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Dij dit blad bchourt een bij,·oe~sel. 

Op D ins d a g 30 dezei· zal 
'vegens cleo. Garebeg Jloelae!l
en op Donlle1·dag 1 Ja.nna.ri 
-wegens bet Xien~vja.ar, clit blad 
niet ,·erl!!ichijnen. 

Een Chineezen-Draaue. 

Alhoewel de Chineezen in onze kolonien nog 
niet dezelfde ambu.cbten en kleine trnfieken 
bebben ingenomen gel~jk in Amerika en Aus
tru.lie, hoewel bet b. v. zel<lzaam •oork0mt <lat 
men op Java Chineesche koks, Chineesche tuin
en waschlieden, Chineesche veldm·bei<lers enz 
aa.ntreft, zoo Jaat het zich no~brns aanzien da.t 
de indische maatschappij in J obn Chinauian 
een factor bezit, die er zich JJ::.eer en meer zal 
doen gelden, terwijl ook hun getalsterkte gr00-
ter za.l worden. 

Op Sumatra's noordoostkust wor<lt de ta
bakscultuur r•!eds grootendeels door hen ver
richt en een Engelscb schrii ver van den jong
sten tijd verwacht d1it, zooclrn Borneo eenm1ml 
voor den h1mdel zal z"ijn geupeml, het onfat\d1-
lijk: eiland een debouche zal worden voor de nog 
ont?.achlijker bevolking van circ11 vierhonderd 
miljoen v,rn het Hem~lsehe Hijk. 

Bekend ziju verder de storingen door da Obi
neezen in de Am.erilrnausche ma1Ltsch11.ppii te
weegaebracbt en de anti-mongoolsche beweging 
daar 

0

op touw gezet door den bl1mken arbei
der, die de mededinging van den Chinees op 
de arbeidsm.arkt niet kan volhouden. 

-Ook in Australie zegt een Engelsch schrii
ver over the Labour Question, en vooral in 
bet noordeliik gedeelte, de kolonie Queensland, 
waarvan de welvaart grootendeels afhn.ngt van 
de suikercultuur, is John Chinmnn.n tegelijk 
de 11est en bet redm.iddel voor den suikerfa
brikant. Bij het werhn op contract is hij een 
hoogst nijver en volhardend arbeider, maar 
J obn de daglooner is zeer verschillend van 
John de contrnctant. John is een cynicus, ie
mn.nd die zijn wereld kent en die alle au.rdscbe 
zaken tot den man.tstaf van bet geld terug
brengt. Gij behoeft hem niet op den schouder 
te kloppen met de verzekering ditt ge hem 
een iiverig werkman acht en <la.n denke1_1 d11t 
h.ii nit gevoel van eigen waarde en met ~ie l?~
spraak uls teerkost een paar -uur over zgn tJJcl 

F e u i 11 et o n. 
Te veel oin te ste1·,·en, 

te w-eini;;-..... 
x. 

(Ve1'volg.) 

0 hoe meniamaal hnd hij troost gerncbt in hct 
geb;d, en dien f'.:·oost bet be~t gevomlen als hij het 
hart bernelwaarts had YPrheven, d1~11 hlik geslag1rn 
op het afbeeld:<el cler verheP.rlijktP ! In wlke oogen
b!ikken was bet geene afbeeld1ng meer die hij aan
schou.wcle; 't was zijne ruoedcr zelve; als uit haren 
mond ging ('en wo 1rd van bemoediging tot dt>n 
zwaar bPproefden zoon; baai· oog nam de nildruk
king aan cler teerlrrstc moerlerlijke liefdc; in dat 
oog kwam een traan, die daar brandde op den 
wang van haar kind. 

Dat alles doorvloog bij van Hemmrr.is hoofd en 
hart gedurend.e eenige weken en ht.it kcerde telkens 
terug als de schilder de pastorie b1!zocht, en de 
vraag herhaalrfe, of men er nog niet eens over ge
clacht had. Eens hij zulke gl•legenheid verrnanrle de 
leeraar zicb om te zeggP.n : 

- Gij hebt .r"l\J, mijn waarcle hee1· ! -- een \Tien
delijke glimlnch verzacbtte wat er misscbien erg
denkends in bet gesproken woord liggen mocht -
gij heht ruij vierhonderd gulden voo1· een schilderij 

z:tl werlrnn, van zulk een wnrkt is John niet 
thuis. ,,'.lilver voor spiercn .,is zijn leus, niet: 
arbeid voor wan.nleering", en nlle schoone ge
vodeus en bPgrippen worden bij hem terug
w~brncht tot de eeue bnsis, welke bii hem de 
stnnclan.rcl voor 11.lle zuken, geestelijke of stof
feliike, is nl. cas/,t 

Noordelijk Queenslnn<l is overstroomd vnu 
ChinPezen in nllerlei levensomstn.ndigheden! 
van nf den dnglooner t'it den rijken koopmtm of 
suikerfabrieku.nt. Gnat waarhcen ge wilt, over
al zult ge hem vinden, op de stoombooten, in 
de steflen, langs de oevers der rivieren, op de 
kust en in het verre binnenlim<l. 

Het eerste sta11.ltje vn.n dit ::nenschenras ont
moette ik op een stoomer, waarrnede ik noord
wan.rts reis<le. Dit was een allediin.gsche John 
mn.m- met een welgespekte beurs en zijne ar
mere broederen, wu11.rv1m er verscbeidene voor
op wu.re11, terwijl onze J ohu snlou passagier 
was, bejegeuden den grooten ma.u met veel ue
clerigheid en deforentie. Het moet een schoon 
oogeublik geweest ziin toen hij 11an t1Lfel ging 
zitten, zijn zware gouden hnrlogeket.ting over 
bet ronde buikje bengelende, in bet bewustzijn, 
dat hij geld genoeg zou bebben om rui11stens 
de helft der .l!;uropeaneu, die met hem aanzu
ten, in z\j 11e dienst te nemen. Rij deed zich 
keunen als een krns eter en hn.spelcle op z\jn 
bord de g~rechteu tot eene vreemdsool"tige m.ix
tuur clooreen, &toomzalm met jam en vleesch 
met rijstpu<lding, terwijl h!j dit kostje overvloe
digl!jk ruet whiskey ,cloorspoelde. 

Zlin servet gebruikte hii nls z11kdoek en alle 
beetjes, die zich niet te best met zijn verhemelte 
venlroegen, ha.a.Ide hij met claim en voorste 
vinger weder uit z!jn moncl. Aangenaam ge
zelschap was het niet. 

De tweecle maal <lat ik John onmoett.e was 
te 'l'ownsville: hij bud eeu smettel.oos witte 
koksumts op en eeu <lito voorschoot a.an, een 
st1Lf v1m minclere John's onder 7.ich. Wanneer 
hij in den namiclclng aenige uren vrij ban, clan 
verman.kte hij zich met miuneliedernn te zin
gen aa.n eene denkbeelclige schoone; de. toonen 
uit z!jne verlief<le keel kl on ken eenigszins als 
,, Ah ki-e-e-ie-ie-Y1th. ijnh ki! Sum kon ye-e-e 
-e ki P1tbn1Ht.-:i.!, welke gevoelvolie noten be
gelei<l werden door een eeusnarige viool. 

De Cbineezen leenen zich uitmnntencl tot het 
koksvak. Ik heb ze als zood1tn ig gezien in de 
voornaamstc hotels in de steJen V1LO Koorde
lijk Qaeensl1md en op 1"ele phntiLges. 

De derde maal llitt ik John Chi111Lman ont
moette was bet als tuinumn en ik woet zeg
ge11 du.t een Eugebeh tuiuier niet bg hem ]malt, 

geb11d1)11. die wan1·schijnlijk t ienmaal zoon'el w:ia1 ., J 
i~. \Yij ken nt•n rle OiJkoopers van kur.>troonverpen. 

- Gij mi$kent n1ij. viel de 'chil lcr in, een 'clm 
chernar ben ik niet en 0111 u wil!Pns en wett.'n~ te 
bl'llarleP len, .!a.1rtoe acht ik u te ho~g .. a°p zich 
zeh·e i~ de Fcli:t lerij geen honrlPnl rijlwlanl ler-; 
waarrl, \'Ooral omilat nwn i1iet '''1wt 1·an \\·elke11 
meester zij i-. :llaar h1)t kabinet \Y;rnn·oo1· ik h;ta r 
wil a1nkoopen, lctn h:iar ,jni~t gebn11ken. Uaarnlll en 
daarolll al l.:ien deed ik u zulk et.in huog bod. 'tr., bet 
uit.,rstL'. 

- ·~ Is ren heerlijk stuk, zou een fijn he1·pkP
naar hPbben gezegd t.in zicb 011verFchillig gehouden. 
zoJlang de. koopPr nict uij wat vercler uit d1~11 bonk 
kw<lm. Daarom lap; er 01windig mee1· diep gel'oel 
in rnn IIe11J111enis l'e1wouclig antwoord : 

- ll1't is mijne moerler. 
- lets nnclers, 'Prak de. sch ilder. Op die bcden-

king heh ik niet..~ te zeirgen. Of jn, wel iels. Als het 
u om bet portret al~ portret te doen is, vcrkoop mij 
rln"n de schilrlerij, en laat mij u een kopie gtmm. Voor 
cle afbP.elding is 't hetzelfde. Nu clenk daar eens over. 

Van Hemmenis dacht er over, maar niet ten gun
ste van het voorstel. Die schilderij was de zijne; op 
die portretten zijner ourlers bacl hij serlert zijne jeugd 
gestaarcl; zijn kinderlijk eenvourlig gcmoed Yerzette 
zich tegen bet clenkbePlrl het gelaat 1ijns vaders te 
behouclen, en met d:it zijner morclcr hanclel te cl!"ij
ven; ePn kopie was toch het rechte niet. En hoe 
n:'rleirlelijk ook van de gelrlelijke zijde bet aanbod 
wa..;1 van Hemmenis clacht: ik bt•n reeds zoolang 

Advcrtentieko~ttin behnlve ·be t. ze!S·el voor 
Plke 1 0 woonhtn voor :3 ~1ln.11.tsinge11 /' L .

dke volgencle pla:ttsing de helft. 

zooveel getlulilige zorgen, zooveel ou verJroten 
it.rbeid, iooveel vernuftige voorbehoetl111iddelen 
wij,]t hii nan "zjjne plnnten. 

H\j ha1,lt hclt witter er voor op verren 1tf
st11nu, l:ij pluist van ieder bhadje de sebiw
mel en ten bntste verkoopt b ii z[jne met timi 
geduld groo\gebr;Lchte veld vruchten tot prijzen, 
die een .Hlngelscb tu in bou wer zouden ruineeren. 

De woeste en b1irre streek wor It ornler zij
ne nijvere handen een tuin en wimneer men 
zulke cloorslaa~de bewijzen onder oogen krijgt 
van t'.~iLien arbeicl en v lyt, woet men we! de
ze hardwerkende mannen wanrcleeren, die rozen 
in de wildernis laten bloeien. 're Charters To
wers zng ik op het geheel_e tafelland slechts 
drie groene plekken, een er van was bet kerk
hof, de beide andere waren tuinen v11.t1 Chi
neezen. 

Een volgende run.al zag ik eene Chiueesche 

Inzewling der Alhertentien tot op den 

lhg der uit3n.ve vu0r 10 µnr. 

Wl'rkgever en z!jne hanclen hebben nooit een 
grover werldt~ig germnteenl d1L11 de µen, waar
me le hij zii ne boeken houdt en zii ue cheques 
onderLe~keut. Of:;choon z\jue bemiddeldheill be
kend wns, liet hij niet U:L te klngen uver de 
slµ,chte t\jLlen, die hem nog eens ten onder 
zouclen brengen. 

Zooveel is zel;.er <lat Chineezen voor Euro
pe1rnen de scherp.>te concurrenten z\jn. In zaken 
in den handel, het werkt•1i

0
u-kundiCTe vak de 0 , 

un.nbesteJingeu, oveml st1iat h!j met z!ju vlug 
P.ll goedkoop werk, zijne weinige behoeften, 
zijn mmgeboren handelsgeest en zijn taaie werk
kmcht, zoo ook met z!jne zuinigbeid den eu
rqpcoeschen werkman in den weg. Bovendien 

-heeft deze te lijden van klimu.tologi-:che in-
vloe~an, w1iara~n de Chinees niet of niet in 
die miite onclerworpen is. 

waterpartij: ettelijke huisgezinnen, welke jt1ist Wanueer we thnns vluchtig een paralel trek
in de kolonie warcn gekomen, togen wet pak ken tusschen den Chinees op Java en dien in 
en zak: nanr de pbntiLges voor welke zij be- vreerude kolonien, dan moet bet ons opvallen 
stemd waren, en terw+il de landverhuizers bug- diLt de eerste in den regel achterstaat bij den 
zaam de rivier oproei<leu werden zij begroet luatste. 
door hunne lnng~ den oever geschaanle landge- 't Is waar, de engelsche schrijver doet ons 
nooten, die hen verwelkomden in de kolonie: den .onhel)belijken. salon-passagier ontumeten, 
aan het »Hi-y1ih-e11" scheen geen eind te zullen die v.nn zij1l geldki~t z\jn trots en vau zijn 
komen. buik zii n afgod man.kt; die, wil men tusschen 

Het 11.nntal Ohineezen is hier in deze stre- de regels in le11en, eene kajuit vol Europeanen 
kan zo-o groot, dat zij clikw:ijls >tft.ouderlii're . triLcht te overl>lutfou -mmn- hg laat ons ool 
gemeenten vormen. Een clezer werd door mij cle kennis nm.ken vim Soen Hing Cheong, van 
bezocht. \V ij struikelden bijna over de varkens- den gentle111an-Chinees. 
hokken, die hier eveniils elders eene Ohinee- . Van de eerste soort nn, van Mongoolsche 
sche owgeviug kenmerkten. De voornaamste parvenus, ziju we hier te lande zeker wel 
strnat scheen hoofdzakelijk te best111.1n uit eet- voorzien; maar zeldzamer is het onder hen een 
buizen, winkels en speelhuizen. Van de win- urnn van smi:rnk eu m11nieren te ontmoeten, 
kels tmdeu wij de grootste binnen en bidden iemaml van werkelijke beschaving. Een chinees 
daar het genoegen kenuis te rnaken met dc:>n die in Holland stuJeiirt is nog een witte r1Lu.f. 
eigelltl.ar, wiens imam wii reeds op een koperen N"iet alzoo echter in P,Lr[js en Berlij n, tloch 
plaiLtje buiten vermelJ h11.dtlen getieu. de welopg3voe.le, wetenscbappel\jk outwikkelde 

