beide tolken te 
Atjeh, tevens zendelingen, is eeu toclage van f 25. 
's maands verleend.- Aan den Resid<'nt van Japara 
is machtiging gegevcn om de oviirvaart van de. kalie 
Monggo, te beginnen met bet jaar 1885 te verpach
ten.- Het aantal vreemdelingen; dat verledcn jaar in 
cle havenplaatsen van China, welke toegankelijk voor 
hen zijn, woondeu, bedraagt 4894, van welk bedrag 
ruim de belft Engelschen w.aren . In China wordt 
Groot Bl'ittannie vertegenwoordigd door 298 handels
buizeu, Duitschland door 56, Amerika door 24, Rus
land door '17, Frankrijk door '12, Spanje door 7 en 
Italie, Oostenrijk, Deuemarken en Nederland elk door 
eeu. - Te Batavia baddcn drie scbarniten Tala, Am
sar en Amat van de Inlandsche vrouw Armanda op 
bet erf van het bOtel Ernst f 7 ,50 geroofd. Zij we r
den gevangen genomen, maar '.I.Ileen Tala werd ge
straft met dric jaren dwaugarbeid. -

De Rechtbank vau. Omgang beeft te ·Batavia den 
Chinees Lauw Sie, van beroep acteur bij den Wa
jang te Kongsie Besar, veroordeeld tot rle straffe 
des doods, wegens moe<iwillige manslag gepleegd op 
de Cbineeien Lauw Ke en Tjoa Kitong; zijnde de 
eerste onmirldeiijk aan zijne bekomen wonden 
orededen en de laatste na rneer dan een en twintig 
dageu in het hospitaal yerpleegd te zijn, geuezen.
Een Operabezoeker klaagt er over, clat de actrices 
geprepareerd ijs eten en nog wel tusscben de coulis
~cn. Volgens hem geeft dat aanstoot, misschien om
dat bij niet rnede mag eten, want die misclaacl is 
anders zoo heel groot niet. - Jim the Champion 
verlangt in hPt Batauiasch Handelsblad, dat bij den 
gijmnastenwedstrijd, die in Januari in den Planten 
en Dierentuifl zal gehouden worden, men een jury 
bestaaude uit gijmnasten zal benoeruen. Dit verlan
gen is zeer billijk, daar aorleren het wel mooi kun
nen vinclen, zonde1• nog in staat te zijn van de waarde 
der toeren te kunuen b1•oordeelen. - Volgeus een 
gerucht heeft de 1e Gouvernements Secretaris 1·an 
der 'l'eide we! kans om tot Re:.sident van Ternate 
benoemd te worden. - De Atjehers docn weder van 
zich spreken. Zij naderden , onder bet voorwendsel 
van vuur te 1·ragen, een dubbele post bij den land
tong van Oleh-leh en toen zij dicht geno.:g bij ge
kumen waren, trokken zij hunne klewangs en dood
den de zorgelooze schilwachten, w:farop zJ d~ vlucht 
1mmen, als souvenir de gewcr<!n meclenemeude. -

IX. 

Al dl•n tijd, die hem van zijne ambtsbezigheden 
overbleef, bt'~teedde rnn Hemmcnis aan het '-'nder
wijs zijner kinderen. Maar ook claarin trof den goe
den man weder Pen gclddijke teleurstdling. Zijne 
beide jongens lrndden den leeftijrl bereik t, op welken 
zij, ondenvijs in de Latijnsche taal ontvangende, aan
sprnak hadrlen op een zoogenaamd ,,schoolgeld" van 
rijk,;wege, ten bedrage van f 25.- ieder. Jn vroeger 
j~iren werd de <laartoe gevorderdt~ verklaring van 
den rnctor in den regi~I vrij gemakkelijk verkregen. 
'.\fon '' ist, tbt dit Latijnsche schoolgfi!ld eigenlijk te 
be,cho11wen was als een tegernoetkoming a:rn de 
prcdikanten vo 1r de opvoecling hunncr· kinderen. De 
rnrderingen die de leerling heette te rnoeten umken 
waren geheel onbr.panld en zoo behoefde dan ecn 
rector geP.n bezwaar tegen bet ondcrteekcnen der 
verklaring te maken, al waren de vorderingen van 
t-en predikautszoon zcer 011beduidenrl. Later werd 
<le11 rcctorcn nauwkcnriger onderzock aanlierolen. ·Ten 
laatslc vond ePn minister goed, de gr.heele bepaling 
dour gansch willekeurigc bepalingen dermate te bc
krimpen, dat tot het doeu gcklen van aanspraak op 
bet ,,schoolgeld" niet allei>n bepaalcle vorderingen 
werden voorgeschreven, maar ook van de preclikan
ten de uitdrnkkelijke verklaring geeischt, dat hunne 
zonen zich in de Lntijnsche taal zouclen oeferien om zich 
tot het akaciemisch onderwijs voor tt bcreiden. Zoo
clanige Yerklaring kon van Hemmenis in gemoede 
niet atleggeu; eerlijkheid verbood hem elke onwaat·· 