Soen Hing Cheong, zuo was 's runns n11.11m, mannen uit <lie brnnJ pun ten vim het moderue 
w1i.s 11ng;tv1dlig netje;; gddeed, gcen µlooitje mu leven b3kornt men hicr niet te zien. Va<lsiglijk 
z[jn costuurµ w11s .in wanode. H\j droeg · eeu tP-ert bier de eene genemtie ll!L de anclere op 
goed sluiteud grijslakeu ja~jc en gcele p1mtalon, bezittingen, welke dikwijls reeds van bet voor
zijne kleine voeten staken in zijJen sok:ken.en gesbcht her d1tteeren en Witt ze van Wester
met gouJ geborduurcle muileu, zijn ha:tr w1LS lingen leeren, dat z\jn voornaurnlgk ltuune 
tot een onberispel[jke stitn.rt ineengevlochttJn. on leugden. Di! nijl'ere, gefol<lige, oppnss~mle 
Zijne ornle oogen h1i.chlen bet zuiver Uhinee- 1tt·bei<ler iu de Austr,di:>che kolonie, die elke 
sch3 type, zijne tanden W<Lren zoo wit 1tls die .. looneu•le lrnrrew.;i 1ui.:-ipukt en w1Lt hij <loet 
van eene eugelsche jon~e lltt.me. .Frnnier ban- g .>eJ (l..iJt- - le be.':eh1L<Lt°Lle Uiiineesche handels
di>n en bJter ouderhon·len ll1L~·el ;; her inner ik m1Ln die e.:me BUrJp ~esdrn op voe.ling g.~noot 
m\j niet ge1.ie11 te hebbeu. H\j hii.d eene en- ea Wcll"eldbunis be1,it, de Uhilleesche srn<lent 
gelacbe opvoeJing outrnngeu en sprnk en scbreef of gez,Lntsc:h1Lp,;ittnclte ill 1~uro 1M, de dd"tiJfl 
ouze taal vloeieud. II[j i:> een man \<Lil fortui11 Moagoohche ko:iptll<Lll in Sydney of !:fan .Frnn
en de voornaamste contrnct.rnt bngs de ri<ier, cis.;o-die nllen ku .rnen slecl1t,; weinig gemeen 
een tusscheupsrsoou tns.;chen werknuu e:1 1 heliben met het type van den JiLvaschen bi•bnh 

:ian de k \\'Cl ling rnn g1\lrlgPIJi'ck gewuo11, dat ik het 
aCbeeldsel mijner 111oedt.ir 11iet af:;ta, 0111 l'r mij Y,.or 
een lwrte WIJle v1111 te 1Jenijrl e11. 

Doch h •t toeY:il wilde. dat den rnlgenrlen ring 
een sch11ldtiisch~1· he111 z 10 dringen I k\\'am nnnma-
1wn ab nog nooit gebrunl was. llrt \\"HS dt.i k•·nrn
k11oprl'. die at111 het h11isgrz i11 g1 anil 1.~1·1· 1·de 0111 eigen 
b1·oo•l te bakkcn. Die 111<111 liar! rlik,vijl' g•~rl11ld p:e
IJruikt. en rht zo1t ook till nit~t zijn 11itgl'p11t ; maar 
":; man~ ,nken wa 1·l'11 duor een plots1'l11.gP. dnli11g l)I! 

door e1rn panr bankrO•!ten zoorl'.J.11ig befommerd, d;1t 
hij zid1 groot•'lijks in de l'ngte bero11d, en tegPn zij11 
wil ge 11oodzankt zou zijn van HPmn1••11is nwt anrlPn'n 
zijn•\r scb11ldenaars aan de µ-enade va11 cleurwaarde1·s 
orer te geren, in wnlk geval den armen leernar 
gee11c in~chikkelijkhe1d ten g<'valle van zijn anibt te 
waclnen ~tond. 

Zoo hoog was de nood nog nooit gestegen! \Yan
bopig de hanrlen wringenrle liep bij zijne kamer op 
en neder; ook de nacht bracht geen troost, en in den 
woegen morgenstond stond hij, het. gemoed tot 
berstens vol. voor de schilrlP.rij. Zijn door tranen 
rerduistenl oog meende in de trekken van bet ge
laat zijner rnoeder een straal van Jicht op zijn duister 
pad te aan~chouwen. 't \Vas nlsof lwm werd inge
fliiistr.rrl, dal zij zelve zicb aanboecl als offer in 
clezen uit0rslen nood. Als zij nog Jeefrle, rlncht hij, 
zou zij gewis de eerst.e zijn 0111 mij te bidden dat 
ik dit stuk zou opnlfercn. Haar gellst OlllZ\\'Peft u1ij; 
haar beelrl is zoo cliep in mijne ziel gedrukt, dat ik 
eigenlijk dcze trekken 011 bet doek niet behoef voor 

mij ie zil'n, 0111 111ij als in ha re trgenwoorrlig-lv~id te 
lJPrinrlen . llet 11fl'ei· is z11·na1· - 111<1:11· ik 1uot't! En 
ten ein I» 11u 11i"t 111 eer terug te lrnnnen zocht hij 
an11,to111l:; rl1m $rlJ :t ii> 1· "!1· 't \"i1il h ~m niet cc11s in 
:.e IJ••prne,·en, of hij OL'll uit ,•ig1•n bewegi11g a:1ngf
lwilen koop~H'ijs niet kun rnrho0gcl kr-i,igl'n . En nl 
11•: 11·P het h,•m i11gernflt-11, dan zo11de hij 111et rer
nrhting rla t clenkbeeld van zii:h hclilw11 gt>worpen. 
\Yant !Je,cltunwde hij het Yerkoopen df'r srhilderij 
111t 111in vf rneer nls uitl'01~1·ing van een mcdel\jdcnde 
liegt.ierte z\jner moede1·, rlie zicb op rl1,ze wijH' ont
forn1cle orer d<:!n kommer ran hare11 zoon, --- er meer 
rla11 1·Prldi11;; uit clnn 11oou voo1· te bedingen zou hem 
b1! ilig~che1111is h!.'bbrn tol!geschenen. De afbedcling 
cl er ""or lnnge jaren ' 0t1tsl:11wne mocht en 1110Pst 
hl?m een '1uartPlijken leven,beker va·n de lippen 
nPmen, om hem een anrleren bitteren bekf'r, dien 
Yan bet gemis, aan den mond te zett.en; muar .tot 
verb1)teriug van bet huishoudelijk lot, tot toekomstige 
vHbetering zijner Jcvensomstandigbeden? .... dut 
tot geenen prijR, dat in der eeuwigheid niet ! 

Zelfs toen de schilder, een verkeerde uitlegging ge
rencle aan de aarzeling, met welke van Hemmr.nis 
zich niet ongenegen hetuigde om over den verkoop 
tc! onclerhnnrlelL'n, eenigl' bereid willigheid Jiet c.liwr
schemeren tot verhooging van het bod, \\'ees~ rlcze 
zulks met gejangdl.eid van de hand, en de koop w•?r1l 
voor vierhonclercl gu lden en een kopie gesloten: Ech· 
tPr had de verkoopcr nog een voorwaarde: 

- A lvorens den koop bepaald te sluiten, sprak hiJ. 
moet ik weten waar gij er mede blij{t . Dat is miJ 



(glllijk kortelings in bet S. H. Bl. 'ZOO juist 
door den beer U. geschetst) bij wien de b11ik 
en niet de hersens de gt·ootste ontwikkeling 
is, zouder goede trouw in hn.ndel en witndel, 
eeu zwelger in ziin hart, een speler tot in hP.t 
merg rnn het gebeente. 

V oorzeker willen we de vele goeden ondP.r 
hen niet te na spreken, mn.1tr bet z!jn dikwgls 
de uitzondering•m, die den regel bevestigen. 
Hnnne goede hoed1migheden bezitten ze on
getwijfeld, mrmr welk zedeliik voordeel, welk 
heil brengen ze der mau.tschappii waarin ze 
voortwoekeren en zgn deze de elementen, die 
van de kolonie een indisch vaderlund zullen 
muken? 

"'l-11T A-USTBALIE. 
Van denzelfden Hollander in Australia, uit 

wiens brieven wij reeds vroeger een excerpt 
openbaar maakten, werd ons dezer dagen een 
schrijven ter inzage gegeven, waaman wij het 
volgende ontleenen. 

Miin plim om van Sydney nit met een kuster 
naur Nien w Zeelnnd te g1ian om d1tar mijne fortuin 
te beproeven, leed schipbreuk, doordien de m11.11.t
schappelijke vluchtelingen, die er met de kous 
op den kop van d1L11n kwamen, zich juist in 
tegengestelde richting bewogen en verzekerden 
dat de arbeidsmarkt danr overvoerd wns, ter
wiil een politieke crisis en malaise in denhan· 
de! de kansen nog verminderden. 

Ik ging toen up cowit1'y-op Java zou men 
zegge..i: het- binnenl1tnd in - met een gewone 
Swag. Een Swag is een deken met het hoogst
noo lige er iu gernld, dus op de w!jt.e van de 
A . u~rik1Lansche ca»p~t baJ en e.m primitieve 
vorm van b1Lg1tge. 'fen zuiJen van Sy.!n~y ligt 
een wd V<LrenJ distric~, 't welk uitslniten tl door 
den boter-en kaiislrn.ndel bloeit Het gelukte 
mj e3ne dienst te bJkomen a1s gewoon arbei
d0t· op een groot etiLhlissement, wiuLr men ge
m11ldekl zeven ton kims 's weeks mMkt, die 
door de verschillende buer.ler!jen op het land, 
duities geheeten, geleverd werden. 

Gij kunt niet b 1:w·!jpen W1Lt het is zoo op 
eens p1mloes in de knecht.~chaop te V1Lllen en 
z\jne handen te moeten gebruiken. lk zeide 
wel bij mijn vertrek uit Holl1md: ,,wanneer 
het water mm de lip pen komt, d1rn beb ik nog 
een p..:.ar hiLnden aiin't lijf", mn.ar voord1Lt men 
ze werkelijk al arbeider gehruikt beeft, weet 
men ei6entlijk niet wat het zeggen wil. 

De bet1Lling is vijftien shilling (ca f 9) per 
week met rntions, die men voor f 3 's weeks 
kan l1Lten toeber.,iden. Het logies is meer dan 
een voudig en herbergt allerlei onget!inrte. Ret 
werkvolk telt leden uit allerlei khLssen, van 
de nouvelles couches sociales af. tot aan den 
p11Lttelands-plebejer toe, bij wien vergeleken 
een Javann een edelman is. 

Zoo bebben_ we er zelfs een letterkundige 
onder, d! voor dagbladen schriift over ngra
riscbe zaken, ook van tijd tot tijd den Zang
berg bestijgt, maar vun wieus beschavenden 
invloed op zijne lotgenooten nog niet veel te 
bemerken is. En geeu wonder, wunt tusschen 
z\jne dichterl~jke letteroefeningen door vloekt 
hij al:; een ketter en drinkt als een terupelier. 

Dan is er een oude goudgru.ver, die mij lu.nge 
verhu.len doet over de mijnen, voorts een Ier, 
een roodbarigll Paddy en die natuurlijk een 
O' voor zijn geslachtsnuam beeft stnan (O'Me
aran beet hij), tevens met. een goed deel van 
den nutionalen humor in zijn karu.kter. 

Een gewezen zeem1Ln, van goede familie en 
met invloedrgke kennissen nog wel, oefent hier 
de bettekking van kausmu.ker uit. Een jonge 
man, op de Estate geboren, timmert ook niet 
hoog. Er zijn echter een pnar gescbikte lui ou
der en de baas van 't spnl is een Engelschrnan, 
die eenige jiiren in Amerika doorbracht, een 
flink werkm1in met een helJer hoofd. 

Bet aantal der Plefaden - wii zijn met ons 
zevenen en allen dorstig - wordt gesloten 
met mijzelven, die de laatst aangekomene ben. 

gansch niet onverschillig. Als gij het in openbare 
veiling zoudt brengen, 'Jf als prijs bij et:n verloting 
voegPn nPem ik mijn woord terug· Gij WP.et het is 
bet afbeeldsel rnijner moeder, en ik wi1 niet . .... 

- Geen woord, vie! de ande• hem in rte reden, 
al~ men een houri of een paard wegdoet, wil men ook 
wel wl!tcn. dat bet bee,;t bij een goede11 baas komt. 
lN schilder gevoelde blijkbaar het min kie><che der 
\'ergelijking niet: ·- Ik ka11 u vr.rwkeren dat het stuk 
be,;te1111l is voo.1 de verzameling van een Iiefhebber, 
i11 wiPns fdmilie zij van de eene hand in de andere 
ovr.rg:rnt. 

lle kopie bewet>s dat onze schilder zich meer op 
hPt lanrJ,;chap had toegelt~gd dan op bet portret. Van 
He11n11enis was gr.e11 kunstke11m•r, en al ware hij bet 
gt>we .. ~t, rlao nog ?OU de nieuwe schildPrij als voort
breng;ei rnn bet pen;eel niet bij hem in aanmcrkin ~ 
zij11 gekomen. De gel\jkenis was gued, en dit was hem 
ge110eg. Maar niettnuin betreurrle h\j zijn rnrlie,; i!I d·epe 
tn·urigheid. \Yant bij ko11 zicb niet gewt>n11cn aan het 
d1·nkut>1:ld, dal clitnieuw<Jstuk zijne moe.!er voir~telde. 
Altijd als hij bet aanstaarr!e, was bet hew. alsof hetgeen 
hij nu zag zij11e moeder moest verbeelden, t!!rw\JI de 
an.len• schilderij zij11e moeder was. En tegen het I 
pij:ilijke van dat 1wnis kon d.i tijr!t~lijke onthdfing . 
m11 t'cn smartelijke leven~zorg niet opwegen. Een I 
huoggewaarrieerd steunsel op den !evens weg was hem 
weder outvallen. 

XI. 

~en tvdelijke ontheftin~ zeiden wij zoo even. En 

Gez.ond is het leven bier wel en ik ontloop 
er den warmen zomer te Sydney, waar mijn 
lever, die op Java een" du w" kree g, weer tee
kenen van gel'Oeligheid begon te geven. Het 
kaasmaken iii cen slag en moet als alle men
schelijke handwerken geleerd worden, waar 
wel een j1iar mee heen gaat. 

Eene betrekkiu!5 op eene veefokkerij zou mij 
intusschen bater lgken, maar dwing het fo.
tllm eens ; ons lot staat immers in de ster
ren gescbreven, al blijH men er natuurliik aan 
doen w1it men k1m, al w1tre 't slechts pour 
acquit de consci1rnce. Jammer dat ik nooit 
een Guy Maunering (*) had die m!iu horos
koop trok: hoe gaarne zou ik daarin eens een 
kgkje nemen. 

M\jn verblijf hier kan mij intusschen tot 
nanbeveling dienen voor eene 11ttere en betere 
betrekking, men zitl ruij ahidun niet hehelfcle 
kunnen zeggen wat den werkgevers hier in 
den mood bestorven ligt : Meneuen knunen we 
hier niet gebruiken (We don't want gentlemen). 

~ydney is zeker eene groote europeesche stad 
met alle voordeelen van e~ne metropolis uit de 
onde wereld en een beter kiiruaat dan de meeste 
dimrva.n, mimr geniet eens van al die voor
re~hten, openhare iustellingen, knnstverzume
lingen, levensge11111kken, euz - sans le sou ! 

.!!:en westerling moet hier erkentelijk :r.\jn 
voor het gezegend kliurniit, 't welk hem zuo
veel veerkmcht en opgewektheicl g~eft en wnitr
door men het hoofd zooveel oet'er omhoog lrnn 
bouden, dim ondet· de indische llloe.leloosheid, 
die m!j en zooveel auderen op J1iva steeds 
bekruop. 

Een mooi land, veel mooier (in z' n soort) 
dan Austmlie, manr ik gdoof niet dat ik er 
weer zou kunnen aarden. Te1·u.doe panas ! 

Enz. 

(') l!ekenrie roman van Walter Scoft. 

Ingezonden stuk. 
Aan het adtl'S van den hee1· 

1-V. A. C. Lconmetts van Bttei-en. 

De verklnring vim den heer L. vnn Buen~n, 
als zoude ruii n bericht, d11t men stee.ls v0ort
g1L11t met stelen ten zijnen huize te Djebbres, 
slechts een can1trd geweest ziju, g1u1.t m~jne 
verb1Lzing geheel en al te boven. 

Zouden m\j rnijo.e ooren bebben bedrogen, 
toen ik, op weg zijnde nnttr Djoerook in drn 
morgen '1an den 18: dezer, eenige lnln.nders 
voor de woning eener vro11w, tegenover de z[jne 
zag st11.n.n, en eenige t1Lfereelen of scbetsen uit 
de dieven-of steenenwerpersgeschiedenis hoor
de oph11.ngen? 

Hebben zij niet verklaard, dat zii steeds 
met steenen gegooid en eenig-e kleinigheden 
gestolen hebben en die slechte handelinge.n 
steeds zullen voortzetten? - ) 

Die verklaring leverde mij stof genoeg op; 
om het ln.ter door den heer vim Bueren tegen
gesproken bericht, iu de Soerakartnscbe Coumnt 
te plau.tsen. In hoeverre die verkluring juiitt 
was, la.at mij zulks volkomen koud, en vru.ngt 
ruen mii : ,, W aarom niet eerst bet bericbt 
onder:wcht ?; rn!jn antwoord luidt, du.t berich
ten van · dien aard uit gebrek aan tijd een 
onderzoek niet waard zijn. 

Vee! zon ik nog kunnen bijvoegen, <loch 
wel wetende, die dievengeschiedenis eerder in 
een Chronique scanduleuse thuis behoort, ont
ltield ik rnij dienaangnande van verdere com
menturen. Mgn doe! was, de _an.nducht der pu~ 
litie op die dieveugeschiedenis .te vestigen. 

Was bet oericht onwMr, dU.n knn men 
m!i ten minste niet beschnlrligeu het uit de lucht 
te hebben gegrepen, daar ik afgegaan was op 
de verklaring der Inl,mclers. 

De medewerker der Soera
kartasche Cow·ant. 

\Vii volcloen aan het verlangen vu.n inzen
der door bet bovenstaande letterlijk overtene-
men. Red. · 

So er aka rt a. 
Mnanstnnd. 

\Voensdng 3 December Y. M. Dins:dug 9 
December L. K. W oenscliig 17 December N. M. 
Donderdag 25 December E. K. 

Kommissarissen voor de nrnnnd December 
I•Jnatselijke Schoolkommissie 

de heer: E . A. HALEWIJN. 
de beer: J. SPIWI'l' LANDSKlWON. 

Verzor~in~s:;esticht 

de heer J. G. M. A. Oarlier. 

Sluit~n.gen d e r 1'.I a i l s. 
TE SA?.IARANG: TE BATA.VU: 

F. 14-28. F. 3--17-31 
E. 10-24. E. 7---21. 

H. 6-16--27 IL 9-19-30 

B. Ii. EEREDIEN§T. 
KA TECH fSA TIE. 

Zatet·dag en Maandag <l<'n 27 en 29 dezer drs 
morgens ten 7 ure. 

GODSD1ENSTOEFENING. 
Zondng den 28 dezel' des morgens ten 8 ure . 

Pastoor F. H. DE BRUIJN. 

Pe1·so11aiia. Ret moet nog worden uitge-
1mtakt, of de uienwbenoemJe Chef det· werk
plirntseu Raven bij de Oost~ r- <lnn we! b!i de 
We;;terl!jnen ~ml gepliL1Lt;;t worc.len.-

- De benmbten C. F. Bremer en B. C. 
v!Ln Werkhoven, beideu te l\hdioen, hebben 
een eervol ontsliLO' uit Jen dienst der staats
spoorwegen aange~rang1l. om over te gnun bg 
den 1111.nleg der lijn Djokj;Lkart11-'l'jilntj,ip. 

Omtrent bet winnen van een eer;;ten pr(js 
nit de Gymnastiekschoo1- loterij wnrden losse 
en zeer tegenstr~jdige berichten versprei l. Het 
Soernb1Li1tsch Hitn1lelsbb1l melcl t., d1.t de heer 
T. te Soemb;Lj;L de gelnkkige is, en thnns looµt 
het O"ernc.ht, lbt de heer de i\Iu1111i:;k te Djok
j1tkit~t1L het d001· Fortnirn be:.{unsti-\'cfo lot in 

0

zijn bezit heeft. Ook hier verspreidt zich het 
losse prna~je, ditt de heer M. J. B. Keller, 
klerk op het Hesiclentielrnntoor, f 10,000 heeft 
gewon!Ien. De wanrbeid Z1Ll wellicht door be
lan(J'hebbenden zelve '1'orden bekend gerna1tkt. 

0 

Bg eene groote verzameling volks, nls op het 
Sekatenfeest is een goed politietoeiicht mer 
noodiO". Dit ontbreekt dim ook niet, en wor-

o 
den hierdoor veel bedrog of undere onregelm1t-
ti(J'beden voorkomen. 

0

Zoo lllOest een Cbinecis een dag na het be
O"ill der :::lelrnten zijne tombola. stnken, doordien 
de loten no()' niet door den djaksa of s(jhout 

0 

waren geparnfoerd. 
Verscheidene ringspelen zijn itl de plan.ts der 

tombolu.'s gekomen. 

Wii deelen onder reserve mede, dat de kof
:fieonderneming B11toe-Djaruoes, die zoo'.tls men 
weet door de heeren Bervoets, Machielse en 
vnn der Linde i::; gekocht voor f 60.000,- weer 
aan een ander werd overgedtw.n voor f' 180.000, 
derhalve met eene wiust vim f' 120.000. 

Door den Hes1de11tie Rnad zijn heden de 
navol(J'encle vonnissen geveld: 

0 \ 

Siem Tjif'n Sing ctlicis delinge hedreiging met 

f 

be~chuldigd van mon-

Toekor.1 branrlstichting ondcl' 
,·oonvaarde gescl.ied. 

Bok Singowidjoijo 

) 

vrijgesproken wegens 
gebrek uun bewijzen. 

\. Bezit van clandtistine opium. 
J 

1 maand dangarbeid buitcn den 
ketting en f ·1000 boete 

hE't was ook aluus; het rundschi<>tcn mrt de jaar· haren toestand bewogen, had haar daarop in dPn 
wedde werd h0e · !anger hoe unmogdijker, want al~ kost bcstee t bij een voormaligen tui11m:rn, die in cen 
!es werd hand over hanrl duurder, en hor grijzel' g1?heel an lt?re pi·ovincie op een boerderijLje woondt~. 
de haren van onzen beklagenswaardigen vriend wer- Die man en. zijne vrouw kwrnnen plo t:>e ling aan een 
den, des te dieper boog zich het hoofJ omler d~ zeer besmcttehjke zi1:l;:te te sterven, en Khlartje zoo 
lasten des !evens. Eens werd hij er weder grweld1g beette de ungelukkige, wcrd, naar h••t hectte ter 
ct >Or gedrukt, tot stikken: toe, toen hem bij hL"1i voorkoming rnn verdere be-;metting, over de grenzen 
nazoek,111 van eenige papiercn een pakje ·in de ha11-1 der gem0eoite gebmcht met rcn P'tk kle1'deren en 
den vie I . . . Doch eerst moete11 wij een stap rug'- het geld, rlat zij bezat. Hare k wa>~l harl Inn~ gne$t· 
waarts doen in ons verhaal. ve1·mogells niet in rlie mate aa11gegr,..p.) n, dat men 

Geruimen tijd gelerlt1n was de predikant van Den- haar een eigenlijkc kra11kzinnigl' kon nu1•111en, n1aar 
nenh0t!k eens geruep1m in een der m•!est a(!.{elegen haar toch in etin ~taat gebracht van t!ofheid, onnoo
wonin,gen van zijne gemeente, bij een zi•~ke, een zelheid, of h11e men het no<.!mcn wil,. die h ~1a1· uitt.'r~L 
bejaarde vrouw, die b\j de bewoners van dat hui-.;je we }rlc·o~ nt ~ia kt•) en onbestand tegtin gewelrl. Ua.J zij 
harcn intrnk had gcnomen, of liever rloo1· dczP. lief- zel ve k11nnen ~chrijven, 111isscbi1•n zou zij zich tot 

'derijk was opgenomen. Die vrouw namr>lijk har! rlen hare goti le rnevrouw geweml hebben, 1wrnr hare 
zij l\<lfl een wei11ig bt>zochten weg virnh'n liggcn, aange- kw 1al hacl hare hanu tot schrijven buitcn staat ge
ta~t door c>en zenuwtueva!. lfa1·e kleedij get11igde ni~t stelJ. Untbrak bet haar aan geno~gzame vrerkracht 
van onb<!krompl'n middelen maar was tuch zindelijk. om, zoo ellendig oµ den opcnbaren weg gezet, te 
Onrler dak gP-bracht en bijg<"komen, vedrnalde zij ban.Jelen, - zuoveel doorzicht h.i.rl zij nog, rlat zij 
op weg te zijn naar bare g1•boo.teph1ats, C•'ll stadje. meeade 't h ll~t te dDm met hare sclir0?1lt:n te rich
een twaalftal uren verder eve.1 ornr de grenzen ge- ten naar hare g••bourteplaats, onJcrwl.!g te gl!lde 
legen. Zij h:id lang al~ <lieu-<tbode gewoond bij een makende, wat zj uit lrnar zwaar pak rn:ssen kon, 
aanzienlijke <lame in t?en gan~ch an !er gedeelc.e do:i,; zoowd nm h:irt>n torh 11i"t al te ruinien geltlrnor
laurl,;, maar was op zrkcren nacht hiwig verschrikt raad te spal'tjn, als om hare vrac.ht te verlichten. 
geworrlen, dam· ee·1 of meer dieven had.Jeri getracht 'De reis, die z1j ha 1. nf t<: l1~g~L~n, was r.chte1· groote1· 
op het buitengoe I barer meestel't!S in te breken. gew ... cst rian zij dacht. En zoo was zij uitgcput en 
Door hare tegcuwoorriight>id van geest was de toe- 1' 'machteloJ:;, door een harer g.iwo 1e to.•va!len •ange
leg verijdeld, m:rnr zijLelve lij rlend gewordi'n a,rn tast, op den weg blijve11 lig:rPn, waar di• a tngeJuide 
zenuwtoevallen, die bet haar onml)gelijk maakten te huislie len h1ar opmtrncn. B\j~ckom1rn tounde zij haar 
blUven dienen. Hare menschlievcncle meesteres, met ~eld 1 en verzocht ve1·blijf tot den volgend.,n dag1 

De Seknten bl!jft druk bezoek lokken en 
niet enkel van inlnnclers. De inboedel vnn 
een paar der kramen, o. a. vnu A rnbische lwop
lieden is dnn uok werk<> iijk frnai, sommige 
voorwerpen zelfs artistiek. 

V oor weinig geld zijn er chineesche pop
petjes vnn porcelein te koop, van speksteen 
gesneden cache~n en presses-papier enz, <1.l
len van een win of meet· dmnkachtig model, 
wnnruaar rnenige pli.ttelands burgem~esters
vrrmw ZOil hunkeren Oill ze op haar etagere 
te hebben. 
Onder de rergulde en besneden kn.fltjes waar
v1Ln wij in ouzen vorigen gewaagden zijn er 
die niet minder d1tn bonderd gulden kosten, 
welke waarde misschien te zoeken zal ziin in 
het vergulr1sel, want in de schrijnwerkerskunst 
zit bet niet. 

Den beoefennars vnn eene zekcre soort van 
politiek is zeer aantemden een bezoek arm" 
dt1n vogel strnis, waarvnn men eene widerzuch
tige atbeelding ka.u zien aan den ing1tng 
der aloon-filoon, een monsterdier, bet midden 
houdende tusscben een Garoeda en den vogel 
H.ok en bereden door een krombeenigen 'l'urk. 