Te Benares in Britsch Iodie is Mrs. Kennedij over
le<len in den onderdom van 97 jaar. Zij huw<le op 
15 jarige leeftijcl en laat nu 18 kinderen en 80 klein
kiuderen na. Mer. kan dus niet zcggen dat haar !e
ven vruchteloos is voorbij gegaan. Als ecn bizoncler
heid worclt nog vermeld, dat zij Inrlie geen enkele 
rlag Yerlaten heeft. - Het Nededanclsch Go;;xerne
ment laat tegenwoordig het buskruit uit eeu I!Pm
burgsche- toko koopen. Te Gouda kostte het vroeger 
f 'l ,40 per kilo; thans U Hamburg slechts f 0,80.-

De · Keizer van Brazilie Dou Pedro gaat even als 
een Ncderlandsch Inclisch ambtenaar of )fficier vo0r 
twee jaren met ver !of, niet wegens ziekte, maar om 
China en Japan te bezoeken. D,, rPis beeft ter1 dotll 
om de ernigratie van Japanners en Chineezen naat· 
Brazilie nader tF 1·egelen. Ilet verlofstractemen~ is • 
niet bekt,ncl. --- Luitenant Greelij, heeft een open 
poollancl ontrlekt en dit over een lengte van 150 
mijlen doorkrui t. De plautengroei was daar over·· 
vloedig en het ij5 gratis verkrijgbaar. Er werd eehter 
geen enkel spuor van rendiaren gevonden, maar wel 
de ovel'blijfselen van een vel'blijfplaats van Eskimos.---~ 
In Engeland is een ricbting ontstaan, WP.Ike gekant 
is tegen het boucten van v.eel tentoonstelliugen. Som
mige dcr grootste fabriekanten weigeren om goede
ren te zemlen voor de tentooustelling van '1885 en 
gaven als ret!en op dat er vreemdelingen zijn, die 
hunne machinerien nauwkeul'ig zouden opnemen, 
nateekenen en clan in het buitenland zouden nama
ken. Als men dit kon beletten wilden zij op bun 
besluit terugkomcn. Een afdoend middel om dat na
teekenen tegen te gaan zal wel niet gevonden wor
rlen. -· - ln Eng~laud vind men lieclen die zonder 
huwelijksvoltrekking toch wettig getrouwd zijn. 
Volgens een pal'!em~ntsacte onder de regeering van 
Kal'el II zijn niet voor de wet voltrokken huwelijken 
strafbaar. Nu is er een jong paar, dat sedert jaren 
buiteu huwelijk te zamen leefde, vervolgd op grond 
van fiunne openhartige bekev.tenis aan anderen, dat 
zij elkand~r als man en vrouw lief hadden, hoewel 
nimmer getrouwd. Voor den Yorm zijn zij veroor
dedd tot een boete van eeu shilling. Die veroor
deeling geldt echter als een huwelijksvoltrekking en 
mort als zoodanig ingeschrcven worden. --- Twee in 
'Varschau wonPnrle Pruissen gingen een we denschap 
aan welke drank Bismarck lievel' lust, bier of wijn. 
Ze kregen beiden gelijk want, de Vorst drinkt beiden 
even gaarne en van beiden veel. 

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 
Uit Batavia, 16 December. Het stoornschip Soem

baja is eergisteren van Suez berwaarts vertrokken. 
Tusschen 'l'jiparlalarang en Tagagapoe is een losse 

werkwagen ontspoord. 
Drie der geleiders zijn gedood en drie anderen 

zwaar gewond. 
Ontslagen, ecrvol, op verzoek, de schout bij de 

politie te Soerabaja, Muller. 
Ontslagen, eervol, op verzoek uit zijn betrekking, 

de commies der eerste kla·:se bij de secretarie van 
bet resitl.eutiebureau te Semarang, Philips. · 

Benoemd tot commies tier eerste klasse • bij de 
secretarie van het reside11tiebureau te Semarang, 
van Bronckhorst. 