Deze st.rnis heeft echter een vredelievend 
olijftn!rje nn1tr het schijnt in den bek. 

Een mnllemolen van bizondere constructie 
herinnerde ons aan den sliugerwagen, dien 
rneH o. n. in bet Brusse!sche Jfosee du Nord 
lrnn 'l,ien, wanrmee men nimr bene1len en weer 
lllLar boven wonlt gesold, midden in de vanrt 
met wngen en ul rechtsomkeert in den mur:~ch 
llrnkeud. Het model op de alOon-nbon herin
nert iutusschen rueer aiLU bet ernmersysteem 
van een b1Lggermolen, behnlve natuurlijk dut 
de pn.ssugiersschnitjes hier niet omgekeerd wor
den. 

lnzonderbeid voor een vreerndeling, om een 
kjjkje in bet volksleven en de rnition1Lhl indus
trie te bekomen is het sch on wspel bezienswitar
Jig genoeg, ook om de verscheidenheiJ van 
typen die ruen er n1mtreft, v1rn nf den inl1md
schen g1·w1d seig1uw1·, die met vierspan l1mgs 
de krnmen rii 1t tot den haveloozen Klingalees, . 
die an.n een Poolscheu J ood doet denk:P.n. 

WiLnordelukheden van beteekenis hebben er 
zoover ons bekeml no~ niet plimts gevonden 
(onder de bezoekers en wel onder de 
v1tste, tellen trr:iu wens ettelijke patrouilles) 
en het geheele Mwnmenspiel dm11gt een vre
delievend karnkter. 

Gaudeami1s igitu.-! 

Aan het lantste BntaTiasche marktbericht 
(van 24 Dec.) zijn de nn.volgende opg1tven 
ontleend. 

SurKEll. Enkele nog disponihle restant-oogsten 
hebben het laatst tot f 8.50, f 8. 75 nemers 
gevonden. Er· gMt thims niets om. 

KoFFIJ. De Gouvernements Java Veiling van 
13 dezer is afgeloopen tot gemidde!d: 

f' 34-.72. voor 10.000 Pls. Pi-eange1· G. B. 
» 27.19. » 14.600 » Maiang » » 
» 30.-. " 400 » Sisir W. I. B. 

Pls. 25.000 Koffij. 

\T ercler z1in danrin genoteerd de nandeelen 
der Jav. Bank op 190 pCt. Ned. Ind. Han
delshank 40, Jnt. Cr. & H. Ver. Rott. 75, 
Koloninle Bank blanr:o, Ned. Ind. Spoorw. Mij. 
145, Ned. Ind. Stoomv. Mij. 130, enz. 

Gisteren nnruiddag werd bet feestterrein nog 
bezocht door H. H. den Kroonprins en prins 
Prar;g Wedhono, beiden met talrijk gevolg. 

De schildemchtige costumes, de schoone paar
clen, waarouder vooml het hooge gitzwarte ros 
van lan.tstgenoemde uitblonk, de gouden kris
sche.iden, de vele uniformen en rijke har
nachementen vormden te Z!Lmen een belang
wekkend geheel en met de umssaus volk, welke 
op de been waren als kader, kon men zeggen 
dttt Solo zijn beatt jou;· had. 

hetgeen haa1· werd toegestaan. 
l'.lfaar den \'olgenden ocbtend lag de vreemde in 

pen hevige !worts, ijlende en met klam. :lWeet be
dekt. \\'at zo11de men nu beginnen? Den bm gemees
ter kennis geven? Maai· man en vrouw waren 
een\'Oudig genoe~ om in den waan te verkeeren. dat 
zij in irroute ongclegenhi>id zouden kunnen komen, 
i11dien het uitlPkte, dat zij slaapstede verleend had
clen zonder daarvJor patent te hebben. Den doctor 
ontbieden? ;\faar dan nnrncn zij nls 't ware den 
zieke voor hunne rekening, en vet-I g"C'ld had deze 
11iet bij zich. Zij wa1·en m~t hPt gevul verlegen. 

Men bP.>:loot den p1 ediknnt te 1·oi>pen. Kon rieze 
al met dr vrecmrle in h11re ijlende kourts niet 
spreken, hij kon toch r,tarl sr.hallen; trouwens hij 
wa'; d11 tro11we rnarlgevt>J' der gemt"ente in allerlei 
om~ta11rlighe Jen. Oat bleek liij nu ook te zijn, want 
door z\jne herniddeling wc>rd na raadpl1•gin~ met 
bnrgemeester en arts, de vrouw verzorgd, en des· 
wegr- met de huislietlen cen ' overeenkomst aan
gegann. 

(W01·dt vervol;;d./ 
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:SoI.c:> SzV. 
So1o-Djebre:s 

» JI> 

Paloer 
Kemii·i"e 
10..l t::uo.rn 
ua2n. rs-o fpO:J'\f 
Kebon :r~o.n:io 
Kedong Banteng 

'\.'\-a]i.~koekoen 

Gedong Gala.r 
:.--..-o ... 

>~ 

Gene11g 
F oe1 ·,vod ad ie 
JUC-di.4.>e:im 

» 
Ba bad an 
Tja•·oeban 

Sa.rad an 
""\'\"ilnngan 
Bagor 
JS"gandjoek 
Soekomo1·0 
l3a1·on 
~E!I",084:>Ill0 

">> 

Sernboeng 
Djon:-.bang 
Pete1·on o·a11 

Tjne1·un~ala:ng 
1".Jl:od_j oker"C:4.> 

» 
' ra1·ik 
Prambon 
Toelanga.n 
Sid.blo .Ai..rd.J-

» 
Gedangan 
""\'\"a1·oc 
""\'\" < •n.ok 1-omo 
Goebentiz: 
Soe..--b-.:1.-. 

Vertrek. 
Aanko:l.1st. 

'-Tert:rt"k. 
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..1\.ankorn.st. 

.d\..ank.o .n ::ist. 
·ert:rek. ... 
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Aa.nk.on1st . . 
Tertrek. 

">> 
•> 
>> 
>> 

.\.an k on:ist _ 
'\"et"t..rek. 

.1'\ .. an. kom st. 
-e.-ti·ek. 

» 
» 

.c'.\.ankomst. 

.\ 

I 

v. l\I. 
7,9 
7 . ·14 
7 .. 22 
7,33 
7 .. 44 
7,56 
8.22 
8.35 
8,49 

9,-1 5 
9.34 
~.50 

9.58 
·10. -13 
·10,29 
·10,48 
-1 -1,25 
•1 · l ,40 

1
-1 -1 ,3G 
~- l\L 

·12.·12 
·12.32 
·12.4G 

1. .--
-1, -10 
-1,29 
-1. _4 -1 
·1,49 
2.3 
2.20 
2,3.i 
2,5.i 
3,5 
3. l 1 
3.29 
3.41 
3.59 
4,4:l 
4.:20 
4,35 
4.44 
4.5G 
5~5 
5,-12 

,,.._ [. 

l 0,30 
10,33 
·10,41 

doo1· 
doo1· 
don1· 

1 -1,24 
door 
door 

K. l\.L 
12.5 

<"1001· 
·12.33 

-J 2,34 
d<.>Or 
<..lO<.">r 
·1,-1. 4 
1,34 
doo1· 
cloor 

0001· 
doo1· 
door 
2.43 
door 
<.1001· \ 
3,'18 

2 

3,~4 
door 
3 .. 5 
doo•.· 
do- e 
4.·~u 

4. ,31 
d 001· 

lo r 
_1001· 
5 . -· 
3. 
doc.· 

c loo1· 
<l ' oor 
de. ">Or 
(L--

::;-.;:- _ _,__ _r_ 

2.6 
2.2.8. 
2.4~2 
3.3 
3, -J . 2 
3,'29 
3 . 50 

4 t- , '10 
-" i-.32 
4.50 
5.6 
5.-19 
5~/J..2 
5.,56 

l\I -
2,2~; 

2,3.0 
2, ..- ~O 

2.5'1 
3 .. 2 
3 , ·14 
3 , ,38 
:-3.50 
4,3 

4,29 
4_47 
5_3 
5,5 
5,20 
5,36 
3_55 

.tart as cllc-C our.ant. 

Sc:>e.--b-.-i.-. 
Goebe:ng 
''"onok.ron-:io 

Geclungan 
§Id.be:> A.rd_jo 

» 
ToelangaT:i 
Pra1•1bon 
Ta1·ik 

'\"ertrek. 
» 
» 
)~ 

» 
a.ukomst. 
~~e1·t1·ek. 

» 
» 
» 

~•-d,.ii c>k e:r"C:c> 
» 

Tjoc1·an1alang· 
l?ete1·ong·an 
Djon:ibung 
Sen.~ boe1-ig
-..:.ercc>~o •a<> 

_,."\ ankomst. 
'\"e1·t1·ek. 

_,nnkOJ.TlSt. 

Bur<>•• 
~o.~k.on-io1·0 

~g·::."lncljoE>k 

I3ng.-or 
''"ilungan 
Sn.t·adan 
Tjar·oeban 

Bnbarlan 
J:.I-d.ic>e•• 

>> 
Poe1·-..,·oclad ie 
Geneng 
:.?9-:ro•• 

)> 

Gedong Galc11· 

''"nliekoekocn 
I->:cclong Ha.nteng 
Kcbon Ron:io 
:i\loclj o-St"n~cn 
G1·on-:ipo1 
Ker1Jir·.i<.-:.. 
PnJoer· 
SoJo-Djebre>< 

.>::> '):) 

Sc>Ic> Sz"\-

)> 

)) 

» 
.i\. a1.:,k o r:i-1 st. 

» 
_,,ankon1'"'t

'\-et·t1·el' _ 

» 
.;-\.aukomst. 

'\"••r-r.1·ek. 
:\..ankornst. 

-v-. :n::c. 
G,-
G,2 -1 
6,37 
G 50 
G.52 
7, l 0 

7.31 
7,53 
8,6 
8.·18 
8.4-1 
8,53 
D,4 
9, ·l 3 
9,2·1 
9,2G 

-v- - nm:. 
6,15 
6,32 
6,54 
7.,7 
7 ,22 
7,41 
8,-1 -
8,23 

8,41 
8,56 

0,4 
D.28 
D,44 
D,57 

V. I. 
6,20 
doo1-
door 
door 
doo1· 
7, - -
7,2 
door 
door 
door 
7 .5·1 
7.,G7 
cloo1· 
door 
8,34 
d~oor 

8.5n 

9,5 
cloo1· 
doo1· 
D,39 
door 
door 
door 
door 

door 
·10,49 

·l0.55 
door 
door 

1-1.:35 
1 ·1,36 

door 
:N". :na:. 
12. i 0 

doo1· 
1001· 

/~() 

.>Or 

doo1· 
cloo1· 

-1,28 
-1.34 
·1 ~39 

v. 1\-I. 
6,30 
6,38 
6,47 
6,59 
7,8 
7.22 
7,30 
7.45 
8,3 
8,-15 
8.82 
8,38 
8,54 
9. -16 
0,28 
9.44 
9.50 

-1 o.7 
·10,2-1 
-10,40 
·L0,5-1. 
-1 -1 ,4 
l -l, 22 

'1·1,28 
,1-1. 55 N": 7!1!1. 
·12,-10 
·12,24 

-1,'15 
-1. ,36 
-1,52 
2.,5 
2, -10 
2.28 

2,50 
3, -12 
3,25 
3.40 
4,3 
4,-15 
4-.26 
4,35 
4,45 
4.50 

N. M. 
"'.12,24 
-12,32 
-1 2,4-1 
·1 2,53 

-1 ,2 
-1. ,-1. 6 
-1,24 
-1 ,39 
-1 ,57 
2,9 
2.26 
2:32 
2,50 
3,-10 
3,22 
3,38 
3,53 

4, -1 
doo1· 
door 
4,36 
4,49 
5.,7 
5,23 
5,39 

5-45 
6.8 

NED. INLl SPOORWEG- lVIAATSCHAPPIJ. 

I>.J o I.::..J a.. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sc>Ic:> 
Poe..--,.vo<laclie 
DeJangoe 
Tjepper 

:IA:.•-••e.-. 
:l) 

Sro-....vot 
];31·amb?nan 
~ala.ssan 
:Jl>_jc>:k:_j-. 

.. _j c>:k:_j -
Kalassan 
Brambanan 
S1·0-,.vot ...._. __ .... _ .. 

:>."> 

Tjepper 
Dela:ngoc 

Poer'\voclad ie 
Sc>I.-

""\"ertrek. 
» 
» 
» 

.A.ankomst_ 
,..,_-""' 1 ·t.1 ·e k. 

» 
» 
» 

.Aankornst. 

,- a. Ill 

» 
) ) 

_,"'-an l;;.om s1: . 
'-" e1-t1·el-< . 

y. :\I. 
7 . ·13 
7.24 
7.50 
8,G 
8,2 -~ 

8,30 
8.4-4 
8,57 
9,8 
9,26 

"\.". :i\I. 
'7. ·15 
7.38 
7 .5 ·1 
8.6 
8.20 
8,26 
8.47 
0.3 

9.30 
9.~g 

,..,_-. :\I. 
·1 0. 
-1.0 _7 

·10.26 
-10.37 
-1.0.3 ·1 
-J 0.5G 

:1 ·l ,7 
-1 -1 , ·1 7 
'1-1 .26 
·1 :1 ,42 

- . ::\I. 
D.48 

-1 0, -1 1 
'10.24 
10.3D 
-10_53 
10,58 
·l -1 _-1 9 
-1 -1 ,35 
~-::\I. 
12. -1 
•12.9 

:>.. - . ::.\I. 
--r.53 
2 .. ~ 
2.~ >2 
2,3 3 
2,4 . 7 
2~52 
3,3 
3. -14 
3,24 
3,40 

::;-.;:-. ::\I. 
-12.25 
12.42 
-12.51 

-1. ·1 
-1 . -1 ·1 
-1 , -1 G 
-1.3 1 
-l.42 

2,1 
2.7 

S-.;-.-.-.;sspOOI"-Wege•ll 

V A N S 0 L 0 SzV N A A R 

Solo-Djeb1·ps 
Pa.lo er 
Kemi1·ie 
G1-ornpol 
1\-Iodj osragen 
I~ebon-Romo 
K edong-Ba.nteng 
v'\.-ali.ekoekoen 
G edong-Gn.Iar 
Pa.i·o:n 
Gen"eng 
Poerwc<iadiE" 
~Iad!.oen 
Ba.bad an 
'Tja-.·oeba.:n 
Sa.rad an 
'Vilangan 
Ba.gor 
Ngoendjoek 
Soekomoro 
Ba.1·on 
Ke1·tosono 
Sernboeng 
Djombang 
Pete1·ongan 
T.ioe1·amaJang 
~Iodjoke•·to 
Tai·ik 
P1·ambon 
'l.~o loenga.n 
Sid hoa.rdjo 
Geclanga:n 
"V\.~aroe 

vVonokromo 
Goeben.g 
Soerabaija 

-1. (' ki. 