Tijclelijk belast met cit! waarr.eming cter betrek
king vfrn outvanger der in- en uitvoerrecbten en ac
cijnzen te Semarang, Verzij.11; 

met de tijdelijke waarnerning der betrekking van 
outvauger cler in- en uitvoerrechten en accijuzen te 
Pasoeroeau, Kriithofler; 

mr.t de tijdelijke wa,u·neming der betl'ekking van 
verilicateur der cerste klasse te Semarang, Klusman. 

Benoemd tot verificatP.ur cler vijfde klasse Camp
buijzen en Buijn; 

tot tijdelijk verificateui· der vijfde klasse, Nagel; 
tot luitenant der Chineezen Atapvepoe, Tjap Kien 

Tjong:.~ . 
Heden is bier aangekomen de Engelsche mail, met 

berichten Joopende tot 14 NoYembi>r. 
De luitenants ter zee Rovers en Mouton, evenals 

de officieren van gezondheid Humme en Mackay,. 
vertrokken d"n 10en J;lecember met het stoom;chip 
Conrad herwaarts. 

De dames van Haastert, van Radel's, Burscboven 
en Junius zijn ter beschikking gesteld van Z. E. den 
GouverneurGeneraal om benoemd te worden tot on
derwijzcres lJier te landc. 

De luitenants Ileisterkamp en Fuhrhop zijn van 
bet Nederlandsche leger bij het Indische gedetacheerd. 

De luitenant Henning van bet Indische leger is 
bij bet Nederlandsche gecletacheerd. 

Het Afrikaansche spoorwPgcom1te is niet geslaagd 
in bet aangaan .eener leening en derhalve ontbonden. 

beicl, zooclat hij ook ctat kleine voordeel missen moest. 
Omstreeks dien tijct had er een belangrijke verau

dering in het huiselijk !even van onzen vriend plaats. 
In de stad wa!Jl' h~j beroepen geweest was, woonde een 
aanzienlijk, zeer verrnogend man, die oudel' meer 
kinderen ook een zoon h1d, hoven de mee5ten zijner 
tijclgeuooten ervaren in de kunst van geldverteeren. 
Eigeulijke zcdeloosbeid, een pa:ir gevallen van groote 
loszinnigheid uitgezonclerd, kon men hem niet ten 
laste lcggen ; als hij geld doorbracht deed hij bet in 
dr.n ri>gel op fatsoenlijke wijze, maar zoo in het groot, 
dat zijnc ouders het, in weenvil van bun fol'tnin, 
bij geen mogelijkbeiJ konclen rnlhouden; zoouat zij 
einctelijk gcnoodzaakt waren hem eenigen tijd op re
traite te stellen, t1•n eindc zich aan bedaard<?r levens
wijze te gcwennen. Door bemiclcleling van den rech
ter, dicn wij reeds lcerclen kennen, werd een onder
handeling geopend met den predikant van Dennen
hoek van llcmmenis, ten gevolge waarvan deze den 
jongman kost en huisve~ting vp1·leende tegen een ruim 
jaargeld, nog ii>ts l10oger dan het gche~le predikants
tractement te Dcnnenhoek. 

Dat rnocht ook we!, zou onze vriend er eenig voor
deel van hebben . De nieuwe huisgenoot at aanvau
kelijk alleen; maar reeds na weinige dagen verveelde 
hem dit zoozeer, clat hij met aaudrang verzoeht, 
geheel als huisgenoot te worden aangemerkt en met 
de familic den maaltijd te gebruiken. 

(WoPdt ver~algd./ 



• 

Zoodra in Nederland bcke111l wen! 1la t rle firm a 
Dummler & Co., ha;u• bclal[ngen gestaakt had, gin
gen op de Amstel'clam~rhe be111·s eenige Inclische 
fondsen dadelijk aanzienlijk mmr beueden. 

De cholera neemt in Europa toe. 
Yan Reuter, 16 December. Parijs, 14 December. 

Ferry ze;1le in den sanaat <lat het tijd is de onder
handelingen met China af te breken. 