0,30 
0,40 
0,70 
-1,-
'1,75 
2,-10 
2,45 
3,20 
3,70 
4,30 
4,75 
5,20 
5,90 
6,30 
6,90 
7,30 
7,85 
8,30 
8,65 
8,95 
9,55 
D,95 

-10,45 
:1 0,90 
-1. -J , 20 
'1 '1 ,DO 
-1. 2,a5 
-12,DO 
•13.25 
-1.:-:LRO 
-1 4 -,:30 
-14.75 
-15, -.-
-15 , 30 
-1 GO 
-1.5~80 

2e kl. 

0,20 
0,30 
0,50 
0,70 
-1. ,-15 
-1.,40 
-1,65 
2,-1 0 
2,50-
2,90 
3,-15 
3,50 -
3,90 
4,20 
4,60 
4,90 
5,25 
5,50 
5,75 
5,D5 
6.35 
6,G3 
G,93 
7,30 
7.50 
7,90 
8,25 
8.60 
8,85 
n.20 
f>,50 
0,85 

·10.-
-10:20 
-10,40 
·10,50 

3e kl. 

0,-1 0 
o. -.t5 
0.25 
0~35 
O,GO 
0.70 
0:80 
-1.,05 
-.l, 25 
-1 ,40 
-1. ,55 
-1. ,7-0 
'1.90 
2,05 
2,20 
2,30 
2.50 
2,60 
2,70 
2,80 
2,93 
3,05 
3,20 
3 .. 35 
3,Z"O 
3,GO 
3,70 
3,8--> 
3,03 
4, ·10 
4,20 
4,30 
4,40 
4,45 
4,50 
4 , 55 

~- ::\.L 
3,3o 
3,47 
4, ·13 
4,2.9 
4,47 
4,53 
5, l 0 
5.25 
5,38 
5,58 

~- :1.\.L 
3,55 
4, -15 
4 -,27 
4.41 
4:53 
4,5D 
5. ·L 7 
5,31 

5.5:3 
5.59 

Soic> 
I->: ::di-Osso 
Salem 
D .!en.kilon 
La,,-ang 

~oe-. .. dih 

» 
» 
» 
>> 

at1k.omst. 
,~ ertrek .. 

K at·~1ngsono >> 
'rela.-...,,-a » 
Pad as » 
:IA:..ed-••gd_j-.~:i. ~nl-<omst: 

» ""\'"e1 ·t1·ek. 
Ta..ng-oeng 
B1·oemboeng s ........ _ _....,._...g 

§ oI o. 

» 
» 

Aankomst. 

'\r. 1\I. 
7 2 
7,25 
7.45 
7,59 
8,-10 

8,40 
8,bO 
9, -13 
9,33 

-10,2 
·l 0. -1-1 
·10,26 
:1 0,50 
-1. ·.I.,-18 
.i ·1,45 

·y. ::\.L 
·10,30 
·10,53 
-1 '1 ' -1 3 
-1:1.27 
-1 -1,37 
~. ::\I. 
-12, 7 
-12,-15 
-12,37 
-12 56 