Uit Batavia, 16 Df'aembcr. De contributie aan het 
militaire w••clnwen- en wcezeufonch is voor ·1885 
vastgesteld ''P 5 °lu. 

IJet nadeel"1g- sal<lo over bet boekja:ir 1883 be
drnagt f 27500.-

Kc:fro, ·I 0 Dece111be1·. De Mahdi bel'indt zich op 
3 uur af~tan<ls \'llll Khartoem. 

J)e stoomers Yan Gordon blijYen den Yijanrl veront
rusten. 

IIet zeil. chip Rangm· is l\ieuw-Anjer gepasseenl 
met een lading steenkolen van Shiekls voor Semarang. 

De• ,·oonvaardcn zijn afgekondigd, waarop arm 
stooinvaartmaatsi;happijen grunden te Tandj<mg-Priok 
in bruikleen kumien worrlen afgestaan tot bet op
richten van bergplaatsen voor steenkolen. 

\.Verkzaam gesteld als onderwijzeres, mejufl'rouw 
Rosma». 

Geplaatst ie Kendal, de onderwijzer del' dcrrle 
klasse Duijvelaar. 

Ovcl'grplaatst van Bengkoelen naar Fort de Kock , 
de ondPrwijzer rler derde kl:lsse Luijtjes; 

van Amba1mva naar Bangkoelen, de onderwijzeres 
Olivier: 

van Kendal naar Ambarawa de ondenvijzeres ,·an 
den Bussche. 

Aan het officieel rapport van den Gouverneur van 
Sumat l 's iVestkust ontleenen wij het volgenrle: 

Toba, ·10 Decembe1'. De wallen de1· redoute zijn 
nageuoeg geheel geslecht. 

Morgen wordt Ompoewabi getucbtigd. 
Bij terugkeer der tl'oepen werd rle vijand, die zicb 

in de begroeide 111vij11 had verscholen, opKejaagd. 
De Rt!sident van Bagelen meldt het ,·olgenrle: 
Poenuoredjo, ·13 Decembe1•. Een Xiasser soldaat, 

die op wacht stonrl aan de hoofdwacht heeft amok 
gemaakt. 

Hij venooorrlde twee Europeesche sergeanten en 
twee inlandsche fuseliers. 

Een Europeescb korporaal, werd zwaar verwond 
en minder zwaar een inlanrlseh soldaat. 

De amokmaker we!'(! door de patrouille gevat. 
Voor de goede waarneming rler betrekking. van 

Resident van Soerakal'ta is aan den assistent-re~1dent 
Halewijn een gratificatit- nm f 1600 toPgestua n. 

Uit Batavia, -J 7 DecPmber. Geplaat~t te Batavia, 
de eerste luitenant der infanterie Koster; 

te l\Ialano-, de tweedt• luitennnt cler genie .\lphert~ : 

tc Magel~ng, de t1ve.t-de luitenant de1· gPnie Raaij
makers. 

Twee schepelingen rnn het ramtorenschip Koning 
de1· Nedel'landen zijn in het ho~pitnal aan de cho
lera overleden. 

De Koning der Nedel'landen is nu verstoornd 
naar het eiland Purmerende en daar in ob~ervatie. 

Het stoomschip \'001·waarts van de n"ftlatschapµij 
»Nederland" is gi trren te Amsterdam aangC>komen. 

Ingedeeld bij I.et 7e bataillon infanterie, de twee
tfo luitenant Hilderink; 

bij bet 1 e dep6t-bataillon, de tweede luitenants 
Forner en Daib. . 

Geplaatst bij het garnizoen in umatra's \\'estkust; 
de offlcier van gezondhcid Uhlenbroek ; 

te Weltevred~n, de officier van gezonrlbeid Sierk; 
te \Villem I, de officier van gezondheid \Yinser, 
te Palembang, de officiet· van gezondheid Roufaer; 
te Soerabaja, de officier van gezondheid Koch. 
Overgeplaatst naar Willem I, de militai re apo-

tbeker Milius; 
naar Welte,:reden, de officicr Yan gezondheid rnn 

Harftcn; 
naar Semarang, de officier rnn gezondheid Salomon; 
naar Sumatra's \Yestkust, de officier va11 gezond

heid Blok; 
naar Ba ta 1·ia, de eerste · luitenant der infanterie 

de Blom. 

• Aangeslagen vendutien. 
Op Yrijdag den 19 dezer ten lrnize rnn den :Y~l

Edel.G. Heer A.. D. de Bergh alhier rnn ZEd(T, m
boedcl. 