'1 , ·19 
-1.,28 
-1.,43 
2,6 
2,26 
2,50 

,~a.Ill §a..-.. a.:r a,J[]I g. -
~~~~~~~~~~~--~~~~-

' s.-.. ........... -..1:;:; 
I3roen• boeng· 
Tnrigoc:..ng 

~ -.-._edc>•ag-d3-~i: 

P . a.du.s 
'['< °']a"\Y:C'l. 

K:X .... ra.ng-sono 
~«> e.-..d.ih 

» 
La,,·:. -:t.ng 
Dcnlc iJou 
Salern 

-:r~i7Jig~:rs. 

Vertrek. 

>:> 

Aankomst. 
"\-er ·tre 1~ . 

» 
» 
» 

,'\...a.nl>:.omst. 
'-Tertrck. 

» 
» 
)) 

» 
_,.-'\. a.nkon'lst. 

8,-12 
8,3.5 
8,56 
9,20 

·v . L 
6,50 
door 
7,27 
7,47 
7,57 
door 
door 
cloot· 
8,42 
8,47 
door 
door 
door 

doqr 
9,47 

"N. 1\L 
2,-1.6 
cloo1· 
doo1· 
<loot· 
door 

3.·16 
3 · 2 -1 
3,37 
door 
door 
4,6 
4,'16 
4,37 
cloor 
5,-13 

. V. 1\L 
8.3-1. 
8,58 
9,:18 
9,39 
9,52 

·10,2 
-10,23 
'1 0,39 
-10,59 
-1.-1. ,4 

- -1.-1,35 
door 

-1 -1. ,53 
N . . 1\-L 

-1. 2,9 
l-:t 2,27 

l - .. ij n Sa.ma.ra.ng-Vorstenla.nden-'VV"ille:rn I. 

Sa.ma.rang na.a.r 1e kl- 2e. kl. 3e. kl. 
131·< -:>em boeng 
Ta-i\ ~ 'goe1,g 
l~edc :>ng-Djn:ti 
Pada.s 
Telavv. n. 
Ka.rang ~ Sono 
GoendiI- 1 

La."'va...i-.g 
Sal<~m 
Ka.!.ie-Os;... - o 
Solo 
Poevvodad. 'e 
Delangoe 
Tjepper 
Klatten 
S1-o'\-vot 
Brambanan 
Ka.lassan 
Djocja 
Ten1poc1·an 
Gogorlalem 
13.-ingin 
Toentang· 
vVillem I 

V ersp reic 1.e 

-1,25 
2,25 
3,'15 
3,50 
4.30 
5,30 
5,95 
7,20 
8.-
8,80 
9,80 

-1.0;--
1.-1,05 
-1-1,70 
'12,50 
-1 3,-1. 5 
-13.60 
-14,05 

.I 1._;:~~ 
4,75 
5,25 

._ 6,25 
6,85 

0,85 
-i ;so 
2,-10 
2,35 
2;90 
3,55 
3,95 
4,80 
5,35 
5,90 
6,55 
6,65 
7,40 
7,80 
8,35 
8.75 
9:os 
9,35 
9.95 
2,60 
3,2.0 
3,55 
4,25 
4,70 

Berichten. 

0,28 
o·,50 
0,70 
0,78 
0,96 
-1. ,-18 
-1. ,32 
-1,60 
-1,78 
-1 ,96 
2,-18 
2,22 
2,46 
2,60 
2,78 
2,92 
3,02 
3,-12 
3,32 
0,84 
-1,02 
-1. ,-1 2 
-1. ,32 
-1,44 

De Fi.ga1~0 gceft eeni ge pt·1jzen op, (loo1- <len 1-lol
Jantlsch<-'u antiquiteiten - k~-:>oprna.n Ilau1 burger, bij 
ZJJO•~ vn1·kooping in. bet l ' l6t.,l-D1ouvt gemaakt. Een 
gedc •lte vnn een "'ervie,.., po.-seh~in van 1~001·nik, 44 
stuk,,;, gecleco1·ee1·(l in lie " vin lc;leut·: -1. 240 franc<-'; 
e~n gouden !<nop voor ._ 'va.ndelstok, Louis ~YV.-
·1670 f"rs; ecn gouclBn d \e. geema.i.llcer·d : 6000 
f1·s; een g-cschilderde 'vaaic Louis XV, gen::iont.cocrd 
.r:net ge:sn-eden en ve1·guld ·len•oer, de teekening 
steJt voo1· d~n trion:iflocht Alexander: 3400 f1·s; 
een servies van oud Sevres. enclre~ 300 stuks : 

N. M. 
-1. '-1. -1 
-1,36 
2,5 
2,26 
2,38 
2,5-1. 
3,-1.3 
2,40 
3,58 
4,8 
4,4-1 
4,52 
5,7 

5,27 
5,48 



29~0 0 <i·s.-- Z1·. rs. Sorn.rn-elsd{jJ.: z:~J zijne: be.·t:P.~
x:ning :n.aa.1· Indie niet volgen, n.angP-:.t:i•~n e1· g-et:,vijt"".~ld 
-vv i·dt a.an de zeeV\.•anr·dighPid 'an IH•t ni ~11'-VL' >"chip. F: n 
a.oder be.-icht cie .lai-in"" bet1·ett·L·11de, i>", cla.t h•-t a,1n
ta.l oftl.cie1·e-n-rt"lacbinist rnet.. ~c~n ve-1·1Yt<.~e1·d_.r·d zal 
-....vo1·<ien. en daardocH· geb.-ach.t op o d0.- ee1·st..e en. 5 
der t .... veede klasse. -- Te l\faJ.st.richt 'I.Verd onlangs 
een beer uit de g~vt1r1g-c~ni~. '-V.;;t~11 - i1> l1ij ""-t~g,'11s el~r-i 
t:.wijfela.chtige schu·Jd 'va.s gegijz~~1d, ontsh1gen : Nn.u
vvelijks had hij tie de1tr de1· g-ev' ngeni"' a ·h ter· z1ch, 
of'" hij "'\JV'"e1-d 'veder·on:i .!£ ~ar1·es:1:t~t.; ... 1·d er1 '-.4.">t>t- d·~z~.::df"Lle 

schuld in de geva.nge111s ge,vorpen. I~ij zijn. et>rste 
gijzeling -...vas namelijk ••e11 in t<.H·m~Jitei t geplecgd. 
die nu 'va.s he1·stPl.i Pn tot "'-IJlH~ ve1·11ieu,vue a1·1·e,..
tatie harl geleid. Op rlen g· .. : gijzeldP. liad cleze plot-
selinge 'vedera1·resta~j,_, zood:.t.nigen invloed, c-lat hij 
van de cene fla.u'\.vte in de .a.ude1·e Yei·vi<o>l en n::i.en 
's na.chts nog genoodzu.akt: ... ...-as geneeskundige hulp 
in te .roepen. Dit feit, dn.t tc .:\Ian.st1·icht g1·oote · e1·
ont.,,,va:a.rdiglng hec:ft verV\.·ekt, oak omda.t cle gegij
zelde tot cen rler achtbaa.rste fa.1nilie11 nlda...<t1· be
hooi-t, kan als bijdrage dienen voo1· de g~~schiedenis 
an den lijf"sd,va.ng -...vegens schulden. 

Alles is in Poi::npei nag niet gevonden en die zoo -
derJinge stad zal nag meer erra.ssingen ,-erscha.flen. 
M'en heef't. er thans de ,-erblijfpla.ats ontdekt van 
een beeldhouvver; bij de v.reeselijke :rarup ya.:n bet ja.a.r 
79 -was de kunsten.aa.r bJijkl>aa.r bezig met een 
st.a.ndbeeld ....-an Venus 1:e hei.·stellen. 1\'.Ien heeft oak 
nog be~onderens,vaa.1·djge ~nuurscbilderingen ont
clekt. ; r:uen ziet er ga.,;ten op a.fgebeeld die d1·inken 
en .zingen., ter~ijl er anderen op st:a.an, die te veer 
gedro.nken h.ebben en door sla.ven ....-e1·zorgd '\.Vor
den. l\1:en is nog altijd a.an bet haspelen ovE'"r den 
algemeenen eersten u1eridia.n.n. "-"001· ~eclerla.nd zou. 
b.et be,,.te vezen <lien o-...·er Kampen of 1\-J:ee.-enberg 
aa.n te nemen. (•) De Ka.mers zijn te 's Gravenltage 
geopend en z. -11. beet"t -wederom de troon1·ede (+) ge
hou.den. Alles is £0Ul" l e mieux dans le i.:ueilleur des 
inondes, a.1Jeen zu.llen de bela.sting~-,n nog 'vat ....-er
hoogd -....vorden. Er 'l.va.rcn geen. Socia.a.lc.lem <.>c1·aten 
at- ~veesmeisjes op de tribune voor bet pu.bliek. 
Een kelln. r van het Rotterdamsche Hotel de Hol
la.nde had te1· in""·isseling een bank biljet v.in £ '.f 000. --
ontvangP-n., -...vaarva.n. h.ij goede siPr gi ng i.:n.a.ken. De 
man ,....-e1·c1 in sta.at ....-an besch uldiging gestel<.I ma.a.r 
vrijgesproken, op g1·ond. da.t niet is gebleken da.t .b.et: 
bij de datgva.at"ding beduelde bankbiljet, gruot f '.f 000.---. 
hem door den eigenaar ter in ... -..·isseling zou. zijn ter 
hand gestel.d in zijne hoeda.nighcid van loontrekkend 
kellner of bediende, in dienst van den h6telhou.<ler 
van bovengenoemd hotel. 1~a.n.rloeng gan.t:. ach-
1:cru.it: :len heef"t er in den laa.tsten tijd "-Vel 20 at· 
30 hu.ize.n '~ebou" •d, ma.a.r ll'l.J. de an:ibJ ~a.t·en bij 
het vecpest ~·don en. bij den a.an.leg ....-a ·n spoor-
v-.·eg de sta<.{ verlat.eu. hebben, staan er ....-e.e h.uizen. 
ledig. De spoor brengt oak veel mindei.· bt>zoeke1·s 
a.an da.n men in dt>n beginne ver-....vacht had. --- lTt."'t 
innen der Iand1·ente gaa.t in het Bod.;ascbe :niet naar 
,....-ens.ch. Verscbeidene loei·as zijn Hchte1·stallig in het 
storte.n der padjekgelden. E1· ZJ.Jll er die nag t• 500.--
te betaJen b.ebben. De- ·v\ledhono is hieruv<'-'r zeer 
ontste1.:nd, da.ar bet den Joera.h.s -...·olstrekt niet ka.n 
scbelen of zij al dan niet· ontsla.geu '"·ordcn. De 
loera.h van K.radja..n Koelon. is beschuldigd van knoni
erij en. kneveling-. Op verschillende pun.ten is uij 
reeds schuldig be-...'onden. 

Een bekend a.n:ifioen.smokkelaa.r g•~naa.md Sa.plo van 
Ka.lieba.nteng, op vvien men reeds la.ng g~loerd had, 
is eindeliJk. gesnapt bij ..- en huiszoek ing 1:en zijnent.. 
Er V\.'e1·den t ... vee blikk.Pn doosjes gevulct m~t opium 
onder een. bale bale g·evour:fen. Sa.pJo he,veert ech1:er 
d.at de doof'\jes noch de opium v.a.11 hen::i zvrr, :1::uaar· 
oncier de bu.le bale geleg<l orn. hem onge] u k kig 1:e 
ma.ken.-- 1')e Regee1·ings a.l1ua.uak zal niet g~lijk au
dere ja.re:n. op tij<l (:2. .Janu.a.ri) klaa.r kunn~u kui:r..en, 
T.en gevoJge -....·an he-t vertrek van. den i·e<'lakt..~ur <le 
beer Kuneman. Zijn opv0Jge1· a.ls zooda.nig, de beer 
.:Jonker, i::noet op z-....-va.-igheden bij d°"' sainen,,;telling 
stu.iten. Daar a.an den .R.egee1·ings a.lmanak steeds 
beboefte . besta.a.t en bet au.de exer.uplaa.r bijna. uiet 

_ meer te geb1·uik.en is, hoopt men dat de -....· ertraging 
.:niet groot za.l -...vezen.-- .E:Ie'L: .;.v-ieua.vs e-rz. Adz.·erl:e·n.tie
bla.d voor Probol-in.go e?2. 01'n.s-t:rekerz. deelt n-iede, dat 
iema..nd in de kot-ta. een brief uit Ra.ta.via. heeft ont-

· va.:n.gen, V\-"a.a.rin. vvordt medcgedeeld, da.t rle voorgeno
.me:n. korting op de tra.c:t:cmenten van de a.n:1bte
:na..ren za.l bedra.gen tvvee geh.eeJe ma an den van 
bet ja.ar; :na.tu.urlijk. over elke ma.and gelijkelijk 
verdeeld. "-'\rel moge .h.e't: bun beko1nen. ! roept bet 
bla.d u.it.-- Het .Zrz.d-isch Va.cterla.n-d k.la.a.gt over den 
politieopzichte:r te Ten.gang, die -....·an elken g1·obak 
gela.den met rijst een blJ.k, bevattende plu'=> minus -:l 1/2 
ka.tie, .zou a.fncmen. Daa.r nu met elken pa.sse.rdag ruim 
hon.derd grobuks bela.den met rijst a.lda.ar pa.sseeren, be
n.a.dert die oppasser telkens minst:ens een pikol rijst, 
-....vat een niet o:na.a.rdige ofschoon on-....vettige -.......-in.st op
levert.-- 1\-Ien. v1·a.a.gt a.an. de Java. Bode: "-Va.a.ron::i. 
bet Gou.verr-ement, da.t nu. in geldnood ,·erkeert, het 
kolossa.al gebou-w. da.t: nu door tvvPe Chin.eescbe kong
sies a.ls -viscbmarkt gebruikt ""VVOrdt, niet verhuurt: 
De bedoelde kongsies zouden bet gebouvv ga.a.rne voo1.
f" 300.-- 's ma.ands vvillen hu.ren. De Ja.va. Bode ge~
loof't da.t bet gebou.-...v niet ka.n. verhuu..t·d -....vorden, - ur.n
da.t bet tot de Gou....-. pa,.sse.r Loar Ba.tang behoori'J . 

C) 
<+) 

Dit 
De 

voor rekening 
.zette.r had er 

van onze:n. me.de-...verke:n..: 
,,traa:n.re9'.e" va.J.':l. gems.a Kt. 

Telegraminen van de Locoino·tief. 
Uit Ba.:tavia, 24 December. De zeilschepe. .n. Lag

he-t:t:o, Aydon- Fo~-est:, .In.vercauld, J'l.-.Ia.ry, .c.·de'y (?), 
Gioba-tt:a. (?) en .Repet:to zun in .Eut·opa. a.a.ntgekomen. 

vVISSELKOERS TE I3 'TA-VIA. 
Nederl.-ban.k. 6zrn <la.to T ·101. 3

/ 4 

id. pa.rtic. 3zn-:i. ~~ 1. 01. '/. 
id. f"a.ctorij 6zm » '.f 02'/.. a ·10'2'/,, 

Eng_ » x• 1.1. .95 
id. pa.rt~c. 61m » 1.1. .87<> a -1 -fJ. .95 

Singapore bank zicb1: » 2. 2-1 
Hongkong id. id. » 2. 21. 
Ar.nay id. id. » 2.23 
Het stoomschip Zu.-idholla.n.d is giste ren te .!.'"a.dang 

.aa.ngekomen. 
De a.flo_op cler hede.n te Pa.dang g ebou.cfen gou.ver

nements-koffieveiling is a.ls volgt ; 
22-000 picols .bovenla.ndscbe f 3 7 .64 

400 >> A.ijer Ba.ngis » .E~4.1. 3 
1.000 » Pa.inan » 32.20 
2400 » .A.nkoJa » 44.57 
2600 e Ma.nclhe1ing » 48.40 

750 » -VV. I. Be1· » 37.78 
Uit Ba.ta.via., 26 Dec.;e:n:1ber. 

De Fra.nsche ma.iJ, n'l.et be1·iclnten Joopende tot -.12 
Novomber is hiP.r heden aang<°' komen. 

De Holla..ncl,..che coura.nlen g 'even uitvoerige ~nlicb
tingen betret"fe:n.de de n.ieu~ opge1·ichte Ja.:ndbouw
:n:iaa.tscba.ppij en de N. 1. Ha ndelsbank. 

De beer l.V[a.cka.y, conserv>:>-'Cief'", is g:ckozen tot voor
:zi~te1· de1· twee<le ka -n.er_ 

Een definitief voorstel to•t g .. ond "vetshe1·ziening is 
tha.ns ingedien.d. 

De Iudiscbe beg1·ootinr 
1-:ioofdstuk » n:i.iddclen"' ve 
bet boof"dstu.k » uitg·n. veP 

voo1· 1. 885 is -....·001· het 
ogd met 76'1 mille, vu 1 · 

tn ~t 96;3 n.t. ille, -..vaarva.n 
bet meereud ...,1 ttc.•n bel re <ler n :uu·in •. 

De luitenant ]-"u.l-:u ,~--~ s bij h,..t: In lische 
v""r,g-evlaa.t:st en. <le J r nt lloschart .ua.n.r 
detacbee.rd . 

Jeger o-
1.i.icr g·e-

In de Belg-i,,,chA Ka.rnei· g!1f F1·t""1·e Orban ecn he-f
tig - i11t-c1·pellatic t<'n uc8cte. 

l')c T'>uitsche t1·o · >n1·edt• belnoTt s11bsid jc an. n ct . .., Duit
S4.._ ~11e ~tOOTl"l: -n~tr'"t; er-. g .. eet--t: c>o 1<..- eenige tl--iccleCleclingen 
o ant1'"et1t c:fe r1e :.._leczet -tir1 ,f?;(".3ort., d!c 011 .. fe:." t'"ijf<..~b0~cl-i c 1·t1-l.'ir1g 
st._ ·1.1.:t.n. 

De Spa.anscb~.,, stud .. .,,nt:en zijn op1·oerig. 
1 "Ju, J·ba.n, 3 DecPn.loc1·. De p1·c1nie1· van de Kan.p

k.oh nie ictentisee1·t zich met de Nedp1·Iand"'che p::i 1·tij. 
~\. !:?,'•'tneen heef"t dit Yc1·ont'l.van.1 ·ctiging on<let· de En

g·c·J~c,' t~ l"--oloni~ter~ oµge,v0kt. 
Lo ndcnl, 5 Decen.1b~i-. De I3r·itsch.e en de Tiussjsche 

RegeE. "·ing zij u op ni<~.-nv in onde1·ha.ndeling ge1.1·eden 
, -e t· c__le g1·ens~chei,li1--i.g iri. AziC. 

I.Cn.ir o, -1. 1 n.~ce1:nbei·. Oost..cn1·ijk, F1·ar~1·ij K Pn Ita
lic oncl• ·s-ceunei:i. 1.let ve1·1.n.nge:n van. Duitsch!un<l en 
Rusland. ....r:ia.a.t" een fi:nancieelc rep1·esenta.'Lie. 

G · eme.T1..gde 

De zoo g·e:nan.mde .,gedn.chten.lezer•• Cumber
la.:nd vv.u.s lu.u.tstlede:n. Za.terdagn.vo:nd bij pri:ns 
.l.~adzivil e_;ceuoodigd. Omst:reek:s 9 ure kvvam 
cf.e .Keizer aldaar, liet zich Cumberland voor
stelle:n. en. yerzocht hem., ee.n.ige proeve:n van 
z-µu.e ~n:nst . te geven. Cumberln..n.i:l verklaarde 
z1.~h '.a.u.rto .. "' bereid. De eerste proef besto:rv l 
hierin, du.t prins Batten.berg aa:u. ee.n.e 1:n de 
z11 • .u.l a.an vvezl. ige dame :;:;ou. den.ken., en. n.au. vve
lijks ha.d dE.' prin.s dit g·ezegd. of Cumberland 
geeep hem L ij de hand, bra.cht <lie a.an z~Jn. 
hoo:t·d en. verk lu.arde., da.t de pri.n.s had gedn.ch t 
<tt.lill pri.n.ses Rz.~,dz.ivil. '"'\Tervolge:n.s liet Cu.mber
lu.:n .d zich bli1- '-dma.ken en. :naa.r ee:n.e an.de.re 
k:urner b"t."engen., al~u.ar h:!-j, on.der scherp toe-

? zicht va.:n. tvvee heere:n: staa:nde, beke:nd ma.a.kte 
"'vie in. de rece1 ~tiezaal · een.e da.u.:i.e den vva.aier 
nit de ha.n.d bu.a ge:nome:n. De derde pro.-.£ be
sto.n.d in. bet viJ den. ee:n.er :n.a.a.ld, die g:r.u.af 
Pe:rpo:ncber in. _de:t.'l. a.chterbin.:ne:n.kaut van graaf 
:FI:u.tzfelqt's :rok 1:- Lad gestoken. Daarop vroeg. 
d~ Keizer n.a.:n Cnc n.berla.:nd, nf hij ook iemu.:n.ds 
gedachte l-i:o:n :r~d en. vva:n.:neer het iets betrof 
du.t buite:n de knrn · r of buite:n. het hu..is voor
viel of besto:n.d. C~t 1mberla:n.d verkla.a.rde., ook 
da.artoe in ~ta.at te . zu:n., en. verhan.lde hoe • hi.j 
het ee.n.s had u.itgeb. racht, du.t de Kroo:np:ri.n.s 
van. Ooste.n.rij k n.u.:n. zij :n. zvvu.:rten. hon.cl en. de 

, markies de I ... orn.e -1.a '- ee:n. elu.n.d had geda.cht. 
Hij zou. du.s n.c et alle ge.n.oege.n ook hi• 
zulk een.e proef:" .He< .,?;gen.. Dau.ro p vverd 11 
~eer geblin.<ldoekt en. :i:u:i.n.r ee:n. antler vertrek 
geleid. Prins .l~n.dziT ril zeide :nu dat h:!j a.an. 
ee.1:1 zeker onde:rvverF .. da.cht, scbree:f den. :naam 
v.u..n. dit onder~erp op een: pnpiertje en. gu..f <lit 
a.u.n den. Keizer- Ur.i.mberlu.nd u.ls.n.u teruggeroe
pen., ging eerst. i,-._i een ver afgelegen. vertrek, 
kvvLt.m van. dau.r . terug met ee.n..a kleine cu.n.
delu.bre., die op d ~:n schoorsteen.1c...n.n.tel hnd ge-

' stan.:n, en. <lit b,leek vverkelijk bet bedoelue 
voorvverp te zy.,. __ 'le.n. slotte gar hij :nog ee:ne 
proe±" in het r.u.• _le.n. vu.:n getnlle:n_ 0 p z!j:n. ver
:z.oek nu.ui. de J_~eizer ee11 cijt"er in. de gedn.chte; 
daa.rop reikte Uu.LU berlun.d hei.n. de :reL;hterhu.n.d 
t;.,e en schree ,:f-- o.n.middel:!.jk 1n_t de linkerha.:nd 
:no1:uu..1.er 6 I .~ bet~elk bl!jken.s verklu.ri.n.g des 
l~eizers i.ndc.,.cch:i.u.d bet gedacbte cij Fer vvns_ De 
i..,::eizer verk laarde zich lJoogst voluu.u.:n. •en. on.-

~ derheild zic h :uog ee.nige oogen.blikken met heu::i. 
over de r .iutu urly ke u.itlegging van. het gees
te.n. kl op pe1 ...:i. en. a.nu ere '3pi:ri tistische u.i tin.gen. . 

_ Iet ~ 

den TJre in 

No. 

·1 SzY. 

4 SiY. 
2 s,·,,r. 
n Si'-~. 

12 s,.....-. 
J 5 S7S. 

·1 7 Sz~-

2 '1 SzS. 
.Per. pos1.il- j 

JOn I 
id. 1 

Tijd 

7.,2 

7.13 
10. 

2.·1 t> 

3.36 
7 u. g 

·10.30 

2 u.. 
'1 '.f u. 

·1-tu. 

~5 
30 

30 

lVIet 
den trein 

No. I' ~~~ 
a~l>.ornst· 

3 
2 

9 
8 

1. '.f 
2 
8 

10 

Per 

SzV . 
SzV.: 

SzV· 
SzV. 

SzV. 
SzS. 
SzS. 

SzS. 

post 
jon 
id. 

9.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.59 
9.26 
'1.39 

4.50 

3u. 30 

4u. 

N. R. C_ 

::;:-.;;-aa i· de ond•:-1·volgende 
plaatsen. 

Goendih, Pocr,voda.die, (Gro
l>ogan) Ka.-n.ngsono, KPclong
djati en Sema.n:t-ng. 

I~latten, Djoc<.I,ja.. 
Klatten, Djocdj a . 
Goe.ndLl1 , I~eclongdjati, Se

rna1·ung, Sa.latiga, A.n-:i.ba.ra."va 
(1·esiclentien I~ edoe . Ba.gelen, 
Banjoema.s.) 

K.latten. Djocdja. 
Sru.gen, 1\-Ia.dioen, (fiia.geta.n. · 

.Pono1·ogu, Pat,jitan, Nga.ndjoek. 
Kerto,.,ono, Djombong) K.ediri, 
'roeloeng-agoe:ng, Blitar ("-VJi
ngie) l\.Iodjokerto (Pratnbon.j 
Sidho~u·djo ("-'\.a.roe, Porrong) 
Soera.ba.ja. (residentie.n l\..Iol uk
kcn Z. en 0. afd. Borneo) 
Bangil (La.-...vang, Singosari.e_ 
.1.: :t:ala.n.g) Pa.soeroea.n. (residei.1-
tien Proboling·o, Besoekie, Ba.Jie 
e n Lombok) . 

J\.Iodjol.;:erto, S iclhoa.rdjo, So<"
··abaja, Nga.'l."·i. 

Sragen, Nga 'vi, l\-1a.dioen.. 
Bojolalie, du.gelijks l>eha.l e 

des Zonda.gs 
v'\.,.unogiri, 1\-Ia.andag, '\Voens

dng en· Vrijctag, 

Van de on.<lervolgen<ie 
pla.atsen. 

Klatten, Djocdja. 
Sema.t·ang, An-ibara-....va., Sa

Jatiga, K.edongdja.ti, Goendih, 
Poe1·vvodadie, (Groboga.n.) 

Kla.tten, D.i~•cdja.. 
Sema.1·a.ng, Ke<longrlja.ti, Ka-

:ra.ngsono, Goendih. 
I~Jatten, Djocdja.. 
Sragen, 1\-Ia.dioen.. 
Toeloeng- agoeng, Kedirie, 

J\Iocljoker1:o, Sicihoa1·cijo en Soe
rabaja., -ga vvi. 

S.-ngen, 1'\-'.£adioen, I3litar, Ban
g1l, Pa.soe1·oca.n.. 

13o:jolnlic>, rlngelijks 
des Zonclags 

behalve 

"-Vonogi1·i. Iaa.ndag vVoens
.:.lag P.Tl Vr·:ijclag 

N. ·o. I ,t tr·ein S1V. 1:'0. 6 ten '1 u. 53 n-i. -....vot·den 
alhic•· alJt>{in pnkl;;cttc>u 011t-...a.11g n. -....v _'lnnt.'er de 'vcstpost 
tc Sni::i1a1·ar1g- r1ic-t tij<lig g-(""11o<~g .:..1nnJ,or-nt, orri. nog 
n ... et den -t.1·c it1 vn.n. On 30n:i. tc k11nn~n n:i.ecgu.n . 

s,,._ s, l'\L n .1. ~a v'C.>I. s·r .- .L- L .L DEN. 
S 1 S ST..t~.., TSSPOOR. 

Sn.eldrul TIH.>OFT & K. LFF--Solo . 

. . . 



· De venduties tler tokogoederen B. W. v. 
Hogezaml op :2~, ~3 en :24 dezer hebben op
gebrncht f 8605. 

Gemengde Berich ten. 
K aar wij vememeu, bn.t de gezondheids

toestaud te Tnndjong Priok veel te wenschen 
over. 

Oholer11ge11Lllen met doodel~jken nfloop ko
rnen of kwnmen er kart geleden berlrnnldelijk 
voor. 13. H. B. 

Onln"Jgs vestigde het Jnrl. 1'aJal. de aan
dacht op de itllervreemdste ·oizonderheicl, da.t 
in de cnrgnlijsten der hierheen bestemde Ja
cafra oak voorkwam1m 4 00 ton Slliker. 

Gn1tt men tegenwoonlig uit Europa suiker 
uitvoeren nii.n.r In die? vroeg het bl1Ld en noo
digde iedereen uit het raadsel te verkl1tren. 

Wij zijn in stan.t th1tns die oplossirg te ge
ven. De su:ker was oorspron kel~jk verscbeept 
van JaYa nnnr Londen, via Amsterd11m. D1t11r 
de Jacaii"a echter niet op de terugreis, mimr 
alleen op de heenreis Lorden nandoet, werd 
de sui1cer niet ter bestemder phi.idse gelost., 
voor de boot wetl~r hierbeen kwn.m; vim dmi.r 
dat de 400 ton op de cargalijsten van deze 
reis voorkoruen. J.B. 

0.llTREXT de reorgnuis:i.tie der Kweek'clwlen 
zoover Probolinggo betreft kunnen wjj m .cle
deelen, ~!Lt het get11.l leerlingen Y1l.!1 100 op 75 
wor<lt gebmcbt en van het person eel de v ierde 
onderwijzer wegv'.1-lt. 

Pl'ob. N. Adv. Bl. 

Het Koniukl~jk B~sluit, d11t in d~ Jamsche 
Ct. vnn gisteren voorko :nt. tot wij1.igin~ van 
het !wn. Besluit rt-'gele111le de vonrw1111rden vim 
bcnoemincr of b~~chikbmi.r-<telliug tot nmb':enaar ,., . 
bij de Post en -telegraar li~ns t m Lnk~ w~eu 
compli111ent 1t1tn de H. B. ~<.:hol ... n. \\"ant de 
w~jz.iging- besfamt hierin, dat t t: rwijl jonuelni 
met diplo11rn van einrh·XiltUen eener H. B. S. 
<Yeen exiunen behoefden te doen o. n. in litt i 
~un progmma C. zijnde: »De .n.at~rnrkumle, 
voorniuueliik de wetten der electncite1t en v11n 
bet urn<Ynetismus en van hnre toepassi ng 0f 
bet m·l:ried der tr;Jegrnfie", bet nu noo1lig ver
kln.u;d wordt diit gediplomeerde ex-leerlingen 
van de zicb voornl op exiwte wetensclrnppen 
beroemende H. B. Scholen in <lat vak wel exn
men znllen ruoeh·n doen om bij po t en tele
crrnfie te koruen. 
0 

Adelborsten en officieren van l1et kon. Insti
tuut voor de Marine en van de Militaire aca
demie blijven van het examen in <lat vak vrij. 

A. D. 

De Larupongscbe distric.ten .-- een gewest 
du.t zich in de laatste jaren m toen.emenden 
bloei en welvaart mocht verheugen - verkee
ren ten crevolae van de vulcaniscbe nitbarsting 0 0 ., 

op Krnkatau in een kwijnenden toestn.nd. De 
pepercultuur, waarop de bewoners der kust
streken zich ruet zooveel ijver toeleggen, dat 
zij een volkscultuur mag beeten, leed een 
zeer gevoelig verlies. Himdel en vischvangst 
kwiinen. 

Niettemin beeft de stnat, zooals oak nit bet 
Kol. Ye;·slag blijkt, idles op de parti<.;Uliere 
liefdadivheicl faten aankornen. 

Van °geen enkelen maatregel tot opbeuring 
van het on<Yelukki<Ye <Yewest viuden wii· mel-o 0 0 • 

ding gemaakt. i\Iet stoicijns?he knl~te con-
stateert de regeering, <lat mun 12 . ~00 men
schen in de Larnpongs bij de rn.mp bet ]even 
lieten, terwiil niet minder d1m een 90 tal 
kampongs en bet grootste gedeelte van de 
hoo!dplaats Telok Betong, benevens de afdee
lingshoofd plaatsen Katimb11ng en Beninwang, 
door de zee werden wegge\'1111.gcl. Tot gernst
steUin<Y van al te weeke gemoederen moet clu.n 
de medecleeling dienen, di~t van de inlandsche 
bevolking, die ~ich ,,wist te beh~lpen wet wat 
de tropische natunr opleverrle [*], voor zoo 
ve,r bekend, uiemand den bongerdood is ge-
torven." 

(') Dat was toen niet veel rneer dan puimstE>en 
en asch ! B. H. B. 

Men vrnngt ons, wn.nneer het woordenboek, 
samengesteld door den beer Winter en l'.Lter 
door den beer J. A. W ILKE~S te Solo het heh t 
ziet • .A.an diLt werk zijn <luitenden besteerl. 

Mat. 

De Inlandsche bevolkin(J' is druk aim het 
0 . l 

fe<Jstvieren en oak de J<:uropeanen l1Lten z1c l 

Aano·eslao·en 
0 0 vendutien. 

Op Maandag den ':19 tleze1· ten huize van den heer 
de HJ0111, van ZE1b. inboedel. . 

llp Dinsrlag den 30 dezer voor bet hui. van rlen 
1Iei>1· L. J. !\use te Waroong Pelrm van Commissie 
goedcrcn. 

Op Woe11stlag den 31 dt>zer op het achtererf van 
den !leer L . .T. Nuse te l3al11ng van llontwerken at:. 
komstig van de omlerneming Sepreh. 

De vcndumeester, 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

Staiat;spaorw1ga.n op Jaiv~. 
Exploitatie Oosterlijnen. 

Met 1 Januari 1885 treedt eene nieuwe 
dienstregeling voor den loop der treinen in 
werking, waarvn.n op alle st11tions en balten 
e~ernpliLren a 50 .cent per stuk verkrijgbao.r 
ZlJll. 

Cltef Exploitatie OzL. 
(360) 

Zonda[ 28 December en 4 Jannari 
Gleen ~~QJoptie te~ ~e'"' 

~i:t~n ti~b ui~e .. 
(361) 

Com1nissie Vendutie. 
Op den 2!>~n Deeembcr 1.SSI 

zid ondergete::Jken11e ten zijnen huize op 
WA.lWO:\G PELE.J.f. 

verkoopen: 

Ban ken, liimpen, eeu buffet met marmerblad, 
wascht1Lfel ' , kloklrnn en ander buisrn.ad te veel 
om op te no~men, zooru::ide 16 koeijen en 
kal veren beng1Lalsch rns. 

DA.AH. A: 
Een geheel nieu w ameublt:ment, bestaande 

uit: lrnsten, stod•rn, t1Lfels, b1rn ken. schrijfta
fel, b1mg- tevens leglrnst, nieu we soliede grn
b1tkken en wat verder te voorscbijn zal war
den gebmcht. 

360 NUSE. 

V endutie we~ens vertrek. 
Op Maanda[, 29 December 1884 

in de Benteng, 
ten huize van den WelEdGestrengen Heer 

~.. doe Dl~l~"' 
le Luitenant der Infanterie. 

Van ZEdG. netten en compleeten inboedel, 
waaronder een ijzeren tweepersoons ledikn.nt, 
een zadt:l compleet, een groote voliere met 
zeldz11.rne vogels, ~en groote collec~e bloernen, 
in patten, prnchtige rozen, begonias en cro
tons, enz. enz. 

:Kijkdag, Zondag 28 dezer. 

3:J7 SOESMAN & Co. 

An1sterdamsche Apotheek 
So er aka rt a . 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
ii' en 2

• fleschjes a f 4.- en f 2.
::Vl.Hgi·aine §tiften f 2.- per stuk. 

356 A... MACHIELSE. 

!\msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta ·voor 

zoo gunstig bekende "\VIJ~EN: 
:iierk P.LA.TON & Co. Batavia. 

(70) A. :MA..OHIELSE. 

DE J AV A·:SODE, 
DE GIWOTSTE 

op de Seka.ten niet onbetuig.l. ~et is er des 
avonds st1Lmpvo1 P.n hoew.-1 er met zoo Yee! en mgest [elezen courant van Batavia 
krnmen 7.ijn te zie11 iils bet vorigP. jnar, heenicbt 
er toch g~en gebrek nn.n kooplust. Ook ~1ej. Abonnementsprijs per halfjaar f 20.-
L. DAVID het>ft \Veder hure tnbernnkelen op de Abonnementen en achertentien kunnen ai:m
A loon-idoon opgeslag-~n e~ menig poffertj !, glnns· genomeu warden <loot· den Heer C. L. Baier, 
ie ijs of bord.ill uass11:i tuu wordt <l<>ar ,·eror- .. S 

1 
'herd. Met de viering vim .de GiLrebe~~ d~n 3o 0 

Nieuwe abonnes voor 1885 ontvangen de 
dezer, kornt -er ook een erncle aan iht e1~en- ' couru.nt vu.n af l5 December. 
au.rdi~ javaansche feest, rl.~t vooral te tlolo J D 't 
~ · · 1 · · · k dt · d e m gevers, naar wij verneruen, u1sterni · wor gev1er . 

v Mut. (324]*- - - H. M. VA:..:~-- DOIW--&·-Ge. 

Heerenstraat-Solo. 
Op nieuw ontvangen: 

Heeren scboenen. 
Boeden a f 8.-
Parijsche hemden a f 45.- 't <lozijn. 
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 rabat. 
Scbildpadden kammen van o.f f 1.-'t stuk. 
Scbeerrnessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor heeren-
DAMES AR'flKELEN. 

Handschoenen met 2 en 4 knoop<'n Schoe
nen a f 8.- Blancs de lys en Blancs de perle. 