Op Maandag, Dinsdag en Woensdag den 22, 23 
en 24 dezer in bet tokolokaal B. W. :·an Hogezand 
"Van tokogoederen. 

e Op Maandag den 29 dczer te Bojolali rnn d 
nagelatenn goederen van wijlen den beer H. vanden 
Bergh van Hijnenoord. 

lip Dinsdag den 30 dezer yoor het huis van _rle 
Heer L. J, Kuse te Waroong Pelem van Comnnss1 

n 
e 

goederen. 
Op Woensdag den 31 dezer op het achtererf van 

den Heer L. J. Nuse te Balnng van Hontwerken af -
komstig van den onderneming Sepreh. 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

A d ·v e rt e n ti e n. 
V endutie wegens V ertrek 
·OP VRIJDAG, 19 DECEMBER A. S. 

ten huize van den W elEd. Gestrengen Hee r 

~m ama~x 
len Luit. Kwal'lienneeste1•. 

Van ZEdG's. netten en ;compleeten inboe<le l, 
w. o. eene wellui<lende pianino van ScnoTTE, 

VOORTS: • 

' n 
een tjoetjah rawab en een wit martijn~je 

en eene collectie fraaie bloemen in potte 
a.ls: fijne rozen, 30 soorten pracbtige croton s, 

enz. 
JUjkda.g (]aags te ,·oren. 

355 SOESMAN en Co. 

Amsterdan1sche Apotheek 
Soerakarta. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
111 en ' '• fleschjes a f 4.- en f 2.-

1'figraine Stiften f' 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

VERKRIJGBAAR 
Javaansche AIDianak voor 

bet jaar 1SS5. 
or.der redactie van 

):1....,., I-'- ~inter. 
Bevattende een mengelwerk over de wa

jang-orang toebeboorende aan den prins Pra
boe Prang wadono, en :versienl met 2 pla
ten. 

• 

Deze almariak wordt in drie soorten uitgege
ven, waarvan de prijzen zijn a.ls volgt: 

le soort f 2.-
2 )) » l.GO 
3 > » 1.-

(350) THOOFT & KALFF. 

DE J AV A·:SODE, 
DE GROOTSTE 

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

Abonnementen en ad11ertentien kunnen aan_ 
genomen worden door den Heer C. L. Baier, 
Solo. 

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

De uitgevers, 

[324-l* H. M. VAN DORP & Co. 

;' 

[ 
111 

11,u 
;,!;! 

~ r 

II' 
,,Li 
.-. 

z 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig A.gentuur voor Soerah.rta vooT 

oo gunstig bekende ""\VI.JS El'\: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. i\IAUHIELSE. 

U it de hand te koop. 
Een steenen huis met groat ei;f, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. i\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka.~:~:~@he Wij~en .. 
(25) A. l\IACHJELSE. 

A~ir2%lm:B 
H eerenstraat- Solo .. 

Op 11ie1nv ontvang.en: 

Heeren scboen&n. 
Hoeclen a f 8.-
Parijsche hemden a f 45.- 't r1ozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Baclzeep a f 2.50 

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

de kist ( contant). 
'fokobouders o-enieten rabat. 
ScbildpiLdden kammen van af· f 1.- 't stuk. 
Scbeerruessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1 .50 Handschoenen voor heeren-
D.A.JlES ARTIKELEN. 

Handschoenen met 2 en 4 knooprn Schoe
nen a f 8.- Blancs de lys en Blancs rle perle. 

Kinderschoenen, fijne sponsen. 
DRANKEN. 

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

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

VEN TIEJ_ J 
OP: 

19 Decen1ber 1884 ten huize van den Heer de Ber[h Lnit. 
K wartiermeester. 

Vrijdag, 

Maandag, 
D_insqag, 
·woensdag, 

22 
23 
24 

" 
" 
" 

Te houden ·door 

Gevraagd, dadelijkl 

" 
" 
" 

~Een opziener, bier geboren, goed met 
volk orugaand, ijverig ~n eerlijk, volkomen 
bekend met Indigo-bereiding en aanplant, Sa

laris f 50. 
Frnnco brieven met copij-certificaten. 

EIJ§§ELL 
(335) Latoong-W onogirie. 

~De Heer van Snchtelen, 
~~ muziekonuenviizer te Djocja, 

is voornemens bij voldoende deel;iame, te Solo 
zang-piano-en accompagnementslessen te geven· 

Inlichtingen te bekomen bij uitgevers dezer. 

(334) 

1'-.'.lo dem ag a zi,j n 
SO ERA BAJA_ 

Steeds voorhanden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoocligdheden, enz. 

Recomniandeert zich verder voor 

maken van japonnen, etc. etc. · 

het mi.n
*(252) 

o~tv~=-g~~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

Twee locomobilen, opzette!ijk ver
vaardiad voor het aebruik in de kolonien. 

0 0 

De ketels hebben ee11e verwarmingsoppervlakte 
van plm. dertien meters. 
T~vee horizon tale machines van 

acht paardenkracht. 
Een,·omlige iITigatiepompen 

in beweaing gebracht door pannlen of runde
ren. Me~ behoeft bij deze pompen geen fun
deering hoegenaamcl. 

(313)* W. MAXWELL 

Djokja. 

De onderget_eekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werkkapitaal aan Landbouwon
derneminaen en verleent voorschotten op pro-

o 
dukten. · 

Een en antler tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Leverwater, dat geen aanbeve

ling beboeft, door zijne kwalit:it aloru bekend, en 

slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL 0 M. 

(301 )* Sclwenmake1·. 

SOEJS1"t:AN ""\z:: Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en Commissie,·endntien 

(28) 

) 

lVoortzettin[ UitverkooD Toko van wij
[len den Heer B. W. van Ho[ezand. · 
) 

(353) 

An1sterdamsche A potheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough Lozen"'es. 
l\IidO.~l tegen de hoest. 

( 10 5) - MA.CHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek. 
So e nk u r ta. 

Ba yr nm. 
'vater. 

(101) 

~lcoholisch wasch· 

:llACHIELSE. 

263 

in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Amster~ams~h~ Ap~Ui~~k. 

Leve¥wa tel' 
(296)* A. 11ACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soe1:akarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Ji.oorts· 
'verend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

(100) MACHJELSE. 

• 
Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
:ft.5~ per pond. (311)* 

Ter overnallle aangeboden! 
( wegens sterfgeval) 

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

Reflektanten gelieven zich te adresseeren 
onder norunier clezer ad vertentie bij uitgevers 

dezer. (34 7)" 

•t&SSiY 
Een fiinke, lt1Ghti[e Stallin[ 

P~~ABDEN 
en 

Een rmme 

gen bij : 
(351) 

"\Vagenka1ner, te bevra-

~OESMAN & Co. 

Soc i ~ tB G 10 de Prod u its A Ii Ill en ta ire 
K.\PIT.\AL. 8 MrLLIOEN FRA...'ICS 

Directen1·en DLNA-:VT en ALLCARD 
GOODEN M@.\!LLE PARTJS 1878 

GoUDEN MEDAILLE AM S TERDAM 1883 

PARIJS Ii LONDON 
23, . Riche I', 23 I '10 l, Leadenl~allstreet. 

Boter va.n N orma.ndie 
Zoncler eenig mengsel, de bcste boter van Frankrijk. 

Diverse groenten, tniffels, sal'dines, piites de 
foie gl'as, enz. 

ORDERS TE RICH.TEN AAN ALLE IMPORTEURS 

V.t\N EUROPA. 
Men eische op elk blik bet merk met de twee boerinnetjes 

IIOLLANDSCHE ~RIJSCOURANTEN WORDEN 

OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 



'T erkrijgbaar 
Ill.1 

Thooft & Kalff - Soerakarta 

PAPIEREN IN DI\'EU:::>E SOORTEN. 
Bi\T\TELOPPB.K. 
KAN'l'OOR8ENOODIGDHEDEN. 
INKTEN", IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRAUHTALBUi\IS .. 
DIYEHSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

TEX BEHOEVE VA)< 

Cl.: ~lj m1>c1.)l"idi.)cl1,00C te SonaJiada 
EC< 

Cle 6))cue1ii'il i1~'il' tot voot,f,e-i;eidef'l.d ondet-

z-icfit l1CI 1i J{j nd.;, i;:, 1i Uet-\i mtnuettaO

<)'t\ld.:.n i11 'DccCl.:-danCl.)cfi-~n(hi . 