Kindersc.ho~nen, fgne sponsen. 
DRANKEN. 

Pilsener bier, Madera a f 14.- bet doztjn, 
Port, Elixer Longne Vitae, Wijnen a f 10. f l2 

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

~De Heer van Snchtelen, 
~~ mu7.iekonuerwii7er te Djocja, 

is voornemens bij volctoende deelname, te Solo 
zang-piano-en uccompn.gnementslessl•n te geven. 

Inlichtingen te bekomen bij uitgevers dezer. 

(334) 

l\J: ode mag a z ij .n 
SO ERA BAJA_ 

Steed• voorhanden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

Recommandeert zi<.:b verder voor 
maken van japonnen, etc. etc. 

bet o.an
*(252) 

o~tvaiDige~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

{336) THOOFT & KALFF. 

De ondergeteekende, 
.Oelast zich met den in- en verkoop van .pro
dukten te Semarang. 
- Verschaft werkkapitaal aan Landbouwon
dernerningen en verleent voorscbotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka.~pache '\Vijne:=a. 
(25) A. MACHIELSE. 

ATELIER DE PHOTOGRAPHlE m 
~~ '~II~~~~\~ I 

HOTEL SLIER. 326 

Amsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f 1.50 per pond. (311 )* 

Op nieuw ontvangen: · 
Bet echte Leverwater, dat geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekencl, en 
slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
> doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM. 

-' - - (-3-01 )*- - ····- -~ Sclwenmaker. 

SOEJS1'LAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commhi~t(•vendntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

1'eatings Congh Lozen"°e8. 
Midd<1l te~·en de hoest. 

( 10 5) ~IACHIELSE. 

AmsterdamEebe Apotheek. 
So en ku rta. 

Bayrn1n. ~lcoholisch wasch• 
water. 

( 101) MACHIELSE. 

263 

in vaten, blikken en flessch.en 

verkr!jgbaar bij 
SOESMAN & Co. 

Amsterda.msche Apctbeek. 

Levetrwo f etr 
(296)* A. i\IACBIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarto.. 

Ontvangen: Encalypsinthe. li:oorts• 
'verend liqneur, tevens eene zeer o.an
gename drank. 

(100) MACHIELSE. 

Ter overname aangeboden! 
( wegens sterfgevu.l) 

Een bloeiende Toku-zaak 
op een der boofdplaatsen van Java. 

Reflektanten gelieven zicb te adresseeren 
onder nommer dezer advcrtentie bij uitgevers 
dezer. (347)' 

VEl{K.llIJ G BAAR 
Javaansche Almanak voor 

het jaar 1885. 
ouder redactie van 

~...., .. L. -VVinter. 
Bevattende een mengelwerk over de w.a

jang-orang toebehoorende aan den prins Pra
boe Prang wo.dono, en versierd met 2 pla
ten. 

Deze almanak wordt in drie soorten uitgege-
ven, wo.arvan de prijzen zijn o.ls volgt: 

le soort f 2.-
2 > » 1.&0 
3 > » 1.-

(350) l'BOOFT & KALFF. 

ltostkinderen. 
GELEGENHEID TOT PLAATSING YAN 

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

'\tliiY 
Een fiinke. luchti[B Stallin[ 

VOOB VIER P~l..ABDEN 
en 

Een ru1me Wagenkamer, te bevra
geu bij: 

(351) SOESl\.IAN & Co. 

VERZORG INGS·G ES TIC HT 
TE 

SOERAKARTA. 

f{ff deeling=ffnibachf.s.school. 
Op bestelling worden aanr;emankt al• 

le onderdeelen van gebouwen als: 
KOZIJNEN, RA~IEN, DEUH.EN, KAPPEN, 
TH.APPEN enz. 

BUIS en KANTOORMEUBELEN. 
Allen soorten van SMID~WELU\:EN. 

Herstellingen aan VO~~ltTUIGEN. 
Het S OHILDEKEN van DECO H.A'fIEN enUll'
HANG BORDEN in alle }etters enz euz. 
V oor inlichtingen zoowel als bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tut den Heer 
A. COO MANS, zijnde Z: Ii.a. aan bet 

lloofd dezer school ~eplau.tst. (~09) 



'r erkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Ka.lff- Soera.ka.rta. 
PAPIEl~EN IN DI\'ERSE SOORTEN. 
EK\'l•iLOPPE r. 
K.\. ~\' l'OOHBENOODIGDHEDEN. 
L 'l\TEN'. IN ZEER VELE SOORTE J. 

PU.\.( 'H'l'ALBUMS. 
DIV J.i.;n~E SPELLEN, enz. enz. 

Gezondheid voor iedereen. 

(5) 

loull'lwa.y' s Za:!f en Pill en 
DE J.YILLEN 

Zuil'C:·en I.et bloed Pll herstellen nlle ongeregeldlleden 
van de 

J<-,·er. uuln;;, 1o~eren en in;;ewanden. 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WEBKTUIGKUIWDIGEN·. 

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

HEBBEN IN VOORRAAD: 

E en groote partij L, T, 1-1 en Balk· 
ij zer in alle ufmetingen. 

St.aaf en tllaati.jzer van 11.lle dikten, 
waarb~j van 6 'X2' X '!,." en •;," 
~taaf en plaatkoper en .Koper

draad. 
Groote- sorteering-.lloerbouten en 

Jilin lurn.gels. 
> > Jiotleren .Kranen 

en ~t.nomafslniters. 
India rnbbe1· vnn af •1 •• " tot en met 

1" dik. 
Ga.s1,ijpen met hnlpstnkken tot 

en met -! " 
Z1J 1:"· ti11. krncht e_1~ gezonrl 11eid wt>de r nnn Ye1·z1mk- Geldonli:en PUilen tot 12" diameter 
te l.c~'.L!1t'll. •'ll z_1.in on wnardrel'lmar t_er genezrng . geperst op l O Atmospheren. 
van rill•'_ h 11·nlt>n r1i!en nan h~~- v1·011wtiL.1k gti~lacht, I Prima Jcwaliteit E!lo-elsche (}riJ" frie• 
01111' ~i:111!'1!!· nm welken lee't1Jd. En 011betaa!baar 1 1 d bb 1"' 

]-· I • II 1 d 1ne!t, en ~e en u e . ,·our \Jill eren Yan we rnn om er om. ..
1 

I ,,., t • f 1 ...:t 

DE z. LI!, 1rn:::n1,en en Ura.ndspuiten. 
11 Jt.!u , 'll.;en r1 u~aa , i.'!J oo•n-

1 1~ L'en onfL•ilbaar g-enep~mitldel 1'001· kwacle nrenen, §nij 1re1·eedscha1• ,·oor gas en 
Z11.- e11tlL· ilor~!e11, rn.-u111lerde \'°..,1Hle11. ·~ wernn en '\Titli~vorthdra.ad. 
Et1ed111i.1<-n. ll1\t i ~ berol'1ml t _,r g1•11ezing 1:rn_ .licl_1t, l Alie soorten l ' erf'l'.i''7'aren. 
Rln111:1uek. Pn on l'erg-eliJkhaar rnu1· .\a111bor~t1ghe1d, )ll)Or en Po:uunachines, Draai• 
keeI11:j11, bronchitis, ,·e1·lrnudhcid en en :;; chaalba.nlien. I 

hoest. :;; t tunn1nachines 1net li.etels "P em 
Ter !!•'n•'z;ng· l'an Klierge1.wellen en alle soorten van funclatie()la.at. 
Hu· lz1el"l'n heeft zij f!"een mede,iinger en i:reneest h iezel~u hr CDIRl)OSitie, de beste I 

htHou\·ere11d, snarngf'trokken en stij l'e newrichten. bekleeding tegen warmte-uit.str1Lling. 
All .. eu berei<l in Pi-ofo~sor llou.ow.1 y's Etabli~.·ernent, Di nas Cris tall, een nieuw soort ' 

78, New Oxford street. Londen , · uurli.lei. Van welke hu1.tste artikelen zij 
voorhcen 533 Oxfo1·d street, een.ige 11.genten voor Java zijn. 

Verder a.lie artikelen, benoodi~d 
,·001· lanclel~j li:e onderne1ningen. I 

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

En worclen verkocht in Pot ten en Doozen l'an ·! s. -J '/,d ., 
:!'. !ltl.. 4s. G<l, ·I ls .. 2~s., en 33s. en rnrkrijgbnar 

bij :tile ml'rl.icijncn-rnrkoopc1·s door <le geheele werel<l. 
KooiJers gelieven hel Eliquel van iedere Doos en 

Pot .e ondarzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er 
niet slaat, zoo is hel bedrog 

(130) 

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

Djt.Jilms. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

AAA 
D. ECHTE "' • L h :. mm ~.u1na· a roe e 
i:; de ee11ige die ee11e belooning verworven 
!JCefl van bet fransche Gouvernement van 
L>.GOC fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
lICdt op de Weener tenloonstelli11g van 
phn1 maceulische producten gehouden in 1883 
wedcrom de gouden medaille verkregen. 

rE ErHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortswerend middel omdal hP.t alleen 
Let ex tract bevat der drie kinasoorlen. 

D) F.CHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
i;; l1et eeni~e middel tegen verzwakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetl ust, gevol· 
gen van het kraambed, vroegtijdige 
uimatting, kritische leeftijd, tering, 
knge en boosaardige koorsten zooals door 
cen menigte Certificaten bewezen is. 

lI"•!fL t11L basis een krad1Lige11 spaan~die11 wijn, 
d10 no~ zijne herstellingskracht vei·hoogt• 

r~ ECIITE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is 111·crnl nagc111uakt ileLziJ duor de Aµothe· 
kc rs die allijd !tun eigen preparuat aanbe1·elen 
ot et·11c goed.koopere soort daarvoo1· aa11uie- . 
clPn; 111"11 m• •et du:;; :;;teeds de echte fransche 
( JiiiU.:.RDLHE ci5clien 
u.at pr1•~p t:lns waar- ~ ,/ 
op 11e\·enstaa11dr ~M1. 
ltu11dteeki11g 
slant, alsmede het maatglaasje vragen met 
dc11 11aum LAlWCllE Ill een woord. 

C: fCHTE FRANSCHE QUINA 'LAROCHE 
bernt bij iedere flesch eene complete ge
brui ksaanwijzing in negen talen die frcmco 
toe;;ezonden wordt aan ieder. 

DE E~IlTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
"11nlt 111 twee soorten vcrkocht de eenvoudige 
(sii11ple1 en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
"·ordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE r,r,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
i;: hij alle Apoll1ekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar eu te Parijs, Rue Drouot, no 22· 

I 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aamnaak van ](achine1·ieen en 
reparat.ies d1mrvan, en n emen bestel· 
ling.en nan op diverse werktuigen. (90) 
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Wi ttc en Uoode l'ort ..... f 15.-\ per· 
1'1nla~n, Uuscatel en ViuoDnlce,, 13 .50 I I :l n 
Pn.le-, Gold- en Ury-Sherry ,, 12.-' Aco. t, 

Eeni[B a[enten voor Solo 
THOOFT & !{ALFF 

l.1.TDISCHE-BODEGA 
'3nh·angern 
Een partijtje exqnise witte 

pint ~wij n, minder zoet vitn smaak clan de 
tot nu toe anngevoerde. 

( 286 ). * 
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VAN ·RUIJVEN & Co. 

I :aANREJT .. Bl\ 

I 

Solo, den 23 April 1884. 

SOLO 
HEERE~STRAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucgsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dr.n 
kortst ruogeltjken tijd a~geleverd . 

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

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

[nlichtingen omtrent veriekerin~en b. v. Kapi ta.al bij overl~jden. lmmer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs n11.ngeno111en YEH.LAA.GD ta.rief voor ·wEJi~-

7, K~FO N'DS. worden ga1trne verstrekt door 

den Agent te Soernlrnrta 
(17) .J. H. VAN OMMEREK. 

Steeds voorhanrlen: Ve1·krijgbaar bij 
POST'l'A lUEVEK. 

lm~~cm ~ [~ilt'~ ~ TELEGRA.AF'fARIEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bu1t.t.n 

de lijn. 

(6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

ONTVANGEN: 

Prachti~B ol0o~rafi06n 
zeer goedkoop. 

'J.'llOOF'J.' & UA.l~F.t-... 
( l62) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
hevelen zich beleeftlelijk nttn voor hunne 

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HAXDEL 

in PaDier-, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette a.flevering ge

garnndeerd . 
PlUJSCOUllAN'l'EK worden steeds gmtis 

verstrekt. (7) 

""\'r erk r i.j g· baa. i • 

bij 

THQOFT & KALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhausen 
(iq het Juvaansch) 

Prijs f 5.- f'ru.nco pei- post f 5,50. 
(82) 

TE KOOP. 
Het hnis en erf thans geoccupeerd door dt.

oge. Te bevrngen bij den Heer 
·(20) _-L MACHIELSE. 

.H <uitoor-..4 gen d a·s .l./J§.i. 
Spoo1·weg,r1idsen. 
lt-ede,.lands Geschiedenis en Yolklleven 

( pni,chtwe1·k in 4 gr. oct1i,vo deelen) 
de Genest et-Alb 1un in pl"achtbtoid. 

ltalie, door Ge1·aNl Heller )J » 
Ben · .fchilderdoos, co11ipleet (voor di-

lettant-scl1ilde1·s.) (249) 

..A .. GENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bata,riascheZee-enBrand
Assurantie ~Iaatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bmn ':lgernnr. op de o-ebrnikelig'ke voor-, ~ 

wanraen. 

(14) A . .MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPP!J 

"""\
1 eritas. ~~ 

Bij het .~;;entschap dezer Uaatsehap· 
pijen bestant, op z.eer annnemelijk.e voor
wanrden, r;ele:;enheid tot verzekering 
te;;en brnnd;;evaar, ''an a.Ile l!JOorten Gt>· 
boo wen en Goederen. 

De Agent te Soel'akarta. 

(16) J. H. VAN 011-IMErrnK. 

Ver kriJ. o· baar 
~ . 

bij THOOFT & KALFF 
blancu aa11n' ragen. tut geleide
billet ,·oor ve1·,,oer van koffi.j. 
JRet onh·angstbewijs Toor kot·-
fijpas. (190) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op attnvmitg dudelijk 

§chijfschietrcgisters en Autand8bepa .. 
Ii n:;en, afzonclerlijk gebonrlen. 

Gedrukte Aanteekenin:;boekjes. 
N a.amlijsten. 
Kleedin:;l ijsten. 
Strnfboeken. 
1'1ena;;eboeken met ster te Bet,;i8ter. 
Proces-Verbaal. Getui;;en _Verhooren. 
Beklaa;;den Verhooren. 
Vendu vera.'4twoordinr;en, enz. enz. ( 4) 

Stellen zicb verantwoordelijk voor <le wet 

DE UlTGEVERS. 
':: 

Sneld.ruk -THOOFT & KAI.FF - Soerakarta, 
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