Trekking 

Mmrra~ ~~ ~~~~m~~r rn~4, 
-225-

OBAT PE!\ BEKIN KOEW !\T dan BAJIK GIGI ELIXIR 
,PARI 

TOEAN TOEAl{ PEND.TA BENtDICTIJN 
1wma Obat "OLIVElAINS" 

PAKE l\TJA.-Tocang 
b~tra1 1 g njang :-:al\)C al1a11ja 
liliks Llari iloe ol>a t Lli 
tlalam satoe prapat gl a~ 
aj1·1· 1ajcr slcng,1 lla11!,( .i t 
b .• jik sakali). B1lci11 basall 
boe 1c..ler gigi en go~~ok 
bdjik gig i. Tjoulji mudoct 
sama itocaJ ..: r lja111µocrnn, 
lau tas rncr,1'>a toc loengau 
darl ilO<.! obal. 

Hoc ol>al gos~ok gigi µer l>l'l<111 lrnc"·at dan baJik 
cigi da ri loeau-loean pemlila Ueu~tliclij11 atla bekiu 
sama, sama <!joega bsk111an, J;ring l>,iji k salrnli tlan 
l>ekiu aloes. t\a itoe dla. dia atla sama Ll' ll "ga rocpa 
kaja 0bat Elixir dau orang boleh pake sa111a salrnli 

ORANG NJANG POENJA: 

Toean SEGUIN, 3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

DE SlllOOP 1.-fX D' ZED is cen koslbaar 
kal111ercnd 11111\dd voo 1· ki111lcr.:n. 
DE SIJlOOP LLV n · ZED is onfcilbaar te
gen Kinklloc<t. 
J>E SIUOOP VAN D' ZED is een radicaal 
rnlllLl~l tcgc11 de l10<.!Sl van tcringlijders. 
DE SL/I OOP r·,t.v D· Zli:D is e .;D zekcrmid
del legcn l!ne'l vcrkoudhcid. 
DE l!HJUIOP VAN D' ZED is uitstekend te· 
gen Slapeloosheid. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 

EN OVERAL IN GEHEEL NtDERLANOSCH IND/£ 

Te Soerakarta bij A. MA CHIELSE. 

r-

i CRIMAULT & CO'S 
IVI AT D C 0 Preparaton 

Oil geneesmidJel geeft de gu11-
sligste resultalen bij de behandeling 
der Gonorrhee; het bestaat in twee 
Yormen: 

'1° GRIMA ULT &Co'•Matico 
In3puiting; is in weinige jare11 
we1·cldbcroemd geworden; binncn 
enkele dagen "·orden de hardnek
k1gs te nilrloeingen, er door genezen . 

2• GRIMA ULT & Co's Matico 
Capsules; onfcilbaar bij de be
handelin\r van uitvloeingen, en 
hebben noven Copaive en andere 
cars•iles het voordeel dat zij de 
maag niet vermoeien. 
GRIMA ULT & C0 , 81r. Vivienne,Parijs 

___ ~ots in alle goedeNederlandsche apQthekeu. 

EECKER & Co. SOERABAIJ A. 
WEBKTUIGKUNDIGEN-. 

Handelaren in maohinerieen en fabrieksbe· 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij I~, T, LI en Balk• 
ij zel' in alle a.tinetingen. 

§taaf en plaati.jzel' van alle dikten, 
wan.rbij van 6' X 2' X '! .. " en '/," 
~taaf en plaatkoper en Koper• 

draad. 
Groote- sorfeering- Jloerbouten en 

JUinknagels. 
» » Jiope1·en . .Kranen 

en ~toomafslnite1·s. 
India rnbbel' van af •1,." tot en met 

l" dik. 
Gaspijpen met hnlpstnkken tot 

en met 4" 
Geldonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drijfrie· 

men, enkel en dubbel. 
lland, Centl'ifngaal, Stoom· 

poinpen en Braudspuiten. 
§nijg·eree•lschap voor gas en 

With,vortlulraad. 
A.He soorten 'r erfwaren. 
Boor en Ponsinachines, Draai· 

en Schaaf bank en. 
Stooirunachines 1net ketels op ern 

fnndatieplaat. 
JUezel~nbr compositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. 
Dinas Cl'istall, een nieuw so9rt 

' ' n nl'ld,ei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor J avn. zijn. 

V ercler a.lie a1·tilielen, benoodi~d 
,-001· landelijlie ondernemingen, 

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

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aaUlllaak van llacbinel'ieen en 
repa1·aties daarvan, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

t4 .. 
0 ~ 

~ 
cl! 

P1 CD ,,0 
..c o!J 

A 
0 :~ 
Vl ~ • 
CD ~ 

~ CD ~ 

0 = '1) 

'1) en > ~ 
A 

~ :l 
Q) -....J ~ 
0 :.... ~ 0 0 > ~ 0 0 
§ ~ ~ 

~ Pl ~ ~ = ci:Z c '1) 

~ 
~ '"O I 

111 
'1) CD 

_,_;I i---1 '1) 

~ 0 CD 13= ~ '1) 

0 ~ ..c ~ 

~ ·~ 0 
ci:Z 

m 0 Vl = Q s:: ci:Z 

~ > 
H ~ . 
A c.. ~ 

Cl) 
• 

f2i 
z 

H 0) 
0) 
C'I 

Witte en Roode 1•ort ..... f ·15.-~ per 
Malaga, iUuscntel e1rVi110Dttlce,, 13.50 12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·J 2.-J aco1.1. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

INDISCHE-BODE.GA 
Onh·angen: 
Een partijtje exqoise witte 

portwijn, minder zoet v&n smaak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

1 
Van af heden dagelijks versche Gebakjes enz. Prijscouranten worden tegen franc:---' 

aanvrage franco toegezonden. 

(127) 

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

NBdBrl. IndischB LBVBnsvarzokarfn~ 
EN 

L ij t r B n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapita11l bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs ~n.ngenomen VER.LAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

den Agent te Soerakarta 
(17) J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden: Verkrijgbaar bij 
POST'l'ARIEVEN. 

i~®®~m ~ [{~t''lt TELEGRAAFTARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buittn 

de lijn. 

(6) THOOFT & KALFF. 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o 1 B o ~ r a·fi B 0n 
zeer goedkoop. 

THOOFT & .KALFF. 
(162) 

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

IlrnkkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL 

in Papier-, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afievering ge

l garandeerd . 
PRIJSCO lJRAN'l'EN word en steeds gratis 

verstrekt. (7) 

V erkrijgbaar 
bij 

TBOOFT & KALF1. 
A.vonturen 

van 

Baron von · Miinchhaus0n 
(in het J avaansch) 

P1·ijs f 5.- frnnco per post f 5,50. 
( 82 ) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geo~cupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Kam.toor-.Llgenda's J.SS5. 
Spoorweggidsen. 
Nederlands Gesch·iedenis en Yolksleven 

( prachtwerk in 4 gr. octavo deelen) 
de Ge1iestet-Alb11/1n in pracl,,tband. 

Ttalie, door Gerard Keller >i >i 

Ben schilderdoos, compleet (voor di-
leftant-schilders.) (249) 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie ·Maatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
El\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAF'Pi<J 

"Veritas." 
Bij het A.;;entschnp dezer Maatschap

pijen bestaat, op zeer nnnnemelijke voor
wnarden, ·gelegenheid tot verzekering .. 
te;;en brand;;evanr, van alle soorten Gt"· 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkm·ta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aan~·ragen tot geleide· 
billet vo01· ' re1·voer van koffij, 
met ontvangstbewijs voor kof· 
fijpas. (193) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aan vraag cladelijk 

Schijfschiet1·e;;isters en l\.fstandsbepn-
li ngen, afzonderlijk gebonrfen. • 

Gt"drukte A.nnteekeningboekjes. 
N nnmlijsten. 
Kleedi n;;lijsten. 

:i::::>e '7'elou..tin.e 
§trafboeken. 
Menageboeken met sterkte Register. 
Pro.ces-Verbnal. Getui;;en Verhooren. 
lleklnagden Verhooren. 
Vendu:;oerantwoo1·dinge11, enz. enz. (4) 

is eene speciale POUDRE DE RIZ 
bereid uit Bismuth, bijgevolg van eenen heilzrtmen invloed, voor de huid. 

Zij houdt op het aanqezicht en is onzichtbai:ir: 
sij geeft dus aan de huid eene natu1irlijke frischheid. 

CH. FAY 
PARIS - 9, rue de la Paix, 9 - PARIS 

Men neme %ich in acht t'Dor namaak en vervalsching. 
(Oordcel uitgesprokcu door het Tribuuaal de la Seine den 8 ma! 1875) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UlTGEVERS. ~ 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 

• 
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